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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan 

sesamanya. Fungsi bahasa selain untuk menunjukkan budaya dan adat-istiadat 

adalah untuk menunjukkan eksistensi dan status sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Ada 

beberapa kajian bahasa yang merupakan gabungan dari disiplin ilmu dalam 

linguistik seperti sosiologi, psikologi, antropologi, namun yang menarik dalam 

kajian ini adalah gabungan dari linguistik dan sosiologi yang disebut 

sosiolinguistik. 

Bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi memungkinkan tiap orang 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Berarti dengan 

komunikasi antar individu dapat tersampaikan gagasan, ide, atau segala sesuatu 

yang terpendam dalam benak dan juga dapat menjadi mitra yang berusaha 

memahami maksud dari tiap individu. 

Bahasa sebagai objek kajian sosiolinguistik memiliki bentuk dan variasi. 

Fugsi sosiolinguistik sendiri sebagai cabang ilmu linguistik adalah untuk 

menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa 

tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Menurut Chaer dan Leonie (2004; 

61) terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini tidak hanya disebabkan oleh 

penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena interaksi sosial yang mereka 
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lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan terjadinya keragaman bahasa 

itu. Dalam pembicaraan mengenai variasi bahasa maka berbicara tentang suatu 

bahasa yang memiliki berbagai variasi yang berkenaan dengan penutur dan 

penggunaan secara konkret. Begitulah dalam pembicaraan variasi bahasa itu 

berkenaan dengan idiolek, dialek, sosiolek, kronolek, fungsiolek, ragam, dan 

register.  

Sosiolinguistik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji bahasa sebagai alat 

komunikasi atau interaksi didalam kehidupan bermasyarakat. Menurut 

Kridalaksana dalam bukunya Chaer dan Leoni (2004: 3) Sosiolinguistik lazim 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan variasi bahasa, serta 

hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam 

suatu masyarakat bahasa.  

Sosiolinguistik lebih menekankan tentang aspek penggunaan bahasa dalam 

masyarakat, seperti deskripsi pola penggunaan bahasa atau dialek dalam budaya 

tertentu, pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan masyarakat 

tutur, dan latar atau konteks pembicaraan. 

Variasi bahasa memiliki banyak sekali bentuk pengucapan kalimat yang 

secara langsung atau tidak langsung antara penutur dan mitra tutur. Bentuk 

pengucapan langsung misalnya penutur berkomunikasi dengan mitra tutur dalam 

sebuah situasi formal atau informal sedangkan secara tidak langsung yaitu penutur 

dan mitra tutur berkomunikasi melalui perantara pesan baik formal atau informal. 

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki banyak sekali suku dan budaya. 

Dalam setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing yang menjadikannya 
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sebagai identitas dirinya. Bahasa daerah yang beragam menjadikan banyaknya 

variasi bahasa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk variasi 

bahasanya masing-masing. 

Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur dengan sistem 

pemerintahan Kotamadya memiliki kurang lebih 31 kecamatan dan 163 

desa/kelurahan dan terbagi dalam lima wilayah seperti Surabaya pusat, Surabaya 

Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat. Menurut Badan Pusat 

Statistik kota Surabaya atau BPS (2016: 32) tercatat sekitar 31 kecamatan, 154 

kelurahan, 1.368 rukun warga (RW), 9.118 rukun tetangga (RT), dan 2.599.796 

jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut tentu menjadikan Surabaya sebagai kota yang 

memiliki populasi penduduk yang padat. Banyaknya penduduk di kota Surabaya 

menandakan pula bahwa pengguna bahasa di kota ini sangat banyak dan beragam, 

salah satu yang menarik seperti di kelurahan Kapasan, kecamatan Simokerto.  

Keluruhan Kapasan merupakan salah satu daerah di sebuah kota yang ada 

di Surabaya. Kapasan merupakan tempat yang memiliki keanekaragaman 

penduduk. Meskipun beranekaragam, mereka tetap bisa bersosialisasi dan 

bermasyarakat dengan baik sekalipun bahasa yang dipakai masih terikat dengan 

dialek daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan masyarakat di 

kelurahan kapasan banyak yang tidak bisa berbahasa Madura, adapun juga mungkin 

banyak orang hanya bisa mengerti ucapan yang memakai bahasa madura tapi tidak 

bisa mengucapkan dalam bahasa madura. 

Kelurahan Kapasan di Surabaya merupakan kawasan pemukiman dan 

tempat perdagangan, hal tersebut terbukti dengan adanya perumahan dan pasar 
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grosir kapasan. Menurut BPS kota Surabaya (2016: 77-78) kelurahan Kapasan yang 

termasuk dalam kecamatan Simokerto memiliki jumlah penduduk sekitar 19.114 

jiwa. Faktor tersebut menjadikan Kapasan sebagai magnet yang menarik banyak 

orang untuk dapat bekerja dengan cara berdagang di kawasan tersebut. 

Banyak sekali suku dan etnik yang datang sehingga menjadikan wilayah 

Kapasan memiliki bentuk variasi bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lain, 

salah satu yang menarik untuk dikaji adalah etnik Madura. Etnik tersebut memiliki 

ciri khas dalam penggunaan bahasa terhadap masyarakat sekitar, hal itu 

dikarenakan perbedaan latar belakang budaya. Sebagai bagian dari masyarakat di 

wilayah Kapasan, etnik Madura tentu akan berinteraksi dengan sesamanya atau 

etnik lain seperti Jawa dan Cina. 

Etnik Jawa di Surabaya merupakan etnik mayoritas, oleh karena itu bahasa 

Jawa di Surabaya menjadi bahasa yang memiliki banyak penutur. Dialek yang 

digunakan untuk berinteraksi antar sesama masyarakat umumnya berbahasa Jawa, 

namun biasanya cenderung berbahasa Jawa Kasar (Ngoko). Dialek Surabaya 

misalnya, atau lebih dikenal dengan bahasa Suroboyoan adalah dialek bahasa Jawa 

yang diucapkan atau dituturkan di daerah Surabaya dan sekitarnya. 

Masyarakat merupakan anggota dari kelompok sosial oleh karena itu bahasa 

dan pemakaian bahasa tidak diamati secara individu, tetapi selalu dihubungkan 

dengan kegiatan di dalam masyarakat. Di dalam bermasyarakat, seseorang tidak 

lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lain. Dengan kata lain, 

bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individu tetapi juga merupakan gejala 

sosial. 
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Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan 

oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor nonlinguistik, yang di 

antaranya adalah faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang memengaruhi 

pemakaian bahasa misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat 

ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Di samping itu pemakaian bahasa juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional, yaitu siapa bicara dengan bahasa apa, 

kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa, seperti dengan yang 

dirumuskan Fishman (suwito, 1983: 3) “Who speak what language to whom when.” 

Adanya faktor – faktor sosial dan faktor-faktor situasional yang 

memengaruhi pemakaian bahasa maka timbullah variasi-variasi bahasa, adanya 

pemakaian bahasa itu bersifat aneka ragam (heterogen). Keanekaragaman bahasa 

nampak dalam pemakaianya baik secara individu maupun secara kelompok, seperti 

adanya penggunaan bahasa daerah, bahasa indonesia, atau bahasa campuran. 

Orang Madura di Surabaya termasuk dalam kategori minoritas karena 

golongan mayoritas adalah masyarakat Jawa, yaitu warga Surabaya yang sudah 

lama menetap dan tinggal di tanah Jawa. Sebagai keturunan Madura, pada dasarnya 

masyarakat keturunan Madura memiliki perbedaan tempat dan pulau dan juga 

memiliki pola kebudayaan yang berakar dari suku Madura yang berbeda dengan 

pola kebudayaan masyarakat Jawa, khususnya Surabaya. Pada umumnya warga 

Madura di Surabaya saat ini sudah dilahirkan dan dibesarkan di Tanah Jawa sejak 

lama, dengan kejadian seperti ini akan menjadikan mereka terintegrasi ke dalam 

masyarakat dan kebudayaan di Surabaya. 
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Seringnya mereka berinteraksi dan adanya kontak yang intensif dengan 

penduduk setempat tidak menutup kemungkinan para pendatang tersebut selain 

memutuskan menetap juga memutuskan untuk menikah dengan salah seorang dari 

penduduk setempat, sehingga terbentuklah keluarga perkawinan. 

Pernikahan antarsuku merupakan salah satu upaya untuk membangun 

kerukunan antarsuku. Melalui perkawinan tersebut akan melahirkan anak-anak 

yang menjadi pengikat erat kebersamaan ayah dan ibu yang berbeda suku dan juga 

dapat mempererat keluarga besar dari kedua pihak. 

Di dalam ruang lingkup keluarga perkawinan campuran, bahasa yang 

digunakan sangat bervariasi, ada yang menggunakan bahasa daerah, bahasa 

Indonesia dan campuran. Kemampuan penggunaan bahasa tersebut diperoleh 

dengan baik melalui pembelajaran ataupun karena faktor lingkungan dan 

kebersamaan, dengan demikian mereka sama-sama bisa memahami bahasa masing-

masing. Selain itu, lama tinggal seseorang untuk mendiami suatu tempat yang 

dijadikan tempat tinggal juga mempengaruhi pemakain bahasa. 

Etnik Madura merupakan etnik yang memiliki tingkat mobilitas tinggi 

karena hampir di kota-kota besar di Indonesia terdapat etnik Madura. Ini 

menandakan bahwa daerah tujuan merantau etnik Madura mencakup seluruh 

pelosok tanah air dan salah satunya kota Surabaya. Etnik Madura di kota Surabaya 

khususnya di kelurahan Kapasan banyak yang berprofesi menjadi pedagang. 

Sebagai pendatang etnik Madura mencoba untuk berbaur dengan masyarakat di 

Surabaya dengan cara menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya. Etnik Cina di 
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Surabaya menggunakan bahasa Mandarin dalam lingkungan keluarga mereka 

sendiri atau antar suku, tetapi mereka juga telah menyesuaikan penggunaan 

bahasanya dengan cara berbahasa seperti masyarakat sekitar. Penggunaan bahasa 

dari etnik Madura terhadap etnik Jawa dan Cina tentu memiliki tujuan tertentu, 

seperti untuk sapaan, perdagangan, atau kegiatan-kegiatan sosialisasi dan rapat 

RT/RW. Fenomena yang terjadi di kelurahan Kapasan terdapat tiga latar belakang 

budaya yang berbeda dalam sebuah wilayah.  

Berdasarkan pemaparan di atas pada penelitian ini penulis ingin 

menitikberatkan permasalahan yang dibahas, yaitu bahasa yang digunakan pada 

kehidupan sehari-hari dalam keluarga perkawinan campuran Jawa-Madura, dan 

penggunaan bahasa apa saat berkomunikasi di lingkungan sekitar.. Objek penelitian 

ini begitu menarik untuk dikaji karena antara sosial budaya dan bahasa adalah satu 

kesatuan. Selain memiliki variasi bahasa yang unik, setiap etnik tersebut memiliki 

penggunaan kalimat-kalimat campuran. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

mendeskripsikan penggunaan bahasa etnik Madura dengan etnik Jawa dan Cina di 

wilayah kelurahan Kapasan Surabaya dalam segi formal atau informal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di bahas dalam 

penelitian ini yaitu,  

1. Bagaimanakah bentuk variasi bahasa dalam interaksi keluarga 

campuran Jawa-Madura dalam komunikasi sehari-hari di Kelurahan 

Kapasan Surabaya? 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi variasi bahasa keluarga 

campuran Jawa-Madura dalam Komunikasi sehari-hari di Kelurahan 

Kapasan Surabaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatau penelitian diperlukan untuk menghindari 

meluasnya masalah. Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pemakaian 

bahasa, khususnya penutur bahasa yang dipergunakan pada keluarga pernikahan 

campuran. 

1. Faktor-faktor soasial (lingkungan masyarakat, lama tinggal, usia 

pendidikan, ekonimi, dan jenis kelamin) yang memengaruhi pemakaian 

bahasa,variasi bahasa pada masyaraka Kapasan etnik Madura dengan 

sesama etnik atau antar etnik dalam situasi formal dan informal.  

2. Pemakaian Bahasa berupa bahasa lisan atau percakapan yang digunakan 

oleh keluarga campuran Jawa-Madura yang terjadi antara (1) Suami dan 

Istri, (2) orang tua dan anak dalam Komunikasi sehari-hari. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:Untuk mendapatkan gamabaran deskriptif dengan jelas mengenai 

pemakaian bahasa dalam keluarga pernikahan campuran Jawa-Madura di 
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Keluarahan Kapasan, yang dilihat dari sisi bahasa, aspek-aspek sosial yang 

mendukung interaksi bahasa antar anggota keluarga. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut; (1) menjelaskan 

pemakaian bahasa yang terjadi dalam interaksi bahasa antara anggota keluarga 

pernikahan pernikahan campuran Jawa-Madura di kehidupan sehari-hari di 

Kelurahan Kapasan, (2) menjelaskan faktor-faktor sosial yang berada di balik 

pemakaian bahasa pada keluarga pernikahan campuran Jawa-Madura di Kelurahan 

Kapasan dalam situasi Formal dan Informal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Berikut ini merupakan deskripsi manfaat penelitian secara teoritis 

dan praktis 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor sosial yang 

memengaruhi pemakaian bahasa di dalam berbagai konteks dan situasi, di 

lingkungan keluarga penikahan campuran Jawa dan Madura. Mengetahui bentuk 

variasi bahasa melalui komunikasi antar etnik dalam situasi formal dan informal 

dalam sebuah wilayah. Penelitian ini juga dapat menambah hasil penelitian yang 

berupa penerapan teori-teori dalam bidang sosiolinguistik khususnya variasi bahasa 

sekaligus dapat menjadi acuan dalam penelitian sejenis berikutnya. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Bermanfaat untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan pemakaian 

bahasa yang dipergunakan oleh keluarga pernikahan campuran dan pemahaman 

faktor sosial apa saja yang berpengaruh pada pemakaian bahasa yang digunakan 

oleh keluarga campuran. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang komunikasi antaretnik dalam suatu wilayah di Surabaya dalam 

bentuk formal maupun informal. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 Di sini penulis akan menuliskan daftar-daftar kepustakaan yang 

masih berhubungan dengan penelitian ini, tetapi memiliki perbedaan dalam hal 

pengkajian, penelitian, objek yang dituju, dan permasalahan yang dibahas atau 

diteliti yaitu, 

Sandra (1997) dalam Skripsi yang berjudul “Bilingualisme Sosial pada 

Golongan Etnis Madura di Surabaya Utara (Kec. Semampir, kel. Ujung)” yang 

membahas tentang kehebatan dan keluwesan pada golongan etnis Madura yang 

tinggal di Surabaya dalam penggunaan bahasa yang dilakukan dalam 

bermasyarakat. 

Santi (2004) dalam skripsi yang berjudul “Pemakaian Bahasa pada 

Keluarga Kawin Campur di Kota Surabaya” yang membahas tentang bahasa yang 

digunakan oleh keluarga kawin campur di kota Surabaya dalam kehidupan sehari-

hari serta faktor-faktor yang melatar belakangi pemakaian bahasa tersebut. 
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Rijakna (2011) meneliti masyarakat Cina di kelurahan Kapasan dengan 

judul “Pergulatan Mencari Identitas: Etnik Tionghoa di Kapasan Boen Bio 

Surabaya Tahun 1945-1968”. Penelitian ini menitik beratkan kepada pencarian 

identias etnik Tionghoa di wilayah Kapasan Surabaya. Pertemuan kebudayaan yang 

berbeda-beda membentuk kedekatan dengan pribumi (warga lokal). Hasil dari 

kedekatan tersebut menghasilkan silang budaya dalam bahasa pergaulan sehari-

hari, seni pertunjukan Wayang Kulit, adat istiadat dan tradisi, kepercayaan, bentuk 

rumah, dan pengobatan tradisional. 

Dalam penelitian Rahmad Rijkana menjelaskan tentang pencarian identias 

etnik Tionghoa di wilayah Kapasan Surabaya khususnya di dekat Klenteng Boen 

Bio pada tahun 195-1968. Silang Budaya antar etnik antara warga Cina dan warga 

Pribumi (Jawa dan Madura) menunjukkan keakraban antar warga yang bermukim 

di wilayah terbut. Lintang Fitriawan Gunadarma menjelaskan tentang keragaman 

etnik yang berkumpul di sebuah warung kopi dan membahas masalah sosial yang 

terjadi. Yani yang membahas tentang etnik bima yang berinteraksi dengan etnik 

lain di wilayah kantor Otoritas Pelabuhan utama Tanjung Perak Surabaya. 

Selanjutnya pada penelitian Nurunnisa Al Fitriyah membahas flim tentang 

sekelompok ibu-ibu rumah tangga yang berasal dari beragam etnik. Penelitian 

terakhir dari Septian Hari Pratama tentang ragam usaha yang digunakan oleh 

masyarakat multi etnik di wilayah Pasar Atom Surabaya. 
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1.7 Landasan Teori 

Penelitian ini adalah penelitian tentang pemakaian bahasa dalam ruang 

lingkup, oleh karena itu konsep dasar teori dalam penulisan ini adalah teori-teori 

sosiolinguistik. “Sosiolingusitik lazim dibatasi sebagai ilmu yang mempelajari ciri 

dan berbagai variasi bahasa, serta hubunganya antara pemakai bahasa dengan ciri 

tersebut di dalam masyarakat bahasa. Di sini digambarkan dengan jelas bahwa 

sosiolinguistik bukan hanya memusatkan perhatianya pada tingkah laku, sikap 

bahasa saja, melainkan juga memusatkan perhatianya pada fenomena variasi bahasa 

saja, melainka juga memusatkan perhatian pada tingkah laku, sikap bahasa, dan 

tingkah laku nyata terhadap bahasa dan pemakaian bahasa, dengan demikian 

terlihat jelas bahwa bilinguaslisme menyertakan kemampuan dan psikis penutur 

dan melibatkan konsep sosial dalam besosialisasi. Selain itu, sosiolinguistik juga 

mengkaji bahasa sebagai sebuah sistem yang terdiri atas bagian atau ragam yang 

berbeda-beda dalam hubunganya dengan pemakai dan pemakainya dalam 

masyarakat, dan juga berkaitan dengan topik pembicaraan serta situasi pemakaian 

bahasa (Chaer , 2004) 

Bilinguaslisme pada pemakaian bahasa dalam keluarga perkawinan 

campuran, bila dilihat secara sosiolinguistik dan secara umum merupakan 

penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang 

lain secara bergantian (Chaer 2004: 84). 

Sehubungan denngan pemakaian bahasa yang menggunakan dua bahasa, 

maka perlu diberi batasan mengenai penguasaan seorang terhadap B2, sehingga dia 

dapat disebut sebagai bilingual. Batasan-batasan mengenai bilingualisme banyak 
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diberikan oleh beberapa pakar yaitu, bloommfield dalam bukunya yang terkenal 

languae (1933:56) mengatakan bahwa bilingualisme adalah “kemampuan seoraang 

penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya” jadi menurut dia 

seseorang disebut bilingual apabila menggunakan B1 dan B2 dengan derajat yang 

sama baiknya.  

Kedwibahasaan cukup menguasi bahasa kedua secara pasif, yaitu mengerti 

apa yang dikatakan orang lain meskipun dia sendiri tidak bisa berbicara secara baik 

dengan orang lain itu. Mengerti dua bahasa dirumuskan sebagai menguasi dua 

sistem kode yang berbeda atau menguasai dialek dari bahasa yang sama, dalam 

situasi kebahasaan penutur lazim mengganti-ganti bahasa atau ragam bahasa 

tertentu ke bahasa atau ragam bahasa lain. Peristiwa ini disebut peralihan bahasa 

atau alih kode, faktor penyebab timbulnya peralihan kebahasaan bermacam-

macam, misal sebagai jawaban terhadap situasi tutur (seperti kehadiran seseorang 

diluar dan perubahan topik pembicaraan). Dan sebgai alat retorika (seperti 

penekanan pada kata-kata tertentu). Kontak yang intensif antara dua bahasa atau 

lebih dalam situasi yang bilingual ataupun multilingual cenderung menimbulkan 

selain alih kode ada juga campur kode (Santi, 2004:11). 

Pemakaian bahasa merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam 

situasi konkret, dengan demikian bahasa dan pemakai bahasa tidak diamati secara 

individual, tetapi selalu berhubungan satu sama lainnya dengan kegiatan yang ada 

dalam masyarakat. Singkatnya bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala 

individu, tetaou sekaligus dipandang sebagai gejala sosial (Suwito, 1982:2). 

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakai bahasa tidak hanya ditentukan oleh 
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faktor-faktor linguistik, tetapi juga faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang 

memengaruhi pemakai bahasa misalnya, status sosial, tingkat pendidikan, 

kehidupan ekonomi, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Di samping itu, menurut 

Fishman, pemakai bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor situsional, misal 

siapa yang berbicara, kepada siapa, mengenai apa dan kapan berbicara, dalam 

situasi bagaimana, dan sebainya. Faktor-faktor inilah yang disebut sebagai domain 

bahasa (Santi: 2004, 9). Selain itu, Fishman, juga berpendapat bahwa gejala 

kebahasaan yang berkembang dalam masyarakat dalam menggambarkan fenomena 

yang terjadi. Juga memukakan bahwa sosiolinguistik mencari atau menemukan 

aturan-aturan atau norma-norma yang berhubungan dengan masyarakat, dan 

menjelaskan hubungan antara tingkah laku bahasa di dalam masyarakat 

menyangkut ketepatan seseorang dalam memilih bentuk bahasa atau variasi bahasa 

yang digunakan ketika berkomunikasi. Tingakah laku terhadap bahasa menyangkut 

masalah sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap yang dipergunakan 

sendiri atau bahasa yang dipergunakan orang lain ketika berkomunikasi. 

 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah pemakaian bahasa yang 

dimaksud dengan pemakaian bahasa adalah pemilihan bahasa tertentu oleh seorang 

pelaku tutur kedwibahasaan, yang di maksud dengan pemakaian bahasa adalah 

kecenderungan pemakaian bahasa tertentu (bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa 

Madura ataupun bahasa campuran lainnya) diantara partisipan tertentu (suami, istri, 

dan anak) dalam konteks dan situasi pemakaian bahasa pula. Dalam keluarga 
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campuran terdiri atas suami berlatar belakang etnik Jawa yang memakai bahasa-ibu 

bahasa Jawa dan istri berlatar belakang etnik Madura yang memakai bahas-ibu 

bahasa Madura.  

Kehadiran anggota rumah tangga lain, yang dimaksud disini adalah 

kehadiran mereka baik fisik atau secara linguistik didalam interaksi yang sedang 

berlangsung, yang memungkinkan peserta tutur memakai bahasa yang sama dengan 

keluarga campuran ini sebagai interaksi. Dan yang terahir adalah status yang 

dimaksud status dalam penilitian ini disesuaikan dengan ranah latar penelitian, jadi 

terbatas pada (1) status responden sebagai suami, (2) sebagai istri, (3) sebagai anak 

disamping status suami dan istri sebagai orang tua, juga status anak-anak sebagai 

kakak atau adik. 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kecamatan, sedangkan kecamatan sendiri memiliki kedudukan di bawah 

pemerintah kabupaten/kota. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil dan 

memiliki hak untuk mengatur wilayahnya namun terbatas. Surabaya sendiri 

memiliki 154 kelurahan agar dapat membantu menjangkau semua warga. 

 

1.9 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Istilah kualitatif adalah penelitian yang di kaji dan dianalisis berdasarkan pada fakta 

yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penuturnya. 

Kenapa dipilihnya metode ini karena penelitian dilakukan merupakan realitas yang 

ada dalam masyarakat. 
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Fokus peneltian mengarah kepada pemakain bahasa dalam komunikasi 

sehari – sehari pada keluarga campuran jawa – madura yang berada di kelurahan 

kapasan. Dalam penelitian ini diambil beberapa dialog percakapan dan data di 

kelurahan Kapasan . untuk lebih jelas nya antara suami- istri dengan anaknya , anak 

dengan ibu , anak dengan ayah . 

1.9.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dari penelitian ini adalah dimana pada keluarga pernikahan 

campuran Jawa-Madura yang berada di Kelurahan Kapasan yang minitikberatkan 

dalam pemakain bahasa antara jawa atau madura yang lebih sering dipakai dalam 

berkomunikasi sehari-hari dan faktor sosial apa yang mempengaruhi pemakaianya 

bahasa pada keluarga pernikahan campuran Jawa-Madura. 

1.9.2  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu 

data yang secara langsung berkaitan atau berkenaan dengan masalah yang diteliti 

dan secara langsung dari sumber. 

1.9.3  Metode Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menempuh 

data segenap penggunaan bahasa yang dipandang cukup mewakili. Teknis 

pengumpulan data merupakan modus operasional atau cara yang ditempuh pada 

saat pengumpulan data sebagai sumber analisis. Pengamatan, wawancara dan 

disertai mencatat data berupa kusioner, yaitu melakukan pencatatan terhadap 

jawaban atas pertanyaan tertulis yang diajukan peneliti kepada informan. 
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Metode pustaka yakni teknik pengambilan data dari sumber-sumber tertulis 

oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai instrumen kunci berserta konteks, 

khususnya yang bersifat lingual yang mendukung penelitian ini. 

1.9.4  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kualifikasi, (1) data di peroleh dari wawancara, simak dan 

diklarifikasikan berdasarkan bahasa yang digunakan pada keluarga pernikahan 

campuran. 

1.9.5  Metode Pemaparan Hasil Data 

Metode penyajian dalam penelitian ini melalui , penyajian secara formal 

yaitu memaparkan hasil analisis data dengan menggunakan tanda dan lambang 

untuk lebih memperjelas dekripsi dalam penelitian ini. 

 

1.10  Sistematis Penelitian 

Laporan Hasil penelitian yang sistematiss ini disusun 1 Bab yaitu  

Bab 1 Merupakan pendahuluan Menyajikan informasi tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika 

penelitian. 

Bab II merupakan kerangka teori yang berisikan tentang landasan teori. 

Landasan teori dalam penelitian ini meliputi tentang sosiolinguistik, variasi bahasa 

dan teori tingkat tutur menurut Chaer dan Leonie Agustina. 
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Bab III berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, yakni mengenai 

sejarah Kota Surabaya, letak geografis , Variasi Bahasa Cina , Interakasi antara 

suami-istri dan anak, Ranah jual beli, Bentuk Penggunaan Bahasa (BI),(BJ),(BC), 

Sejarah etnit Madura. 

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan berisi data-data yang 

menjadi objek penelitian berdasarkan data yang tersedia. Analisis ini akan 

didapatkan hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan yang sebelumnya 

telah dirumuskan dalam bab pertama 

Pada bab terakhir yaitu bab V, yang berisi tentang penutup berupa simpulan 

dan saran. 


