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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan variasi bahasa etnis Jawa 
berdasarkan stratifikasi sosial di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian untuk 
mengetahui (a) deskripsi variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa dengan 
tolak ukur perbedaan usia yang ada dalam Kabupaten Gresik (b) deskripsi variasi 
bahasa yang muncul pada etnis Jawa dengan tolak ukur perbedaan pendidikan 
yang ada dalam Kabupaten Gresik (c) deskripsi variasi bahasa yang muncul pada 
etnis Jawa dengan tolak ukur perbedaan ekonomi yang ada dalam Kabupaten 
Gresik (d) deskripsi variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa dengan tolak 
ukur perbedaan jabatan yang ada dalam Kabupaten Gresik.     

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan teknik observasi menggunakan angket dan wawancara. Objek 
penelitian ini adalah penduduk etnis Jawa yang tinggal di  Kabupaten Gresik.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada variasi bahasa yang muncul 
pada etnis Jawa di Kabupaten Gresik. Dalam penggunaan bahasa Jawa dari anak 
kepada kakak dan adik selalu menggunakan bahasa Jawa ngoko, sedangkan anak 
kepada orang tua dan kakek nenek tidak semuanya menggunakan krama inggil 
karena tidak semua anak menguasai bahasa Jawa krama inggil mayoritas 
menggunakan bahasa ngoko dan krama madya karena sudah terbiasa. Penggunaan 
bahasa Jawa berdasarkan tingkatan pendidikan, masyarakat yang tingkat 
pendidikannya lebih rendah sebagian menggunakan bahasa Jawa  krama madya 
untuk sebagai ungkapan  untuk menghormati dan tingkat pendidikannya lebih 
tinggi cenderung menggunakan bahasa Jawa ngoko untuk berkomunikasi dengan 
pendidikan yang sama ataupun lebih rendah. Penggunaan bahasa Jawa 
berdasarkan tingkat ekonomi, orang  yang tingkat ekonominya lebih rendah 
menggunakan bahasa Jawa krama madya dan krama inggil untuk menghormati 
orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi sedangkan orang yang tingkatan 
ekonominya lebih tinggi menggunakan bahasa Jawa ngoko sebagai bentuk 
keakraban antara penutur dengan lawan tutur. Penggunaan bahasa Jawa 
berdasarkan tingkat jabatan, pimpinan cenderung menggunakan bahasa Jawa 
ngoko kepada karyawan dan pesuruhnya sedangkan karyawan dan pesuruh 
menggunakan bahasa Jawa ngoko dan krama madya sesuai kemampuan bahasa 
Jawa yang dikuasai. 
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