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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa tidak dapat dilepaskan dari penulisan sebuah karya sastra. Dalam 

sebuah karya sastra, bahasa memiliki peranan penting dalam proses penulisannya. 

Tanpa adanya bahasa, seorang sastrawan tidak akan dapat menulis sebuah karya 

sastra. Bahasa dalam karya sastra pasti juga memiliki gaya bahasa yang berbeda 

sehingga mampu membedakan dengan penulisan karya ilmiah lainnya. Novel 

adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak diminati oleh pembaca karya 

sastra. Dalam sebuah cerita novel terdapat banyak bentuk sapaan di dalamnya 

yang mampu memberikan gambaran kepada pembaca tentang latar peristiwa 

terjadinya cerita tersebut. Pramoedya Ananta Toer adalah salah seorang sastrawan 

yang karya-karyanya banyak diapresiasi dan mendapat penghargaan dari para 

penikmat karya sastra. Salah satu dari sekian banyak karya dari Pram yang 

mendapat apresiasi dan penghargaan adalah dari novel-novelnya yang 

menggambarkan situasi sosial dalam sebuah masyarakat tertentu.  

Bahasa sendiri adalah alat komunikasi dan salah satu unsur terpenting yang 

dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya bahasa, manusia 

akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Dengan menggunakan 

bahasa, manusia dapat mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang ada 

dipikirannya. Sumarsono dan Paina Partana (2007: 17) mengatakan bahwa 

banyak ilmuwan yang berbicara dan mendefinisikan bahasa. Ini bisa dimengerti 

karena sejak jaman Yunani Latin, dengan tokoh terkenal Aristoteles, orang sudah 
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membicarakannya. Tetapi lebih banyak lagi orang tidak memperhatikan apa 

bahasa itu, karena bahasa sudah padu dengan kita, seperti halnya kita juga tak 

pernah memperhatikan nafas kita sendiri. Bahasa sendiri merupakan ciri khas 

yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dalam proses 

kebahasaan ini, kemudian muncullah penelitian yang berkaitan dengan seluk 

beluk bahasa. 

Penelitian tentang seluk beluk bahasa ini kemudian disebut dengan ilmu 

linguistik. Penelitian tentang bahasa dapat dilakukan dengan mulai mengkaji dari 

bentuk struktur fonem, morfem, kalimat atau sintaksis, dan teks atau wacana. 

Selain itu, penelitian bahasa juga dapat diteliti dengan menghubungkan bahasa 

dengan faktor-faktor di luar bahasa. Penelitian tentang struktur bahasa dan 

hubungan bahasa ini kemudian dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik 

makro. 

Linguistik mikro atau mikrolinguistik mengarahkan kajiannya pada struktur 

internal bahasa. Secara internal, kajian bahasa adalah pengkajian hanya dilakukan 

terhadap struktur intern bahasa yang terdiri dari bidang fonetik, fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi, sedangkan linguistik makro atau 

makrolinguistik mengarahkan kajiannya pada hubungan bahasa dengan 

faktor-faktor di luar bahasa. Bidang studi dalam linguistik makro terdiri dari 

analisis wacana, sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, 

dan dialektologi. Penggunaan bahasa pun beragam di antaranya adalah ragam 

bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bentuk 

pengungkapan bahasa melalui anggota badan seperti alat ucap manusia, 

sedangkan ragam bahasa tulis adalah bentuk pengungkapan yang berupa tulisan. 
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 Ragam bahasa tulis berhubungan dengan keseluruhan bahasa dari hasil 

pilihan kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, alinea atau paragraf, teks, dan 

wacana. Teks yang ditulis berupa puisi, prosa, naskah drama, buku, novel, dan 

sebagainya. 

Karya sastra hadir dalam kehidupan manusia untuk menggambarkan 

kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Sastra sendiri merupakan kreativitas 

penciptaan manusia yang pemahamannya menggunakan makna tekstual. Makna 

tekstual adalah makna yang didapat secara menyeluruh melalui pembacaan teks. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa melalui pembacaan teks, unsur-unsur yang ada 

di dalamnya didapat secara utuh dan mengandalkan pada makna konotasi. Dalam 

bahasa Indonesia kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Sastra berasal dari 

akar kata sas- yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau 

instruksi, sedangkan akhiran kata -tra merujuk pada alat, sarana. Maka dari itu, 

kata sastra memiliki arti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau 

pengajaran. 

Bahasa kemudian dapat dihubungkan dengan sastra. Hubungan penggunaan 

bahasa dan sastra dapat dikaji dengan menggunakan stilistika. Kutha Ratna (2007: 

236) dalam Kutha Ratna (2009: 10) menjabarkan stilistika ke dalam beberapa 

definisi, yaitu: (1) Ilmu tentang gaya bahasa, (2) Ilmu interdisipliner antara 

linguistik dan dengan sastra, (3) Ilmu tentang penerapan kaidah-kaidah linguistik 

dalam penelitian gaya bahasa, (4) Ilmu yang menyelidiki pemakaian gaya bahasa 

dalam karya sastra, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahannya 

sekaligus latar belakang sosialnya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa stilistika adalah ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan gaya 
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bahasa dalam sebuah karya sastra. 

 Selain itu, stilistika dalam penggunaannya digunakan untuk menjembatani 

antara bahasa dan sastra untuk menunjukkan style atau gaya bahasa yang 

digunakan pengarang. Penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam sebuah karya 

sastra ini kemudian menjadi penelitian yang menarik khususnya dalam penelitian 

linguistik. Gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra ini dapat pula 

menjadi sebuah patokan untuk mengetahui gaya kepenulisan dari sastrawan 

tersebut. Ciri khas dari sebuah karya sastra sendiri tidak hanya dilihat dari genre 

karya sastra tersebut, melainkan juga dapat dilihat dari konvensi antara bahasa 

dan sastranya. Kajian dari stilistika sendiri berfokus pada pada wujud 

penggunaan sistem tanda dalam karya sastra. Ada beberapa konsep kebahasaan 

yang berkaitan dengan gaya bahasa yang disajikan dalam kajian stilistika 

penulisan karya sastra. Konsep tersebut meliputi diksi (pemilihan kata), 

pencitraan kata, dan tuturan figuratif. 

Kemudian, bahasa juga merupakan elemen paling penting di dalam 

masyarakat karena dengan adanya bahasa, masyarakat tidak lagi dipandang 

sebagai individu. Ia merupakan anggota dari kelompok sosialnya, oleh karena itu 

bahasa tidak dapat diamati secara individual. Ilmu yang membahas hubungan 

antara bahasa dan masyarakat ini disebut dengan Sosiolinguistik. Istilah 

sosiolinguistik terdiri dari dua unsur yaitu sosio dan linguistik. Sosio yang berasal 

dari kata sosial merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, 

kelompok-kelompok masyarakat, dan fungsi kemasyarakatan, sedangkan 

linguistik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk bahasa. Jadi, 

sosiolinguistik merupakan ilmu yang membahas hubungan antara bahasa dengan 
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penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. 

Sumarsono dan Paina Partana (2007: 19) mengatakan bahwa sosiolinguistik 

memandang bahasa sebagai tingkah laku sosial (social behavior) yang dipakai 

dalam komunikasi. Karena masyarakat itu terdiri dari individu-individu, 

masyarakat, secara keseluruhan dan individu saling mempengaruhi dan saling 

bergantung. Sebuah bahasa juga menjadi cerminan tingkah laku masyarakat dan 

memiliki variasi-variasi di dalamnya. Nababan (1993: 2) juga mengatakan bahwa 

boleh juga dikatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari dan membahas 

aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) 

yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan 

(sosial). 

Suatu bahasa dengan kelas sosial suatu masyarakat ternyata juga saling 

mempengaruhi dalam sebuah komunikasi. Situasi pada kelas sosial tertentu ini 

mempengaruhi adanya ragam bahasa suatu masyarakat. Sumarsono dan Paina 

Partana (2007: 46) mengemukakan bahwa situasi pada ragam kelas sosial, 

berbeda. Anggota masyarakat atau guyup tutur (speech community) dari suatu 

dialek sosial tertentu tetap berkumpul dengan anggota masyarakat tutur dari 

dialek-dialek sosial yang lain di dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi kedekatan 

ini tidak selalu membawa kedekatan bentuk bahasa bahkan perbedaan bentuk 

bahasa dalam kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain sangat jauh 

berbeda, lebih jauh dari perbedaan yang ada pada dua dialek regional. 

Dalam peristiwa komunikasi tentunya terdapat beberapa penutur dalam suatu 

situasi tutur. Orang pertama dalam peristiwa komunikasi disebut dengan penutur, 

sedangkan orang kedua disebut dengan lawan tutur. Hubungan yang terjadi antara 
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penutur dan lawan tutur dapat bersifat akrab atau sebaliknya. Hubungan 

keakraban dalam peristiwa komunikasi tersebut dapat dilihat oleh pilihan kata 

atau bahasa yang digunakan oleh penutur dan lawan tutur. Semua bahasa 

mempunyai apa yang disebut sistem tutur sapa, yaitu sistem yang 

menghubungkan kata-kata atau ungkapan-ungkapan untuk memanggil para 

pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Para pelaku itu ialah pembicara (pelaku 1) 

yang diajak bicara (pelaku 2) dan yang disebut dalam pembicaraan (pelaku 3). 

Kata atau ungkapan yang dipakai dalam sistem tutur sapa disebut kata sapaan 

(Kridalaksana, 1978: 14). 

Dalam sebuah masyarakat, terdapat berbagai variasi sistem sapaan yang 

disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang memengaruhi sistem sapaan tersebut. 

Adanya variasi bentuk sistem sapaan dapat dibedakan berdasarkan stratifikasi 

sosial dari penutur dan lawan tutur. Perbedaan penggunaan kata sapaan 

berdasarkan stratifikasi sosial dapat dibedakan baik pada status ekonomi, 

pendidikan maupun status politik suatu kelompok masyarakat. 

Salah satu objek yang menarik untuk digunakan dalam penelitian 

sosiolinguistik khususnya yang berkaitan dengan sistem sapaan adalah karya 

sastra yang berbentuk novel yang menggambarkan situasi sosial dalam 

masyarakat. Novel memiliki ciri kebahasaan yang memiliki keseragaman bentuk 

penulisan atau duplikasi berbagai macam novel, mudah diadaptasi, dan rekreatif. 

Selain itu, novel yang ditulis oleh setiap pengarang memiliki ciri khas tersendiri 

yang mengikuti pola pikiran dari pengarangnya. Kata novel berasal dari bahasa 

Italia yaitu novella yang berarti sebuah kisah. Kisah yang diceritakan dalam novel 

ini memiliki bentuk bahasa yang berbeda-beda dan dapat memberikan informasi 
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tertentu kepada masyarakat pembacanya. Jadi, novel merupakan karya sastra 

yang berbentuk tulisan mengenai suatu kisah kehidupan dan dapat memberikan 

informasi seperti buku dan berita, karena novel ini nantinya akan dicetak dan 

diterbitkan. 

Salah satu novel yang masih diminati banyak pembaca hingga saat ini adalah 

novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Meskipun novel ini sudah 

diterbitkan sejak lama, banyak pembaca yang masih merasa perlu untuk 

membaca salah satu novel karya Pram ini. Penggunaan kata sapaan yang 

memberikan gambaran perbedaan status sosial dalam masyarakat ini tergambar 

dengan apik melalui tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer. Dalam novel ini dituliskan berbagai bentuk kata sapaan 

yang menunjukkan perbedaan status sosial, status pendidikan maupun status 

politik antara penutur dan lawan tutur. 

Berikut beberapa contoh kata sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer : 

1. Kata sapaan yang menunjukkan nama diri. 

a. Sanikem [s a n i k ǝ m] 

Kata sapaan Sanikem [s a n i k ǝ m] menunjukkan bahwa kata 

sapaan tersebut merupakan nama diri orang Jawa. 

b. Annelies [ɛ n n ǝ l i s] 

Kata sapaan Annelies [ɛ n n ǝ l i s] merupakan kata sapaan nama diri 

yang menunjukkan kedudukan sebagai orang asing yaitu orang Belanda. 

2. Kata sapaan yang menunjukkan status sosial dan profesi/jabatan dalam 

masyarakat 
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a. Mevrouw [m ǝ v r o u] 

Kata sapaan Mevrouw [m ǝ v r o u] menunjukkan bahwa kata sapaan 

tersebut merupakan kata sapaan yang menunjukkan status sosial atau 

kedudukan dari orang Belanda karena sapaan yang digunakan adalah 

sapaan dalam bahasa Belanda. 

b. Kusir [k u s i r] 

Kata sapaan kusir [k u s i r] adalah kata sapaan yang menunjukkan 

profesi dalam masyarakat yang kedudukannya menengah ke bawah. 

3. Kata sapaan yang menunjukkan nama julukan. 

a. Manis [m a n i s] 

Kata sapaan manis [m a n i s] digunakan untuk menyapa lawan tutur 

dengan maksud untuk memuji. 

b. Sundal [s u n d a l] 

Kata sapaan sundal [s u n d a l] adalah kata sapaan yang digunakan 

untuk menyapa orang dengan tujuan untuk memaki atau mengejek lawan 

tutur. Kata sapaan sundal digunakan untuk menyapa lawan tutur yaitu 

perempuan yang bekerja dalam ranah prostitusi yang memiliki sikap 

yang buruk. 

4. Kata sapaan berdasarkan nama ganti orang. 

a. Sahaya [s a h a y a] 

Kata sapaan sahaya [s a h a y a] adalah kata sapaan dalam bahasa 

Indonesia yang menunjukkan kata sapaan untuk orang pertama. Definisi 

dari kata sapaan sahaya adalah abdi; budak; hamba; saya. 

b. Kowé [k o w e] 
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Kata sapaan kowé [k o w e] adalah kata sapaan dalam bahasa Jawa 

yang menunjukkan sapaan untuk orang kedua. Definisi dari kata sapaan 

kowé dalam bahasa Indonesia adalah engkau atau kamu. 

5. Kata sapaan yang menunjukkan status atau hubungan kekerabatan dalam 

keluarga 

a. Sinyo [s i ñ o] 

Kata sapaan sinyo [s i ñ o] adalah kata sapaan yang menunjukkan 

hubungan kekerabatan dalam keluarga. Kata sapaan sinyo memiliki 

definisi yaitu kata sapaan yang digunakan untuk menyapa tuan muda 

atau anak laki-laki. Kata sapaan sinyo biasanya digunakan oleh penutur 

yang memiliki usia lebih tua kepada lawan tutur laki-laki yang berusia 

lebih muda. 

b. Mbak yu [m b a ?] [y u] 

Kata sapaan mbak yu [m b a ?] [y u] adalah kata sapaan dalam 

bahasa Jawa untuk menunjukkan hubungan kekerabatan dalam keluarga. 

Definisi dari kata sapaan mbak yu adalah kata sapaan yang digunakan 

untuk memanggil kakak perempuan atau perempuan yang lebih tua 

dalam ranah kehidupan orang Jawa. 

Seperti yang telah diketahui, terdapat berbagai variasi sistem sapaan dalam 

masyarakat berdasarkan faktor-faktor tertentu sehingga mempengaruhi bentuk 

penggunaan sebuah sistem sapaan. Beberapa kata sapaan yang menggambarkan 

adanya bentuk stratifikasi atau tingkatan sosial dalam masyarakat ternyata juga 

tergambar dalam bentuk karya sastra novel. Sampai saat ini pun belum terdapat 

penelitian yang menganalisis kata sapaan di dalam novel. Kata sapaan yang 
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terdapat dalam novel dirasa sangat menarik untuk diteliti apalagi dengan 

menggunakan analisis yang mendalam dan tepat sasaran. Oleh karena itu, adanya 

bentuk kata sapaan yang terdapat dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya 

Ananta Toer kemudian mendorong penulis untuk menganalisis lebih dalam 

dengan menggunakan kajian Sosiolinguistik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk kata sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi Manusia 

karya Pramoedya Ananta Toer? 

2. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi penggunaan kata sapaan 

tokoh-tokoh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian tentang penggunaan kata sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer dengan menggunakan kajian 

Sosiolinguistik ini tentunya juga memiliki batasan masalah. Batasan masalah ini 

berguna agar nantinya dalam proses penelitian tidak ada masalah yang harusnya 

tidak perlu dibahas. Penelitian ini berbatas pada pembahasan kata sapaan yang 

digunakan tokoh-tokoh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer yang menunjukkan adanya bentuk stratifikasi sosial yang melatarbelakangi 

kata sapaan tersebut. Stratifikasi sosial dapat dilihat dari segi ras, usia, jabatan, 

kekuasaan, pendidikan, jenis kelamin, sedangkan stratifikasi ekonomi dapat 
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dilihat dari segi pendapatan ekonomi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk kata sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 

2. Mendeskripsikan alasan-alasan yang melatarbelakangi penggunaan kata 

sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang penggunaan kata sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer ini memiliki manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan bahasa khususnya studi 

linguistik dalam bidang sosiolinguistik yang berkaitan dengan sistem sapaan yang 

terdapat dalam novel. Hal ini dikarenakan banyak novel yang menceritakan 

kehidupan sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat kata sapaan antarpenutur 

yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperdalam pemahaman yang berkaitan dengan bidang studi sosiolinguistik 

serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji 
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penelitian ini lebih lanjut. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta wawasan kepada 

masyarakat tentang penggunaan kata sapaan yang menunjukkan adanya bentuk 

stratifikasi sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya penggunaan 

kata sapaan khususnya yang terdapat dalam novel. Selanjutnya penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada 

masyarakat tentang kata sapaan sebagai upaya untuk mendukung serta 

menggunakan pilihan kata yang baik untuk menyapa dalam masyarakat sehingga 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat kesalahpahaman dapat dihindari 

serta memberikan pemahaman tentang variasi penggunaan gaya bahasa yang 

digunakan sastrawan dalam proses penulisan karya sastra. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai pembeda pikiran dari penelitian yang 

serupa sebelumnya dengan penelitian yang digunakan penulis saat ini. Penelitian 

bahasa dengan menggunakan kajian sosiolinguistik telah banyak dilakukan oleh 

mahasiswa lain. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian yang paling dekat 

atau relevan dengan penelitian ini. 

Aisiyah dalam penelitian skripsi tahun 2013 yang berjudul “Stilistika Novel 

Sepatu Dahlan: Kajian Bahasa Figuratif dan Retoris”. Penelitian ini 

mendeskripsikan penggunaan bahasa figuratif dan bahasa retoris yang digunakan 

dalam novel Sepatu Dahlan dengan menggunakan pendekatan stilistika sebagai 
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penjembatan ilmu bahasa dan karya sastra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

adanya penggunaan bahasa figuratif yang lebih dominan atau sering digunakan 

oleh pengarang yaitu gaya bahasa simile, gaya bahasa yang membandingkan satu 

hal dengan hal yang lain dengan menggunakan tanda penghubung seperti bagai, 

bak, dan sebagainya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan 

penggunaan bahasa retoris yang dominan digunakan oleh pengarang yaitu gaya 

bahasa asonansi dan aliterasi, gaya bahasa yang menggunakan pengulangan bunyi 

vokal dan konsonan. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan membandingkan novel-novel yang 

sejaman dengan bantuan stilistika dan tidak dilakukannya penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian novel dengan pengarang yang sama tetapi dengan 

karya yang berbeda atau tema novel yang sama dengan pengarang yang berbeda. 

Dewi (2014) yang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kata Sapaan 

Etnis Jawa Berdasarkan Stratifikasi Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Nganjuk: 

Kajian Sosiolinguistik”. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk kata sapaan 

etnis Jawa di Kabupaten Nganjuk, penggunaan kata sapaan etnis Jawa 

berdasarkan stratifikasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, dan 

mendeskripsikan penggunaan kata sapaan yang tidak pada umumnya berdasarkan 

stratifikasi sosial di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah 

ditemukannya kata sapaan etnis Jawa di Kabupaten Nganjuk yang memiliki 

beberapa variasi yang disebabkan oleh stratifikasi sosial dan ekonomi. Penutur 

yang berstratifikasi sosial atas untuk berkomunikasi dengan mitra tutur Jawa yang 

berstratifikasi sosial ekonomi bawah lebih banyak menggunakan kata sapaan 

bahasa Jawa tingkat rendah (ngoko). Kekurangan dari penelitian ini tidak 
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dipaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya penggunaan kata sapaan 

yang terdapat dalam etnis Jawa di Kabupaten Nganjuk. 

Penelitian skripsi yang berjudul “Kata Sapaan Kekerabatan Etnis Madura 

Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi dalam Ranah Keluarga di Wilayah 

Kabupaten Bangkalan: Kajian Sosiolinguistik” karya Dwianto (2011). Penelitian 

ini mendeskripsikan kata sapaan kekerabatan pada etnis Madura berdasarkan latar 

belakang tingkat sosial ekonomi dalam ranah keluarga di wilayah Kabupaten 

Bangkalan dengan kajian sosiolinguistik. Penelitian ini membahas pengaruh latar 

belakang tingkat sosial yang meliputi pendidikan dan pekerjaan serta tingkat 

ekonomi yang meliputi pendapatan ekonomi pada ranah keluarga di wilayah 

Kabupaten Bangkalan. Hasil dari penelitian ini ditemukan pengaruh penggunaan 

kata sapaan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan 

ekonomi penutur. Kekurangan dari penelitian ini hanya berupa memetakan dan 

mendeskripsikan kata sapaan kekerabatan di wilayah Kabupaten Bangkalan tanpa 

membahas lebih luas ruang lingkupnya untuk pemetaan seluruh wilayah Madura. 

Heryawan dalam penelitian skripsi tahun 2014 yang berjudul “Penggunaan 

Variasi Bahasa Etnis Jawa Berdasarkan Stratifikasi Sosial di Kabupaten Gresik”. 

Penelitian ini mendeskripsikan variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa 

dengan tolak ukur perbedaan usia yang ada dalam Kabupaten Gresik, variasi 

bahasa yang muncul pada etnis Jawa dengan tolak ukur perbedaan pendidikan 

yang ada dalam Kabupaten Gresik, variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa 

dengan tolak ukur perbedaan ekonomi yang ada dalam Kabupaten Gresik, dan 

deskripsi variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa dengan tolak ukur 

perbedaan jabatan yang ada dalam Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa terdapat variasi bahasa yang muncul pada etnis Jawa di 

Kabupaten Gresik. Kekurangan dari penelitian ini adalah hanya sebatas meneliti 

etnis Jawa yang menggunakan bahasa Jawa di Kabupaten Gresik dan belum 

mencakup keseluruhan etnis yang berada di wilayah tersebut. 

Penelitian Muzamil, dkk pada tahun 1997 yang berjudul “Sistem Sapaan 

Bahasa Melayu Sambas”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk kata 

penyapa, macam-macam kata penyapa, dan jenis kata penyapa dalam bahasa 

Melayu Sambas. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bentuk kata 

penyapa bahasa Melayu Sambas yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 

kedudukan, jenis kelamin, usia, kekeluargaan, situasi pembicaraan, dan urutan 

kelahiran. Selain itu, ditemukan juga macam-macam penyapa dalam bahasa 

Melayu Sambas yang menyangkut penyapa dalam keluarga, penyapa dalam 

masyarakat, penyapa resmi, penyapa keagamaan, penyapa untuk tamu, dan 

penyapa dalam bahasa tulis. Selanjutnya, terdapat jenis kata penyapa dalam 

bahasa Melayu Sambas yang dibagi menjadi penyapa kata benda, penyapa kata 

sifat, penyapa kata ganti, dan penyapa kata pungut. Informasi yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah adanya bentuk kata penyapa bahasa Melayu Sambas dari 

berbagai faktor dan jenis-jenis kata penyapa dalam bahasa Melayu Sambas yang 

dapat membantu peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan tentang kata 

sapaan khususnya dalam bahasa Melayu Sambas. 

Permatasari dalam penelitian skripsi tahun 2013 yang berjudul “Variasi 

Bahasa pada Sinetron Putih Abu-Abu di SCTV”. Penelitian ini mendeskripsikan 

variasi bahasa pada sinetron Putih Abu-Abu. Variasi bahasa yang dimaksud 

adalah keragaman bahasa yang digunakan dalam sinetron Putih Abu-Abu dalam 
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melakukan kegiatan interaksi sosial yang beraneka ragam dalam satu sekolah. 

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa variasi bahasa dikelompokkan berdasarkan 

bentuk dan maknanya. Bentuk variasi bahasa remaja berdasarkan kategori kata 

sapaan, kata kerja, kata sifat, akronim, dan singkatan. Kekurangan dari penelitian 

ini adalah hanya terbatas pada penelitian pemakaian variasi bahasa dari para 

penutur dan peneliti hanya menemukan dari segi bentuk dan makna dari tuturan 

tersebut. 

Setelah meninjau dari beberapa penelitian di atas, terdapat berbagai 

penelitian yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan penulis saat ini. Oleh sebab itu, penulis ingin melengkapi penelitian 

yang sudah ada sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan kata sapaan dalam 

kajian sosiolinguistik. Kata sapaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kata 

sapaan yang sampai saat ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Kata sapaan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah kata sapaan tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer. Selain itu, penulis juga ingin memaparkan alasan-alasan 

yang melatarbelakangi adanya bentuk sapaan tokoh-tokoh dalam novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 

 

1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Sosiolinguistik  

Kata “sosiolinguistik” merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. 

Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam 

masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam 
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masyarakat (Chaer dan Leonie Agustina, 1995: 3 dalam Aslinda dan Leni 

Syafiyahya 2010: 6). Linguistik sendiri memiliki definisi sebagai ilmu bahasa 

atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, 

sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa di 

dalam masyarakat. 

Di dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. Oleh karena itu, bahasa dan 

pemakaiannya tidak diamati secara individual, tetapi dihubungkan dengan 

kegiatannya di dalam masyarakat atau dipandang secara sosial. Dipandang secara 

sosial, bahasa dan pemakaiannya dipengaruhi oleh faktor linguistik dan faktor 

nonlinguistik. Sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau 

didekati sebagai bahasa, sebagaimana dilakukan oleh linguistik umum, melainkan 

dilihat atau didekati sebagai sarana atau interaksi atau komunikasi di dalam 

masyarakat manusia (Chaer dan Leonie Agustina, 2010: 3). Oleh karena itu, 

bagaimanapun rumusan atau definisi mengenai sosiolinguistik yang diberikan 

para pakar tidak akan terlepas dari persoalan hubungan bahasa dengan 

kegiatan-kegiatan atau aspek-aspek kemasyarakatan. 

Berikut beberapa definisi mengenai sosiolinguistik dari berbagai pakar 

bahasa yang dikutip menurut Chaer dan Leonie Agustina (2010: 3): 

a. Sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan 

pelbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri 

fungsi variasi itu di dalam suatu masyarakat bahasa (Kridalaksana, 1978: 94). 

b. Sociolinguistic is the study of the characteristics of language varieties, the 

characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as 
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these three constantly interact, change and change one another whitin a 

speech community (=Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi 

bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena ketiga 

unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain 

dalam satu masyarakat tutur (J.A. Fishman, 1972: 4). 

c. Sociolinguistyiek is de studie van taal en taalgebruik in de kontext van 

maatschapij en kultuur (=Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan 

pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan (Rene Appel, Gerad 

Hubert, Greus Meijer, 1976: 10). 

Dari beberapa definisi tentang sosiolinguistik yang telah dipaparkan di atas, 

penulis mengambil satu definisi yang dirasa tepat diterapkan dengan penelitian 

tentang kata sapaan. Teori J.A. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik adalah 

sebuah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan 

pemakai bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling 

mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat tutur. Kajian tentang bahasa 

yang berkaitan dengan variasi, fungsi, dan pemakaiannya merupakan kajian 

dalam sosiolinguistik yang tepat diterapkan dalam penelitian tentang kata sapaan. 

Selain itu, sosiolinguistik juga memperkenalkan masalah-masalah 

kebahasaan di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosial. 

Nababan (1993: 3) menyatakan masalah utama yang dibahas oleh, atau dikaji 

dalam sosiolinguistik ialah: 

1. Mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan; 

2. Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri, dan ragam bahasa 

dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya; 
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3. Mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. 

Selanjutnya, topik-topik yang dibahas dalam sosiolinguistik dapat dibagi 

menjadi beberapa topik. Nababan (1993: 3) membagi topik-topik umum dalam 

pembahasan sosiolinguistik, yaitu (1) bahasa, dialek, idiolek, dan ragam bahasa, 

(2) repertoar bahasa, (3) masyarakat bahasa, (4) kedwibahasaan dan 

kegandabahasaan, (5) fungsi kemasyarakatan bahasa dan profil sosiolinguistik, (6) 

penggunaan bahasa (etnografi berbahasa), (7) sikap bahasa, (8) perencanaan 

bahasa, (9) interaksi sosiolinguistik, dan (10) bahasa dan kebudayaan; dan 

sebagainya. 

Dalam penelitian sosiolinguistik, penggunaan metode penelitian juga sangat 

diperlukan untuk mengkaji keadaan bahasa dalam suatu masyarakat. Nababan 

(1995: 9) mengatakan cara-cara pengumpulan data dari lapangan (masyarakat) 

kebanyakan diambil dari ilmu sosiologi, khususnya yang berhubungan dengan 

pengamatan (observasi) dan pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. 

Analisis untuk mendapatkan pola-pola umum dalam tindak laku berbahasa juga 

menggunakan metode statistik dari sosiologi. Oleh karena banyaknya anggota 

dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang terlalu banyak dikaji dalam 

sosioliguistik, maka untuk mengefektifkan proses penelitian biasanya dipilih 

beberapa sampel yang memadai dari kelompok masyarakat tersebut untuk 

dijadikan bahan penelitian, sehingga dalam proses penghitungannya dapat 

menggunakan rumus statistik. Metode penelitian dalam sosiolinguistik yang 

seperti ini kemudian disebut dengan metode survei. 
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1.7.2 Kata Sapaan 

Beberapa ahli bahasa menggolongkan kata sapaan ke dalam kata ganti yang 

merupakan salah satu fenomena sosiolinguistik sebagai bagian dari bidang 

linguistik. Semua bahasa mempunyai suatu hal yang disebut dengan sistem tutur 

sapa, yaitu sistem tutur kata yang menghubungkan kata-kata atau ungkapan yang 

dipakai untuk menyebut atau memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa 

bahasa. Kata atau ungkapan yang dipakai dalam sistem tutur sapa disebut dengan 

kata sapaan. 

Lingkungan sosial juga dapat digambarkan dalam sebuah bahasa dan 

seringkali berpengaruh pada kosa kata. Misalnya sistem kekeluargaan atau 

kekerabatan orang Amerika berbeda dengan sistem kekeluargaan orang-orang 

dari berbagai suku di Indonesia. Dan ini tercermin dari kosakatanya. Orang 

Amerika mempunyai family yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah 

keluarga. Tetapi, family hanya mencakup “suami, istri, dan anak-anaknya”, 

sedangkan keluarga bisa mencakup orang-orang di luar suami, istri, dan 

anak-anak (Sumarsono dan Paina Partana, 2007: 62). 

Istilah-istilah dalam sistem kekerabatan juga bisa berbeda. Dalam 

antropologi terdapat dua istilah penting, yaitu term of reference (istilah 

kekerabatan) dan term of address (kata sapaan). Istilah pertama mengacu pada 

kata-kata yang menunjuk atau mengacu kepada hubungan kekeluargaan, misalnya 

kakak, adik, bapak, bibi, ipar, misan, sedangkan istilah kedua mengacu kepada 

bagaimana kita menyapa atau memanggil orang-orang sekeluarga itu. Misalnya, 

“bi” adalah sapaan untuk bibi (Sumarsono dan Paina Partana, 2007: 63). 

Penggunaan kata sapaan ini dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan sosial, 
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struktur sosial, dan budaya karena secara tidak langsung ketiga elemen tersebut 

sangat berpengaruh pada perbedaan kata sapaan suatu kelompok masyarakat. 

Muzamil (1997: 5) mengatakan bahwa perbuatan sapa-menyapa yang 

terungkap dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan, sangat erat kaitannya 

dengan teori hubungan antara manusia dan manusia, antara bahasa dan 

pemakainya, antara pemakai bahasa dan lingkungan, antara pembicara dan lawan 

bicaranya, dan situasi terjadinya komunikasi dan medium bahasa. Secara singkat, 

dapat dikatakan bahwa dalam penelitian sistem sapaan, teori sosiolinguistik 

memegang peranan penting. Kata sapaan dapat ditemukan dari berbagai 

lingkungan seperti lingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan, keluarga, 

atau lingkungan masyarakat. Situasi pembicaraan yang terjadi pun menentukan 

hubungan antara penyapa dan orang yang disapa. Oleh sebab itu, akan timbul 

beberapa variasi dalam kata sapaan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang 

melatarbelakangi variasi kata sapaan tersebut. 

Dalam proses perkembangannya, sistem sapaan di Indonesia memiliki 

berbagai variasi penting yang kemudian dapat dipilah-pilah menjadi beberapa 

bentuk atau jenis. Sistem sapaan di Indonesia biasanya dibedakan atas latar 

belakang sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Menurut Kridalaksana (1982: 

147) dalam Muzamil, dkk (1997) kata sapaan adalah morfem, kata, atau frase 

yang dipergunakan untuk saling merujuk dalam situasi pembicaraan dan yang 

berbeda-beda menurut sifat hubungan antara pembicara itu. 

Dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat berbagai sistem sapaan dalam 

lingkungan sosial masyarakat. Berikut contoh kata sapaan dalam bahasa 

Indonesia. 
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1. Nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang. 

Contoh: Joko, Rini, Julia. 

2. Kata yang tergolong istilah kekerabatan yaitu kata yang digunakan untuk 

menyebut atau menyapa orang yang terikat kepada diri sendiri karena 

hubungan keturunan, darah, atau perkawinan. 

Contoh: bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, dan sebagainya. 

3. Gelar kepangkatan, profesi, atau jabatan. 

Contoh: kapten, profesor, dokter, dan sebagainya. 

4. Kata nama. 

Contoh: tuan, nyonya, nona, dan sebagainya. 

5. Kata ganti persona kedua adalah lawan bicara. 

Contoh: Bapak, Ibu, engkau, kalian, saudara, saudari, Anda. 

 

1.7.3 Teori J. A. Fishman 

Bahasa yang berperan sebagai alat komunikasi verbal manusia memiliki 

kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Sosiolinguistik menjelaskan 

bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu, seperti 

dirumuskan J.A. Fishman (1967: 15) dalam (Chaer dan Leonie Agustina, 2010: 7) 

bahwa yang dipersoalkan dalam sosiolinguistik adalah, “who speak, what 

language, to whom, when, and to what end”. Teori sosiolinguistik dari Fishman 

ini menyangkut empat komponen bahasa, yaitu (1) pembicara (partisipan) dan 

orang yang diajak bicara (persona), (2) sasaran dan isi pembicaraan, (3) sarana 

(ragam bahasa yang digunakan), dan (4) suasana dan setting pembicaraan.  

Selanjutnya, Fishman (1976: 28) dalam Chaer dan Leonie Agustina (2010: 36) 
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menyebut “masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya 

setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yag sesuai 

dengan penggunaannya. Kata masyarakat dalam istilah masyarakat tutur bersifat 

relatif, dapat menyangkut masyarakat yang sangat luas, dan dapat pula hanya 

menyangkut sekelompok kecil orang. 

Dalam proses penelitian tentang kata sapaan, teori yang digunakan oleh J.A. 

Fishman merupakan teori yang tepat untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan teori 

dari J.A. Fishman ini sudah mencakup semua hal yang berkaitan dalam proses 

penelitian tentang kata sapaan. Oleh karena itu, persoalan-persoalan dalam 

sosiolinguistik yang dipaparkan oleh J.A. Fishman sangat tepat jika digunakan 

sebagai analisis untuk menjawab permasalahan yang berkaitaan dengan kata 

sapaan dalam sebuah kegiatan tutur sapa. 

 

1.7.4 Stratifikasi Sosial  

Bahasa selain sebagai alat komunikasi juga berperan sebagai penggambaran 

tingkah laku verbal manusia yang mewakili salah satu aspek dari keseluruhan 

tingkah laku manusia. Dalam lingkungan masyarakat, bentuk komunikasi 

antarmasyarakat juga dipengaruhi oleh adanya stratifikasi sosial atau kelas sosial 

dari suatu masyarakat. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau 

masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial bertingkat (hirarkis). Menurut Sumarsono 

dan Paina Partana, (2007: 43) kelas sosial (social class) mengacu kepada 

golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang 

kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan 

sebagainya. 
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Selain itu, C. Criper dan H. G. Widdowson dalam Pateda (1990: 79) 

mengatakan bahwa ada tiga hal yang membedakan apabila kita memperhatikan 

suatu masyarakat. Hal itu, ialah: 

a. Perbedaan dalam tingkat kesejahteraan dan pendapatan 

b. Perbedaan dalam kedudukan (=status) 

c. Perbedaan dalam kekuasaan. 

Dari berbagai kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan 

bentuk menyapa anggota masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dipengaruhi 

oleh adanya stratifikasi atau kelas sosial suatu masyarakat. 

Trudgill (1984: 35) dalam Aslinda dan Leni Syafiyahya (2010: 106) 

menjelaskan stratifikasi sosial adalah satu istilah yang digunakan untuk 

memperkatakan susunan kumpulan di dalam suatu masyarakat yang bersifat 

berlapis atau hierarki. Dalam masyarakat perindustrian di barat, gejala ini muncul 

dalam bentuk kelas sosial yang juga menimbulkan dialek-dialek kelas sosial. 

Munculnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi, 

dimana segi-segi tersebut dalam penggunaan kata sapaan merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kata sapaan secara umum. Faktor-faktor atau 

nilai umum yang mempengaruhi pilihan tutur tersebut di antaranya terbentuk 

status sosial masyarakat yang meliputi status sosial ekonomi, politik, dan 

pendidikan. Status sosial ekonomi ini misalnya bisa ditunjukkan dari kedudukan 

individu dalam masyarakat dan tingkat pendapatan individu dalam masyarakat 

yang kemudian mempengaruhi bentuk sapaan di dalam lingkungan masyarakat 

yang memiliki status sosial masyarakat yang berbeda-beda. 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara kerja yang meliputi prosedur maupun teknik 

yang digunakan untuk penelitian atau pengumpulan data. Metode penelitian 

merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam melaksanakan penelitian agar 

memperoleh data yang signifikan dari objek yang sedang diteliti. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dikaji dan 

dianalisis adalah semua data yang sudah dikumpulkan dari sumber data yang 

terpilih, untuk mendeskripsikan penggunaan kata sapaan tokoh-tokoh yang 

terdapat dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer dengan 

menggunakan kajian Sosiolinguistik. Selanjutnya, dalam upaya memecahkan 

masalah penelitian ini, ada tiga tahapan yang dilakukan, yaitu: (1) Metode 

pengumpulan data; (2) Metode analisis data, dan; (3) Metode penyajian hasil 

analisis data. 

 

1.8.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer hasil cetakan ketujuhbelas yang diterbitkan Lentera Dipantara pada Januari 

2011. Novel Bumi Manusia dipilih penulis karena beberapa alasan, yaitu adanya 

berbagai bentuk kata sapaan tokoh-tokoh novel yang dipengaruhi oleh stratifikasi 

sosial serta ranah (domain) yang mempengaruhi bentuk kata sapaan tokoh-tokoh 

dalam novel tersebut. Penggunaan kata sapaan berdasarkan stratifikasi sosial serta 

ranah (domain) yang mempengaruhi bentuk kata sapaan tokoh-tokoh pada novel 

ini kemudian dipilah-pilah berdasarkan pertimbangan pada keperluan penelitian, 

fokus penelitian, dan informasi yang diperlukan dalam penelitian yang kemudian 
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dianalisis dengan menggunakan kajian sosiolinguistik. 

 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau metode penjaringan data ini digunakan dalam 

pengertian pengumpulan dan sekaligus pengklasifikasian hasil penelitian. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode simak adalah 

metode pengumpulan data dengan cara menyimak (membaca) secara langsung 

data-data yang diambil dari sumber data. Metode simak dianggap sebagai metode 

yang paling cocok digunakan dalam proses penelitian ini karena objek yang 

diteliti berupa bahasa tulis yang terdapat dalam novel. 

Selanjutnya, digunakan teknik catat yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mencatat hasil penyimakan pembacaan. Teknik catat adalah teknik menjaring 

data dengan mencatat hasil penyimakan data pada kartu data. Pencatatan data 

pada kartu data dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga jenis 

transkripsi, yaitu transkripsi fonetis, fonemis, dan ortografis (Kesuma, 2007: 45). 

 

1.8.3 Metode Analisis Data 

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

padan. Metode padan juga dapat disebut dengan metode identitas. Metode padan 

atau metode identitas adalah metode analisis data yang alat penentunya berada di 

luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan 

atau diteliti (Sudaryanto, 1993: 13 dalam Kesuma, 2007: 47). Selanjutnya, jenis 

yang metode padan dalam penelitian ini adalah metode padan ortografis. Metode 
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padan ortografis adalah metode padan yang alat penentunya berupa bahasa tulis. 

Metode ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi, misalnya, identitas 

kata-kata homofon (Kesuma, 2007: 49). Jenis metode penelitian ini dianggap 

tepat karena berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji yaitu berupa novel.  

Sedangkan teknik yang digunakan dalam metode padan dalam penelitian ini 

adalah teknik pilah unsur penentu. Teknik pilah unsur penentu adalah teknik 

analisis data dengan cara memilah-milah satuan kebahasaan yang dianalisis 

dengan alat penentu yang berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki 

oleh penelitinya (Sudaryanto, 1993: 1 dalam Kesuma, 2007: 51). Teknik pilah 

unsur penentu ini dibagi menjadi berbagai unsur. Unsur yang tepat digunakan 

dalam teknik pilah dalam penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini 

adalah daya pilah ortografis. Daya pilah ortografis adalah daya pilah yang 

menggunakan bahasa tulis sebagai penentu (Kesuma, 2007: 52).  

 

1.8.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penyajian 

hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penyajian hasil analisis data secara informal. Kesuma (2007: 71) 

menyatakan penyajian hasil analisis data secara informal adalah penyajian hasil 

analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (lih. Sudaryanto, 1993: 145). 

Dalam penyajian ini, rumus (-rumus) atau kaidah (-kaidah) disampaikan dengan 

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

dapat langsung dipahami. Data-data yang telah dianalisis kemudian 

dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam masing-masing sub bab 
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menggunakan penyajian hasil analisis data secara informal yang berupa kata-kata 

biasa tanpa menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang termasuk 

dalam metode penyajian hasil analisis data secara formal. 

 

1.9 Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional atau istilah yang 

perlu diketahui dan dipahami oleh peneliti terlebih dahulu, sebelum melakukan 

penelitian. Berikut beberapa definisi operasional. 

a. Kata sapaan adalah kata atau ungkapan yang dipakai dalam sistem tutur sapa. 

Kata sapaan sendiri merupakan salah satu sub kajian dari sosiolinguistik 

yang membahas tentang berbagai variasi sapaan yang digunakan oleh 

penutur maupun lawan tutur dalam sebuah dialog atau percakapan. Kata 

sapaan juga dapat digunakan untuk meneliti percakapan yang menggunakan 

sapaan dalam sebuah masyarakat bahasa. Selain itu, kata sapaan juga dapat 

digunakan untuk meneliti sapaan-sapaan dalam sebuah bahasa tulis seperti 

karya sastra novel yang belum banyak mendapat perhatian dari peneliti 

bahasa. 

b. Novel Bumi Manusia adalah salah satu novel karya sastrawan terkenal 

Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Novel Bumi Manusia merupakan salah 

satu dari rangkaian empat buku atau tetralogi buru yang pertama terbit yaitu 

Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel Bumi Manusia 

pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980. Novel ini 

menceritakan kehidupan yang terjadi pada zaman Hindia-Belanda di awal 

abad ke-20. Novel ini berlatarbelakang di wilayah Surabaya, Jawa Timur 
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yang berisi tentang isyarat sindiran tentang penuntutan hak atas keadilan. 

Novel ini juga telah menunjukkan adanya masalah besar dalam bidang sosial 

dan budaya Indonesia yang menginjak masa-masa krisis permulaan dengan 

menggunakan gaya penulisan yang berhasil melepaskan keterlibatan 

pribadinya dari dalam cerita. 

c. 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. Bentuk stratifikasi sosial juga dapat digambarkan dalam sebuah kata 

sapaan. Adanya perbedaan kata sapaan yang digunakan dalam sebuah proses 

percakapan juga dapat menggambarkan bentuk stratifikasi sosial dalam 

masyarakat. 

d. Sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik 

yang mempelajari tentang gejala sosial dalam suatu masyarakat. 

Sosiolinguistik menurut J.A. Fishman merupakan kajian tentang ciri khas 

variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena 

ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama 

lain dalam satu masyarakat tutur. Dalam definisi yang telah dipaparkan oleh 

J.A. Fishman tentang sosiolinguistik, dapat diambil kesimpulan bahwa 

sosiolinguistik bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang penggunaan 

bahasa dalam masyarakat, namun juga mempelajari tentang variasi bahasa, 

fungsi variasi bahasa, serta pemakai dari bahasa itu sendiri yang selanjutnya 

dapat dipilah-pilah sesuai dengan variasi yang muncul dalam sebuah proses 

percakapan. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam beberapa bab yang melingkupi pokok 

bahasan yang menunjang penelitian. Sistematika penelitian tersebut di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, 

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

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

sistematika penulisan. 

Bab II merupakan gambaran objek penelitian yang meliputi sejarah 

perkembangan novel di Indonesia, biografi Pramoedya Ananta Toer, sinopsis 

novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, dan gambaran penggunaan 

bahasa dalam novel. 

Bab III merupakan pembahasan temuan dan hasil analisis data dari penelitian 

yang berjudul “Penggunaan Kata Sapaan Tokoh-Tokoh dalam Novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian Sosiolinguistik. 

Bab IV merupakan simpulan dari hasil analisis dan saran penelitian. 
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