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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat. 

Bahasa tidak dapat dilepaskan dari budaya dan masyarakat pemakainya, karena 

kelangsungan bahasa sangat ditentukan oleh masyarakat pemakai bahasanya 

sendiri. Selain itu, bahasa merupakan salah satu unsur dominan dari tujuh unsur 

kebudayaan yang universal. Oleh sebab itu, bahasa memiliki peranan penting 

secara bergantian dengan budaya dan masyarakat pemakai bahasa. Baik 

pemakaian bahasa secara formal maupun nonformal (Rohmadi, 2011: 35). 

Bahasa atau ilmu linguistik kaitannya dengan sosiolinguistik yaitu sama-sama 

menitikberatkan pada bunyi-bunyi bahasa sebab bunyi bahasa memiliki sistem 

dan struktur. Kesamaan tersebut karena ilmu keduanya yang sama-sama mengkaji 

suatu bahasa yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu ciri dari penutur tidak 

terlepas dari nilai sosial yang mengikuti. 

Tokoh penting sosiolinguistik (Fishman 1972 dalam Sumarsono 2011: 2), 

mendefinisikan tentang sociology of language sebagai berikut: 

“the sociology of language focuses upon the entire gamut of topics related 
to the social organization of language behavior, including not only 
language usage per se, but also language attitudes, overt behavior toward 
language and language users.” 

 
Maksudnya adalah sosiolinguistik memfokuskan pada keseluruhan dari masalah 

yang berhubungan dengan kelompok sosial perilaku bahasa, serta pola dan sikap 

bahasa dari pemakai bahasa. Sebab orang akan memulai suatu masalah melihat 

dari kemasyarakatannya dengan mengaitkan bahasa-bahasanya, kemudian 

selanjutnya mengaitkan dengan gejala-gejala kemasyarakatannya. Melihat dari 
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masalah yang terjadi akan memunculkan posisi bahasa pada kelompok masyarakat 

tertentu. Dari fenomena kebahasaan yang terjadi, ada pengaruh pemertahanan 

bahasa sebagai penguat ciri kelompok masyarakat tertentu dengan latar belakang 

asal daerah yang sama mengakibatkan proses mempertahankan bahasa yang 

mereka gunakan saat berkomunikasi menjadi hal yang menarik pada proses 

berbahasanya. Oleh sebab itu adanya kebertahanan bahasa tersebut mempengaruhi 

pada sosialisasinya sebagai masalah pokok dalam berkomunikasi.  

Pemertahanan bahasa merupakan suatu guyub yang secara kolektif 

menentukan untuk melanjutkan memakai bahasa yang sudah biasa digunakan. 

Ketika guyub tutur memilih bahasa baru di dalam ranah yang semula 

diperuntukkan bagi bahasa lama, itulah mungkin merupakan tanda bahwa 

pergeseran bahasa sedang berlangsung. Jika para warga itu monolingual 

(ekabahasawan) dan secara kolektif tidak menghendaki bahasa lain, mereka jelas 

mempertahankan pola penggunaan bahasa mereka. Namun, pemertahanan bahasa 

itu merupakan ciri guyub dwibahasa atau ekabahasa. Awalnya akan terjadi jika 

guyub itu diglosik: guyub itu memperuntukkan ranah tertentu untuk setiap bahasa 

sedemikian rupa sehingga batas ranah suatu bahasa tidak dilampaui atau diterobos 

oleh bahasa lain (Sumarsono, 2011: 231). 

Sama halnya dengan penelitian ini, menggunakan fenomena bahasa dari 

penutur asal Lombok yang ada di Surabaya dengan objek menggunakan bahasa 

Sasak oleh mahasiswa asal Lombok yang berkuliah di Surabaya. Nilai sosial yang 

ada pada penutur asal Lombok memperlihatkan ciri pertuturan tersendiri pada 

sistem kebahasaannya. 
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Dilihat dari objeknya, bahasa Sasak digunakan sebagai bahasa adat dan 

keagamaan, hal ini terjadi karena mayoritas penduduknya muslim. Bahasa Sasak 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

digunakan sebagai identitas utama dan bahasa pemersatu masyarakat Sasak yang 

pemakaiannya biasa digunakan saat acara-acara keagamaan, adat istiadat, dan 

sebagainya. Hal itulah yang menjadikan bagaimana bahasa Sasak menjadi bahasa 

yang tidak tergeser karena adanya faktor pemeliharaan digunakan secara terus 

menerus dan itu mampu mempertahankan bahasa Sasak sebagai bahasa penutur 

masyarakat Sasak itu sendiri.  

 Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang suku Sasak yang ada di Nusa 

Tenggara Barat, namun, kebanyakan penelitian yang dihasilkan membahas 

tentang latar budaya, etnis, tradisi, dan adat istiadat sebagai objek penelitian. 

Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penggunaan bahasa Sasak di 

luar pulau Lombok, maksudnya yaitu informan dan objeknya berada di luar 

daerah mereka, dan pindah ke daerah yang memiliki kekhasan dalam bahasa yang 

justru memberi pengaruh besar terhadap para perantau yang datang dan tinggal di 

daerah tersebut, daerah tersebut adalah kota Surabaya Jawa Timur yang memiliki 

pengaruh besar terhadap budaya, bahasa, dan tradisinya. 

Pada penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan bahasa oleh mahasiswa 

asal Lombok yang berada di Surabaya. Hal ini menarik karena sebagai kota besar 

dan multilingual serta multikultural, Surabaya akan mempengaruhi bahasa-bahasa 

yang datang dari berbagai daerah karena faktor kebiasaan, budaya dan tradisi yang 

sangat kuat dengan kehidupan masyarakatnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat dijadikan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1) Bagaiamanakah pemertahanan bahasa Sasak yang digunakan oleh 

mahasiswa asal Lombok di Surabaya ?  

2) Faktor apakah yang mempengaruhi pemertahanan bahasa Sasak oleh 

mahasiswa asal Lombok  yang  tinggal di Surabaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian tentang pemertahanan bahasa Sasak oleh mahasiswa asal 

Lombok di Surabaya, penggunaan bahasa dibagi atas ranah keluarga, ranah 

kekariban, situasi formal, dan situasi nonformal. Batasan masalah dilihat dari 

ruang lingkup lokasi dimana mereka berada dan menyesuaikan lawan tuturnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tentang pemertahanan bahasa Sasak Nusa Tenggara Barat 

oleh mahasiswa asal Lombok yang tinggal di Kota Surabaya ini adalah 

1) mendeskripsikan pemertahanan bahasa mahasiswa asal Lombok yang 

tinggal di Kota Surabaya. 

2) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa oleh 

mahasiswa asal Lombok di Surabaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dalam ilmu 

sosiolinguistik khususnya pada pemertahanan bahasa. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi acuan  bagi penelitian-penelitian sosiolinguistik 

selanjutnya.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan untuk lebih memahami  

pertuturan yang dilakukan mahasiswa asal Lombok di Surabaya.   

1) Supaya masyarakat mengetahui tentang penggunaan bahasa Sasak saat 

berada di luar daerah asalnya. 

2) Serta dapat melihat model komunikasi mahasiswa asal Lombok 

berdasarkan ranah-ranah dan situasi yang diterapkan. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan pemertahanan bahasa pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Effendi  (2001), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pemertahanan Bahasa Madura Oleh Etnis Madura di Kelurahan Kenjeran 

Kecamatan Kenjeran Surabaya”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Effendi yaitu sosialisasi pendatang etnis Madura dengan masyarakat setempat 

memunculkan fenomena kebahasaan yang menarik yaitu pemertahanan bahasa 

Madura pada ranah keluarga, ketetanggaan, dan kekariban. Dengan menggunakan 

100 kuesioner yang disebarkan secara acak pada pendatang etnis Madura di 

Kelurahan Kenjeran. Pada ranah keluarga, tingkat pemertahanan bahasa 
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berbanding linear dengan usia lawan bicara responden. Semakin lanjut usia lawan 

bicara responden, semakin tinggi pula tingkat pemertahanan bahasa Madura. 

Sedangkan pada ranah ketetanggaan dan kekariban, tingkat pemertahanan bahasa 

lebih tinggi bila berbicara dengan sesama etnis Madura, daripada berbicara 

dengan non Madura  untuk mengetahui perbandingan pemertahanan bahasa 

Madura berdasarkan usia, responden I (KR I) usia rata-ratanya adalah 19 tahun 

sedangkan II (KR II) usianya 59 tahun. 

Saraswati (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Pemertahanan Bahasa 

Bali Pada Komunitas Mahasiswa Bali di Universitas Airlangga Surabaya suatu 

kajian sosiolinguistik”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Saraswati yaitu 

penyebab terjadinya pemertahanan bahasa pada komunitas mahasiswa Bali di 

Universitas Airlangga pada organisasi keagamaan Unit Kegiatan Mahasiswa 

Kerohanian Hindu Dharma (UKMKHD). Mengungkapkan bahwa bahasa Bali 

tersebut sebagai identitas bahasa kelompok, adanya rasa bangga terhadap budaya 

asalnya yang ada di Bali,  lalu adanya kebiasaan yang dilakukan saat kegiatan 

keagamaan menggunakan bahasa Bali sebagai pengantar, mayoritas kelompok 

UKMKHD yang menggunakan bahasa Bali, serta keakraban antaranggota juga 

menimbulkan bahasa tersebut dijadikan sebagai bahasa utama dalam 

berkomunikasi. Pemertahanan bahasa Bali pada mahasiswa Bali di Universitas 

Airlangga terjadi karena bahasa Bali tersebut sering dipakai dalam berbagai 

situasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mahasiswa Bali yang berkuliah 

di Universitas Airlangga merasa bangga dan nyaman tetap menggunakan bahasa 

ibu mereka. Hal ini menyebabkan bahasa Bali tersebut akan terus bertahan dengan 

baik dalam komunitas mahasiswa Bali maupun di luar komunitas mahasiswa Bali.  
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Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Lakoro (2011) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pemertahanan Bahasa Daerah Nusa Tenggara 

Timur pada Komunitas Mahasiswa Nusa Tenggara Timur di Pare-Kediri suatu 

Kajian Sosiolinguistik”. Mengungkapkan bahwa pemertahanan bahasa daerah 

Nusa Tenggara Timur yang ada di STIKES Karya Husada Pare-Kediri khususnya 

pada organisasi IKBM FLOBAMORA, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pemertahan bahasa yaitu adanya rasa cinta terhadap kampung halaman, ingin 

menjaga tali persaudaraan tetap tersambung dengan cara menggunakan bahasa 

daerah Nusa Tenggara Timur, adanya rasa bangga terhadap budaya asal, serta 

faktor lainnya yaitu besarnya pemakaian bahasa daerah NTT pada organisasi 

IKBM FLOBAMORA yang masih menggunakan bahasa daerah NTT sebagai 

bahasa pemersatu antarsuku yang ada di dalam organisasi tersebut. Dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa jika mahasiswa NTT berbicara dengan 

mahasiswa asal NTT lainnya, mereka akan menggunakan bahasa ibu mereka atau 

bahasa pasar dari daerah asalnya. Bahasa ibu digunakan apabila mahasiswa NTT 

tersebut berbicara dengan mahasiswa NTT lainnya yang memiliki kesamaan satu 

suku dengannya. Pada saat situasi nonformal saat sedang santai, mahasiswa NTT 

yang sedang ada di lingkungan STIKES maupun diluar lingkungan STIKES, 

ketika waktu senggang bertemu dengan teman yang sesuku atau beda suku satu 

bahasa dan sudah akrab mereka akan bertegur sapa menggunakan bahasa daerah 

mereka. Terlebih dalam membicarakan suatu hal yang sifatnya penting atau 

rahasia baik itu dihadapan teman sedaerah atau beda daerah. Lebih leluasa 

membicarakan apapun baik itu hal penting atau hal biasa akan terasa nyaman 

apabila mereka menggunakan bahasa induknya yaitu bahasa daerah NTT tersebut. 
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Bahasa daerah NTT yang digunakan adalah bahasa daerah sesuku atau bahasa 

pasar. Dengan adanya hal tersebut bahasa daerah NTT lebih terlihat dan itu 

menjadi suatu identitas kelompok IKBM FLOBAMORA.  

Kajian penelitian di atas serupa dengan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan kajian sosiolinguistik dengan konsep penggunaan bahasa. Terdapat 

perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian 

ini dipilih tiga mahasiswa dari tiga universitas di Surabaya. ketiga informan 

bahasa yang  sudah dipilih merupakan mahasiswa yang berasal dari pulau 

Lombok NTB namun, tinggal di Surabaya untuk berkuliah. Penggunaan bahasa 

yang diterapkan cenderung menggunakan bahasa Sasak pada ranah tertentu. Pada 

penggunaan bahasa Indonesia tidak jarang bahasa Sasak akan muncul atau terselip 

saat berkomunikasi dengan lawan tutur yang memiliki latar belakang berbeda, 

menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan pada saat berinteraksi dengan 

lawan tuturnya.  

Pada objek daerah yang digunakan sebagai bahan meneliti berbeda dari 

penelitian sebelumnya, dan informan bahasa yang dijadikan subjek penelitian juga 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, sebagian 

besar menggunakan kelompok masyarakat atau komunitas aktif lainnya 

sedangkan, pada penelitian ini informan bahasa yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian merupakan individu yang merantau dari daerah asalnya ke daerah baru. 
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1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Sosiolinguistik 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiolinguistik. 

Sosilinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, 

khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang 

berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial).  

Rumusan sosiolinguistik “Who speak language, to whom, when, and to what 

end” (Fishman 1967: 15 dalam  Chaer). Dari rumusan tersebut dapat kita jabarkan 

manfaat atau kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis. Sosiolinguistik 

akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan 

menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan 

jika berbicara dengan orang tertentu  (Chaer, 2004:7). 

Oleh karena itu, dari rumusan tersebut dapat diketahui siapa yang berbicara, 

dan kepada  siapa saat berbicara, kapan serta dengan bahasa apa yang digunakan 

saat berbicara. Menyesuaikan situasi saat berbahasa dengan lawan bicara, menjadi 

pedoman untuk memulai memakai bahasa sesuai dengan situasi pada saat itu. Dari 

penyesuaian tersebut akan timbul keragaman bahasa atau gaya bahasa yang 

dimunculkan setiap berkomunikasi dengan lawan bicara dalam lingkungan yang 

berbeda. Secara otomatis kita mampu menggunakan lebih dari satu bahasa pada 

saat berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbeda latar belakang. Hal tersebut 

akhirnya memunculkan pertanyaan tentang posisi bahasa asli atau dialek asalnya 

mampu bertahan atau akan bergeser. 

Menurut Colder (dalam Alwasilah 1985; 41 dalam Aslinda 2010; 8) 

mengatakan, bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang satu sama 
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lain bisa saling mengerti saat mereka berbicara. Dapat dikatakan bahwa 

masyarakat bahasa itu dapat terjadi dalam sekelompok orang saat menggunakan 

bahasa yang sama dengan sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang 

berbeda, dengan syarat di antara mereka memiliki rasa saling pengertian dan 

menghargai akan penggunaan bahasa yang beragam tersebut. 

Kesamaan pada kutipan tersebut dengan penelitian ini adalah penutur yang 

sama-sama dari daerah Lombok sangat menghargai perbedaan bahasa yang terjadi 

pada mereka, saat berkomunikasi dengan masyarakat asli Surabaya yang memiliki 

bahasa Arek yang berbeda jauh dari bahasa yang mereka kuasai. Namun, adanya 

saling pengertian terhadap perbedaan bahasa tersebut, para mahasiswa sedikit 

banyak mampu mengerti tentang apa yang dibicarakan dengan bertanya kepada 

rekan yang asli dari Surabaya. adaptasi kebahasaan tersebut akan berjalan dengan 

baik karena adanya rasa saling pengertian.  

 

1.7.1.2 Pemertahanan Bahasa 

Pada konsep kebertahanan bahasa yang ada pada diri mahasiswa asal Lombok 

tersebut menimbulkan proses pemertahanan bahasa. Dalam proses pemertahanan 

bahasa tersebut akan cenderung lebih banyak bahasa asal mereka yang keluar 

dalam ujaran. Karena kuatnya budaya dan kebiasaan mereka mampu 

mempengaruhi proses berbahasa mereka. Pemertahanan bahasa merupakan proses 

berbahasa yang dilakukan secara kolektif dan konsisten terhadap pilihan bahasa 

yang akan digunakan, karena suatu kelompok dalam masyarakat akan 

menggunakan bahasa sesuai dengan apa yang diterapkan untuk mepertahankan 

bahasanya. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Sumarsono yaitu 
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pemertahanan bahasa merupakan konsekuensi jangka panjang dan kolektif dari 

pola-pola pilihan bahasa yang konsisten. Dalam Ada beberapa kelompok yang 

mempertahankan bahasa dan identitas etnik mereka dalam kondisi sosial-ekonomi 

yang sangat serupa dengan yang mempengaruhi kelompok lain untuk menggeser 

identitas dan bahasanya. Bahkan, meskipun kita dapat mengidentifikasi guyub 

yang sedang dalam proses perubahan konsep-dirinya sekalipun, kita tetap 

menghadapi ketidakpastian prakiraan itu, karena tidak ada jaminan bahwa rasa 

identitas diri guyub itu tidak berubah (Sumarsono, 2011; 278). 

 
 
1.8 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini mengkaji tentang pemertahanan bahasa Sasak oleh 

mahasiswa asal Lombok di Surabaya, maka metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif . istilah deskriptif ini menyatakan bahwa penelitian yang 

dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang 

secara empiris hidup pada penutur-penuturnya (Sudaryanto, 1992: 62). 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tentang pemertahanan bahasa Sasak pada 

mahasiswa asal Lombok di Surabaya. Pada pendekatan kualitif menghasilkan data 

deskriptif berupa data tertulis ataupun lisan di lingkungan masyarakat. Pendekatan 

kualitatif  khususnya yang menggunakan data lisan data dijaring lewat percakapan 

atau kontak antara peneliti dan informan bahasa. 
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1.8.1 Objek Penelitian  

Data diperoleh dari tiga mahasiswa asal Lombok NTB yang tinggal di 

Surabaya. para mahasiswa asal Lombok tersebut masih mempertahankan bahasa 

daerah mereka yaitu bahasa Sasak saat tinggal di Surabaya. dalam penelitian ini 

mereka menjadi informan bahasa sebagai objek penelitian. Digolongkan sesuai 

dengan. 

1. Merupakan mahasiswa asal Lombok yang berkuliah di universitas di 

Surabaya 

2. Masih menggunakan bahasa daerah asalnya saat sedang berkomunikasi 

 

1.8.2  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan pada saat 

mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sumber analisis. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada penggunaan bahasa Sasak oleh  mahasiswa asal 

Lombok yang tinggal di Surabaya. Metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode berikut: 

1. Observasi  (simak) 

Pada penelitian ini menggunakan metode observasi. Peneliti berperan 

untuk ikut langsung meninjau dan melihat proses percakapan yang 

dilakukan oleh informan bahasa saat di Surabaya. Dengan cara menyimak 

bagaimana penggunaan bahasa mereka saat melakukan komunikasi. 

peneliti menyimak dan mendengarkan percakapan yang dilakukan 

mahasiswa asal Lombok saat berada di Surabaya. Dalam penelitian ini 

peneliti juga ikut serta secara langsung dengan cara menyimak saat proses 
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percakapan yang dilakukan oleh mahasiswa sedang berlangsung. Hal 

tersebut dinamakan dengan metode simak bebas libat cakap yaitu 

penjaringan data dapat dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa 

lisan tanpa ikut berpartisipasi dalam proses pembicaraan. Dalam teknik ini, 

peneliti tidak dilibatkan langsung untuk ikut menentukan pembentukan 

dan pemunculan data kecuali hanya pemerhati terhadap calon data yang 

terbentuk dan muncul dari peristiwa kebahasaan yang berada di luar 

dirinya (Sudaryanto, 1988: 4 dalam  Kesuma 2007: 44).  

 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan  kepada ketiga informan bahasa tersebut sebagai 

penunjang data. Pertanyaan yang diajukan  kepada para mahasiswa asal 

Lombok tersebut berupa pertanyaan yang terstruktur yang sudah disusun 

sebelumnya. Kemudian menggunakan teknik catat dan rekam sebagai 

penunjang proses meneliti bahasa.  

a. Rekam 

Teknik ini menggunakan teknik merekam karena prosesnya lebih 

efisien dalam melakukan penelitian bahasa yang digunakan pada 

saat informan atau mahasiswa tersebut sedang berkomunikasi. 

Karena jika sudah direkam dan dirasa sudah cukup sebagai bahan 

penelitian, rekaman tersebut bisa diputar kembali supaya 

pengulangan pada setiap ucapannya dapat dihentikan sesuai 

kebutuhan dalam  mengambil data bahasa yang diperlukan. 
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b. Catat 

Pada teknik catat mengandalkan data pengulangan dari rekaman 

percakapan tersebut, kemudian mencatat pada bagian-bagian yang 

dianggap memiliki masalah kebahasaan. Hasilnya akan dipadankan 

dengan hasil pengambilan rekaman pada saat percakapan itu terjadi 

sebagai pengumpulan data bahasa yang sesuai dengan penunjang 

pendukungnya.  

 

1.8.3 Metode Analisis Data 

Pada metode analisis data dilaksanakan sesudah data yang terjaring 

diklasifikasikan. Analisis data merupakan upaya peneliti dalam menangani 

langsung masalah dengan mengamati, membedah atau mengurai masalah yang 

berkaitan dengan cara khas tertentu, cara tertentu ditempuh peneliti untuk 

memahami problematik satuan kebahasaan yang diangkat sebagai objek penelitian 

(lih. Sudaryanto, 1994:57 dalam  Kesuma 2007:  47 ). 

Penelitian ini mengkaji tentang pemertahanan bahasa Sasak pada 

mahasiswa asal Lombok yang tinggal di Surabaya. data yang berkaitan  dianalisis 

dengan bentuk percakapan dan  makna yang menyertai serta pembagian ranah-

ranah dan situasi dalam proses berbahasa. Data dianalisis berdasarkan rumusan 

dari teori J.A. Fishman. Kemudian langkah berikutnya yaitu berusaha 

menjelaskan atau  memaparkan  secara rinci tentang pemertahanan bahasa Sasak 

oleh mahasiswa asal Lombok  di Surabaya saat berkomunikasi. 
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1.8.4 Metode Penyajian Hasil Analisis 

Pada metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara 

informal, istilah informal yaitu penyajian hasil analisis data dilakukan dengan 

menggunakan  kata-kata biasa (lih. Sudaryanto, 1993: 145 dalam Kesuma 2007: 

71). Pada penyajian ini rumusan atau kaidah yang disampaikan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, kata-kata yang apabila dibaca dengan serta merta 

dapat langsung dipahami. 

 

1.9  Operasionalisasi Konsep 

Operasional konsep merupakan upaya  dalam menerjemahkan konsep atau 

sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkrit dengan demikian, konsep 

yang telah dioperasionalkan akan memenuhi persyaratan validitas untuk 

kebutuhan analisis deskriptif. 

Beberapa konsep yang dapat diperjelas guna menyamakan persepsi pada 

unsur pokok dalam suatu penelitian karena berisi definisi singkat dari penjelasan 

yang ada menjadi objek penelitian. Penelitian ini membahas mengenai bidang 

kajian bahasa Sasak, pemertahanan bahasa. 

1) Bahasa Sasak: Bahasa Sasak merupakan bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, bahasa sasak juga 

memiliki dialek yang berbeda-beda menurut wilayah di pulau 

Lombok Nusa Tenggara Barat. 

2) Pemertahanan Bahasa: Pemertahanan Bahasa merupakan bentuk 

loyalitas masyarakat terhadap suatu bahasa tertentu sebagai warisan, 

etnik dari generasi sebelumnya. 
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1.10 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disajikan dalam empat bab. Laporan hasil penelitian dibagi 

menjadi empat bagian yaitu pendahuluan, gambaran umum objek penelitian, 

analisis data, dan penutup. Sistematika penyajian pelaporan hasil penelitian 

secara rinci adalah sebagai berikut. 

1) Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, operasionalisasi konsep, dan 

sistematika penulisan.  

2)  Bab II berisi tentang gambaran objek penelitian, meliputi bahasa di 

Lombok Nusa Tenggara Barat, penggunaan bahasa oleh mahasiswa asal 

Lombok yang berkuliah di Surabaya serta profil para mahasiswa sebagai 

informan bahasa, dan proses adaptasi bahasa oleh mahasiswa asal Lombok 

yang tinggal di Surabaya.   

3) Bab III analisis data, analisis data disajikan berdasarkan hasil wawancara 

kepada informan bahasa, serta memperhatikan pola percakapan yang 

berlangsung dengan melihat proses berbahasa yang di gunakan dalam 

pertuturannya. Dilanjutkan dengan melihat percakapan tersebut dari ranah-

ranah yang mengacu pada penyesuaian bahasa yang digunakan oleh para 

informan bahasa itu sendiri.  

4) Bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian ini. Pada 

bab ini akan diberikan saran terhadap pembaca agar lebih memahami dan 

mengetahui penggunaan bahasa dalam proses pemertahanan bahasa 

melalui penelitian ini. 
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