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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

 Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam 

berinteraksi dengan sesamanya. Komunikasi merupakan proses 

penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu 

pihak ke pihak lain. Secara umum, komunikasi dilakukan secara verbal 

atau lisan yaitu menggunakan simbol–simbol verba berupa bahasa. Bahasa 

merupakan wujud kebudayaan masyarakat dalam upaya memahami serta 

menginterprestasi lingkungan dan pengalamannya sebagai mahluk sosial 

(Parera, 1985: 26).  

Indonesia memiliki penduduk yang rata-rata bilingual. Sebagai 

masyarakat tutur yang terbuka, masyarakat tutur satu dengan yang lain 

pasti memiliki hubungan dan menimbulkan kontak bahasa. Bahasa dapat 

menjadi bervariasi dan beragam karena adanya masyarakat tutur yang 

heterogen atau beragam (Parera, 1985: 26). 

Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki bahasa beraneka ragam. 

Kekayaan bahasa yang ditunjang oleh keberadaan Jawa Timur yang terdiri 

atas berbagai suku meskipun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pemersatu di Indonesia. Salah satu bahasa yang ada di Jawa Timur 

Kabupaten Banyuwangi adalah bahasa Using. 
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Kebiasaan menggunakan bahasa Using akan tetap terjaga 

meskipun penuturnya berada diluar geografis bahasa tersebut atau pun ada 

pendatang bahasa masuk wilayahnya. Fenomena semacam ini mendorong 

terbentuknya masyarakat dwibahasa. Masyarakat pendatang dan penduduk 

setempat yang saling berinteraksi memaksa kedua belah pihak untuk 

saling mengenal dan saling memahami bahasa lawan interaksinya dalam 

penguasaan dua bahasa atau lebih. 

Chaer dan Leonie Agustina (2010: 65) mengemukakan bahwa 

masyarakat multilinggual yang mobilitasnya tinggi, anggota-anggota 

masyarakatnya akan cenderung menggunakan dua bahasa atau lebih yang 

dikuasainya, baik secara keseluruhan atau pun hanya sebagian saja. 

Mayarakat terbuka, yaitu mayarakat yang dapat menerima kehadiran 

anggota masyarakat di dalam lingkungannya akan terjadilah apa yang 

dinamakan kontak bahasa. Bahasa masyarakat asli dan masyrakat 

pendatang akan saling mempengaruhi. Fenomena yang sering terjadi ini 

menimbulkan munculnya pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa. 

Pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu masyarakat bahasa masih tetap 

mempertahankan penggunaan bahasanya (Chaer dan Leonie Agustina, 

2010: 65-69).  

Kajian tentang pemertahanan bahasa dalam masyarakat dwibahasa 

sudah banyak dilakukan para peneliti. Hal ini menjadi kajian yang menarik 

seiring dengan perkembangan bahasa, masyarakat pemakai dan pemilik 

bahasa itu sendiri. Kajian tentang pemertahanan dan pergeseran bahasa itu 

sendiri mempelajari hubungan antara perubahan dan stabilitas penggunaan 
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bahasa disatu pihak dengan proses psikologis, sosisal  dan kutural dipihak 

lain dalam masyarakat multikultural. 

Masyarakat Desa Kemiren memiliki keunikan tersendiri karena 

Desa Kemiren disebut dengan Desa Wisata Using di Kabupaten 

Banyuwangi. Masyarakat Desa Kemiren dihuni 2.625 jiwa etnis Using. 

Situasi kebahasaan di Desa Kemiren banyak dipengaruhi oleh bahasa 

Using karena memang desa ini yang memiliki etnis Using yang masih 

bertahan di Kabupaten Banyuwangi Secara umum, masyarakat di Desa 

Kemiren dalam berinteraksi sosial dengan warga lainnya mengunakan dua 

bahasa, yaitu bahasa Using dan bahasa Jawa. Bahasa Using digunakan 

oleh masyarakat setempat dalam berkomunikasi dengan sesama etnis 

Using atau bagi pendatang Using yang sudah menguasai bahasa Using. 

Bahasa Jawa digunakan oleh pendatang Using dalam berkomunikasi 

dengan sesamanya, atau dengan orang Using yang dapat memahami 

bahasa Jawa. Bahasa Indonesia meskipun jarang digunakan tetapi masih 

mendapat tempat dalam situasi kebahasaan di Desa Kemiren. Bahasa 

Indonesia digunakan ketika masyarakat berada dalam situasi formal. 

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Kemiren bahasa Indonesia 

digunakan di sekolah, di kantor desa atau ada acara formal dari Kabupaten 

Banyuwangi. Nuansa kedwibahasaan sangat tampak di Desa Kemiren. 

Masyarakat sebagian besar menguasai atau paling tidak mengerti dua 

bahasa yaitu bahasa Using dan bahasa Jawa. Penggunaan kedua bahasa 

tersebut dalam berkomunikasi dilakukan secara bergantian sesuai dengan 

situasi dan dengan siapa pembicaraan dilakukan.  
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Bahasa Using adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

Banyuwangi di ujung timur pulau Jawa (Jawa Timur). Kata Using berasal 

dari kata tusing dalam bahasa Bali, yang berarti „tidak‟. Penduduk asli 

Banyuwangi biasa disebut Lare Using atau Wong Using. Penutur Bahasa 

Jawa Using ini tesebar terutama di wilayah tengah Kabupaten 

Banyuwangi, terutama kecamatan-kecamatan: Banyuwangi, Kabat, Rogo 

Jampi, Glaga, Kalipuro, Srono, Cluring, Giri, Gambiran, Singojuruh, 

Genteng, Licin. Sedangkan wilayah lainnya adalah wilayah tutur 

campuran baik Bahasa Jawa maupun Bahasa Madura. Selain di 

Banyuwangi, penutur bahasa ini juga dapat dijumpai di wilayah kabupaten 

Jember, terutama di Dusun Krajan Timur, Desa Glundengan, Kecamatan 

Wuluhan, Jember. Namun dialek Using di wilayah Jember ini telah banyak 

terpengaruh bahasa Jawa dan Madura dikarenakan keterisolasiannya dari 

daerah Using di Banyuwangi. Bahasa Using mempunyai keunikan dalam 

sistem pelafalannya, antara lain:  

1. Adanya diftong [ai] untuk vokal [i] : semua leksikon berakhiran /i/ 
pada bahasa using selalu terlafal “ai”. Seperti misalnya “geni” „api‟ 
terbaca [genai], “bengi” „malam‟ terbaca [bengai], “gedigi” 
„begini‟ terbaca “gedigai”. 

2. Adanya diftong [au] untuk vokal [u]: leksikon berakhiran /u/ 
hampir selalu terbaca “au”. Seperti “gedigu” „begitu‟ terbaca 
[gedigau], “asu” „anjing‟ terbaca [asau], ”awu” „abu‟ terbaca 
[awau]. 

3. Lafal konsonan /k/ dalam Bahasa Jawa, terutama pada leksikon 
berakhiran huruf /k/ selalu dilafalkan dengan glottal /q/. Sedangkan 
di Bahasa Using, justru tetap terbaca /k/ yang artinya konsonan 
hambat velar. Antara lain “apik” „bagus‟ terbaca [apiK], “manuk” 
„burung‟ terbaca  [manuK] dan seterusnya. 

4. Palatalisasi /y/ dalam Bahasa Jawa Using, kerap muncul pada 
leksikon yang mengandung [ba], [pa], [da], [wa]. Seperti “bapak” 
dilafalkan [byapyak], “uwak” dilafalkan [uwyak], “embah” 
dilafalkan [embyah], “Banyuwangi” dilafalkan [byanyuwangai]. 

(Rifuki,2009) 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMERTAHANAN BAHASA USING.... AHMAD MAGHROBI AKBAR



5 

 

 

 

Dari ciri fonologis di atas dapat terlihat perbedaan dengan 

pengucapan dalam Bahasa Jawa modern. Meski ada kesamaan secara 

kosakata, namun cara pengucapan yang berbeda terkadang membuat orang 

yang biasa berbahasa Jawa tidak mengerti ketika mendengar ucapan dalam 

Bahasa Using (Rifuki, 2009). Perbedaan inilah yang menjadi salah satu 

penciri Bahasa Using dari Bahasa Jawa. Meski sama-sama berasal dari 

akar Bahasa Jawa Kuna, ada perbedaan yang menghasilkan Bahasa Using 

sebagai bahasa yang berdiri sendiri. 

Ciri khas lain dari bahasa Using adalah dalam gaya 

penggunaan. Tidak seperti Bahasa Jawa yang mengenal tingkatan bahasa 

seperti ngoko, kromo, dan seterusnya, dalam Bahasa Using tidak 

ditemukan hal serupa yang ada hanya gaya bahasa berbeda untuk situasi 

yang berbeda, bukan karena status sosial. Selain itu, ada pula perbedaan 

penggunaan pronomina (kata sapaan) untuk orang dengan umur atau 

kedudukan yang berbeda. 

 

Cara penggunaan pronomina yang berbeda itu dapat dilihat di bawah ini: 

(1)  Siro wis madhyang?  „kamu sudah makan?‟ 
(2)  Riko wis madhyang? ‟anda sudah makan?‟  
(Rifuki, 2009) 

Dalam kalimat (1) dan (2) memiliki perbedaan penggunaan 

pronomina. Kalimat (1) digunakan untuk lawan bicara yang selevel atau 

lebih muda. Kalimat (2) digunakan untuk lawan bicara yang diatas kita 

atau lebih tua.   
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Variasi  penggunaan bahasa Using dibedakan dua variasi 

penggunaan yakni variasi penggunaan Using dan variasi penggunaan 

Besaki. Variasi penggunaan Using digunakan untuk keperluan sehari-hari 

atau kebutuhan umum. Variasi penggunaan Besaki sendiri hanya 

dipergunakan  dalam  ritual keagamaan dan upacara pernikahan. 

Variasi penggunaan Using dan Besaki dapat disebut dengan 

diglosia. Diglosia ialah keadaan masyarakat dimana terdapat dua variasi 

penggunaan dari suatau bahasa yang hidup berdampingan dan masing-

masing mempunyai peranan tertentu (Ferguson dalam Chaer dan Leonie 

Agustina, 2010:92). 

Diglosia adalah situasi kebahasaan yang relatif stabil, dimana 

selain terdapat sejumlah ragam-ragam utama dari satu bahasa, terdapat 

juga sebuah ragam lain (Chaer dan Leonie Agustina, 2010:93). Ragam 

utama berupa sebuah dialek standar sedangkan ragam lain berupa bukan 

dari sebuah dialek standar (Chaer dan Leonie Agustina, 2010:93). 

Variasi penggunaan Besaki disebut dengan ragam utama 

karena digunakan dalam ritual keagamaan dan upacara pernikahan. Variasi 

penggunaan Using disebut dengan ragam lain karena digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari atau kebutuhan umum.  

Berdasarkan uraian tersebut bahasa Using mengalami 

perubahan dalam persentuhannya dengan bahasa lain. Bahasa lain tersebut  

mempengaruhi bahasa using sehingga mengalami perubahan dalam 

penuturan, hal ini ini membuat peneliti tertarik dalam mengkaji bagaimana 
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pemertahanan bahasa using yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemertahanan Bahasa Using di Desa Kemiren? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemertahanan Bahasa Using 

desa Kemiren? 

 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan penjelasan tentang rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan  pemertahanan bahasa Using desa Kemiren. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan 

bahasa Using desa Kemiren. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

Setelah dilaksanakannya penelitian terdapat manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian 

akan dijabarkan sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

masyarakat pemakai bahasa berupa wawasan perkembangan ilmu 

linguistik khususnya sosiolinguistik dan menjadi acuan bagi penelitian 

sejenis dan selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan  dapat menambah 

hasil penelitian yang berupa penerapan teori-teori yang berkaitan 

dengan lingusitik terutama dalam bidang kajian sosiolinguistik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

masyarakat tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi masyarakat 

Using Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

Untuk melihat bagaimana pemertahanan bahasa Using masyarakat Desa 

Kemiren dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa 

Using Desa Kemiren. 

  

1.5  Tinjauan Pustaka 

 

Terkait masalah pemertahanan bahasa Using masyarakat Kemiren, 

beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya di 

antaranya sebagai berikut: 

Sari (1994), melakukan penelitian yang berjudul “Fungsi Wangsalan 

Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sosiolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Using 

di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi”. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMERTAHANAN BAHASA USING.... AHMAD MAGHROBI AKBAR



9 

 

 

 

Penelitian ini belum menyimpulkan secara administratif orang Using bertempat 

tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur 

Provinsi Jawa Timur. Beberapa abad yang lalu, wilayah yang sekarang dikenal 

sebagai Kabupaten Banyuwangi ini merupakan wilayah utama Kerajaan 

Blambangan. Wilayah pemukiman orang Using makin lama makin mengecil, dan 

jumlah desa yang bersikukuh mempertahankan adat-istiadat Using juga makin 

berkurang. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, tercatat tinggal 9 

kecamatan saja yang diduga masih menjadi kantong kebudayaan Using. 

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Banyuwangi, Giri, Glagah, Kabat, 

Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan  Genteng. Hasil penelitian yang 

didapatkan oleh Sari tersebut mengarah pada pemertahanan tradisi dan bahasa 

Using jika dililhat dari unsur budaya dan migrasi para pendatang yang sekaligus 

membawa budaya modernisme. 

Subaharianto (1996), melakukan penelitian yang berjudul “Mitologi Buyut 

Cili Dalam Pandangan Orang Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi”. 

Menyimpulkan identitas budaya suatu masyarakat tertentu selalu menghadirkan 

pandangan stereotipe. Begitu pula halnya  dengan identitas budaya Using. Orang 

Using diprasangkai sebagai sosok yang kasar (tidak punya tata krama), longgar 

dalam nilai, terutama yang terkait dengan hubungan antarlawan jenis, dan 

memiliki ilmu gaib destruktif yang disebut santet, pelet, sihir, dan sebangsanya. 

Media massa yang semakin berkembang secara signifikan dengan iklan – iklan 

berbau komersil akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda mengenai 

kebudayaan suku tertentu, termasuk masyarakat using. Hal tersebut mengarahkan 

masyarakat kota untuk menilai sebuah subjek (tradisi) secara material. Peran 
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media itulah yang menimbulkan fenomena pemertahanan kebudayaan ataupun 

bahasa using. 

Sutarto (2003), dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Etnografi 

Masyarakat Using”. Menyimpulkan bahwa orang Using juga dikenal memiliki 

citra positif yang membuatnya dikenal luas dan dianggap sebagai aset budaya 

yang produktif yaitu 1) ahli dalam bercocok tanam; 2) memiliki tradisi kesenian 

yang handal; 3) sangat egaliter, dan 4) terbuka terhadap perubahan. Sikap terbuka 

yang dimilik masyarakat using tersebut mempengaruhi kuat atau tidaknya upaya 

untuk mempertahankan bahasa Using di desa Kemiren. 

Sumarsono (1993) menulis tentang Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan 

di Bali. Ditemukan bahwa penduduk desa Loloan di Bali yang berjumlah sekitar 

tiga ribu orang menggunakan sejenis bahasa Melayu yang disebut bahasa Melayu 

Loloan, dan mereka semua beragama Islam. Faktor yang menyebabkan mereka 

dapat bertahan adalah pertama, wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada 

suatu tempat yang secara geografis agak terpisah dari wilayah pemukiman 

masyarakat Bali; kedua, adanya toleransi dari masyarakat Bali yang mau 

menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan golongan 

minoritas Loloan, meskipun dalam interaksi itu kadang-kadang digunakan juga 

bahasa Bali; ketiga, anggota masyarakat loloan mempunyai sifat keislaman yang 

tidak akomodatif terhadap masyarakat, budaya, dan bahasa Bali; keempat, adanya 

loyalitas yang tinggi dari anggota masyarakat Loloan terhadap bahasa Melayu 

Loloan sebagai konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini yang menjadi 

identitas dirimasyarakat Loloan yang beragama Islam, sedangkan bahasa Bali 

dianggap sebagai lambang identitas dari masyarakat Bali yang beragama Hindu; 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMERTAHANAN BAHASA USING.... AHMAD MAGHROBI AKBAR



11 

 

 

 

kelima, adanya kesinambungan pengalihan bahasa Melayu Loloan dari generasi 

terdahulu ke generasi berikutnya. 

Beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

peniliti lakukan misalnya mengenai objek dan indikator sebagai pembatas arah 

penelitian. Perbedaan dengan penilitian yang diatas dengan penelitian yang 

peneliti lakukan mengenai pemertahanan bahasa Using masyarakat Desa Kemiren 

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

1.6.  Landasan Teori 

 

Dalam landasan teori akan dijelaskan teori Etnografi Komunikasi  yang 

dikemukakan oleh Fishman yang digunakan  untuk menganalisis objek penelitian 

terkait rumusan masalah yang dianalisis berdasarkan judul penelitian yaitu 

“Pemertahanan Bahasa Using Msyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah 

Kabupaten Banyuwangi”.  Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:   

1.6.1.  Sosiolinguistik 

 

Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa 

dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Beberapa 

para ahli merumuskan sosiolinguistik secara berbeda-beda: 

 Nababan (dalam Chaer dan Leonie Agustina 2010:3) mengatakan bahwa 

istilah sosiolinguistik jelas terdiri dari dua unsur, yaitu sosio dan linguistik. Arti 

linguistik yaitu ilmu yang mempelajari atau membicarakan bahasa, khususnya 

unsur-unsur bahasa (fonem, morfem, kata, kalimat) dan hubungan antara unsur-

unsur itu(struktur), termasuk hakekat dan pembentukan unsur itu. Unsur sosio 
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adalah seakar dengan sosoial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, 

kelompok-kelompok masyarakat dan funsi-funsi kemasyarakatan. Jadi 

sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan 

penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Sosiolinguistik mempelajari dan 

membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan 

(variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor 

kemasyarakatan (sosial). Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari 

penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Penggunaan bahasa di dalam 

masyarakat tersebut mencakup variasi-variasi bahasa. Variasi-variasi bahsa ini 

bisa karena waktu, sosial dan geografis. 

 Kridalaksana (dalam Chaer dan Leonie Agustina 2010:3) mengatakam 

bahwa sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan 

berbagai variasi bahsa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri 

fungsi variasi bahsa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ada beberapa hal penting 

yang harus diperhatikan dalam menganalisis bahasa berdasarkan konteks sosial 

kemasyarakatan sehingga dapat dirumuskan menjadi: 

1. Who Speaks (or writes) = Siapa yang berbicara 

2. What Language (or what language variety) = Variasi bahasa apa yang 

digunakan 

3. To Whom = Untuk siapa bahasa itu digunakan 

4. When = Kapan bahasa itu digunakan 

5. To What End = Tujuan apa yang ingin dicapai 
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 Di dalam masyarakat, seorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. Dari asumsi inilah maka 

kita dapatkan bahasa dan pemakaiannya tidak dapat diamati secara individual, 

namun dihubungkan dengan kegiatannya dalam masyarakat. Selain itu ada 

beberapa masalah dalam sosiolinguistik, masalah tersebut adalah (Chaer dan 

Leonie Agustina, 2010: 5): 

1. Identitas sosial dari penutur 

2. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi 

3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi 

4. Analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial 

5. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-

bentuk ujaran 

6. Tingkat variasi dan ragam linguistic 

7. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik  

Permasalahan yang terjadi adalah masalah bilingualisme bahasa. Dalam 

hal ini seorang penutur dapat menguasai dua bahasa secara bergantian tergantung 

pada situasi dan kondisi tertentu. Lebih lanjut, menurut Bloomfield (dalam Chaer 

dan Leonie Agustina, 2010:85) mengatakan bahwa bilingualisme adalah 

“kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama 

baiknya”. Untuk dapat menggunakan kedua bahasa dengan baik, tentunya hal 

pertama yang harus dilakukan adalah menguasai terlebih dahulu bahasa ibunya, 

setelah itu baru bahasa keduanya. 

Adanya istilah “multilingualisme” menunjukkan adanya kenyataan bahwa 

di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa bahasa. Orang juga dapat berbicara 
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diglosia karena di dalam masyarakat ada ragam yang disebut ragam H High = 

tinggi) dan ragam L (Low = rendah). Kenyataan memang membuktikan bahwa 

sosiolinguistik itu pada umumnya mengkaji masyarakat dwibahasa atau aneka 

bahasa. Fishman (dalam Sumarsono, 1993) menganjurkan agar dalam mengkaji 

masyarakat dwibahasawan itu patut diperhatikan kaitannya dengan ada tidaknya 

diglosia. 

1.6.2  Etnografi Komunikasi 

 

 Fishman (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2010:5) mengatakan kajian 

sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. Jadi, sosiolinguistik lebih berhubungan 

dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi 

pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pilihan pemakaian 

bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik dan latar pembicaraan. 

 Teori tentang Etnografi Komunikasi, menyatakan bahwa Kerangka 

etnografis yang melibatkan beraneka ragam faktor yang terdapat di dalam 

pertuturan. Kerangka yang mula-mula disebut dengan etnografi pertuturan itu 

pada akhirnya berkembang menjadi etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi 

adalah salah satu ancangan yang dapat di gunakan di dalam penelitian hubungan 

bahasa dengan manusia (masyarakat). Pada dasarnya, ancangan itu berusaha 

memberikan gambaran etnografis masyarakat bahasa yang diantaranya mencakup 

pola komunikasi, fungsi komunikasi, hakikat dan batasan masyarakat bahasa, alat 

komunikasi, komponen komunikatif, hubungan bahasa dengan pikiran dan 

organisasi sosial, dan perilaku bahasa lainnya(FathurRokhman,2009). 
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 Pendekatan sosiologi berkaitan dengan analisis ranah. Pendekatan ini 

pertama dikemukakan oleh (Fishman dalam Sumarsono, 2012). Ranah menurut 

Fishman merupakan konstalasi faktor lokasi, topik, dan partisipan. 

Ranah didesfinisikan pula sebagai konsepsi sosiokultural yang diabstraksikan dari 

topik komunikasi, hubungan peran antar-komunikator, dan tempat komunikasi di 

dalam keselarasan dengan pranata masyarakat dan merupakan bagian dari 

aktivitas masyarakat tutur (Fishman dalam Sumarsono, 2012). Di bagian lain 

(Fishman dalam Sumarsono 2012) mengemukakakan bahwa ranah adalah 

konspesi teoretis yang menandai satu situasi interaksi yang 

didasarkan padapengalaman yang sama dan terikat oleh tujuan dan kewajiban 

yang sama, misalnya keluarga, ketetanggaan, agama, dan pekerjaan. Sebagai 

contoh, apabila penutur berbicara di rumah dengan seorang anggota keluarga 

mengenai sebuah topik, maka penutur itu dikatakan berada pada ranah keluarga. 

Pemilihan ranah dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Fishman. 

 Konsep lain yang lebih jelas lagi dirumuskan oleh Fishman (dalam 

Sumarsono 1993: 1). Pemerthanan bahasa terkait dengan perubahan dan stabilitas 

penggunaan bahasa di satu pihak dengan proses psikologis, sosial, dan kultural di 

pihak lain dalam masyarakat multibahasa. Salah satu isu yang cukup menarik 

dalam kajian pergeseran dan pemerthanan bahasa adalah ketidakberdayaan 

minoritas imigran mempertahankan bahasa asalnya dalam persaingan dengan 

bahasa mayoritas yang lebih dominan. 

Ketidakberdayaan sebuah bahasa minoritas untuk bertahan hidup itu 

mengikuti pola yang sama. Awalnya adalah kontak guyup minoritas dengan 

bahasa kedua (B2), sehingga mengenal dua bahasa dan menjadi dwibahasawan, 
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kemudian terjadilah persaingan dalam penggunaannya dan akhirnya bahasa asli 

(B1) bergeser atau punah. 

1.6.3  Pemertahanan Bahasa 

 

Pemertahanan bahasa pada umumnya bertujuan untuk mempertahankan 

budaya yang berfungsi sebagai identitas kelompok atau komunitas, untuk 

mempermudah mengenali anggota komunitas, dan untuk mengikat rasa 

persaudaraan sesama komunitas. Jadi, pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu 

masyarakat bahasa masih tetap mempertahankan penggunaan bahasanya. Fishman 

dalam (Sumarsono, 2012) menyebutkan bahwa salah satu faktor penting 

pemertahanan bahasa adalah adanya loyalitas masyarakat oendukungnya. Adanya 

loyalitas tersebut, menyebabkan pendukung suatu bahsa akan tetap diteruskan 

bahsabya dari generasi ke generasi. Faktor yang mendorong pemertahanan bahasa 

ini bisa saja berasal dari dalam diri individu yang memiliki rasa cinta akan bahasa 

ibu misal bahasa Using sehingga menanamkannya kepada keluarga dan 

masyarakat dan dari rasa persatuan serta kecintaan pada identitas kelompok atau 

komunitas yang dimiliki.  

Penutur bahasa dalam jumlah banyak tidak begitu penting untuk 

menentukan adanya sebuah pemertahanan bahsa. Fishman dan Holfman (dalam 

Sumarsono, 2012) menyatakn bahwa kelompok yang relatif kecil pun dapat 

mempertahankan bahasanya jika mereka mempertahankan konsentrasi geografis 

sehingga ada keterpisahan fisik, ekomomi dan budaya dari penduduk sekitarnya. 
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Sebuah bahasa bertahan, baik pada kelompok minoritas maupun pada 

kelompok imigran transmigran dapat disebabkan oleh banyak faktor. Adapun 

faktor-faktor pemertahanan bahsa yaitu sebagai berikut: 

a) Faktor Prestise dan Loyalitas 

Orang akan sangat bangga dengan budayanya termasuk dengan 

bahasa yang mereka gunakan. Nilai prestise seseorang yang 

menggunakan bahasa daerah mereka ditengah komunitas yang 

heterogen lebih tinggi tingkatannya dengan bahsa daerah laim. 

Kondisi yang paling dominan adalah ranah keagamaan. Untuk 

acara-acara keagamaan, ritual-ritual pada acara kematian, kelahiran 

anak dan sebagainya. Bahasa oengantar yang digunakan dalam 

acara tersebut hampir tidak pernah menggunakan bahasa Indinesia 

melainkan bahasa daerah. 

b) Faktor Migrasi dan Konsentrasi Wilayah 

Migrasi sebenarnya merupakan salah nsatu faktor yang membawa 

kepada pergeseran bahasa. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Fasold dalam (Sumarsono, 2012), bahwa bila 

sejumlah orang dari sebuah penutur bahasa bermigrasi ke suatu 

daerah dan jumlahnya dari mas ke masa bertambah sehingga 

melebihi jumlah penduduk asli daerah itu, maka didaerah itu akan 

tercipta sebuah lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. 

c) Faktor Publikasi Media Massa 

Media massa juga merupakan faktor lain yang turut menyumbang 

pemertahanan bahasa daerah. Format yang dipresentasikan pada 
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media ini dikemas dalam bentuk iklan. Untuk lebih akrab dengan 

pendengar dan pemirsa TV, pihak stasiun radio dan televisi lebih 

banyak mengikalankan produk-produk dalam bahasa daerah 

daripada bahsa lain (Fishman dan Holfman dalam Sumarsono, 

2012). 

1.7   Metode Penelitian 

 

Dalam pelaksanaannya, sebuah penelitian dilakukan secara bertahap dan 

berstruktur. Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode yang tentunya sesuai 

dengan objek yang akan diteliti. Sudaryanto (1993: 4) menyatakan bahwa metode 

penelitian merupakan alat, prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan 

penelitian. Metode sangat penting dalam penelitian agar dapat menemukan 

penjelasan sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan 

fenomena objek penelitian (Sudaryanto, 1993: 4). Karena penelitian ini dilakukan 

untuk meneliti pemertahanan bahasa using desa Kemiren dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi berdasarkan kajian sosiolinguistik, maka peneliti bersikap objektif 

dan netral terhadap objek kajian, tanpa melakukan penggeneralisasian terhadap 

obyek. 
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1.7.1 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian dalam sosiolinguistik ialah sesuatu yang ingin diteliti. 

Hymes (dalam Sumarsono, 2012) menyatakan jika sebuah bahasa dijadikan objek 

kajian, bahasa itu hanyalah gerbang masuk dan pendahuluan ke arah penelitian 

yang sebenarnya. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pemertahanan 

bahasa masyarakat Using di Desa Kemiren. Objek penelitian berlokasi di Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. 

1.7.2 Penentuan Informan 

 

Penelitian ini menentukan informan dengan kriteria sebagai berikut: (a) 

Informan mengetahui budayanya dengan baik tanpa harus memikirkannya, sebab 

dilakukan secara otomatis dari tahun ke tahun. (b) Informan terlibat langsung 

dalam permasalahan yang kita angkat dalam penelitian. (c) Informan memiliki 

cukup waktu untuk diwawancarai. (d) Informan menggunakan bahasa mereka 

untuk mendeskripsikan informasi tanpa analisis. (e) informan memberikan 

informasi dengan interpretasi perspektif penduduk asli (Spradley: 1997: 59-70). 

Informan dalam penelitian ini merupakan penduduk masyarakat Using, serta 

informan di luar masyarakat Using namun memiliki informasi terkait objek 

penelitian. Selain itu informan memberikan data yang sebenarnya tanpa dibuat-

buat atau memanipulasi data untuk tujuan lain di luar fokus penelitian.  

Penelitian ini menggunakan 10 orang informan utama yang mewakili 

setiap ranah penggunaan yang berbeda dan memenuhi kriteria seorang informan 

yang telah ditentukan sebelumnya dalam objek penelitian masyarakat Using Desa 

Kemiren. Satu orang sebagai informan tambahan bukan masyarakat Using yakni 
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Sutinah seorang warga yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi, yang sering 

berhubungan dengan masyarakat Using di Desa Kemiren.  

Adapun 10 informan tersebut H. Djohadi Timbul (70 tahun) sesepuh/tokoh 

adat masyarakat Using desa Kemiren, Slamet Sumput (65 tahun) pedagang buah, 

Samsah (53 tahun) istri Slamet Sumput seorang ibu rumah tangga, Artoyo (31 

tahun) putera pertama Slamet Sumput seorang kuli bangunan, Sandi (18 tahun) 

remaja Using, Dawisa (57 tahun)  pemilik warung, Eko (34 tahun) anak dari 

Dawisa yang membantu Dawisa berjualan, Rohaniyah (45 tahun) pemilik warung 

kopi, Novi (20 tahun) pelajar, Rayis (56 tahun) seorang petani. Semuanya 

merupakan masyarakat Using dan menjadi informan utama di Desa Kemiren 

Banyuwangi. Nama penutur dalam penelitian ini akan diganti dengan inisial, 

untuk peneliti akan diganti dengan inisial (P) karena peneliti turut menjadi mitra 

tutur, untuk mitra tutur lain namun bukan masyarakat Using akan diganti dengan 

istilah (warga) sedangkan untuk mitra tutur lain yang masuk kategori Using 

misalnya anak, istri/suami, kakek/nenek, adik/kakak tidak akan menyebutkan 

nama ataupun inisial melainkan tetap menggunakan istilah dalam anggota 

keluarga. Kemudian 10 informan utama yang menjadi objek penelitian 

selanjutnya akan diganti dengan inisial tertentu untuk memudahkan analisis pada 

bab hasil dan pembahasan, inisial tersebut antara lain: H. Djohadi Timbul (DT), 

Slamet Sumput (SS), Samsah (SM), Artoyo (AT), Sandi (SN), Dawisa (DW), Eko 

(E), Rohaniyah (RH), Novi (NV), Rayis (RY), Sutrisno (ST), Pri (PR), Endro 

(EN), Eki (EK), Edi (ED), Murid (M). 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi klasifikasi dialog masyarakat 

Using Desa Kemiren ke dalam beberapa ranah. Hal ini dilakukan oleh peneliti 
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untuk melihat dan meneliti proses penggunaan bahasa Using di Desa Kemiren 

karena penggunaan Bahasa dapat ditemui dalam berbagai situasi. Selain itu, 

pengklasifikasian ranah dialog juga dapat memudahkan peneliti untuk 

menganalisis proses pemertahanan bahasa. 

Ranah penggunaan dalam objek (masyarakat Using)  ini meliputi ranah 

penggunaan keluarga, pendidikan, ketetanggaan, pemerintah dan adat istiadat 

yang dipilah berdasarkan tempat, situasi dan mitra tutur (pendatang) masyarakat 

Using yang  ditinjau dari data observasi dan data statistik kependudukan Desa 

Kemiren. Informan dapat dikelompokkan berdasar penggunaan bahasa dalam 

ranah sebagai berikut: 

a. Penggunaan bahasa dalam ranah keluarga meliputi SS; SM; AT; DW; E. 

b. Penggunaan bahasa dalam ranah pendidikan meliputi EN; M; EK. 

c. Penggunaan bahasa dalam ranah ketetanggaan meliputi RH; RY; NV. 

d. Penggunaan bahasa dalam ranah pemerintah meliputi BL; CR ; ST; PR; 

ED. 

e. Penggunaan bahasa dalam ranah adat istiadat meliputi DT.  

Berdasarkan objek penelitian tersebut, akan diteliti pemertahanan bahasa 

masyarakat Using dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa 

dalam konteks yang muncul. 

1.7.3 Metode Pengumpulan Data 

 

 Data diperoleh dengan metode simak libat cakap dimana peneliti ikut 

dalam pertuturan dan simak libat cakap adalah peneliti ikut serta dalam 

pertuturan. Metode tersebut dibantu dengan teknik rekam dan catat yaitu 
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mewawancarai para penutur dan lawan tutur. Wawancara tersebut peneliti ikut 

terlibat dalam pertuturan yang akan dijadikan data catat oleh peneliti. Data 

pendukung diperoleh dari sumber tertulis, baik melalui dokumentasi atau data-

data yang disebut studi kepustakaan. 

1.7.4   Metode Analisis Data 

 

 Dalam subbab ini data yang sudah diperoleh dari tahap pengumpulan data 

dianalisis secara cermat dan seksama. Analisis data yang digunakan pada 

penulisan ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang diperoleh dalam bentuk 

catatan tulis. Penganalisisan dengan metode padan, atau menurut Subroto disebut 

metode identitas (Sudaryanto, 1993:2), adalah metode yang dipakai untuk 

mengkaji atau menentukan identitas satuan diagonal dengan memakai alat 

penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa yang bersangkutan. Alat 

penentunya ialah segala bentuk yang ditunjuk bahasa (referent), alat ucap 

pembentuk bunyi bahasa (tulisan), bahasa lain dan lawan bicara (Sudaryanto, 

1993:2) untuk kebutuhan penelitian. Penelitian variasi dialek ini bersifat 

sinkronis, maka analisis datanya berupa analisis satuan lingual yang pada 

hakekatnya sama dengan penentuan aspek-aspek satuan lingual itu (Sudaryanto, 

1993: 13-14). 

1.7.5 Metode Pemaparan Hasil Data 

 

Tahap terakhir penelitian ini adalah menyajikan hasil analisis data yang 

telah dilakukan dengan menganalisis data yang terdapat pada tahap analisis data. 

Data-data tersebut diolah dan dikelompokkan beserta analisisnya masing-masing. 
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Data yang dikumpulkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian–uraian 

deskriptif kualitatif, yaitu perumusan dengan kata-kata (metode informal), 

perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang (metode 

formal). Penggunaan kata-kata atau lambang-lambang merupakan teknik dari 

penyajian hasil analisis (Sudaryanto, 1993: 145) tentang pemertahanan bahasa 

Using desa Kemiren. 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

 

 Dalam penelitian ini membutuhkan operasional konsep yang bertujuan 

menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian, memberikan gambaran 

yang terarah untuk menghindari kesalahan penafsiran sehingga diperoleh batasan-

batasan yang jelas dan terperinci. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain: 

Penggunaan Bahasa: Ranah penggunaan dalam objek (masyarakat 

Using)  ini meliputi ranah penggunaan keluarga, pendidikan, 

ketetanggaan, pemerintah dan adat istiadat yang dipilah berdasarkan 

tempat, situasi dan mitra tutur (pendatang) masyarakat Using yang  

ditinjau dari data observasi dan data statistik kependudukan Desa 

Kemiren.  

Pemertahanan Bahasa : pemertahanan bahasa masyarakat Using di 

desa Kemiren terhadap bahasa diluar bahasa Using yaitu bahasa jawa 

dan bahasa Indonesia. Bagaimana masyarakat Using 

mempertahankan bahasa Using dengan adanya bahasa Jawa dan 

bahasa Indonesia yang masuk di desa Kemiren. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi pemertahanan bahasa Using di desa Kemiren dengan 

adanya kedwibahasaan di desa Kemiren. 

Masyarakat Using Kemiren: ialah sekelompok masyarakat yang 

secara historis dan sosiologis masih memperlihatkan tata kehidupan 

sosiokultural yang mempunyai kekuatan nilai tradisional Using. Desa 

Kemiren ditetapkan menjadi kawasan wisata desa adat Using. Using 

merupakan salah satu komunitas etnis yang berada di daerah 

Banyuwangi dan sekitarnya yang berkembang di ujung timur Pulau 

Jawa. Keistemewaan yang dimiliki oleh masyrakat Using adalah 

bahasa yang khas yaitu bahasa Using yang dijadikan cagar budaya 

untuk melestarikan keusingannya.  

1.9 Sistematika Penulisan 

 

Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab tersebut berisi 

satu bahasan tertentu, yang menyusun penelitian ini. 

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II dalam penelitian ini mencakup gambaran umum objek penelitian, 

yang meliputi deskripsi Desa Kemiren, sejarah masyarakat Using, upacara tradisi 

masyarakat Using di Desa Kemiren, Ciri Mayarakat Using di Desa Kemiren. 

Bab III merupakan bagian utama dari penelitian ini yaitu mencakup 

analisis data, terkait bentuk pemertahanan bahasa oleh kelompok sosial 

masyarakat Using Desa Kemiren beserta faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pemertahanan bahasa oleh kelompok sosial masyarakat Using Desa Kemiren 

dalam konteks yang muncul. 

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran dari 

penelitian ini. 
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