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SKRIPSI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA…. ANGGY OKTA PUSPA DEWI 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak bisa lepas dengan bahasa, karena bahasa merupakan hal yang 

penting. Bahasa digunakan sebagai alat berkomunikasi atau berinteraksi antar 

manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dengan adanya bahasa manusia 

dapat bertukar informasi satu sama lainnya. Bahasa juga dapat menggantikan 

peristiwa atau kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok. 

Bahasa dapat dikatakan sebagai hal paling penting dalam kehidupan manusia. 

Bahasa digunakan manusia disegala bidang kehidupannya (Aslinda, dkk. 2010: 2). 

Bahasa menyimpan sebuah gagasan, ide, pokok pikiran yang akan 

disampaikan. Selain itu bahasa juga sangat lekat dengan dialek dan logat, hal 

tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, 

kemampuan berbahasa dan lainnya. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman 

bahasa, hal ini tentunya di dasari oleh keanekaragaman budaya, ras, dan suku 

yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki 

kemampuan dua bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa lainnya. Bahasa ibu 

merupakan bahasa daerah di mana masyarakat tersebut tinggal, dan bahasa 

lainnya di mana bahasa tersebut bisa berupa bahasa nasional yaitu bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah dari daerah lainnya. Keberadaan bahasa daerah 

sampai sekarang ini masih relatif banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini 

dibuktikan dengan masih tetap dipakainya bahasa daerah oleh masyarakat dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi. 
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Kebiasaan menggunakan bahasa daerah sendiri masih tetap terjaga meskipun 

penuturnya berada diluar daerah geografis bahasa tersebut. Masyarakat yang 

biasanya merantau ke daerah lain, di mana masyarakat tersebut memiliki bahasa 

sendiri tetap masih menggunakan bahasa dari daerah asalnya, terutama untuk 

bekomunikasi dengan kelompok masyarakat yang berasal dari daerah yang sama. 

Kondisi kebahasaan tersebut dapat menyebabkan munculnya masyarakat 

yang bilingualisme atau kedwibahasaan, bahkan dapat menyebabkan masyarakat 

yang multingualisme atau multibahasa. Masyarakat pendatang dengan penduduk 

setempat yang saling berkomunikasi dan berinteraksi memaksa kedua belah pihak 

untuk saling mengenal dan memahami bahasa mitratuturnnya, hal tersebut 

menimbulkan sikap untuk mengenal dan memahami dua bahasa atau lebih. 

Dalam masyartakat multilingual yang mobilitasnya tinggi, anggota-anggota 

masyarakatnya akan cenderung menggunakan dua bahasa atau lebih yang 

dikuasainya, baik secara keseluruhan atau sebagian saja (Chaer dan Leonie 

Agustina, 2010: 91). Ia juga mengatakan bahwa pada masyarakat lainnya didalam 

lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya peristiwa yang dinamakan 

kontak bahasa. Bahasa yang dimiliki oleh masyarakat asli dan masyarakat 

pendatang akan saling mempengaruhi peristiwa yang sering dijumpai sebagai 

hasil dari kontrak bahasa tersebut yaitu terjadinya bilingualisme dan 

multilingualisme. 

Peristiwa yang sering terjadi dan sulit untuk dihilangkan pada masyarakat 

bilingualisme atau multilingualisme yaitu timbulnya peristiwa pemertahanan 

bahasa. Pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu masyarakat bahasa tetap 
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mempertahankan penggunaan bahasa ibu mereka diluar wilayah daerah bahasa 

tersebut. 

Dalam pemertahanan bahasa, situasi adanya interaksi dan terjadinya 

bilingualisme atau kedwibahasaan dapat terjadi dengan atau tanpa harus menyerap 

unsur-unsur non bahasa atau unsur-unsur budaya kelompok etnik lain. Dalam hal 

ini yang dimaksud unsur-unsur non bahasa meliputi adat-istiadat atau nilai-nilai 

dari kelompok etnik lain yang memiliki bahasa tersebut. Dalam kondisi apapun, 

pemertahanan bahasa masih ada hal yang perlu diingat yaitu bahwa setiap 

kelompok masih mempertahankan bahasa ibu mereka masing-masing. 

Pemertahanan bahasa itu terlihat wujudnya pada kenyataan bahwa suatu bahasa 

masih digunakan dan dijadikan sebagai pilihan bahasa dalam situasi dan kondisi 

tertentu. 

Fishman (Sumarsono, 1993:17) mengatakan bahwa loyalitas bahasa 

merupakan faktor penting dalam pemertahanan bahasa, setidak-tidaknya dalam 

kondisi Amerika Serikat yang memiliki banyak minoritas dan loyalitas itu berakar 

pada asal-usul seseorang. Implementasi pemertahanan bahasa dapat dilihat dari 

tingkah laku seseorang yang sedang mendaftarkan anaknya ke sekolah dengan 

memakai bahasa ibunya sebagai bahasa pengantar, ikut memperjuangkan bahasa 

itu secara resmi, ikut mengoreksi kesalahan bentuk bahasa yang dipakai orang 

lain. 

Kajian tentang pemertahanan bahasa yang dirumuskan oleh Fishman itu 

mempelajari hubungan antara perubahan dan stabilitas penggunaan bahasa disatu 
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pihak dengan proses psikologis, sosial dan kultural dipihak lain dalam masyarakat 

aneka bahasa (Fishman, dalam Sumarsono 1993:1). 

Salah satu kasus yang cukup terlihat dalam kajian tentang pemertahanan 

bahasa yaitu ketidakmampuan sebuah bahasa minoritas untuk bertahan mengikuti 

pola yang sama. Pada mulanya bahasa minoritas berkumpul dengan bahasa kedua, 

sehingga terjadi pengenalan dua bahasa dan menimbulkan bilingualisme atau 

kedwibahasaan, kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah persaingan dalam 

penggunaan bahasa tersebut dan akhirnya bahasa ibu tersebut bergeser atau punah. 

Menurut Sumarsono dalam laporan penelitiannya mengenai pemertahanan 

penggunaan bahasa Melayu Loloan di desa Loloan yang termasuk dalam wilayah 

Kota Nagara, Bali (Chaer dan Leonie Agustina, 2010:147), terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan bahasa itu bertahan. Faktor-faktor tersebut meliputi, 

pertama, wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada suatu tempat yang 

secara geografis agak terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Bali. Kedua, 

adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali yang mau menggunakan bahasa 

Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan golongan minoritas Loloan, meskipun 

dalam interaksi itu terkadang digunakan juga bahasa Bali. Ketiga, anggota 

masyarakat Loloan mempunyai sikap keIslaman yang tidak akomodatif terhadap 

masyarakat, budaya dan bahasa Bali. Pandangan seperti ini dan ditambah dengan 

terkonsentrasinya masyarakat Loloan ini menyebabkan minimnya interaksi fisik 

antara masyarakat Loloan yang minoritas dan masyarakat Bali yang mayoritas. 

Akibatnya pula menjadi tidak digunakannya bahasa Bali dalam interaksi 

intrakelompok dalam masyarakat Loloan. Keempat, adanya loyalitas yang tinggi 
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dari anggota masyarakat Loloan terhadap bahasa Melayu Loloan sebagai 

konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini sebagai lambang identitas dari 

masyarakat Loloan yang beragama Islam, sedangkan bahasa Bali dianggap 

sebagai lambang identitas masyarakat Bali yang beragama Hindu. Oleh karena itu, 

penggunaan bahasa Bali ditolak untuk kegiatan-kegiatan intrakelompok, terutama 

dalam ranah agama. Kelima, adanya kesinambungan pengalihan bahasa Melayu 

Loloan dari generasi ke generasi berikutnya. 

Pergeseran dan pemertahanan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

dilatatarbelakangi oleh bilingualisme atau multilingualisme. Industrialisasi dan 

urbanisasi dipandang sebagai sebab utama bergeser atau punahnya bahasa. Faktor 

lain yang mempengaruhi pergeseran bahasa yaitu jumlah penutur konsentrasi 

pemukiman, ada tidaknya proses pengalihan bahasa asli kepada generasi 

berikutnya, ada tidaknya keterpaksaan secara politik, sosial dan ekonomi bagi 

penutur untuk memakai suatu bahasa tertentu. Selain faktor-faktor tersebut, ada 

faktor lain yang mempengaruhi adanya pergeseran bahasa yaitu sekolah, di mana 

sekolah menjadi salah satu tempat anak-anak dalam memperoleh pendidikan. 

Dalam proses pemerolehan pendidikan tersebut anak-anak diperkenalkan bahasa 

kedua oleh guru yang semula anak-anak tersebut monolingual menjadi 

dwibahasawan. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada faktor yang 

dapat berdiri sendiri untuk mendukung pergeseran dan pemertahanan bahasa.  

Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural dan juga dikenal 

sebagai bangsa yang memiliki bahasa daerah yang banyak. Bahasa daerah 

memiliki banyak variasi, salah satunya yaitu bahasa Jawa. Bahasa ini adalah 
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bahasa yang paling sering digunakan terutama oleh masyarakat jawa khususnya 

masyarakat Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur. 

Bahkan, masyarakat imigran yang berasal dari Jawa tetap masih menggunakan 

bahasa Jawa dalam  berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, Bahasa Jawa memiliki 

berbagai dialek, dialek tersebut tergantung pada letak geografisnya. dialek 

tersebut antara lain dialek Banyumas, dialek Mataram, dialek Semarang dan 

dialek Jawa Timur. Perbedaan tersebut menjadikan bahasa Jawa menjadi lebih 

kaya akan berbagai macam bentuk kata. 

Dari paparan di atas, diketahui bahwa dialek-dialek bahasa Jawa memiliki 

berbagai macam variasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pemertahanan 

bahasa yang terjadi pada organisasi daerah Assosiation Of Solo Cepu Student yang 

disingkat menjadi ASCS. Assosiation Of Solo Cepu Student atau yang biasa 

disebut ASCS  merupakan sebuah lembaga daerah yang beranggotakan 

mahasiswa yang berasal dari Cepu dan berkuliah serta bertempat tinggal di Solo. 

Diketahui bahwa Cepu dan Solo merupakan kota yang serta memiliki dialek yang 

berbeda pula.  

Cepu merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Blora, Jawa 

Tengah yang memiliki luas 1.820,59 km
2
. Kota Cepu ini mayoritas penduduknya

menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan masyarakat Cepu ini 

adalah bahasa Jawa dialek Blora. Wilayah ini terletak di bagian timur Provinsi 

Jawa Tengah. Daerah tersebut terletak di antara 111
o
16‟ sampai dengan 111

o
338‟

BT dan 6
o
582‟ LS. Batas administratif Kabupaten Blora di sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, di sebelah selatan 
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berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Grobogan dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur (BPS Kabupaten Blora 2017:1). 

Dialek Blora ini tidak terlalu berbeda dengan dialek jawa lainnya, hanya saja 

ada beberapa kosa kata khas dari dialek Blora ini. Dialek ini disebut dengan dialek 

leh dan penyebarannya meliputi daerah Rembang, Bojonegoro, Babat, Ngawi 

bagian utara, Purwodadi dan sebagian Pati. Disebut dialek leh karena bahasa Jawa 

di Blora ini memiliki ciri khusus dengan kata penegas leh dan kosa kata yang lain. 

Dialek tersebut dapat dilihat dari contoh tuturan berikut. 

1) Piye leh iki, kok  ogak mulih-mulih?

„Gimana sih ini, kok tidak pulang-pulang?‟

2) Wetengku wis lesu!

[wǝtǝŋku wIs lǝsu]

„Perutku sudah lapar!‟

3) Wis ndang digenjong, engko selak masuk angin.

[wIs ndaŋ digǝnjɔŋ, ǝŋko sǝlaʔ masUʔ aŋIn]

„Sudah segera diangkat, nanti keburu masuk angin.‟

Berdasarkan tutur bahasa Jawa dialek Blora ini termasuk dalam tataran

bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa non formal. Hutomo (1996:1) mengatakan, 

terdapat ciri khas lain yang membedakan dialek Blora ini dengan bahasa Jawa 

dialek lain, misalnya dalam kosa kata berikut putih „putih‟, mulih „pulang‟, getih 

‘darah’ dalam bahasa Jawa dialek Blora kata tersebut dibaca [putIh], [mulIh], 

[getIh]. Selain ciri di atas, ada ciri lain yang membedakan dialek ini yaitu kata –
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mu menjadi –em atau –nem Selain itu terdapat istilah-istilah lain dalam bahasa 

Jawa dialek Blora ini, istilah-istilah tersebut antara lain, gendul [gǝndUl] „botol‟, 

jingklong [jIŋklɔŋ] „nyamuk‟, penging [pǝŋIŋ] „dilarang‟, plekoto [plǝkoto] 

„paksa‟, gablek [gablǝʔ] ‘punya’ dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang 

terdapat dalam dialek ini. 

Contoh-contoh di atas merupakan salah satu bentuk-bentuk dialek Blora yang 

sampai sekarang masih sering digunakan oleh mahasiswa komunitas Assosiation 

Of Solo Cepu Student atau yang biasa disebut ASCS dalam komunikasi sehari-

hari. Terutama kata leh yang artinya „sih‟ seperti bentuk penegas dalam bahasa 

Indonesia. Kata leh ini merupakan salah satu ciri khas dari dialek Blora sendiri 

dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Cepu menggunakan kata tersebut ketika 

berbicara. Kata leh ini digunakan sebagai penegas. Selain kata leh tersebut, dialek 

khas yang digunakan adalah akhiran –em. Kebanyakan mahasiswa komunitas 

tersebut lebih menggunakan akhiran –em dari pada –mu meskipun mereka sudah 

tinggal di Solo kurang lebih selama dua tahun. Mereka menganggap 

menggunakan kata tersebut lebih terkesan akrab dan mereka lebih mudah 

mengucapkannya karena sudah terbiasa dengan bahasa tersebut. 

Bahasa Jawa telah berkembang dan dapat dibeda-bedakan atas dasar beberapa 

ciri khas dan beberapa lingkungan yang berbeda-beda. Perbedaan secara geografis 

juga mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan dialek dalam bahasa Jawa. 

Seperti dialek yang digunakan oleh masyarakat Solo yang tentunya berbeda 

dengan dialek yang digunakan oleh masyarakat Cepu. Terhitung jarak antara Kota 

Cepu dan Kota Solo adalah sekitar 126,8 km. Dari perbedaan letak geografis 
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tersebut membedakan pula dialek yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Solo dikenal dengan nama dialek Surakarta. Dialek ini dianggap 

sebagai dialek bahasa Jawa standar karena menempati peringkat teratas dalam 

status hierarki dan secara bertahap diterima sebagai varian yang paling halus, 

paling jlimet atau canggih, paling berkembang dengan pesat, serta paling mampu 

mengekspresikan esensi budaya Jawa.Wijana (2005:157) menjelaskan bahwa 

pemilihan bahasa Jawa dialek Solo sebagai bahasa Jawa standar dipengaruhi oleh 

faktor status sosial, jumlah penutur serta fungsi yang diperankan oleh bahasa 

tersebut. Bahasa Jawa dialek ini dikenal sebagai bahasa ai bahasa yang halus 

tuturannya. Hal yang menjadi penanda bahwa dialek ini dianggap sebagai bahasa 

yang halus adalah stereotip yang melekat pada orang Solo yang terkenal orang 

halus. Jadi, di Jawa orang mengakui bahasa Jawa yang baku adalah bahasa Jawa 

dialek Surakarta atau Solo (Sumarsono, 2007: 22-23) 

Selain digunakan oleh masyarakat Solo, dialek ini juga digunakan oleh 

masyarakat Yogyakarta, Semarang, Madiun dan sebagian besar masyarakat 

Kediri. Walaupun dialek ini digunakan di beberapa wilayah, terdapat hal yang 

membedakan dialek tersebut dengan dialek lainnya yaitu varian lokal di wilayah 

Solo tersebut. Varian ini dikenal sebagai varian bahasa yang halus karena 

penggunaan kosa kata karma yang meluas dalam percakapan sehari-hari. Bahasa 

Jawa dialek ini menjadi standar nasional bagi pengajaran bahasa Jawa.  

Penelitian ini menggunakan fenomena bahasa dari penutur yang memiliki 

bahasa ibu bahasa Jawa dialek Blora yang kemudian tinggal di Solo. Objek yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu tuturan pada mahasiswa yang menjadi anggota 
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komunitas Assosiation Of Solo Cepu Student atau yang disebut ASCS yang sudah 

berkuliah di tingkat semester empat. Adanya organisasi daerah ini membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti pemertahan bahasa Jawa dialek Blora di mana 

penutur tersebut sudah terpengaruh dengan bahasa Jawa dialek Solo selama 

kurang lebih dua tahun. Lewat organisasi tersebut penulis akan menelusuri apakah 

anggota organisasi yang berasal dari Cepu tersebut akan tetap mempertahankan 

bahas ibu mereka meskipun sudah tinggal di daerah yang berbeda dialek bahasa. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “Pemertahanan Bahasa Jawa 

Dialek Blora Oleh Mahasiswa Komunitas Assosiation Of Solo Cepu Student 

(ASCS)  di Solo: Kajian Sosiolinguistik” 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan pokok 

yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk pemertahanan bahasa yang dilakukan oleh anggota

komunitas Assosiation Of Solo Cepu Student (ASCS)  di Solo?

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa oleh anggota

komunitas Assosiation Of Solo Cepu Student (ASCS) di Solo?

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk memudahkan atau menyederhanan 

masalah. Pembatasan masalah dipakai agar masalah yang dibahas nantinya tidak 

terlalu jauh keluar dari konsep awal penelitian.  
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Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pemertahanan bahasa Jawa dialek 

Blora yang merupakan bahasa ibu dari mayoritas anggota komunitas Assosiation 

Of Solo Cepu Student (ASCS)  terhadap pengaruh bahasa Jawa Dialek Mataraman 

dengan varian Dialek Surakarta.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pemertahanan bahasa Jawa dialek Blora

yang merupakan bahasa ibu dari mayoritas anggota komunitas Assosiation Of

Solo Cepu Student (ASCS).

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa

Jawa dialek Blora terhadap pengaruh bahasa Jawa dialek Mataraman dengan

variasi dialek Surakarta.

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukannya penelitian, terdapat manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini. Manfaat yang diperoleh berupa manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis berkaitan 

dengan linguistik terutama dalam bidang kajian sosiolinguistik, khususnya 

mengenai pemertahanan bahasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada masyarakat pemakai bahasa berupa wawasan 
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perkembangan ilmu bahasa serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca 

tentang bagaimana perbedan-perbedaan dialek dalam bahasa Jawa khususnya 

bahasa Jawa dialek Blora dan bahasa Jawa dialek Mataraman dengan variasi 

dialek Surakarta. Selain itu penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca 

untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa 

Jawa dialek Blora terhadap pengaruh bahasa Jawa dialek Mataraman dengan 

variasi dialek Surakarta.  

1.5 Operasisonalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep merupakan upaya dalam menjelaskan konsep atau 

sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih konkret, serta bertujuan 

menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian. Memberikan gambaran yang terarah 

untuk menghindari kesalahan penafsiran sehingga diperoleh batasan yang jelas 

dan terperinci. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain. 

1. Pemertahanan bahasa. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemertahanan

bahasa yaitu sebuah bentuk loyalitas dari masyarakat terhadap suatu bentuk

kebanggaan dari bahasa tertentu atau bahasa ibunya, yang dijadikan sebagai

warisan etnik dari generasi ke generasi, di mana dalam penelitian ini adalah

bahasa Jawa dialek Blora terhadap bahasa Jawa dialek Surakarta. Bagaimana

mahasiswa komunitas Assosiation Of Solo Cepu Student (ASCS)

mempertahankan bahasa ibunya yaitu bahasa Jawa dialek Blora.
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2. Dialek Blora. Dalam penelitian ini dialek Blora merupakan dialek yang

digunakan oleh mayoritas anggota Assosiation Of Solo Cepu Student (ASCS),

selain itu dialek ini merupakan bahasa ibu mereka. Dialek Blora ini

merupakan dialek dalam bahasa Jawa yang dituturkan di daerah Kabupaten

Blora Jawa Tengah. Dialek ini tidak terlalu memiliki perbedaan dari dialek

bahasa Jawa lainnya. Hanya saja terdapat ciri khas yang membedakan dialek

Blora ini dengan dialek lainnya, yaitu dengan adanya kata penegas leh. Dialek

Blora ini juga disebut sebagai dialek leh.

3. Assosiation Of Solo Cepu Student (ASCS). Assosiation Of Solo Cepu Student

(ASCS) ialah sebuah komunitas yang beranggotakan mahasiswa dan

mahasiswi yang berasal dari Cepu yang tinggal dan berkuliah di Solo.

Komunitas ini berdiri pada bulan Juli tahun 2013 dan sudah diakui sebagai

organisasi daerah di Kabupaten Blora. ASCS ini sudah banyak melakukan

program kerja dari yang kecil sampai besar. Salah satu program kerja yang

rutin dilakukan oleh komunitas ini adalah ASCS Sport Cup. ASCS Sport Cup

ini merupakan kegiatan lomba futsal terbesar di Cepu yang diadakan dan

diselenggarakan oleh komunitas tersebut.

4. Sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang

mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa di dalam

masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dalam lima bab. Laporan hasil penelitian dibagi 

menjadi lima bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, 
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analisis data dan pembahasan serta bagian terakhir adalah penutup. Sistematika 

penyajian pelaporan hasil penelitian secara rinci adalah sebagai berikut.  

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep 

dan sistematika penulisan.  

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian sebelumnya 

mengenai pemertahanan bahasa yang digunakan referensi oleh penulis serta berisi 

tentang teori yang digunakan penulis dalam penelitian. 

Bab III yaitu metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang 

digunakan penulis dalam penelitian. Adapun sub bab yang dicantumkan dalam 

bab ini antara lain metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data dan metode pemaparan hasil analisis data. 

Bab IV yaitu analisis data dan pembahasan. Analisis data disajikan 

berdasarkan tiap objek yang diteliti. 

Bab V yaitu penutup. Bab  ini berisi simpulan hasil yang diperoleh dan saran 

yang berisi anjuran kepada pembaca atau peneliti yang tertarik umtuk meneliti 

topik yang sama.  
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