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APPENDIX 1 

Sheets of Questionnaire  

Angket ini digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian tentang penggunaan 

bahasa. Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan tugas akhir (Skripsi) peneliti 

untuk mendapatkan gelar sarjana. Mohon jawab pertanyaan dibawah  ini sesuai 

dengan kondisi yang ada. 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia   : 

Daerah asal  : 

Pendidikan terakhir :  

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan dengan kondisi anda 

1. Apakah anda berasal dari luar kota Surabaya? 

a. Ya  

b. Tidak 

2. Berapa lama anda tinggal di wilayah ini ? 

a. < 5 tahun 

b. > 5 tahun 

3. Mengapa anda meninggalkan daerah asal? 

a. Pekerjaan 

b. Pendidikan  

c. …………………………………… ( isi sendiri ) 

4. Dengan siapa anda tinggal? 

a. Keluarga ( suami/istri/anak) 

b. Kerabat 

c. Teman  

5. Bahasa apa yang anda gunakan dalam keseharian? 

a. Jawa (Suroboyoan) 

b. Indonesia 

c. Bahasa daerah anda berasal 
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6. Seberapa sering anda menggunakan bahasa Jawa (Suroboyoan) dalam 

keseharian? 

a. Selalu 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah sama sekali 

7. Seberapa sering anda menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian? 

a. Selalu 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah sama sekali 

8. Seberapa sering anda menggunakan bahasa daerah anda berasal dalam 

keseharian? 

a. Selalu 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah sama sekali 

9. Dengan siapa anda menggunakan bahasa Jawa (Suroboyoan)? 

a. Keluarga ( suami/istri/anak) 

b. Kerabat 

c. Orang lain  

10. Dengan siapa anda menggunakan bahasa Indonesia? 

a. Keluarga ( suami/istri/anak) 

b. Kerabat 

c. Orang lain 

11. Dengan siapa anda menggunakan bahasa daerah anda berasal? 

a. Keluarga (Suami/istri/anak) 

b. Kerabat 

c. Orang lain 

12. Dimana anda biasanya menggunakan bahasa Jawa (Suroboyoan)? Sebagai 

contoh (Pasar/rumah sakit/masjid/sekolah/balai Desa) 

 

…………………………………………… (Isi sendiri) 

13. Dimana anda biasanya menggunakan bahasa Indonesia? Sebagai contoh 

(Pasar/rumah sakit/masjid/sekolah/balai Desa) 
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…………………………………………… (Isi sendiri) 

14. Dimana anda biasanya menggunakan bahasa bahasa daerah anda berasal? 

Sebagai contoh (Pasar/rumah sakit/masjid/sekolah/balai Desa) 

 

…………………………………………… (Isi sendiri) 

15. Apakah anda menggunakan bahasa daerah asli kepada orang lain 

(tetangga/rekan kerja/teman) yang berbeda daerah ? 

a. Ya  

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah sama sekali 

16. Jika no 15 anda menjawab A  atau B, apa alasan anda? 

Alasan : 

17. Apakah anda tetap menggunakan bahasa (logat dan dialek) daerah asli 

anda kepada masyarakat sekitar? 

a. Ya 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah sama sekali 

18. Jika no 17 anda menawab A atau B, apa alasan anda? 

Alasan : 

19. Apakah Bahasa Jawa (suroboyoan) sulit untuk dipahami ? 

a. Ya 

b. Sedang 

c. Mudah 

20. Berapa lama anda bisa mengerti dan berbicara Bahasa Jawa (Suroboyoan)? 

a. < 5 tahun 

b. > 5 tahun 

c. Tidak mengerti dan tidak berbicara Bahasa Jawa sama sekali 

 

 

Kesediaan anda menjawab pertanyaan diatas sangat berarti bagi penelitian ini. 

Terimakasih. 

 



39 
 

APPENDIX 2 

Paper of questionnaire  
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APPENDIX 3 

Questionnaire sent from WhatsApp 
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APPENDIX 4 

Questionnaire sent from Email 
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APPENDIX 5 

Questionnaire Sent from WhatsApp 
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APPENDIX 6 

Questionnaire taken from pilot Test 
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