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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya. Manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan 

adanya bahasa. Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki bahasa beraneka ragam. 

Kekayaan bahasa ini ditunjang oleh keberadaan Jawa Timur yang terdiri dari 

berbagai suku meskipun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di 

Indonesia. Sampai saat ini bahasa Madura masih tetap dipakai oleh masyarakat 

Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.  

Kebiasaan menggunakan bahasa Madura akan tetap terjaga meskipun 

penuturnya berada di luar 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 (1994: 65) mengemukakan bahwa masyarakat multilingual yang 

mobilitasnya tinggi, anggota-anggota masyarakatnya akan cenderung 

menggunakan dua bahasa atau lebih yang dikuasainya, baik secara keseluruhan 

atau pun hanya sebagian saja. Masyarakat terbuka, yaitu masyarakat yang dapat 

menerima kehadiran anggota masyarakat lain di dalam lingkungannya akan 

terjadilah apa yang dinamakan kontak bahasa (Chaer, 1994: 65-69). 
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Bahasa masyarakat asli dan masyarakat pendatang akan saling 

mempengaruhi fenomena yang sering terjadi ini menimbulkan munculnya 

pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa. Penelitian ini akan difokuskan 

terhadap pemertahanan bahasa. Sebelum membahas tentang pemertahanan bahasa, 

terlebih dahulu juga perlu mengetahui maksud dari pergeseran bahasa. Pergeseran 

bahasa adalah terjadinya pergeseran dari satu bahasa ke bahasa lain atau bahasa 

yang tidak tergeser oleh bahasa lainnya. Bahasa tergeser adalah bahasa yang tidak 

mampu mempertahankan diri.  

Pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu masyarakat bahasa masih tetap 

mempertahankan penggunaan bahasanya. Kajian tentang pemertahanan bahasa 

dalam masyarakat dwibahasa sudah banyak dilakukan para peneliti. Hal ini 

menjadi kajian yang menarik seiring dengan perkembangan bahasa serta 

masyarakat pemakai serta pemilik bahasa itu sendiri. Kajian tentang 

pemertahanan serta pergeseran bahasa oleh Fishman (dalam Sumarsono 1993: 1)  

ini mempelajari hubungan antara perubahan dan stabilitas penggunaan bahasa di 

satu pihak dengan proses psikologis, sosial, dan kultural di pihak lain dalam 

masyarakat multikultural. 

Masyarakat Desa Gili Ketapang  memiliki keunikan tersendiri karena 

terdapat di dalam satu pulau dan tidak ada di desa lainnya. Masyarakat Desa Gili 

Ketapang dihuni 8.424 jiwa etnis Madura. Situasi kebahasaan di Desa Gili 

Ketapang banyak dipengaruhi oleh bahasa Madura karena memang letak desa ini 

di Selat Madura. Meskipun demikian, bahasa Jawa juga turut mempengaruhi 

situasi kebahasaan di Desa Gili Ketapang.  
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Budaya masyarakat Jawa yang merantau dan akhirnya menetap di Desa 

Gili Ketapang memberikan variasi bahasa dalam penggunaan bahasa Madura. 

Masyarakat pendatang Jawa yang telah lama tinggal di Desa Gili Ketapang telah 

mampu beradaptasi dan memahami bahasa setempat yaitu bahasa Madura.  

Secara umum, masyarakat di Desa Gili Ketapang dalam berinteraksi sosial 

dengan warga lainnya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Madura  dan bahasa 

Jawa. Bahasa Madura digunakan oleh masyarakat setempat dalam berkomunikasi 

dengan sesama etnis Madura atau bagi pendatang Jawa yang sudah menguasai 

bahasa Madura. Bahasa Madura digunakan oleh pendatang Madura dalam 

berkomunikasi dengan sesamanya, atau dengan orang Madura yang dapat 

memahami bahasa Jawa.  

Bahasa Indonesia meskipun jarang digunakan tetapi mendapat tempat 

dalam situasi kebahasaan di Desa Gili Ketapang. Bahasa Indonesia digunakan 

ketika masyarakat berada dalam situasi formal. Berdasarkan pengamatan awal di 

Desa Gili Ketapang diprediksi di sekolah memakai bahasa Indonesia, ketika 

berada di kantor desa, atau berbicara dengan orang yang dihormati.  

Nuansa kedwibahasaan sangat tampak di Desa Gili Ketapang. Masyarakat 

sebagian besar menguasai atau paling tidak mengerti dua bahasa yaitu bahasa 

Madura dan bahasa Jawa. Penggunaan kedua bahasa tersebut dalam 

berkomunikasi dilakukan secara bergantian sesuai dengan situasi dan dengan 

siapa berbicara.  

Pada umumnya, Desa Gili Ketapang dikenal dengan adat istiadat atau 

budaya Madura. Terdapat tujuh tradisi atau budaya yang terdapat di Desa Gili 
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ketapang (Badan Pusat Statistik, 2011), yaitu :  petik laut, nyabis, pengambek, 

onjem, kontrak kerja, telasan, dan andun.  

Petik laut; tradisi petik laut dilakukan tiap tahunnya tetapi tetap dengan 

kesepakatan warga Desa Gili Ketapang, apakah akan dilakukan tahun ini atau  

tidak. Tanggal dan waktu dilangsungkannya tidak pasti, yang artinya tidak ada 

ketetapan tanggal pelaksanaan petik laut sudah terjadwal. Hal ini dikarenakan 

adanya kesepakatan yang didapatkan  dengan musyawarah terlebih dahulu yang 

dilakukan oleh tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat Desa Gili Ketapang, 

sehingga apabila masyarakat menghendaki maka akan dilaksanakan tradisi petik 

laut sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Gili Ketapang. Susunan acara 

dalam  petik laut :  (1) Selamedden (selamatan) dilakukan oleh masyarakat Desa 

Gili Ketapang, biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. (2) Jittek 

(perahu replika), replika perahu ini yang bisa dilarung dilaut diisi dengan 

bermacam sesajen, dari tumpeng hingga kepala sapi dan kemudian akan dilarung 

dilaut dengan diiringi kapal-kapal nelayan. Isi dari jittek ini biasanya berupa, 

kepala sapi, perlangkapan rumah tangga (baju, perlengkapan dapur, kebutuhan 

manusia sehari-hari), pakaian bahkan tradisi petik laut dahulu menggunakan emas 

dan perhiasan yang diletakkan didalam kedua telinga kepala sapi yang akan 

dilarung. (3) Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan  kreningen atau 

tabbuen  atau pertunjukkan kesenian ketoprak atau ludruk Madura, yang khusus 

sengaja diundang dari Pulau Madura dan akan ditonton beramai-ramai oleh 

masyarakat di sebuah lapangan yang terletak disebelah barat wilayah Desa Gili 
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Ketapang. Untuk acara ini, masyarakat Desa Gili menyebutnya dengan sebutan 

“kreningan” atau “tabbuan”.  

Nyabis; tradisi nyabis ini hampir dilakukan oleh  semua masyarakat Desa 

Gili Ketapang, nyabis dilakukan dengan berkunjung ke kyai yang dipercaya dan 

diyakini sebagai guru spiritual. Nyabis dilakukan oleh masyarakat Desa Gili 

Ketapang sebagai proses agar mendapatkan barokah yaitu dengan doa dari para 

kyai, karena anggapan luas masyarakat Desa Gili Ketapang dengan adanya 

barokah ini, semua kegiatan mulai dari penangkapan, perdagangan dan semua 

permasalahan bisa lebih mudah dan lancar. Pelaksanaan nyabis umumnya 

dilakukan pada hari jumat, karena pada hari jumat adalah hari libur didalam 

pondok pesantren dan kyai akan bisa ditemui karena tidak mengajar santrinya.  

Hari jumat dipilih karena pada umumnya hari jum‟at ini para nelayan di Desa Gili 

Ketapang tidak melakukan penangkapan atau melaut dan kapal akan dibenahi dan 

dicat dengan kapur dibagian lambung kapalnya budaya nyabis ini hampir 

dilakukan oleh semua masyarakat Desa Gili Ketapang. Meskipun tidak ada kaitan 

antara hasil tangkapan atau penghasilan yang didapat setelah nyabis, masyarakat 

Desa Gili Ketapang tetap melakukan budaya nyabis sebagai bentuk usaha selain 

usaha nyata. 

Pengambek; sistem patron-client merupakan sebuah interaksi sosial yang 

hampir selalu ada dalam masyarakat nelayan di Pulau Jawa. Pengambek yang 

dimaksud disini, yaitu di Desa Gili Ketapang yaitu adanya kapal yang tugasnya 

menjemput dan membawa hasil tangkapan kapal penangkap ikan seperti payang 
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jurung dan kemudian dibawa ke tempat pelelangan ataupun ke gudang 

penampungan yang sudah ada di Desa Gili Ketapang.  

Onjem atau Rumpon; onjem  merupakan salah satu cara masyarakat Desa 

Gili Ketapang untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Cara ini merupakan 

tradisi yang  diturunkan dan diwariskan oleh masyarakat Desa Gili Ketapang dan 

hingga kini tetap dilakukan. Onjem yang dalam bahasa yang kita kenal adalah 

rumpon ini dipilih diletakkan diatas spot  pilihan yaitu yang dianggap banyak 

terdapat karang disekitaran Desa Gili Ketapang. Hal ini diasumsikan karena diatas 

karang tempat berkumpulnya ikan-ikan. Rumpon yang ada di Desa Gili Ketapang  

ini masih terbuat dengan cara tradisional. Bahan-bahan dari rumpon ini terdiri dari 

daun kelapa kering, ranting-ranting kecil, ban bekas, tali tampar dan batu besar 

yang berfungsi sebagai pemberat. Sifat dari  onjem  yang turun temurun meskipun 

berada tepat ditengah laut, membuat onjem merupakan suatu gambaran bentuk 

adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang dianggap masih ada 

sampai sekarang meskipun dalam ilmu modern sudah berbeda bentuk dan teknik 

pembuatannya sangat simpel. Masyarakat nelayan Desa Gili Ketapang ketika akan 

melakukan penangkapan dilokasi  onjem  yang mereka miliki, hanya 

“menggunakan” acuan kondisi alam yang ada disekitarnya tanpa bantuan alat-alat 

modern seperti saat ini tanpa ada kesulitan. Biasanya menggunakan alat bantu 

seperti pohon yang terlihat di Desa Gili dan gunung-gunung yang ada di Pulau 

Jawa.  

Kontrak Kerja; misal antara juragan dan pandega. Jika pandega memiliki 

hutang  kepada juragan, si pandega tidak memiliki hak untuk ikut kerja atau 
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berpindah juragan sebelum hutang yang dimilikinya dilunasi. Dari segi pembagian 

hasil, misalkan hasil tangkapan setelah diuangkan mendapatkan satu juta rupiah, 

maka pertama dipotong  biaya melaut, misal dua ratus ribu rupiah, sedangkan sisa 

RP. 800.000,00 dibagi antara juragan dan pandega sebesar RP. 300.000 untuk 

juragan, dan RP. 500.000 untuk semua pandega yang ikut. Sistem  perekrutan 

tenaga kerja ABK (anak buah kapal) di Desa Gili tidak resmi dan formal. 

Dikarenakan disini masih menggunakan kekerabatan yang sangat erat. Pada suatu 

kondisi, misal terdapat anak buah kapal yang tidak bisa ikut dalam satu kali trip, 

jika itu kurang  dari tujuh orang, maka tidak akan jadi untuk melaut hari ini. 

Telasan; tradisi telasan (hari raya) di Desa Gili Ketapang pada hari ke-27 

sebelum hari raya aktifitas melaut sudah mulai dihentikan. Sehari setelah hari 

raya, aktifitas baru dilanjutkan kembali. Pada  waktu-waktu seperti ini harga ikan 

sangat murah, dikarenakan gudang tempat penjualan hasil tangkap masih tutup 

sehingga harga ikan sangat murah. Terkait dengan hari raya Idul Fitri atau yang 

dikenal dengan lebaran masyarakat Desa Gili Ketapang akan melakukan budaya 

konsumtif yang meskipun ini merupakan budaya yang hampir merata di negara ini 

apabila mendekati hari raya Idul Fitri tetapi biaya yang dikeluarkan untuk setiap 

anggota kepala keluarga hingga mencapai jutaan rupiah. Hal ini masyarakat 

beranggapan di Desa Gili Ketapang saat lebaran kondisi pakaian dari atas kepala 

hingga kaki harus baru. 

Andun; Andun yaitu suatu proses perpindahan sementara dalam usaha 

penangkapan ikan oleh nelayan dikarenakan beberapa kendala salah satunya yaitu 

pengaruh cuaca yang buruk. Adanya angin gending dimana angin sangat kencang 
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ditengah laut dan ombak sangat ganas, meskipun ikan melimpah tetapi nelayan 

enggan untuk menukar resiko keselamatan mereka. Diantara dua musim, yaitu 

musim kemarau dan musim penghujan terdapat musim pancaroba yang biasanya 

ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari 

arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut “Angin Gending”. Kondisi ini tidak 

memungkinkan bagi masyarakat nelayan Desa Gili Ketapang untuk melakukan 

penangkapan ikan. Untuk musim kemarau yang berkisar pada bulan April hingga 

bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan + 29,5 mm per hari hujan, sedangkan    

musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata-rata curah 

hujan + 229 mm per hari hujan. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan 

Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan + 360 mm per 

hari hujan. Umumnya nelayan Desa Gili Ketapang mengandung ke daerah Paiton 

(perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo) dan Kabupaten 

Pasuruan. Proses andun sendiri dilakukan dengan membawa kapal dan seluruh 

Anak Buah Kapal (ABK) yang berkenan untuk ikut dalam andun ke lokasi yang 

ditentukan  oleh  Fhising Master  atau kapten kapal. Umumnya jika terjadi angin 

gending, yaitu pada bulan-bulan Agustus hingga September dan awal-awal 

November. 

Dari ketujuh tradisi tersebut  budaya petik laut yang membuat masyarakat 

antusias. Selain masyarakat Desa Gili Ketapang, banyak juga masyarakat dari 

Kota Probolinggo yang menyaksikan acara petik laut tersebut, karena dianggap 

acara paling ramai.  
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Adat budaya Madura diasumsikan dapat bertahan diperkuat dengan bahasa 

daerahnya. Bahasa daerah dijalankan oleh pelaku bahasa yaitu masyarakat. 

Bahasa tidak pernah lepas dari sebuah budaya terutama berbahasa Madura di 

lingkungan sekitar. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan 

demikian bahasa Madura ini eksis. Pada penelitian ini perlu dikaji penggunaan  

bahasa Madura yang memfokuskan pada masyarakat yang berbasis keluarga inti 

di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini jelas dan 

lebih terarah maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti di Desa 

Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo? 

2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung pemertahanan bahasa Madura di 

Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang dapat 

diambil sebagai berikut : 

1. mendeskripsikan penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti di Desa 

Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. 

2. mendeskripsikan faktor-faktor pendukung pemertahanan bahasa Madura  

di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih,  Kabupaten Probolinggo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang 

dapat diambil sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan kajian ilmu bahasa. 

Kajian tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerhati kebahasaan sebagai 

bahan pendamping dalam kajian yang lebih luas lagi serta dapat 

memberikan data atau informasi baik penerapan dalam mengembangkan 

teori sosiolinguistik, khususnya mengenai penggunaan bahasa di 

lingkungan Desa Gili Ketapang.  

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis bagi pembaca, khususnya masyarakat Desa Gili 

Ketapang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai penggunaan bahasa, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap 

bahasa Madura sebagai wujud pertahanan bahasa Madura di Desa Gili 

Ketapang. Bagi pemerintahan desa, penelitian ini diharapkan dapat  

memberikan informasi pengetahuan yang bisa digunakan untuk bahan 

sosialisasi dan seminar. Penelitian ini juga mengharapkan berguna sebagai 

pedoman jika ada peneliti selanjutnya yang ingin membahas permasalahan 

serupa, yaitu tentang penggunaan bahasa. 
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1.5 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi 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 pedoman dalam melakukan penelitian. Konsep harus disusun secara 

sistematis agar tidak mempersulit penelitian seseorang. Adapun konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari di lingkungan 

masyarakat terkecil (keluarga inti) di wilayah Desa Gili Ketapang, 

Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. 

2. Sosiolinguistik adalah sebuah kajian yang menghubungkan antara 

pengguna bahasa Madura dengan ciri-ciri sosial budaya yang 

melingkupi masyarakat di Desa Gili Ketapang. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa 

penelitian terdahulu antara lain:  

Lakoro dalam skripsi tahun 2011 yang berjudul “Pemertahanan Bahasa 

Daerah Nusa Tenggara Timur pada Komunitas Mahasiswa Nusa Tenggara Timur 

di Pare-Kediri”. Penelitian ini menguraikan  bahwa objek yang digunakan yaitu 

komunitas mahasiswa NTT yang bermukim di Pare-Kediri. Pertama, penelitian ini 

berusaha mendeskripsikan penggunaan bahasa daerah NTT pada komunitas 

mahasiswa NTT di STIKES Karya Husada Pare-Kediri dengan cara 
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mengklasifikasikan penggunaan bahasa berdasarkan kedekatan hubungan antara 

mahasiswa sesuku dan mahasiswa beda suku, serta berdasarkan situasi yaitu 

situasi formal dan nonformal. Kedua, berusaha mendeskripsikan bentuk 

pemertahanan bahasa daerah NTT pada komunitas mahasiswa NTT di STIKES 

karya Husada Pare-Kediri. Ketiga, berusaha mendeskripsikan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya pemertahanan bahasa daerah NTT pada komunitas 

mahasiswa NTT di STIKES Karya Husada Pare-Kediri. 

Saraswati dalam skripsi tahun 2011 yang berjudul “Pemertahanan Bahasa 

Bali pada Komunitas Mahasiswa Bali di Universitas Airlangga Surabaya: Kajian 

Sosiolinguistik”. Penelitian ini menguraikan bahwa di dalam komunitas 

mahasiswa bahasa Bali pemertahanan bahasa dilakukan dengan tetap 

menggunakan bahasa Bali di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa 

Bali pada komunitas mahasiswa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan  

bahasa Bali pada komunitas mahasiswa Bali ini dibagi berdasarkan jarak 

kedekatan hubungan dan situasi saat percakapan berlangsung. Berdasarkan jarak 

kedekatan hubungan, penggunaan bahasa dibagi menjadi penggunaan bahasa 

antara sesama mahasiswa baik yang seusia dan antara mahasiswa dengan Pembina 

atau penasehat UKMKHD. UKMKHD adalah singkatan dari Unit Kerohanian 

Hindu Dharma itu sendiri adalah sebuah organisasi mahasiswa yang menaungi 

umat Hindu. Penggunaan bahasa berdasarkan situasi dibagi menjadi dua yaitu 

berdasarkan situasi formal dan situasi nonformal. Beberapa faktor juga telah 

menyebabkan bahasa Bali ini tetap bertahan, seperti bahasa sebagai identitas suatu 

komunitas, faktor kebanggaan dengan budaya asal, kegiatan keagamaan yang 
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menggunakan bahasa Bali sebagai pengantar, besarnya pengguna bahasa Bali di 

UKMKHD, dan faktor keakraban antar anggota.  

Efendi dalam skripsi tahun 2001 dengan judul “Pemertahanan Bahasa 

Madura oleh Etnis Madura di Kelurahan Kenjeran Kecamatan Kenjeran 

Surabaya”. Penelitian ini yang pertama menguraikan Pemertahanan Bahasa 

Madura oleh Etnis Madura di Kelurahan Kenjeran. Pemertahanan bahasa yang 

dilakukan yaitu penggunaan bahasa Madura pada ranah keluarga, ketetanggaan 

dan kekariban. Kedua, perbandingan pemertahanan bahasa Madura oleh etnis 

Madura di kelurahan Kenjeran berdasarkan kelompok usia. 

Dasripin dalam jurnal Database Jurnal Ilmiah Indonesia tahun 2009 yang 

berjudul “Pemertahanan Bahasa Sunda pada Masyarakat di Kabupaten Serang, 

Provinsi Banten: Studi Sosiolinguistik”. Jurnal ini menguraikan tentang 

pemertahanan Bahasa Sunda yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 

Sebelum Banten menjadi sebuah provinsi, Kabupaten Serang termasuk wilayah 

Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa 

Sunda. Walaupun Kabupaten Serang masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa, 

sebagian masyarakat ada yang menggunakan bahasa Sunda. Pada umumnya, 

masyarakat Serang menggunakan tiga bahasa, yaitu Jawa Serang, bahasa 

Indonesia, dan bahasa Sunda. Walaupun masyarakat Serang menggunakan 

berbagai bahasa sikap masyarakat Serang terhadap bahasa Sunda sangat positif. 

Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai situasi dan kondisi 

masih menggunakan bahasa Sunda, sehingga diperkirakan bahwa Bahasa Sunda 

masih tetap bertahan di wilayah tersebut.  
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Tubiyono dalam Proceedings International Seminar Language 

Maintenance and Shift III  (2013)  yang berjudul “Company‟s Participation in the 

Local Language Retention”. Makalah tersebut mendeskripsikan cara 

pemertahanan bahasa dalam bidang bisnis atau peniagaan dan terdapat dalam 

kemasan aneka produk yang berupa penggunaan huruf Arab Melayu. Kedatangan 

penjajah ke Nusantara memperkenalkan jenis huruf latin (rumi) untuk 

kepentingan kemudahan dalam pemahaman urusan bisnis dan perhubungan yang 

menggantikan huruf Arab Melayu. Pada saat itu banyak ditulis kamus dan daftar 

kata sebagai rujukannya. Awalnya, para pegawai kolonial belajar huruf arab 

melayu kemudian disalin ke huruf latin. Huruf latin sangat mempermudah 

pembelajaran bahasa Melayu khususnya untuk bangsa asing. Kedatangan penjajah 

dengan demikian ikut mendorong meluasnya penggunaan bahasa Melayu. Cara 

pemertahanan bahasa juga terdapat pada kemasan aneka produk yaitu penggunaan 

huruf arab melayu. Dengan cara ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat 

dan pemerintah untuk terus mempertahankan identitas dan entitas sebuah bangsa 

besar. Kemasan produk perusahaan ada yang tergolong makanan-minuman, obat-

obatan, dan kosmetik antara lain: (1) larutan penyegar cap badak, (2) larutan 

penyegar cap kaki tiga, (3) mie sedaap instant, (4) Tango (roti), (5) rokok Dji Sam 

Soe, (6) balsem gosok, (7) minyak angin cap kapak, dan masih banyak lagi yang 

belum diidentifikasi. Penggunaan huruf arab melayu dalam kemasan produk yang 

dikeluarkan oleh perusahaan merupakan wujud tanggung jawab kultural untuk 

ikut mempertahankan bahasa dan budaya Melayu.  
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Pada lima penelitian di atas dapat dilihat bahwa faktor penyebab terjadinya 

penggunaan suatu bahasa yang lebih banyak dibahas. Selain lima penelitian di 

atas, dapat diteliti faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penggunaan bahasa 

pada masyarakat Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten 

Probolinggo. Pada penelitian ini, selain mendeskripsikan penggunaan bahasa 

Madura di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, 

juga mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pemertahanan bahasa Madura di 

Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih,  Kabupaten Probolinggo. 

Ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada objek dan metode pengumpulan data. 

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gili Ketapang, dan metode 

pengumpulan data  yang digunakan adalah metode observasi atau pengamatan dan 

metode wawancara.  

 

1.7 Landasan Teori 

Landasan teori sangat diperlukan dalam suatu penelitian guna memberikan 

arahan terhadap penelitian tersebut. Teori yang digunakan harus memberikan 

pemahaman terhadap objeknya. Landasan teori dalam penelitian ini yang 

digunakan sebagai acuan adalah sebuah teori pendekatan sosiolinguistik. 

1.7.1 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: 
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Nababan (1991:2) mengatakan bahwa istilah sosiolinguistik jelas terdiri 

dari 2 unsur, yaitu sosio dan linguistik. Kita mengetahui 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 adalah seakar dengan 

sosial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok-kelompok 

masyarakat, dan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Jadi sosiolinguistik ialah 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 bahasa ini bisa karena waktu, sosial, 

geografis.  

Kridalaksana (dalam Chaer 2004: 3) mengatakan bahwa Sosiolinguistik 

lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi 

bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa 

itu di dalam suatu masyarakat bahasa. 

Fishman (dalam Chaer 2004: 5) mengatakan kajian sosiolinguistik lebih 

bersifat kualitatif. Jadi, sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-

perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola 
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pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pilihan pemakaian bahasa 

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

Dittmar menjelaskan (dalam Chaer, 2004: 5) masalah-masalah 

sosiolinguistik yaitu (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) tingkatan variasi dan ragam linguistik, dan (7) penerapan praktis dari 

penelitian sosiolinguistik  

Identitas sosial dari penutur yaitu dapat diketahui dari pertanyaan apa dan 

siapa penutur tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. 

Identitas penutur yaitu terdiri dari anggota keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, 

dan sebagainya. Dapat pula berupa teman karib, atasan atau bawahan (di tempat 

kerja), guru, murid, dosen, mahasiswa (di sekolah atau kampus), tetangga, 

maupun pejabat. Identitas penutur dapat mempengaruhi pilihan kode dalam 

bertutur. 

Identitas sosial dari pendengar yaitu dapat dilihat dari pihak penutur. 

Identitas pendengar ini dapat berupa anggota keluarga seperti ayah, ibu, adik, 

kakak, dan sebagainya. Dapat pula berupa teman karib, atasan atau bawahan (di 

tempat kerja), guru, murid, dosen, mahasiswa (di sekolah atau kampus), tetangga, 

maupun pejabat. Identitas penutur dapat mempengaruhi pilihan kode dalam 

bertutur. 
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Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, dapat berupa di dalam 

ruangan kelas, di dalam masjid, di ruang keluarga, di ruang kantor, ruang 

perpustakaan, di dalam kereta dan sebagainya. Misalnya di dalam masjid, kita 

tentu di boleh berbicara keras dikarenakan takut mengganggu orang lain yang 

sedang menunaikan ibadah dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan bising 

misalnya di dalam kereta, kita harus berbicara keras, sebab jika tidak berbicara 

keras maka tidak terdengar oleh lawan bicara kita.  

Analisis diakronik dan sinkronik dari dialek-dialek sosial yaitu berupa 

deskripsi pola-pola dialek-dialek sosial, baik yang berlaku pada masa tertentu atau 

yang berlaku pada masa yang tidak terbatas. Dialek sosial ini digunakan para 

penutur sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai anggota kelas-kelas sosial 

tertentu dalam masyarakat. 

Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk 

perilaku ujaran. Maksudnya, dalam setiap penutur tentu memiliki kelas sosial 

tertentu dalam masyarakat. Di dalam kelas sosial tersebut penutur memiliki 

penilaian tersendiri yang sama, jika berbeda tidak akan jauh berbeda dari kelas 

sosialnya terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran yang berlangsung. 

Tingkatan variasi atau linguistik, maksudnya, bahwa bahasa menjadi 

variasi jika adanya berbagai fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya 

tingkatan kesempurnaan kode. Setiap variasi, baik berupa dialek, varietas, atau 

ragam, mempunyai fungsi sosial masing-masing.  

Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik yaitu topik yang 

membicarakan kegunaan penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-
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masalah praktis dalam masyarakat. Misalnya pengajaran bahasa, pembakuan 

bahasa, penerjemahan, mengatasi konflik sosial akibat konflik bahasa, dan 

sebagainya.  

Hymes (dalam Chaer dan Agustian 2004: 48) menyatakan bahwa suatu 

peristiwa tutur memiliki delapan komponen, yaitu bisa dibaca SPEAKING. Dari 

huruf-huruf tersebut memiliki arti tersendiri, yakni: 

S= (Setting dan scene) yang mengacu pada waktu dan tempat pertuturan 

berlangsung, 

P= (Participants) pada siapa saja yang terlibat, bisa dari penutur dan mitra 

tutur, pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan 

penerima pesan, 

E= (Ends) merujuk pada maksud dan tujuan penutur, maksud dan tujuan 

penutur adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan 

bertutur. 

A=(Act sequence) mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk 

ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana 

penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik 

pembicaraan.  

K= (Key) mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan 

disampaikan. Bagaimana nada emosi seperti serius, lembut, sedih dan 

sebagainya.  

I=(Instrumentalities) mengacu pada jalur bahasa yang digunakan  seperti 

variasi bahasa,cara pemakaian bahasa, dan gaya bahasa.  
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N= (Norms of  interaction interpretation) mengacu pada norma atau 

tuturan dalam berinteraksi yaitu apakah antara penutur dan mitra tutur 

mematuhi atau melanggar aturan dalam berinteraksi. Misalnya, mengapa 

seseorang harus berperilaku seperti ini atau itu. 

G= (Genre) mengacu pada jenis bentuk penyampaian. 

1.7.2 Kedwibahasaan 

Kedwibahasaan merupakan suatu kenyataan yang dihadapi oleh hampir 

semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Timbulnya kedwibahasaan di 

Indonesia disebabkan oleh adanya berbagai suku bangsa dengan bahasanya 

masing-masing serta adanya keharusan menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional. Selain itu, keterlibatan dengan negara lain yang memiliki bahasa 

yang berbeda juga merupakan fakta yang menyebabkan timbulnya 

kedwibahasaan. Teori kedwibahasaan sangat terkait dengan pemertahanan bahasa, 

karena pemertahanan bahasa merupakan aspek kedwibahasaan.  

Hangen (dalam Chaer 1988: 4) mengatakan bahwa kedwibahasaan 

diartikan kemampuan sang pembicara satu bahasa dapat menghasilkan ucapan-

ucapan sempurna yang bermakna dalam bahasa lain.  

Dikatakan pula oleh Van Overbeke (dalam Chaer 1988: 4) bahwa 

kedwibahasaan adalah sarana sunah atau wajib bagi komunikasi dua arah yang 

efisien antara dua atau lebih “dunia” yang berbeda yang menggunakan dua sistem 

linguistik yang berbeda.  

Fenomena kedwibahasaan oleh Mackey (dalam Chaer 1988: 4) merupakan 

sesuatu yang sepenuhnya bersifat relatif. Oleh karena itu, kita akan 
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mempertimbangkan atau menganggap kedwibahasaan sebagai penggunaan secara 

berselang-seling dua bahasa atau lebih oleh pribadi yang sama.  

Kedwibahasaan merupakan suatu masalah sosial karena bahasa pada 

hakekatnya merupakan bagian dari identitas atau jati diri seseorang. Rasa tidak 

percaya diperlihatkan oleh banyak orang dan pemerintah terhadap para pribadi 

dwibahasawan yang sebagian besar berakar dari perasaan bahwa mereka itu bukan 

merupakan warga negara yang setia karena mereka dapat berbicara atau 

berkomunikasi dengan bahasa lain.  

1.7.3 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, dan untuk mengikat rasa persaudaraan sesama 

komunitas. Jadi, pemertahanan bahasa terjadi apabila suatu masyarakat bahasa 

masih tetap mempertahankan penggunaan bahasanya. Fishman (1966) 

menyebutkan bahwa salah satu faktor penting pemertahanan bahasa adalah adanya 

loyalitas masyarakat pendukungnya. Adanya loyalitas tersebut, menyebabkan 

pendukung suatu bahasa akan tetap diteruskan bahasanya 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 

Madura sehingga menanamkannya kepada keluarga dan masyarakat dan dari rasa 

persatuan serta kecintaan pada identitas kelompok atau komunitas yang dimiliki.  
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Penutur bahasa dalam jumlah banyak tidak begitu penting untuk 

menentukan adanya sebuah pemertahanan bahasa. Fishman dan Holfman (dalam 

Lakoro, 2011) menyatakan bahwa kelompok yang relatif kecil pun dapat 

mempertahankan bahasanya jika mereka mempertahankan konsntrasi geografis 

sehingga ada keterpisahan fisik, ekonomi, dan budaya dari penduduk sekitarnya.  

Sebuah bahasa bertahan, baik pada kelompok minoritas maupun pada 

kelompok imigran transmigran dapat disebabkan oleh banyak faktor. Adapun 

faktor-faktor pemertahanan bahasa 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 di tengah komunitas yang heterogen lebih tinggi tingkatannya dengan 

bahasa daerah lain. Kondisi yang paling dominan adalah di ranah keagamaan. 

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

dan sebagainya, bahasa pengantar yang digunakan dalam acara-acara tersebut 

hampir tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia melainkan bahasa daerah. 

b) Faktor Migrasi dan Konsentrasi Wilayah 

Migrasi sebenarnya merupakan salah satu faktor yang membawa kepada 

sebuah pergeseran bahasa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Fasold 

(1984), bahwa bila sejumlah orang dari sebuah penutur bahasa bermigrasi ke 

suatu daerah dan jumlahnya dari masa ke masa bertambah sehingga melebihi 

jumlah populasi penduduk asli daerah itu, maka di daerah itu akan tercipta sebuah 

lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. 
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c) Faktor Publikasi Media Massa 

Media massa juga merupakan faktor lain yang turut menyumbang 

pemertahanan bahasa daerah. Format yang dipresentasikan pada media ini 

dikemas dalam bentuk iklan. Untuk lebih akrab dengan pendengar dan pemirsa 

TV, pihak stasiun radio dan televisi lebih banyak mengiklankan produk-produk 

dalam bahasa daerah daripada bahasa lain (Fishman dan Holfman dalam Lakoro 

2011).  

1.7.4  Tingkatan dalam Bahasa Madura 

Bahasa Madura mempunyai tingkatan-tingkatan tergantung siapa subjek dan 

objek yang melakukan interaksi. Bila yang berkomunikasi sesama anak muda, 

bahasa yang dipakai biasanya lebih kasar dibandingkan bahasa yang digunakan 

seorang anak kepada orang tuanya. 

1)  Ja' - iya setara dengan bahasa ngoko di bahasa Jawa. Bahasa ja‟iya ini 

akan digunakan antara orang Madura yang sudah akrab, antar teman 

sebaya dan orang tua yang berbicara kepada anaknya. 

Contoh:   

Berempa' arghena paona? (Mangganya berapa harganya?) 

 Be‟en nyamanah bhender (kamu namanya betul) 

 Sengko‟ terro ka be‟en (aku cinta padamu)  

2)  Engghi-Enthen setara dengan krama inggil/ngoko alus di bahasa Jawa. 

Bahasa ini lebih halus daripada sebelumnya. Biasa digunakan kepada 

orang-orang yang baru dikenal, karyawan kepada bosnya, dan sebagainya. 
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Contoh: 

  Sampeyan asmana lerres (kamu namanya betul) 

   Abdina terro ka sampeyan (aku cinta padamu) 

Bula sanonto badhi ka pasara (saya sekarang akan ke pasar) 

3) Engghi-Bunthen setara dengan bahasa krama alus di bahasa Jawa. Bahasa 

paling halus yang ada di Madura. Bahasa ini seharusnya dipakai pada 

pembicaraan anak kepada orang tuanya, sebagai wujud rasa hormat. Tetapi 

melihat era masa sekarang ini, keseharusan itu tidak terlaksana karena 

sangat kecil jumlah anak di Madura yang bisa bahasa Enggih-Bunthen. 

Bahasa ini masih dipakai oleh sesepuh suku Madura.  

Contoh:  

 Saponapa argheneppon paona? (Mangganya berapa harganya?) 

Panjhenengan alongghua daq kamma? (kamu akan pergi kemana?) 

Kaula mangken ka pasara (saya sekarang akan ke pasar) 

Bahasa Madura mempunyai lafal sentak dan ditekan terutama pada konsonan 

[b], [d], [j], [g], jh, dh dan bh atau pada konsonan rangkap seperti jj, dd dan bb . 

Namun demikian penekanan ini sering terjadi pada suku kata bagian tengah. 

Sedangkan untuk sistem vokal, Bahasa Madura mengenal vokal [a], [i], [u], [e], 

[ə] dan [o]. 

Sebagai suatu bahasa, bahasa Madura mempunyai cirri-ciri khas baik dalam 

bidang fonologi (bunyi bahasa), morfologi (bentuk), maupun sintaksisnya 

(tata/susunan kata atau kalimat). 
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 Keunikan bahasa Madura antara lain : 

1.      Tidak mengenal kata ganti orang ketiga. Jadi, bahasa Madura tidak mengenal 

istilah dia, -nya, mereka. Yang ada di bahasa Madura untuk menyebut istilah 

tersebut menggunakan roah atau jiah. Tidak ada pemisahan masing-masing 

arti tersebut. Dia, -nya, mereka dan kata ganti orang ketiga lainnya 

menggunakan kata roah atau jiah. 

2.      Mempunyai fonem-fonem beraspirat dan tanaspirat. 

   Fonem berasal dari kata fon yang berarti bunyi. Samsuri (1987: 125) 

menyatakan bahwa Ilmu yang mempelajari tentang bunyi disebut fonetik. 

Fonem-fonem yang ada di bahasa Madura ada 2 yaitu, tanaspirat danaspirat. 

Tanaspirat : baba (=bawah) Aspirat : bhabang (=bawang). Fonem beraspirat 

disebut konsonan berra‟ antep, sedangkan yang tanaspirat disebut berra‟ alos 

atau ambar gherrungan. Hanya pada bahasa Madura saja yang mempunyai 

fonem beraspirat.  

3.   Mempunyai fungsi morfem “Tang” atau “Sang” 

Morfem adalah komposit bentuk pengertian yang terkecil sama atau mirip 

yang berulang. Morf dapat terberntuk dari dari sebuah fonem atau lebih. 

Pengenalan morfem-morfem dapat dilakukan dengan membandingkan-

bandingkan bagian-bagian yang berulang, dan dengan mengadakan subtitusi. 

Namun, dalam bahasa Madura morfem mempunyai fungsi Tang atau Sang 

yang bisa dibilang unik. Bahasa Madura “asli” yang belum terpengaruh 

bahasa lain, sebagai penanda milik (possessive pronoun) orang pertama 
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dalam tingkat bahasa umum “enja‟-iya”, dipakai istilah “tang” atau “sang”. 

Contoh: tang buku (=buku saya) bukan : bukuna sengko‟ 

4.    Mempunyai fungsi morfem (--a). 

Untuk menyatakan kata kerja bentuk future “akan”, menggunakan sufiks 

(akhiran) a (--a). 

Contoh: Sengko‟ abinea (=saya akan beristri); Sengko‟ burua (=saya akan 

lari). 

5.    Mempunyai fungsi prefiks (e--). 

Kalimat pasif bahasa Madura mudah diketahui dengan dipakainya prefiks (e-) 

pada kata kerjanya, baik pelakunya orang pertama, kedua atupun ketiga.  

6.   Morfonemik yang ada pada bahasa Madura. (Samsuri, 1987: 217) 

Contohnya:  /soroy/ artinya „sikat‟ - /soroyyah/ artinya „sikat itu‟ 

/ajam/ artinya „ayam‟- /ajammah/ artinya „ayam itu‟ 

/cellә/ artinya „dingin - /cellәbbah/ artinya „dinginnya‟ 

/kamar/ artinya „kamar‟ - /kamarrah/ artinya „kamar itu‟ 

Bahasa Madura dasar harian (Blog Luqman)  

   Dhe‟ remma kabereh? (huruf „e‟ dibaca seperti kata telan, sedangkan „b‟ terbaca 

seperti bh) = apa kabar.. 

   Bheres = sehat 

   Ta‟ tao / ta‟ oneng = tidak tahu 

   Atore/ tore = silahkan 

   Iye (kasar), engghi (halus) = iya 

   Je‟ (kasar), bunten (halus) = tidak 
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   Ghi ta‟ / ghi bellon = belum 

   Dhimma? = dimana? 

   Kamma? = kemana? 

   Arapa ? / Ponapa? (halus) = kenapa? 

   Dhe‟ remma/ Beremma? = bagaimana? 

   Sémma? = yang mana? 

   Sapa?/ Paséra? (Halus) = siapa? 

   Bhille? = kapan? 

   Berempa‟? / Saponapa? (halus) = berapa? 

   Bedhe = ada 

   Mattor salangkong = terima kasih 

   Dhe‟-padhe‟ = sama-sama 

   Nyo‟on sapora = minta maaf 

   Gu‟ –lagghu‟ = besok 

 Ta‟ andhi pesseh = nggak punya uang 

   Ongghu = sungguh 

   Raddin = cantik 

   Bhegghus = bagus 

   Sengko‟ (biasa)/ Bhule (menengah)/ bedhen kaule (halus) = saya 

   Be‟en/sampeyan(menengah)/panjenengan (halus) = anda 

   Berempa‟ arghena paona? (biasa) = berapa harga mangganya? 

   Saponapa argheneppon paona? (halus) = berapa harga mangganya? 

   Étaber ghi = ditawar ya? 
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   Sengko‟ terro ka be‟en = aku cinta padamu 

Kamus mini bahasa Madura  

KATA KERJA : 

 bangun  ------------------------  jegeh, tangngeh 

berdiri  -------------------------- naddhek/manjeng 

 berjalan/jalan  ----------------- ajelen/ajelen 

makan  -------------------------- ngakan 

 mandi  ------------------------- mandih 

 tidur  ---------------------------  tedung 

KATA BENDA : 

 air  ------------------------------  aeng 

 bantal --------------------------  bental 

 bedak --------------------------  bede‟ 

lemari ---------------------------  lomareh 

 nasi -----------------------------  Nase‟ 

 selimut ------------------------- sapo‟ 

SUBJEK : 

 adik ----------------------------  alek 

 ayah ---------------------------- bapak, ramah, aba 

bibi ------------------------------  bu de, bhEbhEk, bu lek 

 guru  --------------------------- guruh 

 ibu  ----------------------------- ma‟, ebuh, mbok, mok 

 ipar -----------------------------  epar 
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 kakak -------------------------- cacak, kakak 

 kakek  -------------------------- yai, mba lakek, kai 

 kyai ---------------------------- kyaih 

 mbak --------------------------- mbhuk, ajuh, yuk, neng 

 mertua  ------------------------- matuah 

 musuh --------------------------  moso, laben 

 nenek --------------------------  nyai, mba binek, 

 paman --------------------------  gutteh, paman, pak de, pak lek, ma‟ ene;, wak 

 saudara  ------------------------ taretan 

 teman --------------------------  kancah 

KATA SIFAT : 

 baik ----------------------------  beccek, sopan, begus 

jelek  ---------------------------- jhubek 

 kenyang  ----------------------- kenyang 

 lapar ---------------------------- lapar 

 nakal  -------------------------- nakal, mokong, tambeng, melleng 

 sakit  --------------------------- sakek 

 sembuh ------------------------ beres 

 Sebutan dalam keluarga 

Panggilan antar keluarga sehari-hari umumnya  dan urut-urutannya dalam 

keluarga bisa dilukiskan sebagai berikut : 
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1) Dalam sebuah keluarga. 

Kita kenal hanya ayah, ibu, kakak,dan adik 

Dalam BM –nya adalah :  eppa‟ (rama), èbhu, kakak, embhu‟  

      (kakak perempuan) dan alè‟ (adik). 

 Contoh-contoh: 

1)  Pak Poerwadi eppa‟na (rama-na ) Poetra Slamet Abadi. 

„Pak Poerwadi ayahnya Poetra Slamet Abadi‟ 

2) Bu Soeprihati embu‟na (èhbuna) Poetra Slamet Abadi. 

„Bu Soeprihati ibunya Poetra Slamet Abadi‟ 

2) Diluar keluarga. 

Diluar keluarga dikenal kata-kata, sepupu, ipar, keponakan 

yang dalam BM –nya adalah : sapopo, èpar , ponakan,  

      majhedik (paman/bibi) 

 
1.8 Metode Penelitian 

Metode adalah cara kerja yang harus dilaksanakan; teknik adalah cara 

melaksanakan metode sehingga sebagai cara, kejatian teknik ditentukan oleh 

adanya alat yang dipakai (Sudaryanto, 1993:9). Metode sangat diperlukan dalam 

penelitian, karena dengan metode tersebut suatu penelitian diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan objek penelitian. Metode kualitatif merupakan prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif. Istilah deskriptif menyarankan bahwa penelitian 
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yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada secara 

empiris hidup pada penuturnya, sehingga data hasil yang dicatat berupa bahasa 

dan bersifat apa adanya. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang 

berdasarkan fakta atau fenomena empiris yang menghasilkan data deskriptif 

berupa tulisan / lisandi masyarakat bahasa (Djajasudarma, 2006).  

Fishman dan Holfman dalam Lakoro (2011) mengemukakan bahwa 

pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mendasarkan diri pada 

kekuatan narasi, (2) studi dalam situasi alamiah, dan (3) kontak personal 

langsung: peneliti di lapangan. Mendasarkan diri pada kekuatan narasi, 

maksudnya, bahwa dalam sebuah penelitian sangat memerlukan kekuatan naratif 

untuk memungkinkan pembaca memahami makna dan interpretasi terhadap 

keutuhan fenomena.  

Studi dalam situasi alamiah, maksudnya, bahwa peneliti melakukan studi 

terhadap fenomena dalam situasi fenomena tersebut ada dan nyata bukan 

mengada-ada. 

Terakhir, kontak personal langsung di lapangan, maksudnya, bahwa peneliti 

terlibat langsung di lapangan. Kunjungan langsung ke lapangan berarti 

mengembangkan hubungan lansung dengan orang-orang yang diteliti. Penelitian 

kualitatif memang menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan 

situasi penelitian agar diperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan 

kondisi nyata kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh di atas akan dikaji 

berdasarkan teori SPEAKING.  

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGGUNAAN BAHASA MADURA DI DESA GILI KETAPANG,  
KECAMATAN SUMBERASIH, KABUPATEN PROBOLINGGO: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 

FISTA EKA MAYASARI



32 
 

 

1.8.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa tuturan 

masyarakat Desa  Gili Ketapang yang berjumlah 8.424 jiwa yang diambil lima 

informan. Pemilihan informan untuk data lapangan dalam penelitian ini sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: (1) penduduk asli Desa Gili Ketapang, (2) 

berkeluarga, (3) usia  lebih  dari 40 tahun, (4) sehat  jasmani dan rohani (tidak gila 

dan tidak cacat), (5) mampu berbahasa Madura, (6) aktif dalam kegiatan, dan (7) 

mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Informan yang sesuai dengan kriteria 

tersebut ada lima orang sebagai kepala keluarga. Pengambilan data dilakukan 

pada jam berbeda-beda.  

Bapak Suparyono (lihat lampiran 2, gambar 1) dan keluarga (istri dan 

anak) dipilih sebagai informan karena sesuai dengan kriteria. Bapak Suparyono 

adalah seorang Kepala Desa yang dipercaya untuk memimpin masyarakat Gili 

Ketapang. Beliau tinggal bersama istri dan dua anak di Dusun Mujahidin RT.6 

RW.2.  Bapak Suparyono memiliki satu orang istri yang bernama Ibu Sulami (40 

tahun). Ibu Sulami merupakan penduduk asli Desa Gili Ketapang yang bekerja 

hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.  Anak pertama yaitu laki-laki yang bernama 

Fatwadil Nur Kusuma  yang masih sekolah kelas lima di SD Gili Ketapang 1 dan 

anak kedua yaitu perempuan yang bernama Fadia Nur Handayani yang masih 

kelas 3 di SD Gili Ketapang 1. Fatwadil dan Fadia asli penduduk Desa Gili 

Ketapang.  

Informan kedua yaitu Bapak Sahid (lihat lampiran 2, gambar 2)  dan 

keluarga (istri dan anak). Bapak Sahid dipilih sebagai informan karena sesuai 
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dengan kriteria. Bapak Sahid bekerja sebagai Perangkat Desa,  dan  pengusaha 

bahan-bahan perakitan kapal. Bapak Sahid memiliki satu  istri dan dua orang 

anak. Istri Bapak Sahid bernama Ibu Misnarah (50 tahun) yang bekerja  sebagai 

Ibu Rumah Tangga. Anak  pertama  Bapak Sahid seorang laki-laki bernama Nur 

Salam Al Faqih  yang berumur 22 tahun berkeluarga, dan anak kedua laki-laki 

bernama Fattorosi Sholeh yang masih berumur umur 14 tahun bersekolah di SD 

Gili Ketapang 2 kelas 6. Bapak Sahid sekeluarga tinggal di Dusun Mardian RT.8 

RW.5.  

Bapak Salket (lihat lampiran 2, gambar 3)  dan keluarga (istri dan anak) 

adalah informan ketiga yang dipilih karena sesuai dengan kriteria. Bapak Salket 

selain Perangkat Desa, juga bekerja sebagai penjahit.  Bapak Salket tinggal di 

Dusun Mujahidin RT.08 RW.02  dengan seorang  istri dan dua orang anak. Nama 

istri Bapak Salket  yaitu Ibu Nur Asiah (45 tahun) yang bekerja sebagai penjahit. 

Anak pertama laki-laki yaitu Abdul Wahid, dan anak kedua laki-laki yaitu Ahmad 

Madani Husein. Abdul Wahid sudah lulus mondok dan berkeluarga. Ahmad 

Madani Husein bersekolah di SD Gili Ketapang 2 kelas 2. Bapak Salket 

sekeluarga tinggal di Dusun Mujahidin RT.08 RW. 02.  

Informan keempat yaitu Bapak Ismail (lihat lampiran 2, gambar 4)  dan 

keluarga (istri dan anak). Beliau dipilih sebagai informan karena sesuai dengan 

kriteria. Bapak Ismail bekerja sebagai Perangkat Desa dan memiliki pekerjaan 

sampingan yaitu penjaga toko dan peracangan dirumah, serta nelayan.  Bapak 

Ismail tinggal di Dusun Mardian RT.18 RW.05 dengan seorang  istri yang 

bernama Ibu Masruroh (38 tahun) dan dua anak. Anak pertama seorang laki-laki  
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yang bernama Muhammad Febrian Makhsusy yang besekolah kelas 3 SD Gili 

Ketapang 3. Anak kedua seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sirril 

Asrory belum sekolah berumur 4,5 tahun. Ibu bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga 

dan peracangan.  

Informan kelima yaitu Bapak Salehuddin (lihat lampiran 2, gambar 5) dan 

keluarga (istri dan anak). Beliau dipilih sebagai informan karena sesuai kriteria. 

Bapak Salehuddin bekerja sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

memiliki pekerjaan sampingan yaitu nelayan. Bapak Salehuddin tinggal di Dusun 

Marwa RT.27 RW.08 dengan seorang istri yang bernama Hafidah dan tiga anak. 

Ibu Hafidah bekerja sebagai penjahit dan penjaga toko. Anak pertama seorang 

perempuan bernama Ismi Fahmimus yang bersekolah di perguruan tinggi 

Universitas Airlangga Surabaya progam studi Perikanan dan Kelautan. Anak 

kedua bernama Fahmus Sholeh yang bersekolah kelas 4 SD Gili Ketapang 2. 

Anak ketiga bernama Fahmi Ilham yang bersekolah kelas 2 di SD Gili Ketapang 

2.  

1.8.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode observasi 

atau pengamatan dan metode wawancara.  Observasi atau pengamatan adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko,  2003: 70). Observasi atau 

pengamatan  dalam penelitian ini digunakan  indra penglihatan dan indra 

pendengaran. Observasi atau pengamatan pada penelitian ini yaitu mengamati 

tuturan bahasa Bapak Suparyono, Bapak Sahid, Bapak Salket dan Bapak Ismail, 
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kemudian dilanjutkan dengan teknik rekam yaitu berupa rekaman informan dan  

teknik catat yaitu berupa catatan dari hasil penelitian.  

Selain metode observasi, digunakan metode wawancara, yaitu proses 

tanya-jawab kepada informan. Metode ini untuk melengkapi informasi tentang 

penggunaan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang untuk mengetahui situasi dan 

kondisi masyarakat Desa Gili Ketapang, dan bahasa apa yang digunakan informan 

dalam berbicara sehari-hari. Percakapan bahasa Madura digunakan sebagai data 

sehingga dapat menguatkan bukti penggunaan bahasa Madura di lingkungan Desa 

Gili Ketapang. Pengumpulan data dilakukan saat informan tidak sibuk atau 

mempunyai waktu luang sehingga lebih terbuka dalam menyampaikan informasi. 

1.8.3 Metode Analisis Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi dan analisis terhadap data yang sudah diperoleh. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh di lapangan. Data 

yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu klasifikasi 

data, interpretasi data, dan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. 

Teknik yang terkumpul dalam hasil observasi dan wawancara kemudian diolah 

dalam bentuk tulisan dan dicatat seperti apa adanya. Setelah itu dilakukan 

pengidentifikasian dan pengklasifikasian data yang terkumpul, kemudian data 

dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Analisis ini berdasarkan teori SPEAKING  

sehingga dapat menjawab rumusan masalah seperti penggunaan bahasa Madura  

dalam keluarga inti di Desa Gili Ketapang dan faktor-faktor pendukung 
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pemertahanan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, 

Kabupaten Probolinggo.  

1.8.4   Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap pemaparan yang telah ditemukan dalam tahap 

sebelumnya, dalam laporan penelitian, bagaimanapun bentuk penyajian 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode pemaparan hasil analisis data 

informal karena hanya memakai perumusan dengan kata-kata biasa dan yang 

terpenting ialah menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.  

Penyajian secara informal dimaksudkan untuk menjabarkan hasil 

penelitian. Data yang sudah terkumpul akan disajikan dalam uraian-uraian 

kualitatif tentang penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti di Desa Gili 

Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo serta faktor-faktor 

pendukung pemertahanan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang, Kecamatan 

Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. 

Pemaparan hasil analisis ini dapat memberikan sebuah kesimpulan yang 

nantinya mengarah pada rekomendasi, baik untuk pengajaran bagi dosen maupun 

mahasiswa tentang penggunaan bahasa. 

 
1.9    Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah penguraian 

masalah dalam suatu penelitian, agar cara kerja penelitian menjadi lebih terarah, 

runtut, dan jelas. Penulisan yang sistematis banyak membantu pembaca dalam 

memahami hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 
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tersusun atas empat bab. Sistematika penyajian pelaporan hasil penelitian secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

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

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

landasan teori, operasionalisasi konsep, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

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

geografis Desa Gili Ketapang, keadaan demografis Desa Gili Ketapang, dan 

gambaran umum kebahasaan pada masyarakat di Desa Gili Ketapang, Kecamatan 

Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. 

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

penelitian.  

Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang terdiri dari dua poin yaitu 

penggunaan bahasa Madura pada keluarga inti di Desa Gili Ketapang, Kecamatan 

Sumberasih,  Kabupaten Probolinggo serta faktor-faktor pendukung pemertahanan 

bahasa Madura di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, 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 daftar pustaka dan lampiran data. 
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