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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kajian sosiolinguistik, khususnya penelitian yang berkaitan tentang 

penggunaan ragam kata sapaan tergolong masih sedikit langka. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa penggunaan ragam kata sapaan menjadi bagian penting 

dalam proses interaksi sosial, yakni digunakan untuk mengawali atau memulai 

suatu percakapan. Hal ini tentu saja akan menentukan apakah interaksi sosial 

dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sejalan dengan kenyataan tersebut, 

dapat ditegaskan bahwa penggunaan ragam kata sapaan perlu segera diteliti 

dan dikaji secara mendalam. 

Pemilihan penggunaan kata sapaan yang digunakan dalam transaksi 

jual beli di pasar Masaran cukup bervariasi. Hal ini sejalan dengan masyarakat 

yang tinggal di sekitar pasar Masaran memiliki karakteristik yang bervariasi. 

Sejalan dengan realitas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Ragam 

Sapaan Dalam Tuturan Kegiatan Perdagangan Di Pasar Masaran Kabupaten 

Sragen”.  

Kata sapaan merujuk pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk 

menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Adapun 

para pelaku yang dimaksud merujuk pada pembicara, lawan bicara, serta 

orang yang sedang dibicarakan (Kridalaksana, 1993: 14). Kata sapaan 

digunakan untuk menyapa orang lain atau untuk memanggil orang yang 

hendak diajak bicara. Peran kata sapaan ini sangat penting, agar tuturan yang 
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disampaikan tepat diterima oleh orang yang diajak bicara. Penggunaan sapaan 

dalam berkomunikasi tidak hanya dilihat dari cara penutur menyapa mitra 

tutur, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana maksud dari sapaan 

tersebut. Penggunaan kata sapaan dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, 

dan status sosial. Faktor-faktor tersebut akan menimbulkan adanya ragam 

sapaan yang digunakan dalam suatu masyarakat. Manusia hidup dan 

membentuk suatu komunitas yang disebut masyarakat. 

Masyarakat merupakan sebagian kelompok orang (dalam jumlah yang 

banyaknya relatif), yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah tempat 

tinggal, atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama, sedangkan 

masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa menggunakan 

bahasa yang sama (Muhammad, 2011: 61). Masyarakat merupakan wadah 

terbentuknya suatu aktivitas yang mendukung terjadinya interaksi sosial. 

Tempat dimana manusia bekerja dapat menjadi faktor pendukung terwujudnya 

interaksi sosial misal, pasar, perkantoran, pabrik, dsb. 

Pasar merupakan tempat bertemu antara pedagang dan pembeli 

sehingga terwujud kegiatan ekonomi. Selain sebagai wujud kegiatan ekonomi, 

pasar merupakan salah satu tempat pendorong terjadinya proses interaksi 

sosial. Pemilihan kata sapaan yang digunakan pedagang ketika menjajakan 

barang dagangannya dan pembeli yang hendak menawar dagangan cukup 

beragam. Hal ini terlihat jelas di pasar tradisional yang terletak di kelurahan 

Pringanom, kecamatan Masaran, kabupaten Sragen. Pasar tradisional yang 

berdiri pada tahun 1978 dinamakan pasar Masaran. 
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Masyarakat Jawa, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah sekitar 

Pasar Masaran  mayoritas menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. 

Sehari-hari mereka menggunakan ragam kata sapaan dalam bahasa Jawa. 

Misalnya, mbak, mas, nduk, pakde, budhe, simbah, bahkan ada yang 

menggunakan sapaan dalam bentuk gelar, misalnya, pak lurah, pak haji, pak 

RT, bu guru dll. Sebagian kecil ada pula masyarakat sekitar Pasar Masaran 

yang menggunakan kata sapaan dalam bahasa Indonesia, yakni orang luar 

Jawa yang belum lama menetap di Masaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti “Ragam Sapaan Dalam Tuturan Kegiatan Perdagangan 

di Pasar Masaran Kabupaten Sragen”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengarahkan penelitian lebih mendalam dan terarah sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Sehubungan dengan itu, peneliti membatasi permasalahan 

pada penggunaan ragam sapaan dalam tuturan kegiatan perdagangan di pasar 

Masaran kabupaten Sragen serta menganalisis faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terwujudnya ragam sapaan tersebut. 

 

C. Rumusan Masalah 

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam  penelitian ini. 

1. Bagaimana ragam sapaan yang digunakan dalam tuturan kegiatan 

perdagangan di Pasar Masaran kabupaten Sragen? 
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2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan ragam sapaan 

dalam tuturan kegiatan perdagangan di Pasar Masaran kabupaten Sragen? 

 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada dua tujuan yang ingin 

dicapai. 

1. Memaparkan jenis ragam sapaan yang digunakan di dalam tuturan 

kegiatan perdagangan di Pasar Masaran kabupaten Sragen. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sapaan 

dalam tuturan kegiatan perdagangan di Pasar Masaran kabupaten Sragen. 

 

E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memililiki manfaat, baik teoretis maupun 

praktis. 

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang lebih besar 

dan rinci mengenai sosiolinguistik, khususnya dalam hal penggunaan 

ragam kata sapaan. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rambu-rambu 

dalam penggunaan kata sapaan di kehidupan masyarakat. 

 

 

  


