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Bahasa Madura sebagai salah satu bahasa daer

ah di Indonesia adalah merupakan asset negara. 
Pentgunaan bahasa Madura terutama oleh masyarakat 

menengah ke atas pada akhir-akhir inl mengalallli 

penurunan. Hal ini disebabkan olel, lnel;;asnya 

penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. 

Ada beberapa studi ten tang bahasa Madura gang 

cukup terkenal, namun kebanyakan dari studt-studi 

tersebut. hanya meninjau bahasa Madura dari segi 

linguistik murni. Berikut inl adalah dua cont6h 

studi-studi bahasa Madura tersebut: 'i'fadurese 

Phonology and i'forphology' oleh Alan Steven, 
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seorang linguist Amerlka dan , Sintak'Sis Bahasa 
Hadura' oleh Soegianto dkk. 

Komunitas Tionghoa adalah merupakan salah 

satu komunitas keell dl Madura. dlsamping Arab dan 

Jawa. Karena mereka tinggal di Madura. sudah bar

ang tentu mereka harus be!lnteraksi dan 1erk~muni
kasi dengan orang-orang Madura dengan menggunakan 

bahasa Madura. Hal inl tidak berarti bahwa masyar

akat Tionghoa Hadura hanya dapat berkomunikasi 

dalam bahasa madura saja. ~ereka adalah masyarakat 

yang multilingual. Mereka dapat bereakap-cakap 

dalam bahasa Madura dan Indonesla,d~n mereka men
getahul 'beberapa dari mereka bahkan manpu berbi
eara dalam) bahasa Mandarin. Hokian (atau bahasa 

daerah Tionghoa lainnya), Belanda dan Inggris. 

Karena rata-rata kemampuan mereka dalam berbieara 

bahasa-bahasa tersebut tidak terlalu balk, maka 
terkadang mereka meneanpurll.dukkannya, dan terja

dilah bahasa Helayu Pasar. 

Studi inl bertujuan unt~k mengganbarkan rag

an-ragan bahasa masyarakat Tionghoa Madura dan 

distribusinya. Tujuan jangka panjang studi ini 

adalah untuk mencmukan pola identitas masyarakat 

Tionghoa Madura. Diharapksn dengan diketahuinya 

pola identitas ini. make kesenjangan antara ma

syarakat.Tionghoa Madura den masjarakat asli Madu

ra dapat dihilangkan. 

Metoda yang dlgunakan dalam PBnelitlan lnl 

adalsh kualitatir. Metoda sampling yang dlgunll.kan 
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adalah aeak bertingkat dengan ukuran 60 responden. 
~ara responden tersebut diwawancarai untuk menda
patkan data awal nengenai budaya dan ragam bahasa 
mereka. Data tersebut selanjutnya dianalisa. Lang
kah berikutnya adalah observasi untuk membuktikan 
bahwa data yang didapat valid dan untuk mendapat

kan lebih banyak fakta-fakta. Hasil yang dldapat

kan akan ditampilkan dalam bentuk jenis-jenis rllg
am bahasa, penjelasan dan contoh-contoh. 

Dari hasil interview diketahui bahwa masyara
kat Tionghoa Madura dapat dibedakan menjadi dUll 
kelompok: babah dan totok. Pembedaan ini bukan 
hanya didasarkan pada tempat kelahiran mereka, 

namun juga pada tingkat as1milasi dan akulturasi 

mereka. Karena bahasa merupakan bagian dari bu
daya. maka fakta ln1 juga berperan. Tionghoa Madu
ra babah yang lebih beraku1turasi dangan masyara
kat setempat 1ebih menguasai bahasa Madura. 

Singkatnya, ragam bahasa utama yang ~ereka 
kuasai adalah bahasa Madura, Indonesia dan ~~I~YU 

Pasar. Bahasa-bahasa tersebut mempunyai distribusi 

funssi yanS berbeda. Ada situasi tertentu dimana 
bahasa yang satu lebih sesuai daripada lainnya. 

Penelitian lebih 1anjut mengenai subjek 1n1 
periu d1lakukan sehingga ips yang telah dihar~pkan 
dari penelitian ini dapat tercapai. 
(Jurusan Bahasa' Sastra Inggris. Faku1tas 11mu 
Sosia1 dan 11mu Po1itik. Universitas Air1angga 
No. Kontrak: 046/P2IPT/DPPK/LITHUD/V/1996) 
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