
viii 
 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini mendeskripsikan bentuk kata sapaan etnis Jawa di 
kabupaten Nganjuk, penggunaan kata sapaan etnis Jawa berdasarkan stratifikasi 
sosial dan ekonomi di kabupaten Nganjuk, dan mendeskripsikan penggunaan kata 
sapaan yang tidak pada umumnya berdasarkan stratifikasi sosial di kabupaten 
Nganjuk.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berupa kuesioner. 
Objek penelitian ini adalah semua etnis Jawa yang tinggal di kabupaten Nganjuk 
dan asli penduduk Nganjuk. Informan diambil secara acak dan data diambil 
sebanyak 50 orang dari berbagai jenis stratifikasi sosial dan ekonomi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata sapaan etnis Jawa di 
kabupaten Nganjuk memiliki beberapa variasi yang disebabakan oleh stratifikasi 
sosial dan ekonomi. Penutur yang berstratifikasi sosial atas untuk berkomunikasi 
dengan mitra tutur Jawa yang bersrtatifikasi sosial ekonomi bawah lebih banyak 
menggunakan kata sapaan bahasa Jawa tingkat rendah (ngoko). Misalnya, untuk 
menyapa orang perempuan Jawa yang lebih miskin digunakan kata sapaan Mbok 
[mbᴐʔ] dan Mbokdhe [mbᴐʔde]. Penutur yang berstratifikasi sosial ekonomi 
bawah dalam menggunakan kata sapaan lebih menyadari dan melihat status 
sosialnya. Misalnya, untuk menyapa orang laki-laki Jawa yang lebih kaya 
digunakan kata sapaan Bapak [bapaʔ]. Kata sapaan Bapak [bapaʔ] juga banyak 
digunakan oleh penutur Jawa yang berstratifikasi sosial ekonomi bawah kepada 
mitra tutur laki-laki Jawa yang berstratifikasi sosial atas. Pengaruh penggunaan 
kata sapaan tersebut dapat dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, usia, 
jabatan, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan ekonomi. Orang yang memiliki 
kekuasaan atau jabatan tertentu di masyarakat cenderung menggunakan kata 
sapaan yang tidak pada umunya. Misalnya, ada beberapa kata sapaan yang 
menggunakan nama julukan sesuai bentuk tubuh atau kepribadian mitra tutur. 
Kata sapaan yang tidak pada umumnya ini memunculkan beberapa dampak 
negatif.  
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