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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Variasi Bahasa di Pasar Tradisional Desa Wanar 

Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan: Kajian Sosiolinguistik ” ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bentuk variasi bahasa di pasar dalam wilayah satu desa. 

Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode bersifat deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode simak 

dan di bantu dengan teknik wawancara secara langsung. Hasil dari analisis data ini 

menunjukkan bahwa variasi kebahasaan tidak hanya bervariasi dalam wilayah 

atau daerah yang berbeda, Namun kebahasaan bervariasi adanya pemilihan atau 

penggunaan bahasa yang berbeda-beda dan memiliki ciri keunikan tersendiri 

dalam penyampaian bahasa. Variasi bahasa Jawa bentuk tuturan dari ketiga Dusun 

dalam situasi di dalam pasar. Dapat membedakan bentuk-bentuk variasi dari 

ketiga dusun. Variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman 

sosial dan keragaman fungsi bahasa. Di daerah Pucuk Kabupaten Lamongan 

bahasa komunikasinya sangat bervariatif. Sama-sama dalam daerah yang tak jauh 

namun memiliki logat bahasa yang berbeda. Di kecamatan Pucuk Kabupaten 

Lamongan bisa dikategorikan dalam masyarakat bahasa atau masyarakat tutur. 

Setiap pedagang memiliki bentuk dan variasi bahasa yang berbeda-beda untuk 

tawar menawar pada pembeli. Bahasa yang digunakan tiga dusun tersebut 

memiliki kekhasan ciri logat dan bentuk kata yang berbeda-beda. Hasil dari 

analisis tersebut tidak lepas dari situasi konteks yang menjadi latar belakang 

timbulnya variasi bahasa dalam satu Desa. Dalam tiga dusun memiliki beberapa 

persamaan dan banyak perbedaan dalam pengucapan bahasa, meskipun dalam 

satu desa. Faktor kebahasaan yang dihasilkan dari interaksi penjual dan pembeli 

yakni faktor diksi dan gaya bahasa. 
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