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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan media yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja 

sama, dan mengidentifikasikan diri dalam suatu masyarakat bahasa. Anggota 

masyarakat bahasa biasanya terdiri atas berbagai status sosial dan latar belakang 

budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut berdampak pada variasi penggunaan 

bahasa oleh masyarakat.  

Sekaitan dengan penggunaan bahasa oleh masyarakat, para ahli 

sosiolinguistik mempunyai pendapat yang senada bahwa bahasa tidak hanya 

merupakan alat komunikasi, tetapi juga merupakan simbol sosial atau identitas 

kelompok. Dengan perkataan lain, sistem isyarat verbal manusia bukan sekadar 

alat interaksi, melainkan juga sekaligus menjadi lencana keanggotaan solidaritas 

kelompok. Dalam hal ini, Haugen (1972, hlm.161) menegaskan bahwa bahasa 

adalah institusi sosial yang sejajar dengan institusi lainnya, seperti hukum, agama, 

atau ekonomi masyarakat, serta bahasa sekaligus menjadi peranti sosial yang 

menghubungkan dan memudahkan institusi lainnya. Sebagai sebuah institusi, 

bahasa dapat menjadi simbol kelompok masyarakat atau lembaga 

kemasyarakatan.  

Pendapat Haugen memperkuat pandangan pendahulunya, Ferdinand de 

Saussure. Menurut Saussure (1993, hlm. 25), bahasa adalah lembaga 

kemasyarakatan yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti 

perkawinan dan pewarisan harta peninggalan. Pernyataan itu mengisyaratkan 

pentingnya perhatian terhadap dimensi sosial bahasa. 

Bahasa difungsikan menjadi alat komunikasi. Fungsi ini merupakan hal 

yang penting dan mendasar. Melalui bahasa manusia dapat bertukar pikiran dan 

gagasan, berbagi pengalaman dan perasaan, berinteraksi atau berhubungan 
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antarsesamanya, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Oleh karena itu, 

pengkajian bahasa tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat 

penuturnya. Kajian bahasa memiliki fungsi sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung memberikan gambaran tentang fenomena perubahan sosial yang terjadi 

pada suatu masyarakat. 

Keterkaitan bahasa dengan faktor-faktor lain di luar bahasa dikaji secara 

mendalam oleh sosiolinguistik. Dalam kajian interdisipliner ini, bahasa tidak saja 

dipandang sebagai struktur formal semata sebagaimana dalam kajian linguistik 

teoretis, tetapi juga didekati sebagai sarana interaksi di dalam masyarakat. 

Para pengamat linguistik cenderung meneliti seluk-beluk bahasa (language 

usage) yang berkaitan dengan sistem lexicogrammar (kosakata dan tata bahasa), 

sedangkan para pengamat sosiolinguistik lebih suka memahami penggunaan 

bahasa (language use) yang berkaitan dengan sistem sosiokultural masyarakat 

penutur aslinya dalam situasi konkret sehari-hari. Jika dianalogikan, para 

pengamat linguistik melihat bahasa bagaikan korpus (tubuh) ikan yang bisa 

dianatomi di atas meja, sedangkan para pengamat sosiolinguistik melihat bahasa 

bagaikan ikan hidup yang tidak terpisahkan sehingga tidak dapat diletakkan di 

atas meja operasi. Para pengamat sosiolinguistik melihat bahasa bagaikan 

organisme hidup yang memiliki fungsi sosial dalam komunikasi sehingga 

konsekuensinya bisa berubah, dalam arti tumbuh subur atau sebaliknya bisa 

meranggas lalu mati (Purwoko, 2008, hlm. v). 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dittmar (1976, hlm.128) 

mengemukakan tujuh dimensi yang merupakan kajian bidang sosiolinguistik, 

yakni: 

(1) identitas sosial penutur; 

(2) identitas peserta tutur; 

(3) lingkungan sosial tempat peristiwa tutur; 

(4) analisis sinkronik dan diakronik dialek-dialek sosial; 

(5) penilaian sosial penutur terhadap pelaku ujaran; 

(6) tingkat variasi kebahasaan; 
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(7) penerapan penelitian sosiolinguistik. 

Ketujuh dimensi di atas mengindikasikan bahwa sosiolinguistik mencakup 

bidang kajian yang luas, bukan hanya menyangkut wujud formal bahasa dan 

variasi bahasa, melainkan juga penggunaan bahasa di masyarakat. Dalam konteks 

ini, penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi berkaitan erat dengan pelbagai 

faktor, baik faktor kebahasaan maupun nonkebahasaan, seperti tata hubungan 

antara penutur dengan mitra tutur. Implikasinya adalah tiap-tiap kelompok 

masyarakat tutur memiliki kekhususan dalam hal nilai-nilai yang berkaitan dengan 

penggunaan dan pemilihan bahasa dalam interaksi sosial. Pemilihan bahasa itu 

berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan situasional (Hudson, 1985, 

hlm. 68). 

Sesuai dengan fungsi pokoknya, sosiolinguistik memandang atau 

menempatkan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam 

masyarakat karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia bukan hanya sebagai 

individu, melainkan sebagai masyarakat sosial. Oleh sebab itu, segala sesuatu 

yang dilakukan oleh manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi di sekitarnya. 

Sosiolinguistik menggarap masalah-masalah kebahasaan dalam 

hubungannya dengan faktor-faktor sosial, situasional, dan kultural. Oleh karena 

itu, para ahli bahasa menyatakan bahwa sosiolinguistik bermula dari adanya 

asumsi akan keterkaitan bahasa dengan faktor-faktor kemasyarakatan sebagai 

dampak dari keadaan komunitasnya yang tidak homogen. 

Dengan mengacu pada faktor-faktor bahasa, komunikasi yang dilakukan 

oleh manusia akan berlangsung kurang atau tidak lancar seandainya para 

partisipan tidak memiliki pengetahuan yang sama (shared knowledge) tentang 

materi yang dibicarakannya. Pendek kata, penggunaan bahasa yang sama belum 

menjamin lancarnya komunikasi karena ada faktor krusial lain yang bersifat sosial 

yang dinamakan konvensi. Faktor ini berasal dari tradisi sosiokultural yang 

didukung oleh para penutur aslinya. 
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Dari perspektif dan ancangan sosiolinguistik, adanya beberapa bahasa dan 

variasi bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial pada masyarakat dwibahasa 

atau multibahasa merupakan hal menarik untuk diteliti. Adanya beragam variasi 

penggunaan bahasa sebagai akibat kebutuhan penutur dalam berkomunikasi 

menyebabkan situasi kebahasaan di dalam masyarakat cukup kompleks. 

Kompleksitas seperti itu akan makin bertambah seandainya di dalam masyarakat 

itu terdapat lebih dari satu bahasa sebab di samping harus menentukan bahasa 

yang efektif untuk berkomunikasi, setiap penutur perlu pula mempertimbangkan 

ragam bahasa mana yang sesuai dengan situasi. Setiap anggota masyarakat tutur, 

tanpa kecuali,  mau tidak mau harus memilih salah satu kode bahasa atau variasi 

bahasa untuk digunakan dalam peristiwa tutur tertentu. Pemilihan bahasa atau 

variasi kode bahasa itu tidak bersifat acak, tetapi harus mempertimbangkan 

beragam faktor, seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, tentang topik apa, di 

mana peristiwa itu berlangsung (Fasold, 1984, hlm.183). 

Persoalan penggunaan atau pemilihan bahasa merupakan persoalan umum 

yang terjadi di Indonesia karena negara kita adalah negara yang dwibahasa atau 

multibahasa. Sebagian besar masyarakat dari berbagai etnik memiliki bahasa 

daerah yang digunakan secara aktif oleh kelompok etniknya. Masyarakat tertentu 

akan menggunakan bahasa daerahnya ketika berinteraksi dengan mitra tutur yang 

satu etnik, dan menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan 

mitra tutur di luar etniknya.  Dalam masyarakat multibahasa, penutur cenderung 

berusaha menentukan pilihan bahasa yang dianggap tepat untuk menafsirkan 

tuturan yang diterima. Fasold (1984:180) menyatakan bahwa pemilihan suatu 

bahasa bukan sesuatu yang mudah, sekadar memilih satu di antara bahasa yang 

dibutuhkan. Pemilihan bahasa harus dilandasi oleh kebutuhan dan keterpahaman 

antara penutur dengan mitra tutur. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan 

dalam pemilihan bahasa, yaitu: (1) memilih salah satu variasi, (2) melakukan alih 

kode, dan (3) melakukan campur kode. 

Peristiwa alih kode dan campur kode disebabkan oleh kebutuhan 

komunikasi yang tidak mungkin dicukupi oleh satu bahasa saja. Akibatnya akan 
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terjadi perubahan fitur kebahasaan bahasa utama setelah terjadi alih kode dan 

campur kode tersebut. Pemilihan bahasa pun dapat mengubah fitur bahasa dan 

sosiokultural. Hal ini sejalan dengan pendapat Fishman (dalam Holmes, 1992), 

yang menyatakan bahwa aktivitas komunikasi tidak dapat dilepaskan dari topik, 

lokasi, dan partisipan. Ketiga ranah tersebut merupakan konsepsi sosiokultural. 

Gumperz (1972, hlm. 54) menyatakan bahwa dalam suatu wilayah 

dimungkinkan hidup beberapa varietas bahasa secara berdampingan sehingga 

bentuk interaksinya cenderung bersifat alih kode dan campur kode. Hal itu terjadi 

akibat masyarakat tuturnya berbahasa secara multibahasa. Aktivitas masyarakat 

multibahasa tidak lagi hanya berkiblat pada budaya setempat sehingga bahasa 

daerah tidak menjadi prioritas utama dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa 

daerah hanya hadir dalam komunikasi sosial terbatas dan masyarakat seetnik. 

Secara faktual, kondisi tersebut terjadi pada masyarakat di wilayah 

Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten. Sebagai 

masyarakat dwibahasa, masyarakat di kawasan ini sebagian besar menggunakan 

bahasa Jawa Serang sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

kedua.  

Sejumlah fakta membuktikan bahwa bahasa Jawa Serang berperan cukup 

efektif bagi lingkungan dan aspek kehidupan yang luas karena bahasa itu 

digunakan oleh penutur dari pelbagai latar belakang. Sebutan bahasa Jawa Serang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai pengganti sebutan bahasa Jawa Dialek 

Banten sebagaimana yang termuat dalam beberapa referensi. Pemilihan istilah 

bahasa Jawa Serang ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masyarakat 

Kelurahan Gerem pada umumnya menamai bahasa Jawa Dialek Banten yang 

mereka gunakan dengan sebutan bahasa Jawa Serang. 

Jika ditinjau dari segi profesi penutur, penggunaan bahasa Jawa Serang 

dapat dikatakan merata karena digunakan oleh pelajar, pegawai pada umumnya, 

baik negeri maupun swasta, pedagang, dan petani. Jika ditinjau dari segi usia 

penuturnya, bahasa Jawa Serang dipergunakan oleh para penutur dari kelompok 

dewasa, remaja, dan anak-anak. Adanya kelompok penutur anak-anak dan remaja 
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mempunyai makna penting karena mengandung arti bahwa pewarisan bahasa 

Jawa Serang serta aspek-aspek budaya yang didukungnya tidak terputus. Hal ini 

sesuai dengan teori pemertahanan bahasa (language maintenance) yang 

menyatakan bahwa sebuah bahasa dapat bertahan dan berkembang jika ditunjang 

oleh masyarakat pemiliknya, yang salah satu indikatornya ialah terjadinya 

regenerasi atau pewarisan kepada generasi berikutnya. 

Bahasa Jawa Serang memiliki kedudukan sebagai bahasa pergaulan, yaitu 

bahasa yang digunakan untuk bertutur dalam setiap kegiatan atau situasi tidak 

resmi. Lokasi atau tempat penggunaannya dapat berlangsung di lingkungan 

rumah, tetangga, pasar, kantor, tempat pengajian, sekolah, dan sebagainya. 

Sementara itu, bahasa Indonesia digunakan dalam situasi-situasi yang resmi, 

seperti dalam rapat-rapat dinas di kantor, bahasa pengantar di sekolah, dan 

sebagainya. Dengan demikian, frekuensi penggunaan bahasa Jawa Serang cukup 

tinggi. 

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa bahasa Jawa Serang dan 

bahasa Indonesia keduanya digunakan secara aktif oleh sebagian besar masyarakat 

di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten. Kedua 

bahasa itu digunakan secara bergantian sesuai dengan situasi, kondisi, dan mitra 

tutur yang dihadapi. Penggunaan dua bahasa tersebut secara aktif memungkinkan 

terjadinya proses pemilihan bahasa. 

Gejala pemilihan dan penggunaan bahasa dalam masyarakat tutur di 

wilayah Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten 

merupakan fenomena kebahasaan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal itu erat 

kaitannya dengan latar belakang bahasa ibu penuturnya, lebih-lebih jika dikaitkan 

dengan adanya berbagai ragam bahasa dalam bahasa Indonesia dan tingkat tutur  

bebasan ‘halus’ dan pasaran ‘kasar’ dalam bahasa Jawa Serang. 

Seorang penutur harus cermat dalam menggunakan bahasa pada suatu 

peristiwa tutur. Ia harus memperhatikan dimensi vertikal (status sosial) dan 

dimensi horizontal (jarak sosial) mitra tutur karena ketidaktepatan dalam 

pemilihan bahasa dapat menimbulkan kendala sosial bagi peserta tutur.  
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Ada tiga jenis pilihan bahasa yang biasa dikenal dalam kajian 

sosiolinguistik, yaitu alih kode (code switching), campur kode (code mixing), dan 

variasi dalam bahasa yang sama (variation within the same language). Greenfield 

(dalam Fishman, 1972:46) melakukan penelitian pilihan bahasa dengan ancangan 

(approach) sosiologi, yaitu dengan menggunakan analisis ranah (domain analysis) 

sebagaimana pernah diperkenalkan oleh Fishman. Sehubungan dengan hal itu, 

Greenfield menegaskan bahwa pilihan bahasa merupakan konstelasi antara 

partisipan, lokal, dan topik. 

Dengan melakukan penelitian berbasis pendekatan psikologi sosial, 

Herman (dalam Fishman, 1972, hlm. 511) menyimpulkan bahwa pilihan variasi 

kode bahasa terkait dengan faktor psikologi pengguna bahasa. Menurutnya, 

pilihan bahasa akan dideterminasi oleh hal-hal berikut ini: 

(1) kebutuhan pribadi, 

(2) situasi saat pembicaraan berlangsung (immediate situation), dan 

(3) situasi yang melatarbelakangi pembicaraan (background situation). 

Situasi pertama menyangkut urusan pribadi, sedangkan dua situasi lainnya 

menyangkut kelompok sosial. Ketiganya itu dapat bertumpang tindih pada saat 

terjadi interaksi verbal. 

Penelitian pilihan bahasa yang juga menggunakan ancangan psikologi 

sosial dilakukan oleh Giles yang memunculkan teori akomodasi. Giles (1977, 

hlm. 129) menginisiasi konsep akomodasi, suatu istilah yang biasa digunakan 

dalam psikologi ke dalam perilaku linguistik. Biasanya, akomodasi itu mengambil 

bentuk konvergensi (menyatu atau menuju suatu arah), yaitu penutur akan 

memilih suatu bahasa atau ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan atau 

kemampuan lawan bicara. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu seorang penutur 

bisa gagal mengonvergensikan diri atau dia bahkan harus melakukan divergensi 

(mengaburkan atau menyimpang dari arah). Dengan perkataan lain, seorang 

penutur mungkin saja sama sekali tidak berusaha untuk menyesuaikan tuturnya 

dengan kepentingan lawan bicaranya, malahan justru dengan sengaja membuat 

tuturnya sama sekali tidak serupa dengan tutur lawan bicara. Hal ini terjadi kalau 
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si penutur ingin menekankan loyalitas atau kesetiaan terhadap kelompoknya dan 

memisahkan diri dari kelompok lawan tuturnya. 

Penelitian tentang fenomena variasi pilihan bahasa antara bahasa Jawa 

Serang dan bahasa Indonesia pada masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan 

Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten dapat memberikan gambaran dan 

eksplanasi konkret tentang situasi diglosik di wilayah ini. Secara teoretis dan 

empiris penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan juga peran dan ranah 

penggunaan bahasa Jawa Serang atau bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi 

para penutur di wilayah Kelurahan Gerem. Selanjutnya, penelitian ini pun akan 

menunjukkan temuan dan fakta terkini tentang fungsi, peran, kedudukan, dan 

perkembangan masing-masing bahasa dalam hubungannya dengan pelbagai faktor 

sosiokultural.    

Di samping variasi bahasa, kontak bahasa antarpenutur di suatu wilayah 

memungkinkan terjadinya perubahan bahasa. Perubahan bahasa atau pergeseran 

pola berbahasa terjadi secara lambat laun dan dalam kurun waktu yang sangat 

panjang. Pergeserannya tidak serta-merta teramati. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wardhaugh (1998, hlm. 76) berikut ini, “Perubahan bahasa sangat sulit 

diobservasi. Meskipun demikian, perubahan akan terlihat pada bentuk-bentuk tulis 

yang merupakan dokumen ujaran.” Perubahan bahasa dapat terjadi secara internal 

maupun secara eksternal. Secara internal, perubahan bahasa itu biasa terjadi pada 

ranah fonologi, morfologi, sintaksis, bahkan semantik dan kosakata. Adapun 

perubahan secara eksternal diakibatkan oleh masuknya unsur-unsur bahasa lain ke 

tubuh bahasa tersebut. Misalnya, peminjaman kosakata dari bahasa lain untuk 

memenuhi kebutuhan bahasa tersebut. 

Perubahan yang terus-menerus memiliki dampak kurang baik terhadap 

pelestarian bahasa. Dalam kurun waktu yang panjang akan menyebabkan 

hilangnya banyak kosakata dalam bahasa utama akibat tergerus oleh kata-kata 

baru. Kondisi yang demikian, menurut Chaer (2004, hlm. 142) dan Bolinger 

(1975, hlm. 33), apabila tidak terkendali bisa menyebabkan kematian suatu 

bahasa. Perubahan bahasa bisa terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki peluang 
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kerja tinggi bagi penduduk wilayah lain yang wilayahnya memiliki peluang kerja 

kecil. 

Menurut Fasold (1984, hlm. 213), pemertahanan dan pergeseran bahasa 

ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ia 

merupakan hasil kolektif dari pilihan bahasa (language choice). Selanjutnya, 

dikemukakan bahwa pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa sebagai berikut. 

Language shift simply means that a community gives up a language 

completely in favour of another one. The members of the community, when 

the shift has taken place, have collectivelly chosen a new language where 

and old one used to be used. In language maintenance, the community 

collectivelly decides to continue using the language in domains formely 

shift in progress. If the members of speech community are monolingual 

and are not collectively acquiring another language, then they are 

obvisiously maintaining their language use pattern…. (Fasold, 1984, hlm. 

213) 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa pergeseran bahasa itu 

terjadi manakala masyarakat pemakai bahasa memilih suatu bahasa baru untuk 

mengganti bahasa sebelumnya. Dengan kata lain, pergeseran bahasa itu terjadi 

karena masyarakat bahasa tertentu beralih ke bahasa lain, biasanya bahasa yang 

dominan dan berprestise, lalu digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa 

yang lama. Pemertahanan bahasa dalam masyarakat bahasa tetap menggunakan 

bahasa-bahasa secara kolektif atau secara bersama-sama dalam ranah-ranah 

pemakaian tradisional.  

Uraian di atas pun sesuai dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat 

dwibahasa di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten. 

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir telah banyak pendatang dari luar 

Gerem yang bermukim di kawasan ini. Mereka sebagian besar adalah para 

karyawan perusahaan dan pegawai negeri, di samping para pedagang. Karena 

mereka tidak berlatar belakang bahasa Jawa Serang, maka frekuensi penggunaan 

bahasa Indonesia cukup tinggi dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan 

warga setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila penelitian tentang 
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pemertahanan bahasa Jawa Serang di kawasan ini menjadi menarik pula 

dilakukan.  

Para ahli sosiolinguistik sependapat bahwa kajian pemertahanan bahasa 

ibu tetap relevan dilakukan di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia pada 

umumnya dwibahasawan karena selain memiliki bahasa ibu yang biasanya berupa 

bahasa daerah  juga memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Situasi 

kebahasaan seperti ini menggambarkan bahwa telah terjadi kontak bahasa antara 

bahasa ibu dengan bahasa Indonesia. Kontak bahasa tersebut dapat menimbulkan 

berbagai fenomena kebahasaan, seperti kedwibahasaan, diglosia, alih kode, 

interferensi, konvergensi, pergeseran bahasa, dan pemertahanan bahasa. Itu 

pulalah sebabnya, kajian tentang pergeseran dan pemertahanan bahasa dalam 

masyarakat multibahasa atau dwibahasa masih sering dilakukan orang, dan 

tampaknya masih menjadi isu menarik dalam dasawarsa yang mendatang.  

Penelitian tentang pemertahanan bahasa Jawa Serang pada masyarakat 

dwibahasa di Kelurahan Gerem  Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten 

dapat memberikan gambaran konkret tentang bertahan atau tidaknya bahasa Jawa 

Serang  di kawasan ini.  

Pemilihan Kelurahan Gerem sebagai lokasi penelitian didasarkan pada 

empat alasan. Pertama, Kelurahan Gerem merupakan kawasan yang cukup luas 

dan berpenduduk cukup padat di Kota Cilegon; kedua, karena pengaruh migrasi 

penduduk dari luar Gerem, masyarakat Kelurahan Gerem merupakan masyarakat 

dwibahasawan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia; ketiga, Kelurahan Gerem 

merupakan sentra industri besar di Kota Cilegon yang dapat dikatakan 

merepresentasikan Kota Cilegon, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun 

budaya, termasuk bahasa; keempat, karena intensitas penggunaan bahasa 

Indonesia oleh sebagian penduduk (pendatang) itulah, dikhawatirkan bahasa ibu 

(bahasa Jawa Serang) di kawasan ini lambat laun tergeser, bahkan punah.  

 

B. Rumusan Masalah 
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Fokus masalah dalam penelitian ini adalah variasi penggunaan bahasa dan 

pemertahanan bahasa Jawa Serang pada masyarakat dwibahasa. Untuk menyusun 

rumusan masalah penelitian, fokus ini dikembangkan menjadi empat subfokus, 

yaitu (1) wujud variasi penggunaan bahasa, (2) ranah penggunaan bahasa Jawa 

Serang, (3) upaya mempertahankan bahasa Jawa Serang, dan (4) faktor-faktor 

penentu pemertahanan bahasa Jawa Serang. 

Untuk mengetahui bertahan atau tidaknya suatu bahasa dalam kelompok 

masyarakat tertentu, perlu diketahui penggunaan bahasa tersebut dalam berbagai 

situasi, terutama dengan menerapkan analisis ranah (domain). Menurut Fishman 

(1972, hlm.74), ada lima ranah yang dapat digunakan untuk penelitian semacam 

ini. Kelima ranah tersebut adalah keluarga (family), persahabatan (friendship), 

agama (religion), pendidikan (education), dan pekerjaan (employment). 

Diasumsikan, penggunaan bahasa dalam ranah keluarga merupakan benteng 

terakhir dari pemertahanan suatu bahasa (Gunawan, 2002:45). Adapun Parasher 

(dalam Pitana, 1994, hlm. 35) mengemukakan enam ranah kebahasaan, yaitu 

keluarga, ketetanggaan, kekariban, pendidikan, pemerintahan, dan transaksi.  

Dalam penelitian ini, penulis memadukan kedua pendapat di atas menjadi 

tujuh ranah kebahasaan yang digunakan sebagai acuan, yaitu keluarga, 

ketetanggaan, kekariban, keagamaan, pendidikan, transaksi, dan pemerintahan. 

Berdasarkan acuan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut.    

1. Bagaimana wujud variasi penggunaan bahasa masyarakat Kelurahan Gerem 

Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten?  

2. Pada ranah apa sajakah bahasa Jawa Serang bertahan digunakan oleh 

masyarakat Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi 

Banten? 

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gerem 

Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten itu dalam mempertahankan 

bahasa Jawa Serang? 
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4. Faktor-faktor apakah yang menentukan pemertahanan bahasa Jawa Serang 

dalam masyarakat Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon 

Provinsi Banten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan wujud variasi penggunaan bahasa dan 

pemertahanan bahasa Jawa Serang pada masyarakat dwibahasa di Kelurahan 

Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten. 

 

 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk tujuan-tujuan berikut: 

a. mendeskripsikan wujud variasi penggunaan bahasa pada masyarakat 

Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten; 

b. mengidentifikasi kebertahanan bahasa Jawa Serang dalam ranah tertentu pada 

masyarakat Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi 

Banten; 

c. mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gerem 

Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten itu dalam mempertahankan 

bahasa Jawa Serang; dan 

d. mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan pemertahanan bahasa Jawa 

Serang dalam masyarakat Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon 

Provinsi Banten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Fenomena perilaku berbahasa daerah merupakan gejala yang alami pada 

sebuah bahasa. Namun, sebagai pemerhati bahasa daerah, timbul semacam 
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‘kecemasan’ apabila eksistensi bahasa daerah ini, khususnya bahasa Jawa Serang, 

lambat laun akan mengalami pergeseran, lebih-lebih kepunahan. 

Karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berikut ini. 

 

1. Manfaat Teoretis 

a. di bidang pengembangan ilmu bahasa, diharapkan dapat menjadi 

sumbangsih aplikasi teori sosiolinguistik di Indonesia, khususnya tentang 

kedwibahasaan, situasi diglosia, alih kode dan campur kode, serta 

interferensi dan integrasi bahasa;  

b. sebagai bahan rujukan teoretis bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. sebagai bahan informasi sosiolinguistik kepada pihak-pihak terkait tentang 

situasi diglosik dan variasi penggunaan bahasa pada masyarakat 

dwibahasa di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi 

Banten; 

b. sebagai bahan informasi kepada masyarakat penutur bahasa Jawa Serang 

di Gerem, khususnya, tentang intensitas dan kualitas penggunaan bahasa 

Jawa Serang di daerahnya; 

c. sebagai bahan informasi sosiolinguistik kepada lembaga terkait, khususnya 

ke arah pemertahanan dan pelestarian bahasa Jawa Serang yang 

digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan perencanaan 

kebijakan bahasa, baik di tingkat lokal maupun nasional; 

d. sebagai dasar berpijak bagi para pemangku kepentingan di Kota Cilegon 

untuk menetapkan kebijakan penggunaan bahasa Jawa Serang bagi 

masyarakatnya pada hari-hari tertentu yang dituangkan dalam bentuk 

regulasi lokal berupa peraturan daerah (Perda) dan sejenisnya; 
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e. sebagai motivasi bagi para penulis untuk menyusun buku ajar muatan 

lokal bahasa Jawa Serang di semua jenjang pendidikan; 

f. sebagai landasan bagi para penulis untuk menyusun Kamus Lengkap 

Bahasa Jawa Serang yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

E. Struktur Organisasi Disertasi 

Disertasi ini memuat lima bab yang terdiri atas Bab I, Bab II, Bab III, Bab 

IV, dan Bab V. Bab I berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II berisi 

Landasan Teori dan Kajian Pustaka. Bab III Metode Penelitian yang mencakup 

definisi operasional, lokasi penelitian, desain penelitian, metode penelitian, 

sumber data dan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

keabsahan data. Bab IV berisi Temuan Penelitian dan Pembahasan. Bab V berisi 

Simpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


