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Penelitian ini sangat penting dilakukan karen a mengi 
ngat perkembangan bahasa Indonesia yang hidup di masyarakat 
demikian pesatnya. Dengan pesatnya perkembangan bahasa 
Indonesia itu, semakin menunjukkan gejala-gejala tertentu 
yang dapat mempengaruhi keberadaan bahasa Indonesia. Gejala
gejala tersebut, dapat dilihat pada pemakaian bahasa Indone
sia di masyarakat selaku penutur bahasa Indonesia, salah 
satu diantaranya adalah pemakaian bentuk kontaminasi. 

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu : Ca) 
Bagaimanakah unsur-unsur pembentuk kontaminasi pada masyara
kat penutur bahasa Indonesia, dan (b) Faktor-faktor apa 
sajakah yang melatar belakangi pemakaian bentuk kontaminasi 
tersebut. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan : pertama, mendes
kripsikan bentuk-bentuk kontaminasi yang dipakai oleh ma
syarakat penutur bahasa Indonesia di Surabaya; kedua, 
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mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi 
terjadinya bentuk kontaminasi itu di masyarakat. 

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikum
pulkan dengan metode simak atau penyimakan dan metode cakap 
atau percakapan. Metode simak dilakukan dengan berpartisipa
S1 ketika menyimak (teknik SLC) juga dilakukan dengan tidak 
berpartisipasi ketika menyimak (teknik SLBC). Metode cakap 
dilakukan dengan secara langsung, tatap muka atau bersemuka. 
Sehingga dalam hal ini, peneliti membutuhkan beberapa infor
man untuk perolehan data dan kemungkinan-kemungkinan yang 
terjadi sehubungan dengan hasil penelitian ini. 

Dari penelitian ini, telah menunjukkan hasil bahwa 
bentuk kontaminasi yang dipergunakan oleh masyarakat selaku 
penutur bahasa Indonesia, ada beberapa bentuk. 
Adapun bentuk yang dimaksud yaitu kontaminasi yang berupa 
kata, kontaminasi berupa frase, dan terakhir kontaminasi 
berupa kalimat. 

Penelitian ini belum merupakan penelitian yang tuntas, 
oleh karena itu dapat diperdalam dengan mengadakan peneli
tian yang berkelanjutan. Hal ini dianggap perlu, agar diper
oleh hasil yang memuaskan. 
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