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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini memakai pendekatan sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah 

ilmu bahasa yang berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat sekitar pengguna 

bahasa. Pendekatan sosiolinguistik akan berkaitan dengan penyelidikan hubungan 

antara bahasa dan masyarakat dengan tujuan mencari pemahaman tentang struktur 

bahasa dan bagaimana bahasa komunikasi tersebut berfungsi (Wardhaugh, 2006: 

13). Metode ini digunakan karena peneliti akan meneliti pergeseran bahasa dan 

pergeseran bahasa merupakan salah satu kajian dari sosiolinguistik. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif digunakan saat peneliti menganalisis data survei 

untuk melihat realisasi pengucapan pada keluarga etnis Cina Benteng supaya 

terlihat kemampuan penutur dalam menjaga bahasa terdahulu atau bahkan 

meninggalkan bahasanya. Setelah mengumpulkan realisasi pengucapan, peneliti 

mencari beberapa informan untuk diwawancarai dengan dibagi beberapa kriteria, 

yaitu untuk ayah, ibu, dan anak. Data hasil wawancara tersebut kemudian 

dikumpulkan, dianalisis, dan diambil kesimpulan berkaitan dengan pergeseran 

bahasa yang muncul. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Pasar Lama, Kelurahan Sukasari, 

Kota Tangerang. Lokasi ini diambil karena etnis Cina Benteng di kawasan Pasar 

Lama berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat sekitar dalam komunikasi 

sosial meskipun dengan etnis yang berbeda. Selain itu, kawasan Pasar Lama juga 

dikenal sebagai lokasi yang dominan dihuni oleh keluarga etnis Cina Benteng. 
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Dengan demikian, lokasi ini sangat sesuai untuk dijadikan sebagai tempat 

observasi penelitian, khusunya topik pergeseran bahasa Mandarin dialek Hokkian 

dalam ranah keluarga. 

 

C. Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian ini adalah realisasi tuturan dari masyarakat tutur 

yang terbiasa menggunakan bahasa Mandarin dialek Hokkian, bahasa Sunda, 

bahasa Betawi, maupun ragam bahasa lainnya yang terjadi di keluarga etnis Cina 

Benteng dalam kehidupan sehari-harinya. Realisasi tuturan yang terjadi adalah 

tuturan dari masyarakat pengguna bahasa dalam ranah keluarga etnis Cina 

Benteng. Selain dari realisasi tuturan masyarakat tutur etnis Cina Benteng, sumber 

data lain adalah dari internet. Data dari internet diperoleh dari sebuah blog salah 

satu warga etnis Cina Benteng yang mengemukakan bahasa yang dipergunakan 

oleh etnis Cina Benteng. 

Data penelitian yang dimaksud adalah data berbagai macam tuturan yang 

ada dalam berbagai peristiwa tutur, tetapi masih dalam ranah keluarga. Data 

tuturan tersebut diteliti bersama konteks situasi tutur bagi tuturan tersebut. Selain 

menganalisis beberapa tuturan yang biasa mereka pergunakan, peneliti juga 

mewawancarai beberapa informan untuk menanyakan keadaan penggunaan 

bahasa Cina Benteng. Informan tersebut dibatasi dengan kriteria penutur tua dan 

penutur muda. Informan ini sudah mewakili keluarga yang ada di kawasan Pasar 

Lama. 

 

D. Desain Penelitian 

Karena teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik simak 

libat cakap (SLC) dan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), peneliti 

menggunakan media penyadapan ketika berpartisipasi seperti diagram 3.1 

(Sudaryanto, 1988: 5). Desain penelitian seperti dalam diagram 3.1 digunakan 
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karena peneliti melihat kondisi sosial dan pendidikan masyarakat Cina Benteng 

yang tidak terlalu tinggi sehingga penggunaan angket dipandang kurang efektif.  

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 

Desain Penelitian 
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Penyadapan 

(teknik sadap) 

Penyimakan 

(metode simak) 

Berpartisipasi sambil 

menyimak : teknik simak 

libat cakap (SLC) 

Tidak berpartisipasi ketika 

menyimak : teknik simak 

bebas libat cakap (SBLC) 

Perekaman (teknik 

rekam) 

Pencatatan pada kartu 

data (teknik catat) 

Klasifikasi/ 

pengelompokan 

kartu data 

Analisis pergeseran bahasa: 

a. Proses 

b. Pola 
c. Faktor-faktor 

 

Kesimpulan  
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E. Definisi Operasional 

Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1) Pegeseran bahasa adalah terjadinya pergantian pemakaian bahasa Hokkian ke 

bahasa baru yang digunakan etnis Cina Benteng. 

2) Masyarakat etnis Cina Benteng adalah masyarakat Tionghoa yang tinggal dan 

menetap di daerah Tangerang; mereka menyebut bahasa yang mereka 

pergunakan sebagai bahasa Cina Benteng. 

3) Bahasa Hokkian adalah bahasa yang awalnya digunakan di Provinsi Fujian 

(Hokkien), yang kemudian menyebar ke daerah Taiwan, ke sebelah utara 

Guangdong (Kengtang), dan ke Asia Tenggara, kemudian sebagian dari 

mereka melakukan migrasi dan menetap di Nusantara, salah satunya di 

Tangerang. 

4) Ranah penggunaan bahasa adalah lingkungan keluarga yang memungkinkan 

terjadinya percakapan. 

5) Proses pergeseran bahasa adalah proses bergesernya leksikon ditinjau dari segi 

fonologis dan morfologis. 

6) Pola pergeseran adalah leksikal yang bergeser dari bahasa Hokkian ke bahasa 

daerah tertentu yang akan dikaji. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam instrumen pengolahan, peneliti akan menggunakan instrumen 

wawancara dan kartu data untuk mengumpulkan data hasil wawancara terbuka 

dan observasi di lapangan.  

 

1. Daftar Tanyaan 

Di bawah ini adalah daftar yang digunakan untuk mewawancarai ayah dan 

anak. Terdapat minimal enam tanyaan untuk anak dan minimal tujuh tanyaan 
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untuk ayah dan ibu dengan menggunakan wawancara terbuka yang nantinya akan 

ada tambahan untuk pertanyaan lain setelah informan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang sudah tersedia. Contoh daftar tanyaan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InstrumenWawancara Terbuka 

 

Nama  : ................................................................................. 

Usia  : ................................................................................. 

Jenis Kelamin : ................................................................................. 

Pendidikan : ................................................................................. 

 

1. Bahasa apa yang Anda pergunakan sehari-hari di dalam 

keluarga? Berikan alasan! 

2. Bahasa apa yang Anda pergunakan sehari-hari di luar 

lingkungan keluarga? Berikan alasan! 

3. Apakah Anda mampu berbahasa Hokkian? Berikan alasan! 

4. Apakah Anda masih memertahankan budaya Cina di dalam 

keluarga? 

5. Mengapa Bapak/Ibu tidak mengajarkan bahasa etnis kepada 

anak-anak Anda? (Untuk Ayah dan Ibu) 

6. Apa pendapat Anda terhadap larangan berbahasa etnis ketika 

jaman pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru? 

7. Bagaimana menurut Anda, kondisi kalangan etnis Cina di 

Indonesia pada saat ini? 
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2. Kartu Analisis data 

Selain daftar tanyaan, peneliti juga menggunakan kartu analisis data untuk 

menganalisis realisasi tuturan dalam keluarga etnis Cina Benteng. Berikut ini 

adalah contoh kartu analisis data yang dipergunakan. 

 

No. Data 

1 

Waktu: 

10 Desember 2012, Pukul 08.00 

Konteks Tuturan ini terjadi di suatu pasar pagi antara pembeli yang 

merupakan suku asli dan penjual yang merupakan salahsatu 

etnis Cina Benteng yang biasa berjualan di pasar. 

Tuturan Pembeli : ‘Enci’, ‘nyanun’ bae jualannya. Kue ini  

                           ‘baraha’? 

Penjual : Kemana aja ‘mpok’? Yang ‘ntu’ ‘cenggo’, yang  

                          ini ‘noceng’. Yang ‘ntu’ rasanya enak. 

Analisis Enci adalah panggilan untuk kakak perempuan etnis Tionghoa 

yang berasal dari kata cici, nyanun berarti bengong dari bahasa 

Betawi, baraha berarti berapa yang berasal dari bahasa Sunda 

sabaraha yang mengalami aferesis, yaitu penghilangan suku 

kata awal, mpok adalah sebutan untuk kakak perempuan dalam 

bahasa Betawi, dan cenggo berasal dari bahasa Hokkian yang 

mengalami abreviasi dari kata seceng dan gope yang berarti 

seribu lima ratus. 

 

Setelah realisasi tuturan dalam kartu data tersebut dikumpulkan, kemudian akan 

dianalisis bagaimana proses pergeserannya dan pola pergeseran yang terjadi. 



37 
 

Yulia Nurul Irawan, 2013 
Pergeseran Bahasa Mandarin Dialek Hokkian Dalam Keluarga Etnis Cina Benteng Di Kelurahan 
Sukasari Kota Tangerang 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simak libat cakap (SLC) dan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) 

(Sudaryanto, 1993: 133-135). Dalam teknik SLC, peneliti tidak terlibat dalam 

tuturan atau ikut serta dalam proses pembicaraan peserta tutur yang direkam, 

tetapi bertindak sebagai pemerhati penuh yang dengan tekun mendengarkan apa 

yang dibicarakan dan dikatakan peserta tutur yang terlibat dalam tuturan. 

Dalam teknik SBLC, peneliti terlibat dalam peristiwa tutur bersama 

peserta tutur lain yang terlibat dalam tuturan, pengamatan langsung, dan 

wawancara. Sejalan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis mendeskripsikan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa Hokkian pada 

keluarga Cina Benteng di Kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang. Metode ini 

menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan dengan menyajikan 

suatu hal yang fakta dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Melalui kartu data, data realisasi tuturan yang sudah terkumpul kemudian 

ditranskripsi, diidentifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis sehingga dapat 

disimpulkan. Transkripsi bertujuan memindahkan data kebahasaan yang awalnya 

adalah sebuah rekaman ke dalam bentuk tulisan. Identifikasi bertujuan untuk 

memilih data bahasa yang sesuai dengan kebutuhan yang diteliti. Setelah 

diidentifikasi, data yang tersedia kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa 

kelompok bahasa, misalnya kata bilangan (numeralia), kata benda (nomina), kata 

kerja (verba), dan kata sifat (adjektiva). Data yang sudah terkumpul berdasarkan 

kelompok bahasanya kemudian disimpulkan berdasarkan pola pergeseran bahasa 

dan proses pergeseran bahasanya. 
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Hasil wawancara terbuka terhadap satu keluarga yang terdiri atas ayah, 

ibu, dan anak tersebut dikumpulkan serta dianalisis. Hasil wawancara tersebut 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pergeseran bahasa dalam keluarga etnis Cina Benteng di Sukasari. Berikut ini 

adalah contoh analisis yang akan peneliti jadikan pembahasan untuk analisis dari 

data yang sudah dikumpulkan. 

 

 

 

Tabel 3.1 

Contoh Tabel Analisis 

 

No Gloss 
Kata 

asal 

Pola 

Pergeseran 

Proses 

Pergeseran 
Faktor-faktor 

1 Baraha Sabaraha B. Sunda 

Aferesis 

(Penghilangan  

suku kata 

awal) 

Adanya pencampuran 

bahasa dengan 

mayoritas penduduk 

yang berasal dari 

suku Sunda. 

2 Gegoler Goler B. Sunda 

Dwipurwa 

(pengulangan 

suku pertama) 

Adanya pencampuran 

bahasa dengan 

mayoritas penduduk 

yang berasal dari 

suku Sunda. 

3 Cenggo 
Seceng 

gope 
B. Hokkian 

Abreviasi 

akronim 

Orang tua masih 

mengajarkan bahasa 

Mandarin dialek 

Hokkian ketika 

menyebut nama 

bilangan 

4 Enci Cici B. Hokkian 

Diambil dari 

suku pertama 

dan di 

depannya 

ditambah 

nasal 

 

Orang tua masih 

mengajarkan bahasa 

Mandarin dialek 

Hokkian ketika 

menyebut hubungan 

kekerabatan. 
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