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DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

A. Daftar Lambang
O1	: Pembicara 
O2		: Lawan bicara
O3		: Orang ketiga yang hadir dalam pembicaraan antara O1 dan O2
N		: Bahasa Jawa bentuk ngoko 
M		: Bahasa Jawa bentuk madya
K		: Bahasa Jawa bentuk krama
KA		: Bahasa Jawa bentuk krama andhap
KI		: Bahasa Jawa bentuk krama inggil
-----------	: Tidak mempunyai padanan dan bentuk tuturan tidak tetap
:                       : Mempunyai padanan dan bentuk tuturan tetap

B. Daftar Singkatan
	Ka/Ne		: Kakek/Nenek		
	Kak		: Kakak		
	Cu		: Cucu	
	Ba/Ib		: Bapak/Ibu 			
	Ad		: Adik
	Sua/Ist		: Suami/Istri			
	An		: Anak
	SlBI		: selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia
	SlBJ		: selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Jawa
BI=BJ	: antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sama seringnya digunakan
BI>BJ        : bahasa Indonesia lebih banyak/lebih sering digunakan daripada bahasa Jawa
BJ>BI             : bahasa Jawa lebih banyak/lebih sering digunakan daripada bahasa      Indonesia 
	Tdk Jwb	: tidak jawab















INTISARI

Azizah, Siti Nur. 2008. ”Pemilihan Bahasa di Ranah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pakulaut Kecamatan Margasari dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”. Skripsi S1 Sastra Indonesia. Semarang: Fakultas Sastra Undip. Pembimbing I: Drs. Suyanto, M.Si. Pembimbing II: Drs. Suharyo, M.Hum.
Kata kunci: pemilihan, bahasa, ranah, rumah tangga. 
Penelitian tentang pemilihan bahasa di ranah rumah tangga pada masyarakat tutur Kabupaten Tegal diwakilkan pada dua titik wilayah pengamatan, yaitu Desa Pakulaut Kecamatan Margasari dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi. Akibat adanya perbedaan perilaku sosial dan letak geografis di antara kedua wilayah penelitian memunculkan pertanyaan apakah dalam masyarakat tutur Tegal mengalami pergeseran pemilihan bahasa dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, khususnya di dalam ranah rumah tangga. Penelitian pemilihan bahasa ini dipandang relevan mengingat kedua bahasa (Jawa dan Indonesia) ini tergolong bahasa utama dalam masyarakat tutur tersebut.      
Masalah yang dikaji adalah mengenai bentuk pemilihan tuturan atau bahasa di ranah rumah tangga dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi/mempengaruhi kekerapan pemakaian bahasa di dalam ranah rumah tangga baik pada situasi santai maupun situasi resmi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk atau wujud pemilihan bahasa di ranah rumah tangga dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerapan pemakaian bahasa di ranah rumah tangga. 
Metode yang digunakan dalam penyediaan data adalah dengan cara melakukan observasi nonpartisipatif, wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner sebagai alatnya, kemudian dilanjutkan wawancara mendalam kepada informan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data tentang pemilihan dan pemakaian bahasa di dalam ranah rumah tangga secara nyata. 
	Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan desain kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat tutur Desa Pakulaut Kec. Margasari dan Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kabupaten Tegal, bahasa Jawa masih memegang peranan penting sebagai alat komunikasi, ekspresi, dan interpretasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, melalui sajian kualitatif dapat diambil simpulan bahwa adanya perbedaan pandangan umur, tingkat pendidikan, dan status peran interlokutor (lawan bicara) mempengaruhi pemilihan tuturan/bahasa yang akan digunakan oleh responden. 
	Berdasarkan aspek situasi yang melatarbelakangi, dapat dikatakan bahwa pemilihan bentuk tuturan bahasa Jawa, baik SlBJ, BI=BJ, atau BJ>BI oleh responden Desa Pakulaut dan Desa Slawi Kulon di ranah rumah tangga, bersifat tetap/stabil. Artinya, pemilihan tuturan ini oleh responden di kedua wilayah penelitian berlaku dalam situasi resmi dan santai, meskipun pemilihan terhadap tuturan SlBJ, BI=BJ, atau BJ>BI ini berada dalam porsi yang berbeda.  

