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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masyarakat sebagai pemakai bahasa pada umumnya memiliki kemampuan 

dalam menguasai dua bahasa atau lebih. Kemampuan tersebut berasal dari adanya 

kontak bahasa yang terjadi antara masyarakat tutur yang satu dengan masyarakat 

tutur lainnya. Peristiwa-peristiwa kontak bahasa tersebut telah berubah menjadi 

fenomena kebahasaan yang lazim terjadi sebagai akibat dari kontak bahasa. 

Fenomena-fenomena tersebut antara lain bilingualisme, diglosia, alih kode, 

campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, pergeseran bahasa, dan 

pemertahanan bahasa (Chaer dan Leonie Agustina, 2010: 84). Dari sekian banyak 

fenomena-fenomena kebahasaan di atas, penelitian ini akan lebih memfokuskan 

kajiannya pada pemakaian bahasa yang berkaitan dengan bilingualisme bahasa. 

Pemakaian bahasa dalam kaitannya dengan bilingualisme bahasa pada 

komunitas mahasiswa menjadi suatu pokok pembahasan yang menarik untuk 

diteliti. Pokok pembahasan tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti dan 

mengkaji lebih mendalam tentang konsep bilingualisme maupun multilingualisme 

serta proses pemakaian bahasa tersebut. Lebih lanjut, Mackey dan Fishman 

(dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2010: 84) berpendapat bahwa bilingualisme 

dapat diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam 

pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Dari penjelasan di atas maka 

peneliti mengambil objek suatu kelompok masyarakat (komunitas) mahasiswa 
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yang menempuh pendidikan di luar daerah. Kelompok masyarakat (komunitas) 

mahasiswa tersebut berasal dari daerah Bojonegoro yang menempuh pendidikan 

di Kota Surabaya. 

Kelompok mahasiswa pendatang tersebut harus dapat menyesuaikan hal-

hal seperti: kehidupan sosial, cuaca, suhu, bahasa, dan hal-hal lainnya. Salah satu 

hal yang harus disesuaikan oleh kelompok mahasiswa pendatang tersebut ialah 

bahasa. Kelompok mahasiswa tersebut mau tidak mau harus menyesuaikan bahasa 

mereka dengan masyarakat setempat demi kelancaran proses interaksi dan 

komunikasi. Selain itu, Bloomfield (dalam Hudson, 1996: 25) menyatakan bahwa 

A speech community is a group of people who interact by means of speech (guyub 

tutur adalah sekelompok orang yang berinteraksi dengan memakai tutur). Melalui 

proses interaksi tersebut, ditemukan bentuk-bentuk pemakaian bahasa yang tidak 

hanya berasal dari satu bahasa saja, tetapi juga dari bahasa-bahasa yang lain.  

Bahasa yang dipakai oleh masyarakat di Surabaya ialah bahasa Indonesia, 

bahasa Suroboyoan, serta bahasa-bahasa lainnya yang digunakan oleh masyarakat 

dari luar Surabaya. Bahasa-bahasa tersebut tumbuh dan berkembang seiring 

dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang tidak hanya berasal dari 

dalam kota Surabaya itu sendiri, tetapi juga berasal dari luar kota Surabaya. 

Kehadiran penduduk dari luar kota Surabaya sebagai pendatang membawa 

dampak yang cukup signifikan. Dampak tersebut telah menjadikan masyarakat 

Surabaya sebagai masyarakat yang multikultural dengan berbagai kelompok-

kelompok masyarakat yang datang silih berganti. Salah satu kelompok masyarakat 

(komunitas) yang menempuh pendidikan di Kota Surabaya ialah komunitas 
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mahasiswa Bojonegoro. Komunitas itu selanjutnya disebut Airlangga Bojonegoro 

Community (ABC). 

Organisasi Airlangga Bojonegoro Community (ABC) ialah suatu 

komunitas yang telah berkembang menjadi organisasi. Organisasi tersebut 

dibentuk oleh mahasiswa Bojonegoro dengan tujuan agar mahasiswa-mahasiswa 

dari Bojonegoro itu memiliki satu tempat berkumpul guna mempererat tali 

persaudaraan di antara sesama mahasiswa ABC. Organisasi yang telah berumur 

lebih dari 9 tahun ini, setiap tahun selalu memiliki program-program kerja yang 

harus dilakukan. Untuk dapat melaksanakan program-program kerja yang telah 

disusun tersebut, mahasiswa ABC tetap harus melakukan berbagai pertemuan 

guna membicarakan proses acara serta persiapan-persiapan yang harus dilakukan 

dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini akan diambil objek kajian yaitu komunitas 

mahasiswa dari daerah Kabupaten Bojonegoro yang masih aktif menempuh 

pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. Objek kajian ini diambil karena 

jumlah anggota dalam komunitas ini yang cukup banyak. Selain itu, interaksi 

yang terjalin antara sesama mahasiswa ABC serta interaksi yang terjalin di antara 

mahasiswa ABC dengan mahasiswa dari daerah lain tersebut ditemukan bentuk-

bentuk pemakaian bahasa di dalam berbagai situasi-situasi tutur. Situasi-situasi 

tutur tersebut ialah situasi formal (resmi), semi formal, dan situasi nonformal 

(santai). Penelitian ini juga dapat mendeskripsikan pola-pola pemakaian bahasa di 

dalam interaksi antara sesama mahasiswa ABC serta dengan mahasiswa dari 
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daerah lain. Di samping itu, penelitian ini merupakan penelitian yang belum 

pernah diteliti sebelumnya. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, pembahasan tentang 

pemakaian bahasa pada komunitas mahasiswa Bojonegoro merupakan 

permasalahan yang ruang lingkupnya luas. Oleh karena itu, penelitian ini hanya 

akan dilakukan pada komunitas mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga 

Surabaya. Selain itu, penelitian ini hanya akan fokus pada pembahasan tentang 

pemakaian bahasa dalam situasi-situasi tutur serta dalam kedekatan hubungan 

yang terjalin antara mahasiswa ABC dengan sesama mahasiswa ABC dan 

mahasiswa lainnya. Kedua hal tersebut telah mampu menganalisis dan 

menjelaskan bagaimanakah pemakaian bahasa komunitas mahasiswa Bojonegoro.   

   

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemakaian bahasa pada komunitas mahasiswa Bojonegoro di 

Universitas Airlangga Surabaya? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada 

komunitas mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga Surabaya? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pemakaian bahasa pada komunitas mahasiswa Bojonegoro 

di Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada 

komunitas mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua macam manfaat yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap 

perkembangan ilmu bahasa (linguistik) khususnya dalam bidang sosiolinguistik. 

Manfaat di atas berkaitan erat dengan pemakaian bahasa pada komunitas 

mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga Surabaya dalam komunikasi 

sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat dan menjadi referensi 

bagi penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan 

pemakaian bahasa.  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat 

umum tentang adanya pemakaian bahasa di dalam sebuah komunitas mahasiswa 

yang cukup bervariasi. Bentuk-bentuk pemakaian bahasa tersebut terlihat pada 
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situasi-situasi tutur yang terjalin antara sesama anggota komunitas mahasiswa 

Bojonegoro serta antara komunitas mahasiswa Bojonegoro dengan mahasiswa 

dari daerah lain.    

Selain manfaat di atas, komunitas mahasiswa Bojonegoro dapat melihat 

bahwa pemakaian bahasa pada situasi-situasi tersebut memiliki perbedaan yang 

cukup mendasar. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada komunitas mahasiswa Bojonegoro 

tersebut.  

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Suatu penelitian yang hadir tidak dapat dilepaskan dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang saling berkaitan. Untuk itu, acuan dari penelitian 

sebelumnya sangat diperlukan untuk penelitian lanjutan. Penelitian-penelitian di 

bawah ini sangat berkaitan dengan pokok pembahasan di atas. Berikut ini 

beberapa penelitian pemakaian bahasa yang pernah diteliti sebelumnya: 

Novalia (2011) dalam penelitian yang berjudul “Pemakaian Bahasa pada 

Keluarga Perkawinan Campuran Jawa-Madura di Kampung Kalisari Kelurahan 

Kalisari Kec. Mulyorejo: Suatu Kajian Sosiolinguistik” memfokuskan kajiannya 

pada pemakaian bahasa dalam keluarga perkawinan campuran Jawa-Madura 

dalam komunikasi sehari-hari serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian 

bahasa tersebut. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran deskriptif dengan jelas mengenai pemakaian bahasa dalam keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Madura yang dapat dilihat dari sisi bahasa dan aspek-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKAIAN BAHASA PADA KOMUNITAS MAHASISWA.... AFIFATUL MACHMUDAH



 

 

7 

 

aspek sosial yang mendukung interaksi bahasa antaranggota keluarga yang satu 

dengan yang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan teknik-teknik sebagai berikut: (1) pengamatan 

dan observasi aktif, (2) teknik catat data berupa kuesioner, (3) teknik sadap dan 

(4) teknik pengambilan data dari sumber-sumber penelitian sebelumnya. Landasan 

teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini ialah teori-

teori sosiolinguistik. Teori sosiolinguistik tersebut berkaitan erat dengan 

bilingualisme bahasa pada pemakaian bahasa dalam keluarga perkawinan 

campuran. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemakaian bahasa di dalam perkawinan campuran di atas. Penulis 

dalam penelitian ini membagi pembahasan menjadi dua bagian: pertama, 

pemakaian bahasa pada keluarga perkawinan campuran Jawa-Madura; kedua, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada perkawinan campuran 

tersebut. Hal pertama yang akan dibahas oleh penulis ialah pemakaian bahasa 

pada interaksi antara suami dan istri. Dalam interaksi tersebut, terdapat pemakaian 

bahasa Jawa di dalam komunikasi sehari-hari yang dipakai dalam berbagai situasi 

dan suasana. Selanjutnya, terdapat pemakaian bahasa campuran antara Jawa-

Madura, Jawa-Indonesia, Madura-Indonesia di dalam komunikasi sehari-hari. 

Kemudian, terdapat pula pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-

hari yang dipakai pada situasi yang serius. Hal kedua yang akan dibahas ialah 

pemakaian bahasa pada interaksi antara orangtua dan anak. Di dalam interaksi ini 

dibagi menjadi tiga yaitu pemakaian bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari, 

pemakaian bahasa campuran (Jawa-Madura, Jawa-Indonesia, Madura-Indonesia), 
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dan pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada keluarga perkawinan campuran 

Jawa-Madura ialah faktor lingkungan, lama tinggal, pendidikan, usia, ekonomi 

dan jenis kelamin. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, 

dalam pemakaian bahasa pada lingkungan keluarga perkawinan campuran Jawa-

Madura, pemakaian bahasa antara suami-istri dan antara orangtua-anak begitu 

bervariasi, dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa daerah (Jawa-

Madura), bahasa Indonesia, atau bahasa campuran. Kedua, pemakaian bahasa 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Agustina (2011) dalam penelitian yang berjudul “Pemakaian Bahasa 

dalam Keluarga Perkawinan Campuran Jawa-Kutai di Kalimantan Timur Kajian 

Sosiolinguistik” memfokuskan kajiannya pada pemakaian bahasa yang digunakan 

dalam keluarga perkawinan campuran Jawa-Kutai. Selain itu, penulis juga ingin 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada 

keluarga perkawinan campuran tersebut. Landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dalam melakukan penelitian ini ialah suatu pendekatan sosiolinguistik yang 

berkaitan erat dengan bilingualisme bahasa. Pendekatan tersebut sangat berkaitan 

dengan pokok pembahasan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu pemakaian 

bahasa dalam keluarga perkawinan campuran. Pada teori tentang bilingualisme 

bahasa, keluarga perkawinan campuran setidak-tidaknya memakai dua ragam 

variasi bahasa di dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, pada beberapa situasi 

pemakaian bahasa-bahasa tersebut memiliki porsi yang berbeda-beda. Hal tersebut 

sangat tergantung pada situasi dan topik pembicaraan yang sedang dibicarakan 
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pada saat itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif 

kualitatif dengan 6 keluarga sebagai objek penelitian, sedangkan teknik yang 

dipakai ialah pengamatan atau observasi yang dilanjutkan dengan teknik catat data 

berupa kuesioner. Penulis dalam penelitian ini membagi pembahasan menjadi tiga 

bagian; pertama, pemakaian bahasa pada keluarga perkawinan campuran Jawa-

Kutai; kedua, pemakaian bahasa pada keluarga perkawinan campuran Kutai-Jawa; 

dan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Hal pertama 

yang akan dibahas oleh penulis ialah pemakaian bahasa pada keluarga perkawinan 

campuran Jawa-Kutai. Pemakaian bahasa tersebut terbagi menjadi dua yaitu 

interaksi bahasa antara pasangan suami istri Jawa-Kutai dan interaksi antara orang 

tua dan anak dalam percakapan sehari-hari. Dalam interaksi antara suami dan istri, 

digunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa campuran antara Indonesia-

Jawa-Kutai. Ketiga bahasa tersebut memiliki porsi yang berbeda-beda tergantung 

pada situasi dan suasana yang terjadi pada saat itu. Dalam interaksi antara orang 

tua dan anak biasanya digunakan bahasa yang beragam seperti bahasa Indonesia, 

bahasa Kutai dan bahasa Jawa. Pemakaian bahasa pada keluarga perkawinan 

campuran Kutai-Jawa juga terbagi menjadi dua yaitu interaksi bahasa antara 

pasangan suami istri Kutai-Jawa dan interaksi antara orang tua dan anak dalam 

percakapan sehari-hari. Dalam interaksi yang pertama ini lebih banyak digunakan 

bahasa Kutai dan bahasa Indonesia. Hal tersebut terjadi karena sang istri 

menginginkan agar suaminya dapat mengerti bahasa Jawa sehingga terciptalah 

suatu keseimbangan di dalam bahasa yang digunakan. Dalam interaksi yang 

kedua, terlihat bahwa setiap anak masih mengikuti kebiasaan dari orang tuanya 
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sehingga bahasa yang mereka gunakan juga mengikuti pola dari orang tuanya. 

Bahasa-bahasa tersebut dapat dicampur sesuai dengan situasi dan kondisi pada 

saat itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada 

penelitian ini ialah faktor lingkungan, lama tinggal, pendidikan, situasional, topik 

pembicaraan, situasi kebahasaan, usia, jenis kelamin, dan keakraban. Berdasarkan 

data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa pada perkawinan 

campuran tersebut sangatlah bervariasi. Adanya variasi tersebut dikarenakan 

penutur Jawa lebih sering menggunakan bahasa Jawa, sedangkan penutur Kutai 

lebih sering melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa campuran. 

Begitupun ketika berkomunikasi dengan anak, penutur Jawa lebih aktif 

menggunakan bahasa Jawa meskipun terkadang masih sedikit menyisipkan bahasa 

Indonesia dalam komunikasi yang sedang berlangsung. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemakaian bahasa di atas ialah faktor sosial dan faktor situasional. 

Penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Namun demikian, penelitian-

penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Perbedaan tersebut terlihat pada pokok pembahasan tentang pemakaian bahasa 

dalam keluarga perkawinan campuran, sedangkan penelitian ini meneliti tentang 

pemakaian bahasa pada komunitas mahasiswa Bojonegoro serta faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan mengambil objek penelitian 

berupa komunitas mahasiswa atau suatu organisasi mahasiswa yang berada di 

lingkungan Universitas Airlangga Surabaya. Kedua pembahasan di atas akan 

dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Penelitian ini merupakan penelitian 
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yang layak untuk diteliti sebagai penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya tentang pemakaian bahasa sebagai fenomena bilingualisme bahasa 

yang ada di masyarakat.   

 

1.7 Landasan Teori 

Landasan teori adalah landasan dasar yang digunakan untuk meneliti suatu 

penelitian. Lebih lanjut, Kesuma (2007: 37) berpendapat bahwa teori yang 

seharusnya digunakan untuk penelitian bahasa ialah teori bahasa karena teori 

tersebut sebagai kerangka teoretis atau sistem pemikiran mengenai bahasa serta 

mampu memberikan tuntunan pada saat menganalisis data. Teori bahasa itu 

merupakan pembimbing dalam penelitian bahasa. 

Permasalahan yang pertama adalah masalah bilingualisme bahasa yang 

dialami oleh sekelompok masyarakat yang telah berpindah dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Lebih lanjut, menurut Bloomfield (dalam Chaer dan Leonie 

Agustina, 2010: 85) berpendapat bahwa bilingualisme adalah “kemampuan 

seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya”. Dalam 

hal ini sekelompok masyarakat tersebut mendapatkan bahasa keduanya dari 

tempat tinggal mereka saat ini. Bahasa kedua itu harus dapat mereka sesuaikan di 

dalam proses interaksi dengan masyarakat setempat sehingga mereka telah 

terbiasa menggunakan dua bahasa atau lebih di dalam proses interaksi tersebut. 

Kebiasaan dalam menggunakan dua bahasa dalam berinteraksi dengan orang lain 

disebut bilingualisme (Nababan, 1993: 27). 
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Permasalahan kedua ialah pemakaian bahasa-bahasa tersebut sangat 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu. Pada situasi dan kondisi tertentu, 

masyarakat tutur tidak dapat menggunakan dua bahasa atau lebih tersebut dengan 

porsi yang sama. Menurut Lado dan Haugen (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 

2010: 86), penguasaan dan penggunaan kedua bahasa tersebut tidak perlu sama 

baiknya, tetapi dengan memahaminya saja sudah cukup. Penggunaan bahasa 

pertama terkadang lebih banyak digunakan dibandingkan dengan bahasa kedua 

maupun bahasa-bahasa yang lainnya. Walaupun demikian, terkadang masih 

terdapat beberapa situasi yang mengharuskan seorang penutur menggunakan dua 

bahasa atau lebih tersebut secara bebas.  

Untuk meneliti tentang permasalahan bilingualisme bahasa yang 

berhubungan dengan pemakaian bahasa dapat digunakan pendekatan 

sosiolinguistik. 

 

1.7.1 Sosiolinguistik 

Pada dasarnya, sosiolinguistik adalah suatu bidang ilmu antardisiplin yang 

mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam 

masyarakat. Pemakaian bahasa dalam penelitian ini berhubungan dengan pilihan-

pilihan bahasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu situasi 

komunikasi. Bloomfield (1933: 29) menyatakan bahwa sekelompok masyarakat 

itu menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama, sedangkan Labov (dalam 

Nababan, 1993: 5) menyatakan pendapatnya dalam kalimat berikut ini: A group 

who shares the same norms in regard to language (suatu kelompok yang 
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mempunyai norma-norma yang sama mengenai bahasa). Sehubungan dengan hal 

tersebut maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiolinguistik 

sebagai landasan teorinya. 

Dalam suatu kelompok masyarakat tutur membawa kekhasan tersendiri 

yang berasal dari daerahnya sendiri. Hymes (dalam Sumarsono, 2013: 315) juga 

mengemukakan bahwa semua warga guyub tutur saling terpaut bukan hanya oleh 

kaidah wicara yang sama, melainkan juga oleh setidak-tidaknya satu ragam 

(varietas) bahasa. Di dalam penggunaan bahasa, penutur harus memperhatikan 

unsur-unsur yang terdapat dalam tindak berbahasa dan kaitannya dengan, atau 

pengaruhnya terhadap bentuk dan pemilihan ragam bahasa (Aslinda dan Leni 

Syafyahya, 2010: 9). Lebih lanjut, Hymes (dalam Nababan, 1993: 7) berpendapat 

bahwa di dalam penggunaan bahasa terdapat delapan unsur yang harus 

diperhatikan dalam penggunaan bahasa. Kedelapan unsur tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1. Situasi (Act Situation), mencakup latar dan suasana 

2. Partisipan, mencakup penutur, pengirim, pendengar, dan penerima 

3. End (tujuan), mencakup maksud dan hasil 

4. Act sequence (urutan tindak), mencakup bentuk pesan dan isi pesan 

5. Key (kunci), mengacu pada cara, nada, atau jiwa (semangat) tindak tutur 

dilakukan 

6. Instrumentalities (peranti, perabotan), mencakup saluran dan bentuk tutur 

7. Norms (norma), mencakup norma interaksi dan norma interpretasi 

8. Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian 
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Dari kedelapan unsur di atas maka akan diambil beberapa unsur untuk 

dapat meneliti pemakaian bahasa dalam penelitian ini secara lebih mendalam 

sehingga dapat diketahui bagaimanakah pemakaian bahasa pada komunitas 

mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan situasi-

situasi tutur. 

 

1.6.1.1 Pemakaian Bahasa 

Widyartono (2008) menyatakan bahwa ditinjau dari penggunaannya, 

ragam bahasa dapat dipilah menjadi empat yaitu ragam beku, ragam formal, 

ragam semi formal, dan ragam santai Pemakaian bahasa pada situasi-situasi 

tertentu tersebut akan lebih dijelaskan pada penjabaran di bawah ini. 

a. Pemakaian bahasa pada situasi formal (resmi) 

Pemakaian bahasa pada situasi formal ini ialah pemakaian bahasa yang 

digunakan pada situasi-situasi formal seperti rapat-rapat besar, pertemuan-

pertemuan penting dan acara-acara lainnya. Menurut Aslinda dan Leni Syafyahya 

(2010: 20), ragam bahasa resmi atau formal ialah ragam bahasa yang digunakan 

dalam buku-buku pelajaran, rapat dinas, dan surat-menyurat resmi. Ragam bahasa 

resmi sama dengan ragam bahasa standar atau ragam bahasa baku yang digunakan 

dalam situasi resmi. Bahasa ragam formal memiliki sifat kemantapan berupa 

kaidah dan aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam 

formal tetap luwes sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, 

peristilahan, serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang 

diperlukan dalam kehidupan modern (Alwi dkk., 1998: 14). 
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b. Pemakaian bahasa pada situasi semi formal 

Pemakaian bahasa pada situasi semi formal ini digunakan pada situasi-

situasi rapat-rapat kecil atau suatu rapat yang hanya dihadiri oleh sebagian 

anggota dari organisasi ABC. Ragam semi formal digunakan dalam situasi yang 

semiformal, misalkan dapat ditemukan dalam pengajaran yang menuntut aksi-

reaksi dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa. Adapun perbedaan antara 

ragam formal, semiformal, dan nonformal tersebut dapat diketahui berdasarkan 

hal-hal berikut ini: (1) Topik yang sedang dibahas; (2) Hubungan antarpembicara; 

(3) Medium yang digunakan; (3) Lingkungan; (4) Situasi saat pembicaraan terjadi. 

 

c. Pemakaian bahasa pada situasi nonformal (santai) 

Situasi nonformal (santai) biasanya terjadi sebelum suatu rapat atau acara 

dimulai. Sebelum seluruh anggota yang diundang hadir, seperti biasanya para 

anggota yang telah hadir akan saling menyapa antara yang satu dengan yang lain. 

Lebih lanjut, Chaer dan Leonie Agustina (2010: 71) menyatakan bahwa ragam 

santai atau ragam kasual ialah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak 

resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu 

beristirahat, berolah raga, berekreasi, dan sebagainya. Kosa kata dalam ragam 

bahasa santai ini banyak dipenuhi oleh unsur leksikal dialek (Aslinda dan Leni 

Syafyahya, 2010: 20). Oleh karena itu, pemakaian bahasa Jawa-Suroboyoan (BS) 

dan bahasa Jawa Standar (BJS) akan memiliki porsi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan bahasa Indonesia (BI).  
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu tahapan yang sangat penting 

keberadaannya di dalam suatu 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.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan 

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

Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang bukan berhubungan 

dengan angka-angka ataupun hitungan, tetapi berhubungan dengan kata-kata atau 

uraian bahasa yang bersifat paparan dan apa adanya. Uraian tersebut berasal dari 

paparan yang apa adanya tanpa adanya informasi yang tidak benar atau tidak 

valid.  

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk pemakaian bahasa pada komunitas 

mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga Surabaya. Hal tersebut berkaitan 

erat dengan pemakaian bahasa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian 

bahasa dalam suatu kelompok masyarakat (komunitas) seperti komunitas 

mahasiswa Bojonegoro yang ada di Universitas Airlangga Surabaya.  

 

1.7.1 Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, 

terutama di tempat-tempat berkumpulnya para anggota Airlangga Bojonegoro 
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Comunity (ABC) seperti di dalam gedung perkuliahan, halaman gedung 

perkuliahan, pelataran parkir serta tempat-tempat lain yang nyaman. Selain itu, 

penelitian ini juga dilakukan pada situasi-situasi formal (resmi), semi formal dan 

nonformal (santai). Tempat-tempat tersebut di atas akan menjadi sumber 

pengumpulan data bagi penelitian ini. 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari hasil mencatat 

percakapan sebagai data yang akurat tentang penggunaan bahasa para informan. 

Menurut Samarin (1988: 42), informan ialah orang yang melengkapi seorang 

peneliti dengan contoh-contoh bahasa, baik sebagai ulangan dari apa yang telah 

diucapkan maupun sebagai bentuk baru tentang apa yang mungkin dikatakan oleh 

orang lain, sedangkan catatan percakapan yang berasal dari informan tersebut 

merupakan bukti yang digunakan untuk melihat bagaimanakah bentuk pemakaian 

bahasa para informan komunitas mahasiswa Airlangga Bojonegoro Community 

(ABC) yang ada di Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya, sumber data dari 

informan tersebut akan dianalisis lebih lanjut.  

 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data atau penyediaan data 

merupakan hal yang seharusnya disiapkan terlebih dahulu sebelum menginjak 

pada analisis data yang lebih kompleks. Lebih lanjut, Sudaryanto (1993: 131) 

menyatakan bahwa makna dari “penyediaan data” adalah penyediaan data yang 

benar-benar data, penyediaan data yang terjamin sepenuhnya akan kesahihannya. 
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Metode pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain 

melalui percakapan, penyimakan, teknik rekam, dan teknik catat. 

Penelitian ini akan menggunakan metode penjaringan data melalui 

percakapan atau kontak langsung antara peneliti dan informan. Pengumpulan data 

dengan cara seperti itu disebut pengumpulan data dengan menggunakan metode 

percakapan atau sering kita sebut dengan wawancara atau interview. Selain itu, 

penjaringan data juga dilakukan melalui penyimakan dengan teknik sadap dan 

teknik simak libat cakap. Kedua teknik tersebut memungkinkan peneliti untuk 

terlibat langsung dalam ranah-ranah percakapan antara peneliti dan juga informan. 

Teknik sadap akan menghasilkan data yang berupa tulisan maupun lisan, 

sedangkan teknik simak libat cakap akan menghasilkan data berupa rekaman 

percapakan antara peneliti dan informan. 

Pemilihan para informan untuk data lapangan dalam penelitian ini diambil 

beberapa mahasiswa ABC dari keseluruhan anggota yang berjumlah ± 200 orang. 

Para informan yang telah terpilih harus memenuhi syarat sebagai seorang 

informan. Syarat-syarat untuk dapat menjadi informan atau narasumber tersebut 

dapat diperoleh dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan berikut ini: (1) 

Merupakan anggota dari Airlangga Bojonegoro Comunity (ABC), khususnya 

angkatan 2012 ke bawah; (2) Perempuan dan laki-laki; (3) Mampu berkomunikasi 

dengan baik dan aktif dalam kegiatan ABC; (4) Bersikap terbuka dan bersedia 

untuk menjadi informan. 
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1.7.3 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya sang peneliti menangani langsung 

permasalahan yang terdapat pada data (Sudaryanto, 1993: 6). Setelah data tersebut 

terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data. Teknik 

analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-

data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis melalui tiga tahapan yang 

berbeda. Tahapan-tahapan tersebut ialah klasifikasi data, interpretasi data, serta 

analisis deskriptif yang keseluruhannya disajikan dalam bentuk narasi.  

Setelah data yang berasal dari menyimak tersebut telah selesai 

dikumpulkan maka selanjutnya akan ditranskripkan terlebih dahulu ke dalam 

bentuk tulisan dan dicatat apa adanya. Setelah proses di atas selesai dilakukan 

maka data tersebut selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan situasi-situasi 

tertentu seperti situasi formal (resmi), semi formal, dan nonformal (santai). Selain 

itu, data tersebut juga diklasifikasikan berdasarkan kedekatan hubungan seperti 

kedekatan hubungan di antara sesama mahasiswa ABC dan kedekatan hubungan 

antara mahasiswa ABC dengan mahasiswa dari daerah lain. Kedua data tersebut 

selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori pendekatan sosiolinguistik. 

Teori Pendekatan sosiolinguistik tersebut ialah teori pendekatan 

sosiolinguistik yang dikemukakan oleh seorang tokoh etnografi komunikasi 

dengan rumusan yang disebut sebagai SPEAKING (Setting and scene, 

Participants, Ends, Act sequence, Key, Instrumentalities, Norms, Genres). 

Kemudian, dari data di atas dapat diketahui pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemakaian bahasa pada komunitas mahasiswa ABC tersebut. 
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Setelah seluruh proses analisis selesai maka dapat dilanjutkan dengan proses 

penyajian hasil analisis data. 

 

1.7.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Metode penyajian hasil analisis data dilakukan setelah data telah selesai 

dianalisis. Metode penyajian hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan 

metode informal. Hal tersebut dilakukan karena metode penyajian informal ialah 

metode penyajian dengan merumuskan kata-kata (penjabaran) dengan terminologi 

yang bersifat teknis (Sudaryanto, 1993: 145). Dari data yang telah selesai di 

analisis tersebut maka selanjutnya akan dituangkan ke dalam bentuk penulisan 

ilmiah. 

Bentuk-bentuk penulisan ilmiah tersebut akan disesuaikan dengan 

pembahasan yang diinginkan yaitu pemakaian bahasa berdasarkan situasi-situasi 

tertentu seperti situasi formal (resmi), semi formal, dan nonformal (santai). Selain 

itu juga berdasarkan kedekatan hubungan yang terjalin di antara sesama 

mahasiswa ABC dan kedekatan hubungan antara mahasiswa ABC dengan 

mahasiswa dari daerah lain. Selain kedua hal di atas, juga akan disajikan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa pada komunitas ABC.   

 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Di dalam sebuah penelitian, operasionalisasi konsep memiliki peran yang 

penting karena di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan dari suatu istilah yang 

masih terlalu abstrak dan tidak jelas. Penjelasan-penjelasan tersebut akan 
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membantu para pembaca untuk lebih mengerti dan memahami tentang batasan-

batasan istilah yang ada di dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain: 

1. Pemakaian bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pemakaian 

bahasa yang digunakan dalam interaksi antara sesama mahasiswa ABC serta 

di antara mahasiswa ABC dengan mahasiswa dari daerah lain. 

2. Komunitas mahasiswa Bojonegoro adalah suatu kelompok masyarakat 

(komunitas) yang berasal dari Bojonegoro dan masih aktif menempuh 

pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. Kelompok masyarakat 

(komunitas) ini bernama Airlangga Bojonegoro Comunity (ABC).  

3. Sosiolinguistik adalah sebuah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari 

bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. 

 

1.9 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab oleh penulis. Pembagian 

tersebut antara lain: 

Bab I berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, operasionalisasi konsep, dan sistematika penelitian. 

Bab II berisi : gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan komunitas mahasiswa 

Bojonegoro. 

Bab III berisi : analisis data yang menjabarkan tentang hal-hal yang dibahas di 

dalam penelitian ini yaitu tentang pemakaian bahasa pada 
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komunitas mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Bab IV berisi : simpulan hasil penelitian tentang pemakaian bahasa pada 

komunitas mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga 

Surabaya.
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