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BAB III 

ANALISIS DATA 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini akan 

dideskripsikan dengan temuan analisis. Analisis data berupaya menjawab 

rumusan masalah yang pertama, penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti 

di Desa Gili Ketapang. Kedua, analisis tentang faktor-faktor pendukung 

pemertahanan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, 

Kabupaten Probolinggo.  

3.1 Penggunaan Bahasa Madura dalam keluarga inti di Desa Gili 

Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. 

Penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti di Desa Gili Ketapang 

dalam mempertahankan bahasa Madura antara lain adalah melalui komunikasi 

sehari-hari dalam keluarga. Penggunaan bahasa Madura dalam keluarga memiliki 

banyak variasi. Setiap informan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Berikut 

pemaparan (deskripsi) berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.  

3.1.1 Penggunaan Bahasa Madura di dalam Keluarga Suparyono  

Penggunaan bahasa Madura di dalam Keluarga Suparyono antara lain 

adalah penggunaan bahasa Madura antara suami dan istri, penggunaan bahasa 

Madura antara ayah dan anak, penggunaan bahasa Madura antara ibu dan anak, 

penggunaan bahasa Madura antara anak dan anak. 

3.1.1.1 Penggunaan Bahasa Madura antara Suami dan Istri  

Suparyono sebagai informan menjelaskan bahwa  bahasa yang digunakan 

dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa Madura 
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sudah sangat kental di lingkungan keluarganya. Hal ini tidak mengherankan 

ketika Suparyono (suami) dan Sulami (istri) berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa Madura. Sulami menggunakan bahasa Madura halus dalam berkomunikasi 

dengan suaminya. Hal ini dikarenakan Sulami menghormati Suparyono sebagai 

kepala keluarga. Lain halnya dengan  Suparyono yang menggunakan bahasa 

Madura kasar ketika berkomunikasi dengan istrinya. Walaupun ada perbedaan  

“level” bahasa Madura yang digunakan oleh Suparyono dan Sulami dalam 

berkomunikasi, keduanya dapat saling memahami konteks pembicaraan yang 

sedang berlangsung. Keduanya tidak ada kesalahpahaman dalam pembicaraan 

mereka walaupun ada perbedaan “level” bahasa. Hal ini dikarenakan keduanya 

sudah saling memahami bahasa Madura dan sudah menjadi budaya dalam 

berkomunikasi keluarga. Suparyono tidak pernah menemukan Sulami 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lain.  

Data (1):  
Suparyono : “Lè‟, tamoyyah ghâbâyyagghi biddhâng !” 

  [lɛɁ tamɔʸyah gʰɐbɐyʸagʰi bidḍəŋ] 
  „Dek, tamunya buatkan minuman!‟ 

Sulami  : “Engghi” 
  [ɘŋgʰi] 
  „Iya‟ 

Suparyono : “Jhâ‟ bit-abit yeh, Le‟!” 
  [jʰɐɁ bit-abit yəh lɛɁ] 
  „Jangan lama-lama ya Dek! 

Sulami  : “Engghi. Biddheng apa?” 
  [ɘŋgʰi bidḍəŋ apa] 
  „Iya. Kopi apa?‟ 

Suparyono : “Biddheng kopi bhâi lah” 
  [bidḍəŋ kɔpi bʰɐi lah] 
  „Minuman kopi saja‟ 

Sulami  : “Engghi.” 
    [ɘŋgʰi] 
    „iya‟ 
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Data (1) merupakan percakapan antara Suparyono dan Sulami. Percakapan 

di atas terjadi pada saat Suparyono sedang ada tamu. Dalam hal ini, Suparyono 

menyuruh Sulami membuatkan kopi untuk tamunya dan Sulami pun 

melaksanakan perintah suaminya. Suparyono menyuruh istrinya dengan 

menggunakan bahasa Madura. Begitu pula Sulami menjawab perintah dari 

suaminya menggunakan bahasa Madura. Penggunaan bahasa Madura yang terjadi 

dalam keluarga Suparyono khususnya antara suami-istri ini terjadi perbedaan.   

Penggunaan bahasa Madura oleh Suparyono yaitu bahasa Madura kasar. 

Penggunaan bahasa  Madura kasar terlihat pada kata-kata yang tidak tercetak 

tebal, seperti pada kalimat pertama yang diucapkan Suparyono “LèɁ, tamoyyah 

ghàbàyyaghi biddheng!”.  Arti le‟ yaitu „dek‟ kata sapaan untuk istri Suparyono. 

Kata tamoyyah artinya „tamunya‟ terdapat kata dasar tamoi dan mendapat akhiran 

“yah”. Sebenarnya kata iyyah dalam bahasa Madura itu tidak ada. Bahasa Madura 

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

istilah -nya, Yang ada di bahasa Madura untuk menyebut istilah tersebut 

menggunakan roah atau jiah maupun ruwa atau riya. Hal ini berbeda dengan 

Suparyono. Akhiran –nya dalam kehidupan sehari-hari Suparyono menggunakan 

yah karena menurutnya lebih mudah diucapkan.   

Kata ghàbàyyaghi artinya buatkan. Kata ghàbày artinya buat mendapatkan 

akhiran aghi yang berarti –kan sehingga menjadi buatkan. Terdapat pula kalimat 

bahasa Madura kasar pada percakapan dari Suparyono “Jhâ‟ bit-abit yâ, Le‟!”. 

Kata jhâ‟ ini kata yang menyatakan larangan. Pertahanan bahasa Madura juga 

terdapat pada kalimat “Bidhѐng kopi bhâi lah”. Bahasa Madura kasar digunakan 
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Suparyono dalam bahasa sehari-hari karena menurutnya bahasa yang mudah 

diucapkan dan tidak terlalu formal.  

Sedangkan, penggunaan bahasa Madura dipertahankan oleh Sulami yaitu 

dengan menggunakan bahasa Madura halus. Penggunaan bahasa Madura halus 

terlihat pada kata engghi yang berarti „iya‟. Penggunaan bahasa Madura yang 

artinya „iya‟ dalam bahasa Madura halus yaitu engghi, dan dalam bahasa Madura 

kasar yaitu Iyâ(h). Kata engghi selalu diucapkan berulang-ulang oleh Sulami 

ketika diperintah suaminya. Meskipun terjadi perbedaan dialek bahasa Madura, 

namun Suparyono dan Sulami tetap menggunakan bahasa Madura dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Percakapan keduanya sesuai dengan norma karena 

menghargai tamu. Istri Suparyono sudah sesuai dengan norma karena istri dituntut 

menghormati suami. Dalam hal ini, Sulami menggunakan ragam bahasa Madura 

sopan (alos) kepada suaminya.  

Data (2): 
Suparyono : “Massa‟ nasè‟en?” 
    [massaɁ nasɛɁen] 

   „sudah dimasak nasinya?‟ 
Sulami : “Massa‟la, karè(h) guring telor” 
    [massaɁla karɛ guriŋ tɘlɔr] 
    „sudah masak, tinggal telur goreng‟ 
Suparyono : “Duli‟i lapar sèngko‟ Lè‟ ” 
    [duliɁi lapar sɛŋkoɁ lɛɁ] 
    „cepat saya lapar Dek‟ 
Sulami : “Engghi kang” 
    [ɘŋgʰi kaŋ] 
    „iya Pak‟ 

 
Data (2) merupakan percakapan antara  Suparyono dan Sulami. Percakapan 

terjadi di ruang makan.  Suparyono pada konteks ini yaitu dia menanyakan sudah 

masak apa belum dengan berkata “massa‟ nasè‟en?”. Sulami menjawab 
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“massa‟la, kare(h) guring telor”. Maksudnya sudah masak nasi, tetapi tinggal 

menggoreng telur. Suparyono mengatakan kepada istrinya, masak secepatnya 

diselesaikan karena dia sangat lapar. Sulami menjawab “Engghi kang”. Dari 

jawaban Sulami letak pemertahanan bahasa Madura diciptakan dengan memakai 

bahasa Madura halus pada kata engghi dengan mempersopan tuturannya dengan 

tidak mengabaikan kata sapaan suaminya yaitu pada kata Kang. Kata engghi 

merupakan kata menerima perintah. Hal ini Sulami masih sesuai norma, karena 

melaksanakan perintah dan menghormati seorang suami.  

3.1.1.2 Penggunaan Bahasa Madura antara Ayah dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura Suparyono dan Fatwadil. Berikut pemaparan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

Anak Suparyono yang pertama yang bernama Fatwadil dari kecil sudah 

diajari berbahasa Madura. Kehidupan sehari-hari Fatwadil menggunakan bahasa 

Madura, termasuk bermain dengan temannya. Suparyono dalam percakapan yang 

berlangsung, berkomunikasi menggunakan bahasa Madura dengan Fatwadil.  

Data (3):  
Suparyono : “Kakè(h) marè ngakan?” 

  [kakɛh marɛ ŋakan] 
  „Kamu sudah makan?‟ 

Fatwadil : “ Ghi‟elun, Pa’. Riya ghi‟ maèn playstation.”  
  [gʰiɁəlun paɁ riʸya gʰiɁ maɛn playstation] 
  „Masih belum,Pak. Ini masih main Playstation‟ 

Suparyono      :“Jhâ‟ maèn malolo, ngakan kadʰik, bhâjâng teros mon 
marè, amaèn polè.” 

  [jʰɐɁ maɛn malɔlɔ ŋakan kadək bʰɐjɐŋ tərɔs mɔn marɛ 
amaɛn pɔlɛ] 

  „Jangan main terus, makan dulu, lalu kalau sudah selesai 
bermain lagi.‟ 

Fatwadil : “Engghi maredeiyeh” 
  [ɘŋgʰi marɛdəiʸeh] 
  „Iya sebentar lagi‟ 
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Suparyono : “Iyâ la, jhâ‟ bit-abit.” 
  [iyɐ la jʰɐɁ bit abit] 
  „Iya sudah, jangan lama-lama‟ 

 
Data (3) merupakan percakapan antara Suparyono dan Fatwadil. 

Percakapan di atas terjadi di ruang makan pada saat Suparyono sedang makan. 

Percakapan ini membicarakan makan dan solat didahulukan, bermain 

ditinggalkan. Pada saat Suparyono makan siang, Fatwadil sedang asik bermain 

playstation. Suparyono menanyai Fatwadil dengan kalimat “Kakè(h) marè 

ngakan?”. Kata kakè(h) artinya „kamu‟ (panggilan kasar) artinya bahasa Madura 

yang dipakai Suparyono bahasa Madura kasar. Fatwadil menjawab pertanyaan 

Suparyono dengan bahasa Madura yaitu pada kalimat “ Ghi‟ elun, Pa‟. Riya ghi‟ 

maen playstation”. Fatwadil menjawab dengan kata ghi‟ elun artinya „masih 

belum‟ yang merupakan bahasa Madura kasar dan melanjutkan dengan kata Pa‟ 

artinya „Bapak‟ kata sapaan kepada Suparyono (ayah) dan Pa‟ merupakan bahasa 

Madura halus. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Fatwadil bisa 

menempatkan dirinya ketika berkomunikasi, meskipun memakai bahasa Madura 

kasar namun dia masih sopan dengan bapaknya dengan mempertahankan bahasa 

Madura halus tanda kesopanan dia kepada ayahnya.  Kata playstation berasal dari 

bahasa Inggris. Meskipun kata playstation masuk dalam kehidupan sehari-hari 

Fatwadil, tidak akan menghalang-halangi bahasa Ibu Gili Ketapang yaitu bahasa 

Madura karena playstation sendiri adalah sekedar nama permainan.  

Percakapan ini, Suparyono bertugas menyarankan kepada Fatwadil agar 

tidak bermain terus-terusan yaitu pada kalimat “Jhâ‟ maèn malolo, ngakan kadʰik, 

bhâjâng teros mon marè, amaèn polè”. Kata  Jhâ‟ artinya „jangan‟ (perintah 
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larangan). Kata amaèn artinya „bermain‟. Kata amaèn berasal dari a + maèn. 

Huruf a yaitu ber- berarti (sedang melangsungkan kegiatan) main yang artinya 

„bermain‟. Terdapat pada kalimat Fatwadil melaksanakan perintah dari 

Suparyono, namun ada penolakan. Kalimat dalam percakapan tersebut yaitu 

engghi maredeiyeh yang berarti „iya, sebentar lagi‟. Kata engghi maredeiyeh 

adalah bahasa Madura halus. Fatwadil mempertahankan bahasa Madura dengan 

menggunakan bahasa Madura halus karena lebih sopan. Suparyono dalam 

berkomunikasi dengan anaknya menggunakan bahasa Madura kasar karena 

menurutnya lebih nyaman digunakan. Sedangkan Fatwadil berkomunikasi dengan 

Suparyono menggunakan bahasa Madura halus. Fatwadil berbicara kepada orang 

yang lebih tua menggunakan bahasa Madura halus dikarenakan orang tuanya 

mengajarkan sopan santun sehingga jika berbahasa dengan orang yang lebih tua 

dan orang yang lebih muda ada bedanya. Pemertahanan bahasa Madura yang 

terjadi antara ayah dan anak tidak hanya dengan cara menggunakan bahasa 

Madura itu sendiri dalam sehari-hari namun secara tidak langsung berkaitan 

dengan norma yang terjadi pada anak yang patuh melaksanakan perintah orang tua 

dan menghormati ayahnya. Fatwadil dalam konteks ini tidak sesuai norma, karena 

secara tidak langsung terjadi penolakan bahwa akan melaksanakan peruntah 

namun masih ada penundaan.  

Data (4): 
Suparyono : “Cong, di-mandi è sakola‟a!” 
     [cɔŋ di mandi ɛ sakɔlaɁa] 
     „Dek, mandi sana pergi sekolah‟ 
Fatwadil : “Engghi pa’, ghi‟ mersè‟èh kamar” 
     [ɘŋgʰi paɁ gʰiɁ mɘrsɛɁɛh kamar] 
     „iya Pak. masih membersikan kamar‟ 
Suparyono : “iyâ la, jhâ keloppaèh sarapan 
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     [iyɐ la jhɐ kelɔpaɛh sarapan] 
     „Iya sudah jangan lupa sarapan‟ 
Fatwadil : “Engghi Pa’” 
     [ɘŋgʰi paɁ] 
     „iya Pak‟ 

 
Data (4) merupakan percakapan antara  Suparyono dan Fatwadil. 

Percakapan terjadi di ruang tamu. Suparyono menyuruh Fatwadil segera mandi 

untuk berangkat sekolah. Dia berkata cong, di-mandi è sakola‟a!, kata cong 

digunakan untuk kata sapaan kepada anak laki-laki. Kata di-mandi artinya bahwa 

terjadi  pengulangan sebagian pada kata di yang diambil dua huruf dari belakang 

kata mandi. Fatwadil menjawab dengan kata engghi Pa‟ yaitu merupakan kata 

bahasa Madura halus dengan rasa sopan dengan kata sapaan Pa‟ yang berarti 

bapak (orang laki-laki yang lebih tua). Kata engghi pa‟ merupakan jawaban 

kepastian  menerima perintah. Suparyono menggunakan bahasa Madura dalam 

berkomunikasi dengan Fatwadil. Fatwadil menjawab tuturan Suparyono juga 

menggunakan bahasa Madura. Hal ini Fatwadil masih sesuai norma, karena 

melaksanakan perintah dan menghormati ayah.    

Anak Suparyono yang kedua yang bernama Fadia dari kecil sudah biasa 

berbahasa Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan Fadia yaitu bahasa 

Madura, termasuk saat berkomunikasi dengan Suparyono (ayah). Suparyono 

berkomunikasi dengan Fadia juga dengan menggunakan bahasa Madura. 

Suparyono tidak menemui bahasa selain bahasa Madura.  

Data (5):  
Suparyono : “La-sakola Bing!” 

  [la-sakɔla biŋ] 
  „Sekolah Dek‟ 

Fadia  : “Iyâ(h) ghi’ ngakana” 
  [iyɐ gʰiɁ ŋakana] 
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  „Iya masih akan makan‟ 
Suparyono : “Iyâ(h) la dhuli(h)‟i” 

  [iyɐ la ḍuli‟i] 
  „Iya sudah cepat‟ 
 

Data (5) merupakan percakapan antara Suparyono dan Fadia. Percakapan 

di atas terjadi di dalam rumah, bahwa Suparyono menyuruh Fadia sekolah. Kata 

“La-sakola” maksudnya „sekolah sana‟. La-sakola merupakan kata pengulangan 

sebagian yaitu kata la yang diambil dua huruf dari kata sakola. Fadia menjawab 

dengan kalimat penjelasan yaitu pada kalimat Iyâ(h) gi‟ ngakana artinya „iya‟ ini 

masih akan makan. Kata ngakana terdiri dari kata ngakan + a. Huruf a artinya 

akan. Fadia mempertahankan bahasa Madura dalam berkomunikasi sehari-hari 

yaitu dengan menggunakan bahasa Madura kasar. Terlihat pada kata iyâ(h) yaitu 

„iya‟, maksudnya menyetujui yang diperintahkan Suparyono. Pemertahanan 

bahasa Madura yang dilakukan Suparyono dan Fadia tidak hanya dengan cara 

menggunakan bahasa Madura dalam sehari-hari namun berkaitan dengan norma. 

Norma yang terjadi yaitu kepatuhan Fadia terhadap ayahnya namun masih ada 

proses penundaan yaitu masih akan makan sebelum melaksanakan perintah 

ayahnya (berangkat sekolah).  

3.1.1.3 Penggunaan Bahasa Madura antara Ibu dan Anak 

 Penggunaan bahasa Madura Sulami dan Fatwadil. Berikut pemaparan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

Fatwadil dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbahasa Madura. Sulami 

dalam berkomunikasi dengan Fatwadil menggunakan bahasa Madura. Fatwadil 

menggunakan bahasa Madura kepada Sulami. Ketika pembicaraan berlangsung, 
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Sulami dan Fatwadil saling memahami dan mengerti maksud pembicaraan. Hal 

ini dikarenakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Madura.  

Data (6):  
Sulami  : “Mandi la Cong!” 

  [mandi la cɔŋ] 
  „Mandi sana sudah, Kak!‟ 

Fatwadil : “Engghi” 
  [ɘŋgʰi] 
  „Iya‟ 
 

Data (6) merupakan percakapan antara Sulami dan Fatwadil.  Percakapan 

terjadi pada saat Sulami di dapur. percakapan ini bertujuan untuk segera 

melaksanakan mandi karena diajak Sulami ke dermaga. Sulami memerintahkan 

Fatwadil untuk mandi dengan kalimat “Mandi la, Cong!”. Kata cong artinya 

„kakak‟ yang berarti kata sapaan untuk anak laki-laki. Kalimat Fatwadil 

melaksanakan perintah dari Sulami dengan mempertegas jawaban yaitu dengan 

kata engghi artinya „iya‟. Pemertahanan bahasa Madura oleh Fatwadil terlihat 

pada kata engghi yaitu bahasa Madura halus bahwa dia menyetujui perintah 

Sulami. Sulami bercakap dengan Fatwadil menggunakan bahasa Madura. 

Fatwadil bercakap dengan Sulami menggunakan bahasa Madura namun masih 

sesuai norma mematuhi perintah Ibu.  

Data (7): 
Fatwadil  : “Sampèyan ta’ nèngale pessè neng mejo” 
    [sampɛʸyan taɁ nɛŋale pɘssɛ neŋ mejo] 
    „Kamu tidak melihat uang di meja?‟ 
Sulami  : “Enjâ‟. Bârâmpa(h) cong” 
    [ɘnjɐɁ bɐrɐmpa coŋ] 
    „Tidak. berapa Kak? 
Fatwadil : “Telo ebu” 
    [tɘlɔ ɛbu] 
    „Tiga ribu‟ 
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Data (7) merupakan percakapan antara  Fatwadil dan Sulami. Percakapan 

terjadi ruang tamu. Percakapan ini ini bertujuan untuk menemukan uang. suasana 

saat pencarian uang yaitu serius karena uangnya dipakai untuk membeli pensil.  

Fatwadil bertanya kepada ibunya dengan berkata Sampèyan ta‟ nèngale pessè 

neng mejo?. Kata Sampèyan menunjukkan bahwa Fatwadil sopan terhadap 

ibunya, dia berbahasa Madura halus terhadap ibunya. Kata Sampèyan di dalam 

keluarga Madura khususnya Desa Gili Ketapang sudah termasuk halus menengah. 

Pada kalimat ta‟ nèngale pessè neng mejo ini adalah bahasa Madura kasar. Letak 

pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu pada tuturan Fatwadil yaitu 

dia menggunakan bahasa Madura halus dan kasar. Kata bahasa Madura halus 

yaitu pada kata Sampèyan dan yang termasuk bahasa Madura kasar yaitu pada 

kalimat ta‟ nengale pesse neng mejo?”, karena memang bahasa Madura kasar 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini menunjukkan Fatwadil 

menggunakan bahasa Madura dalam sehari-hari, namun dia tetap memperhatikan 

penggunaan bahasa Madura kasar dan halus. Hal ini Fatwadil masih sesuai norma, 

karena sopan terhadap ibunya.    

Sulami dalam berkomunikasi dengan Fadia menggunakan bahasa Madura. 

Fadia menggunakan bahasa Madura kepada Sulami. Ketika pembicaraan 

berlangsung, Sulami dan Fadia saling memahami dan mengerti maksud 

pembicaraan. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Madura. 

Data (8):  
Sulami  : “Tèdungla, la malem. Tako‟ lagghu ngèding bèk siang.” 

  [tɛduŋla la malɘm takɔɁ laggʰu ŋɛdiŋ bɛɁ siaŋ] 
  „Tidur sana sudah, sudah malam. Takut besok bangun 

agak siang‟ 
Fadia  : “Jhâ’ agghi’, Bu’ ” 
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  [jhɐɁ aggʰiɁ buɁ] 
  „Sebentar lagi‟ 
 

Data (8) merupakan percakapan antara Sulami dan  Fadia. Percakapan ini 

dilakukan  dengan lisan atau spontan. Percakapan ini berlangsung di ruang 

televisi. Pada percakapan ini, Sulami menyuruh tidur Fadia. Kalimat yang 

menyatakan suruh yaitu “Tèdungla, la malem. Tako‟ lagghu ngèding bèk siang.” 

Kata lagghu‟ artinya „besok‟ (keterangan waktu). Fadia melaksanakan perintah 

dari Sulami. Kalimat yang menyatakan melaksanakan perintah yaitu  “jhâ‟ 

agghi”. Kata jhâ‟ berasal dari kata sakejjhâ yang artinya „sebentar‟, cara berbicara 

diambil tiga huruf dari belakang yaitu jhâ artinya „tar‟. Kata sebentar dibaca 

sebagian sehingga dibaca tar. Orang Madura Gili Ketapang biasanya lebih 

nyaman menggunakan jhâ agghi bu‟ karena lebih singkat dan mudah ditangkap 

lawan tutur.  Pemertahanan bahasa Madura oleh Fadia yaitu terletak pada kata jhâ 

agghi yang merupakan bahasa Madura kasar, namun terdapat kata bu‟  merupakan 

bahasa Madura halus yang digunakan untuk kata sapaan seorang ibu. Jawaban 

Fadia bahwa akan melaksanakan perintah Ibu namun masih ada dua kemungkinan 

antara melaksanakan perintah dan tidak. Sulami menyuruh Fadia  untuk tidur 

dengan keadaan serius agar Fadia segera melaksakan perintah Sulami. Fadia 

sudah sesuai norma karena Fadia patuh kepada ibunya.  

3.1.1.4 Penggunaan Bahasa Madura antara Anak dan Anak 

 Penggunaan bahasa Madura antara Fatwadil dan Fadia. Berikut 

pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Fatwadil yang merupakan kakak Fadia menggunakan bahasa Madura 

dalam berkomunikasi dengan Fadia. Bahasa yang digunakan Fadia juga bahasa 
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Madura. Fatwadil dan Fadia menggunakan bahasa Madura kasar. Pembicaraan 

berlangsung, Fatwadil dan Fadia saling memahami dan mengerti maksud 

pembicaraan. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari yaitu menggunakan bahasa 

Madura. 

Data (9):  
Fatwadil : “Le’ mèllèaghi minyak nyiur!” 

  [lɛɁ məllɛagʰi miñaɁ ñiur] 
  „Dek, belikan minyak kelapa‟ 

Fadia : “ Doh, mak Sampeyan  salbut.”,  jhâ’ agghi’’” 
  [doh maɁ sampèʸyan salbut jhɐɁ aggʰiɁ ] 
  „Kamu ribet, sebentar lagi‟ 
   

Data (9) merupakan percakapan antara Fatwadil dan Fadia. Percakapan ini 

dilakukan  dengan lisan atau spontan. Percakapan ini berlangsung di dapur. 

Percakapan ini bertujuan agar dibelikan minyak goreng. Pada percakapan ini, 

Fatwadil menyuruh membeli minyak goreng ke adiknya. Kalimat yang 

menyatakan suruh yaitu “Lè‟ mèllèaghi minyak nyiur!”. Fatwadil menyuruh 

adiknya dengan perasaan kesal. Lè‟ artinya „adik‟ digunakan Fatwadil memanggil 

adiknya. Alè merupakan kata sapaan untuk anak yang lebih muda dari kakak. 

Bahasa yang digunakan mereka adalah bahasa Madura hanya saja cara 

pemertahanan bahasa Madura oleh Fatwadil yaitu dia menggunakan bahasa 

Madura kasar ke adiknya. Fadia sebagai adik perempuan melaksanakan perintah 

kakaknya dengan keberatan. Kalimat keberatan yang diungkapkan Fadia yaitu “ 

Doh, mak Sampeyan  salbut.”,  jhâ‟ agghi‟‟”.  Fadia menggunakan kata sapaan 

Sampeyan kepada kakaknya. namun Fadia tidak sesuai norma karena terjadi 

penolakan terhadap perintah kakaknya yaitu “ Jhâ‟ agghi‟”. Kata jhâ‟ berasal dari 

kata sakejjhâ yang artinya „sebentar‟, cara berbicara diambil tiga huruf dari 
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belakang yaitu jhâ artinya „tar‟. Kata sebentar dibaca sebagian sehingga dibaca 

„tar‟. Fadia biasanya lebih nyaman menggunakan jhâ agghi karena lebih singkat 

dan mudah ditangkap lawan tutur.  Pemertahanan bahasa Madura oleh Fadia yaitu 

terletak pada kata Sampeyan  yang merupakan bahasa Madura halus.  

3.1.2 Penggunaan Bahasa Madura di dalam Keluarga Sahid 

Penggunaan bahasa Madura di dalam Keluarga Sahid antara lain adalah 

penggunaan bahasa Madura antara suami dan istri, penggunaan bahasa Madura 

antara ayah dan anak, penggunaan bahasa Madura antara ibu dan anak, 

penggunaan bahasa Madura antara anak dan anak.  

3.1.2.1 Penggunaan Bahasa Madura antara Suami dan Istri 

Sahid sebagai informan menjelaskan bahwa  bahasa yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa Madura antara 

Sahid dan Misnarah. Berikut pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Di dalam keluarga Sahid menggunakan bahasa Madura. Hal ini tidak 

mengherankan ketika dalam berkomunikasi dengan istri, Sahid menggunakan 

bahasa Madura. Misnarah dalam kesehariannya berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Madura. Misnarah menggunakan bahasa madura kasar 

dalam berkomunikasi dengan Sahid. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari 

Misnarah bahasa sesama umur sehingga tidak ada bedanya dengan Sahid. Hal ini 

dikarenakan keduanya sudah saling memahami bahasa Madura dan bahasa 

Madura sudah menjadi budaya dalam berkomunikasi.  

Data (10):  
Sahid  : “Sèngko‟ ajhâlâna alako” 

  [SɛŋkɔɁ ajʰɐlɐna alakɔ] 
  „Saya akan berjalan kerja‟ 
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Misnarah : “Iyâ(h) la jhâlâna mandhâr bânnya’ ollèna, selamet” 
  [Iyɐ la jʰɐlɐna mənḍɐr bɐñaɁ ɔlɛna, səlamət] 
  „Iya sudah berangkat sana semoga banyak dapat penghasilan, 
selamat‟ 

Sahid : “Iyâ(h)” 
  [Iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (10) merupakan percakapan antara Sahid dan Misnarah. Percakapan di 

atas terjadi pada saat Sahid pamit berangkat kerja. Percakapan yang terjadi yaitu 

Sahid pamit berangkat kerja kepada Misnarah menggunakan bahasa Madura.  

Misnarah menjawabnya dengan bahasa Madura  dan penuh kasih sayang. Bahasa 

yang digunakan keduanya yaitu bahasa Madura kasar. Percakapan terjadi dalam 

keadaan serius, karena dalam keseriusan tersebut terdapat doa. Percakapan 

keduanya tidak terdapat norma yang menyimpang. Kalimat pamit terjadi kepada 

Sahid yang mengatakan “Sèngko‟ ajhâlâna alako”. Kata Sèngko‟ artinya „saya‟. 

Kata ajhâlâna artinya „berangkat‟. Ajhâlâna berasal dari kata dasar jhâlân lalu 

ada penambahan huruf a didepan kata jhâlân yaitu ajhâlân yang artinya „berjalan‟ 

dan penambahan huruf a dibelakang kata jhâlâna artinya „akan jalan‟. Hal ini 

bahwa penambahan huruf a di awal kata artinya –ber dan penambahan huruf a di 

akhir kata artinya akan. Misnarah menjawab Sahid dengan doa (memberi restu) 

dan penuh kasih sayang yaitu pada kalimat “Iyâ(h) la jhâlâna mandhâr bânnya’ 

ollèna, selamet” yang berarti „iya sudah berangkat sana semoga banyak dapat 

penghasilannya dan selamat‟. Pemertahanan bahasa yang dilakukan Misnarah 

yaitu menggunakan bahasa Madura kasar terhadap suami namun cara 

pemertahanannya yaitu sesuai norma. Norma seorang Misnarah sangat 
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menghormati dan menyayangi suaminya dengan mendoakan agar suaminya dapat 

hasil dan selamat dalam bekerja.  

Data (11): 
Misnarah : “Kang, mènta pessèna ghâbây blânjâ” 
    [kaŋ mɛnta pɘssɛna gʰɐbɐy blɐnjɐ] 
   „Pak, minta uangnya buat belanja‟ 
Sahid  : “Sè beri‟ tadek” 
    [sɛ bɘriɁ tadɘɁ] 
    „yang kemarin habis?‟ 
Misnarah : “Iyâ, tadek kang. Sèket èbu ghâbây sè arè tadek.” 
    [iyɐ tadɘɁ kaŋ sɛket ɛbu gʰɐbɐy sɛ arɛ tadɘɁ] 
    „iya habis Pak. Lima ribu dibuat satu hari habis‟ 
 
Data (11) merupakan percakapan antara  Misnarah dan Sahid. Percakapan 

terjadi di ruang televisi. Misnarah dalam konteks ini meminta uang belanja. Dia 

berkata “kang, mènta pessèna ghâbây blânjâ”. Sahid menjawab sesuai kebutuhan 

yaitu “sè beri‟ tadek”. Maksud tuturan Sahid yaitu menanyai keberadaan uang 

yang kemarin dikasih. Kata beri‟ artinya „kemarin‟. Kemarin yaitu keterangan 

waktu. Misnarah memahami pertanyaan suaminya sehingga Misnarah menjawab 

iyâ, tadek kang. Kata iyâ merupakan bahasa Madura kasar. Kata kang merupakan 

kata sapaan untuk orang laki-laki. Suaminya biasa dipanggil kang. Pemertahanan 

bahasa Madura yaitu Misnarah terlihat pada penggunaan  bahasa Madura kasar iyâ 

dan menggunakan kata kang sebagaimana kata kang menunjukkan menghormati 

dan sopan. Kata iyâ dikatakan kasar karena mempunyai bahasa Madura halus 

yaitu engghi. Hal ini Misnarah masih sesuai norma, karena masih mau menjawab 

pertanyaan suaminya.    
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3.1.2.2 Penggunaan Bahasa Madura antara Ayah dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura antara Sahid dan kedua anaknya yang bernama 

Nur Salam Al Faqih  dan Fatorrosi. Berikut pemaparan hasil wawancara yang 

telah dilakukan. 

Data (12):  
Sahid   : “Nju bhâjâng, bâktona dhuhur!” 

  [Nju bʰɐjɐŋ, bəktɔna ḍuhUr!] 
  „Ayo sholat, waktunya dhuhur‟ 

Nur Salam  : “Iyâ” 
  [Iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (12) merupakan percakapan antara Sahid dan Nur Salam. Percakapan 

di atas terjadi di ruang tamu. Percakapan ini membicarakan mengingatkan solat 

dhuhur. Sahid menyuruh Nur Salam solat dhuhur, ditekankan pada kata Ayo. 

Kalimat yang menunjukkan perintah yaitu nju bhâjâng, bâktona dhuhur yang 

berarti „ayo solat, waktunya dhuhur‟. Kata Nju artinya „ayo‟ (ajakan). Kata 

bâktona berasal dari kata dasar bâkto mendapatkan imbuhan -na artinya 

waktunya. Pemertahanan bahasa yang nampak pada Nur Salam yaitu dia memiliki 

rasa hormat terhadap ayahnya sehingga dia patuh melaksanakan perintah 

meskipun dengan jawaban yang menggunakan bahasa Madura kasar kata iya yang 

berarti „iya‟. Hal ini bahwa Nur Salam dalam kesehariannya menggunakan bahasa 

Madura kasar.  

Sahid berkomunikasi dengan anak kedua yang bernama Fatorrosi yaitu 

menggunakan bahasa Madura. Fatorrosi dalam berbahasa sehari-hari di 

lingkungan  rumah yaitu bahasa Madura.  
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Data (13):  
Fatorrosi  : “Mènta pessè, Pa‟!” 

  [Mɛnta pəssɛ pa] 
  „Minta uang, Pak!‟ 

Sahid  : “ Pessè malolo, kakɛh!” 
  [Pəssɛ məlɔlɔ, kakɛh!] 
  „Uang terus, Kamu!‟ 

Fatorrosi  : “ Mellè kakanan” 
  [Məllɛ kakanan] 
  „Beli makanan‟ 
 

Data (13) merupakan percakapan antara Sahid dan Fatorrosi. Percakapan di 

atas terjadi pada saat Sahid berada di kantor desa. Fatorrosi kebetulan keluar 

waktu istirahat dari sekolah untuk meminta uang ke bapaknya yang dekat dengan 

kantor bapaknya bekerja. Percakapan keduanya membicarakan jangan meminta 

uang terus-terusan. Bahasa yang digunakan oleh keduanya yaitu bahasa Madura. 

Kalimat permintaan yaitu dari Fatorrosi Menta pessè, Pa‟ yang berarti „minta 

uangnya‟, Pak. Sahid menjawab Pessè malolo, kakèh! yang berarti „uang terus-

terusan, Kamu!‟. Pemertahanan bahasa Madura dalam konteks ini yaitu dilakukan 

oleh Sahid sebagai orang tua. Sahid menggunakan bahasa Madura kasar terhadap 

anak karena memang kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura kasar. 

Meskipun menggunakan bahasa Madura kasar terdapat norma yang sesuai dari 

seorang ayah yaitu ketika Fatorrosi meminta uang, yang terjadi yaitu Sahid 

memberi uang tetapi ada unsur marah dengan cara memperingatkan karena 

menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anak, maksudnya juga 

mengingatkan bahwa uang tidak boleh dipakai sembarangan. 

Data (14): 
Sahid  : “Ya‟ Cong ghâbây sangu sakola” 
     [yaɁ coŋ gʰɐbɐy saŋu sakɔla] 
    „ini Kak buat uang saku sekolah‟ 
Fatorrosi  : “Kaso’on Pa’” 
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     [kasoɁon paɁ] 
     „terima kasih Pak‟ 
Sahid  : “Sè pènter ye… jhâ les-males” 
     [sɛ pɛnter yɘ jʰɐ lɘs-malɘs] 
     „yang pintar ya, jangan malas-malas.‟ 

 
Data (14) merupakan percakapan antara  Sahid dan Fatorrosi. Percakapan 

terjadi di teras rumah. Sahid memberi uang saku sekolah dengan memberi 

semangat agar tidak malas sekolah. Sahid berkata “Ya‟ Cong ghâbây sangu 

sakola”. Fatorrosi menjawab sesuai kebutuhan yaitu berterima kasih kepada Sahid 

dengan menjawab kaso‟on pak. Sahid memberikan semangat kepada Fatorrosi 

dengan berkata sè pènter ye… jhâ les-males. Kata les-males merupakan 

pengulangan sebagian diambil tiga huruf dari belakang kata males yaitu „les‟. 

Sahid menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan Fatorrosi. 

Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini  terlihat pada penggunaan bahasa 

Madura kasar oleh Fatorrosi yaitu kaso‟on. Meskipun dia menggunakan bahasa 

Madura kasar, dia masih sopan terhadap bapaknya karena masih memanggil 

ayahnya dengan kata sapaan Pa‟. Hal ini Fatorrosi masih sesuai norma, karena 

menghormati bapaknya.   

3.1.2.3 Penggunaan Bahasa Madura antara Ibu dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura antara Misnarah dan kedua anaknya yang 

bernama Nur Salam dan Fatorrosi. Berikut pemaparan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. 

Misnarah berkomunikasi dengan Nur Salam. Misnarah menggunakan 

bahasa Madura terhadap Nur Salam. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari 

Misnarah yaitu bahasa Madura. Nur Salam  menggunakan bahasa Madura 
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terhadap Misnarah. Dalam percakapan yang berlangsung, Misnarah dan Nur 

Salam saling memahami yang dibicarakannya.  

Data (15) 
Misnarah  : “Patè‟e tipina” 

  [patɛɁɛ tipina] 
„Matikan televisinya‟ 

Nur Salam : “Jhâ’ lèbur acara tipina” 
  [jʰɐɁ lɛbur acara tipina] 
  „Masih bagus acara televisinya‟ 
 

Data (15) merupakan Percakapan antara Misnarah dan Nur Salam.  

Percakapan terjadi di rumah Misnarah tepatnya di ruang televisi. Misnarah 

menyuruh mematikan televisi dengan menggunakan bahasa Madura. Kalimat 

perintah oleh Misnarah yaitu Pate‟e tipina artinya „matikan televisinya‟. Kata 

pate‟ artinya „mati‟ mendapat akhiran huruf e yaitu artinya –kan. Kata tipina 

berasal dari kata dasar tipi mendapat akhiran –na artinya –nya. Nur Salam 

menjawab perintah ibunya dengan kalimat Jhâ‟ lebur acara tipina artinya „masih 

bagus acara televisinya‟. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu 

dilakukan oleh Nur Salam yaitu dia menggunakan bahasa Madura kasar ketika 

berkomunikasi kepada ibunya. Meskipun menggunakan bahasa Madura kasar, 

Nur Salam sesuai norma yaitu mau melaksanakan perintah ibunya, namun masih 

ada proses penundaan sebelum melaksanakan perintah yaitu masih melihat 

televisi karena acara televisinya bagus.  

Data (16) 
Misnarah : “è‟beri bârâmpa bi‟ bapa‟en?” 
   [ɛ bɘriɁ bɐrɐmpa biɁ bapaɁɘn] 
   „diberi berapa sama bapakmu?‟ 
Nur Salam : “Lèma èbu mak” 
   [lɛma ɛbu maɁ] 
   „lima ribu Bu‟ 
Misnarah : “Ketabung polè cong” 
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    [ketabUŋ pɔlɛ coŋ] 
   „ditabung juga Kak‟ 

 
Data (16) merupakan percakapan antara  Misnarah dan Nur Salam. 

Percakapan terjadi di teras rumah. percakan ini bertujuan agar sisa uang jajan 

ditabung. Misnarah bertanya kepada Nur Salam dengan berkata “è‟beri bârâmpa 

bi‟ bapa‟en?”. Nur Salam menjawab “lèma èbu mak”. Kata “lèma èbu mak” 

merupakan bahasa kasar. Kata mak merupakan kata sapaan yang kasar. Letak 

pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu pada tuturan Nur Salam yaitu 

lema ebu mak. Dalam kehidupan sehari-hari, selain Nur Salam berbahasa 

menggunakan bahasa Madura, namun Nur Salam tidak menggunakan bahasa 

Madura yang halus terhadap orang yang lebih tua, khususnya kepada ibu. Hal ini 

membuktikan bahwa Nur Salam dididik keluarganya berbahasa Madura 

menggunakan bahasa Madura kasar.  Nur Salam masih sesuai norma, karena 

menghargai perintah ibunya.  

Begitu pula, Misnarah tetap menggunakan bahasa Madura terhadap 

Fatorrosi. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Misnarah yaitu bahasa Madura. 

Dalam percakapan yang berlangsung, keduanya paham terhadap yang 

dibicarakan.  

Data (17):   
Misnarah  : “ La, jhâ‟ amaèn malolo!” 

  [la, jʰɐɁ amaɛn məlɔlɔ] 
  „Sudah, jangan bermain terus‟ 

Fatorrosi  : “Iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (17) merupakan percakapan antara Misnarah dan Fatorrosi. 

Percakapan terjadi di teras rumah. Misnarah menyuruh Fatorrosi untuk tidak 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

FISTA EKA MAYASARI



80 
 

 

bermain. Misnarah berkata “ La, jhâ‟ amaèn malolo!” maksud dari kalimat 

Misnarah yaitu Sudah, jangan bermain terus. Fatorrosi menjawab “Iyâ” maksud 

dari kata Fatorrosi yaitu „iya‟. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini 

yaitu pada Fatorrosi, dia menjawab dengan menggunakan bahasa Madura kasar. 

Meskipun dia menjawab perintah ibunya dengan menggunakan bahasa Madura 

kasar namun dia sesuai norma. Fatorrosi dalam konteks ini adalah sesuai norma. 

Dia akan patuh melaksanakan perintah ibunya dengan tidak bermain lagi. 

Percakapan keduanya yaitu ekspresi serius bahwa Fatorrosi harus menghormati 

ibunya. 

3.1.2.4 Penggunaan Bahasa Madura antara Anak dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura antara Nur Salam dan Faturrosi. Berikut 

pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Nur Salam  yang merupakan kakak Faturrosi menggunakan bahasa 

Madura dalam berkomunikasi dengan Faturrosi. Bahasa Madura yang digunakan 

Faturrosi  juga bahasa Madura. Nur Salam dan Faturrosi menggunakan madura 

kasar. Ketika pembicaraan berlangsung, Nur Salam dan Fatorrosi saling 

memahami dan mengerti maksud pembicaraan. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-

hari yaitu menggunakan bahasa Madura. 

Data (18):  
Nur Salam  : “Jhâ‟ rèng-nyarèng tipina, Cong!” 

  [jʰɐɁ rɛŋ-ñarɛŋ tipina cɔŋ] 
  „Jangan keras-keras televisinya, Dek!‟ 

Fatorrosi  : “Arapa(h)?” 
  [arapa] 
  „Kenapa?‟ 

Nur Salam  : “ Malem la” 
  [maləm la] 
  „Sudah malam‟ 
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Fatorrosi : “Iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (18) merupakan percakapan antara Nur Salam dan Faturrosi. 

Percakapan di atas terjadi di ruang tamu. Percakapan terjadi antara Nur Salam dan 

Faturrosi. Nur Salam menyuruh Fatorrosi untuk mengecilkan televisi. Nur Salam 

berkata “Jhâ‟ reng-nyareng tipina, Cong!” maksud dari kalimat Nur Salam yaitu 

jangan keras-keras televisinya, Mas. Kata Cong artinya „kakak‟ yaitu kata sapaan 

untuk anak laki-laki. Fattorosi melaksanakan perintah Nur Salam. Nur salam 

berkata iye maksud dari kalimat Nur Salam yaitu „iya‟. Pemertahanan bahasa 

Madura pada konteks ini yaitu Fatorrosi sesuai norma yaitu menghargai dan 

melaksanakan perintah Nur Salam (kakak) sehingga tidak terjadi pertengkaran 

antara adik dan kakak meskipun bertutur menggunakan bahasa Madura kasar. 

Situasi dalam percakapan ini yaitu serius karena mengeraskan volume televisi 

dapat mengganggu orang-orang di sekitarnya. 

Data (19) 
Fatorrosi  : “Cak, ghâbâyyaghi lajângan” 
    [caɁ gʰɐbɐʸyaghi lajɐŋan] 

    „Kak, buatkan layangan‟ 
Nur Salam : “Dâgghi’ la, setia(h) ghi’ katondu. Tèdungah kadek” 
    [dɐggʰiɁ la sɘtia gʰiɁ katɔndu tɛduŋa kadɘɁ] 

  „nanti saja,sekarang masih ngantuk, mau tidur dulu‟ 
Fatorrosi  : “Ongguen dâgghi ye(h)” 
   [oŋguɘn dɐggʰiɁ yɘ] 

 „benar ya nanti‟ 
 

Data (19) merupakan percakapan antara  Fatorrosi dan Nur Salam. Percakapan 

terjadi di teras rumah. Fatorrosi menyuruh kakaknya membuatkan layangan. 

Fatorrosi menyuruh Nur Salam dengan berkata “Cak, ghâbâyyaghi lajângan”.  

Nur Salam menjawab “Dâgghi‟ la, setia(h) ghi‟ katondu. Tèdungah kadek”. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

FISTA EKA MAYASARI



82 
 

 

Fatorrosi menjawab “Ongguen dâgghi ye(h)”. Fatorrosi menggunakan bahasa 

Madura dalam berkomunikasi dengan kakaknya. Kakaknya menjawab tuturan 

adiknya juga menggunakan bahasa Madura. Pemertahanan bahasa Madura yaitu 

terlihat pada penggunaan  bahasa Madura kasar pada keduanya, namun terdapat 

norma yang disampaikan pada tuturan ini yaitu pada jawaban Nur Salam 

“Dâgghi‟ la, setia(h) gi‟ katondu. Tèdungah kadèk”. Kata dâgghi‟ la merupakan 

jawaban ketidakpastian. Ada dua kemungkinan bahwa akan dibuatkan atau tidak, 

namun hal ini Nur Salam tidak sesuai norma karena terjadi penolakan.  

 

3.1.3 Penggunaan Bahasa Madura di dalam Keluarga Salket 

Penggunaan bahasa Madura di dalam Keluarga Salket antara lain adalah 

penggunaan bahasa Madura antara suami dan istri, penggunaan bahasa Madura 

antara ayah dan anak, penggunaan bahasa Madura antara ibu dan anak, 

penggunaan bahasa Madura antara anak dan anak.  

3.1.3.1 Penggunaan Bahasa Madura antara Suami dan Istri 

Salket sebagai informan menjelaskan bahwa  bahasa yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa Madura antara 

Salket (Suami) dan Nur Asiah (Istri). Berikut pemaparan hasil wawancara yang 

telah dilakukan. 

Salket dalam kehidupan  sehari-hari menggunakan bahasa Madura. Hal ini 

tidak mengherankan ketika dalam berkomunikasi dengan istri, Salket 

menggunakan bahasa Madura. Nur Asiah dalam berkomunikasi sehari-hari 

dengan menggunakan bahasa Madura. Nur Asiah menggunakan bahasa Madura 
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halus dalam berkomunikasi dengan Salket. Hal ini dikarenakan Nur Asiah 

menghormati Salket sebagai kepala keluarga. Lain halnya dengan Salket yang 

menggunakan bahasa madura kasar ketika berkomunikasi dengan Nur Asiah. 

Salket dan Nur Asiah saling memahami konteks pembicaraan yang sedang 

berlangsung. Hal ini dikarenakan keduanya sudah saling memahami bahasa 

Madura dan bahasa Madura sudah menjadi budaya dalam berkomunikasi di Desa 

Gili Ketapang. Nur Asiah terkadang menemui Salket berbahasa Jawa kepadanya  

pada saat tertentu dan sifatnya rahasia. Tidak terkejut karena memang dulunya 

Salket pernah tinggal dua bulan di rumah teman-temannya yang berbahasa Jawa 

sehingga sedikit mempengaruhi kebahasaan Salket, namun Salket tidak 

menggunakannya berkali-kali dalam kehidupan sehari-hari. Nur Asiah 

menanggapinya tetap menggunakan bahasa Madura terhadap Salket. Hal ini 

dikarenakan bahasa sehari-hari Nur Asiah yaitu bahasa Madura. Nur Asiah ketika 

berkomunikasi dengan Salket masih ada yang tidak paham yang dibicarakan 

Salket. Hal ini dikarenakan Salket memberi isyarat ketidaktahuan kepada Nur 

Asiah.  

Data (20):  
Nur Asiah  : “Ngakan la!” 

  [ŋakan la!] 
  „Makan sana‟ 

Salket  : “iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (20) merupakan percakapan antara Nur Asiah dan Salket. Percakapan 

terjadi di dapur. Nur Asiah menyuruh Salket makan terlebih dahulu sebelum 

berangkat kerja. Nur Asiah berkata “Ngakan la”. Maksud dari Nur Asiah yaitu 
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„makan sana‟. Sana yang dimaksud yaitu „untuk segera makan‟. Salket menjawab 

“Iyâ”. Maksud dari Salket yaitu „iya‟. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks 

ini dilakukan oleh Salket yaitu berbicara dengan istri  menggunakan bahasa 

Madura kasar. Norma yang diwujudkan Salket yaitu sesuai norma, menghargai 

perintah istri karena istrinya memberi perhatian terhadap dia yang akan berangkat 

kerja dengan menyuruhnya makan terlebih dahulu. 

Data (21):  
Salket  : “èbu’ ngakan ka bârungna Bu’ Zizah, nju’!, ta’ osa(h) 

aje’   nak-kanak.”  
  [ɛbuɁ ŋakan ka bɐruŋna buɁ Zizah njuɁ taɁ osa ajɘɁ naɁ-

kanaɁ] 
  „Ibu makan ke warungnya Bu Zizah, ayo!, tidak usah ajak 

anak-anak‟ 
Nur Asiah    : “Arapa(h)?” 
     [arapa] 
     „Kenapa?‟ 
Salket    : “ta‟ papa” 
      [taɁ papa] 
      „Tidak apa-apa‟ 
Nur Asiah    : “Iyâ” 
      [Iyɐ] 
      „Iya‟ 
 
Data (21) merupakan percakapan antara Nur Asiah dan Salket. Percakapan 

terjadi pada saat Salket selesai solat. Salket mengajak Nur Asiah mencari makan 

diluar rumah karena alasannya bosan makan dirumah, tanpa sepengetahuan anak-

anaknya. Salket mengajak dengan berkata “èbu‟ ngakan ka bârungna Bu‟ Zizah, 

nju‟!, ta‟ osa(h) aje‟   nak-kanak.”. Kata bârungna artinya „warungnya‟. Bahasa 

Madura tidak mengenal huruf w namun huruf b, sehingga kata warung menjadi  

bârung. Maksud dari Salket yaitu „mengajak makan istrinya ke warungnya 

Bu‟Zizah‟.  Bu‟ yaitu ibu (halus) yang merupakan kata sapaan untuk seorang 

perempuan. Kata nak-kanak merupakan kata pengulangan sebagian diambil tiga 
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huruf dari belakang kata kanak yaitu nak. Nur Asiah memberi jawaban iyâ berarti 

menyetujui permintaan suami.  Nur Asiah berkomunikasi menggunakan bahasa 

Madura terhadap Salket. Salket juga berkomunikasi menggunakan bahasa Madura 

terhadap Nur Asiah. Letak pemertahanan bahasa Madura pada Salket yaitu pada 

kalimat “èbu‟ ngakan ka bârungna Bu‟ Zizah nju‟, ta‟ osah aje‟ nak-kanak”. 

Bahasa Madura yang digunakan yaitu bahasa Madura kasar. Meskipun bahasa 

Madura kasar yang digunakan, namun Salket tetap menggunakan bahasa Madura 

dalam berkomunikasi sehari-hari. Begitu juga dengan istrinya yaitu dalam 

kesehariannya menggunakan bahasa Madura. Pada tuturan Nur Asiah pada 

kalimat iyâ menandakan bahwa Nur Asiah menerima ajakan suaminya. Nur Asiah 

sesuai dengan norma karena bisa menyenangkan suaminya.  

 
3.1.3.2 Penggunaan Bahasa Madura antara Ayah dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura antara Salket, Abdul Wahid, dan Ahmad Madani 

Husein. Berikut pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Abdul Wahid dari kecil berbahasa Madura. Abdul Wahid dalam 

berkomunikasi dengan Salket menggunakan bahasa Madura. Salket di dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dengan Abdul Wahid menggunakan bahasa 

Madura.  

Data (22) :  
Salket  : “Marè ngakan, Cong?” 

  [Marɛ ŋakan, Cɔŋ?] 
  „Sudah makan, Dek?‟ 

Wahid : “Sakejjhâ’ agghi” 
  [SəkəjjʰɐɁ aggʰi] 
  „Sebentar lagi‟ 

Salket  : “Bini‟en ajek ngakan bâreng” 
  [BiniɁən ajəɁ ŋakan bɐrəŋ] 
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  „Istrinya ajak makan bersama‟ 
 

Data (22) merupakan percakapan antara Abdul Wahid dan Salket. Percakapan 

terjadi di ruang keluarga. Salket menyuruh makan Wahid. Salket berkata “Mare 

ngakan, Cong?”. Maksud dari perkataan Salket yaitu „sudah makan, Kak‟ Kata 

Cong yaitu kata sapaan untuk anak laki-laki. Wahid menjawab “Sakejjhâ‟ agghi”. 

Maksud dari jawaban Wahid yaitu „sebentar lagi‟. Pemertahanan bahasa Madura 

pada konteks ini dilakukan oleh Wahid yaitu bertutur dengan menggunakan 

bahasa Madura kasar terhadap ayahnya. Meskipun menggunakan bahasa Madura 

kasar, Wahid disini tidak sesuai norma karena terjadi penolakan. Ada dua 

kemungkinan antara melaksanakan perintah dan tidak.  

Data (23): 
Salket : “Demmah èbu‟na?” 
    [dɘmma ɛbuɁna] 
    „dimana ibunya?‟ 
Wahid : “è dapor, Pa’ ” 
    [ɛ dapɔr paɁ] 
    „di dapur, Pak‟ 
Salket : “Kebeleaghi. Bâdâ(h) tamoi ebuna” 
    [kɘbɘlɘagʰi bɐdɐ tamɔi ɛbuna]  
    „panggilkan. ada tamu ibu‟ 
Wahid : “iyâ” 
   [iyɐ] 
    „iya‟ 
 
Data (23) merupakan percakapan antara Salket dan Wahid. Percakapan terjadi 

di ruang tamu. Percakapan ini menunjukkan Salket memerintahkan Wahid untuk 

memanggilkan ibunya agar segera menemui tamu. Salket menyuruh anaknya 

dengan berkata “Demmah èbu‟na?. Wahid menjawab “è dapor, Pa”. Kata è 

dapor, Pa‟ merupakan jawaban yang menunjukkan hormat terhadap seorang ayah. 

Kata iyâ menunjukkan persetujuan dalam melaksanakan perintah. Pemertahanan 
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bahasa Madura pada konteks ini dilakukan oleh Salket dan Wahid. Sebagaimana 

Salket menggunakan bahasa Madura kasar dan Wahid berkomunikasi dengan 

ayah dengan menggunakan bahasa Madura kasar. percakapan ini yang 

diwujudkan Wahid yaitu sesuai norma, dengan patuh  melaksanakan perintah 

ayahnya.  

Penggunaan bahasa Madura antara Salket dan Husein. Berikut pemaparan 

hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Anak yang kedua Salket yaitu Ahmad Madani Husein, nama panggilan Husein 

berkomunikasi dengan Salket menggunakan bahasa Madura. Salket menggunakan 

bahasa Madura terhadap Husein. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Salket 

yaitu bahasa Madura.  

Data (24):  
Husein  : “Pa‟, sango sakola” 

  [paɁ saŋo sakɔla] 
  „Pak, uang saku sekolah‟ 

Salket  : “Mènta ka èbu‟en” 
  [mɛnta ka ɛbuɁən] 
  „Minta ke Ibu‟ 

Husein  : “ Iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (24) merupakan percakapan antara Salket dan Husein. Percakapan terjadi 

pada waktu akan berangkat sekolah di teras rumah. Percakapan ini bertujuan agar 

diberi uang. Husein meminta uang saku kepada Salket. Husein berkata “Pak, 

sango sakola”. Maksud dari perkataan Husein yaitu „Pak, uang saku sekolah‟. 

Biasanya orang Gili Ketapang terutama di keluarga Salket  kalau meminta uang 

saku sekolah langsung dengan kata sango ketika Salket menyuruh Husein minta 

uang saku sekolah ke ibunya. Husein menjawab kata “Iyâ”. Pemertahanan bahasa 
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Madura pada konteks ini dilakukan oleh Husein dengan kata iyâ yaitu bahasa 

Madura kasar. Meskipun menggunakan bahasa Madura kasar, tuturannya sesuai 

norma karena Husein patuh terhadap perintah ayahnya dan segera 

melaksanakannya.  

Data (25): 
Salket : “Mellèaghi rokok cong!” 
    [mɘllɛagʰi rɔkɔɁ cɔŋ] 
    „belikan rokok, Dek‟ 
Husein : “Rokok apa Pa’?” 
    [rɔkɔɁ apa paɁ] 
    „rokok apa, Pak?‟ 
Salket : “Gudang garam” 
    [gudaŋ garam] 
    „gudang garam‟ 
Husein : “Mellè kakanan kiyah ye” 
    [mɘllɛ kakanan kiʸya yɘ] 
   „beli makanan juga ya‟ 
Salket :”Iyâ la” 
    [iyɐ la] 
   „iya sudah‟ 
 
Data (25) merupakan percakapan antara Salket dan Husein. percakapan terjadi 

di halaman rumah. Percakapan ini yaitu dengan cara perintah oleh Salket dan 

dilakukan dengan senang hati oleh Husein. Salket menyuruh Husein dengan 

berkata “Mellèaghi rokok cong!”. Kata cong merupakan kata sapaan untuk anak 

laki-laki. Husein menjawab pertanyaan ayahnya dengan kalimat Rokok apa Pa‟. 

Kata Pa‟ disini merupakan kata halus. Dikatakan halus karena dalam 

menyebutkan kata sapaan biasanya langsung dengan kata kakeh. Pemertahanan 

bahasa Madura pada konteks ini dilakukan oleh Husein. Bahasa yang digunakan 

Husein yaitu bahasa Madura kasar. Husein menunjukkan norma kesopanan 

terhadap ayahnya dengan menggunakan kata sapaan Pa‟.  
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3.1.3.3 Penggunaan Bahasa Madura antara Ibu dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura antara Nur Asiah, Abdul Wahid, dan Ahmad 

Madani Husein. Berikut pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Abdul Wahid  dalam berkomunikasi dengan Nur Asiah menggunakan bahasa 

Madura. Begitu pula Nur Asiah menggunakan bahasa Madura terhadap Abdul 

Wahid. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Nur Asiah yaitu bahasa Madura.  

Data (26):  
Nur Asiah  : “Ya‟ mellèaghi sabun è‟toko” 

   [yaɁ məllɛagʰi sabun ɛ‟toko] 
   „Belikan sabun di toko‟ 

Wahid   : “Iyâ, mbu’” 
   [iyɐ mbuɁ] 
   „Iya, Bu‟ 
 

Data (26) merupakan percakapan antara Nur Asiah dan Wahid. Percakapan 

terjadi di dapur. Nur Asiah menyuruh Wahid membelikan sabun. Nur Asiah 

berkata “Ya‟ mellèaghi sabun è‟toko”. Maksud dari Nur Asiah yaitu menyuruh 

Wahid membelikan sabun ke toko. Kata mellèaghi berasal dari kata mellè dan 

aghi artinya „belikan‟. Wahid melaksanakan perintah ibunya dengan menjawab 

“Iyâ, mbu‟”. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu dilakukan oleh 

Wahid bahwa dia melaksanakan perintah ibunya dengan menggunakan bahasa 

Madura kasar, namun dia masih sopan yaitu menggunakan bahasa Madura halus 

(alos) dengan menyebut mbu‟ yang artinya „Ibu‟ kata sapaan untuk orang yang 

lebih tua. Wahid dalam kehidupan sehari-hari sesuai norma yaitu patuh terhadap 

orang tua yaitu dengan melaksanakan perintah dan menghormati seorang ibu.   

Data (27): 
Nur Asiah : “Binè(h)na demmah cong?” 
    [binɛna dɘmma cɔŋ] 
   „istrinya kemana, Kak?‟ 
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Wahid : “Tèdung neng kamar” 
    [tɛduŋ neŋ kamar] 
    „tidur di kamar‟ 
Nur Asiah : “Jhâghâ(h)i Cong soro kan-ngakan” 
    [jʰɐgʰɐi cɔŋ sɔrɔ kan ŋakan] 
    „bangunkan Kak suruh makan‟ 
 
Data (27) merupakan percakapan antara Nur Asiah dan Wahid. percakapan 

terjadi di ruang keluarga. Nur Asiah pada percakapan ini yaitu menyarankan 

anaknya untuk menyuruh makan  istrinya. Nur Asiah berkata “binè(h)na demmah 

cong?”. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Nur Asiah perhatian terhadap istri 

anaknya. Wahid menjawab “tèdung neng kamar”. Wahid menjawab sesuai 

kebutuhan. Wahid menjawab dengan bahasa Madura kasar. Pemertahanan bahasa 

Madura diwujudkan oleh Wahid dengan menggunakan bahasa Madura kasar 

terhadap ibunya, namun Wahid sesuai norma masih mau menjawab pertanyaan 

ibu dan menghormatinya. Tuturan yang terjadi bahwa Nur Asiah menyuruh 

Wahid agar membangunkan tidur istrinya dengan kalimat “jhâghâ(h)i Cong soro 

kan-ngakan”. Kata kan-ngakan merupakan pengulangan kata sebagian, diambil 

tiga huruf dari belakang kata ngakan yaitu kan.  

 Anak yang kedua Nur Asiah bernama Husein dalam berkomunikasi dengan 

Nur Asiah menggunakan bahasa Madura. Nur Asiah menggunakan bahasa 

Madura terhadap Husein. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Nur Asiah yaitu 

bahasa Madura.  

Data (28):   
Husein   : “èbu‟ mellèaghi sampo, Sèngko‟ atolo” 

  [ɛbu məllɛagʰi sampo sɛngkɔ atɔlɔ] 
  „Ibu belikan shampo, Saya akan keramas‟  

Nur Asiah   : “Iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 
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Data (28) merupakan percakapan antara Nur Asiah dan Husein. Percakapan 

terjadi di dapur. Husein menyuruh Nur Asiah membelikan sampo. Husein berkata 

“Mellè sampo, Bu! Atolo”. Maksud dari Husein yaitu „beli sampo, Bu! akan 

keramas‟. Kata Atolo berasal dari penambahan huruf a + kata tolo.  Huruf  a 

artinya akan. Kata tolo artinya „keramas‟. Jika biasanya akan keramas dalam 

bahasa Madura itu tolo+a maka dalam keluarga ini, Husein menggunakan kata 

atolo artinya juga sama „akan keramas‟. Husein merasa nyaman berbahasa 

Madura kasar seperti itu. Husein sangat manja terhadap orang tuanya khususnya 

ibu. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini dilakukan Nur Asiah yaitu 

dengan menjawab “Iyâ” yaitu bahasa Madura kasar terhadap anaknya, karena dia 

ingin anaknya bahagia sehingga dia melaksanakan sesuatu yang diminta anaknya 

karena makhlum Husein masih kecil. Nur Asiah mengatakan iyâ karena 

menunjukkan kasih sayang terhadap anak.   

Data (29): 
Husein : “Mak, marèna ge-onge‟en kelas” 
   [maɁ marɛna ge ɔŋɘɁɘn kɘlas] 
   „Bu, sebentar lagi kenaikan kelas‟ 
Nur Asiah : “Iyâ Cong. Arapa(h)?” 
   [iyɐ cɔŋ arapa] 

„iya Dek. kenapa?  
Husein : “Ta‟ papah, sepatu rusak, mellèaghi sè anyar” 
   [taɁ papa sɘpatu rusaɁ mellɛagʰi sɛ añar] 
   „tidak apa-apa, sepatu rusak, belikan yang baru‟ 
Nur Asiah : “Iyâ mon onge kelas” 
   [iyɐ mɔn ɔŋɘ kɘlas] 
   „iya kalau kenaikan kelas‟ 
 
Data (29) merupakan percakapan antara Husein dan Nur Asiah. percakapan 

terjadi di ruang keluarga pada saat Nur Asiah menjahit. Percakapan ini 

membicarakan kenaikan kelas agar dibelikan sepatu, bahwa Husein meminta 
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sepatu baru dikarenakan rusak. Husein berkata “mak, marèna ge-onge‟en kelas”. 

Tuturan Husein merupakan suatu pernyataan dimana Husein bermaksud 

menjelaskan ibunya bahwa „sebentar lagi kenaikan kelas‟. Nur Asiah menjawab 

“iyâ Cong. Arapa(h)?”. Jawaban Nur Asiah menunjukkan bahwa dia tahu kalau 

sebentar lagi kenaikan kelas, namun tidak tau alasannya. Husein menjabarkan 

pernyataannya yaitu “ta‟ papah, sepatu rusak, mellèaghi sè anyar”. Maksudnya 

Husein berusaha memberi pengertian kepada ibunya dengan berkata tidak apa-

apa, hanya mengingatkan sepatunya rusak dan ingin dibelikan sepatu baru. Dari 

tuturan Husein, dijawab oleh ibu dengan berkata iya. Jawaban ibu menandakan 

akan menyetujui permintaan Husein namun kalau waktu kenaikan kelas tiba. Ada 

dua kemungkinan dari jawaban ibu bahwa antara akan dibelikan dan tidak, masih 

belum ada kejelasan. Pemertahanan bahasa Madura diwujudkan oleh Husein 

dengan menggunakan bahasa Madura kasar kepada ibu, karena memang bahasa 

sehari-hari Husein adalah bahasa Madura kasar. Bahasa Madura kasar lebih 

nyaman digunakan sehari-hari dan mudah diucapkan.  Kata iyâ dikatakan kasar 

karena iya ada bahasa halusnya yaitu engghi.  

3.1.3.4 Penggunaan Bahasa Madura antara Anak dan Anak 

Penggunaan bahasa Madura antara Abdul Wahid dan Husein. Berikut 

pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Abdul Wahid menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan 

Husein. Bahasa Madura yang digunakan Husein juga bahasa Madura. Abdul 

Wahid dan Husein menggunakan madura kasar. Ketika pembicaraan berlangsung, 
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Abdul Wahid dan Husein saling memahami dan mengerti maksud pembicaraan. 

Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari yaitu menggunakan bahasa Madura. 

Data (30):  
Husein  : “Antaraghi ka bungkona kanca!” 

  [antaragʰi ka buŋkɔna kanca] 
  „Antarkan ke rumahnya teman!‟ 

Wahid  : “Nje’, Sèngko’ amaèn.” 
  [njəɁ SɛŋkɔɁ amaɛn] 
  „Tidak mau, Saya bermain. 
 

Data (30) merupakan percakapan antara Husein dan Wahid.  Percakapan 

terjadi di ruang tamu. Husein meminta Wahid untuk mengantarkannya kerumah 

teman. Husein berkata “Antaraghi ka bungkona kanca”. Maksud dari Husein 

yaitu “Antarkan kerumah teman”. Kata bungkona berasal dari kata bungko + na 

artinya rumah + imbuhan akhiran -Nya sehingga dibaca rumahnya. Pemertahanan 

bahasa Madura pada konteks ini yaitu dilakukan oleh Wahid terletak pada 

jawabannya terhadap perintah Husein yaitu menjawab dengan kalimat “Nje‟, 

Sèngko‟ amaèn” sebagaimana kalimat ini adalah bahasa Madura kasar.  Maksud 

dari Wahid yaitu „tidak mau, saya bermain‟. Kata amaen  berasal dari a + maen 

artinya „akan main‟. Kalimat jawaban dari Wahid yaitu merupakan penolakan 

terhadap perintah dari Husein. Tuturan yang dilakukan Wahid ini tidak sesuai 

norma karena ada unsur tidak mematuhi perintah orang yang lebih tua (kakak).  

Data (31) 
Husein : “Cak ateraghi ka sakola‟an!” 
    [caɁ atɘragʰi ka sakɔlaɁan] 
   „Kak, antarkan ke sekolahan‟ 
Wahid : “iyâ ghi’ mandieh Le’ ” 
   [iyɐ gʰiɁ mandiɘ lɘɁ] 
   „iya masih mandi dulu Dek‟ 
Husein : “duli‟I takok telat.” 
   [duliɁi takɔɁ tɘlat] 
   „cepat takut telat‟ 
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Data (31) merupakan percakapan antara Husein dan Wahid. percakapan ini 

terjadi pada saat Husein persiapan berangkat sekolah. Husein meminta tolong  

Wahid mengantarkan sekolah. Husein terhadap Wahid berkata “Cak ateraghi ka 

sakola‟an!”. Kata Cak digunakan karena menunjukkan kata sapaan kakak laki-

laki. Wahid menjawab  “iyâ ghi‟ mandieh Le‟ ”. Jawaban Wahid menunjukkan 

menerima atas permintaan tolong adiknya. Husein mengingatkan kakaknya agar 

cepat mandinya agar tidak telat sekolah dengan berkata “duli‟i takok telat”. 

Bahasa yang digunakan Husein terhadap Wahid yaitu bahasa Madura. Sebaliknya, 

bahasa yang digunakan Wahid terhadap Husein  juga bahasa Madura. 

pemertahanan bahasa Madura terletak pada penggunaan bahasa pada Wahid yang 

menyetujui permintaan tolong adiknya namun ada syarat dari Wahid yaitu 

menunggu dia selesai mandi. Wahid bertutur dengan Husein dengan 

menggunakan bahasa Madura kasar. dalam hal ini, Wahid sesuai norma karena 

menolong adiknya untuk diantarkan ke  sekolah.  

 

3.1.4 Penggunaan Bahasa Madura di dalam Keluarga Ismail 

Penggunaan bahasa Madura di dalam Keluarga Salket antara lain adalah 

penggunaan bahasa Madura antara suami dan istri, penggunaan bahasa Madura 

antara ayah dan anak, penggunaan bahasa Madura antara ibu dan anak, 

penggunaan bahasa Madura antara anak dan anak.  

3.1.4.1 Penggunaan Bahasa Madura antara Suami dan Istri 

 Ismail sebagai informan menjelaskan bahwa  bahasa yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa Madura antara 
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Ismail dan Siti Masruroh. Berikut pemaparan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. 

Ismail menggunakan bahasa Madura dalam setiap kegiatannya, terutama 

berkomunikasi dengan istri.  Penggunaan bahasa Madura sudah sangat kental di 

lingkungan keluarga Ismail. Hal ini tidak mengherankan ketika dalam 

berkomunikasi dengan istri, Ismail menggunakan bahasa Madura. Begitu pula 

dengan Siti Masruruoh,  dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Madura. Ismail dan Siti Masruroh tidak kesulitan dalam 

menangkap isi pembicaraan sehingga tidak ada kesalah-pahaman dalam 

pembicaraan. 

Data (32):   
Ismail   : “Le‟, bâdâ oreng lè-mellè. Taningaghi!” 

  [lɛɁ bɐdɐ ɔrɛŋ lɛ-məllɛ taniŋagʰi] 
  „Dek, ada orang beli-beli. Layani sana!‟ 

Siti Masruroh  : “Taning kakeh. Sèngko‟ ghi atanak” 
  [taniŋ kakɛh sɛŋkɔɁ gʰi atanaɁ] 
  „Layani Kamu. Saya lagi  

Ismail   : “Iyâ” 
     [iyɐ] 
     „Iya‟  
 
Data (32) merupakan percakapan antara Ismail dan Siti Masruroh. Percakapan 

terjadi di toko. Ismail menyuruh Siti Masruroh untuk melayani pembeli di 

tokonya. Ismail berkata “Le‟, bâdâ oreng le-mellè. Taningaghi!”. Dari kalimat ini 

bahwa Ismail menyuruh istrinya melayani pembeli. Kata Dek artinya kata sapaan 

untuk orang perempuan (Istri). Kata le-mellè artinya beli-beli.  le-mellè 

merupakan pengulangan kata sebagian diambil dua huruf dari belakang kata melle 

sehingga hanya diambil kata le. Siti Masruroh menjawab “Taning kakeh, Sengko‟ 

ghi‟ atanak”. Maksud dari Siti Masruroh yaitu layani kamu, saya masih memasak.  
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Dari kalimat Siti Masruroh bahwa dia ingin minta tolong suaminya untuk 

melayani pembeli terlebih dahulu karena Siti Masruroh masih memasak nasi. 

Pemertahanan bahasa Madura terjadi pada Ismail yang melaksanakan perintah 

istri dengan kata Iyâ. Bahasa Madura yang digunakan Ismail terhadap istri yaitu 

bahasa Madura kasar. Kata Iyâ inilah merupakan bahasa Madura yang kasar yang 

diucapkan seorang suami terhadap istri. Percakapan ini masih sesuai norma 

karena menyuruh suami dengan kata minta tolong. Kata minta tolong masih sopan 

bagi seorang istri. Siti Masruroh menyuruh suaminya melayani pembeli karena 

ada alasan karena dia masih masak nasi. 

Data (33) 
Ismail  : “Lè‟ sèngko‟ jhâlâna lakoh” 
    [lɛɁ sɛŋkɔɁ jʰɐlɐna lakɔ] 
    „Dek saya berangkat kerja‟ 
Siti Masruroh : “Beh, ta‟ ngopi kadek, enom kadek riya kareh ghâbây” 
    [bɘh taɁ ŋɔpi kadɘɁ ɛnɔm kadɛɁ riʸya karɛ gʰɐbɐy] 

 „Loh, tidak ngopi dulu, minum dulu ini terlanjur 
dibuatkan‟ 

Ismail  : “dimmah kopina dulien” 
      [dimma kɔpina duliɘn] 
     „dimana kopina cepat‟ 

 
Data (33) merupakan percakapan antara  Ismail dan Siti Masruroh. Percakapan 

terjadi di teras rumah. Situasi dalam percakapan ini yaitu serius. Percakapan ini 

bahwa Siti Masruroh memberi restu. Ismail meminta restu untuk berangkat kerja 

dengan berkata “lè‟ sèngko‟ jhâlâna lakoh”. Istrinya menjawab “beh, tak ngopi 

kadek, enom kadek riya kareh ghâbây”. Maksud istrinya adalah menyuruh 

suaminya untuk meminum kopi terlebih dahulu karena sudah terlajur dibuatkan. 

Dari tuturan Siti Masruroh, suami menghargai istinya sehingga Ismail mau 

meminum kopi buatan istrinya dengan berkata “dimmah kopina dulien”. 
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Ismail menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan istrinya.  

Siti Masruroh menjawab tuturan suaminya juga menggunakan bahasa Madura. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura 

kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan 

Ismail “dimmah kopina dulien”. Kalimat ini merupakan jawaban kepastian 

terhadap istrinya yaitu „meminum kopi buatannya terlebih dahulu‟.  Hal ini Ismail 

sesuai norma dikarenakan menurut menunjukkan rasa sayang terhadap istrinya 

Data (34): 
Ismail   : “Dek, alabetah bile?” 
     [dɘɁ alabɘta bilɘ] 
    „Dek, kapan melayat?‟ 
Siti Masruroh : “Dâgghi pokol sanga’” 
     [dɐggʰi pɔkɔl saŋaɁ] 
     „nanti pukul sembilan‟ 
Ismail  : “Suryani ta‟ èyajâk?” 
     [Suryani taɁ ɛyajɐɁ] 
     „Suryani tidak diajak?‟ 
Siti Masruroh : “Marè(h) beri‟ ca‟en” 
     [marɛ bɘriɁ caɁen] 
     „sudah kesana katanya‟ 
 
Data (34) merupakan percakapan antara Ismail dan Siti Masruroh. percakapan 

terjadi di ruang tamu. Ismail menyuruh Siti datang melayat dengan berkata “Dek, 

alabetah bile?”. Istrinya menjawab “Dâgghi pokol sanga‟”. Maksud istrinya 

yaitu masih nanti jam sembilan ngelayatnya. Ismail bertanya “Suryani ta‟ 

èyajâk?”. Maksud Ismail yaitu kok tidak mengajak tetangga yang bernama 

Suryani saja. Istrinya menjawab “Marè(h) beri‟ ca‟en”. Maksudnya bahwa 

Suryani (tetangga) sudah melayat terlebih dahulu daripada istri Ismail kata suami 

Suryani. 
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Ismail menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan istrinya.  

Siti Masruroh menjawab tuturan suaminya juga menggunakan bahasa Madura. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura 

kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan Siti 

Masruroh “Dâgghi pokol sanga‟”. Jawaban Siti Masruroh merupakan jawaban 

kepastian hadir melayat Hal ini Siti Masruroh sesuai norma dikarenakan 

menghormati tetangganya dan menjawab pertanyaan suaminya. 

3.1.4.2 Penggunaan Bahasa Madura antara Ayah dan Anak 

Muhammad dari kecil sudah diajari berbahasa Madura oleh Ismail. Kehidupan 

sehari-hari pun  menggunakan bahasa Madura. Ketika Ismail bercakap dengan 

Muhammad, bahasa sehari-hari  Ismail yaitu bahasa Madura.  

Data (35) :  
Ismail   : “Ji-ngaji‟e!” 

  [Ji-ŋaji‟ə!] 
  „Sana ngaji!‟ 

Muhammad  : “Enthe’ luh ghi’ mandi’e” 
  [əntʰɛɁ luh gʰiɁ mandi‟ə] 
  „Tunggu dulu masih akan mandi‟ 

Ismail   : “ Iyâ la, cepet-cepet” 
  [Iyɐ la, cəpət-cəpət] 
  „iya sudah, cepat‟ 
 

Data (35) merupakan percakapan antara Ismail dan Muhammad. Percakapan 

terjadi di ruang keluarga. Ismail memberikan perintah kepada Muhammad untuk 

segera berangkat mengaji. Ismail berkata “Ji-ngaji‟e!”. “Ji-ngaji‟e!” mengalami 

pengulangan sebagian yaitu dua huruf dari belakang dari kata ngaji menjadi ji. 

Tradisi orang Gili Ketapang utamanya di keluarga. Kata “Ji-ngaji‟e!” biasanya 

sudah tradisi bahwa kata tersebut merupakan perintah untuk segera melaksanakan 

mandi karena waktu ngaji tiba. Ngaji biasanya sore hari. Pemertahanan bahasa 
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Madura pada konteks ini yaitu dilaksanakan oleh Muhammad dengan menjawab 

menggunakan bahasa Madura kasar. Dia tidak langsung melaksanakan perintah 

dari Ismail melainkan berkata “Enthe‟ luh ghi‟ mandi‟e” bahwa maksud dari 

jawaban Muhammad yaitu „tunggu dulu masih akan mandi‟. Tuturan yang 

dilakukan Ismail tidak sesuai norma, karena pada saat itu terjadi penolakan secara 

tidak langsung karena ada penundaan. Dua kemungkinan terjadinya penundaan 

yaitu bisa malas atau akan menuju ke kamar mandi untuk segera mandi. Ismail 

menyuruh cepat mandinya kepada Muhammad dengan maksud agar tidak 

terlambat mengaji. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu dilakukan 

oleh  Muhammad yaitu bahasa Madura kasar.   

Data (36): 
Muhammad  : “Bile ka Probolinggo Pa’?” 
     [bilɘ ka Prɔbɔliŋgo paɁ] 
     „kapan ke Probolinggo, Pak?‟ 
Ismail  : “Anuapa(h) Cong, mak ngajâk ka Probolinggo?” 
    [anuapa cɔŋ maɁ ŋajɐɁ ka Prɔbɔliŋgo] 
     „mau apa Kak, kok ngajak ke Probolinggo‟ 
Muhammad  : “Mellè sarong pa‟, ghâbây pasa‟an” 
    [mɘllɛ sarɔŋ paɁ gʰɐbɐy pasaɁan] 
     „beli sarung Pak, buat puasaan‟ 
 
Data (36) merupakan percakapan antara Muhammad dan Ismail. percakapan 

terjadi di halaman rumah. percakapan ini bertujuan agar dibelikan sarung. 

Muhammad menginginkan sarung baru karena puasa Ramadhan mau tiba. 

Muhammad bertanya kepada ayahnya “Bile ka Probolinggo Pa‟?”. Ismail 

menjawab “Anuapa(h) Cong, mak ngajek ka Probolinggo?.  Ismail menanyakan 

anaknya tentang pertanyaannya tersebut. Kata Cong merupakan kata sapaan untuk 

anak laki-laki. Muhammad menjawab “Mellè sarong pa‟, ghâbây pasa‟an”. 

Ismail menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan Muhammad. 
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Muhammad menjawab tuturan Salehuddin juga menggunakan bahasa Madura. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura 

kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan 

Muhammad “Bile ka Probolinggo Pa‟?”. Kalimat Bile ka Probolinggo Pa‟ 

bahwa kalimat ini bahasa Madura kasar, namun Muhammad masih sopan dengan 

menggunakan kata pa‟ biasanya menyebut dengan kata kakeh. Hal ini Muhammad 

sesuai norma dikarenakan sopan terhadap seorang ayah.  

Percakapan antara Ismail dan Asrory. Asrory masih sangat kecil untuk lebih 

mengenal masyarakat.  Kehidupan sehari-hari Asrory  menggunakan bahasa 

Madura. Ketika Ismail bercakap dengan Asrory, bahasa yang digunakan sehari-

hari Ismail yaitu bahasa Madura.  

Data (37):  
Ismail  : “Jhâghâ- jhâghâ la siang sè ngaji‟e” 

  [jʰɐgʰɐ-jʰɐgʰɐ la siaŋ sɛ ŋaji‟ə] 
  „bangun takut kesiangan ngajinya‟ 

Asrory  : “Iyâ Pa’” 
  [Iyɐ paɁ] 
  „Iya‟ 
 

Data (37) merupakan percakapan antara Ismail dan Asrory. Percakapan terjadi 

di kamar Asrory. Ismail membangunkan Asrory sebelum waktu ngaji agar tidak 

kesiangan. Ismail memerintahkan Asrory dengan berkata “Jhâghâ- jhâghâ la 

siang sè ngaji‟e”. Tuturan ini biasanya isyarat untuk segera mandi sore. Asrory 

menjawab “Iyâ Pa‟”. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini dilakukan 

oleh Asrory yaitu dengan mengatakan Iyâ. Kata Iyâ yaitu termasuk bahasa 

Madura kasar. Meskipun Asrory menggunakan bahasa Madura kasar terhadap 

ayahnya, namun dia masih sopan menjawab dengan mengatakan kata Pa‟ setelah 
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iyâ. Pa‟ adalah „bapak‟, seseorang yang harus dihormati sehingga Pa‟ masih 

tergolong bahasa Madura halus (alos). Norma yang terjadi pada Asrory yaitu 

mematuhi perintah ayah dan masih mempertahankan bahasa Madura (alos) sopan 

meskipun dalam komunikasi sehari-hari lebih sering memakai bahasa Madura 

kasar.  

Data (38): 
Asrory : “Pa‟, mole alako ollèaghi ès grem”  
   [paɁ mɔlɛ alakɔ ɔllɛagʰi ɛs grem] 
   „Pak, pulang dari kerja oleh-olehkan es krim‟ 
Ismail : “Jhâ ès grem malolo Cong, dâgghi gigina kakan olak jieh” 
    [jʰɐ ɛs grem malɔlɔ cɔŋ dɐggʰi gigina kakan ɔlaɁ jiɘh] 
    „jangan es krim terus, nanti giginya dimakan ulat loh‟ 
Asrory : “Nje’ pokok’en mellè ès grem” 
    [njɘɁ pɔkɔɁɘn mɘllɛ ɛs grem] 
   „tidak tahu pokoknya belie s krim‟ 
 
Data (38) merupakan percakapan antara Asrory dan Ismail. percakapan terjadi 

ruang tamu. Asrory menyuruh ayahnya belikan es krim pulang kerja dengan 

berkata “Pa‟, mole alako olleaghi ès grem”. Ismail menjawab “Jhâ ès grem 

malolo Cong, dâgghi gigina kakan olak jieh”. Ismail memberitahu anaknya agar 

tidak minum es krim terus-terusan akibatnya giginya putus. Asrory tetap memaksa 

ayahnya agar dibelikan es krim nanti sepulang kerja dengan berkata “Nje‟ 

pokok‟en mellè ès grem”.  

Asrory menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan ayahnya  

Ismail menjawab tuturan ayahnya juga menggunakan bahasa Madura. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura 

kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan 

Asrory “Nje‟ pokok‟en mellè es grem” bahwa tidak sesuai norma karena tidak 

patuh terhadap perintah orang tua.  
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3.1.4.3 Penggunaan Bahasa Madura antara Ibu dan Anak 

 Siti Masruroh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura 

dengan Muhammad. Muhammad menggunakan bahasa Madura terhadap Siti 

Masruroh. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Siti Masruroh yaitu bahasa 

Madura. Dalam percakapan yang berlangsung, Siti Masruroh paham yang 

dibicarakan Muhammad. 

Data (39) :  
Muhammad  : “ Bu‟, sèngko‟ ajhâlâna sakola” 

  [buɁ sɛŋkɔɁ ajʰɐlɐna sakɔla] 
  „Bu, saya berangkat sekolah‟ 

Masruroh   : “ Iyâ la ajhâlân, tè-ngatè” 
  [iyɐ la ajʰɐlɐn tɛ ŋatɛ] 
  „Iya sana berangkat, hati-hati‟ 

Muhammad  : “ Iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 

Masruroh  : “ Ya‟ sangona!” 
  [YaɁ saŋɔna] 
  „Ini uang sakunya‟ 

Muhammad : “ Iyâ kaso’on, Bu’! ajhâlâna” 
  [Iyɐ kasɔɁɔn BuɁ ajʰɐlɐna] 
  „Iya terima kasih, Bu! berangkat‟ 
 

Data (39) merupakan percakapan antara Muhammad dan Masruroh. 

Percakapan terjadi di ruang tamu. Muhammad sebelum berangkat sekolah pamit 

terlebih dahulu kepada ibunya. Kalimat pamit oleh Muhammad yaitu “ Bu‟, 

sengko‟ ajhalana sakola”. Kata Bu‟ artinya kata sapaan kepada orang perempuan 

yang lebih tua yaitu Ibu. Kata ajhalana artinya „berangkat‟. Kata ajhalana berasal 

dari kata dasar jhalan mendapat penambahan huruf a didepan dan a di belakang.  

Masruroh menjawab “ Iyâ la ajhalan, tè-ngatè”. Masruroh dalam hal ini 

mengijinkan Muhammad sekolah dan memberikan doa restu dan  saran agar 

berhati-hati dalam perjalanan. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini 
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yaitu dilakukan oleh Muhammad yaitu dengan menjawab “Iyâ”. Kata iyâ adalah 

bahasa Madura kasar. Meskipun Muhammad berkomunikasi dengan ibunya 

dengan menggunakan bahasa Madura kasar, adapun sesuai norma yaitu patuh. 

Kepatuhan Muhammad dalam melaksanakan perintah ibunya dan 

menghormatinya sebagai orang yang lebih tua.  

Sebelum Muhammad berangkat, Masruroh memberikan uang saku terhadap 

Muhammad. Masruroh berkata “ Ya‟ sangona!”. Kata sangona berasal dari sango 

+ na yaitu sangu + akhiran –Nya berarti „uang sakunya‟. Memberi uang saku 

terhadap anak adalah kewajiban orang tua sebagai bentuk tanggungjawab dan rasa 

kasih sayang terhadap anak. Muhammad menerima uang saku dari Ibunya dan 

berkata “Iyâ kaso‟on, Bu‟! ajhâlâna”. Kata Iyâ adalah adalah bahasa Madura 

kasar yang artinya „iya‟. Kata kaso‟on artinya „terima kasih‟ merupakan bahasa 

Madura kasar. Kata Bu‟ artinya kata sapaan untuk orang perempuan yang lebih 

tua (Ibu). Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu dilakukan oleh 

Muhammad yaitu menggunakan bahasa Madura kasar pada kata iyâ. Meskipun 

dalam kehidupan sehari-hari dia menggunakan bahasa Madura kasar, namun 

Muhammad masih sopan dan menghargai ibunya dengan berterimakasih karena 

diberi uang saku. Maksudnya biasanya anak setelah diberi uang langsung pergi 

begitu saja. Norma pada Muhammad terhadap seorang ibu yaitu sesuai  norma 

yaitu menunjukkan kesopanan. Selain sopan, Muhammad sangat sayang dan 

patuh terhadap ibunya.  dikatan patuh karena dia berkata ajhâlâna yang 

bermaksud segera berangkat ke sekolah.  

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

FISTA EKA MAYASARI



104 
 

 

Siti Masruroh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura 

dengan Asrory. Asrory menggunakan bahasa Madura terhadap Siti Masruroh. Hal 

ini dikarenakan bahasa sehari-hari Siti Masruroh yaitu bahasa Madura. Dalam 

percakapan yang berlangsung, Siti Masruroh paham yang dibicarakan Asrory.  

Data (40):  
Asrory  : “Bu‟ nju mellè ès grem” 

  [buɁ nju məllɛ ɛs grem] 
  „Bu, ayo beli es krim‟ 

Masruroh   : “Jhâ’ mellè ès grem dâghi‟ bâtok ” 
  [jʰɐɁ məllɛ ɛs grem dɐgʰiɁ bɐtɔɁ] 
  „Jangan beli es krim nanti batuk‟ 
 

Data (40) merupakan percakapan antara Asrory dan Masruroh. Percakapan 

terjadi saat ibu mengolah ikan di depan rumah. Asrory mengajak Masruroh (Ibu) 

untuk beli es krim. Asrory menginginkan beli es krim namun ibunya melarang 

beli karena alasannya takut batuk. Kata Bu‟ artinya kata sapaan untuk orang 

perempuan yang lebih tua (Ibu). Masruroh menentang permintaan anaknya karena 

masih kecil takut sakit kalau membeli makanan atau minuman sembarangan. 

Masruroh menjawab “Jhâ‟”. Kata jhâ jelas bahwa terjadi penolakan terhadap 

lawan tutur. Pemertahanan bahasa Madura oleh Masrory yaitu menggunakan 

bahasa Madura kasar yaitu pada kata jhâ‟. Menyedihkan karena permintaan anak 

tidak dituruti, namun maksudnya baik. Percakapan ini sesuai norma karena 

apapun yang diperintahkan atau disarankan orang tua terutama Ibu harus dipatuhi.  

3.1.4.4 Penggunaan Bahasa Madura antara Anak dan Anak 

Muhammad dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura 

dengan Asrory. Asrory menggunakan bahasa Madura terhadap Muhammad. Hal 
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ini dikarenakan bahasa sehari-hari Asrory yaitu bahasa Madura. Dalam 

percakapan yang berlangsung, Muhammad paham yang dibicarakan Asrory. 

Data (41) :  
Muhammad : “Nju‟ maèn montor-montoran” 

  [NjuɁ maɛn mɔntɔr-mɔntɔran] 
  „Ayo main mobil-mobilan‟ 

Asrory   : “ Nju’ ” 
  [NjuɁ] 
  „Ayo‟ 

Muhammad  : “Kala’ kadek montor-montoran” 
  [KalaɁ kadəɁ mɔntɔr-mɔntɔran] 
  „Ambil dulu mobil-mobilan‟ 
 

Data (41) merupakan percakapan antara Muhammad dan Asrory. Percakapan 

terjadi di teras rumah. Muhammad mengajak Asrory bermain mobil-mobilan. 

Asrory memberi tanda menyetujui ajakan Muhammad dengan kata nju‟,  

pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini dilakukan oleh Asrory yaitu 

menyetujui ajakan Muhammad. Muhammad menjawab “Kala‟ kadek montor-

montoran” maksudnya disuruh mengambilkan mobil-mobilan. Bahasa Madura 

yang digunakan dia bahasa Madura kasar. Percakapan ini dilakukan dalam kondisi 

senang karena keduanya ingin sekali bermain bersama. Percakapan ini sesuai 

norma karena keduanya tidak saling dirugikan dan Asrory termasuk anak yang 

sesuai norma karena patuh terhadap perintah kakaknya yaitu suruh mengambilkan 

mobil-mobilannya.  

 

3.1.5 Penggunaan Bahasa Madura di dalam Keluarga Salehuddin 

Penggunaan bahasa Madura di dalam Keluarga Salehuddin antara lain adalah 

penggunaan bahasa Madura antara suami dan istri, penggunaan bahasa Madura 
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antara ayah dan anak, penggunaan bahasa Madura antara ibu dan anak, 

penggunaan bahasa Madura antara anak dan anak.  

3.1.5.1 Penggunaan Bahasa Madura antara Suami dan Istri 

 Salehuddin sebagai informan menjelaskan bahwa  bahasa yang digunakan 

dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa Madura 

antara Salehuddin dan Hafidah. Berikut pemaparan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. 

Salehuddin menggunakan bahasa Madura dalam setiap kegiatannya, terutama 

berkomunikasi dengan istri.  Penggunaan bahasa Madura sudah sangat kental di 

lingkungan keluarga Salehuddin. Hal ini tidak mengherankan ketika dalam 

berkomunikasi dengan istri, Salehuddin menggunakan bahasa Madura. Begitu 

pula dengan Hafidah,  dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Madura. Hafidah  menggunakan bahasa madura kasar dalam 

berkomunikasi dengan Salehuddin. Salehuddin dan Hafidah tidak kesulitan dalam 

menangkap isi pembicaraan sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam 

pembicaraan. 

Data (42):   
Hafidah   : “Ka‟, ghi‟ ta‟ olle pessè?” 
     [kaɁ, gʰiɁ taɁ ɔllɛ pɛssɛ] 
     „Kak, tidak dapat uang?‟ 
Salehuddin  : “Ghi’elun. Seminggu ghi’” 
     [GʰiɁəlun. Səmiŋgu gʰiɁ] 
     „Masih belum. Seminggu lagi‟ 
Hafidah  : “Ma’ abit” 
     [MaɁ abit]  
     „Kok lama‟ 
 
Data (42) merupakan percakapan antara Hafidah dan Salehuddin. Percakapan 

terjadi di ruang keluarga. Hafidah menanyakan Salehuddin tentang 
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penghasilannya dengan tujuan agar Salehuddin memberi alasan belum dapat uang. 

Hafidah bertanya “Ka‟, ghi‟ ta‟ ollè pessè?”. Maksud dari pertanyaan Hafidah 

yaitu Kak, tidak dapat uang?”. Ka‟ artinya „kakak‟, panggilan untuk Salehuddin. 

Kata ghi‟ ta‟ ollè pessè maksudnya ada proses penundaan mendapatkan uang. 

Salehuddin menjawab “Gi‟elun. Seminggu ghi‟.”. Maksud perkataan Salehuddin 

yaitu masih belum, seminggu lagi. Hafidah menjawab “ma‟ abit” artinya „kok 

lama‟. Hafidah bilang “ma‟ abit” bahwa nadanya meninggi adanya unsur 

kekecewaan dari suami karena gaji belum turun. Pemertahanan bahasa Madura 

pada konteks ini yaitu pada kata “ma‟ abit” yang dilakukan oleh Hafidah. Kata 

“ma‟ abit” merupakan bahasa Madura kasar orang Gili Ketapang. Hafidah 

membuktikan bahwa dirinya tidak sesuai norma karena ada unsur 

ketidakpercayaan kepada suami.  

Data (43) 
Salehuddin : “Sèngko‟ èntara ka Probolinggo” 
     [sɛŋkɔɁ ɛntara ka Prɔbɔliŋgo] 
     „Saya pergi ke Probolinggo‟  
Hafidah  : “Anuapa?” 
     [anuapa] 
     „Mau apa?‟ 
Salehuddin  : “Mellè ban sapèda montor” 
     [mɘllɛ ban sapɛda mɔntɔr] 

  „beli ban motot‟ 
Hafidah  : “Iyâ la, jhâ bit-abit, langsong mole” 
     [iyɐ la jʰɐ bit abit laŋsɔŋ mɔlɛ] 
    „iya sudah jangan lama-lama, langsung pulang‟ 
 
Data (43) merupakan percakapan antara Salehuddin dan Hafidah. Percakapan 

terjadi di toko sendiri. Situasi dalam percakapan ini yaitu serius. Pada konteks ini, 

Salehuddin akan pergi ke Probolinggo untuk membeli sebuah ban motor. Dia 

berkata “Sengko‟ entara ka Probolinggo”. Hafidah menjawabnya “Anuapa” 
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yang artinya buat apa, Maka kata “Anuapa” maksudnya ketidakmengertian 

maksud suaminya. Salehuddin berkata “mellè ban sapèda montor”. Hafidah 

menjawab dengan kata iyâ. jawaban iyâ la merupakan persetujuan dan terdapat 

doa restu pada kalimat “Iyâ la, jhâ bit-abit, langsong mole”. Pemertahanan 

bahasa Madura dapat terlihat pada kalimat iyâ la, jhâ bit-abit, langsong mole ini, 

karena memang tidak diajari bahasa Madura. kata iyâ merupakan bahasa Madura 

kasar.  

Salehuddin menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan 

Hafidah. Hafidah menjawab tuturan Salehuddin juga menggunakan bahasa 

Madura. Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa 

Madura kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada 

tuturan Hafidah “Iyâ la, jhâ bit-abit, langsong mole”. Kalimat iyâ la, jhâ bit-abit, 

langsong mole merupakan jawaban persetujuan dan terdapat doa restu. Kata iyâ 

artinya „iya‟. Kata iyâ dikatakan kasar karena terdapat arti „iya‟ dalam bahasa 

Madura halus yaitu engghi. Hal ini Hafidah sesuai norma dikarenakan dia 

memberi restu kepada suaminya untuk pergi ke probolinggo.  

3.1.5.2 Penggunaan Bahasa Madura antara Ayah dan Anak 

Ismi Fahmimus dari kecil berbahasa Madura. Kehidupan sehari-hari pun  

menggunakan bahasa Madura. Salehuddin ketika bercakap dengan Ismi, bahasa 

yang digunakan yaitu bahasa Madura.  

Data (44) :  
Salehuddin : “Bile bali‟e ka Sorbâjâ?” 

  [bilə bali‟ə ka sɔrbɐjɐ?] 
  „Kapan kembali ke Surabaya‟ 

Ismi   : “Ahad, Pa’ ” 
  [ahad paɁ] 
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  „Minggu‟ 
Salehuddin  : “Iyâ la. Nompak apah?” 

  [iyɐ la nɔmpaɁ apah] 
  „Iya sudah. Naik apa? 

Ismi  : “Bis, Pak.” 
  [bis paɁ] 
  „Bis, Pak!‟ 
 

Data (44) percakapan antara Salehuddin dan Ismi. Percakapan terjadi di ruang 

keluarga. Salehuddin bertanya kepada Ismi “Bile bali‟e ka Sorbaja?”. Maksud 

perkataan Salehuddin yaitu Kapan kembali ke Surabaya?. Salehuddin 

menandakan ayah yang baik, karena peduli terhadap anak. Ismi menjawab “Ahad, 

Pa‟”. Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu dilakukan oleh Ismi. 

Dia menjawab pertanyaan ayah dengan sopan yang terletak pada kata Pa‟ bahwa 

Pa‟ adalah „bapak‟. Kata bapak adalah kata sapaan untuk orang laki-laki  yang 

lebih lebih tua. Ismi sesuai norma karena menghormati ayahnya yang sedang 

bertanya kepadanya. Ismi menjawabnya dengan senang hati. Salehuddin 

menjawab dan bertanya kepada Ismi yaitu “Iyâ lah. Nompak apah?. Hal ini dia 

memberi restu dengan ditunjukkan dengan  kata iyâ la. Bahasa Madura yang 

digunakan yaitu bahasa Madura kasar. Meskipun memakai bahasa Madura kasar, 

terlihat kasih sayang seorang ayah kepada anak.. Salehuddin paham yang 

dimaksudkan Ismi.  

Data (45): 
Salehuddin : “Morop pessè 200.000” 
    [mɔrɔp pɘssɛ 200.000] 

 „tukar uang‟ 
Ismi  : “Iyâ ghi’ muka’ah cèlèngan” 
     [iyɐ gʰiɁ mukaɁah cɛlɛŋan] 

  „iya masih buka celengan‟ 
Salehuddin : “Sè bagus ye(h) pessèna!” 
     [sɛ bagUs yɘh pɘssɛna] 

 „yang bagus uangnya‟ 
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Ismi  : “Iyâ èpèlè aghina”  
     [iyɐ ɛpɛlɛ agʰina] 

 „iya tak pilihkan yang bagus‟ 
 

Data (45) merupakan percakapan antara Salehuddin dan Ismi. percakapan 

terjadi di ruang tamu. Percakapan ini mengulas tentang ditukarnya jumlah uang ke 

anak. Salehuddin berkata kepada ibu “Morop pessè 200.000”. Ismi menjawab 

“Iyâ ghi‟ muka‟ah cèlèngan”. Jawaban Ismi menandakan merespon ayahnya. 

Pemertahanan bahasa Madura pada konteks ini yaitu pada tuturan Ismi 

menggunakan bahasa Madura kasar terhadap ayahnya. Percakapan Ismi  sesuai 

norma karena dia melaksanakan keinginan ayahnya.  

Percakapan antara Salehuddin dan Sholeh. Kehidupan sehari-hari Sholeh 

menggunakan bahasa Madura. Sholeh bercakap dengan Salehuddin, 

menggunakan bahasa Madura.  

Data (46):  
Salehuddin : “Bâdâ kancana neng ade‟.” 

  [bɐdɐ kancana neŋ adɘɁ] 
  „Ada temannya di depan‟ 

Sholeh  : “Sapa?” 
  [sapa] 
  „Siapa‟ 

Salehuddin : “Ta‟ taoh” 
  [TaɁ taɔh] 
  „Tidak tau‟ 

Sholeh  : “Iyâ marèna, soro becot” 
  [Iyɐ marɛna sɔrɔ bəcɔt] 

     „Iya setelah ini, suruh masuk‟ 
 
Data (46) percakapan antara Salehuddin dan Sholeh. Percakapan terjadi di 

halaman rumah. Percakapan ini bertujuan agar temannya dipersilahkan masuk 

rumah. Salehuddin berkata “Bâdâ kancana neng ade‟.” Salehuddin menggunakan 

bahasa Madura kasar dalam berkomunikasi dengan anaknya. Sholeh menjawab 
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ayahnya juga menggunakan bahasa Madura, namun bahasa Madura yang 

digunakan Sholeh adalah bahasa Madura kasar dan bahasa Madura halus. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu pada Sholeh terlihat pada penggunaan  bahasa 

Madura kasar  iyâ marèna dan  penggunaan bahasa Madura halus becot. Kata 

becot dikatakan halus karena mempunyai bahasa Madura kasar yaitu alebu. 

Percakapan ini dilakukan dalam keadaan serius karena ada teman yang datang. 

Pada konteks ini Sholeh tidak sesuai norma, karena dia menunda pertemuan 

dengan temannya.  

Data (47): 
Sholeh  : “Deri demma, Pa‟?” 
    [dɘri dɘmma paɁ] 

 „darimana, Pak‟ 
Salehuddin : “Deri bârung” 
    [dɘri bɐruŋ] 

 „dari ke warung‟ 
Sholeh  : “Gellek bâdâ kancana, nyarè” 
    [gɘllɘɁ bɐdɐ kancana ñarɛ] 

  „tadi ada temannya mencari  
Salehuddin : “Sapa?” 
    [sapa] 

  „Siapa?‟ 
Sholeh  : “Ta’ taoh langsong mole” 
    [taɁtaɔh laŋsɔŋ mɔlɛ] 

  „tidak tahu langsung pulang‟ 
 
Data (47) merupakan percakapan antara Sholeh dan Salehuddin. percakapan 

terjadi di teras rumah. Percakapan keduanya membahas ada seorang teman yang 

datang mencari Salehuddin. Sholeh menjelaskan kepada ayah dengan berkata 

“Gellek bâdâ kancana, nyarè” sehingga Salehuddin bertanya-tanya. Sholeh 

menjawab pertanyaannya dengan berkata “Ta‟ taoh langsong mole”. Kata ta‟ 

taoh merupakan bahasa Madura yang kasar.  
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Salehuddin menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan 

Sholeh.   Sholeh menjawab tuturan Salehuddin juga menggunakan bahasa 

Madura. Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa 

Madura kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada 

tuturan Sholeh ta‟taoh. Kata ta‟taoh merupakan jawaban ketidakpedulian. Hal ini 

Sholeh sesuai norma dikarenakan dia masih mau menerima tamu, namun dia tidak 

peduli terhadap nama tamu bapaknya.   

Percakapan antara Salehuddin dan Ilham. Kehidupan sehari-hari Ilham 

menggunakan bahasa Madura. Ilham bercakap dengan Salehuddin, menggunakan 

bahasa Madura.  

Data (48):  
Salehuddin : “Olokkaghi èbu‟ neng bungkona Farid” 

  [OloɁkagʰi ɛbuɁ neŋ bungkɔna Farid] 
  „Panggilkan Ibu ke rumahnya Farid‟ 

Ilham  : “Sengkah, Pak” 
  [Səŋka paɁ] 
  „Malas, Pak‟ 

Salehuddin : “Bâdâ tamoi” 
  [Bɐdɐ tamɔi] 
  „Ada tamu‟ 

Ilham  : “Enje’ koh, Bapak bhâi la(h)” 
  [ənjə‟ kɔh bapaɁ bʰɐi la] 
  [Tidak mau. Bapak saja sudah] 
 

Data (48) merupakan percakapan antara Salehuddin dan Ilham.  Percakapan 

terjadi di teras. Salehuddin berkata “Olokkaghi èbu‟ neng bungkona Farid”. 

Maksud dari perkataan Salehuddin yaitu „panggilkan ibu di rumahnya Farid‟. 

Ilham menjawab “Sengkah, Pak”. Maksud dari jawaban Ilham yaitu „malas, Pak‟. 

Salehuddin berkata “Bâdâ tamoi”. Maksud dari perkataan Salehuddin kepada 

Ilham yaitu „ada tamu‟. Ilham menjawab dengan rasa malasnya itu yaitu “enje‟ 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

FISTA EKA MAYASARI



113 
 

 

koh, Bapak bhâi la(h)”. Maksud dari jawaban Ilham yaitu „tidak mau‟. Bapak 

saja. Salehuddin dan Ilham menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi. 

Bahasa Madura yang digunakan yaitu bahasa Madura kasar. Percakapan ini 

dilakukan dengan ekspresi serius karena ada tamunya istri Salehuddin. 

Percakapan ini tidak sesuai norma karena ada unsur tidak mematuhi perintah 

orang yang lebih tua (Ayah) yaitu Salehuddin.   

3.1.5.3 Penggunaan Bahasa Madura antara Ibu dan Anak 

 Hafidah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura dengan 

ketiga anaknya. Anak pertama, Ismi. Ismi menggunakan bahasa Madura terhadap 

Hafidah. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Hafidah yaitu bahasa Madura. 

Dalam percakapan yang berlangsung, Hafidah paham yang dibicarakan Ismi. 

Data (49) :  
Hafidah   : “Bing, ra-kora!” 

  [biŋ ra-kɔra]” 
  „Dek, cuci piring!‟ 

Ismi  : “Iyâ marena” 
  [iyɐ marɛna] 
  „Iya setelah ini‟ 
 

Data (49) percakapan antara Hafidah dan Ismi. Percakapan terjadi di halaman 

rumah. Percakapan ini bertujuan agar piring dicuci. Hafidah memberikan perintah 

dengan berkata “Bing, ra-kora!”. Kata Bing digunakan untuk kata sapaan kepada 

anak perempuan sehingga Hafidah memanggil Ismi dengan kata Bing. Hafidah  

menggunakan bahasa Madura kasar dalam berkomunikasi dengan anaknya. Ismi  

menjawab ibunya juga menggunakan bahasa Madura, namun bahasa Madura yang 

digunakan Ismi adalah bahasa Madura kasar karena dalam kesehariannya 

menggunakan bahasa Madura kasar. Pemertahanan bahasa Madura yaitu pada 
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Ismi terlihat pada jawabannya menggunakan  bahasa Madura kasar  “Iyâ 

marena”. Dikatakan kasar karena mempunyai bahasa Madura halus yaitu engghi.   

Tuturan yang dilakukan Ismi tidak sesuai norma karena Ismi masih tidak pasti, 

akan melaksanakan atau tidak melaksanakan perintah ibu.  

Data (50): 
Ismi : “Sèngko‟ keluara bi‟ kanca-kanca” 
   [sɛŋkɔɁ kɘluʷara biɁ kanca kanca] 

„saya keluar sama teman-teman‟ 
Hafidah : “Dema‟ah?” 
   [dɘmaɁa] 

„dimana?‟ 
Ismi : “èntara tasèk, poto-poto” 
   [ɛntara tasɛɁ poto-poto] 

„ke laut, foto-foto‟ 
Hafidah : “Ta‟usa, marèna bâdâ trètan dâtâng” 
   [taɁusa marɛna bɐdɐ trɛtan dɐtɐŋ] 

„tidak usah, sebentar lagi ada saudara dateng‟ 
Ismi : “Sâkkejhâ” 
   [sɐkkejʰɐ] 
  „sebentar‟ 
 
Data (50) merupakan percakapan antara Ismi dan Hafidah. percakapan ini 

terjadi di halaman rumah. pada konteks ini yaitu Ismi pamit ke ibunya karena 

harus keluar bersama teman-temannya. Hafidah melarang Ismi keluar dengan 

berkata “Ta‟usa, marèna bâdâ trètan dâtâng””. Ismi menjawab dengan bahasa 

Madura kasar yaitu sâkkejhâ. Kata sâkkejhâ ada dua kemungkinan yaitu antara 

melaksanakan dan tidak.  

Hafidah menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan Ismi   

Ismi menjawab tuturan Hafidah juga menggunakan bahasa Madura. Pemertahanan 

bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura kasar pada 

keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan Ismi sâkkejhâ. 
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Kata sâkkejhâ merupakan jawaban ketidakpastian melaksanakan perintah ibu. Hal 

ini Ismi tidak sesuai norma dikarenakan tidak menghormati perintah ibu.  

Anak Kedua Hafidah, Sholeh dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi 

menggunakan bahasa Madura. Sholeh menggunakan bahasa Madura terhadap 

Hafidah. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Hafidah yaitu bahasa Madura. 

Dalam percakapan yang berlangsung, Hafidah paham yang dibicarakan Sholeh.  

Data (51):  
Hafidah : “Cong, klambi seragamma asasa.” 

  [coŋ klambi səragamma asasa] 
  „Dek, baju seragannya tak cuci‟ 

Sholeh : “Iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 
 

Data (51) merupakan percakapan antara Hafidah dan Sholeh. Percakapan 

terjadi di kamar mandi pada saat Hafidah akan mencuci baju. Percakapan ini agar 

bajunya Sholeh diberikan ibunya untuk dicuci. Hafidah memberikan perintah 

kepada anaknya dengan berkata “Cong, klambi seragamma asasa.”. Kata Cong 

digunakan untuk kata sapaan kepada anak laki-laki sehingga Hafidah memanggil 

Sholeh dengan kata Cong. Kata seragamma berasal dari kata seragam + na, karena 

ada huruf “m” pada kata seragam maka “n” lesap berubah menjadi “m”. 

Sebagaimana di bahasa Indonesia ada KTSP “y” apabila berubah nasal “n” lesap, 

namun bahasa Madura “na” lesap ketika ketemu “m”. 

  Hafidah  menggunakan bahasa Madura kasar dalam berkomunikasi dengan 

anaknya. Sholeh  menjawab ibunya juga menggunakan bahasa Madura, namun 

bahasa Madura yang digunakan Sholeh adalah bahasa Madura kasar karena dalam 

kesehariannya menggunakan bahasa Madura kasar. Pemertahanan bahasa Madura 
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yaitu pada Ismi terlihat pada jawabannya menggunakan  bahasa Madura kasar  

“Iyâ”. Dikatakan kasar karena mempunyai bahasa Madura halus yaitu engghi. 

Tuturan yang dilakukan Sholeh sesuai norma karena bersedia melaksanakan 

perintah Hafidah.  

Data (52) 
Hafidah  : “Na‟, mellèaghi krupuk” 
    [naɁ mɘllɛagʰi krupUɁ] 

 „Dek, belikan kerupuk‟ 
Sholeh : “Bârâmpa?” 
    [bɐrɐmpa] 

 „berapa?‟ 
Hafidah : “Telo èbu” 
   [tɘlɔ ɛbu]  

 „tiga ribu‟ 
Sholeh : “Iyâ” 
   [iyɐ] 

 „iya‟  
 
Data (52) merupakan percakapan antara Hafidah dan Sholeh. Percakapan 

terjadi di ruang tamu. Hafidah menyuruh belikan krupuk kepada Sholeh dengan 

berkata “Nak, mellèaghi krupuk”. Sholeh menjawab berempa. Hafidah 

menjelaskan harga sesuai kebutuhan yaitu tiga ribu saja. Sholeh melaksanakan 

perintah ibunya dengan menjawab “Iyâ”. Kata iyâ artinya „iya‟ merupakan bahasa 

Madura kasar. Kata iyâ dikatakan kasar bahwa ada arti iya dalam bahasa Madura 

halus yaitu engghi.   

Hafidah menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan Sholeh.   

Sholeh menjawab tuturan Hafidah juga menggunakan bahasa Madura. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura 

kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan 
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“Iyâ”. Kata iyâ merupakan jawaban kepastian melaksanakan perintah ibu. Hal ini 

Sholeh sesuai norma dikarenakan melaksanakan perintah ibu.  

 
Anak Ketiga Hafidah, Ilham dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi 

menggunakan bahasa Madura. Hafidah menggunakan bahasa Madura terhadap 

Ilham. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari Hafidah yaitu bahasa Madura. 

Dalam percakapan yang berlangsung, Hafidah paham yang dibicarakan Ilham.  

Data (53):  
Ilham : “Bu‟ tang-gigi sakè‟.” 

  [buɁ taŋ-gigi sakɛɁ] 
  „Bu, gigiku sakit‟ 

Hafidah : “Manju‟ perèksa ka puskesmas.” 
  [manjuɁ pərɛksa ka puskesmas] 
  „Ayo periksa ke puskesmas!‟ 

Ilham : “iyâ” 
  [iyɐ] 
  „Iya‟ 

Hafidah : “Mènta pessè ka bapa‟en” 
  [Mɛnta pəssɛ ka bapa‟ən] 
  „Minta uang ke Bapak‟ 

Ilham : “èbu’ bhâi la(h) se’ mèntaaghi. Tang-gigi sake’.” 
  [ɛbuɁ bʰɐi la sɛɁ mɛntaagʰi. Taŋ-gigi sakɛɁ] 
  „Ibu saja sudah yang mintakan. Gigiku sakit.‟ 

Data (53) merupakan percakapan antara Hafidah dan Ilham. Percakapan 

terjadi pada saat ibu tiduran. Pada tuturan Hafidah “Manju‟ perèksa ka 

puskesmas”. Hafidah menggunakan bahasa Madura kasar dalam berkomunikasi 

dengan anaknya. Ilham menjawab tuturan ibunya juga menggunakan bahasa 

Madura, bahasa Madura yang digunakan Ilham adalah bahasa Madura kasar 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu pada Sholeh terlihat pada penggunaan  bahasa 

Madura kasar  iyâ dan  penggunaan bahasa Madura halus Ebu.  Kata iya dikatakan 

kasar kasar karena mempunyai bahasa Madura halus yaitu engghi. Kata Ebu‟  
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dikatakan halus karena biasanya langsung menyebut bahasa Madura kasar yaitu 

kata kakeh biasanya yang dipakai untuk menunjukkan kata sapaan. Pemertahanan 

bahasa Madura yang dilakukan oleh Ilham bukan hanya penggunaan bahasa 

Madura yang digunakan dalam sehari-hari namun terdapat norma yang sesuai 

yaitu pada kata iyâ bahwa akan melaksanakan saran ibu yaitu untuk 

memeriksakan gigi di puskesmas. Kata èbu ini merupakan kata sapaan sehingga 

Ilham masih mempunyai kesopanan terhadap orang yang lebih tua terutama 

kepada ibu.  

Ilham memberi penjelasan kepada ibunya bahwa dia tidak bisa memintakan 

uang kepada ayahnya dikarenakan giginya sakit sehingga Ilham menyuruh dengan 

keadaan sopan kepada ibunya. 

Data (54): 
Hafidah : “Kala‟aghi gelas neng amper” 
    [kalaɁagʰi gɘlas nɘŋ ampɛr] 

 „ambilkan gelas di meja depan‟ 
Ilham : “Dimma? ghâbây apa?” 
   [dimma gʰɐbɐy apa] 

 „dimana? buat apa?‟ 
Hafidah : “è bersâna” 
   [ɛ bɘrsɐna] 

 „dicuci‟ 
 
Data (54) merupakan percakapan antara Hafidah dan Ilham. percakapan 

terjadi pada saat Hafidah berada di tempat cucian. Hafidah menyuruh Ilham 

dengan berkata “Kala‟agi gelas neng amper”. Jawaban ilham yaitu “Dimma? 

ghâbây apa?”. Hafidah menjawab singkat padat jelas yaitu è bersâna  bahwa ada 

yang membersikan dengan senang hati.  

Hafidah menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi dengan Ilham.    

Ilham menjawab tuturan Hafidah juga menggunakan bahasa Madura. 
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Pemertahanan bahasa Madura yaitu terlihat pada penggunaan  bahasa Madura 

kasar pada keduanya, namun terdapat norma yang disampaikan pada tuturan 

Hafidah menjawab singkat padat jelas yaitu è bersâna, è bersâna merupakan 

jawaban dimana ibu bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang ibu. Hal ini 

Hafidah sesuai norma dikarenakan membersikan dengan senang hati.  

3.1.5.4 Penggunaan Bahasa Madura antara Anak dan Anak 

Ismi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura dengan 

Sholeh. Sholeh menggunakan bahasa Madura terhadap Ismi. Hal ini dikarenakan 

bahasa sehari-hari Sholeh yaitu bahasa Madura. Percakapan yang berlangsung, 

Ismi paham yang dibicarakan Sholeh. 

Data (55):  
Ismi : “Dhe‟ è olok èbu!” 

  [ḍeɁ ɛ ɔlɔɁ ɛbu!] 
  „Dek dipanggil Ibu‟ 

Sholeh : “Arapa(h)?” 
  [arapa(h)] 
  „Kenapa?‟ 

Ismi : “Ta’taoh” 
  [taɁtaɔh] 
  „Tidak tau‟ 

 

Data (55) merupakan percakapan antara Ismi dan Soleh. Percakapan terjadi 

saat Ismi belajar di kamar. Sholeh berada di depan TV. Percakapan ini bertujuan 

untuk segera menemui ibu. Percakapan terjadi tidak tatap muka. Ismi berkata 

“Dhe‟ è olok Ebu!”. Pada tuturan Ismi “Dhe‟ è olok Ebu!”, Ismi menggunakan 

bahasa Madura kasar dalam berkomunikasi dengan adiknya. Sholeh menjawab 

tuturan kakaknya juga menggunakan bahasa Madura, bahasa Madura yang 

digunakan Sholeh adalah bahasa Madura kasar. Pemertahanan bahasa Madura 
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yaitu Ismi terlihat pada penggunaan  bahasa Madura kasar “ta‟ taoh”. Kata 

“ta‟taoh” adalah jawaban ketidakpedulian.  Maksudnya, Ismi tak peduli terhadap 

alasan ibu memanggil adiknya. Hal ini Ismi masih sesuai norma, karena 

melaksanakan perintah ibu untuk memanggilkan adiknya.  

Ismi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura dengan 

Ilham. Ilham menggunakan bahasa Madura terhadap Ismi. Hal ini dikarenakan 

bahasa sehari-hari Ilham yaitu bahasa Madura. Percakapan yang berlangsung, 

Ismi paham yang dibicarakan Ilham. 

Data (56):  
Ismi : “Dhe‟ mellèaghi sosis arapa(h)!” 

  [ḍeɁ məllɛagʰi sɔsis arapa] 
  „Dek belikan sosis kenapa?‟ 

Ilham : “Nje’! jeuh” 
  [njəɁ jəuh] 
  „Tidak! jauh‟ 
 

Data (56) merupakan percakapan antara  Ismi dan Ilham. Percakapan terjadi di 

teras rumah. Percakapan ini bertujuan untuk dibelikan sosis oleh Ilham. Ismi 

menyuruh Ilham dengan berkata “Dhe‟ mellèaghi sosis arapa(h)!”. Ilham 

menjawab “Nje‟ jeuh”. Pemertahanan bahasa Madura yaitu Ilham terlihat pada 

penggunaan  bahasa Madura kasar nje‟ jeuh. Kata nje‟ jeuh merupakan kata 

penolakan perintah. Hal ini Ilham masih sesuai norma, karena melaksanakan 

perintah kakaknya.   

Sholeh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Madura dengan 

Ilham. Sholeh menggunakan bahasa Madura terhadap Ilham. Hal ini dikarenakan 

bahasa sehari-hari Ilham yaitu bahasa Madura. Percakapan yang berlangsung, 

Sholeh paham yang dibicarakan Ilham. 
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Data (57) :  
Sholeh : “Nju‟ mellè maènan neŋ SD” 

  [njuɁ məllɛ maɛnan neŋ SD] 
  „Ayo belikan mainan di SD‟ 

Ilham : “Nju’” 
 [NjuɁ] 
  „Ayo‟ 
 

Data (57) merupakan percakapan terjadi antara Sholeh dan Ilham. . 

Percakapan terjadi di depan TV. Percakapan ini terjadi dengan ekspresi senang. 

Pemertahanan bahasa Madura yaitu pada Ilham. Terlihat pada penggunaan  bahasa 

Madura kasar nju‟. Ilham menerima ajakan kakaknya. Hal ini Ilham masih sesuai 

norma, karena melaksanakan perintah kakaknya.  Sholeh mengajak Ilham beli 

makanan di SD. Percakapan ini dilakukan dalam kondisi senang karena keduanya 

ingin sekali beli bermain. Percakapan ini sesuai norma karena keduanya tidak 

saling dirugikan.  

 

3.2 Faktor-faktor Pendukung Pemertahanan Bahasa Madura di Desa Gili 

Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo 

Pemertahanan bahasa Madura dilakukan masyarakat dengan menggunakan 

bahasa Madura setiap hari. Bahasa Madura merupakan bahasa penduduk Desa 

Gili Ketapang. Namun, kondisi sekarang masyarakat Desa Gili Ketapang harus 

menerima pendatang yang membawa bahasa lain. Semua itu tidak menjadi 

masalah karena mereka menyadari bahwa desanya banyak didatangi pendatang. 

Mereka menyesuaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi. 

Saat sedang berada diantara sesama orang Madura, mereka menggunakan bahasa 

Madura.  
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Pendatang Jawa yang memilih menetap di Desa Gili Ketapang dikarenakan 

berbagai alasan misalnya ikut istri atau suami, awalnya masih menggunakan 

bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Lambat laun setelah menetap, pendatang Jawa 

mengikuti bahasa keseharian masyarakat Desa Gili Ketapang yaitu bahasa 

Madura. Orang Jawa banyak mengerti bahasa Madura, tetapi orang Madura 

sedikit mengerti bahasa Jawa. Orang Jawa yang telah lama menetap di lingkungan  

orang Madura, logatnya akan terpengaruh dengan bahasa Madura. Jika berbicara 

agak ditarik-tarik. Berbeda dengan Orang Madura di Desa Gili Ketapang, 

meskipun dia sedikit mengerti bahasa Jawa, mereka jarang sekali menggunakan 

bahasa Jawa, karena lingkungan sekitar serta bahasa kesehariannya menggunakan 

bahasa Madura. Mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Madura daripada 

bahasa Jawa.  

Berikut penjelasan lebih lanjut faktor-faktor pendukung pemertahanan bahasa 

Madura di Desa Gili Ketapang.  

1) Wilayah Terisolasi  

Desa Gili Ketapang merupakan daerah yang terpisah dari desa-desa lain 

yang ada di Kecamatan Sumberasih. Desa Gili Ketapang  merupakan desa yang 

“terisolasi” dari kemajuan. Desa ini dikatakan terisolasi karena berada di sebuah 

pulau kecil di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.  

Menurut legenda setempat, kepercayaan masyarakat setempat tentang asal 

usul nama “Gili Ketapang”, bahwa pulau ini dulunya menyatu dengan daratan 

Desa Ketapang (Pulau Jawa)  ketika Gunung Semeru meletus, terjadilah gempa 

bumi yang dahsyat yang kemudian memiliki tenaga gaib yang dapat bergerak 
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lamban di tengah laut sehingga sebagian daratan Desa Ketapang terpisah ke 

tengah laut sekitar 5 Mil dari Kota Probolinggo. Sebagian daratan itu menjadi 

sebuah pulau yang bergerak. 

Untuk menuju di Desa Gili Ketapang tidak ada jembatan penghubung 

antar pulau yang kokoh, demikian dengan kapal-kapal besar yang mengangkut 

penumpang, barang bahkan kendaraan untuk menyeberang. Hanya ada perahu 

motor sebagai sarana transportasi yang mengantarkan penumpang dan barang 

menuju ke pulau seberang. Untuk sampai di Desa Gili Ketapang dapat ditempuh 

dalam waktu tiga puluh menit dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Tanjung 

Tembaga Probolinggo dengan muatan kurang lebih dua puluh orang. Jadwal 

keberangkatan kapal menuju Desa Gili tidak pasti, tergantung banyaknya 

penumpang. Keberangkatan kapal bergantung pada perkiraan nahkoda, jika 

ombak besar maka nahkoda tidak akan memberangkatkan kapal menuju Desa Gili 

Ketapang. Kurang adanya perhatian pemerintah dengan keadaan lingkungan di 

Desa Gili Ketapang. Keadaan pinggir pantai yang kurang menarik dipandang 

karena terdapat sampah berserakan dan menumpuk. Begitu juga dengan kambing 

yang berkeliaran di sekitar pantai. Kambing di Jawa memakan rerumputan, namun 

kambing di Desa Gili Ketapang aneh yaitu memakan kertas atau uang dan 

uniknya merupakan hewan peliharaan masyarakat. Hampir setiap rumah 

mempunyai hewan peliharaan kambing.  

Di Desa Gili Ketapang sangat sulit  mendapatkan sayur-sayuran dan bahan 

pangan lainnya selain ikan. Begitu juga dengan bahan sandang. Masyarakat Desa 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

FISTA EKA MAYASARI



124 
 

 

Gili Ketapang jika membeli kebutuhan bahan pangan dan sandang harus ke Pulau 

Jawa terlebih dahulu, tepatnya di Kota Probolinggo dengan melalui jalur laut.  

Masyarakat Desa Gili Ketapang tidak ada yang mempunyai kendaraan 

roda empat karena jalannya terlalu sempit. Masyarakat hanya mempunyai 

kendaraan pribadi seperti becak, sepeda ontel, dan sepeda motor.  Untuk 

mengangkut barang-barang berat hanya bisa dimuat dengan becak.  

Wilayah ini memang terkesan cukup sederhana, aliran listrik hanya ada 

dari petang hingga pagi menjelang, sumber air tawar sebenarnya ada pasokan dari 

PDAM yang dialirkan melalui pipa bawah laut, hanya saja ketika pasokan air 

bersih sedang terganggu karena pipa yang menyalurkan air bersih tersebut rusak 

terkena jangkar perahu, maka masyarakat harus membeli air bersih dari daerah 

lain. Ada satu hal yang unik, walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, 

hampir setiap tahun ada penduduk dari pulau ini yang berangkat untuk 

menunaikan ibadah haji, jumlahnya pun cukup banyak. Desa Gili Ketapang ini 

sebenarnya hanya ada kambing dan nelayan, tak ada yang menjanjikan untuk bisa 

memberikan timbal-balik yang menguntungkan. Tempat pariwisata pun hanya ada 

Goa Kucing dan Pemandian laut. Itupun kurang adanya ketertarikan masyarakat 

luar karena kurang adanya inovasi dari pihak Desa Gili Ketapang.  

Keluarga informan sudah sangat terbiasa dengan keadaan Desa Gili 

Ketapang yang jauh dari peradaban, sehingga apapun yang dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk dipenuhi harus ke daerah lain dengan transportasi laut 

dan berdiam diri menunggu bantuan pemerintah maupun relawan terhadap kondisi 
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Desa Gili Ketapang. Meskipun demikian, mereka sangat menjaga bahasa dan 

budayanya. 

2) Lingkungan Keluarga  

Lingkungan keluarga berperan besar karena merekalah yang langsung 

terus-menerus berhubungan dengan anak, memberikan perangsangan (stimulasi) 

melalui berbagai corak komunikasi antara orang tua dengan anak. Lingkungan 

keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang memengaruhi 

berbagai aspek perkembangan anak terutama dalam hal berbahasa. Faktor 

lingkungan keluarga besar pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa seseorang. 

Hal ini berlangsung melalui ucapan-ucapan yang diberikan secara langsung untuk 

menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan atau dilakukan oleh anak.  

Orang tua adakalanya bersikap atau bertindak sebagai patokan, sebagai 

contoh atau model agar ditiru. Orang tua yang sehari-harinya menggunakan 

bahasa Madura halus dan santun dalam berkomunikasi, maka anaknya akan 

meniru pula menggunakan bahasa Madura halus terhadap orang yang lebih tua. 

Sebaliknya informan yang sehari-harinya tidak menggunakan bahasa Madura 

halus, maka anak akan meniru perilaku bahasa orang tuanya yaitu menggunakan 

bahasa Madura kasar.  

3) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan tempat berbaurnya masyarakat, baik 

dari agama, etnis keturunan, status ekonomi maupun status sosial. Pengaruh yang 

ada di masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan anak. Dengan demikian dalam 

pergaulan sehari-hari antara anak dengan anak dalam masyarakat juga ada yang 
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setaraf dan ada yang lebih lebih dewasa dalam bidang tertentu. Dalam bergaul 

anak harus memilah teman yang akan diajak bergaul, jangan sampai salah 

memilih teman yang tidak beretika dan tidak sopan sesuai dengan norma yang ada 

di masyarakat termasuk dalam hal berbahasa.   

Faktor lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap penggunaan 

bahasa seseorang. Terdapat juga masyarakat minoritas Jawa yang tinggal di Desa 

Gili Ketapang, namun mereka menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan 

sehari-hari. Ditemui masyarakat dalam berkomunikasi di tempat-tempat umum 

misalnya di dermaga, pabrik ikan, di masjid.  Masyarakat menggunakan bahasa 

Madura sehingga keluarga informan ikut menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

yaitu berbahasa Madura.  

4) Prestise dan Loyalitas 

Bahasa Madura merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat 

Desa Gili Ketapang. Masyarakat Desa Gili Ketapang tidak hanya berpenduduk 

orang Madura, namun juga orang Jawa yang menetap. Hal ini memunculkan suatu 

pilihan hidup bahwasanya orang Jawa yang tinggal di Desa Gili Ketapang yang 

mayoritas bahasa Madura harus mengikuti bahasa dan budayanya. Begitu juga 

pada masyarakat perantauan. Mereka mendapatkan bahasa-bahasa lain selain 

bahasa Madura, namun mereka tidak menggunakannya dalam berkomunikasi di 

Desa Gili Ketapang. Seperti halnya pada informan yang bernama Salehuddin 

salah satu anaknya merantau di Surabaya karena sekolah di Perguruan Tinggi. Dia 

di Surabaya mendapatkan bahasa-bahasa lain selain Madura, sehingga dia 

menyesuaikan diri dengan bahasa sana, namun ketika dia kembali ke desanya 
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maka dia berbahasa Madura seperti biasa dengan keluarga maupun dengan orang-

orang sekitarnya.  

 Meskipun dalam dunia pendidikan masuk bahasa lain, anak-anak sekolah 

ketika diluar sekolah tidak menggunakan bahasa formal lagi melainkan bahasa 

Madura. Kesetiaan masyarakat dalam penggunaan bahasa Madura juga terlihat 

pada masyarakat perantauan. Meskipun menguasai bahasa asing, ketika 

berkumpul dengan keluarga maupun sahabat serta lingkungan sekitar 

menggunakan bahasa Madura.  

 Masyarakat akan sangat bangga dengan budayanya termasuk dengan 

bahasa yang mereka gunakan. Nilai prestise seseorang yang menggunakan bahasa 

Madura di tengah komunitas yang heterogen lebih tinggi tingkatannya dengan 

bahasa 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 Madura.  

Acara tasyakuran kelahiran anak di Desa Gili Ketapang, bahasa pengantar 

yang digunakan dalam acara tersebut yaitu bahasa Madura. Contoh:  

Bahasa Madura : “Bapa‟/èmbu‟ sedeje(h), acara selametan penèkah è 
khususaghi karna lahèrna potra bule(h) sè è beri‟ nyama 
Faisol, mandhâr kelaben mugâ(h) dâdi(h) potra sè sholèh, 
torot oca‟ ka orèng tua, kelaben angabdi(h) ka nègârâ(h). 
Amin” 

Bahasa Indonesia : „Bapak/Ibu sekalian, acara tasyakuran ini dikhususkan 
karena lahirnya  anak pertama kami yang bernama Faisol 
semoga menjadi anak yang Sholeh dan berbakti kepada orang 
tua‟. 
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Informan mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari keluarga 

menggunakan bahasa Madura, tidak dipungkiri bahwa setiap acara kebudayaan 

termasuk pada acara kelahiran, tradisi di Desa Gili Ketapang mengundang 

saudara-saudara  maupun tetangga untuk menghadiri tasyakuran di rumah yaitu 

dibuktikan dengan cuplikan kata pengantar di atas yang menggunakan bahasa 

Madura, berikutnya dengan susunan acara lainnya juga menggunakan bahasa 

Madura. Hal ini merupakan kebanggaan dan kesetiaan masyarakat terhadap 

bahasa Madura yang telah dipertahankan di Desa Gili Ketapang.  

5) Penggunaan Bahasa Madura dalam Pendidikan Muatan Lokal 

Dalam bidang pendidikan, bahasa Madura sebagai pelajaran muatan lokal 

di sekolah. Terdapat buku bahasa Madura yang menjadi pedoman bagi anak-anak 

sekolah. Terdapat tingkatan-tingkatan dalam bahasa Madura. Bila anak kelas 1 SD 

maka pelajaran bahasa Madura yang mudah. Misalnya belajar kosakata bahasa 

Madura mudah, misal ghâbây, mellè, cellep, dan juga seperti membaca dongeng, 

menghitung, serta menyebutkan ciri-ciri benda yang mudah-mudah dipahami. 

Contoh: membaca dongeng (misal si kancil: binatang yang sombong, suka 

mengejek binatang lain karena dia bisa berlari sangat cepat); bahasa Maduranya 

yaitu (si Kancil: kebân sè sombong seneng ngoca‟e kebân laena, karna bisâ 

aberka‟ santa‟), menghitung (20 = dupolo, 35 = tello‟ poloh lèma, 79 = petong 

poloh sanga‟), Menyebutkan cirri-ciri benda (pintu= labâng, kursi = korsè, meja 

= mèja).  

Kelas 2 Sekolah Dasar tetap sama membaca tetapi lebih mengenal 

membaca dialog misalnya: 
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Lisa: “An, Anni…! Antos…! Abareng mon nenggawa..!” 
Anni: “Arapa Ririn ma‟ta‟ ekabareng?” 
Lisa: “Ririn tadha‟. Noro‟ ramana ka kotha” 
Anni: “Nessera, Ririn ta‟ nenggu mantanna Buk Suliha” 
(Sumber: buku Sare Taman Kaangguy kelas 3 Sekolah Dasar) 
 
Kelas 3 SD bahasa Maduranya sudah mulai banyak kosakata yang sulit. 

Contoh pada sebuah paragraf pada buku Sare Taman (Kaangguy kelas 3 Sekolah 

Dasar) “Anni nyambit,”Adhu…se kaonjangan ce‟bannya‟na. Ngara lebbi saebu. 

Oreng sakampong sasat eonjang kabbi. ka-angka’an man-nyaman. ga‟tangga‟na 

orkes dhangdhut ban kalenengan se Sare Taman,” ca‟na Ririn samba aduding ka 

bara”.   Kata yang bercetak tebal merupakan contoh kata yang cukup sulit. 

Kelas 4 SD menerangkan kata-kata yang diucapkan dalam paragraf (misal: 

R.Taha Prowirokusumo ebennom daddi guru HIS e Sampang). Kata yang 

bercetak tebal merupakan kata-kata yang perlu diterangkan apa maksudnya. 

 Kelas 5 dan 6 SD sudah dalam membaca dan menjawab pertanyaan 

dengan bahasa yang cukup sulit. Misal ada paragraf Madura kemudian suruh 

menjawab pertanyaan seperti (Sapa‟an se acaca jareya? / Baremma pangladinna 

kasehaddan e Puskesmas?).  

Jenjang pendidikan SMP juga ada muatan lokal yang diajarkan. Sekolah 

Menengah Pertama bahasa Maduranya hampir sama dengan kelas 6 SD, hanya 

saja lebih banyak kosakatanya.  

Semakin kelasnya lebih tinggi maka pelajaran muatan lokal bahasa 

Madura cukup sulit. Tujuan adanya pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah 

agar bahasa Madura tetap dilestarikan dan dipertahankan, sehingga anak-anak 

sekolah bisa lebih mengerti tentang bahasa Madura.  
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Anak-anak informan yang bersekolah di Sekolah Dasar  dan di Sekolah 

Menengah Pertama mendapatkan ajaran bahasa Madura yang cukup baik karena 

mereka bisa mengerti bahasa Madura yang baik dan benar. Meskipun dalam 

kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Madura, namun mereka senang 

dengan adanya pelajaran muatan lokal di sekolah karena menambah wawasan dan 

lebih banyak mendapatkan ilmunya, seperti bisa belajar peribahasa, padanan kata, 

lawan kata dan lain sebagainya, serta berguna meningkatkan pemertahanan bahasa 

Madura di Desa Gili Ketapang sebagai sebuah desa yang terpencil di Kecamatan 

Sumberasih, Kabupaten Probolinggo serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

6) Bahasa Madura sebagai Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah 

yang Bersangkutan.  

Bahasa Madura di dalam suatu kebudayaan Madura yaitu mencirikan 

identitas. Kebudayaan daerah menggunakan bahasa Madura sehingga setiap acara 

kebudayaan daerah menggunakan bahasa Madura, tanpa mengikutsertakan bahasa 

lain.  Misalnya,  

“Teratan sedeje(h) se bule(h) hormate(h). Semangken dina sè bunga 
kanggui bule(h),  karna bapa‟ kelaben ibu‟ dâtâng kabinan trètan Ahmad kelaben 
Nisa” yang artinya „hadirin, undangan yang kami hormati. Hari ini adalah hari 
kebahagiaan bagi kami, karena bapak dan ibu dapat menghadiri pernikahan agung 
yang diselenggarakan ananda Ahmad dan Nisa‟. 

 
Seperti halnya pada acara pernikahan. Cuplikan kalimat pengantar pada 

acara pernikahan diatas menunjukkan bahwa bahasa Madura tidak lepas dari acara 

kebudayaan Madura. Menurut informan, orang Madura khususnya di Desa Gili 

Ketapang tidak pernah menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia pada 
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acara-acara adat, namun menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar. 

Terlihat pada cuplikan kalimat kata pengantar di atas bahwa lebih pada 

menggunakan bahasa Madura halus (alos). Informan dalam acara pernikahannya 

dulu pun menggunakan bahasa Madura seperti pada cuplikan di atas. 
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