
 

 

APPENDIX  

 

List of Questions for Children 

 

Penulis adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik 

Soegijapranata yang sedang menyusun skripsi tentang penggunaan kata sapaan yang dipakai 

dalam keluarga dan pada pasangan suami istri dalam keluarga Jawa dan Cina. Disamping itu, 

penulis juga ingin meneliti kata sapaan yang lebih disukai oleh seorang anak dalam keluarga 

campuran antara Jawa dan Cina. Alat yang saya gunakan yaitu melalui interview. Tujuan dari 

interview ini adalah untuk mengetahui kata sapaan yang digunakan dalam keluarga dan pada 

pasangan suami istri dalam keluarga Jawa dan Cina. Disamping itu, penulis juga bertujuan 

meneliti kata sapaan yang lebih disukai oleh seorang anak dalam keluarga campuran antara 

Jawa dan Cina. 

Semua informasi yang diberikan oleh responden akan dijaga kerahasiannya oleh penulis. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan semua responden bisa menjawab pertanyaan 

dari penulis dengan benar sebagaimana adanya. 

Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. 

 

 

Penulis, 

 

 

 

Caroline Michelle Kahari 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama: 

Umur: 

Nama ayah: 

Umur ayah: 

Suku ayah: Jawa / Cina 

Nama ibu: 

Umur ibu: 

Suku ibu: Jawa / Cina 

 

Pilih salah satu jawaban dr pertanyaan diatas dengan member tanda silang (x) atau mengisi 

pada tanda titik-titik! 

1. Bagaimana Anda memanggil adik laki-laki Anda? 

a) Dik 

b) Nyo/Nyonyo 

c) Nama panggilan 

d) . . . . . . . . . . 

2. Bagaimana Anda memanggil adik perempuan Anda? 

a) Dik 

b) Nik/ Nonik 

c) Me/ Meme 

d) Nama panggilan 

e) . . . . . . . . . . 

3. Bagaimana saudara Anda memanggil Anda? 

a) Mbak 

b) Mas 

c) Cici/ Ci 

d) Koko/ Ko 

e) Nama panggilan 

f) . . . . . . . . . . 

4. Anda sebagai anak (dari keluarga campuran Jawa dan Cina), panggilan apa yang lebih 

anda sukai: 

a) Nyo/ nyonyo (untuk laki-laki) 

b) Ko/ koko (untuk laki-laki) 

c) Dik/ adik (untuk laki-laki) 

d) Mas (untuk laki-laki) 

e) Nik/ nonik (untuk perempuan) 

f) Ci/ cici (untuk perempuan) 



 

 

g) Mbak (untuk perempuan) 

h) Nama Panggilan 

i) . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

List of Questions for Parents 

 

Penulis adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik 

Soegijapranata yang sedang menyusun skripsi tentang penggunaan kata sapaan yang dipakai 

dalam keluarga dan pada pasangan suami istri dalam keluarga Jawa dan Cina. Disamping itu, 

penulis juga ingin meneliti kata sapaan yang lebih disukai oleh seorang anak dalam keluarga 

campuran antara Jawa dan Cina. Alat yang saya gunakan yaitu melalui interview. Tujuan dari 

interview ini adalah untuk mengetahui kata sapaan yang digunakan dalam keluarga dan pada 

pasangan suami istri dalam keluarga Jawa dan Cina. Disamping itu, penulis juga bertujuan 

meneliti kata sapaan yang lebih disukai oleh seorang anak dalam keluarga campuran antara 

Jawa dan Cina. 

Semua informasi yang diberikan oleh responden akan dijaga kerahasiannya oleh penulis. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan semua responden bisa menjawab pertanyaan 

dari penulis dengan benar sebagaimana adanya. 

Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. 

 

 

Penulis, 

 

 

 

Caroline Michelle Kahari 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama ayah: 

Umur ayah: 

Suku ayah: Jawa / Cina 

Nama ibu: 

Umur ibu: 

Suku ibu: Jawa / Cina 

Sudah berapa lama anda menikah? 

 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Bagaimana Anda (orang tua) memanggil anak pertama Anda? 

a. Nama panggilan 

b. Mbak 

c. Cici 

d. Nonik 

e. Mas 

f. Koko 

g. Nyonyo 

h. . . . . . . . . . 

2. Bagaimana Anda (orang tua) memanggil anak kedua Anda? 

a) Nama panggilan 

b) Mbak 

c) Cici 

d) Nonik 

e) Mas 

f) Koko 

g) Nyonyo 

h) . . . . . . . . . 

3. Bagaimana Anda (orang tua) memanggil anak ketiga Anda? 

a. Nama panggilan 

b. Mbak 

c. Cici 

d. Nonik 

e. Mas 

f. Koko 

g. Nyonyo 

h. . . . . . . . . . . 

4. Bagaimana Anda (orang tua) memanggil anak keempat Anda? 

a. Nama panggilan 



 

 

b. Mbak 

c. Cici 

d. Nonik 

e. Mas 

f. Koko 

g. Nyonyo 

h. . . . . . . . . . . 

5. Bagaimana Ayah (suami) memanggil Ibu (istri)? 

a) Nama panggilan 

b) Bu/ Ibu 

c) Nik/ Nonik 

d) Me/ Meme 

e) Ma/ Mama 

f) . . . . . . . . . . 

6. Bagaimana Ibu (istri) memanggil ayah (suami)? 

a) Nama panggilan 

b) Mas 

c) Pak/ Bapak 

d) Ko/ Koko 

e) Pa/ Papa 

f) . . . . . . . . . . 

 

 


