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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stratifikasi sosial dalam masyrakat menunjukkan adanya kelas-kelas atau 

tingkatan sosial, termasuk dalam bentuk variasi bahasa yang digunakan. Kodrat 

manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain 

memunculkan sebuah komunikasi. Bentuk komunikasi tersebut berupa bahasa dan 

dapat dilihat bagaimana perbedaan bentuk variasi yang akan digunakan sesuai dengan 

situasi dan lawan bicara. Sebelum lebih jauh membahas variasi bahasa berdasarkan 

stratifikasi sosial, baiknya perlu diketahui apa itu bahasa dan kaitannya dengan 

stratifikasi sosial. 

 Bahasa dipergunakan sebagai alat komunikasi yang dapat mewakili perasaan 

atau pikiran dari penutur. Ada berbagai cara saat berkomunikasi yaitu dengan verbal 

maupun nonverbal. Begitu pula untuk memperkenalkan budaya, adat-istiadat, agama, 

dan kepentingannya manusia memerlukan bahasa sebagai alat untuk berinteraksi. 

Macam-macam bahasa di dunia ini sungguh beragam, terutama di Indonesia yang 

mempunyai banyak suku bangsa, budaya dan bahasa. 

Lebih lanjut bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang 

dipergunakan oleh masyarakat untuk berhubungan dan bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasikan diri” (Kridalaksana dalam Aslinda dan Syafyahya, 2010: 1). 
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Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa bahasa merupakan suatu alat yang sangat 

penting dalam komunikasi antarmanusia dalam kehidupan sosial. Hubungan atau 

komunikasi itu dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Lebih lanjut, 

komunikasi itu juga memungkinkan seseorang bekerja sama dengan orang lain, 

membentuk kelompok, atau bahkan membentuk suatu masyarakat untuk mencapai 

kepentingan bersama. 

Proses menguasai bahasa melibatkan soal-soal luaran seperti latar belakang 

sosial penutur, kedudukan dan kebudayaan penutur dalam masyarakat. Variasi bahasa 

disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat 

atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang 

tidak homogen. Dalam kehidupan sosial masyarakat yang kompleks tersebut, wajar 

jika kemudian muncul bermacam-macam variasi di dalam sebuah bahasa. Terlebih 

lagi jika hal tersebut dipandang dari berbagai sudut yang berbeda.  

Dalam hal variasi bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat 

sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi 

bahasa itu. Jadi variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial 

dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi 

fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam.  

Jika berbicara mengenai variasi bahasa dalam keragaman sosial di masyarakat 

maka sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang digunakan sebagai alat untuk 

mengalasisnya. Sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau 

didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. Menurut 
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Kridalaksana dalam bukunya Chaer dan Leoni (2004: 3) sosiolinguistik lazim 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cirri dan pelbagai variasi bahasa, serta 

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

masyarakat bahasa. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian 

pengguna bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian 

bahasa/dialek dalam budaya tertentu, pilihan pemakaian bahasa/dialek tertentu yang 

dilakukan penutur, topic, dan latar pembicaraan.  

Dalam studi sosiolinguistik, variasi bahasa orang yang satu dengan lainnya 

berbeda, suatu komunitas dengan komunitas lainnya juga tidak sama, apalagi 

antaretnis jelas perbedaannya. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini 

tidak hanya disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena 

interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Pembicaraan dalam 

sosiolinguistik berkaitan tentang suatu bahasa yang memiliki berbagai variasi 

penggunaan secara konkret dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu 

cakupan stratifikasi sosial yang sangat luas meliputi faktor keluarga, jabatan, 

ekonomi, agama, etnis, pendidikan, dan lain sebagainya.  

Stratifikasi sosial merupakan pembedaan (diferensiasi) yang berhubungan 

dengan pengertian perbedaan tingkat, dimana anggota-anggota masyarakat berada di 

dalamnya (Abdulsyani, 2007:83). Secara realitas, batasan pembeda masyarakat yang 

satu dengan yang lain dapat dilihat dari tiga hal yaitu kelas ekonomi, politik, dan 

sistem nilai yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Melalui batasan stratifikasi sosial tersebut dapat muncul berbagai macam variasi 
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bahasa dan digunakan dalam masyarakat. Faktor variasi bahasa berdasrkan stratifikasi 

sosial tersebut yang membuat peneliti terdorong untuk mengetahui lebuh jauh, 

apakah hal tersebut sesuai dengan realitas di lingkungan sekitar kita. 

Sebagai bahan penelitian kali ini peneliti bermaksud mengangkat fenomena 

bahasa Melayu di Bali yang kini berkembang sebagai bahasa Loloan. Kampung 

Loloan memang merupakan sebuah perkampungan Melayu, yang dihuni suku Melayu 

dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pergaulan keseharian, 

walaupun kampung itu berada di Bali. Penduduk kampung itu merupakan keturunan 

para penyebar Islam permulaan di Bali.  

Hal yang menarik lainnya dari bahasa Melayu Loloan ini adalah para 

penuturnya mampu mempertahankan eksistensi bahasa ini. Walaupun secara sosial 

masyarakat Loloan mengalami kontak langsung dengan masyarakat asli Bali,  tidak 

terjadi pencampuran yang terlalu berarti pada kebudayaan terutama pada bahasa. 

Justru eksistensi bahasa Melayu Loloan tersebut memunculkan variasi-variasi bahasa 

yang menarik untuk diteliti. Berikut beberapa kosakata bahasa Melayu Loloan 

setempat yang ternyata masih tidak begitu beda jauh dengan bahasa Melayu lainnya, 

dan masih dianggap sebagai bagian dialek Melayu.  Contohnya pada kalimat berikut, 

Siapê yang ngemaling pitis awak?      [s i y a p ǝ   y a ŋ   ŋ ǝ m a l I ŋ   p i t i s   a w a 

Ɂ] yang artinya ‘siapa yang mencuri uang saya’, mereka jarang menggunakan kata 

'saya', namun 'awak' itulah yang sering dipakai. Contoh lainnya yakni kata gi'anê 

kabarnyê kau? [g I Ɂ a n ә   k a b a r ñ ǝ   k a w] yang artinya ‘bagaimanana kabar 
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kamu?’. Sedangkan untuk menyebut 'kau' pada orangtua atau yang lebih dituakan, 

mereka menggunakan sebutan 'Bapak', 'Mak', ‘Uwak’, ‘Datuk’ dan sebagainya. 

Masalah kebahasaan ini, peneliti akan menggunakan sosiolinguistik sebagai 

alat untuk menganalisis variasi bahasa yang muncul di kampung Loloan. Berdasarkan 

hal tersebut peneliti gunakan untuk lebih jauh meneliti penggunaan variasi bahasa 

Melayu Loloan dalam berinteraksi bila dilihat dari stratifikasi sosialnya. Kampung 

Loloan merupakan kampung Islam yang menjadi minoritas di antara etnis Hindu Bali 

sehingga memungkinkan timbul pengaruh variasi bahasa yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

tentang variasi bahasa yang digunakan masyarakat Loloan bila dilihat dari startifikasi 

sosialnya. Hal ini dikarenakan bahwa kajian yang berobjek masyarakat Melayu 

Loloan di Bali masih sangat jarang dikaji. Selain itu kajian mengenai masyarakat 

Loloan yang sebelumnya sudah lama dan perlu diadakan penelitian terbaru guna 

melihat fenomena kebahasaan yang kini muncul. Dari hal tersebutlah diharapkan 

penulis dapat mengungkapkan sisi-sisi yang menarik tentang variasi bahasa 

masyarakat Loloan bila dilihat dari stratifikasi sosialnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk variasi bahasa masyarakat Loloan berdasarkan 

stratifikasi sosial? 
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2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan variasi bahasa 

masyarakat Loloan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk variasi bahasa masyarakat Loloan berdasarkan 

stratifikasi sosial.  

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan variasi 

bahasa masyarakat Loloan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis maupun 

teoritis sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai bentuk penggunaan 

variasi bahasa dalam ragam bahasa Melayu Loloan di Bali berdasarkan 

stratifikasi sosialnya. 

b. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan 

disiplin ilmu linguistik, terutama sosiolinguistik. 

c. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor sosiolinguistik yang ada 

dalam penggunaan bahasa Melayu Loloan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang 

ingin mengetahui bentuk penggunaan variasi bahasa dalam ragam bahasa 

Melayu Loloan di Bali berdasarkan stratifikasi sosialnya. Khususnya jika bagi 

para pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang variasi bahasa baik 

kepada pemakai bahasa dan pemerhati masalah kebahasan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk 

menghindari luasnya suatu permasalahan. Hal ini dilakukan agar tujuan penelitian 

tidak menyimpang dari tujuan semula. Secara umum, hal yang akan dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah variasi bahasa yang berhubungan dengan komunitas sosial 

masyarakat. Banyak hal yang dapat diamati, namun pada penelitian ini penulis akan 

mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan masyarakat 

Loloan di Bali. Lebih khususnya lagi penulis mengamati pada bentuk penggunaan 

variasi bahasa masyarakat Loloan berdasarkan stratifikasi sosialnya. Sistem 

stratifikasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lima objek yakni usia, 

gender, jabatan, ekonomi, dan pendidikan. 

 

1.6 Landasan Teori 

Teori merupakan pendukung penelitian atau penemuan berdasarkan gagasan 

secara logis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran argumennya. Hal ini 
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menggunakan beberapa teori untuk menjadi landasan sebagai pendukung paparan 

penelitian ini, maka penulis memberikan paparan teori sebagai berikut: 

1.6.1 Sosiolinguistik  

Sosiolinguistik, sesuai dengan namanya, mengkaji hubungan bahasa 

dan masyarakat, mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, 

yaitu bahasa oleh linguistik dan masyarakat oleh sosiologi (Sumarsono, 1993: 

8). Maka dari itu wajar apabila sosiolinguistik memanfaatkan teori, hasil 

kajian, dan metodologi dalam sosiologi.  

Pada dasarnya, sosiolinguistik adalah sebuah bidang ilmu antardisiplin 

yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di 

dalam masyarakat. Penggunaan bahasa di sini berhubungan dengan tingkah 

laku masyarakat dalam memilih bentuk bahasa dan variasi bahasa yang 

digunakan di dalam suatu situasi komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut 

di atas maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam 

menganalisis bahasa berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan sehingga 

dapat dirumuskan menjadi: 

1. Who Speaks (or writes) = Siapa yang berbicara 

2. What Language (or what language variety) = Variasi bahasa apa yang 

digunakan 

3. To Whom = Untuk siapa bahasa itu digunakan 

4. When = Kapan bahasa itu digunakan 

5. To What End = Tujuan apa yang ingin dicapai 
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 Di dalam masyarakat, seorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. Dari asumsi inilah maka 

kita dapatkan bahasa dan pemakaiannya tidak dapat diamati secara individual, 

namun dihubungkan dengan kegiatannya dalam masyarakat. Selain itu ada 

beberapa masalah dalam sosiolinguistik, masalah tersebut adalah (Chaer dan 

Agustina, 2004: 5): 

1. Identitas sosial dari penutur 

2. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi 

3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi 

4. Analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial 

5. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk 

ujaran 

6. Tingkat variasi dan ragam linguistic 

7. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik  

Permasalahan yang terjadi adalah masalah bilingualisme bahasa. 

Dalam hal ini seorang penutur dapat menguasai dua bahasa secara bergantian 

tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Lebih lanjut, menurut Bloomfield 

(dalam Chaer dan Agustina, 2004: 85) mengatakan bahwa bilingualisme 

adalah “kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa 

dengan sama baiknya”. Untuk dapat menggunakan kedua bahasa dengan baik, 

tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah menguasai terlebih dahulu 

bahasa ibunya, setelah itu baru bahasa keduanya. 
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Adanya istilah “multilingualisme” menunjukkan adanya kenyataan 

bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa bahasa. Orang juga dapat 

berbicara diglosia karena di dalam masyarakat ada ragam yang disebut ragam 

H High = tinggi) dan ragam L (Low = rendah). Kenyataan memang 

membuktikan bahwa sosiolinguistik itu pada umumnya mengkaji masyarakat 

dwibahasa atau aneka bahasa. Fishman (dalam Sumarsono, 1993) 

menganjurkan agar dalam mengkaji masyarakat dwibahasawan itu patut 

diperhatikan kaitannya dengan ada tidaknya diglosia.  

1.6.2 Stratifikasi Sosial 

  Stratifikasi merupakan serapan dari bahasa inggris dari kata 

“Stratification” yang berasal dari kata stratum bentuk jamak dari strata dan 

memiliki arti lapisan. Menurut Pitrim A. Sorokin 1959 (dalam Basrowi, 

2005:60) definisi stratifikasi sosial adalah sebagai pembeda penduduk atau 

masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dengan adanya stratifikasi 

sosial maka muncul berbagai kelas-kelas sebagai pembeda golongan 

masyarakat yang pada prinsipnya dibedakan menjadi tiga macam yaitu secara 

politis, ekonomi, dan jabatan-jabatantertentu yang dimiliki oleh masyarakat.  

 Basrowi (2005:62) mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan sifatnya 

stratifikasi sosial dapat digolongkan menjadi dua yaitu stratifikasi sosial 

tertutup (closed social stratification) dan stratifikasi sosial terbuka (open 

social stratification). Dapat kita lihat stratifikasi sosial tertutup bisa 

ditemukan pada budaya India yang menggunakan sistem kasta dalam 
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kehidupan masyarakatnya. Jadi bagaimanapun usaha seseorang tersebut untuk 

naik strata yang lebih tinggi tetap saja berada pada kasta yang sama sesuai 

keturunan mereka. Berbeda halnya dengan stratifikasi sosial terbuka yang tiap 

anggota masyarakatnya bisa berubah kelas sosialnya berdasarkan kerja keras 

dan uasaha yang dicapai sedemikian rupa sehingga mampu untuk meraih 

strata sosial di atasnya. 

Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang 

jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu 

macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi, 

kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang 

mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan 

dan juga mungkin kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk 

menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan 

adalah sebagai berikut:  

1. Ukuran Kekayaan  

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam 

lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya, dapat dilihat pada bentuk 

rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya 

mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya., 

kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 

2. Ukuran Kekuasaan  
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Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai 

wewenang terbesar menempati lapisan atasan. 

3. Ukuran Kehormatan  

Ukuran kehoramatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran 

kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, 

mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai 

pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah 

golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 

4. Ukuran Ilmu Pengetahuan  

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang 

menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-

kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif kerana 

ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, 

tetapi gelar kesarjanaanya. Sudah tentu hak yang demikian memacu 

segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walaupun tidak halal. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu tahapan yang sangat penting 

keberadaannya di dalam sebuah penelitian karena dengan adanya metode tersebut 

suatu penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. 

Dalam hal ini, penelitian merupakan perpaduan antara pencarian data, menganalisis, 

menafsirkan, serta menyimpulkan data dari keseluruhan proses yang terpadu antara 

yang satu dengan yang lainnya.  
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan 

memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti secara cermat dan tepat. 

Penggunaan beberapa metode deskriptif kualitatif dengan beberapa langkah-langkah 

yang diambil peneliti untuk mendukung pemerolehan data yang diperlukan sehingga 

penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Istilah deskriptif merupakan 

sebuah penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan empiris hidup pada 

penutur-penuturnya, sehingga data yang dihasilkan atau dicatat berupa pemerian 

bahasa yang sifatnya potret atau paparan apa adanya (Sudaryanto, 1993:62). 

1.7.1 Pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data ialah suatu cara yang dilakukan seorang 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode 

pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan 

pencapaian pemecahan masalah secara valid dan terpercaya. 

Data yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah informasi berupa hasil 

rekaman, wawancara, atau pengamatan secara langsung. Wawancara ini 

adalah wawancara berstruktur, yaitu dengan mengarahkan pertanyaan-

pertanyaan dan pembicara kepada topik sebagaimana yang dikehendaki 

peneliti ini, meskipun jawaban-jawaban terbuka dan bebas luas didalamnya 

(Sumarsono, 1993: 30). 

Dalam berbagai kesempatan, penulis juga melakukan pengamatan 

secara langsung. Serta untuk melengkapi hasil pengamatan tersebut, penulis 

menyertakan perekaman, baik terhadap tuturan spontan maupun yang harus 
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dengan pancingan. Tidak selamanya tuturan spontan dapat diperoleh secara 

langsung saat diperlukan. Beberapa rekaman justru harus dilakukan dengan 

teknik pancingan. 

1.7.2 Pengolahan data 

 Setelah data berhasil diperoleh, tugas penulis berikutnya adalah 

menganalisis data tersebut. Langkah analisis data ini adalah langkah 

terpenting untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ingin dipecahkan. 

Informasi mengenai seluk-beluk pemertahanan bahasa Melayu Loloan pada 

komunitas siswa tersebut disajikan secara tersusun dan tersistem. 

Hasilnya diharapkan dapat memberi gambaran tentang variasi bahasa 

Melayu “orang Loloan” di Bali berdasarkan stratifikasi sosialnya. Selanjutnya 

bahasa Melayu Loloan ini dapat dikaji lebih lanjut dengan melihat 

kemungkinan masuknya unsur-unsur dari bahasa Bali, bahasa Indonesia, 

bahkan bahasa Alay. 

 

1.7.3 Metode Penyajian Data Formal 

 Pada penelitian ini, hasil analisis data disajikan dengan paparan 

mengenai hasil-hasil penelitian yang penulis lakukan. Hasil ditulis dengan 

metode informal, yakni penyajian hasil analisis data yang dilakukan dengan 

menyajikan deskripsi khas verbal dengan kata-kata. 
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1.8 Tinjauan Pustaka 

Belum banyak penelitian terkait bahasa Melayu Loloan ataupun bahasa 

masyarakat Loloan. Sumarsono (1993) menulis tentang Pemertahanan Bahasa 

Melayu Loloan di Bali. Ditemukan bahwa penduduk desa Loloan di Bali yang 

berjumlah sekitar tiga ribu orang menggunakan sejenis bahasa Melayu yang 

disebut bahasa Melayu Loloan, dan mereka semua beragama Islam. Faktor yang 

menyebabkan mereka dapat bertahan adalah pertama, wilayah pemukiman 

mereka terkonsentrasi pada suatu tempat yang secara geografis agak terpisah dari 

wilayah pemukiman masyarakat Bali; kedua, adanya toleransi dari masyarakat 

Bali yang mau menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan 

golongan minoritas Loloan, meskipun dalam interaksi itu kadang-kadang 

digunakan juga bahasa Bali; ketiga, anggota masyarakat loloan mempunyai sifat 

keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat, budaya, dan bahasa Bali; 

keempat, adanya loyalitas yang tinggi dari anggota masyarakat Loloan terhadap 

bahasa Melayu Loloan sebagai konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini 

yang menjadi identitas dirimasyarakat Loloan yang beragama Islam, sedangkan 

bahasa Bali dianggap sebagai lambang identitas dari masyarakat Bali yang 

beragama Hindu; kelima, adanya kesinambungan pengalihan bahasa Melayu 

Loloan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. 

Heryawan (2014) dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Variasi 

Bahasa Etnis Jawa Berdasarkan Stratifikasi Sosial Di Kabupaten Gresik” 

mengemukakan bahwa ada variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa di 
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Kabupaten Gresik. Variasi tersebut muncul karena adanya stratifikasi sosial di 

masyarakat. Adapun stratifikasi yang dimaksud meliputi tingkat usia, pendidikan, 

ekonomi, dan jabatan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ada variasi 

bahasa yang muncul pada etnis Jawa di Kabupaten Gresik bila dilihat dari 

stratifikasi sosial yang ada. Bila dibandingkan dengan penelitian Sumarsono 

sebelumnya, penelitian ini tidak berkaitan dengan masyarakat Loloan. Namun 

perlu dilihat bahwa ada kesamaan indikator yang dijadikan sebagai pembatasan 

penelitian yaitu stratifikasi sosial.  Kesamaan itulah yang menjadi tolok ukur bagi 

penulis untuk melakukan penelitian variasi bahasa Masyarakat Loloan ini. 

Lain halnya dengan Sugiri dan Supriyadi (2006) dalam penelitian yang 

berjudul “Penggunaan Variasi Bahasa Madura dalam Interaksi Komunikasi Pada 

Wanita Madura Berdasrkan Tingkat Sosial Ekonomi”. Penelitian tersebut 

membahas wanita Madura saat berinteraksi sosial dengan masyarakat 

lingkungannya, kaum wanita Madura sangat memperhatikan variasi bahasa agar 

komunikasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ketersinggungan bagi 

mitra tuturnya. Wanita Madura sungguh sadar bahwa dalam panggung sosial 

mereka harus bicara mengikuti tatanan yang santun. Pada masyarakat Madura, 

jenis kelamin sangat menentukan pilihan variasi bahasa yang digunakan. Dari 

penelitian tersebut terlihat satu lagi indikator yang menonjol, yakni jenis kelamin 

atau gender turut memengaruhi mengenai variasi bahasa yang dilakukan.  

Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan misalnya mengenai objek dan indikator sebagai pembatas arah 
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penelitian. Dalam penelitian Sumarsono mengenai pemertahanan bahasa Melayu 

Loloan di Bali sebenarnya sudah membahas tentang munculnya variasi bahasa 

dalam masyarakat Loloan. Namun belum membahasa lebih jauh mengenai 

bentuk-bentuk variasi tersebut. Hanya ada sekilas mengenai bentuk variasi yang 

digunakan, namun belum melihat lebih jauh tentang bentuk-bentuk variasi 

tersebut. Berdasarkan itulah penulis meneliti kajian sosiolinguistik berkaitan 

dengan bentuk-bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Loloan 

bila dilihat dari stratifikasi sosialnya.  

 

1.9 Operasionalisasi Konsep 

   Konsep merupakan unsur pokok dalam suatu penelitian karena berisi 

definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala yang menjadi objek 

penelitian. Konsep pada dasarnya bersifat abstrak, sehingga harus terlebih 

dahulu diubah menjadi bentuk empiris yang dapat diukur. Perubahan ini harus 

dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan sesuatu hal yang dapat 

diteliti. Penelitian ini mencakup bidang variasi bahasa, definisi konsepnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Variasi bahasa merupakan bagian dari sebuah ilmu linguistik, seperti 

halnya variasi bahasa masyarakat Loloan di Bali yang ada sebagai bentuk 

variasi bahasa dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Variasi 

itu muncul karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat dan beberapa 

faktor-faktor tertentu yang berkaitan seperti perbedaan usia, jenis kelamin 
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atau gender, jabatan, ekonomi, dan pendidikan penuturnya. Bentuk dari 

variasi dapat berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi tolok 

ukur dalam penelitian ini.  

2. Stratifikasi sosial adalah sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang 

terbagi dalam kelompok-kelompok atau suatu kelas tertentu. Kelas-kelas 

yang akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini meliputi usia, 

jenis kelamin atau gender, jabatan, ekonomi, dan pendidikan penuturnya. 

3. Loloan adalah sebuah wilayah di kabupaten Jembrana provinsi Bali yang 

letaknya berada di bagian barat Pulau Bali. Loloan terletak di kota Negara 

bagian selatan, 30 km dari pelabuhan Gilimanuk, kira-kira 75 km dari kota 

Tabanan, atau kira-kira 96 km dari kota Denpasar. Wilayah dengan lahan 

datar ini dibatasi di sebelah Utara oleh jalan raya dan jalan utama kota, 

sekaligus jalan utama Gilimanuk – Denpasar, yang penuh toko. Di sebelah 

selatannya adalah Lautan Indonesia. Batas di sebelah Barat adalah sungai 

Ijo Gading yang membelah kota. Di sebelah timur adalah Kelurahan Dauh 

Waru (di dekat jalan raya) dan Kelurahan Budeng (di dekat laut). 

4. Bahasa Melayu Loloan merupakan bahasa Melayu yang berkembang di 

kampung Loloan di Bali. Bahasa ini tidak berbeda jauh dibandingkan 

dengan bahasa Melayu pada umumnya karena masih merupakan bagian 

dari dialek bahasa Melayu itu sendiri. Namun bahasa Melayu Loloan 

mengalami perkembangan dimana faktor geografis dan sosial menjadi 

penyebab terbesar perkembangan bahasa tersebut. 
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5. Sosiolingistik adalah ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik 

yang mempelajari tentang gejala sosial dalam suatu masyarakat, seperti 

mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa. Fungsi sosiolinguistik yaitu 

untuk menemukan kaidah dan norma-norma dalam masyarakat yang 

menentukan dan membatasi tindak berbahasa dan bagaimana tindak 

berbahasa ini berhadapan dengan bahasa itu sendiri. 

 

1.10 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab yang 

pelingkupi pokok bahasan yang menunjang penelitian diantaranya: 

  Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, operasional 

konsep, dan sistematika penulisan. 

  Bab II berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, baik itu 

gambaran wilayah penelitian maupun gambaran sistem kemasyarakatan di 

wilayah penelitian tersebut. Terdiri atas sejarah singkat kampung Loloan, 

kependudukan kampung Loloan, geografi kampung Loloan, mata pencaharian 

penduduk Loloan, agama dan kebudayaan masyakat Loloan,  

  Bab III merupakan pembahasan temuan dan hasil analisis data dari 

penelitian “Variasi Bahasa Melayu Loloan di Bali dalam Interaksi Sosial 
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Masyarakat Berdasarkan Stratifikasi Sosial: Sebuah Tinjauan 

Sosiolinguistik”. 

  Bab IV merupakan simpulan dari hasil analisis dan saran penelitian. 
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