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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan untuk 

mengungkapkan pikiran, rasa dan keinginan.Dalam berkomunikasi pembicara 

atau disebut penutur berusaha untuk menyampaikan informasi pesan, baik secara 

verbal atau nonverbal terhadap pendengar atau sering disebut petutur.Komunikasi 

dapat dikatakan baik apabila maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh 

penutur dapat dipahami dan dimengerti oleh petutur tanpa terjadi salah persepsi 

atau salah anggapan. 

Indonesia memiliki penduduk yang rata-rata bilingual. Sebagai masyarakat 

tutur yang terbuka, masyarakat tutur satu dengan yang lain pasti memiliki 

hubungan dan menimbulkan kontak bahasa. Bahasa dapat menjadi bervariasi dan 

beragam karena adanya masyarakat tutur yang heterogen atau beragam(Parera, 

1991: 26). 

Chaer dan Leonie Agustina (2010: 65) mengemukakan bahwa masyarakat 

multilinggual yang mobilitasnya tinggi, anggota-anggota masyarakatnya akan 

cenderung menggunakan dua bahasa atau lebih yang dikuasainya, baik secara 

keseluruhan atau pun hanya sebagian saja. Mayarakat terbuka, yaitu masyarakat 

yang dapat menerima kehadiran anggota masyarakat di dalam lingkungannya akan 

terjadilah apa yang dinamakan kontak bahasa. Bahasa masyarakat asli dan 

masyrakat pendatang akan saling mempengaruhi. Fenomena yang sering terjadi 
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ini menimbulkan munculnya pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa. 

Pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu masyarakat bahasa masih tetap 

mempertahankan penggunaan bahasanya (Chaer dan Leonie Agustina, 2010: 65-

69). 

Desa Rowokangkung, Lumajang, merupakan desa dengan mayoritas 

penduduknya  beretnis Madura dan minoritas penduduknya beretnis Jawa. Hasil 

registrasi penduduk pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk dengan 37.506 

jiwa yang tersebar pada 7 Desa.Situasi kebahasaan di Desa Rowokangkung 

banyak dipengaruhi oleh bahasa Madura dan bahasa Jawa, karena memang desa 

ini memiliki etnis Madura dan etnis Jawa yang masih bertahan di Kabupaten 

Lumajang. 

Secara umum, masyarakat di Desa Rowokangkung dalam berinteraksi 

sosial dengan warga lainnya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Madura dan 

bahasa Jawa.Bahasa Madura digunakan oleh masyarakat setempat dalam 

berkomunikasi dengan sesama etnis Madura atau pendatang yang menguasai 

bahasa Madura.Bahasa Jawa digunakan oleh etnis Jawa dalam berkomunikasi 

dengan sesamanya, atau dengan orang Madura yang mengerti bahasa Jawa. 

Bahasa Indonesia meskipun jarang digunakan tetapi masih mendapat 

tempat dalam situasi kebahasaan di Desa Rowokangkung.Bahasa Indonesia 

digunakan ketika masyarakat berada dalam situasi formal. Berdasarkan 

pengamatan awal di Desa Rowokangkung bahasa Indonesia digunakan di sekolah, 

di kantor Desa,  koramil dan acara formal di Desa tersebut. 
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Masyarakat sebagian besar menguasai atau paling tidak mengerti dua 

bahasa yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa.Penggunaan kedua bahasa tersebut 

dalam berkomunikasi dilakukan secara bergantian sesuai dengan situasi dan 

dengan siapa pembicaraan dilakukan. Bahasa Madura adalah bahasa yang 

digunakan oleh masyarakat Lumajang, terutama kecamatan-kecamatan: 

Randuagung, Tempeh, Jatiroto, Dawuan, Gucialit, Rowokangkung, 

Yosowilangun, Pasru Jambe, Candipuro, Kedungjajang, Klakah, Kunir, Padang, 

Pasirian, Pronojiwo, Ranuyoso, Senduro, Tekung, Tempursari.  

Masyarakat perkotaan dalam berkomunikasi lebih banyak menggunakan 

bahasa Jawa.Bahasa Jawa memiliki tingkatan-tingkatan yang digunakan untuk 

berkomunikasi di Jawa seperti bahasa Jawa Krama.Bahasa Krama adalah bahasa 

Jawa yang pemakaiannya sangat baik atau halus untuk berbicara dengan orang 

yang dihormati atau orang yang lebih tua (Sasangka, 2004:99-100). 

Bahasa Jawa Krama dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahasa Jawa 

Krama Inggil dan bahasa Jawa Krama Madya.Bahasa Jawa Krama Inggil 

merupakan bahasa jawa yang paling tinggi, biasanya digunakan untuk 

menghormati orang yang lebih tua atau lebih berilmu.Sedangkanbahasa Jawa 

Krama Madya merupakan bahasa jawa yang setingkat berada dibawah Jawa 

Krama Inggil, biasanya digunakan kepada orang yang setingkat atau sebaya, 

namun untuk menunjukkan sikap yang lebih sopan.Adapun juga bahasa Jawa 

Ngoko, bahasa ini biasa digunakan antara orang yang sudah akrab dan oleh 

mereka yang merasa dirinya lebih tinggi status sosialnya daripada lawan bicara 
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(mitra wicara) dan biasa digunakan berkomunikasi orang Jawa sehari-hari 

(Sasangka, 2004:95-100). 

Berdasarkan uraian diatas, masyarakat desa Rowokangkung adalah 

masyarakat dwibahasa yaitu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa 

Madura.Bahasa Jawa yang memiliki tingkatan-tingkatan seperti bahasa Jawa 

Kramamengalami perubahan dalam persentuhannya dengan bahasa lain. Bahasa 

lain tersebut  mempengaruhi bahasa Jawa Krama sehingga mengalami perubahan 

dalam penuturan.hal ini membuat peneliti tertarik dalam mengkaji bagaimana 

pemertahanan bahasa Jawa Krama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan di bahas dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemertahanan Bahasa JawaKramadi Desa 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang ditinjau dari ranah keluarga, 

pendidikan, ketetanggaan dan pemerintahan? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemertahanan Bahasa Jawa 

Krama di Desa Rowokangkung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan tentang rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mendeskripsikan  pemertahananbahasa Jawa Krama dalam berbagai 

ranah di Desa Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan 

bahasa Jawa Krama di Desa Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiranterhadapperkembangan ilmu linguistik khususnya 

sosiolinguistik dan menjadi acuan bagi penelitian sejenis dan 

selanjutnya.Penelitian ini jugadiharapkan  dapat memperkaya hasil 

penelitian yang berupa penerapan teori-teori yang berkaitan dengan 

lingusitik terutama dalam bidang kajian sosiolinguistik. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

masyarakat tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi masyarakat 

Jawa Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten 

Lumajang. Pemakaian bentuk pemertahanan bahasa Jawa Krama Desa 

Rowokangkung dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan 

bahasa Jawa Krama Desa Rowokangkung. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai pemertahanan bahasa pada komunitas  sudah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai 

pemertahanan bahasa adalah sebagai berikut. 

Effendi (2007) meneliti “Pemertahanan Bahasa Madura oleh Etnis Madura 

di Kelurahan Kenjeran Kecamatan Kenjeran Surabaya”. Penelitian tersebut 

menyimpulkan beberapa hal, antara lain: pertama pemertahan bahasa Madura oleh 

etnis Madura di kelurahan Kenjeran pada ranah keluarga, ketetanggaan, dan 

kekariban. Dan kedua, perbandingan pemertahanan bahasa Madura oleh etnis 

Madura di kelurahan Kenjeran berdasarkan kelompok usia. Pemertahanan bahasa 

oleh etnis Madura pada ranah keluarga, tingkat pemertahanan bahasa berbanding 

linier dengan usia lawan bicara responden. Dalam artian, semakin lanjut usia 

lawan bicara responden, semakin tinggi pula pemertahanan bahasa Madura. Pada 

ranah ketetanggaan tingkat pemertahanan bahasa Madura tertinggi diketahui saat 

responden berbicara dengan tetangga sesama etnis Madura.Meskipun demikian, 

bahasa Madura juga sering digunakan bila berbicara dengan tetangga non 

Madura.Seperti diketahui masyarakat kelurahan Kenjeran pada umumnya 

bilingual, meraka tidak hanya mengerti bahasa Jawa, namun juga bahasa 

Madura.Sedangkan pada ranah kekariban, hasil kajian tidak jauh berbeda dengan 

ranah ketetanggaan. Untuk mendapatkan perbandingan pemertahanan bahasa 

Madura berdasarkan kelompok usia responden dibagi menjadi dua kelompok. 

Responden I (KR I) dan kelompok responden II (KR II).Usia rata-rata KR I 

adalah 19 tahun, sedangkan rata-rata KR II adalah 59 tahun. Secara umum tingkat 
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pemertahanan bahasa Madura KR I lebih baik daripada KR II, baik pada ranah 

keluarga, ketetanggaan maupun kekariban. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemertahanan suatu 

bahasa, baik itu dalam masyarakat atau secara individu. Ini juga sesuai dengan 

teori intergenerasi.Hasil penelitian yang didapatkan oleh Effendi tersebut 

mengarah pada pemertahanan bahasaJawa  jika dilihat dari berbagai ranah dan 

cara penggunaannya yang dilihat dari faktor usia. 

Saraswati (2010) meneliti “Pemertahanan Bahasa Bali pada Komunitas 

Mahasiswa Bali di Universitas Airlangga Surabaya Kajian Sosiolinguistik”, dan 

menyimpulkan bahwa di dalam komunitas atau ranah mahasiswa Bali sering 

terjadi jika ada jarak kedekatan hubungan, pemakai bahasa antar mahsiswa baik 

seusia maupun tidak dan antara mahasiswa dengan Pembina atau penasehat 

UKMKHD (unit kegiatan mahasiswa kerohanian hindu dharma). Pemakaian 

bahasa berdasarkan situasi formal dan situasi nonformal.Intinya pemakaian bahasa 

Bali pada komunitas mahasiswa Bali ini lebih sering terjadi apabila yang 

melakukan percakapan adalah orang yang hubungannya sudah akrab.Beberapa 

factor juga telah menyebabkan bahasa Bali ini tetap bertahan, seperti bahasa 

sebagai identitas suatu komunitas, faktor kebanggaan dengan budaya asal, 

kegiatan keagamaan yang memakai bahasa Bali sebagai pengantar, dan faktor 

keakraban antar anggota.Hasil penelitian yang di lakukan oleh Saraswati tersebut 

mengarah pada pemakaian bahasa Jawa pada mayoritas masyarakat Jawa dilihat 

dari beberapa faktor yaitu bahasa Jawa sebagai identitas masyarakat Jawa, 
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kegiatan keagamaan yang memakai bahasa Jawa sebagai pengantar dan juga 

keakraban anatar masyarakat Jawa. 

Lukman (2010) dalam penelitian “Pemertahanan Bahasa Warga Transmigran 

Jawa di Wonomulyo (selnjutnya disingkat WTJ) –Polmas serta hubungannya 

dengan kedwibahsaan dan faktor faktor sosial”, menyimpukan bahwa situasi 

kebahasaaan dan tingkat pemertahanan bahasa WTJ masih tetap stabil.Walaupun 

pada umumnya WTJ dwibahasa, tetapi tingkat kedwibahasaan mereka tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan dan penggunaan bahasa Jawa (BJ) sebagai 

bahasa komunitas utama. Pola kedwibahasaan BJ + bahasa Indonesia (BI) yang 

dominan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

pemertahanan BI karena kedwibahasaan tersebut hanya bersifat adiktif dan 

subraktif. Di samping itu, pemerolehan BI sebagai bahasa kedua (B2) termasuk 

kedwibahasaan lambat, yaitu pada umumnya diperoleh setelah BI dikuasai dengan 

baik, sehingga BI hanya digunakan sebagai komplemen yang dapat saling 

memperkaya komunitas mereka. Situasi kedwibahasaan yang stabil dan sikap 

bahasa yang saling netral tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap pemertahanan BI.Wilayah pemukiman yang terkonsentrasi, rendahnya 

motivasi integrative terhadap penduduk setempat, dan berjalannya fungsi-fungsi 

sosiolinguistik merupakan factor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

pemertahanan BI.Hasil penelitian yang didapatkan oleh Lukman mengarah pada 

situasi kebahasaan dan tingkat pemertahanan bahasa Jawa masih tetap stabil 

walaupun ada pada mayoritas masyarakat yang berbahasa Madura. 
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Kedwibahasaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan dan penggunaan bahasa 

Jawa sebagai bahasa komunitas (masyarakat etnis Jawa) utama. 

 

1.6 Landasan Teori 

Landasan teori diperlukan sebagai pembimbing yang menentukan dan 

member arah bagi sebuah penelitian.Oleh karena itu, teori harus member 

pemahaman terhadap objeknya (Sudaryanto, 1992:26).Kedudukan teori dalam 

sebuah penelitian sangat penting.Teori memiliki fungsi member tuntunan pada 

saat analisis data. Sesuai dengan fokus penelitian ini yakni untuk mengetahui 

pemertahanan bahasa Jawa Krama serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemertahanan bahasa tersebut di Desa Rowokangkung Lumajang maka digunakan 

beberapa teori sebagai berikut: 

 

1.6.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa 

dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Beberapa 

para ahli merumuskan sosiolinguistik secara berbeda-beda: 

 Nababan (1991;2) mengatakan bahwa istilah sosiolinguistik jelas terdiri 

dari dua unsur, yaitu sosio dan linguistik. Arti linguistik yaitu ilmu yang 

mempelajari atau membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa (fonem, 

morfem, kata, kalimat) dan hubungan antara unsur-unsur itu(struktur), termasuk 

hakekat dan pembentukan unsur itu. Unsur sosio adalah seakar dengan sosoial, 

yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan 
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fungsi-fungsi kemasyarakatan. Jadi sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan 

dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. 

Sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, 

khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang 

berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Sosiolinguistik adalah 

ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Penggunaan 

bahasa di dalam masyarakat tersebut mencakup variasi-variasi bahasa. Variasi-

variasi bahsa ini bisa karena waktu, sosial dan geografis. 

 Kridalaksana (dalam Chaer dan Leonie Agustina 2010:3) mengatakam 

bahwa sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan 

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

fungsi variasi bahsa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ada beberapa hal yang penting 

yang harus diperhatikan dalam menganalisis bahasa berdasarkan konteks sosial 

kemasyarakatan sehingga dapat dirumuskan menjadi: 

1. Who Speaks (or writes)=Siapa yang berbicara 

2. What Language (or what language variety)=Variasi bahasa apa yang 

digunakan 

3. To Whom=Untuk siapa bahasa itu digunakan 

4. When=Kapan bahasa itu digunakan 

5. To What End=Tujuan apa yang ingin dicapai 

Di dalam masyarakat, seorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial.Dari asumsi inilah maka kita 
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dapatkan bahasa dan pemakaiannya tidak dapat diamati secara individual, namun 

dihubungkan dengan kegiatannya dalam masyarakat. Selain itu ada beberapa 

masalah dalam sosiolinguistik, masalah tersebut adalah (Chear dan Leonie 

Agustina 2010:5): 

1. Identitas sosial dari penutur 

2. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi 

3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi 

4. Analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial 

5. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk 

ujaran 

6. Tingkat variasi dan ragam linguistik 

7. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik 

Permasalahan yang terjadi adalah masalah bilingualisme bahasa.Dalam hal 

ini seorang penutur dapat menguasai dua bahasa secara bergantian tergantung 

pada situasi dan kondisi tertentu.Lebih lanjut, menurut Bloomfield (dalam Chaer 

dan Leonie Agustina, 2010:85) mengatakan bahwa bilingualisme adalah 

“kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama 

baiknya”.Untuk dapat menggunakan kedua bahasa dengan baik, tentunya hal 

pertama yang harus dilakukan adalah menguasai terlebih dahulu bahasa ibunya, 

setelah itu baru bahasa keduanya. 

Adanya istilah “multilingualisme” menunjukkan adanya kenyataan bahwa di 

dalam suatu masyarakat terdapat beberapa bahasa. Orang juga dapat berbicara 

diglosia karena di dalam masyarakat ada ragam yang disebut ragam H 
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(High=tinggi) dan ragam L (Low=rendah). Kenyataan memang membuktikan 

bahwa sosiolinguistik itu pada umumnya mengkaji masyarakat dwibahasa atau 

aneka bahasa.Fishman (dalam Sumarsono, 1993) menganjurkan agar dalam 

mengkaji masyarakat dwibahasawan itu patut diperhatikan kaitannya dengan ada 

tidaknya diglosia. 

Pendekatan sosiologi berkaitan dengan analisis ranah. Pendekatan ini 

pertama dikemukakan oleh (Fishman dalam Sumarsono, 2012). Ranah menurut 

Fishman merupakan konstalasi faktor lokasi, topik, dan partisipan. 

Ranah didesfinisikan pula sebagai konsepsi sosiokultural yang diabstraksikan dari 

topik komunikasi, hubungan peran antar-komunikator, dan tempat komunikasi di 

dalam keselarasan dengan pranata masyarakat dan merupakan bagian dari 

aktivitas masyarakat tutur (Fishman dalam Sumarsono, 2012). Di bagian lain 

(Fishman dalam Sumarsono, 2012) mengemukakakan bahwa ranah adalah 

konspesi teoretis yang menandai satu situasi interaksi yang 

didasarkan padapengalaman yang sama dan terikat oleh tujuan dan kewajiban 

yang sama, misalnya keluarga, ketetanggaan, agama, dan pekerjaan. Sebagai 

contoh, apabila penutur berbicara di rumah dengan seorang anggota keluarga 

mengenai sebuah topik, maka penutur itu dikatakan berada pada ranah keluarga. 

Pemilihan ranah dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Fishman. 

 Konsep lain yang lebih jelas lagi dirumuskan oleh Fishman (dalam 

Sumarsono 1993: 1). Pemerthanan bahasa terkait dengan perubahan dan stabilitas 

penggunaan bahasa di satu pihak dengan proses psikologis, sosial, dan kultural di 

pihak lain dalam masyarakat multibahasa. Salah satu isu yang cukup menarik 
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dalam kajian pergeseran dan pemerthanan bahasa adalah ketidakberdayaan 

minoritas imigran mempertahankan bahasa asalnya dalam persaingan dengan 

bahasa mayoritas yang lebih dominan. 

Ketidakberdayaan sebuah bahasa minoritas untuk bertahan hidup itu 

mengikuti pola yang sama. Awalnya adalah kontak guyup minoritas dengan 

bahasa kedua (B2), sehingga mengenal dua bahasa dan menjadi dwibahasawan, 

kemudian terjadilah persaingan dalam penggunaannya dan akhirnya bahasa asli 

(B1) bergeser atau punah. 

 

1.6.2 Pemertahanan Bahasa 

Pemertahanan bahasa masyarakat multilingual tidak akan lepas kaitannya 

dengan peristiwa perubahan, pergeseran dan pemertahanan bahasa yang mereka 

kuasai. Perubahan menyangkut mengenai bahasa sebagai kode, dimana sesuai 

dengan salah satu sifatnya yang dinamis, dan sebagai akibat persentuhan dengan 

kode-kode lain. Pergeseran bahasa menyangkut masalah mobilitas penutur, 

sebagai akibat dari perpindahan penutur atau para penutur itu sendiri yang 

menyebabkan terjadinya pergeseran itu.Sedangkan pemertahanan bahasa lebih 

menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa, untuk tetap 

menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa-bahasa lainnya. 

Pemertahanan bahasa pada umumnya bertujuan untuk mempertahankan 

budaya yang berfungsi sebagai identitas kelompok atau komunitas, untuk 

mempermudah mengenali anggota komunitas, dan untuk mengikat rasa 

persaudaraan sesama komunitas. Jadi, pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA KRAMA
DI DESA ROWOKANGKUNG KABUPATEN

LUMAJANG

MUHAMAD YUSFI ARROHIB



14 
 

 
 

masyarakat bahasa masih tetap mempertahankan penggunaan bahasanya. 

(Fishman dalam Sumarsono, 2012) menyebutkan bahwa salah satu faktor penting 

pemertahanan bahasa adalah adanya loyalitas masyarakat pendukungnya. Adanya 

loyalitas tersebut, menyebabkan pendukung suatu bahasa akan tetap diteruskan 

dari generasi ke generasi. Faktor yang mendorong pemertahanan bahasa ini bisa 

saja berasal dari dalam diri individu yang memiliki rasa cinta akan bahasa ibu 

misal bahasa Jawa Krama sehingga menanamkannya kepada keluarga dan 

masyarakat dan dari rasa persatuan serta kecintaan pada identitas kelompok atau 

komunitas yang dimiliki.  

Penutur bahasa dalam jumlah banyak tidak begitu penting untuk 

menentukan adanya sebuah pemertahanan bahasa. Fishman dan Holfman (dalam 

Sumarsono, 2012) menyatakn bahwa kelompok yang relatif kecil pun dapat 

mempertahankan bahasanya jika mereka mempertahankan konsentrasi geografis 

sehingga ada keterpisahan fisik, ekomomi dan budaya dari penduduk sekitarnya. 

 

1.7 Oprasionalisasi Konsep 

Konsep-konsep harus diperjelas karena penelitian tidak dapat dilaksanakan 

hanya menggunakan konsep yang bersifat umum.Oleh karena itu, konsep bersifat 

umum ini harus diperinci ke dalam definisi kerja (Nazir, 1988:26).Konsep dan 

oprasionalnya diberikan guna memperjelas permasalahannya. 

 Operasionalisasi konsep sangat penting pada penelitian, karena berisikan 

penjelasan tentang istilah-istilah yang ada di dalam penelitian dan diharapkan 
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pembaca dapat mengetahui dan mengerti maksud dari istilah-istilah yang ada. 

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Pemertahanan bahasa : usaha agar sesuatu bahasa tetap dipakai dan dihargai 

terutama sebagai identitas kelompok. 

 Bahasa Jawa Krama : bahasa Jawa halus yang biasanya dipakai oleh etnis 

Jawa untuk berkomunikasi dengan sesamanya dengan tujuan menghormati 

dalam berbicara dan bertutur secara sopan. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Penelitihan bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data, serta 

mempelajari fenomena kebahasaan.Metode adalah cara yang harus dilaksanakan, 

sedangkan teknis adalah cara melaksanakan metode (Sudaryanto, 1993:9). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan 

fenomena objek penelitian (Sudaryanto. 1993: 4).Karena penelitian ini dilakukan 

untuk meneliti pemertahanan bahasa Jawa Krama di Desa Rowokangkung dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan kajian sosiolinguistik, maka 

peneliti bersikap objektif. 

 

1.8.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam sosiolinguistik ialah sesuatu yang ingin 

diteliti.Hymes (dalam Sumarsono, 2012) menyatakan jika sebuah bahasa 

dijadikan objek kajian, bahasa itu hanyalah gerbang masuk dan pendahuluan ke 
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arah penelitian yang sebenarnya.Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah 

pemertahanan bahasa Jawa Krama Desa Rowokangkung.Objek penelitian 

berlokasi di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten 

Lumajang Provinsi Jawa Timur. 

 

1.8.2 Penentuan Informan 

Penelitian ini menentukan informan dengan 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). 

Informan dalam penelitian ini merupakan penduduk masyarakat Jawa, serta 

informan di luar masyarakat Jawa namun memiliki informasi terkait objek 

penelitian. Selain itu informan memberikan data yang sebenarnya tanpa dibuat-

buat atau memanipulasi data untuk tujuan lain di luar fokus penelitian.  

Penelitian ini menggunakan 15 orang informan utama yangmewakili setiap 

ranah penggunaan yang berbeda dan memenuhi kriteria seorang informan yang 

telah ditentukan sebelumnya dalam objek penelitian masyarakat Jawa Desa 

Rowokangkung.Adapun kriteria informan antara lain; Penduduk asli, pendidikan, 

usia dan tidak cacat fisik. 
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Adapun 15informan tersebut Arik Andriani (35 tahun) ibu rumah tangga 

masyarakat Jawa desa Rowokangkung, Vina(13 tahun) pelajar, Saini (80tahun) 

ibu dari Arik Andriani dan nenek dari Vina seorang ibu rumah tangga, Lilik 

Handayani (43 tahun)  seorang ibu rumah tangga, Wanto (53 tahun) suami dari 

Lilik HandayaniTNI-AD pangkat Sersan Satu, Akhmad Fauzi(53 tahun)  TNI-AD 

jabatan Babinsa (Bintara Pembina Desa) pangkat Sersan Dua, Yasin (40 tahun) 

tukang pijat, Vidi Januar (24 tahun) guru olahraga, Murid-Murid SMPNN 1 

Rowokangkung (14 tahun) pelajar, Agus (30 tahun) guru Matematika, Arifa (55 

tahun) Wakil Kepala Sekolah, Atinah (50 tahun) PNS Koramil, Sugir (52 tahun) 

TNI-AD pangkat Kapten Infanteri, Misnayu (42 tahun) TNI-AD jabatan Babinsa 

(Bintara Pembina Desa) pangkat Sersan Mayor.Informan tersebut merupakan 

masyarakat Jawa dan beberapa Masyarakat Madura di Desa 

RowokangkungLumajang. 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi klasifikasi dialog masyarakat Jawa 

Desa Rowokangkung ke dalam beberapa ranah. Hal ini dilakukan oleh peneliti 

untuk melihat dan meneliti proses penggunaan bahasa JawaKrama di Desa 

Rowokangkung karena penggunaan Bahasa dapat ditemui dalam berbagai situasi. 

Selain itu, pengklasifikasian ranah dialog juga dapat memudahkan peneliti untuk 

menganalisis proses pemertahanan bahasa. 

Ranah penggunaan dalam objek (masyarakat Jawa)  ini meliputi ranah 

penggunaan keluarga, ketetanggaan, pendidikan, dan pemerintah yang dipilah 

berdasarkan tempat dan situasi yang  ditinjau dari data observasi dan data statistik 
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kependudukan Desa Rowokangkung. Informan dapat dikelompokkan berdasar 

penggunaan bahasa dalam ranahsebagai berikut: 

a. Penggunaan bahasa dalam ranah keluarga meliputi Arik Andriana; Vina; 

Saini. 

b. Penggunaan bahasa dalam ranah ketetanggaan meliputiLilik Handayani; 

Wanto; Akhmad Fauzi; Yasin. 

c. Penggunaan bahasa dalam ranah pendidikan meliputi Vidi Januar; Siswa-

siswi SMPN 1 Rowokangkung; Agus; Arifa. 

d. Penggunaan bahasa dalam ranah pemerintah meliputi Atina; 

Sugir;Misnayu. 

Berdasarkan objek penelitian tersebut, akan diteliti pemertahanan bahasa 

masyarakat Jawa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa 

dalam konteks yang muncul 

 

1.8.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

A. Observasi 

Penelian ini menggunakan metode observasi. Dalam hal ini 

peneliti langsung menyaksikan percakapan di beberapa ranah, seperti: 

percakapan orang tua dengan anak pada ranah keluarga, percakapan guru 

dengan murid  pada ranah pendidikan, percakapan antar warga di ranah 

ketetanggaan dan percakapan pegawai negri sipil, TNI/Polri, perangka 

desa pada ranah pemerintahan. 

B. Wawancara 
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Selain dengan cara mengamati objek penelitian, sebagai besar 

data diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan informan. 

Informan adalah orang yang memberikan keterangan tentang data bahasa 

(Kridalaksana, 2001: 83).Informan adalah orang yang memberikan 

informasi atau orang yang menjadi sumber data penelitian (KBBI, 2001: 

24). 

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Rowokangkung.Wawancara ini dilakukan di 4 ranah, yaitu keluarga, 

pendidikan, ketetanggaan dan pemerintahan. Pada ranah keluarga peneliti 

melalukan wawancara pada beberapa informan dalam ranah keluarga 

untuk mengetahui pemertahan bahasa Jawa Kramadalam  percakapan 

antara orang tua dengan anak apakah menggunakan bahasa Jawa Krama 

atau hanya menggunakan Bahasa Jawa Ngoko. Pada ranah pendidikan, 

ketetanggaan dan pemerintahan juga mengambil beberapa informan, 

tujuannya sama seperti di ranah keluarga, untuk mengetahui 

pemertahanan bahasa Jawa Krama dalam percakapan antara guru dengan 

murid, percakapan antar warga dan percakapan para pegawai negri sipil, 

TNI/Polri dan perangkat desa. 

Wawancara akan dibantu dengan perekaman dan pencatatan. 

Perekaman dilakukan dengan alat rekam (recorder), bisa menggunakan 

kamera SLR, handphone dan alat lainnya, peneliti akan memindahkan 

data dari alat rekam (recorder) ke dalam sebuah catatan, sehingga 

peneliti biasa dengan mudah untuk proses analisis data. 
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C. Simak/Libat/Cakap 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyimak dan mencatat segala 

bentuk percakapan antara orang tua dengan anak pada ranah keluarga, 

guru dan murid di dalam dan di luar jam pelajaran pada ranah 

pendidikan, percakapan antar tetangga atau warga desa dan pegawai 

negri sipil, TNI/Polri, perangkat desa pada ranah pemerintahan. Setelah 

mendapatkan data di ranah tersebut, peneliti mentranskrip percakapan 

yang didapatkan peneliti. 

 

1.8.4 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya penelitian menangani langsung masalah 

yang terkandung dalam data (Sudaryanto, 1993:6).Analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang diperoleh dalam 

bentuk catat tulis.Data-data yang di peroleh kemudian dianalisis berdasarkan 

teknik yang telah ditentukan.Langkah pertama adalah melakukan pengamatan dan 

merekam segala bentuk percakapan masyarakat Desa Rowokangkung terutama di 

berbagai ranah, seperti ranah keluarga, pendidikan, ketetanggaan dan 

pemerintahan. Data yang terkumpul dalam bentuk rekaman, kemudian 

ditranskripkan dalam bentuk catatan dan ditulis  seperti apa adanya. 

 

1.8.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil data yang disajikan ada dua metode, yaitu metode formal dan 

metode informal.Metode formal adalah perumusan dengan tanda-tanda atau 
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lambang-lambang.Sederhanya metode formal menggunkan bagan-bagan, tabel 

secara statistik.Sedangkan metode informal adalah perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993: 145).Dalam penelitian ini 

metode penyajian hasil analisis data yang digunakan adalah metode penyajian 

informal.Data yang diperoleh, maka peneliti mewujudkan bentuk penyajian hasil 

analisis berupa bentuk penulisan ilmiah (skripsi) dengan menggunakan kata-kata 

seperti tampak pada penulisan sistematikan penulisan. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran objek penelitian yang meliputi deskripsi Desa 

Rowokangkung secara umum, gambaran pemerintahannya, penduduk dan 

ketenagakerjaan, sosial masyarakat, produksi masyarakat, keuangan desa dan 

kebiasaan masyarakat Desa Rowokangkung dengan keterkaitan system budaya 

dan sosial. 

BAB III ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian ini yaitu mencakup 

analisis data, terkait bentuk pemertahanan bahasa oleh masyarakat Jawa terutama 

bahasa Jawa Krama di Desa Rowokangkung beserta faktor-faktor yang 
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mempengaruhi pemertahanan bahasa oleh masyarakat Desa Rowokangkung 

dalam konteks yang muncul. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 
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