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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa digunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Untuk 

memperkenalkan budaya, adat istiadat, agama, dan kepentingannya manusia perlu 

adanya bahasa sebagai alat interaksi. Komunikasi merupakan peranan penting 

dalam penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang hanya dimiliki manusia, 
bahasa dapat dikaji secara internal maupun eksternal. Kajian secara internal, 
artinya pengkajian itu hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, 
seperti struktur fonologis, morfologis, atau sintaksis. Kajian secara internal ini 
akan menghasilkan perian-perian bahasa itu saja tanpa ada kaitannya dengan 
masalah lain di luar bahasa. Kajian internal ini dilakukan dengan menggunakan 
teori-teori dan prosedur yang ada dalam disiplin linguistik saja. 

Sebaliknya, kajian secara eksternal berarti kajian itu dilakukan terhadap 
hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang berkaitan dengan 
pemakaian bahasa itu oleh para penuturnya di dalam kelompok-kelompok sosial. 
Pengkajian secara eksternal akan menghasilkan rumusan-rumusan atau kaidah-
kaidah yang berkenaan dengan kegunaan dan penggunaan bahasa tersebut dalam 
segala kegiatan manusia di dalam masyarakat. Pengkajian secara eksternal ini 
tidak hanya menggunakan teori dan prosedur linguistik saja, tetapi juga 
menggunakan teori dan prosedur disiplin lain yang berkaitan dengan 
penggunaan bahasa itu, misalnya disiplin sosiologi, disiplin psikologi, dan 
disiplin antropologi (Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 1) 

Kajian linguistik yang bersifat antardisiplin ini selain untuk merumuskan 

kaidah-kaidah teoritis antardisiplin juga bersifat terapan. Artinya, hasilnya 

digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam 

kehidupan praktis kemasyarakatan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKAIAN RAGAM BAHASA ETNIS CINA.... YUYUN PRAMITA SARI



2 
 

 

Dalam studi sosiolinguistik, variasi bahasa orang yang satu dengan yang 

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

apalagi antaretnis jelas perbedaannya. Menurut Chaer dan Leonie (2004; 61) 

terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini tidak hanya disebabkan oleh 

penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena interaksi sosial yang mereka 

lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan terjadinya keragaman 

bahasa itu. dalam pembicaraan mengenai variasi bahasa maka berbicara tentang 

satu bahasa yang memiliki berbagai variasi yang berkenaan dengan penutur dan 

penggunaan secara konkret. 

Dalam setiap variasi bahasa tentu banyak pengucapan kalimat secara 

langsung atau tidak langsung antara penutur dan lawan tutur. Di Indonesia banyak 

bahasa daerah yang menjadi identitas suatu wilayah. Banyak berbagai pendapat 

para pakar mengenai pengertian sosiolinguistik akan tetapi semua itu tidak akan 

terlepas dari persoalan hubungan bahasa dengan kegiatan-kegiatan atau aspek-

aspek kemasyarakatan. Dari pendapat dari berbagai pakar tersebut  dapat 

disimpulkan  bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat 

interdisipliner dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara 

bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. 

Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan tiap orang untuk 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Hal ini 

berarti, dengan komunikasi individu yang satu dapat menyampaikan gagasan, ide 

atau segala sesuatu yang terpendam dalam benaknya, sedangkan individu yang 

lain menjadi mitra yang berusaha menangkap dan memahami maksud penutur. 
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Namun, dalam konteks budaya bahasa tidak hanya dipandang sebagai sarana 

komunikasi untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, harapan, 

kegelisahan, opini, dan sebagainya, tetapi bisa dipandang sebagai suatu sumber 

daya untuk menyingkap misteri budaya, mulai dari perilaku berbahasa, identitas 

dan kehidupan penutur, pemberdayaan bahasa sampai dengan pengembangan 

serta pelestarian nilai-nilai budaya. Berangkat dari paradigma tersebut studi 

tentang bahasa tidak hanya terbatas pada penelitian mikro yang dilakukan semata-

mata untuk kepentingan bahasa itu sendiri dan sekaligus bisa dipandang sebagai 

argumentasi untuk menganggap linguistik sebagai ilmu pengetahuan budaya. 

Sebagai indeks budaya bahasa juga mengungkapkan cara berpikir dan 

menata pengalaman penuturnya yang dalam bidang tertentu muncul dalam item 

leksikal dan sebagai simbolik budaya bahasa identitas budaya etnis. Bahasa dan 

penggunaan bahasa mencakup kegiatan manusia secara keseluruhan baik yang 

bersifat ilmiah maupun nonilmiah dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. 

Bahasa juga merupakan kegiatan kemasyarakatan dan pribadi-pribadi (Parera, 

1977: 19). 

Surabaya sebagai salah satu kota di Jawa Timur merupakan bangsa yang 

majemuk, baik dari segi bahasa, etnik, dan budaya. Dari segi etnik, Jawa adalah 

salah satu kelompok etnik terbesar yang ada di Indonesia. Wilayahnya meliputi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa juga memiliki khas budaya yang 

membedakan dengan daerah lain. Salah satu budaya Jawa yang dominan adalah 

pemakaian bahasa yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakatnya. Pemakaian 
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bahasa tersebut juga berpengaruh pada penggunaan kata sapaan yang berkaitan 

dengan tingkat sosial pemakaianya. 

Masyarakat Cina yang menetap di Surabaya dalam lingkungan keluarga 

mereka sendiri atau antarsuku mereka masih tetap menggunakan sapaan-sapaan 

dalam bahasa Mandarin, seperti tacik, koko, cece, meme, engkong, dan lain 

sebagainya. Namun, dalam berkomunikasi dengan etnis lain, masyarakat Cina di 

Surabaya telah menyesuaikan bahasanya dengan cara berbahasa seperti 

masyarakat setempat.  

Masyarakat Cina sebagai salah satu etnik minoritas di Surabaya memiliki 

cara berkomunikasi yang khas. Kompetensi komunikatif mereka cukup baik, 

terbukti mereka bisa hidup berdampingan dengan masyarakat suku lain dalam 

jangka waktu yang lama. Dalam sistem perdagangan,  etnis Cina tersebut 

memiliki slang atau jargon-jargon khusus yang hanya dimengerti oleh 

kalangannya saja. Namun dalam hal berkomunikasi sehari-hari dengan 

masyarakat sekitarnya, masyarakat Cina memiliki pemarkah-pemarkah khusus 

yang merupakan pengaruh dari bahasa asli mereka baik Mandarin maupun 

Hokkian.  

Orang-orang Cina di kota Surabaya merupakan perantau yang sudah 

sangat lama tinggal di kota ini. Orang-orang Eropa yang paling awal datang di 

kota Surabaya sudah melihat orang-orang Cina di kota Surabaya. Umumnya 

mereka datang dari Fukkian (Hokkian) dan dari Kwantung (Kanton). Profesi 

mereka sangat beragam, mulai dari pedagang, tukang kayu, tukang logam, 
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pengelola penggilingan beras, dan lain-lain (Von Faber, 1931: Vasanty, 1997: 

357). 

Tujuan pertama kedatangan mereka adalah pusat-pusat yang menawarkan 

berbagai kesempatan pekerjaan. Oleh karena itu, hidup secara mengelompok pada 

akhirnya tidak dapat mereka hindarkan. Hal ini memberi kesan bahwa jumlah 

mereka jauh lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Secara kuantitas mereka 

adalah minoritas, namun dalam waktu relatif singkat mereka berhasil menduduki 

posisi dominan pada sektor ekonomi di Surabaya. 

Masyarakat Cina di Surabaya memiliki variasi bahasa yang unik, kalimat-

kalimat yang mereka gunakan merupakan campuran dari kata-kata bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Mandarin. Masyarakat Cina di Surabaya 

masih menjaga bahasa asal mereka, yaitu bahasa Mandarin, tetapi karena seiring 

dengan berjalannya waktu, generasi-generasi selanjutnya telah terkontaminasi 

dengan bahasa setempat. Hal tersebut dianggap wajar karena manusia adalah 

makhluk yang homogen dan sosial. 

Kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang mengalami 

penyesuaian dengan lafal masyarakat Cina: 

a. Pigi dari kata pergi, pelesapan /er/ dan menggantinya dengan /i/ 

b. Dhewek dari kata dewe (bahasa Jawa) ditambah dengan /k/ artinya 

„sendiri‟ 

c. Belie dari kata beli mendapat akhiran /e/ „belinya‟ 

d. Namae dari kata nama mendapat akhiran /e/ „namanya‟ 
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Hampir sebagian besar kata-kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan 

masyarakat Cina mendapat akhiran /e/ untuk menyatakan makna „nya‟. 

Kajian sosiolingistik merupakan analisis interdisipliner yang 

menghubungkan ketertarikan antara penggunaan bahasa dengan sosial budaya 

yang melingkupinya. Objek penelitian ini begitu menarik untuk dikaji lebih 

mendalam karena antara sosial budaya dan bahasa adalah suatu kesatuan. Selain 

memiliki variasi bahasa yang unik, kalimat-kalimat yang mereka gunakan 

merupakan campuran, penelitian ini juga diharapkan dapat mendeskripsikan sisi 

menarik hubungan bahasa dan sosial budaya dalam ragam bahasa etnis Cina juga 

pengaruh terhadap ekonomi. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk 

menghindari luasnya suatu permasalahan. Hal ini dilakukan supaya penelitian 

tidak menyimpang dari tujuan semula. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada kata sapaan kekerabatan etnis Cina di wilayah 

Surabaya Timur. 

Penelitian ini masuk dalam ruang lingkup sosiolinguistik. Pada pemakaian 

ragam bahasa pada etnis Cina, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial 

ekonomi pada tingkat usia, pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemakaian ragam bahasa etnis Cina berdasarkan 

stratifikasi sosial dan ekonomi di Surabaya? 

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemakaian ragam bahasa 

Etnis Cina? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk meneliti pemakaian ragam 

bahasa yang digunakan oleh etnis Cina di wilayah Surabaya berdasarkan 

stratifikasi sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan 

masalah, antara lain: 

1. Mendeskripsikan ragam bahasa etnis Cina dan bentuknya berdasarkan 

stratifikasi sosial dan ekonomi di wilayah Surabaya. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian 

bahasa yang digunakan masyarakat etnis Cina di wilayah Surabaya 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian tentang pemakaian ragam bahasa etnis Cina 

dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok permasalahan 
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yang muncul pada ragam bahasa etnis Cina berdasarkan stratifikasi sosial 

ekonomi ini dapat mendukung upaya praktis untuk menghadapi serta menyikapi 

ragam bahasa baik yang ada di dalam  maupun di luar wilayah penelitian ini. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu bahasa (linguistik), 

khususnya di bidang sosiolinguistik dalam kaitannya dengan pemakaian ragam 

bahasa yang digunakan oleh etnis Cina di Surabaya sekaligus dapat 

mendeskripsikan bentuk-bentuk ragam bahasa yang digunakan serta memberikan 

informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pada penggunaan bahasa 

etnis Cina. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah maupun 

memperdalam pemahaman serta bermanfaat sebagai tinjauan pustaka mengenai 

pemakaian ragam bahasa. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Yani (2013) dalam judul skripsinya “Variasi Bahasa Karyawan Etnis Bima 

Di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Kajian 

Sosiolingustik”. Pada penelitian ini variasi bahasa difokuskan pada situasi formal 

dan informal di kantor otoritas pelabuhan utama tanjung perak Surabaya. dalam 

kantor tersebut terdiri banyak etnis dengan ragam/variasi bahasa dan hanya fokus 

pada etnis Bima yang berinteraksi sosial dengan etnisnya, etnis Jawa dan etnis 

Madura. Terdapat beragam etnis berbeda-beda  secara bahasa serta penyampaian 
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ke lawan bicaranya. Orang Bima berbicara dengan orang Bima tentu berbeda saat 

berinteraksi dengan orang Jawa. 

Gunadarma (2008) dalam judul skripsinya “Variasi Bahasa Percakapan 

Santai (Cangkru‟an) Warung Kopi Warung Sepur si wilayah Jetis Wetan 

Kotamadya Surabaya Sebuah Kajian Etnografi Komunikasi”. Variasi bahasa pada 

penelitian ini lebih ditekankan pada orang-orang yang melepas penat dan 

berkumpul di warung serta membicarakan hal-hal sosial mereka. Di wilayah Jetis 

Wetan terdapat banyak komunitas mulai dari tukang becak, pelayan public, 

hingga pengusaha yang berkumpul di warung tersebut. 

Al Fitriyah (2012) dalam skripsinya “Variasi Bahasa Pada Film Red 

Cobex Kajian Sosiolinguistik”. Pada film ini diceritakan ada sebuah geng 

pembasmi kejahatan sekumpulan ibu rumah tangga yang berasal dari daerah yang 

berbeda membuat adanya variasi bahasa saat pengucapannya. Penelitian tersebut 

menemukan variasi bahasa dari segi penutur meliputi dialek dan sosiolek. 

Sugiri (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Variasi 

Bahasa  Dalam Interaksi Komunikasi Pada Wanita Madura Berdasarkan Tingkat 

Sosial Ekonomi”. Pada penelitian ini variasi bahasa difokuskan pada bahasa 

wanita Madura yang sangat memperhatikan status sosial mitra tuturnya. Hal-hal 

yang menentukan wanita Madura dalam pemilihan ragam bahasa dalam interaksi 

komunikasi adalah usia, pendidikan, dan hubungan kekerabatan, serta jabatan. Hal 

yang paling dominan dalam pemilihan variasi bahasa pada wanita Madura dalam 
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interaksi komunikasi adalah hubungan individu, khususnya hubungan 

kekerabatan. 

Heryawan (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Variasi 

Bahasa Etnis Jawa Berdasarkan Stratifikasi Sosial Di Kabupaten Gresik”. Pada 

penelitian ini memfokuskan pada variasi bahasa yang digunakan berdasarkan 

perbedaan usia, perbedaan jabatan, perbedaan ekonomi, dan perbedaan pendidikan 

di kabupaten Gresik. 

Penelitian ini fokus pada sosiolinguistik itu sendiri yang mengkaji tentang 

variasi bahasa berdasarkan stratifikasi sosial dan ekonomi pada etnis Cina di 

wilayah Surabaya Timur. Dalam setiap komunikasi antaretnis tentu banyak terjadi 

variasi bahasa antaretnis itu sendiri. 

1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Sosiolinguistik 

Studi mengenai variabel-variabel dalam bahasa sebagai cermin struktur 

sosial adalah bidang sosiolinguistik, ilmu interdisipliner linguistik dan sosiologi. 

Pengetahuan mengenai beberapa faktor yang diungkapkan oleh sosiolinguistik 

sangat membantu memahami masalah-masalah bahasa dan membuka jalan guna 

memandang bahasa sebagai fenomena sosial secara lebih jelas dan cermat. Bila 

mikrolinguistik memperhatikan struktur bahsa dari dalam, maka penelitian 

sosiolinguistik memberikan tekanan pada hubungan diantara bahasa dan 

pemkaiannya. Selain itu, sosiolinguistik juga melihat dan mengkaji bahasa 

sebagai sistem yang terdiri atas sebagian atau ragam yang berbeda-beda dalam 
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hubungannya dengan pemakain dan pemakainnya di dalam masyarakat. Selain itu 

juga berkaitan dengan topik pembicaraan serta situasi pemakaian bahasa. 

Masyarakat Cina yang menetap di Surabaya dalam lingkungan keluarga 

mereka sendiri atau antarsuku mereka masih tetap menggunakan sapaan-sapaan 

dalam bahasa Mandarin, seperti tacik, koko, cece, meme, engkong, dan lain 

sebagainya. Masyarakat Cina di Surabaya memiliki variasi bahasa yang unik, 

kalimat-kalimat yang mereka gunakan merupakan campuran dari kata-kata bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Mandarin. 

Pada dasarnya sosiolinguistik itu mencari atau menemukan aturan-aturan 

atau norma-norma yang berhubungan dengan masyarakat dan menjelaskan 

hubungan antara tingkah laku bahasa di dalam masyarakat menyangkut ketetapan 

seseorang di dalam memilih bentuk bahasa atau variasi bahasa yang digunakan 

untuk komunikasi. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa 

kaitannya dengan penggunaan di masyarakat (Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 

2). Dalam kajian ini, ada satu fenomena sosiolinguistik bagian dari limguistik, 

yaitu tentang ragam bahasa. 

(1) SPEAKING 

Menurut Dell Hymes (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 48) bahwa 

sebuah peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen tuturan yang disusun 

menjadi kata (akronim) dalam bahasa Inggris “SPEAKING” yang berarti, 

S : setting and scene (waktu dan tempat tutur berlangsung); 
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P : participants (pihak-pihak yang terlibat dalam tuturan, bisa 

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima); 

E : ends (maksud dan tujuan tuturan); 

A : act sequences (bentuk ujaran dan isi ujaran); 

K : key (nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan disampaikan); 

I : instrumentalities (jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur 

tulisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon); 

N : norms of interaction and interpretation (norma atau tuturan 

dalam berinteraksi); dan 

G : Genres (jenis, bentuk penyampaian) 

Teori tersebut bermanfaat dalam penelitian ini karena setiap orang yang 

berbicara dengan lawan bicaranya tentu memerlukan kedelapan komponen itu. 

Setting and scene etnis Cina saat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan 

lain etnis dengan waktu dan tempat tutur berlangsung misalnya pada lingkungan 

sekitar, rumah, sekolah. dll. Participants komponen penting dalam penelitian ini 

terkait dengan etnis Cina tersebut bervariasi bahasa dengan sesama etnisnya atau 

beda etnis. Ends mengacu pada maksud dari pembicaraan yang dilakukan oleh 

etnis Cina kepada lawan bicaranya, menyampaikan ungkapan dan pesan yang ada 

dalam diri penutur dan mitra tutur. Dalam pembicaraan tentu harus mengacu pada 

bentuk ujaran serta isi ujaran tersebut misalnya pada bahasa campuran yang 

digunakan oleh etnis Cina saat berinteraksi oleh karena itu komponen Act 
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sequences diperlukan. Key ton or spirit of act mengacu pada nada bicara yang 

tentu berbeda antara etnis Cina dan etnis lainnya. Instrumentalities pada jalur 

bahasa yang digunakan, saat berbicara langsung dengan bertelepon tentu berbeda 

cara pengucapannya, biasanya melakukan komunikasi secara langsung. Norms of 

interaction and interpretation adalah norma-norma atau tuturan dalam 

berinteraksi, cenderung etnis Cina menanggapi dengan sopan dan apa adanya. 

Genres mengacu pada penyampaian interaksi etnis Cina  tersebut, secara langsung 

dan menggunakan bahasa campuran. 

1.7.2 Variasi Bahasa 

 Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi 

sosiolinguistik, sehingga Kridalaksana dalam bukunya Chaer dan Leony (2004: 

61) mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha 

menjelaskan cirri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi cirri-ciri variasi 

bahasa tersebut dengan cirri-ciri sosial kemasyarakatan dan bagaimana situasi 

keformalannya. 

 Hubungan antara masyarakat dan bahasa tidak dapat dipisahkan, bahasa 

digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi. Dengan munculnya beberapa 

faktor, tentunya tiap masyarakat memiliki bahasa yang berbeda atau dapat disebut 

sebagai variasi bahasa. Dalam variasi bahasa terdapat dua macam berdasarkan 

sumber perbedaan yaitu variasi internal atau variasi sistemik dan variasi eksternal 

atau variasi ekstrasistemik (Nababan, 1993: 15). 
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Variasi internal adalah perbedaan bentuk bahasa yang disebabkan oleh 

intralinguistik seperti realisasi morfem, fonologi, dan faktor linguistik yang lain. 

Sedangkan variasi eksternal atau ekstrasistemik adalah perbedaan bentuk bahasa 

berdasarkan faktor-faktor nonlinguistik seperti asal penutur, kelompok sosial, 

situasi berbahasa, dan zaman penggunaan bahasa. 

Kaitan pada variasi bahasa tentu berhubungan dengan tiga aspek yaitu 

penutur (speaker), lawan tutur (hearer), dan topik pembicaraan. Dengan kata lain, 

terjadinya setiap interaksi antara penutur dan lawan tutur terjadi dapat disebut 

peristiwa tutur (speech event). Dapat pula dikatakan bahwa dalam setiap interaksi 

verbal selalu terdapat beberapa faktor yang mengambil peranan dalam peristiwa 

itu. faktor-faktor tersebut antara lain ialah: penutur (speaker), lawan bicara 

(hearer, receiver), pokok pembicaraan (topic), tempat bicara (setting), suasana 

bicara (situation scene), dan sebagainya. 

Dalam pemakaian bahasanya, setiap penutur akan selalu memperhitungkan 

kepada siapa ia berbicara, mengenai masalah apa, dan dalam suasana bagaimana. 

Dengan demikian, maka tempat bicara akan menentukan cara pemakaian bahasa 

penutur, demikian pula pokok pembicaraan dan situasi bicara akan memberikan 

warna pula terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. 

 

1.7.3 Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam 

masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-
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beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula 

antara individu pada suatu lapisan sosial lainya. Stratifikasi sosial muncul karena 

adanya sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. munculnya kelas-kelas 

sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi yang mana segi-segi 

tersebut dalam penggunaan ragam bahasa merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi secara umum. Faktor-faktor atau nilai umum yang mempengaruhi 

pilihan tutur tersebut adalah usia, pendidikan, jenis kelamin, jabatan, ikatan 

kekeluargaan, keakraban, dan sebagainya. 

Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan 

anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:  

1. Ukuran Kekayaan  

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk 

dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya, dapat dilihat 

pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-

caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang 

dipakainya., kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan 

seterusnya. 

2. Ukuran Kekuasaan  

Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai 

wewenang terbesar menempati lapisan atasan. 

3. Ukuran Kehormatan  

Ukuran kehoramatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran 

kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, 
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mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak 

dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka 

adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 

4. Ukuran Ilmu Pengetahuan  

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang 

menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-

kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif kerana 

ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan 

ukuran, tetapi gelar kesarjanaanya. Sudah tentu hak yang demikian 

memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walaupun 

tidak halal. 

Menurut Pitirim Sorokin stratifikasi sosial adalah konflik, adanya 

pelapisan sosial bukan dipandang sebagai hasil konsensus karena satu anggota 

masyarakat menyetujui dan membetulkan hal itu. Tetapi lebih dikarenakan 

anggota masyarakat terpaksa harus menerima adanya perbedaan itu sebab mereka 

tidak memiliki kemampuan untuk menentang.  

Menurut Karl Marx di dalam masyarakat kapitalis, para pemilik sarana 

produksi pada hakikatnya adalah wakil dari kelas atas yang melakukan tekanan 

serta dapat memaksakan kontrol terhadap kelas buruk yang posisinya dalam 

lapisan masyarakat lebih rendah. 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

maksud (dalam ilmu pengetahuan, dan sebagainya); cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara kerja, alat, prosedur, 

dan tekhnik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Istilah deskriptif ini menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan 

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

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

merupakan gambaran ciri-ciri data cara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu 

sendiri. Dipilihnya metode ini karena penelitian yang dilakukan merupakan 

realitas yang ada dalam masyarakat. 

1.8.1 Sumber Data 

1.8.1.1 Penjaringan Data melalui Percakapan 

Data dapat dijaring lewat percakapan atau kontak antara peneliti dan 

informan (bahasa), prnjaringan data dengan cara demikian disebut penjaringan 

data dengan menggunakan metode cakap. Dalam ilmu-ilmu sosial, metode cakap 

terkenal dengan istilah metode wawancara atau metode interview.  
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1.8.1.2 Penjaringan Data dengan Penyimakan 

Penjaringan data dapat pula dilakukan dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Metode penjaringan data dengan cara ini disebut metode simak atau 

metode observasi. Dalam pelaksanaan penjaringan data, metode simak 

diwujudkan lewat teknik dasar dan teknik lanjutan pula. Teknik dasarnya disebut 

teknik sadap, sedangkan teknik lanjutannya disebut teknik simak libat cakap dan 

teknik simak bebas libat cakap. 

1.8.1.3 Teknik Rekam dan Teknik Catat 

Teknik rekam adalah teknik penjaringan data dengan merekam 

penggunaan bahasa. Perekaman dilakukan dengan menggunakan tape recorder. 

Yang direkam tentu saja adalah penggunaan bahasa dalam bentuk lisan. Yang 

perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknik rekam ini adalah perekaman itu 

harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kewajaran proses 

kegiatan pembicaraan yang sedang berlangsung. 

Teknik catat adalah teknik menjaring data dengan mencatat hasil 

penyimakan data dengan mencatat hasil penyimakan data pada kartu data. 

Kegiatan mencatat dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan merekam data atau 

karena sebab tertentu perekaman tidak mungkin dilakukan 

1.9 Operasional Konsep 

Operasional konsep berperan penting dalam sebuah penelitian yang berisi 

tentang penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai 
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dasar pijakan untuk menentukan arah penelitian, sehingga sesuai dengan hasil 

penelitian. 

1. Variasi bahasa merupakan sebuah keragaman bahasa yang digunakan etnis 

Cina di wilayah Surabaya Timur. Variasi bahasa pada etnis Cina sangat 

beragam. Terutama dalam berdagang. Etnis Cina terkenal dengan 

perdagangannya yang tentu ia mempunyai variasi bahasa yang 

mempengaruhinya, variasi bahasa sesama etnis maupun berbeda etnis. 

2. Etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki ras, adat, agama, bahasa, 

keturunan, dan memiliki sejarah yang sama sehingga memiliki keterkaitan 

sosial mampu menciptakan sebuah sistem budaya dan mereka terkait di 

dalamnya. Etnis Cina menetap dan bekerja di Surabaya menyesuaikan 

kondisi di tempat tersebut. 

3. Stratifikasi Sosial adalah sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang 

terbagi dalam kelompok-kelompok atau suatu kelas tertentu berdasarkan 

ekonomi, politik, dan sistem nilai yang berlaku pada lingkungan 

masyarakat tertentu. 

4. Kota Surabaya Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur dan ibukota 

dari Kotamadya daerah Tingkat II. Cerita Sejarah Kota Surabaya kental 

dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki 

sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroism Sebagian besar 

penduduk Kota Surabaya terdiri atas suku Jawa, namun ada juga beberapa 

suku lain. Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan budaya. 

Beragam etnis bermigrasi ke Surabaya. Sebut saja etnis Melayu, Cina, 
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India, Arab dan Eropa, sementara etnis Nusantara sendiri antara lain 

Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi datang dan menetap. 

5. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan sosial 

ataupun gejala sosial dalam suatu masyarakat. seperti mempelajari tentang 

cirri dan berbagai variasi bahasa. 

 Banyak sekali penduduk Cina yang bermukim di Surabaya. ketika 

Surabaya masih merupakan bagian dari kerajaan, orang-orang Tionghoa sudah 

menjadi bagian dari kehidupan sosialnya. Memasuki abad ke-20, imigran 

Tionghoa yang masuk ke Surabaya menjadi semakin beragam. Tidak lagi 

didominasi oleh pedagang kelas menengah atau saudagar kaya, namun dari 

berbagai lapisan sosial, seperti tukang, pedagang kecil, buruh, dan kuli kasar. 

Tujuan pertama kedatangan mereka adalah pusat-pusat yang menawarkan 

berbagai kesempatan pekerjaan. Oleh karena itu, hidup secara mengelompok pada 

akhirnya tidak dapat mereka hindarkan. Etnis Cina memang terkenal dengan 

pemasaran atau tingkat dagang yang cukup tinggi. Banyak pasar-pasar di 

Surabaya yang dikendalikan oleh masyarakat Cina. Dari sini peneliti sangat 

tertarik dengan variasi bahasa yang digunakan oleh etnis Cina. Peneliti sendiri asli 

dari kota Surabaya, dapat mengetahui segala aspek kehidupan serta latar belakang 

masyarakat Surabaya. Namun, dalam hal ini peneliti mengkhususkan untuk 

mengkaji ragam bahasa etnis Cina yang bermukim di Surabaya. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKAIAN RAGAM BAHASA ETNIS CINA.... YUYUN PRAMITA SARI



21 
 

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab yang 

melingkupi pokok bahasan sebagai menunjang penelitian, diantaranya: 

 Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, 

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

pustaka, landasan teori, metode penelitian, operasional konsep, dan sistematika 

penulisan. 

 Bab II berisi tentang gambaran umum objek penelitian, berupa gambaran 

wilayah penelitian misalnya tentang sejarah kota, kependudukan wilayah 

penelitian, sejarah etnis Cina di kota Surabaya,  serta penggunaan bahasa 

masyarakat yang ada di Surabaya secara umum misalnya pada masyarakat 

mayoritas etnis Jawa, etnis Madura, dan etnis Cina sendiri. 

 Bab III merupakan pembahasan temuan dan hasil analisis data dari 

penelitian “Pemakaian Ragam Bahasa Etnis Cina di Surabaya Berdasarkan 

Stratifikasi Sosial dan Ekonomi di Surabaya: Tinjauan Sosiolinguistik”. 

Bab IV merupakan simpulan dari hasil analisis dan saran penelitian. 
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