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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa digunakan sebagai media komunikasi dalam berinteraksi dengan 

sesamanya. Bahasa memiliki ruang lingkup dan jumlah yang tidak terbatas, serta 

dapat disesuaikan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan penutur yang berbeda-beda 

(Robins, 1992:14-17). Oleh karena itu, menentukan pentingnya komunikasi, 

khususnya melalui mekanisme isyarat verbal (Mead dalam Mulyana, 2004:77). 

Bahasa menjadi komponen penting dalam kebudayaan. Sesuai dengan karakter 

budaya yang dinamis, bahasa sebagai salah satu unsur budaya universal 

(Koentjoroningrat, 1997:37). 

Bahasa selalu mengalami perubahan sehingga terbentuk variasi bahasa 

berdasarkan faktor waktu, geografis, fungsi, sosial (Nababan, 1991:14). Georafi 

dialek merupakan bagian dari linguistik historis yang secara khusus berbicara 

mengenai dialek-dialek atau perbedaan-perbedaan lokal suatu bahasa (Keraf, 

1984:149). Untuk itu, bahasa memiliki sifat arbitrer, tetapi juga bersifat 

konvensional, yang artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi 

bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya (Chaer, 

2007:47). Setiap variasi bahasa yang digunakan di daerah tertentu lambat laun akan 

membentuk anasir kebahasaan yang berbeda-beda, seperti perbedaan lafal, tata 

bahasa, tata arti, dan setiap variasi akan mempergunakan bentuk khusus (Guiraud 

dalam Ayatrohaedi, 1979:3).  
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Salah satu fenomena variasi bahasa adalah dialek, yaitu variasi bahasa yang 

kemunculannya dilatarbelakangi oleh kelompok bahasa tertentu di tempat tertentu 

(dialek regional), kelompok bahasa dari golongan tertentu (dialek sosial), serta 

kelompok bahasa yang hidup pada waktu tertentu dan disebut dialek temporal 

(Kridalaksana, 1993:42). Jika dipandang dari sudut geografis dialek dan pendapat di 

atas, fenomena kebahasaan di Jawa Timur mengacu pada sebuah bentuk dialek, 

subdialek, atau pun hanya sekedar beda wicara, seperti bahasa Jawa dialek Using di 

Kabupaten Banyuwangi, sedangkan di daerah Kediri, Nganjuk, Jombang, dan 

Madiun cenderung menggunakan bahasa Jawa dialek Surakarta (bahasa Jawa kaku) 

seperti /kowe/, /Ͻra/, /piye/. Hal tersebut berbeda dengan bahasa Jawa yang 

digunakan di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik yang mendapat pengaruh bahasa 

Madura sehingga bahasa Jawa baku seperti /kϽǝn/, /ga?/, dan /yϽ?ϽpϽ/ (Soetoko, 

1984:17, Ibrahim, 1981:2). 

Bahasa ngoko merupakan bahasa yang dipakai oleh sebagian besar 

masyarakat Pandhalungan. Istilah Panghalungan berarti „berbicara/berkata dengan 

tiada tentu adabnya/sopan-santunnya (Prawiroatmojo dalam Sutarto, 2008:53). 

Wilayah masyarakat Pandhalungan merujuk kepada suatu kawasan di wilayah pantai 

utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya berlatar 

belakang budaya Madura (Sutarto, 2008:54). Secara administratif kawasan 

masyarakat pandhalungan meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, 

Bondowoso, Jember, dan Lumajang.  

Latar sejarah dan kebudayaan masyarakat  Pandhalungan sebagai hasil proses 

akulturasi dari kebudayaan Jawa dan kebudayaan Madura. Hal tersebut,  berdampak 
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pada warna bahasa dan dialek yang digunakan oleh masyarakat Pandhalungan di 

kabupaten Probolinggo. Akulturasi budaya adalah proses pertemuan suatu 

kebudayaan tertentu dengan kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan 

asing tersebut dapat diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli 

(Koentjoroningrat, 1997:26-27). Akulturasi budaya yang terjadi pada masyarakat 

Pandhalungan di kabupaten Probolinggo adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan 

Madura pada kebudayaan Jawa sehingga muncul kebudayaan baru, yaitu kebudayaan 

Pandhalungan. Walaupun, budayan Jawa juga dipertahankan misalnya Tari Glipang 

yang dipentaskan pada upacara tingkepan, sepasaran, dan khitanan. 

Akulturasi dan asimilasi budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa 

yang digunakan masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan budaya akan mempengaruhi terbentuknya variasi-variasi bahasa atau 

perubahan dan perkembangan bahasa (Hymes, 1983:67). Oleh karena itu, akulturasi 

budaya yang terjadi pada masyarakat Pandhalungan di kabupaten Probolinggo akan 

memunculkan akulturasi bahasa. Artinya, terjadi pertemuan bahasa Madura sebagai 

pendatang dengan bahasa Jawa sehingga terbentuk bahasa Ngoko tanpa 

menghilangkan unsur budaya Jawa ataupun budaya Madura. 

Berdasarkan realitas di atas timbul suatu asumsi bahwa masyarakat 

Pandhalungan di kabupaten Probolinggo memiliki keanekaragaman isolek yang 

merupakan hasil akulturasi budaya. Keanekaragaman ini lambat laun akan mengacu 

pada terbentuknya dialek, subdialek, bahkan pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa 

berarti koine-koine „ungkapan-ungkapan‟ sebagai bahasa yang merefleksikan budaya 

dan hanya digunakan dalam komunikasi antar sesama akan menjadi dialek yang 
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digunakan dalam komunitas sehingga masyarakat yang semula monolingualisme 

menjadi bilingualisme, akhirnya terbentuk konvensi di masyarakat untuk 

membakukan dialek tersebut menjadi bahasa baku (Guiraud dalam Ayatrohaedi, 

1979:3). Koine „ungkapan‟ tidak pernah melepaskan diri dari bahasa asalnya dan 

banyak menyerap unsur bahasa setempat (regional) atau bahasa lain akibat 

pertemuan masyarakat bahasa yang berlainan (Hymes dalam Moeliono, 1985:128).  

Sejauh pengamatan peneliti, sampai saat ini penelitian yang mengkaji dialek 

bahasa ngoko yang digunakan oleh masyarakat Pandhalungan di Kabupaten 

Probolinggo secara fonologis dan leksikal, serta membandingkan dialek yang ada 

dengan dialek Ngoko belum pernah dilakukan. Fenomena kebahasaan pada 

masyarakat Pandhalungan di kabupaten Probolinggo, yang disebabkan pertemuan 

antar etnis Jawa denga etnis Madura mengakibatkan masyarakat Pandhalungan di 

kabupaten Probolinggo yang semula menggunakan bahasa Jawa  sebagai bahasa 

pengantar dalam komunikasi bergeser menggunakan bahasa Ngoko sehingga muncul 

pemakaian leksikal tertentu seperti /kϽǝn/ „kamu‟, /ga?/ „tidak‟, /dɛ?e/ „dia‟ yang 

mengacu pada terbentuknya dialek atau subdialek.  

Dialek bahasa Ngoko digunakan dalam berkomunikasi oleh masyarakat 

Pandhalungan di wilayah Kabupaten Probolinggo, misalnya antara masyarakat 

Probolinggo bagian Barat, Tengah, dan Timur, memiliki perbedaan bahasa dan 

dialek terutama dalam penanda dalam tanda yang sama dan pemilihan bahasa ngoko 

yang digunakan. Dalam penyebutan uang, masyarakat probolinggo di kecamatan 

paiton mengatakan [pǝssε], di kecamatan pajarakan mengatakan [pεssε], di 

kecamatan kuripan [peces], di kecamatan tongas mengatakan [dhue?], dan 
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dikecamatan gending mengatakan [pεssε]. Contoh lain terjadi pada kata burung 

bangau yang digunakan pada bahasa ngoko di kabupaten probolonggo. Masyarakat 

di kecamatan paiton, gending, dan tongas menyebutnya [dhǝlkϽ?], di kecamatan 

pajarakan menyebutnya [kUntUl], dan di kecamatan kuripan menyebutnya 

[bhǝŋŋui]. Dalam konteks pemilihan dialek, semakin kebarat daerah Probolinggo 

dialek Jawa semakin kuat dan semakin ketimur daerah probolinggo dialek Madura 

semakin kuat.  

Salah satu usaha untuk membina dan memelihara bahasa daerah, yaitu 

dengan membuat peta bahasa sehingga lokasi bahasa itu jelas. Peta bahasa akan 

menggambarkan bahasa daerah dengan jelas jika semua gejala kebagasaan yang 

terkumpul selama penelitian dipetakan (Ayatrohadi, 1979). Oleh karena itu pemetaan 

bahasa perlu dilaksanakan. Pemetaan bahasa memiliki relefansi yang erat, baik 

dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, karena peta bahasa itu 

menggambarkan bahasa daerah yang mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan bahasa Indonesia. Peta bahasa dapat memperjelas batas-batas bahasa, 

sehingga dalam pembinaan bahasa daerah perbedaan dan persamaan yang terdapat  

antara bahasa daerah yang diteliti itu dapat dikaji dan ditafsirkan dengan lebih jelas. 

Kedudukan dan peranan peta bahasa di dalam bahasa merupakan sesuatu 

yang mutlak diperlukan (Ayatrohadi, 1979). Hal yang sama juga dikemukakan oleh  

Trudgill (29-32: 2004) sebagai berikut, 

Dialect maps are not just a way of presenting information that has been 
obtained by dialect surveys. In this unit, we see that they can also be used to 
tell as things about changes that have taken place or are taking place in the 
language. More recent linguistic events can sometimes be seen to be 
illustrated even more clearly in dialect maps. Dialect maps not only to tell us 
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about the direction of change during previous generation, we can also  use 
them to make predictions.  
 
Peta dialek tidak hanya menyajikan informasi yang telah diperoleh ketika  
survei dialek. Dalam unit ini, kita melihat bahwa hal tersebut dapat digunakan 
untuk menjelaskan suatu perubahan yang telah terjadi atau sedang 
berlangsung dalam bahasa. Peristiwa linguistik kadang dapat dilihat Lebih 
jelas dalam ilustrasi peta dialek. Peta dialek tidak hanya untuk memberitahu 
kami tentang arah perubahan pada generasi sebelumnya, kami juga dapat 
menggunakannya untuk membuat prediksi.  
 
Pemetaan bahasa di Kabupaten Probolinggo belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Relevansi penelitian ini dengan pendidikan dan pengajaran erat sekali, 

karena peta bahasa dapat mempermudah guru dan anak didik mengetahui lokasi 

bahasa daerah . Demikian juga  relevansi pemetaan bahasa dengan teori linguistik 

erat sekali, karena pemetaan bahasa tidak terlepas dari unsur bahasa, seperti unsur 

leksikal, fonemis, dan semantik.  

Peta adalah objek yang dipetakan harus mengandung unsur lokasi (spasial). 

Fenomena kekinian  menyebutkan bahwa peta buatan masyarakat umum (tradisional) 

lebih akurat datanya dari pada peta yang dipetakan oleh kalangan terbatas. Hal 

terpenting pada peta adalah data, bukan tolak ukur. Peta tidak hanya mengandung 

data alam dan letak geografis saja. Namun, peta juga dapat mengandung data sosial 

dan kebudayaan, seperti : peta pariwisata, peta cakar budaya, peta kesenian daerah, 

peta bahasa, dan banyak yang lainnya. 

Fenomena tersebut berhubungan dengan dialog pemetaan nilai budaya  yang 

diadakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, 

dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9-12 september 2014 di 

Mercure Grand Mirama Surabaya. Pada komisis lima yang dipimpin oleh Setiadi, 

dkk dalam komisi tersebut  membahas mengenai pemetaan nilai budaya. Penentu 
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pemetaan nilai budaya tersebut ditentukan oleh persamaan beberapa komponen di 

dalamnya. Komponen tersebut terdiri dari tradisi kebersamaan, ekonomi kreatif, 

kesamaan dialek dan sejarah, foklor, kekerabatan lintas teritorial, pengetahuan lokal, 

fisiografi, dan perkembangan wilayah. Kesamaan bahasa dan dialek menjadi salah 

satu komponen dalam rencana pemetaan nilai budaya tersebut. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan sebuah bahasa selalu 

dilatarbelakangi oleh budaya penuturnya (Hymes, 1983:67). Oleh karena itu, 

deskripsi kebudayaan suatu masyarakat dapat diketahui melalui pengetahuan bahasa, 

karena penutur suatu bahasa memiliki kemampuan untuk menyajikan suatu uraian 

tentang cara kerja bahasa, sebagai suatu sistem komunikasi yang simbolis dalam 

masyarakat yang bersangkutan (Robins, 1992:489). Fenomena diatas sangat menarik 

untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai Dialek bahasa Ngoko pada 

masyarakat Pandhalungan di Kabupaten Probolinggo, dengan melihat pada aspek 

fonologis dan leksikal serta memetakan Dialek yang muncul di sana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang muncul dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah perbedaan fonologis pada dialek-dialek bahasa masyarakat 

Pandhalungan di Wilayah Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimanakah perbedaan leksikal pada dialek-dialek bahasa masyarakat 

Pandhalungan Wilayah Kabupaten Probolinggo? 
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3. Bagaimanakah pemetaan dialek-dialek bahasa masyarakat Pandhalungan  

di Wilayah Kabupaten Probolinggo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk dialek-dialek bahasa yang muncul dalam 

interaksi masyarakat Pandhalungan di Wilayah Kabupaten Probolinggo 

dilihat dari perbedaan fonologis. 

2. Mendeskripsikan bentuk dialek-dialek bahasa yang muncul dalam 

interaksi masyarakat Pandhalungan di Wilayah Kabupaten Probolinggo 

dilihat dari perbedaan leksikalnya. 

3. Memetakan dialek-dialek bahasa pada masyarakat Pandhalungan di 

Wilayah Kabupaten Probolinggo. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Deskripsi perbedaan unsur-unsur kebahasaan mencakup semua bidang yang 

termasuk dalam kajian linguistik, yaitu fonologis, morfologi, sintaksis, leksikon, dan 

semantik (Mahsun, 1995:23). Pola kebahasaan di wilayah kabupaten Probolinggo 

sangat tepat dikaji dengan melihat variasi fonologis dan leksikalnya.  

Kabupaten Probolinggo memiliki dua identitas kebudayaan yaitu kebudayaan 

Tengger dan kebudayaan Pandhalungan. Dalam penelitian ini, objek yang akan 
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diteliti adalah kecamatan-kecamatan yang berlatar belakang kebudayaan 

Pandhalungan di Kabupaten probolinggo.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Melihat latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan di atas, 

penelitian ini diharapkan memiliki manfaat : 

 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pengembangan 

bahasa, khususnya bahasa pada masyarakat Pandhalungan sebagai bahasa daerah 

yang harus dilestarikan serta menambah masukan dalam penelitian-penelitian lain 

mengenai bahasa pada Masyarakat Pandhalungan. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengetahui daya hidup 

bahasa Ngoko dengan adanya dialek Masyarakat Pandhalungan di Wilayah 

Kabupaten Probolinggo. Selain itu, adanya pemetaan dialek bahasa Ngoko 

diharapkan dapat memperjelas situasi kebahasaan pada masyarakat Pandhalungan di 

Wilayah Kabupaten Probolinggo. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan pendidikan dan pengajaran erat 

sekali, karena peta bahasa dapat mempermudah guru dan anak didik mengetahui 

lokasi bahasa daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen negara 

mengenai bahasa daerah. 
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1.6 Oprasional Konsep 

Operasional konsep dalam sebuah penelitian penting karena berisi penjelasan 

tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Suatu penelitian dapat 

berjalan sesuai dengan harapan jika terdapat konsep yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam melakukan penelitian seseorang. Adapaun konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Dialektologi  

Dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji perbedaan-

perbedaan isolek bahas Ngoko pada masyarakat Pandhalungan dengan 

memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh. Hal tersebut sama dengan yang 

dikemukakan oleh J. K Chambers dan Peter Trudgil yang mengatakan bahwa 

Dialectology, obviously, is the study of dialect and dialects yang artinya 

“Dialektologi, jelas adalah pelajaran tentang dialek dan dialek-dialek” 

(Chambers&Trudgil, 1998: 3). 

 

1.6.2 Dialek  

Dialek adalah seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda, yang 

memiliki ciri-ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan 

dengan bentuk ujaran lain dari bahasa Ngoko di Kabupaten Probolinggo.  
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1.6.3 Peta Bahasa 

Peta bahasa adalah alat peraga atau media yang mendeskripsikan distribusi 

variasi leksikal dan batasan bahasa, dialek, subdialek pada masyarakat Pandhalungan 

di Kabupaten Probolinggo.  

 

1.6.4 Kabupaten Probolinggo 

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupeten yang terletak di Jawa 

Timur. Sebagaian besar wilayahnya adalah pesisir pantai utara, yang sering disebut 

sebagai kawasan tapal kuda.  

 

1.6.5 Masyarakat Pandhalungan  

Wilayah masyarakat Pandhalungan merujuk kepada suatu kawasan di 

wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mayoritas 

penduduknya berlatar belakang budaya Madura (Sutarto, 2008:54). Secara 

administratif wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk dalam masyarakat 

Pandhalungan.  

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Soetoko, dkk (1984) dengan penelitian yang berjudul Geografi Dialek 

Bahasa Jawa di Kabupaten Surabaya menekankan kajiannya dalam hal pemetaan. 

Dengan menggunakan teori bebas isolog dan dialegtometri, Soetoko melakukan 

pemetaan dialek Jawa dengan mengambil sampel satu desa untuk satu kecamatan. 

penelitian ini menghasilkan satu peta bahasa dialek Jawa di kabupaten Surabaya. 
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Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan bentuk khas dialek Jawa Timuran seperti 

kata /Əma?/ „ibu‟, /caca?/ „kakak laki-laki‟, /uwa?yu/ „kakak perempuan‟, /kϽƏn/ 

„kamu‟. Dari hasil penelitian ini, Soetako menyatakan bahwa dialek di kabupaten 

Surabaya merupakan hasil akulturasi bahasa Jawa dan Madura karena sejak dahulu 

daerah pesisir utara Jawa Timur banyak didiami oleh etnis Madura. 

Dahlan, dkk (1985) dalam penelitian yang berjudul  Pemetaan Bahasa 

Daerah Riau dan Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlan dkk ini terfokus 

pada nama bahasa, kosa kata, dan unsur morfologis yang diberikan oleh masyarakat 

di daerah Riau dan daerah Jambi dan dipetakan sesuai dengan data yang ada. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pupuan lapangan.  

Lalamentik, dkk (1986) dalam penelitian yang berjudul Geografi Dialek 

Bahasa Tombulu menekankan kajiannya dalam hal pemetaan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan mengorientasikan pada pengumpulan data 

melalui studi lapangan dan studi pustaka. Lalamentik melakukan pemetaan dialek 

bahasa Tombulu dengan sampel 33 pemukiman di Kabupaten Daerah II Minahasa. 

Penelitian ini menghasilkan peta bahasa dialek Tombulu di Kabupaten II Minahasa. 

Asrumi (1996) dengan penelitiannya yang berjudul Pemetaan Bahasa Jawa 

di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini dikemukakan 

pengaruh bahasa Madura dalam bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa 

pengantar masyarakat di kecamatan Kencong. Selain itu, penelitian ini menghasilkan 

peta bahasa yang mendeskripsikan persebaran leksikal bahasa Jawa di Kecamatan 

Kencong. Peta bahasa tersebut menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini 

karena Jember juga termasuk ke dalam kebudayaan Pandhalungan. 
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Penelitian selanjutya juga dilakukan oleh Sudaryono, dkk  (1990) dengan 

judul Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Demak. Sudaryono terfokus pada ciri 

khas bahasa Jawa Kabupaten Demak dan membedakannya dengan bahasa Jawa 

Baku. Perbedaan ditekankan pada aspek leksikan, fonologis, dan morfologisnya, 

dalam penelitian ini juga data akhir akan dipetakan. Metode penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan tiga tahap, yaitu: Pengumpulan data, penganalisisan 

data, dan pelaporan hasil penelitian. 

Selain penelitian di atas, penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang 

dilakukan oleh Savitri (2002) mengkaji tentang situasi kebahasaan di Kabupaten 

Lumajang dengan judul “Variasi Leksikal dan Situasi Kebahasaan di Kabupaten 

Lumajang Dalam Perspektif Dialektologi”. Dalam penelitian ini desebutkan pula 

bahwa di Kabupaten Lumajang terjadi keanekaragaman isolek yang disebabkan 

pemakaian bahasa yang berbeda yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, dan Jawa-

Madura. selain itu, faktor geografis Kabupaten Lumajang yang berupa daerah 

pegunungan serta pola tempat tinggal masyarakat yang cenderung berkelompok 

berdasarkan etnis menjadi faktor utama terjadinya situasi berbahasa yang berbeda 

pada masing-masing wilayah di Kabupaten Lumajang. 

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Rahayu (2008) dengan judul 

Variasi Dialek Bahasa Jawa Di Wilayah Kabupaten Ngawi : Kajian Dialektologi. 

Penelitiannya mengkaji tentang perbedaan dialek yang ada dalam bahasa jawa di 

Kabupaten Ngawi yang dilihat dari variasi leksikon dan fonologis. Penelitian ini juga 

menganalisis dan menggambarkan pola pemetaan dialek di Wilayah Kabupaten 

Ngawi dengan melihat pada variasi fonologis dan leksikalnya. Dan hasil 
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penelitiannya ditemukan adanya variasi-variasi dialek bahasa jawa di Kabupaten 

Ngawi. Hasil dari perbedaan-perbedaan dialek tersebut juga disajikan dalam bentuk 

peta daerah, dengan pembagian atas-atas variasi dialek bahasa jawa di Wilayah 

Kabupaten Ngawi. 

 

1.8 Landasan Teori 

Nida dalam Alwasilah (1985: 134) mengatakan bahwa penguasaan bahasa 

adalah hasil proses belajar. Oleh karena itu, bahasa di dunia ini bisa dipelajari oleh 

manusia meskipun tidak berasal dari daerah asal bahasa tersebut. Hubungan bahasa 

dengan pengguna bahasa atau pemilik bahasa memiliki ikatan kuat yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. sebagai makhluk sosial, terjadinya kontak bahasa 

antar masyarakat tidak dapat dihindari. Apalagi dalam sejarah pembentukannya 

masyarakat Kabupaten Probolinggo berasal dari penyatuan masyarakat Jawa dengan 

Madura pada masa Kolonial Belanda. Karena tidak mungkin pula suatu masyarakat 

Jawa sebagai penduduk asli setempat mengisolir dirinya terhadap interaksi dengan 

masyarakat Madura sebagai pendatang di Kabupaten Probolinggo. 

Istilah dialek berasal dari bahasa Yunani “dialektos” yang pada mulanya 

dipergunakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasa Yunani pada waktu itu. 

Dialek pada mulanya ialah most d leur terroir yakni “kata-kata di atas tanahnya”. Di 

dalam perkembangannya kemudian menunjukkan pada suatu daerah yang layak 

dipergunakan di dalam rujukan kepada bahasa abad pertengahan (Chaurand dalam 

Ayatrohaedi, 1979 : 2). Menurut Trudgil (2004: 2), 

These social and geographical kinds of language are known as DIALECTS. 
Dialects, then, have to do with a speaker’s social and geographical origins – 
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and we are talking  here about all speakers. It is important to emphasise that 
everybody speak a dialect. Dialects are not peculiar or old-fashioned or 
rustic ways of speaking. They are not something which only other people 
have. Just a everybody-including you-speak a dialect. Your dialect is the 
particular combination of  words, pronunciations and grammatical forms that 
you share with other people from your area and your social background, and 
that differs in certain ways from the combination used by people from other 
areas and backgrounds. 
 
Jenis sosial dan geografis bahasa dikenal sebagai dialek. Dialek, maka, harus 
dilakukan dengan asal-usul sosial dan geografis penutur – dan disini  kita 
berbicara tentang semua penutur. Penting untuk menekankan bahwa semua 
orang berbicara dialek. Dialek bukan sebuah  keanehan atau cara-cara kuno 
atau pembicaraan perdesaan. Hal tersebut bukan sesuatu yang hanya orang 
lain miliki. Hanya semua orang termasuk Anda berbicara dialek. Dialek anda  
adalah kombinasi tertentu dari kata-kata, pengucapan dan bentuk tata bahasa 
yang Anda komunikasikan dengan orang lain dari daerah dan latar belakang 
sosial anda, dan itu berbeda dengan cara tertentu dari kombinasi yang 
digunakan oleh orang-orang dari daerah lain dan latar belakang yang berbeda. 

 

 Dialek adalah sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat 

untuk membedakannya dari masyarakat lain dengan cara menggunakan sistem yang 

berlainan walaupun masih memiliki hubungan yang erat (Weijeinen dalam 

Ayatrohaedi, 1979:1). Namun, perbedaan-perbedaan kecil dalam bahasa yang 

digunakan pendukung bahasa tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa 

memiliki bahasa yang berbeda (Meillet dalam Ayatrohaedi, 1979:1).  

Dialek-dialek dapat juga mengarah kepada satu bahasa jika antar dialek-

dialek pembentuk sebuah bahasa tidak terdapat lagi persamaan yang besar dan 

banyak, serta semakin jauhnya saling pemahaman dan pengertian antar anggota 

masyarakat pengguna bahasa dalam memakai dialek yang ada. Dialek sedikit demi 

sedikit dapat menjadi sebuah bahasa baku oleh daerah pemakai dialek-dialek 

tersebut, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor subyektif maupun 
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obyektif (Meillet dalam Aryatrohadi, 1979: 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

antara lain faktor politik, kebudayaan, dan ekonomi. 

Ciri-ciri utama dialek ialah perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam 

perbedaan. Dialek adalah seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda, 

yang memiliki ciri-ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya 

dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama, dan dialek tidak 

harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa (Meilet dalam 

Ayatrohaedi, 1979 :2) 

Deskripsi perbedaan unsur-unsur kebahasaan mencakup semua bidang yang 

termasuk dalam kajian linguistik, yaitu fonologis, morfologi, sintaksis, leksikon, dan 

semantik (Mahsun, 1995:23). Hal serupa juga dikemukakan oleh Guiraud dalam 

Aryatrohadi (1979: 3-5), ada lima macam perbedaan yakni : 

1. Perbedaan fonetik, polimorfisme, atau alofonik : perbedaan ini berada di 

bidang fonologis. Biasanya si pemakai dialek atau bahasa yang bersangkutan 

tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. Perbedaan fonetik itu dapat 

terjadi pada vokal maupun konsonan. 

2. Perbedan semantik : perbedaan ini mengacu pada terciptanya kata-kata baru 

berdasarkan perubahan fonologi dan pergeseran bentuk.  

3. Perbedaan onomasiologis : mengacu pada penyebutan nama yang berbeda 

berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat berbeda. 

4. Perbedaan semasiologis :  mengacu pada pemberian nama yang sama untuk 

beberapa konsep yang berbeda. 
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5. Perbedaan morfologis : perbedaan ini dibatasi oleh adanya sistem tata bahasa 

yang bersangkutan, oleh frekuensi morfem-morfem yang berbeda, oleh 

kegunaannya yang berkerabat, oleh wujud fonetisnya, oleh daya rasa, dan 

oleh sejumlah faktor lainnya. 

Dialek-dialek bahasa juga dapat dibedakan menjadi dialek yang bersifat 

horisontal dan vertikal. Dialek yang bersifat horisontal menunjukkan variasi bahasa 

yang bersifat geografis, perbedaan antara satu bahasa daerah bahasa lain dalam 

lingkungan satu masyarakat bahasa. Sifat dialek ditentukan oleh variasi berbahasa 

dalam satu masyarakat bahasa yang bersifat sosial. Secara tidak langsung dari 

pengertian tersebut, dialek bahasa yang bersifat horisontal menunjukkan adanya satu 

bahasa yang dapat memiliki beberapa dialek yang terbesar secara geografis. Dan 

dialek bahasa yang bersifat vertikal, karena bersifat sosial maka perbedaan status dan 

prestise dalam lingkungan sangat mempengaruhi. 

Ayatrohadi (1979:13) membagi ragam-ragam dialek dalam tiga golongan 

antara lain :  

1. Dialek 1 : dialek ini di dalam kepustakaan dialektologi Roman, dialek ini 

disebut dalecte 1, yakni dialek yang berbeda-beda karena keadaan alam 

sekitar tempat dialek tersebut digunakan sepanjang perkembangan. Dialek ini 

dihasilkan karena adanya dua faktor yang saling melengkapi, yaitu faktor 

waktu dan faktor tempat. 

2. Dialek 2 : dialek ini di dalam kepustakaan dialektologi Roman, dialek ini 

disebut dalecte 2, regiolecte, atau dialecte regional, yaitu bahasa yang 

dipergunakan di luar daerah pemakaianya. 
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3. Dialek 3 : dialek sosial atau sosiolacte adalah ragam bahasa yang 

dipergunakan oleh kelompok tertentu yang membedakan dari kelompok 

masyarakat lainnya. 

Dubois dalam buku Ayatrohaedi mengatakan bahwa geografi dialek ialah 

cabang dialektologi yang mempelajari hubungan yang terdapat di dalam ragam-

ragam bahasa, dengan bertumpu kepada satuan ruang atau tempat terwujudnya 

ragam-ragam tersebut (1979 : 28). Kedudukan dan peranan peta bahasa di dalam 

geografi dialek sangatlah penting.  Gambaran umum mengenai sejumlah dialek baru 

akan tampak jelas jika semua gejala itu dipetakan. Peta bahasa tersebut berisi 

mengenai perbedaan maupun persamaan yang terdapat di antara dialek-dialek 

tersebut. Menurut Trudgill (2004: 29), 

Maps showing the geographical distribution of dialect features can be 
interpreted to give us interesting information. Distribution, for example, can 
be explained in terms of settlement patterns and other historical events. 

 
1.9 Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan situasi kebahasaan Masyarakat Pandhalungan di Kabupaten 

Probolinggo yang muncul pada bentuk leksikal, bentuk fonologis dan peta bahasa. 

Metode yang digunakan adalah metode dialektologi yang terdiri atas tiga tahap, (1) 

tahap pemerolehan data, (2) tahap analisis data, (3) tahap penyajian analisis data 

(Mahsun, 1995:93). 
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1.9.1 Sumber Data 

Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data utama berupa data lingual, budaya, dan sejarah yang diperoleh peneliti 

melalui teknik pengumpulan data di lapangan dan penelitian pustaka di perpustakaan 

daerah setempat. Cara pemerolehan data ini dengan melakukan wawancara kepada 

informan dan menyadap pembicaraan penduduk setempa dalam keadaan santai 

(nonton televisi, posyandu). 

Data sekunder merupakan data pendukung berupa peta dasar monografi, 

batas wilayah, kondisi sosial kultural masyarakat Pandhalungan di Wilayah 

Kabupaten Probolinggo, dan geografi yang diperoleh dari instansi terkait (Pemda 

Probolinggo, BAKESBANG POLINMAS Probolinggo, dan kecamatan. 

 

1.9.2 Pemerolehan Data 

1.9.2.1 Penentuan Daerah Pengamatan 

Hal utama untuk menentukan daerah penelitian adalah; keadaan geografis, 

kependudukan, tinjauan sejarah, keadaan kebahasaan, dan kajian sebelumnya 

(Ayatrohaedi, 1979:36-37). Kependudukan berarti penduduk di daerah pengamatan 

harus memiliki mobilasi yang rendah, berpenduduk maksimal 6000 jiwa (Mahsun, 

1995:103), serta memiliki kesamaan dalam bidang budaya, etnis, agama, dan sosial 

(Ayatrohaedi, 1979:36). 

Keadaan geografis diperlukan untuk menentukan daerah pengamatan karena 

keadaan geografis Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari daerah pegunungan dan 

pesisiran memungkinkan timbulnya situasi kebahasaan yang berbeda-beda di setiap 
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wilayahnya. Selain itu Masyarakat Pandhalungan adalah hasil dari akulturasi 

kebudayaan Jawa dan Madura, memunculkan pola kebahasaan yang khas, terutama 

di Kecamatan Kuripan yang berbatasan dengan Masyarakat Tengger. Oleh karena 

itu, mengacu pada keadaan geografis, etnis, dan situasi kebahasaan Masyarakat 

Pandhalungan di Wilayah Kabupaten Probolinggo, yaitu adanya pemakaian bahasa 

yang berbeda pada daerah yang berbeda, misalnya daerah Kecamatan Paiton yang 

secara geografisnya daerah pesisir pantai berbeda dengan daerah Kecamatan Kuripan 

yang berada di dekat lereng Gunung Bromo. 

Dari dua puluh empat kecamatan di kabupaten Probolinggo, daerah penelitian 

ini terdiri atas Kecamatan Paiton, Pajarakan, Gending, Tongas, dan Kuripan. Daerah 

ini diasumsikan sebagai daerah yang memiliki kondisi kebahasaan yang berbeda 

(lihat gambar peta 1.1) 
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1.9.2.2  Pemilihan Informan  

Setiap titik pengamatan dipilih tiga informan yaitu satu informan inti, dan 

yang lainnya informan tambahan, sehingga jumlah informan dalam satu kecamatan 

ada enam orang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa di suatu 

tempat penelitian bahasa diperlukan seorang informan utama dan beberapa informan 

lain yang berperan melengkapi keterangan yang diperlukan (Ayatrohadi, 1979: 22). 

Jenis informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan dengan usia 40 dan 

50 tahun, penduduk asli daerah, dan jelas dalam berucap. Hal ini diambil dengan 

pertimbangan bahwa usia yang diangga sesuai bagi seorang informan ialah usia  

pertengahan (40-50 tahun), pada usia itu mereka telah menguasai bahasa atau 

sabdaprajanya, tetapi belum sampai pada taraf pikun (Ayatrohadi, 1979 : 22). Jumlah 

informan sebanyak lima belas informan asal Kabupaten Probolinggo. Kriterian lain 

bagi informan adalah: 

1. Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Probolinggo, merupakan masyarakat 

Pandhalungan. 

2. Sehat jasmani (tidak cacat bicara) dan rohani. Informan mampu mengujarkan 

fonem-fonem secara jelas. 

3. Mobilisasi rendah. 

4. Orang tua dan pasangan hidup informan berasal daeri daerah setempat 

(Probolinggo).  
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1.9.2.3 Pembentukan Daftar Tanya 

Daftar tanyaan adalah daftar yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari informan. Daftar tanyaan penelitian ini ada dua jenis. Daftar tanya 

pertama berisi pertanyaan mengenai identitas informan dan kemampuan berbahasa. 

Daftar tanyaan kedua berisi kosakata dasar (umum) dan kosa kata yang berkaitan 

dengan budaya setempat.  

Daftar tanyaan yang baik harus memenuhi tiga syarat: (1) daftar tanyaan yang 

menampilkan ciri-ciri istimewa daerah yang diteliti, (2) mengandung hal-hal yang 

berkaitan dengan sifat dan keadaan budaya daerah penelitian, (3) daftar tanya 

tersebut harus memberi kemungkinan untuk dijawab secara langsung dan spontan 

(Jaberg dan Jud dalam Ayatrohaedi, 1979:39). Berdasarkan kriteria tersebut, cakupan 

daftar tanyaan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat umum dan khusus, 

artinya, kosakata yang ditanyakan harus sesuai dengan situasi dan konsdisi 

Masyarakat Pandhalungan di Wilayah Kabupaten Probolinggo, misalnya kondisi 

geografis kabupaten Probolinggo daerah pegunungan berbeda dengan daerah 

pesisiran.  

Kosakata yang digunakan untuk penelitian daerah pegunungan berkisar 

tentang budaya agraris dan keadaan alam di  sekitarnya seperti /burung bangau/, 

/rumput/, /danau/, sedangkan kosakata yang ditanya untuk daerah pesisir berkisar 

tentang budaya nelayan dan keadaan alam di sekitarnya seperti /laut/, /ikan/, /pasir/, 

/nelayan/. Selain itu peneliti juga menanyakan kosakata dasar yang secara umum 

dimiliki oleh semua bahasa. Untuk pembentukan kosakata bahasa umum, peneliti 

mengacu pada daftar Morris Swadesh karena daftar kosa kata ini telah mencakup 
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segala aspek kegiatan, benda, kondisi geografis yang sifatnya universal seperti 

/makan/, /tidur/, /uang/, /malam/, /usus/, sedangkan kosa kata yang dianggap tidak 

sesuai dengan keadaan daerah penelitian dihilangkan oleh peneliti seperti /tetek/, 

/salju/. 

Daftar tanya bersifat khusus berarti kosa kata dalam daftar tersebut 

merupakan refleksi budaya masyarakat setempat, karena kabupaten Probolinggo 

merupakan daerah yang mayoritas penduduknya petani, pedagang, dan nelayan, kosa 

kata khusus dibuat dengan berpedoman pada substansi daftar tanya Mahsun dan 

Danie sebagai bahan perbandingan. Hal ini disebabkan daftar tanya Mahsun dan 

Dani banyak menggunakan kebiasaan, adat istiadat, dan karakteristik daerah 

penelitian seperti, nama makanan, upacara adat, istilah yang berkaitan dengan 

pemerintahan (balai desa, perangkat desa). 

 

1.9.2.4 Teknik Pupuan Lapangan 

Pemerolehan data dilakukan dengan teknik pupuan lapangan yaitu peneliti 

terjun langsung ke daerah penelitian untuk memperoleh data, karena dengan teknik 

ini peneliti dapat mengamati, mencatat, mendengarkan, merekam, dan 

mengumpulkan korpus data secara langsung. Pertimbangan lain dengan menerapkan 

teknik lapangan menurut peneliti adalah, (1) peneliti dapat memperoleh data yang 

tidak terdapat dalam daftar tanya sehingga dapat melengkapi korpus data, (2) dapat 

dilakukan cross chek data jika ada jawaban atau keterangan informasi yang 

meragukan dengan cara menanyakan kembali pada informan mengenai pertanyaan-
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pertanyaan kosa kata secara langsung dan bebas. Sadap rekam dapat dilakukan pada 

suasana informal dan santai (Samarin, 1988:119). 

 

1.9.3 Analisis Data 

1.9.3.1 Klasifikasi Data 

Korpus data yang berupa data berian diklasifikasikan berdasarkan persamaan 

atau kemiripan dan perbedaan bentuk. Berian yang memiliki bentuk yang mirip 

dijadikan dalam satu kelompok sedangkan berian yang memiliki bentuk yang 

berbeda dimasukkan pada kartu-kartu. Satu kartu memuat satu berian dan pada pojok 

atas sebelah kiri diberi nomor. Pada kartu tersebut dituliskan perbedaan yang terjadi 

pada masing-masing daerah pengamatan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar:  

1. No.1 adalah nomor kartu 

2. „uang‟ adalah judul kartu sekaligus makna berian yang akan dikelompokkan 

berdasarkan persamaan dan perbedaan. 

3. I, II, III, dan seterusnya adalah penomoran daerah penelitian sehingga I 

berarti daerah penelitian I. 

No: 1  

„uang’ 

I  II  III  IV  V 

        [pǝssε]          [pεssε]          [dhue?]           [peces]          [pεssε] 
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4. [pǝssε], [pεssε], [dhue?], dan [peces] adalah perbedaan leksikal yang muncul 

pada masing-masing daerah penelitian atas gloss „uang‟. 

 

1.9.3.2 Teknik Pemetaan 

Peta yang digunakan dalam pendeskripsian data merupakan peta peraga dan 

peta interpretatif atau tafsiran. Peta peraga digunakan sebagai perangkat tabulasi data 

lapangan sehingga korpus data yang berupa variasi fonologis dan leksikal dapat 

dideskripsikan dalam perspektif geografis. Peta interpretatif digunakan untuk 

menginterpretasikan budaya daerah penelitian berdasarkan perbedaan dan persamaan 

dialek yang muncul.  

      Langkah –langkah dalam pembuatan peta peraga sebagai berikut, 

1. Menyiapkan peta dasar yang hanya memuat keterangan penting di daerah 

penelitian seperti: skala, arah, mata angin, batas alam, batas administratif, 

dan nomor titik pengamatan. 

2. Pengisian berian pada peta dengan bentuk lambang yaitu mengganti 

berian dengan lambang-lambang tertentu, kemudian dipetakan. Berian 

yang sama atau memiliki kemiripan diberi lambang yang sama, 

sedangkan berian yang berbeda dinyatakan dengan lambang yang berbeda 

(Ayatrohaedi, 1983:53). 

 

1.9.4 Penyajian Analisis Data 

Hasil analisis data disajikan  dengan metode informal yakni penyajian hasil 

analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1991: 145). Dalam 
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hal ini menyajian hasil analisis dengan memaparkan hasil temuan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan hasil 

penelitian sejelas-jelasnya dan apa adanya. Hal yang dideskripsikan dalam penelitian 

ini adalah dialek bahasa ngoko pada masayarakat Pandhalungan di Kabupaten 

Probolinggo. Selanjunya data yang sudah dianalisis disajikan dalam bentuk peta 

interpretatif berupa peta yang menginterpretasikan jarak pemakaian kosakata antar 

daerah pengamatan yang diperoleh melalui analisis data.  

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlikan untuk mempermudah penguraian masalah 

dalam suatu penelitian, agar cara kerja penelitian menjadi lebih terarah dan jelas. 

Penulisan yang sistematis akan membantu pembaca dalam memahami hasil 

penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun atas empat 

bab. Sistematika penyajian pelaporan hasil penelitian secara rinci adalah sebagai 

berikut: 

Bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini berisi tentang lattar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, operasional konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 yaitu gambaran objek penelitian. Bab ini berisi tentang keadaan 

geografis Kabupaten Probolinggo, keadaan demografis Kabupaten Probolinggo, dan 

gambaran umum kebahasaan pada masyarakat Pandhalungan di Kabupaten 

Probolinggo. 
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Bab 3 yaitu analisis data. Analisis data disajikan berdasarkan tiap objek 

penelitian. 

Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang terdiri dari tiga poin yaitu 

perbedaan fonologis dalam dialek bahasa Ngoko pada Masyarakat Pandhalungan di 

Wilayah Kabupaten Probolinggo, perbedaan fonologis dalam dialek bahasa Ngoko 

pada Masyarakat Pandhalungan di Wilayah Kabupaten Probolinggo, serta pemetaan 

dialek bahasa Ngoko di Wilayah Kabupaten Probolinggo. 

Bab 4 yaitu penutup. Bab ini berisi simpulan dari hasil yang diperoleh dan 

pembahasan data, dan saran yang berisi anjuran kepada pembaca atau peneliti yang 

tertarik untuk meneliti topik penelitian yang sama. Selain itu, skripsi ini juga 

dilengkapi dengan peta bahasa, daftar pustaka, dan lampiran data dari penelitian.  
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