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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki fungsi yang sangat efektif dan mutlak untuk 

menyampaikan suatu pesan atau informasi terutama dalam kegiatan komunikasi. 

Peran bahasa dalam kehidupan manusia begitu penting, karena itu bahasa tidak 

dapat dilepaskan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Bahasa 

memiliki sifat universal, yaitu bahwa bahasa bukan milik perorangan atau 

sekelompok orang tertentu, melainkan dimiliki oleh setiap orang yang 

mempergunakannya. Mengingat sifat bahasa yang universal, maka bahasa akan 

memiliki suatu keragaman atau variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor 

yang berpengaruh pada pengguna bahasa. Menurut Fishman (dalam Wahyu, 2001: 

5-6), faktor-faktor tersebut seperti latar belakang daerah pengguna, keadaan 

sosial, budaya, situasi percakapan, dan lain-lain. 

Manusia hidup secara dinamis, hal demikian dapat menyebabkan 

perpindahan baik untuk singgah atau tempat tinggal. Apabila terjadi perpindahan 

suatu penduduk atau kelompok masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, 

maka akan timbul interaksi pada masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. 

Keadaan seperti ini yang disebut dengan sentuh bahasa atau kontak bahasa 

(Suhardi dan Sembiring, 2005:58). Dalam situasi kehidupan manusia yang sangat 

dinamis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi kebahasaan dari setiap 

individu akan mengalami perubahan seiring dengan adanya kontak bahasa yang 

satu dengan yang lain. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan sosial manusia, 
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terutama dalam sebuah keluarga perkawinan campuran. Keluarga perkawinan 

campuran  merupakan sebuah perkawinan yang terdiri dari dua etnis yang berbeda 

sebagai wujud dari adanya hubungan yang rukun dari kedua etnis tersebut. 

Keturunan dari keluarga perkawinan campuran juga dapat mempererat hubungan 

antar kedua etnis tersebut.  

Keluarga perkawinan campuran tidak luput dari berbagai kendala 

perbedaan mengingat masing-masing berasal dari etnis yang berbeda. Sebuah 

keluarga campuran harus berusaha lebih keras agar dapat menjalin suatu keluarga 

yang baik terutama dalam hal saling mengerti dan memahami satu sama lain.  

Perbedaan yang paling mendasar pada keluarga perkawinan campuran yaitu 

bahasa. Bahasa merupakan identitas dari suatu kelompok sosial masyarakat, oleh 

karena itu setiap etnis pasti memiliki bahasa sebagai identitas keberadaan mereka. 

Di dalam keluarga perkawinan campuran, dapat ditemukan keragaman bahasa 

yang diakibatkan perbedaan etnis tersebut. Keluarga tersebut akan menyesuaikan 

bahasa yang digunakan di dalam keluarga dan juga pada masyarakat di 

lingkungan tempat mereka tinggal. 

Kondisi kebahasaan pada sebuah keluarga perkawinan campuran akan 

dapat mengalami bilingualisme atau kedwibahasaan bahkan multilingualisme atau 

multibahasa. Peristiwa tersebut diakibatkan oleh adanya kontak bahasa secara 

intensif mengingat mereka hidup di dalam sebuah keluarga. Manusia dapat 

memiliki kedwibahasaan karena kehidupan sosial mereka yang mengharuskan 

untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat dwibahasa 

pada keluarga perkawinan campuran memiliki kemampuan bahasa yang berbeda 

antara suami, istri, dan anak. Masing-masing dari mereka terutama suami dan istri 
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memiliki kemampuan bahasa dari bahasa induk atau bahasa sejak lahir yang 

selanjutnya akan disebut dengan B1 dan bahasa kedua yang didapat dari 

lingkungan sosial yang baru atau B2. 

Pola penggunaan bahasa yang berbeda antara suami, istri, dan anak tersebut 

yang akan menentukan proses berbahasa di dalam keluarga. Perbedaan pola 

penggunaan bahasa tersebut ditentukan oleh keadaan sosial di tempat mereka 

tinggal, siapa partisipan, dan situasi tutur. Hal ini dapat menyebabkan bahasa yang 

digunakan akan bervariasi. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa bukan 

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

kegiatan dan interaksi sosisal yang mereka lakukan sangat beragam (Chaer, 2004: 

61). Menurut Hymes (1972), konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi 

penggunaan bahasa seorang penutur dapat digolongkan dalam delapan komponen 

yang disebut sebagai Komponen Tutur. Disebut demikian karena memang 

perwujudan makna sebuah tuturan atau ujaran ditentukan oleh komponen tutur. 

Kedelapan komponen tersebut dapat diakronimkan dengan SPEAKING: Setting 

and Scene (latar); Participants (peserta); Ends (hasil); Act Sequence (amanat); 

Key (cara); Instrumentalities (sarana); Norms (norma); dan Genres (jenis). 

Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan adanya variasi bahasa pada 

masyarakat dan peristiwa kedwibahasaan. Keluarga perkawinan campuran juga 

tidak lepas dari faktor tersebut. Peristiwa ini juga terjadi pada keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Arab di kampung Arab wilayah wisata religi Sunan 

Ampel Surabaya. Keluarga perkawinan campuran tersebut mengalami gejala yang 

sesuai dengan faktor yang telah diuraikan sebelumnya. 
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Keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab sangat menarik untuk diteliti 

karena keduanya memiliki perbedaan etnis dan bahkan salah satunya yaitu 

keturunan Arab yang merupakan masyarakat imigran dari luar Indonesia. 

Masyarakat keturunan Arab merupakan masyarakat minoritas di Surabaya yang 

mayoritas keturunan Jawa dan juga berbahasa Jawa. Hal ini sangat 

memungkinkan adanya perkawinan campuran antara masyarakat imigran yaitu 

keturunan Arab dengan masyarakat Jawa yang mayoritas di Surabaya. 

Adanya keragaman bahasa dalam keluarga campuran Jawa-Arab membuat 

mereka menggunakan berbagai bahasa sesuai dengan situasi, seperti bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, bahasa campuran, bahkan bahasa Arab. Bahasa Arab 

sangat jarang digunakan saat berkomunikasi di dalam lingkup rumah tangga 

kecuali pada kata ganti panggilan dan hanya muncul ketika anggota keluarga yang 

memiliki kemampuan berbahasa Arab berinteraksi dengan masyarakat keturunan 

Arab sekitar. Bahasa Arab di wilayah kampung Arab Ampel Surabaya pun juga 

sudah banyak mengalami pergeseran dan umumnya menggunakan bahasa slang 

Arab. 

Ditemukannya gejala-gejala dari faktor tersebut tidak diragukan bahwa di 

dalam keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab memiliki kemampuan 

multibahasa. Dalam keluarga yang beranggotakan suami, istri, dan anak akan 

mengalami peralihan bahasa sesuai dengan kebutuhan mereka ketika 

berkomunikasi dengan siapapun terutama masyarakat sekitar. Menurut Alwasilah 

(1985: 125-133), situasi tersebut dapat memunculkan berbagai masalah 

kebahasaan, mungkin dalam tingkat penggunaan bahasa, tingkat alternasi 
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pemakaian bahasa, fungsi bahasa, alih kode, interferensi kode, dan akan timbul 

pergeseran bahasa di satu pihak dan pemertahanan bahasa di pihak lain.  

Studi kasus mengenai penggunaan bahasa pada salah satu keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Arab di kampung Arab Ampel sangat menarik karena 

dari kedua pihak perkawinan tersebut sama-sama berasal dari etnis berbeda. 

Selain sama-sama berasal dari etnis yang berbeda, mereka juga bertempat tinggal 

di Surabaya yang merupakan wilayah dari masyarakat penutur bahasa Jawa. Pada 

salah satu pihak keturunan Jawa sudah pasti terbiasa dengan bahasa Jawa yang 

digunakan oleh masyarakat sekitar, tetapi di lingkup keluarga sangat besar 

kemungkinan adanya proses perubahan bahasa untuk menyesuaikan terhadap 

pasangan. Keluarga ini sangat menarik karena anak pertama dan anak ke dua 

sama-sama diajarkan menggunakan bahasa Indonesia sejak lahir, tetapi terdapat 

perubahan penggunaan bahasa seiring bertambahnya usia keduanya. Adanya 

unsur prestise dan sifat bahasa Indonesia yang egaliter menjadi alasan 

diajarkannya bahasa Indonesia pada kedua anak supaya menimbulkan kesan 

keluarga yang berpendidikan. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada 

penggunaan bahasa yang ada pada keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab 

tersebut. Penelitian ini juga mendeskripsikan tentang bagaimana penggunaan 

bahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut. 

Tentunya faktor sosial juga dianggap berperan sangat besar dalam menentukan 

kondisi kebahasaan keluarga perkawinan campuran. 

Penelitian yang berjudul “Studi Kasus Penggunaan Bahasa pada Keluarga 

Perkawinan Campuran Jawa-Arab di Wilayah Kampung Arab Kelurahan Ampel 

Surabaya: Kajian Sosiolinguistik” ini menarik karena mengingat penggunaan 
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bahasa dari keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab ini sangat variatif dan 

belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap 

satu keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab yang berbeda dengan keluarga 

Jawa-Arab yang lain. Keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab di Surabaya 

pada umumnya menggunakan bahasa Jawa pada tiap anggota keluarga. Hal 

tersebut berbeda dengan keluarga yang menjadi objek penelitian ini. Keluarga ini 

menggunakan bahasa Jawa pada kedua anak mereka ketika baru lahir, tetapi saat 

ini keluarga tersebut lebih dominan menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan 

bahasa pada kedua anak mereka juga berbeda. Anak pertama menggunakan 

bahasa Jawa dan anak ke dua masih tetap menggunakan bahasa Indonesia. 

Kampung Arab yang terletak di salah satu tempat wisata religi terbesar di 

Surabaya yaitu Makam Sunan Ampel menimbulkan perhatian pada penulis karena 

tidak sedikit pengunjung dari berbagai daerah yang datang berziarah. Hal ini 

menimbulkan terjadinya peristiwa komunikasi yang sangat dinamis di wilayah 

tersebut. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Penelitian ini merupakan studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini 

yaitu hanya pada satu keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab yang berbeda 

dengan perkawinan campuran Jawa-Arab lainnya khususnya dalam hal 

penggunaan bahasa dalam lingkup keluarga. Objek penelitian ini yaitu satu 

keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab dengan suami keturunan Jawa, istri 

keturunan Arab, dan dua orang anak. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penggunaan bahasa pada keluarga perkawinan 

campuran Jawa-Arab di wilayah kampung Arab kelurahan Ampel 

Surabaya? 

2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pada keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Arab di wilayah kampung Arab kelurahan 

Ampel Surabaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bagaimana penggunaan bahasa pada keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Arab di wilayah kampung Arab kelurahan 

Ampel Surabaya. 

2) Mendeskripsikan apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan 

bahasa pada keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab di wilayah 

kampung Arab kelurahan Ampel Surabaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk 

berbagai pihak, yaitu: 

1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan 

menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang 

linguistik. Peneltian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

yang senada dalam membahas penggunaan bahasa dan bagaimana kondisi 

kebahasaan di dalam keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kondisi kebahasaan di dalam ranah keluarga perkawinan campuran. 

Penelitian juga diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga perkawinan 

campuran terutama pada keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab dalam 

memilih penggunaan bahasa sebagai bentuk saling pengertian antara 

anggota keluarga. Peneliti berharap agar pembaca mendapat wawasan baru 

tentang bagaimana penggunaan bahasa pada keluarga perkawinan 

campuran yang berarti perkawinan antar-etnis. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi tentang beberapa penelitian-penelitian sebelumnya 

yang serupa sebagai referensi dalam melakukan sebuah penelitian baru. Berikut 

penlitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan, antara lain: 

Agustina (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemakaian Bahasa 

dalam Keluarga Perkawinan Campuran Jawa-Kutai di Kalimantan Timur: Kajian 

Sosiolinguistik” mendeskripsikan penggunaan bahasa yang terjadi dalam keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Kutai dalam peristiwa komunikasi sehari-hari dengan 

anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Penggunaan bahasa yang 

terjadi dalam keluarga perkawinan campuran memiliki variasi. Penutur Jawa lebih 

aktif menggunakan bahasa Jawa, sedangkan penutur Kutai pasif menggunakan 

bahasa Jawa. Penutur Kutai lebih aktif menggunakan bahasa campuran yakni 

bahasa Kutai dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. 

Pemakaian bahasa tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi 

tergantung pada konteks dan situasi percakapan. 

Novalia (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemakaian Bahasa 

pada Keluarga Perkawinan Campuran Jawa-Madura di Kampung Kalisari 

Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo: Suatu Kajian Sosiolinguistik” juga 

membahas tentang penggunaan bahasa pada keluarga perkawinan campuran Jawa-

Madura di Kalisari dalam kehidupan sehari-hari serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa bahasa yang digunakan para penutur yang memiliki latar 

belakang sosial, budaya dan kebiasaan berbeda-beda dapat menyebabkan suatu 
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bahasa menjadi beragam atau bervariasi, hal tersebut juga tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa tersebut terutama faktor-

faktor sosial. 

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Bahasa Madura di Desa Gili 

Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo: Kajian 

Sosiolinguistik” oleh Mayasari (2014) juga bertujuan untuk mendeskripsikan 

penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti serta faktor-faktor pendukung 

pemertahanan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih 

Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan 

ditemukannya penggunaan bahasa Madura di keluarga inti yaitu penggunaan 

bahasa Madura pada suami, istri, dan anak. Penggunaan bahasa Madura di dalam 

keluarga inti memiliki faktor pendukung sebagai wujud pemertahanan bahasa 

yaitu wilayah terisolasi, prestise, dan loyalitas, pemakaian bahasa Madura dalam 

pendidikan muatan lokal, bahasa Madura sebagai sarana pendukung kebudayaan 

daerah yang bersangkutan. 

Selanjutnya, Putri (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan 

Bahasa pada Keluarga Perkawinan Campuran Madura-Osing di Kecamatan Sedati 

Sidoarjo: Kajian Sosiolinguistik” juga senada dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang penggunaan bahasa dan 

pemertahanan bahasa pada keluarga perkawinan campuran Madura-Osing di 

Kecamatan Sedati serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa 

pada keluarga perkawinan campuran tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

lawan bicara menentukan penggunaan bahasa berdasarkan kedekatan hubungan 

dan situasi pada keluarga perkawinan campuran Madura-Osing. Penggunaan 
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bahasa berdasarkan kedekatan hubungan menunjukkan semakin erat kedekatan 

hubungan antara suami sebagai kepala keluarga, maka semakin besar pengaruh 

penggunaan bahasa suami terhadap anggota keluarga yang lain. Pemertahanan 

bahasa masih ditemukan pada keluarga perkawinan campuran Madura-Osing di 

Kecamatan Sedati Sidoarjo. Pemertahanan bahasa yang ditemukan pada penelitian 

ini terjadi pada seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan tiga 

orang anak, khususnya pemertahanan bahasa Madura. Pemertahanan bahasa 

terjadi dikarenakan adanya faktor kedekatan keluarga dan faktor kesadaran diri. 

Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini yaitu satu keluarga perkawinan 

campuran Jawa-Arab yang bertempat tinggal di wilayah kampung Arab kelurahan 

Ampel Surabaya yang merupakan wilayah masyarakat mayoritas berbahasa Jawa 

di luar pemukiman warga keturunan Arab. Kampung Arab Ampel dikenal sebagai 

salah satu tempat wisata religi dan pusat perdagangan terbesar di Surabaya. 

Tentunya penggunaan bahasa pada keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab 

akan beragam dalam perisitiwa komunikasi khususnya di lingkup keluarga. Fokus 

dari pelenitian ini adalah studi kasus pada bagaimanakah penggunaan bahasa di 

dalam keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab dan apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut. 

 

1.7 Landasan Teori 

Dalam menganalisis data hasil penelitian dibutuhkan adanya teori-teori 

sebagai acuan. Landasan teori berisi tentang penjelasan dari teori-teori yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI KASUS PENGGUNAAN BAHASA.... MOCHAMAD RENDIANA PUTRA



12 
 

 
 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan 

antara lain: 

 

1.7.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik secara etimologi berasal dari kata sosiologi dan linguistik. 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial. 

Sementara itu, linguistik adalah disiplin yang mempelajari struktur bahasa tanpa 

mengkaji konteks sosial tempat struktur itu dipelajari atau digunakan. Jadi, 

sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari dan membahas aspek-

aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat di 

dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Pengkajian 

bahasa dengan dimensi kemasyarakatan disebut dengan sosiolinguistik (Nababan, 

1984: 2). 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antar disiplin antara sosiologi dan 

linguistik, dua bidang ilmu empiris yang berkaitan sangat erat (Chaer, 2010: 2). 

Menurut Fishman (1972), sosiolinguistik  adalah ilmu yang membahas hubungan 

antara pemakaian bahasa dan perilaku sosial. Fishman memformulasikan 

sosiolinguistik adalah “siapa berkata apa”. Sementara itu, Wardhaugh 

mendefinisikan sosiolinguitik adalah ilmu yang mengkaji bahasa dalam 

hubungannya dengan faktor-faktor sosial yang hidup di dalam masyarakat 

penuturnya. Sosiolinguistik adalah ilmu yang membicarakan bentuk-bentuk serta 

perubahan bahasa dikaitkan dengan fungsi sosialnya di dalam masyarakat 

pemakainya. Lebih lanjut ia membedakan dengan istilah sosiologi bahasa. 
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Berdasarkan objek kajiannya, kedua ilmu tersebut berbeda. Objek kajian linguistik 

adalah bahasa, sementara itu, objek kajian sosiologi bahasa adalah manusia 

sebagai anggota masyarakat yang berinteraksi satu dengan yang lain lewat bahasa. 

Sosiolinguistik juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan variasi 

bahasa, serta hubungan diantara bahasawan dengan ciri fungsi variasi tersebut di 

dalam suatu masyarakat bahasa (Kridalaksana, 1978: 94 dalam Chaer, 2010: 3). 

 Sosiolinguistik menjelaskan tentang bagaimana penggunaan bahasa sesuai 

dengan aspek sosial tertentu. Persoalan dalam sosiolinguistik dapat dirumuskan 

dengan, “who speak (siapa penuturnya), what language (bahasa apa yang 

digunakan), to whom (pada siapa lawan tuturnya), when (kapan komunikasi 

berlangsung) and to what end (apa tujuan dari komunikasi tersebut)” (Fishman, 

1967: 15 dalam Chaer, 2010: 7). Konferensi sosiolinguistik pertama yang 

berlangsung di University of California, Los Angeles, 1964, telah merumuskan 

adanya tujuh dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. Ketujuh dimensi yang 

merupakan masalah dalam sosiolinguistik tersebut yaitu: (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) tingkatan variasi 

dan ragam linguistik; dan (7) penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik 

(Ditmarr, 1976: 128 dalam Chaer, 2010: 5). 
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1.7.1.1 Variasi Bahasa 

Sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang berusaha menjelaskan 

ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut 

dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan (Kridalaksana, 2010 dalam Chaer, 2010: 

61). Variasi bahasa adalah sebuah bahasa yang mempunyai sistem dan subsistem 

yang dipahami oleh semua penutur bahasa itu. Menurut Chaer (2010), variasi 

bahasa muncul karena pada dasarnya manusia tidak bersifat homogen atau 

seragam, dan juga karena kegiatan interaksi sosial yang manusia lakukan sangat 

beragam. Menurut pemakainya, ragam bahasa berkaitan dengan fungsinya di 

dalam masyarakat (Chaer, 2010: 1-2). Chaer (2010: 62) menempatkan variasi atau 

ragam bahasa dari dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa tersebut 

terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. 

Kedua,  variasi atau ragam bahasa tersebut sudah ada untuk memenuhi fungsinya 

sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Variasi 

atau ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial 

dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Semua kelompok sosial memiliki 

potensi untuk mempunyai bahasa dengan ciri-ciri tertentu yang membedakannya 

dari kelompok lain, dan sekurang-kurangnya setiap kelompok pasti memiliki 

variasi bahasa sendiri (Sumarsono, 2002: 26). 

Menurut Hymes (1972), konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi 

pemakaian bahasa seorang penutur dapat digolongkan dalam delapan komponen 

yang disebut sebagai Komponen Tutur. Disebut demikian karena memang 

perwujudan makna sebuah tuturan atau ujaran ditentukan oleh komponen tutur. 

Kedelapan komponen tersebut dapat diakronimkan dengan SPEAKING: Setting 
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and Scene (latar); Participants (peserta); Ends (hasil); Act Sequence (amanat); 

Key (cara); Instrumentalities (sarana); Norms (norma); dan Genres (jenis). 

Macam-macam variasi bahasa dari beberapa segi: 

a. Segi penutur (idiolek, sosiolek, dialek, dan kronolek) 

b. Segi pemakaian 

c. Segi keformalan (ragam santai atau kasual, ragam akrab) 

Penjenisan bahasa secara sosiolinguistik yaitu menjeniskan bahasa 

berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa yaitu faktor sosiologis, politis 

dan kultural yang tentunya tidak sama dengan penjenisan secara geneologis 

maupun tipologis yang menjeniskan bahasa berkenaan dengan ciri-ciri internal 

bahasa tersebut. 

 

1.7.1.2 Bilingualisme 

Bahasa memiliki peran penting terhadap sekelompok masyarakat. Kondisi 

masyarakat yang majemuk mengakibatkan setiap kelompok masyarakat berbicara 

dengan bahasa berbeda. Banyak negara di dunia ini mengenal lebih dari dua 

macam bahasa. Misalnya, Perancis, India, Kanada, Nigeria, dan Indonesia. Ada 

banyak negara yang secara linguistik terpilah-pilah sehingga setiap anak menjadi 

dwibahasawan (bilingual) atau anekabahasawan (multilingual) (Sumarsono, 

2012:164). Bilingualisme dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan 

kedwibahasaan. Secara harfiah, bilingualisme adalah penggunaan dua bahasa atau 

dua kode bahasa. Secara sosiolinguistik bilingualisme mempunyai arti 
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penggunaan dua bahasa dalam pergaulannya sehari- hari secara bergantian 

(Mackey, 1962: 12, Fishman, 1975: 73 dalam Chaer, 2010: 84). 

Di dalam masyarakat bilingual, juga terdapat istilah bilingualitas. 

Bilingual atau dwibahasawan adalah orang yang dapat menggunakan dua bahasa, 

sedangkan bilingualitas atau kedwibahasawanan adalah kemampuan 

menggunakan dua bahasa itu sendiri. Ada juga istilah multilingualisme yakni 

keadaan digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya 

dengan orang lain secara bergantian (Chaer, 2010: 85). Jikalau kita perhatikan 

hubungan logika antara bilingualisme  dan bilingualitas, kita dapat mengerti 

bahwa tidak semua yang memiliki bilingualitas mempratekkan bilingualisme 

dalam hidupnya sehari-hari, sebab ini tergantung pada situasi kebahasaan di 

lingkungannya (Nababan, 1984: 28). Untuk dapat menggunakan dua bahasa 

tentunya seseorang harus menguasai kedua bahasa itu. Pertama, bahasa ibunya 

sendiri atau bahasa pertama (B1), dan yang kedua adalah bahasa lain yang 

menjadi bahasa kedua (B2) (Chaer, 2010: 84). 

 

1.7.1.4 Penggunaan Bahasa 

Masyarakat multilingual tidak akan lepas kaitannya dengan keragaman 

bahasa. Tentunya keragaman menyebabkan setiap individu menggunakan bahasa 

tertentu yang sesuai. Penggunaan bahasa sebagai gejala sosial tidak hanya 

ditentukan oleh faktor di dalam linguistik, tetapi juga faktor-faktor sosial. 

Fishman (1975) dalam Santi (2004: 9) berpendapat bahwa penggunaan 

bahasa dipengaruhi oleh domain bahasa, yaitu faktor-faktor situasional, misalnya 
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siapa yang berbicara, kepada siapa, apa yang dibicarakan, bagaimana situasi 

ketika pembicaraan berlangsung, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi, bahasa 

merupakan alat yang paling mendasar dalam menympaikan suatu pesan kepada 

lawan bicara. Pesan tersebut tidak akan sampai dan diterima oleh lawan bicara 

apabila tidak ada kecocokan dalam penggunaan bahasa sehingga dapat 

menimbulkan salah paham antar partisipan. Masyarakat multilingual memiliki 

cara sendiri dalam penggunaan bahasa agar arti dari bahasa yang digunakan juga 

dimengerti oleh lawan bicara sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat, prosedur dan teknik yang dipilih dalam 

melaksanakan penilitian (dalam mengumpulkan data) (Djajasudarma, 2006: 4). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini 

bertujuan untuk memaparkan bagaimana terjadinya fenomena variasi bahasa 

tersebut. Istilah deskriptif itu menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan 

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang 

secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau 

yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: 

paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1992: 62). Data kualitatif berarti 

pengumpulan data dengan tanpa menghitung jumlah atau kekerapan munculnya, 

melainkan mengkaji peristiwa tersebut secara lebih mendalam. 
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1.8.1 Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, pasti akan sangat dibutuhkan cara untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang tepat sangat 

berpengaruh pada perolehan data yang valid dan objektif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik simak bebas libat cakap. Teknik observasi tersebut juga 

mencegah terjadinya manipulasi data. Peneliti tidak harus terlibat langsung dalam 

peristiwa tindak tutur yang akan diteliti. Peneliti juga akan menggunakan teknik 

catat dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik 

pemberian kuesioner pada informan guna memperlengkap perolehan data. 

Penelitian ini memiliki kriteria informan yaitu, (a) informan memiliki garis 

keturunan Jawa dan Arab, dalam hal ini yang dimaksud adalah bapak atau suami 

dari ketururnan Jawa dan ibu atau istri dari ketururnan Arab; (b) informan terlibat 

langsung dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian; (c) informan 

memiliki cukup waktu untuk diwawancarai. 

Penelitian ini hanya ditujukan pada satu keluarga perkawinan campuran 

Jawa-Arab yang bertempat tinggal di wilayah kampung Arab kelurahan Ampel 

Surabaya yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dengan bapak berasal dari Jawa 

dan ibu berasal dari Arab. Peneliti fokus terhadap penggunaan bahasa khususnya 

antara bapak dengan ibu, bapak dengan anak, ibu dengan anak, serta anak dengan 

anak. Peristiwa komunikasi antara keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab 

tersebut dengan masyarakat sekitar juga diperhatikan sehingga dapat memperkuat 

hasil penelitian. Pemilihan sumber data atau informan berdasarkan kemampuan 

anggota keluarga dalam menggunakan bahasa asli (B1) sesuai dengan keturunan 

mereka masing-masing. 
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1.8.2 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan pasrtisipan 

percakapan, hubungan antar parisipan, topik pembicaraan, dan situasi percakapan. 

Data akan dipilah dan dianalisis dengan metode analisis kontekstual. Metode 

analisis kontekstual cara analisis yang diterapkan pada data dengan mendasar, lalu 

memperhitungkan, dan mengaitkannya dengan konteks. Konteks itu sendiri 

menjadi sarana pemerjelas suatu maksud yang berupa situasi yang berhubungan 

dengan suatu kejadian (Rustono, 1999:20). Konteks merupakan sesuatu yang 

nonteks dan nonverbal seperti halnya konteks sosial dan budaya yang juga tidak 

lepas dari ranah Sosiolinguistik. Dasar teori yang digunakan dalam  analisis data 

yaitu rumusan milik Fishman: “who speak (siapa penuturnya), what language 

(bahasa apa yang digunakan), to whom (pada siapa lawan tuturnya), when (kapan 

komunikasi berlangsung) and to what end (apa tujuan dari komunikasi tersebut)”. 

Klasifikasi data ditentukan dari penggunaan bahasa yang muncul dalam peristiwa 

komunikasi sehari-hari untuk mengetahui penggunaan bahasa dari keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Arab. 

 

1.8.3 Penyajian Data 

Data akan disajikan dengan metode informal. Maksud dari metode 

informal tersebut adalah memaparkan data tentang hasil analisis dari penggunaan 

bahasa yang muncul dalam mengetahui penggunaan bahasa pada keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Arab di kampung Arab kelurahan Ampel Surabaya. 
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Data akan disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 

Data disajaikan pada tahap analisis yaitu bab III. Penyajian terdiri dari 

beberapa sub bab. Pertama, penggunaan bahasa pada keluarga perkawinan 

campuran Jawa-Arab di kampung Arab kelurahan Ampel yang akan dianalisis 

berdasarkan kedekatan hubungan dan berdasarkan situasi. Selanjutnya, pemaparan 

analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pada 

keluarga perkawinan campuran Jawa-Arab di kampung Arab kelurahan Ampel.  

 

1.9 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep akan menjelaskan pengertian dari istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini supaya pembaca akan dengan mudah 

mencapai pemahaman yang sesuai. Operasionalisasi konsep digunakan untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda mengenai istilah-istilah tertentu. 

Penggunaan bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahasa yang akan 

digunakan ketika berkomunikasi pada konteks-konteks tertentu sesuai dengan 

situasi, siapa partisipan dalam peristiwa komunikasi, dan bagaimana hubungan 

antar partisipan. 

Keluarga perkawinan campuran  merupakan sebuah perkawinan yang 

terdiri dari dua etnis yang berbeda sebagai wujud dari adanya hubungan yang 

rukun dari kedua etnis tersebut. Keturunan dari keluarga perkawinan campuran 

juga dapat mempererat hubungan antar kedua etnis tersebut. Keluarga perkawinan 
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga perkawinan campuran Jawa-

Arab dengan suami keturunan Jawa dan istri keturunan Arab. 

Kajian Sosiolinguistik merupakan Ilmu interdisipliner antara sosiologi 

dengan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang saling berkaitan sangat erat. 

Sosiolinguistik adalah salah satu kajian cabang linguistik yang mengkaji 

hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Ilmu tersebut merupakan 

kajian kontekstual terhadap variasi pengguna bahasa pada masyarakat dalam 

sebuah komunikasi yang alami. Variasi dalam kajian ini merupakan masalah 

pokok yang dipengaruhi atau mempengaruhi perbedaan aspek sosiokultural dalam 

masyarakat.  

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Susunan penelitian ini terdiri dari 4 bab. Bab I berisi tentang pendahuluan 

untuk menjelaskan informasi latar belakang masalah, tujuan, manfaat, serta 

metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Bab II menjelaskan sekilas 

informasi tentang gambaran umum objek penelitian. Bab III membahas hasil data 

yang telah dianalisis dengan jelas dalam mendapatkan sebuah kesimpulan dari 

masalah yang telah dirumuskan. Bab IV menyajikan kesimpulan hasil dari 

penelitian. 
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