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ABSTRAK 
 
Penelitian tentang Pergeseran Bentuk dan Makna Dalam Pengindonesian 

Nama-nama Tempat Berbahasa Madura di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten 
Sumenep Madura bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan bahasa 
Indonesia dalam penulisan nama-nama tempat di lingkungan dinas 
kepemerintahan di Pamekasan dan Sumenep Madura. Penulisan nama-nama 
tempat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk tulis nama-nama tempat 
di Pamekasan dan Sumenep Madura yang dipakai di lingkungan dinas pemerintah 
untuk kerja administratif, seperti pada laporan-laporan resmi, nameboard dan 
sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah meliputi bagaimana tata gramatika bahasa Indonesia yang dipakai dalam 
penulisan, bagaimana latar sosial penulisan dan bagaimana pergeseran bentuk dan 
makna dalam penulisan. Untuk menganalisis penelitian ini, didasarkan pada teori 
Thornborrow, Hodge dan Kress yang mengatakan bahwa nama menjadi salah satu 
sarana linguistik yang paling menyolok penggunaannya, terutama untuk 
membentuk identitas. Bahasa adalah seperangkat sistem aturan dan pilihan yang 
senantiasa memihak. Pilihan-pilihan merupakan makna sosial; makna latar 
senantiasa hadir di dalam dan di luar teks. Sedang Robin menegaskan bahwa 
kajian tentang makna, atau semantik, senantiasa melibatkan pemakaian lambang 
dan sistem lambang di luar bahasa. Namun, kedudukan utama bahasa dalam 
sistem-sistem lambang buatan manusia membuat bahasa menjadi perhatian utama 
dalam bidang semantik. 

Dari analisis data yang dicandrakan dapat diketahui bahwa pergeseran 
bentuk dari nama-nama tempat di Pamekasan dan Sumenep Madura merupakan 
penyesuaian bentuk kedalam bahasa Indonesia untuk proses administratif di 
lingkungan dinas kepemerintahan. Namun dari tata gramatika, penulisan nama-
nama tempat tersebut dilakukan secara tidak konsisten. Selain itu, penyesuaian 
nama-nama tempat di Pamekasan dan Sumenep Madura kedalam bahasa 
Indonesia dapat berpengaruh terhadap makna kata dari nama setempat asal (nama 
tempat dari kosa kata bahasa Madura), yakni: (1) mengubah makna asal, (2) tidak 
mengubah makna asal/tetap, dan (3) menghilangkan makna asal. 
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