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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap kelompok manusia yang hidup bersama dan berdampingan pasti 

melakukan aktivitas berbahasa demi kelancaran dalam komunikasi. Masyarakat 

yang saling berkomunikasi dan saling mengerti pada akhirnya membentuk 

masyarakat bahasa. Setiap masyarakat memiliki bahasa tertentu sehingga tercipta 

ribuan bahasa yang di tuturkan oleh masyarakat dari seluruh dunia (Parera, 1991: 

26). Bahasa merupakan ungkapan yang berupa maksud atau ujaran, yang nantinya 

akan disampaikan kepada seseorang. Seorang penutur berinteraksi dengan mitra 

tuturnya menggunakan bahasa yang baik agar mitra tutur memahami maksud dari 

tuturan orang tersebut dan ketika seseorang tersebut berinteraksi menggunakan 

bahasa yang baik maka yang menjadi pendengar akan menghormatinya. 

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat saat berkomunikasi sangat 

beragam. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya 

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

sosial yang mereka lakukan beragam. Bahasa di dalamnya terdapat variasi-variasi 

yang diantaranya ditentukan oleh letak geografis, tata tingkat atau strata sosial 

dalam masyarakat, suku, adat istiadat dan dapat pula ditentukan oleh latar 

belakang masing-masing kelompok penutur dalam batas-batas saling mengerti 

(Parera, 1991: 26). Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, baik berbentuk 

lisan maupun tulisan, bersosialisasi juga sangat dibutuhkan adanya komunikasi 
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berbahasa, dengan adanya komunikasi yang baik maka akan terjadi suatu interaksi 

berbahasa yang baik pula. 

Bahasa berfungsi direktif, dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara 

bahasa dapat mengatur tingkah laku pendengar. Dalam hal ini bahasa tidak hanya 

membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai 

dengan yang diinginkan oleh si pembicara. Hal ini dapat dilakukan oleh si 

pembicara dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, 

imbauan, permintaan maupun rayuan. 

Perilaku berbahasa adalah tindakan atau sikap berbahasa yang dilakukan 

oleh seseorang saat berkomunikasi, bertujuan agar terjadi suatu interaksi sosial. 

Perilaku berbahasa merupakan sebuah ciri dari suatu kelompok masyarakat 

tertentu dengan adanya interaksi secara terus menerus. Seperti aktivitas sosial 

lainnya, kegiatan berbahasa bisa terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya. 

Dalam sebuah tuturan, penutur dan mitra tutur sama-sama menyadari bahwa ada 

kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan 

interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan mitra tuturnya. Setiap peserta tindak 

tutur bertanggung jawab atas tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah 

kebahasaan di dalam interaksi sosial tersebut (Alan dalam Wijana, 2004:28). 

Bahasa yang digunakan masyarakat pesisir agak berbeda dengan 

masyarakat di daerah yang jauh dari pesisir atau masyarakat kota, apalagi dengan 

bahasa santri yang sangat santun. Hal ini akan membuat para santri yang identik 

berasal dari berbagai macam wilayah akan merasa asing karena mereka tidak 

pernah mendengar bahasa pesisir sebelumnya, namun ada pula yang bisa 
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mengenali bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa yang digunakan masyarakat 

pesisir. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir 

(berdekatan dengan laut) dan sumber perekonomiannya bergantung secara 

langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. 

Masyarakat pesisir di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat 

sering mendengar pembicaraan yang diucapkan oleh santri kepada kiai yang 

menggunakan kata-kata sopan dan santun. Santri bersikap sangat tawadhu’ kepada 

kiai, baik dari segi pengucapannya maupun perbuatannya saat bertemu secara 

langsung dengan kiai. Kemudian apa yang terjadi ketika para santri berbicara 

dengan masyarakat yang berada diluar Pondok Pesantren Sunan Drajat namun 

masih menjadi satu lingkup dengan pondok pesantren tersebut, yakni masyarakat 

Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati kecamatan Paciran kabupaten Lamongan 

yang berada di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat dan tergolong 

sebagai masyarakat pesisir. Hal tersebut membuat santri yang menyesuaikan 

bahasa masyarakat sekitar ataukah masyarakat sekitar yang menyesuaikan bahasa 

santri yang sopan dan santun, sedangkan bahasa masyarakat pesisir sangatlah 

berbeda dengan bahasa santri. 

Fenomena kebahasaan yang diperoleh dari percakapan masyarakat pesisir 

Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berada jauh dari 

lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat adalah tuturan yang kasar dan 

tidak sopan. Berbeda dengan tuturan yang diperoleh dari percakapn sehari-hari 

yang digunakan oleh penghuni Pondok Pesantren Sunan Drajat, tuturannya 

sangatlah sopan dan santun. 
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Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena objek dalam penelitian ini 

adalah masyarakat pesisir yang daerahnya berada di lingkungan sekitar Pondok 

Pesantren Sunan Drajat. Adanya kultur yang berbeda serta interaksi sosial secara 

terus menerus antara masyarakat penduduk Desa Banjarwati yang berada di 

lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat dengan para penghuni pondok 

pesantren tersebut seperti santri, pengurus, dan pengasuh (kiai) yang akan 

menghasilkan suatu perilaku berbahasa yang berbeda dari sebelumnya. 

Interaksi sosial di dalam pondok pesantren selalu dilandasi oleh norma-

norma keagamaan dan kesopanan. Kesantunan perlu diterapkan dalam suasana 

formal maupun non formal, maksud dalam situasi ini adalah dalam situasi apapun 

para santri, pengurus, dan pengasuh pondok pesantren dianjurkan untuk 

menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi dengan orang lain, agar orang 

tersebut merasa dihormati. Berbeda dengan cara berkomunikasi masyarakat 

pesisir yang tidak lepas dari cara berbahasa yang diucapkan secara kasar atau 

dengan nada bicara yang tinggi, hal tersebut bisa dikarenakan adanya unsur 

kesengajaan ataupun tidak adanya unsur kesengajaan. Dari beberapa hal tersebut, 

dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian tentang “Perilaku Berbahasa 

pada Masyarakat Pesisir Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan”. Desa Banjarwati Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan terletak di 

daerah pantai utara yang memiliki dua dusun dan di salah satu dusun tersebut 

terdapat sebuah pondok pesantren bersejarah yang terkenal dengan sebutan 

Pondok Pesantren Wali Songo Sunan Drajat. Pondok pesantren ini merupakan 

pondok pesantren modern dan bukan termasuk pondok pesantren salafi (pondok 
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pesantren tradisional). Untuk itu, melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan 

telaah terhadap pengaruh tuturan para penghuni Pondok Pesantren Sunan Drajat 

terhadap masyarakat Banjarwati Paciran Lamongan yang berada di lingkungan 

sekitar pondok pesantren tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah perilaku berbahasa pada masyarakat pesisir Dusun 

Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? 

(2) Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi perilaku berbahasa pada 

masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1) Perilaku berbahasa yang dimaksud pada penelitian ini hanya terbatas pada 

sikap, tuturan, dan ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat pesisir 

Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati. 

2) Tuturan masyarakat pesisir Desa Banjarwati yang dimaksud ialah tuturan 

masyarakat Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati. 

3) Pengaruh tuturan yang dimaksud adalah tuturan yang berasal dari Pondok 

Pesantren Sunan Drajat terhadap perilaku berbahasa pada Dusun 

Banjaranyar Desa Banjarwati. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

(1) Mendeskripsikan perilaku berbahasa pada masyarakat pesisir Dusun 

Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

(2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku berbahasa 

pada masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kajian kepustakaan khususnya dalam bidang sosiolinguistik yang berkaitan 

dengan penerapan teori tindak tutur dan ragam bahasa yang digunakan pada 

masyarakat pesisir. 

B. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah data linguistik 

yang dapat memberikan informasi mengenai keanekaragaman bahasa yang 

terdapat di dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat pesisir Dusun 

Banjaranyar. Selain itu, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai penambah wawasan bagi pembaca untuk mengetahui fenomena perilaku 

bahasa yang digunakan oleh masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar dan 

memberikan pemahaman dalam hal berkomunikasi. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang dapat penulis temukan, yaitu: 

1. Lutfiyatin (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Kesantunan Imperatif dalam 

Interaksi antar Santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjar Anyar Paciran 

Lamongan” menjelaskan tentang penanda pemakaian kesantunan imperatif 

dalam interaksi antar santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjar Anyar 

Paciran Lamongan, dibagi menjadi penanda imperatif, kesantunan imperatif, 

dan penanda imperatif pragmatik. Kesantunan imperatif yang digunakan 

meliputi kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Penelitian tersebut 

memberikan contoh-contoh penanda kesantunan berbahasa pada Pondok 

Pesantren Sunan Drajat yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan teori 

yang digunakan untuk meneliti. Penelitian tersebut menggunakan teori 

pragmatik sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik. 

Penelitian ini menitik beratkan pada tuturan masyarakat pesisir di lingkungan 

sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat sebagai objek, bukan pada tuturan 

penghuni Pondok Pesantren Sunan Drajat. 

2. Ardhiarta (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Kesantunan Berbahasa 

dalam Interaksi Sosial di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang: Suatu 

Kajian Pragmatik” menghasilkan tentang interaksi sosial antara kiai, nyai, 

santri, ustadz serta pengurus pondok pesantren dengan status sosial yang 

berbeda ternyata menghasilkan suatu tindak kesantunan yang berbeda. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian 
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dan teori yang digunakan untuk meneliti. Penelitian tersebut menggunakan 

teori pragmatik sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik 

yang menitik beratkan pada masyarakat pesisir di lingkungan sekitar Pondok 

Pesantren Sunan Drajat sebagai objek. 

3. Rokayah (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Kesantunan Berbahasa dalam 

Interaksi antara Santri dan Kiai di Pondok Pesantren At-Tauhid Surabaya” 

menghasilkan kesantunan berbahasa yang dibagi menjadi dua penanda yaitu 

penanda kesantunan verbal dan non verbal. Penanda kesantunan verbal 

meliputi kesantunan pragmatik dalam tindak direktif dan kesantunan pragmatik 

imperatif (dalam tuturan deklaratif dan interogatif). Kesantunan non verbal 

meliputi unsur-unsur para linguistik kinesik (gaya isyarat) dan proksemika. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian 

dan teori yang digunakan untuk meneliti. Penelitian tersebut menggunakan 

teori pragmatik sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya 

membahas tentang tindak kesopanan verbal dan non verbal yang digunakan 

oleh suatu masyarakat sebagai objek dari penelitian. 

4. Nurdyansyah (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Undhak-Usuk 

Percakapan Kelompok Sosial dalam Masyarakat Samin Desa Margomulyo 

Kecamatan Margomulyo Bojonegoro: Kajian Sosiolinguistik”. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa setiap kelompok sosial tertentu akan 

menghasilkan ragam bahasa Jawa tertentu pula, seperti pada masyarakat Samin 

terdapat bahasa Jawa berupa ngoko, madya, dan krama. Sesuai dengan 
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kelompok sosial tertentu masyarakat Samin menggunakan ragam bahasa 

pilihan yang digunakan untuk berinteraksi. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang diteliti. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan 

ialah teori sosiolinguistik. Penelitian tersebut memberikan manfaat pada 

penelitian ini karena menjelaskan contoh-contoh ragam bahasa Jawa yang juga 

terdapat pada perilaku berbahasa masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa 

Banjarwati. 

5. Nugraheni (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Kesantunan Tuturan 

Pembeli kepada Penjual di Pasar Purwoyoso Semarang”. Menyimpulkan 

bahwa banyaknya ketidak sesuaian kesantunan tuturan pembeli kepada penjual 

di Pasar Purwoyoso Semarang dengan pengertian masing-masing bidang 

prinsip kesantunan Leech, serta variasi tuturan yang mendukungnya. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan teori 

yang digunakan untuk meneliti. Penelitian tersebut menggunakan teori 

pragmatik berdasarkan prinsip kesantunan Leech dan objek penelitiannya 

adalah pembeli dan penjual di Pasar Purwoyoso semarang, sedangkan 

penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik menurut Dell Hymes dan 

objek penelitiannya adalah masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa 

Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 
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1.7 Landasan Teori 

Landasan teori dimaksudkan sebagai acuan untuk menganalisis objek 

penelitian terkait rumusan masalah berdasarkan judul penelitian “Perilaku 

Berbahasa pada Masyarakat Pesisir Desa Banjarwati Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan”. Teori yang digunakan adalah sebagai beriku: 

1.7.1  Sosiolinguistik 

Menurut Fishman, sosiolinguistik merupakan kajian tentang ciri khas 

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

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

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

Masyarakat membuat 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. 

 Faktor linguistik yang mempengaruhi bahasa dan pemakaiannya terdiri 

dari fonologi, morfologi, sikstaksis, dan semantik. Di samping itu, faktor 

nonlinguistik yang mempengaruhi bahasa dan pemakaiannya terdiri dari faktor 

sosial dan faktor situasional. Faktor sosial yang mempengaruhi bahasa dan 

pemakaiannya terdiri dari status sosial, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, 

dan lain-lain, sedangkan faktor situasional yang mempengaruhi bahasa dan 
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pemakaiannya terdiri dari siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, 

di mana, dan masalah apa (Fishman dalam Suwito, 1982:3). 

 Fishman (dalam Caher 2003: 5) mengatakan kajian sosiolinguistik lebih 

bersifat kualitatif. Jadi sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian 

penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian 

bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, latar pembicaraan. 

Sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai system sosial dan 

sistem komunikasi serta bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu.  

 

1.7.2 Peristiwa Tutur 

 Peristiwa tutur adalah berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu 

bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan penutur dan lawan tutur dengan satu 

pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Secara sosiolinguistik 

peristiwa tutur yang pokok pembicaraannya tidak menentu (berganti-ganti sesuai 

situasi), tanpa tujuan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak sengaja untuk 

bercakap-cakap, dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti tidak dapat 

disebut sebagai peristiwa tutur. (Dell Hymes dalam Chaer, 2010: 47-48) 

menyatakan bahwa peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila 

huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim SPEAKING, kedelapan 

komponen itu adalah: 
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1. Setting dan Scene 

Setting dan scene berhubungan dengan latar atau tempat peristiwa tutur terjadi. 

Tempat peristiwa tutur berkaitan dengan where dan when (waktu bicara dan 

suasana, kapan dan suasana yang tepat untuk menggunakan tuturan). 

2. Participant 

Participant adalah alat penafsir yang menanyakan siapa saja pengguna bahasa 

(penutur, mitra tutur, dan pendengar). 

3. End 

Komponen tutur end mengacu pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai 

dalam aktivitas berbicara. 

4. Act Sequence 

Komponen tutur act sequence berhubungan dengan bentuk dan isi suatu 

tuturan. 

5. Key 

Komponen tutur key berhubungan dengan manner, nada suara, sikap atau cara 

berbicara. 

6. Instrumentalis 

Instrumentalis berhubungan dengan channel/saluran dan bentuk bahasa yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 

7. Norms 

Komponen tutur norms berhubungan dengan kaidah-kaidah tingkah laku 

dalam interaksi dan interpretasi komunikasi. Norma interaksi dicerminkan 
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oleh tingkat sosial atau hubungan sosial yang umum dalam sekelompok 

masyarakat. 

8. Genre 

Genre merupakan kategori yang dapat ditentukan lewat bentuk bahasa yang 

digunakan. 

 

1.7.3 Ragam Bahasa dalam Sosiolinguistik 

 Bahasa dan ragam bahasa dalam masyarakat sosial merupakan salah satu 

konsep sosiolinguistik. Bahasa sebagai hasil budaya mengandung nilai-nilai pada 

masyarakat penuturnya. Bahasa dan etnik merupakan satu rangkaian yang ditelaah 

dalam sosiolinguistik, etnik mengacu pada kelompok masyarakat yang 

keanggotaannya berdasarkan asal-usul keturunan (Sumarsono, 2012: 67). Ragam 

bahasa sebenarnya hanya merupakan sebuah kecenderungan (tendency) dan 

seluruhnya terdiri dari perbedaan kosakata, kata-kata tertentu cenderung lebih 

banyak dipergunakan oleh kelompok tertentu. Sosiolinguistik lebih menitik 

beratkan fungsi bahasa secara sosial, sehingga memakai banyak informan 

pengguna bahasa (Sumarsono, 2012: 74). Ragam dan variasi bahasa, dalam 

hubungan antara bahasa dengan etnik merupakan hubungan yang sederhana dan 

bersifat kebiasaan yang dipertegas oleh rintangan sosial antar kelompok etnik. 

Pembedaan kelompok sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari bahasa sebagai 

ciri pengenal salah satunya (Sumarsono, 2012: 72). Dengan demikian, bahasa 

mempunyai peran sedemikian rupa sebagai identitas suatu kelompok sosial di 

dalam masyarakat. 
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1.7.4 Undhak-Usuk (unggah-ungguhing basa) 

 Dalam masyarakat Jawa, kelompok sosial sangat berpengaruh pada 

perilaku berbahasa yang menghasilkan variasi bahasa. Ketika seseorang berbicara 

selain memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga harus memperhatikan siapa 

orang yang diajak berbicara. Berbicara dengan orang tua berbeda dengan 

berbicara dengan anak kecil atau yang seumuran. Variasi bahasa yang ditujukan 

kepada orang lain itulah yang disebut perilaku berbahasa dalam penelitian ini, dan 

selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan istilah perilaku berbahasa.  

 Uhlenbeck (dalam Chaer, 2010: 40), membagi tingkat variasi bahasa Jawa 

menjadi tiga bagian dasar, yaitu ngoko, madya, dan krama. Munculnya tingkatan 

bahasa ngoko, madya, dan krama tersebut digunakan jika suatu kelompok sosial 

berinteraksi dengan kelompok sosial yang lain. Berikut adalah penjelasan dari 

tingkatan variasi bahasa Jawa tersebut: 

1. Ragam ngoko, adalah bentuk ragam bahasa Jawa yang berintikan leksikon 

dan afiks ngoko. Ragam ini digunakan oleh mereka yang sudah akrab dan 

oleh mereka yang merasa dirinya lebih tinggi status sosialnya daripada 

lawan tuturnya. Ada 2 varian dalam ragam ngoko ini, yakni pertama, 

ngoko lugu adalah bentuk bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk 

ngoko dan netral tanpa terselip leksikon krama. Kedua, ngoko andhap/alus 

adalah bentuk bahasa Jawa yang bukan hanya terdiri dari leksikon ngoko, 

melainkan juga leksikon krama yang dalam penggunaannya hanya untuk 

menghormati lawan tutur. Ngoko andhap/alus umumnya hanya muncul 

untuk kata benda, kata kerja, atau kata ganti orang (Indrayanto, 2010:12). 
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2. Ragam madya dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, madya ngoko ialah 

kata-kata madya yang dicampur kata ngoko yang tidak ada kata madya-

nya. Biasanya digunakan oleh orang-orang pedesaan atau orang 

pegunungan. Kedua, madya krama ialah ragam yang dibentuk dari kata-

kata madya dicampur dengan krama yang tidak mempunyai kata madya. 

Biasanya digunakan oleh orang desa yang satu dengan yang lainnya yang 

dianggap lebih tua dan dihormati. Ketiga, madyantara ialah kata-katanya 

dibentuk dari bahasa madya krama, tetapi kata-kata yang ditujukan pada 

orang yang diajak berbicara dirubah menjadi krama inggil (Setiyanto, 

2007:37). 

3. Ragam krama, ialah sebuah bentuk bahasa Jawa yang berintikan leksikon 

krama. Afiks yang muncul dalam raga mini semuanya berbentuk krama 

(misalnya afiks dipun-, -ipun, -aken). Ragam ini dipergunakan oleh 

mereka yang merasa berusia atau berstatus sosial lebih rendah daripada 

mitra tuturnya, selain itu ragam ini juga digunakan untuk mitra tutur yang 

belum dikenal. Jenis ragam ini terdiri dari krama lugu dan krama alus. 

Yang menjadi leksikon inti dalam ragam ini hanyalah leksikon yang 

berbentuk krama. Leksikon madya dan leksikon ngoko tidak muncul 

dalam tingkat tutur ini (Indrayanto, 2010:13-14). 

 

Uraian tersebut menjelaskan macam-macam pembagian bahasa Jawa 

ragam ngoko, madya, dan krama. Namun, selanjutnya dalam penelitian ini hanya 
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akan menggunakan istilah garis besar dari penjabaran diatas yakni hanya analisis 

berupa ragam ngoko, madya, dan krama. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara terpenting yang diperlukan dalam 

sebuah penelitian. Metode penelitian bahasa adalah cara kerja yang digunakan 

untuk memahami dan menjelaskan fenomena objek ilmu bahasa atau merupakan 

cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan masalah didalam 

objek ilmu bahasa itu (Kridalaksana, 2001: 106; Hartman dan Stork, 1972: 141). 

Metode penelitian merupakan alat prosedur dan teknik yang dipilih dalam 

melaksanakan penelitian (Djajasudarma, 1995:3). 

Latar belakang dan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah 

masalah-masalah faktual. Maksudnya, masalah perilaku berbahasa adalah masalah 

yang sedang dihadapi oleh pemakai bahasa itu sendiri saat ini. Penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif, menjelaskan data atau objek 

secara natural, objektif, dan faktual. Istilah deskriptif merupakan penelitian yang 

dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. 

 Desa Banjarwati terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Banjaranyar dan 

Dusun Sukowati. Penulis membuat deskripsi tentang bagaimana perilaku 

berbahasa yang digunakan oleh masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa 

Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di lingkungan Pondok 

Pesantren Sunan Drajat. Selain itu penulis juga mengumpulkan fakta-fakta 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku berbahasa pada 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERILAKU BERBAHASA PADA MASYARAKAT PESISIR 
DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN 
KABUPATEN LAMONGAN

SITI MASHLAHATUL UMMAH



17 
 

 
  

masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati yang berada di 

lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat. Dengan demikian, dari kedua 

fakta tersebut dapat diperoleh hasil tuturan dan informasi yang baru dari 

sebelumnya. 

 Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini 

mengidentifikasi serta mendeskripsikan masalah-masalah yang berkenaan dengan 

tuturan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar 

Desa Banjarwati yang berada di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan 

Drajat ketika berinteraksi dengan para penghuni pondok pesantren melalui 

wawancara. Selanjutnya penulis memperoleh data bagaimana persepsi yang 

muncul dari masyarakat Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati ketika menerima 

tuturan yang santun dari para penghuni Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran 

Lamongan. 

 

1.8.1 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tuturan 

dari masyarakat Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati dalam interaksi sosial di 

lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat. Interaksi sosial yang 

dimaksud adalah percakapan masyarakat Dusun Banjaranyar dengan santri, 

pengurus, dan pengasuh pondok pesantren maupun percakapan dengan sesama 

masyarakat Desa Banjarwati itu sendiri. 
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1.8.2 Penentuan Informan 

 Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 

beberapa penduduk Dusun Banjaranyar dan beberapa penduduk Dusun Sukowati. 

Selain itu, beberapa informan juga merupakan santri, pengurus, dan pengasuh 

Pondok Pesantren Sunan Drajat. Data informan dijelaskan pada lampiran skripsi. 

Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan data yang sebenar-benarnya 

tanpa dibuat-buat atau memanipulasi data untuk tujuan lain di luar fokus 

penelitian. Informan tersebut memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Informan 

mengetahui budayanya dengan baik tanpa harus memikirkannya, sebab dilakukan 

secara otomatis dari tahun ke tahun. (b) Informan terlibat langsung dalam 

permasalahan yang kita angkat dalam penelitian. (c) Informan memiliki cukup 

waktu untuk diwawancarai. (d) Informan menggunakan bahasa mereka untuk 

mendeskripsikan informasi tanpa analisis. (e) Informan memberikan informasi 

dengan interpretasi perspektif penduduk asli (Spradley: 1997: 59-70).  

 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, teknik rekam, dan teknik catat. Penulis terlebih dahulu observasi 

untuk melihat situasi dan keadaan lingkungan, kemudian melakukan wawancara 

kepada masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati dengan 

melakukan wawancara berstruktur untuk mendapatkan informasi yang relevan. 

Selanjutnya dengan teknik rekam, penulis akan merekam kejadian faktual di 
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lapangan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan teknik catat, yaitu 

mencatat semua kejadian dari tuturan masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa 

Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

 

1.8.4 Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

mengubah data rekaman dari wawancara, maupun cara komunikasi dari 

masyarakat pesisir Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati dengan penghuni Pondok 

Pesantren Sunan Drajat dalam bentuk catatan tulis kemudian dianalisis dengan 

teori yang digunakan. 

 Mencatat fenomena kebahasaan yang telah direkam, lalu dari hasil 

transkripsi telah diperoleh data tulis yang selanjutnya dapat diidentifikasi. Proses 

identifikasi dari setiap data yang dilakukan untuk memisahkan kalimat mana yang 

sering digunakan masyarakat pada umumnya dan mana yang sangat jarang 

digunakan oleh masyarakat pada umumnya. 

Setelah selesai melakukan dengan teknik rekam dan teknik catat, 

selanjutnya adalah dengan penyalinan ke dalam kartu data dan menganalisisnya, 

sehingga diperoleh data yang relevan. Berikut adalah rincian langkah-langkah 

dalam data yaitu sebagai berikut: 

(1) Mentranskip Data Hasil Rekaman 

Setelah penulis memperoleh data berupa tuturan dari masyarakat pesisir desa 

Banjarwati melalui hasil rekaman, maka selanjutnya mentranskripsi 
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memindahkan data tersebut dengan cara menulis kembali semua hasil tuturan 

yang diujarkan oleh masyarakat pesisir desa Banjarwati. 

(2) Mengidentifikasi dan Mengklarifikasi Data 

Berdasarkan hasil transkripsi diperoleh data tertulis yang selanjutnya siap 

untuk diidentifikasi. Proses identifikasi berarti mengenali/menandai data untuk 

memisahkan kalimat mana yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, dan 

mana yang tidak dibutuhkan. 

(3) Menyalin ke Dalam Kartu Data 

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka selanjutnya adalah 

penyalinan tiap tuturan yang telah diidentifikasi ke dalam kartu data. Hal itu 

dimaksudkan agar mudah untuk mengelompokkan tuturan tersebut menurut 

karakteristik tertentu. 

(4) Menganalisis Kartu Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada. Dari 

analisis kartu data tersebut akan tergambar perilaku berbahasa masyarakat 

pesisir Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati dilingkungan Pondok Pesantren 

Sunan Drajat. 

(5) Menyimpulkan 

Untuk tahap terakhir, hasil analisis akan menghasilkan simpulan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan. 
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1.9 Operasionalisasi Konsep 

 Operasionalisasi konsep memiliki arti yang penting tentang penjelasan 

istilah yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, operasionalisasi konsep dapat 

digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah serta untuk 

menghindari penafsiran yang salah mengenai istilah tersebut. Diperoleh batasan-

batasan yang jelas agar pengertiannya tidak samar. Istilah-istilah yang perlu diberi 

penjelasan antara lain: 

Interaksi sosial : Suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang 

berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan 

diterapkan didalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-

hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan 

antara satu dengan yang lainnya, manusia akan selalu 

membutuhkan individu atau kelompok lain untuk dapat 

berinteraksi ataupun bertukar pikiran. 

Perilaku berbahasa : Cara berbahasa suatu masyarakat yang tercermin dengan 

sikap serta penggunaan bahasanya. Bagaimana masyarakat 

tersebut menggunakan bahasa dan sikap ketika berhadapan 

atau berkomunikasi dengan penutur dari golongan lain. Hal 

tersebut juga bersangkutan dengan sikap santun dan 

tidaknya suatu interaksi berbahasa. Kesantunan berbahasa 

merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya, karena 

didalam komunikasi penutur dan petutur tidak hanya 
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dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap 

berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. 

Masyarakat pesisir : Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber 

kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung 

pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. 

Pondok pesantren : Lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, 

memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

Santri : Orang-orang yang belajar ilmu agama Islam dan tinggal di 

pondok pesantren, santri diklasifikasikan berdasarkan 

tingkat ilmu santri (menggunakan variabel santri dan 

ustadz/ustadzah) dan status kelembagaan (santri dan 

pengurus). 

 

1.10 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab tersebut berisi 

suatu bahasan tertentu, diantaranya: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, operasionalisasi konsep, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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Bab II merupakan gambaran umum obyek penelitian. 

Bab III merupakan alanisis data hasil temuan berupa deskripsi “Perilaku 

Berbahasa pada Masyarakat Pesisir Desa Banjarwati 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”. 

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil yang 

diperoleh dari analisis data dan sasaran yang berisi 

anjuran kepada pembaca atau peneliti yang tertarik untuk 

meneliti topik yang sama, selain itu penelitian ini 

dilengkapi dengan daftar pustaka. 
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