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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan variasi bahasa kawin campur 
(Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo dan mendeskripsikan faktor-faktor apa 
sajakah yang memengaruhi variasi bahasa kawin campur tersebut. Dalam 
penelitian ini dideskripsikan adanya variasi bahasa dalam kawin campur (Madura-
Jawa) di Kabupaten Situbondo dengan kajian Sosiolinguistik. Kajian ini menelaah 
variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo dengan 
status sosial yang berbeda yakni status sosial tinggi dan status sosial rendah. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fishman. Penelitian ini 
mendeskripsikan variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 
Situbondo ditinjau dari segi percakapan sehari-hari antara anak dengan ibu atau 
antara anak dengan bapak maupun antara anak dengan ibu dan bapak. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
sumber data primer berupa bahasa lisan, analisis digunakan dengan cara 
mengumpulkan informan dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan 
kemudian dilakukan observasi atau pengamatan, teknik rekam, wawancara dan 
teknik catat. Data yang diperoleh dikumpulkan, ditranskripsikan, dan 
diklasifikasikan berdasarkan variasi bahasa anak. Data disajikan secara informal 
dan formal. Penelitian variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 
Situbondo dominan menggunakan Bahasa Madura. selain itu, faktor yang 
memengaruhi variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 
Situbondo yakni faktor sosial dan faktor situasional. Faktor-faktor sosial dan 
faktor-faktor situasional tersebut yakni faktor sosial (lingkungan, intensitas 
bertemu orangtua, dan status sosial) dan faktor situasional (situasi kebahasaan dan 
kekerabatan). 

 
Kata kunci: variasi bahasa, kawin campur, sosiolinguistik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kabupaten kedua di ujung timur Jawa Timur, Situbondo. Kabupaten tersebut 

merupakan daerah tapal kuda. Kabupaten Situbondo juga disebut sebagai daerah 

pandhalungan, yakni daerah yang menggunakan dua bahasa, bahasa Madura dan 

bahasa Jawa. Masyarakat yang berbahasa Madura menjadi mayoritas dan masyarakat 

yang berbahasa Jawa menjadi minoritas di Kabupaten Situbondo. Tuntutan pekerjaan 

atau mencari pekerjaan membuat orang Jawa sekadar bertamu atau menetap di 

Kabupaten Situbondo.  

Tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat Jawa di Kabupaten 

Situbondo selain mencari pekerjaan mereka juga mencari pasangan hidup. Oleh 

karena itu, ada masyarakat Situbondo yang menikah dengan masyarakat Jawa. 

Masyarakat Situbondo yang bersuku Madura dan masyarakat Jawa yang bersuku 

Jawa ketika keduanya menikah disebut kawin campur. Kawin campur tersebut yakni 

kawin campur beda suku. Perkawinan masyarakat Situbondo dengan masyarakat 

Jawa akan menimbulkan adanya variasi bahasa. Umumnya, masyarakat Situbondo 

asli menggunakan bahasa Madura untuk berkomunikasi. Lain halnya dengan 
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masyarakat Situbondo yang menikah dengan orang Jawa, mereka menggunakan 

bahasa Madura dan bahasa Jawa. Sebab penggunaan dua bahasa tersebut, Situbondo 

disebut sebagai daerah pandhalungan. 

Perkawinan beda suku disebut kawin campur. Sama halnya dengan 

perkawinan orang Situbondo dengan orang Jawa. Melalui perkawinan akan 

melahirkan seorang anak untuk mempererat hubungan keduanya. Lahirnya seorang 

anak tersebut membuat pemakaian bahasa dalam keluarga kawin campur bervariasi. 

Keluarga kawin campur ada yang memakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa 

Indonesia, campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, serta campuran bahasa 

Madura dan bahasa Indonesia. Berikut contoh percakapan dari keluarga kawin 

campur masyarakat Situbondo antara orangtua (suami-istri) dengan anak  

Ibu : Ngakana apa Pak? [ŋakana] 
             „makan apa Pak?‟ 
Bapak : Ayo makan lalapan di depan pom bensin. 
Anak : Adik ikut Pak. 
 

Percakapan di atas merupakan contoh percakapan keluarga campuran istri asli 

orang Situbondo yang menggunakan bahasa Madura dan suami asli orang Jawa yang 

menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Madura pada Ibu terlihat 

menggunakan kata ngakana pada percakapan yang berarti mau makan. Anak dari 

keluarga campuran tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Hal  ini menyebabkan 

adanya variasi bahasa baru yang dikomunikasikan oleh anak. Oleh karena itu, bahasa 
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Indonesia yang dikomunikasikan anak inilah yang menyebabkan penelitian ini 

menarik.  

 Percakapan di atas menimbulkan variasi bahasa yang disebabkan oleh 

perkawinan campuran. Ditegaskan oleh Chaer dan Leoni Agustina (2004:62) dalam 

bukunya bahwa  

Variasi bahasa terjadi karena adanya interaksi, keberagaman bahasa 
dalam suatu masyarakat, dan penutur bahasa. Variasi bahasa 
dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya. Berdasarkan 
penutur berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana 
tinggalnya, dan kapan bahasa itu digunakannya. Berdasarkan 
penggunaannya berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang 
apa, apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya.  

“Bahasa ibu merupakan satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari 

secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Chaer Abdul 

dan Leoni Agustina (2004: 81)” Bahasa ibu tidak selalu mengacu pada bahasa yang 

digunakan oleh seorang ibu, melainkan mengacu pada bahasa yang dipelajari seorang 

anak dalam keluarga yang mengasuhnya. Buku Psikologi Anak yang ditulis oleh 

Kartono (2007:133) mengatakan bahwa  

seorang anak yang berusia 6-12 tahun tergolong dalam masa anak 
sekolah dasar (periode intelektual). Pada masa ini, anak memasuki 
masyarakat di luar keluarga. Mengingat perkembangan anak yang 
amat pesat pada usia sekolah, dan mengingat bahwa lingkungan 
keluarga sekarang tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas 
untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak --- terutama fungsi 
intelektual dalam mengejar kemajuan zaman modern --- maka anak 
memerlukan satu lingkungan sosial yang baru yang lebih luas; berupa 
sekolahan, untuk mengembangkan semua potensinya.  
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Tidak hanya bahasa yang diajarkan oleh keluarga namun faktor-faktor di luar 

kebahasaan juga merupakan timbulnya variasi bahasa pada anak. penelitian ini akan 

memahami, mengamati, dan mendeskripsikan bagaimana variasi bahasa kawin 

campur di Kabupaten Situbondo ketika berkomunikasi di ruang lingkup keluarganya.  

Penelitian ini menitikberatkan pada komunikasi kawin campur di Situbondo, 

khususnya pemilihan bahasa yang dikomunikasikan oleh anak. Sama halnya dengan 

judul penelitian ini yaitu “Variasi Bahasa Kawin Campur (Madura-Jawa) di 

Kabupaten Situbondo”.  Penggunaan bahasa tak luput dari faktor-faktor yang 

memengaruhi penggunaan bahasa tersebut. Jika anak yang berasal dari kawin campur 

(Madura-Jawa) menggunakan bahasa Madura faktor apa yang memengaruhi, jika 

anak menggunakan bahasa Jawa faktor apa yang memengaruhi, jika anak 

menggunakan bahasa Indonesia faktor apa yang memengaruhi, dan jika anak 

menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia atau bahasa Madura dan 

bahasa Indonesia faktor apa juga yang memengaruhi. Penelitian ini juga akan 

meneliti variasi bahasa kawin campur yang berasal dari golongan status sosial rendah 

dan status sosial tinggi. Penentuan golongan status sosial rendah dan tinggi 

berdasarkan pekerjaan orangtua. Sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang 

meneliti variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) yang berasal dari golongan 

status sosial rendah dan golongan status sosial tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini 

penting untuk diteli. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA KAWIN .... SHOVI WILDANIA



5 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan belakang di atas, diperoleh dua perumusan masalah berikut 

1. Bagaimanakah variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 

Situbondo? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi variasi bahasa kawin campur 

(Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mendeskripsikan variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 

Situbondo.  

2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi variasi bahasa 

kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

penelitian selanjutnya khusus kajian sosiolinguistik dengan mengkaji variasi bahasa 

dalam kawin campur di daerah lain dengan objek yang berbeda.  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman 

variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo dan juga untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman akan faktor-faktor di luar kebahasaan 
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apakah yang memengaruhi variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di 

Kabupaten Situbondo.  

1.5 Tinjauan Pustaka  

Penelitian “Variasi Bahasa Kawin Campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 

Situbondo: Kajian Sosiolinguistik” selama ini belum dilakukan, namun penelitian 

atau telaah yang menggunakan analisis teori sosiolinguistik yang serupa dengan 

penelitian ini sudah ada, antara lain:  

Pertama, Novalia (2011) meneliti “Pemakaian Bahasa pada Keluarga 

Perkawinan Campuran Jawa-Madura di Kampung Kalisari Kelurahan Kalisari 

Kecamatan Mulyorejo: Suatu Kajian Sosiolinguistik” dalam skripsinya menjelaskan 

bahwa bahasa yang digunakan para penutur yang memiliki latar belakang sosial, 

budaya dan kebiasaan berbeda-beda menyebabkan suatu bahasa bisa menjadi 

beragam atau bervariasi, hal tersebut juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemakaian bahasa tersebut, yaitu faktor-faktor sosial. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sosiolinguistik. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.   

Kedua, Agustina (2011) meneliti “Pemakaian Bahasa dalam Keluarga 

Perkawinan Campuran Jawa-Kutai di Kalimantan Timur: Kajian Sosiolinguistik” 

dalam skripsinya menjelaskan bahwa pemakaian bahasa yang terjadi dalam keluarga 

perkawinan campuran bervariasi. Penutur Jawa lebih aktif menggunakan bahasa Jawa 
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sedangkan penutur Kutai pasif menggunakan bahasa Jawa namun mereka penutur 

Kutai lebih aktif menggunakan bahasa campuran yakni bahasa Kutai dengan bahasa 

Indonesia atau bahasa Jawa dengan bahasa bahasa Indonesia. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu teori sosiolinguistik. Metode yang digunakan dalam teori 

ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa 

pengamatan atau observasi yang disertai dengan teknik catat yang berupa kuesioner 

dan wawancara.  

Ketiga, Winda (2012) meneliti “Variasi Bahasa dalam Keluarga Perkawinan 

Campuran Etnis Jawa-Sunda di Surabaya” dalam skripsinya menjelaskan bahwa 

variasi bahasa dalam keluarga campuran Jawa-Sunda ditinjau dari segi percakapan 

sehari-hari yang terjadi antara suami, istri, dan anak. Variasi bahasa campuran dalam 

keluarga perkawinan campur Jawa-Sunda yang ada di kota Surabaya khususnya 

kecamatan Ploso mengalami percampuran bahasa melalui interaksi, baik antara 

orangtua (suami-istri) maupun antara orangtua dengan anak. Selain itu, faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemakaian variasi bahasa meliputi faktor-faktor sosial 

(lingkungan, lama tinggal, dan pendidikan) dan faktor situasional (topik pembicaraan, 

situasi, usia, jenis kelamin, dan kekerabatan). Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu teori sosiolinguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. 

Keempat, Putri (2014) meneliti “Penggunaan Bahasa pada Keluarga Perkawinan 

Campuran Madura-Osing di Kecamatan Sedati Sidoarjo: Kajian Sosiolinguistik” 
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dalam skripsinya menjelaskan bahwa penggunaan bahasa berdasarkan kedekatan 

hubungan dan situasi pada keluarga perkawinan campuran Madura-Osing ditentukan 

oleh lawan bicara. Penggunaan bahasa berdasarkan kedekatan hubungan 

menunjukkan semakin erat kedekatan hubungan antara bapak sebagai kepala 

keluarga, maka semakin besar pengaruh penggunaan bahasa bapak terhadap anggota 

keluarga yang lain. Penggunaan bahasa terdiri dari situasi santai dan situasi formal. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sosiolinguistik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data simak bebas libat cakap, teknik catat, pemberian kuesioner, teknik 

wawancara langsung, dan teknik rekam. 

Terakhir, Arinda (2014) meneliti “Penggunaan Variasi Bahasa pada Keluarga 

Perkawinan Campuran Jawa-Madura dalam Situasi Informal” dalam skripsinya 

menjelaskan bahwa penggunaan variasi bahasa yang terjadi dalam keluarga 

perkawinan campuran Jawa-Madura di Desa Larangan sangat beragam. Penutur 

dengan latar belakang etnis Jawa lebih aktif menggunakan bahasa Jawa ngoko dan 

madya juga bahasa Indonesia saat melakukan kegiatan komunikasi dengan anggota 

keluarga dalam situasi informal, sedangkan penutur dengan latar belakang etnis 

Madura lebih aktif menggunakan bahasa Madura Enja‟ iya dengan campuran bahasa 

Jawa ngoko saat melakukan kegiatan komunikasi dengan anggota keluarga dalam 

situasi informal. Penggunaan variasi bahasa tersebut terjadi karena beberapa faktor 

yaitu konteks percakapan, situasi percakapan, dan tingkat pendidikan penutur. Teori 
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yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sosiolinguistik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan fakta yang ada dalam masyarakat. 

Dari lima penelitian di atas, memiliki persamaan teori penelitian yaitu teori 

sosiolinguistik. Akan tetapi, pada penelitian ini lebih menekankan pada teori variasi 

bahasa, teori Fishman. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode 

deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, teknik rekam, 

wawancara, dan teknik catat. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di 

atas yaitu objek penelitian dan tempat penelitian. Objek penelitian ini adalah 

pemilihan variasi bahasa anak yang berasal dari keluarga kawin campur (Madura-

Jawa). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo.  

1.6 Landasan atau Kerangka Teori  

1.6.1 Sosiolinguistik 

Bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi tidak hanya dikaji secara internal. 

Bahasa juga dapat dikaji secara eksternal. Kajian secara internal yaitu bahasa yang 

dikaji dari segi struktur kebahasaan itu saja seperti, struktur fonologi, struktur 

morfologi, dan struktur sintaksis. Sedangkan kajian secara eksternal yaitu bahasa 

yang dikaji melalui faktor-faktor di luar kebahasaan yang berkaitan dengan 

pemakaian bahasa itu oleh penutur bahasa di dalam suatu kelompok masyarakat. 

Chaer dan Leonie Agustina (2004:3) mengatakan bahwa 
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sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati 
sebagai bahasa, sebagaimana dilakukan oleh linguistik umum, 
melainkan dilihat atau didekati sebagai sarana interaksi atau 
komunikasi di dalam masyarakat manusia. Oleh karena itu, bagaimana 
pun rumusan mengenai sosiolinguistik yang diberikan para pakar tidak 
akan terlepas dari persoalan hubungan bahasa dengan kegiatan-
kegiatan atau aspek-aspek kemasyarakatan. 

Berbicara tentang sosiologi, menurut Chaer dan Leonie Agustina (2004:2) 

mengartikan “Sosiologi adalah kajian yang obyektif dan ilmiah mengenai manusia di 

dalam masyarakat, dan mengenai lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di 

dalam masyarakat.” Pendapat yang lain tentang sosiologi menurut Sumarsono 

(2009:5) mengatakan bahwa, “Secara konkret, sosiologi mempelajari kelompok-

kelompok dalam masyarakat, seperti keluarga, clan (subsuku), suku, bangsa.”  

Dari dua pengertian di atas tentang sosiologi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi 

mempelajari tentang masyarakat. Ada dua aspek yang mendasar dalam pengertian 

masyarakat. Nababan (1984:2) mengatakan bahwa, 

Aspek yang pertama ialah anggota-anggota suatu masyarakat hidup 
dan berusaha bersama secara berkelompok-kelompok. Aspek yang 
kedua ialah anggota-anggota dan kelompok masyarakat ini dapat 
hidup bersama karena ada suatu perangkat hukum dan adat kebiasaan 
yang mengatur kegiatan dan tindak laku mereka, termasuk tindak laku 
berbahasa. 

Untuk membicarakan aspek-aspek kemasyarakatan berbahasa itu, memerlukan 

pokok-pokok pikiran dan hasil-hasil studi sosiologi dan linguistik. Dalam kajian 

bahasa eksternal, ilmu atau bidang sosiolinguistik merupakan relasi antara ilmu 

tentang sosiologi dan ilmu tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik menurut Chaer dan 
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Leonie Agustina (2004:4) adalah “cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner 

dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan 

faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur.” Sosiolinguistik menyoroti 

keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa, 

tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa, 

perilaku terhadap bahasa dan pemakai bahasa.  

1.6.1.1 Variasi Bahasa 

Kawin campur (Madura-Jawa) merupakan perkawinan antara orang keturunan 

Madura dan keturunan Jawa. Baik istri asli keturunan Situbondo (Madura) dan suami 

asli keturunan Jawa ataupun istri asli keturunan Jawa dan suami asli keturunan 

Situbondo (Madura). Kawin campur merupakan salah satu alasan yang akan 

menghasilkan variasi bahasa. 

Menurut Kridalaksana (1974) dalam Chaer dan Leonie Agustina (2004:61) 

Variasi bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, sehingga 

mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan 

ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut 

dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan.   

 Variasi bahasa terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan 

keragaman fungsi bahasa. Hal lain yang memengaruhi kevariasian bahasa yaitu 

adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan penutur dan mitra tutur sangat 
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beragam. Hartman dan Stork (1972) dalam Chaer dan Leonie Agustina (2004: 62) 

membedakan variasi berdasarkan kriteria (a) latar belakang geografi dan sosial 

penutur, (b) medium yang digunakan, dan (c) pokok pembicaraan. Kemudian Chaer 

dan Leonie Agustina (2004: 62) menyebutkan bahwa  

variasi bahasa dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya. 
Berdasarkan penutur, siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana 
tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa 
jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakan. Berdasarkan 
penggunaannya, bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang apa, 
apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya.  

Pada penjelasan kutipan di atas, variasi bahasa berdasarkan penuturnya dibagi 

menjadi empat yakni idiolek, dialek, kronolek, dan sosiolek. Teori yang akan 

digunakan pada penelitian ini yaitu variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa tersebut 

berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya.  

1.6.1.2 Teori Fishman 

Seseorang akan berbahasa sesuai dengan konteksnya. Fishman (1972) dalam 

Chaer dan Leonie Agustina (2004:15) mengatakan bahwa yang dipersoalkan dalam 

sosiolinguistik adalah, “who speak, what language, to whom, when, and to what end”.  

Berikut penjelasan lima unsur teori Fishman  

1. Who speaks (or writes) = siapa yang berbicara 

2. What language (or language variety) = bahasa apa atau variasi apa yang 

digunakan 

3. To whom = kepada siapa 
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4. When = kapan 

5. To what end = tujuan apa yang ingin dicapai 

Fishman (1971) menjelaskan bahwa “sosiolinguistik menentukan siapa penutur, 

dengan variasi bahasa mana, bilamana, mengenai apa, dan dengan interlokutor 

mana”. Jadi, seorang pengguna bahasa akan dilihat dengan mitra tutur siapa, bahasa 

apa, di mana, kapan, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi bahasa seseorang. 

Wijana dan Muhammad Rohmadi (2012:5) mengatakan bahwa 

Menurut pandangan sosiolinguistik, bahasa mengandung berbagai 
macam variasi sosial yang tidak dapat dipecahkan oleh kerangka teori 
struktural, dan terlalu naif bila variasi-variasi itu hanya disebut 
performansi. Tugas seorang sosiolinguis adalah menerangjelaskan 
hubungan antara variasi-variasi bahasa itu dengan faktor-faktor sosial, 
baik secara situasional maupun implikasional. 

1.7 Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian, operasional konsep digunakan untuk member penjelasan 

tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Operasionalisasi konsep juga 

dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan untuk 

menghindari penafsiran yang salah mengenai istilah yang ada dalam penelitian, 

sehingga diperoleh batasan yang jelas dan pengertiannya tidak kabur. Istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut 
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1. Variasi Bahasa  

Menurut Kridalaksana (1974) dalam Chaer dan Leonie Agustina (2004:61) 

Variasi bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, 

sehingga mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang 

berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri 

variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Penggunaan 

bermacam-macam bahasa atau penggunaan bahasa lebih dari satu disebut 

variasi bahasa. Bahasa masyarakat Situbondo yang melakukan kawin campur 

pada umumnya dalam berkomunikasi di ruang lingkup keluarganya 

bervariasi. Variasi bahasa kawin campur di Kabupaten Situbondo yaitu bahasa 

Madura dan Jawa. 

2. Kawin Campur 

Kawin campur merupakan perkawinan antara dua pihak yang berbeda agama, 

kebudayaan, atau suku bangsa. Perkawinan campuran dalam penelitian ini 

kawin campur suku Madura dan suku Jawa di Kabupaten Situbondo. Istri asli 

orang Situbondo yang menggunakan bahasa Madura dan suami asli orang 

Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, dan sebaliknya. 

1.8 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa deskripsi data. 

Menurut Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2005:4) “Penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 
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dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya.” Dipilihnya metode ini karena penelitian yang dilakukan merupakan 

realitas yang ada dalam masyarakat. 

Dalam penelitian ini diambil beberapa dialog percakapan dan data di Kabupaten 

Situbondo khususnya Desa Jangkar, Asembagus, dan Sumberanyar. Untuk lebih 

jelasnya, dialog percakapan antara anak dengan ibu, atau antara anak tahun dengan 

bapak, maupun antara tahun dengan ibu dan bapak. Selain itu, penulis juga 

menjelaskan tentang penggunaan bahasa antara orangtua (suami-istri) dengan anak 

usia ke dalam beberapa variasi bahasa yang ditemukan.  

1.8.1 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini berupa data primer yaitu data yang secara 

langsung berkaitan atau berkenaan dengan masalah yang diteliti dan secara langsung 

dari informan anak yang berasal dari keluarga kawin campur (Madura-Jawa) di 

Kabupaten Situbondo. Bungin (2001:128) menjelaskan bahwa data primer adalah 

data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.  

Data penelitian ini berupa data bahasa beberapa informan anak dari keluarga 

kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo yang dianggap memenuhi 

kriteria penelitian. Bahasa tersebut yaitu berupa bahasa lisan.  
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1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengumpulkan informan terlebih dahulu untuk mendukung 

pengumpulan data. Penentuan kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Keluarga kawin campur yang menetap atau lama tinggal di Kabupaten Situbondo 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 

2. Istri merupakan keturunan asli Situbondo dengan menggunakan bahasa ibu 

(Madura) dan suami merupakan keturunan asli Jawa dengan menggunakan bahasa 

ibu (Jawa), atau sebaliknya; 

3. Keluarga kawin campur (Madura-Jawa) yang mempunyai anak; dan 

4. Keluarga kawin campur (Madura-Jawa) yang terdiri dari istri keturunan asli 

Situbondo dan suami keturunan asli Jawa dengan status sosial berbeda (tinggi dan 

rendah) akan diambil dua informan keluarga. Sebaliknya, suami keturunan asli 

Situbondo dan istri keturunan asli Jawa dengan status sosial berbeda (tinggi dan 

rendah) akan diambil dua informan keluarga. Misalnya : 

a. Istri Situbondo   : IS  b. Suami Jawa   : SJ 

c. Istri Jawa    : IJ  d. Suami Situbondo              : SS   

e. Status sosial tinggi        : SST     f. Status sosial rendah  : SSR 

Dengan perumpamaan sebagai berikut  

a. IS menikah dengan SJ (SST) b. IJ menikah dengan SS (SST) 

c. IS menikah dengan SJ (SSR)     d. IJ menikah dengan SS (SSR) 
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Dari perumpamaan di atas, maka informan yang dibutuhkan pada  penelitian ini yakni 

empat informan pada setiap desa. Sehingga total untuk semua informan pada 

penelitian ini yaitu sebanyak 12 informan.  

Selain penentuan kriteria informan dalam penelitian ini juga dibutuhkan alat 

penelitian untuk mendukung pengumpulan data. Alat penelitian adalah sarana yang 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan media 

elektronik berupa handphone untuk merekam dan kartu data untuk mencatat hasil 

wawancara. 

Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan bentuk observasi 

partisipasi untuk mengumpulkan data. Dalam buku Metodologi Penelitian Sosial 

karya Bungin (2001:129) metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu 

utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. 

Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek 

pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi 

kehidupan objek pengamatan. Penelitian ini mengamati atau mengobservasi bahasa 

anak ketika berkomunikasi dengan otangtua (ibu/bapak). Selanjutnya teknik rekam. 

Pada penelitian ini, mengobservasi atau mengamati bahasa anak ketika 

berkomunikasi dengan otangtua (ibu/bapak) dengan cara merekam komunikasi anak 

tersebut dengan handphone. 
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Selain mengamati atau mengobservasi dan merekam komunikasi anak, 

penelitian ini juga melakukan teknik wawancara terpisah untuk memperkuat data. 

Wawancara dilakukan untuk menanyakan berapa lama tinggal di Kabupaten 

Situbondo, berapa usia anak, pekerjaan orangtua (ibu/bapak), asal orangtua 

(ibu/bapak), dan bahasa orangtua (ibu/bapak). Pengumpulan data dilakukan saat 

orangtua (ibu/bapak) berkomunikasi dengan anak di dalam rumah. Selanjutnya, 

penelitian ini juga menggunakan teknik catat. Hasil wawancara yang dilakukan untuk 

menanyakan data yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya dan dicatat pada kartu 

data.  

1.8.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kualitatif dengan tiga tahap yakni (1) data yang telah diperoleh dari hasil 

observasi, rekam, wawancara, dan catat dikumpulkan, ditranskripsikan, dan 

diklasifikasikan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh anak dalam keluarga kawin 

campur. (2) Data yang berupa bahasa daerah atau tercetak miring ditulis dalam 

bentuk fonetis agar memudahkan pembaca dalam membaca data. (3) data yang 

berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan teori Fishman 

disertai dengan beberapa konteks ekstralinguistik yang memengaruhi variasi bahasa 

kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo.  
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1.8.4 Metode Pemaparan Hasil Data 

Dalam penelitian ini, pemaparan hasil analisis data melalui pemaparan secara 

informal, Menurut (lih. Sudaryanto, 1993:145) dalam Kesuma (2007:71) “penyajian 

hasil analisis data secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan 

menggunakan kata-kata biasa.” Maksud dari kata-kata biasa yakni kata-kata yang 

apabila dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami.  

1.9 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Adapun pembagiannya 

adalah sebagai berikut  

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,  

rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjaun pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II merupakan tinjauan fisik Kabupaten Situbondo, gambaran umum 

penduduk Kabupaten Situbondo, gambaran umum keluarga kawin campur (Madura-

Jawa) di Kabupaten Situbondo, dan gambaran umum bentuk variasi bahasa kawin 

campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo. 

BAB III merupakan hasil dan analisis data variasi bahasa kawin campur 

(Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo dan faktor yang memengaruhi variasi bahasa 

kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo. 
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BAB IV merupakan penutup berupa simpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 Tinjauan Fisik Kabupaten Situbondo 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diunduh pada website 

situbondokab.bps.go.id, Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara 7° 35‟ - 7° 

44‟ Lintang Selatan dan 113° 30‟ – 114° 42‟ Bujur Timur. Letak geografis 

kabupaten Situbondo terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

A. Batas Wilayah 

a. Sebelah Utara  : Selat Madura 

b. Sebelah Timur  : Selat Bali 

c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi  

d. Sebelah Barat   : Kabupaten Probolinggo 

B. Luas Wilayah  

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 hektar, 

dan bentuknya memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. 

Pantai utara umumnya merupakan dataran rendah dan di sebelah 

selatan merupakan dataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah 

kurang lebih 11 km. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Situbondo 

No. KECAMATAN LUAS (KM2) 

1. Sumbermalang 129,47 

2. Jatibanteng 66,08 

3. Banyuglugur 72,99 

4. Besuki 26,08 

5. Suboh 30,84 

6. Mlandingan 39,60 

7. Bungatan 66,07 

8. Kendit 114,14 

9. Panarukan 54,55 

10. Situbondo 27,57 

11. Mangaran 35,70 

12. Panji 46,99 

13. Kapongan 44,54 
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Penelitian akan dilakukan pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Jangkar, 

Asembagus, dan Banyuputih. Pada tiga kecamatan tersebut banyak ditemukan 

anak yang berusia 6-12 tahun dalam perkawinan (Madura-Jawa). Luas wilayah 

tiga kecamatan tersebut yakni 667, 41 Km2 dengan akumulasi banyaknya 

penduduk pada tiga kecamatan tersebut yakni 140, 393 jiwa 

Gambar 1 PETA KABUPATEN SITUBONDO 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://kabsitubondo.silh.menlh.go.id/profil/ 

14. Arjasa 216,38 

15. Jangkar 67,00 

16. Asembagus 118,74 

17. Banyuputih 481,67 

  Jumlah 1,638,41 
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Gambar 2 PETA LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

Sumber : https://skbsitubondo.files.wordpress.com/2008/11/situbondo.jpg 

2.2 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Situbondo 

 Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur 

yang terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Daerah tapal kuda ini 

mempunyai keaneragaman penduduk, hal tersebut karena ada banyak penduduk 

yang berasal dari keluarga kawin campur. Mayoritas kawin campur penduduk 

Situbondo yaitu kawin campur antara Suku Madura dan Suku Jawa. Akan tetapi, 

tidak menutup kemungkinan adanya perkawaninan campuran suku-suku lain. Ada 

beberapa Suku Ambon, Suku Sunda, Suku Batak, Suku Padang, Suku Cina, Suku 

Tianghoa dan lain-lain. Ada pula keturunan Cina-Madura, Cina-Jawa, Arab-

Madura, Arab-Jawa, dan sebagainya. Meskipun beranekaragam penduduknya, 

mereka dapat bersosialisasi dan bermasyarakat dengan baik meskipun bahasa 

dalam berkomunikasi masih berkaitan dengan dialek bahasa daerah masing-

masing. 
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2.3 Gambaran Umum Keluarga Kawin Campur (Madura-Jawa) di 

Kabupaten Situbondo 

 Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dalam tiga kecamatan di 

Kabupaten Situbondo. Tiga desa tersebut yaitu Desa Jangkar salah satu desa di 

Kecamatan Jangkar, Desa Asembagus salah satu desa di Kecamatan Asembagus, 

dan Desa Sumberanyar salah satu desa di Kecamatan Banyuputih. Informan yang 

dikaji adalah anak yang berasal dari keluarga kawin campur (Madura-Jawa). 

Dalam penelitian ini tidak ditemukan data secara statistik mengenai keluarga 

kawin campur karena hanya dua suku yang dijadikan sumber data yaitu keluarga 

kawin campur (Madura-Jawa). 

 Keluarga kawin campur (Madura-Jawa) di Desa Jangkar, Desa 

Asembagus, dan Desa Sumberanyar relatif banyak dibandingkan dengan keluarga 

campuran suku lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pada setiap desa 

dalam penelitian ini. Pertama, Kecamatan Jangkar sebagai salah satu Kecamatan 

di Kabupaten Situbondo yang mempunyai potensi cukup strategis karena 

mempunyai pantai dan penyeberangan Jangkar – Madura (Kalianget) yang 

letaknya berada di Kawasan Utara Desa Jangkar. Letak Kecamatan Jangkar 

berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara, Kecamatan Asembagus di 

sebelah Timur, Kecamatan Arjasa di sebelah Barat dan Selatan. Desa Jangkar 

merupakan ibu kota kecamatan sehingga banyak penduduk dari berbagai unsur 

dan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, Desa Jangkar 

merupakan desa yang terpadat penduduknya dengan 1.585 jiwa/Km2.  
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Gambar 3 PETA KECAMATAN JANGKAR 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Kecamatan Jangkar Dalam Angka 2014 

   Tabel 2 Batas Wilayah Kecamatan Jangkar 

Sumber : Kantor Camat 

 

 

 

 

No. Batas Wilayah 

1. U t a r a  Selat Madura 

2. T i m u r Kecamatan 

Asembagus 

3. S e l a t a n Kecamatan Arjasa 

4. B a r a t Kecamatan Arjasa 
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Tabel 3 Kepadatan Penduduk per Desa Tahun 2015 (jiwa/km2) 

Desa Penduduk Luas Kepa 

No. Desa Penduduk Luas Kepadatan 

 

1. Sopet 9 063 36,89 246 

 

2. Curah Kalak 2 686 5,59 481 

 

3. Palangan 4 919 5,06 972 

 

4. Jangkar 8 718 5,50 1 585 

 

5. Gadingan 1 831 1,89 969 

 

6. Kumbangsari 2 918 3,42 853 

 

7. Pesanggrahan 2 634 2,80 939 

 

8. Agel 4 161 5,85 711 

 

 J u m l a h 36 930 67,00 551 

 

 Sumber: Angka proyeksi BPS 2015 

 Kedua, Kecamatan Asembagus merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Situbondo Jawa Timur yang terletak di pantai utara (pantura) dan 
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berada dibagian timur Kabupaten Situbondo. Kini Kecamatan Asembagus 

dijadikan sebagai kota penyangga di wilayah timur atau lebih popular disebut 

sebagai Second City. Batas wilayah sebelah utara Kecamatan Asembagus 

berbatasan dengan Kecamatan Jangkar dan Selat Madura, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso dan batas sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Arjasa dan Jangkar. Konsentrasi penduduk masih berpusat 

pada Desa Asembagus yang merupakan ibu kota kecamatan sebagai tempat segala 

bentuk aktifitas ekonomi dan pemerintahan. Oleh karena itu, Desa Asembagus 

mempunyai kepadatan penduduk terbesar, yaitu 3.520 jiwa/km2. 

Gambar 4 PETA KECAMATAN ASEMBAGUS 

 

  

 

 

 

    

     Sumber : Kecamatan Asembagus Dalam Angka 2014 
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Tabel 4 Batas Wilayah Kecamatan Asembagus 

 

 Sumber : Kantor Camat 

Tabel 5 Kepadatan Penduduk Per-Desa (jiwa/km2) Tahun 2015 

Desa Kepadatan Penduduk 

No. Desa Kepadatan Penduduk 

1. Mojosari 191 

 

2. Kertosari 219 

 

3. Kedunglo 163 

 

4. Bantal 276 

 

5. Awar-awar 1.132 

 

6. Perante 875 

No. Batas Wilayah 

1. U t a r a  Kecamatan Jangkar 

Selat Madura 

2. T i m u r Kecamatan Banyuputih  

3. S e l a t a n Kabupaten Banyuwangi 

Kabupaten Bondowoso 

4. B a r a t Kecamatan Arjasa 

Kecamatan Jangkar 
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7. Trigonco 2.498 

 

8. Asembagus 3.520 

 

9. Gudang 2.811 

10. Wringinanom 

 

271 

 

 Sumber : Kecamatan Asembagus Dalam Angka 2015 

 Ketiga, Kecamatan Banyuputih sebagai salah satu kecamatan di 

Kabupaten Situbondo yang terletak paling timur berbatasan dengan Kabupaten 

Banyuwangi. Sebelah Utara kecamatan Banyuputih berbatasan dengan Selat 

Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Asembagus dan sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. 

Ibu kota kecamatan Banyuputih terletak di desa Sumberanyar. Konsentrasi 

penduduk terpusat pada 2 (dua) desa yang terletak di ibu kota kecamatan yaitu 

desa Sumberanyar dan desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota kecamatan 

yaitu desa Sumberejo, masing-masing dengan jumlah penduduk sebesar 16.014 

jiwa dan 19.446 jiwa. 
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            Gambar 5 PETA KECAMATAN BANYUPUTIH 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2014 

        Tabel 6 Batas Wilayah Kecamatan Banyuputih 

Sumber : Kantor Camat  

 

 

 

No. Batas Wilayah 

1. U t a r a  Selat Madura 

2. T i m u r Kabupaten Banyuwangi 

3. S e l a t a n Kabupaten Bondowoso 

Kabupaten Banyuwangi 

 

4. B a r a t Kecamatan Asembagus 
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 Tabel 7 Penduduk menurut Desa Tahun 2014 (jiwa) 

No. Desa Jumlah Penduduk 

 

1. Banyuputih 4.898 

 

2. Sumberejo 19.552 

 

3. Sumberanyar 16.087 

 

4. Sumberwaru 8.386 

 

5. Wonorejo 6.690 

 

 Jumlah 55.613 

 

Sumber: Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2015 

Faktor lain yang menyebabkan keluarga kawin campur dapat berinteraksi 

dengan masyarakat yaitu adanya sikap terbuka antara suami dan istri yang berasal 

dari budaya dan suku berbeda. Sikap terbuka mereka dapat memudahkan untuk 

bersosialisasi dengan keluarga besar maupun dengan masyarakat. Kebutuhan 

individu atau keluarga menyebabkan mereka (suami atau istri) dari suku Jawa 

belajar menggunakan bahasa suami atau istri dari suku Madura. Keluwesan 
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mereka berbahasa Madura dengan baik dapat diterima oleh masyarakat setempat 

dengan waktu yang tidak lama. 

2.4 Gambaran Umum Bentuk Variasi Bahasa Kawin Campur (Madura-

Jawa) di Kabupaten Situbondo 

 Pada subbab ini akan dijabarkan variasi bahasa kawin campur (Madura-

Jawa) di Kabupaten Situbondo. Data-data primer yang diperoleh dari informan 

akan dikemukakan dengan apa adanya agar memberikan gambaran mengenai 

variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo. Pada 

penelitian ini hanya mengelompokkan jenis interaksi bahasa antara anak dengan 

orangtua. 

 Pada umumnya, variasi bahasa suami istri yang berasal dari suku berbeda 

ini bervariasi. Adanya variasi bahasa tersebut tidak hanya dilihat darimana mereka 

berasal, tetapi juga dilihat dari lingkungan mereka tinggal. Oleh karena itu, variasi 

bahasa keluarga kawin campur (Madura-Jawa) ada yang menggunakan Bahasa 

Daerah (BD), Bahasa Indonesia (BI), dan Bahasa Campuran (BC). 

 “Bahasa ibu merupakan satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari 

secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Chaer dan 

Leoni Agustina (2004: 81)” Bahasa ibu tidak selalu mengacu pada bahasa yang 

digunakan oleh seorang ibu, melainkan mengacu pada bahasa yang dipelajari 

seorang anak dalam keluarga yang mengasuhnya. 

 Bahasa yang diajarkan pertama kali oleh orangtuanya bisa menjadi bahasa 

sehari-hari yang dikomunikasikan oleh anak. Anak identik memiliki sifat meniru. 
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Bahasa yang digunakan oleh orangtuanya akan ditiru oleh anak utuk 

berkomunikasi sehari-hari. Misalnya bahasa yang digunakan dalam keluarga 

kawin campur yaitu bahasa Jawa saja, bahasa Madura saja, atau bahasa campuran 

Jawa dan Madura. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keluarga kawin 

campur akan menggunakan bahasa Indonesia pada anak. Penggunaan bahasa yang 

dikomunikasikan selain berasal dari bahasa ibu setiap keluarga kawin campur, 

bahasa tersebut dibentuk dari lingkungan di mana mereka tinggal. Misalnya 

bahasa sehari-hari yang digunakan oleh salah satu keluarga kawin campur Madura 

– Jawa di Kabupaten Situbondo yaitu bahasa Madura, maka anak dari keluarga 

kawin campur tersebut akan meniru bahasa sehari-hari yang digunakan. 

 Pemilihan bahasa yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi setiap 

harinya disesuaikan dengan tingkat usia setiap anak. Usia anak prasekolah (antara 

1-5 tahun), usia kanak-kanak (antara 6-12 tahun), usia remaja (antara 13-19 

tahun), dan usia dewasa. Seorang anak yang tumbuh dewasa dan mulai bermain di 

luar lingkup keluarganya, sedikit banyak bahasa mereka akan menyesuaikan 

dengan lingkungan dimana mereka bermain.  

2.4.1 Penggunaan Bahasa Daerah (BD) 

 Bahasa daerah merupakan salah satu identitas asal dari pemilik bahasa atau 

penutur. Bahasa daerah yang didukung kuat dengan adat istiadat dan budaya 

daerah setempat akan tetap melekat pada diri pemilik bahasa. Penggunaan bahasa 

daerah oleh seseorang tergantung pada diri orang tersebut. Jika orang tersebut 

bersikap terbuka, maka orang tersebut dapat dengan mudah mempelajari bahasa 

daerah lain tanpa melupakan bahasa daerahnya. Sebaliknya, jika seseorang yang 
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kurang memiliki sikap terbuka terhadap bahasa, maka orang tersebut sedikit 

kesulitan untuk mempelajari bahasa daerah lain.  

 Pada umumnya, orang Jawa mudah mempelajari bahasa daerah lain sesuai 

dengan dimana mereka tinggal. Contohnya, orang Jawa yang tinggal di Kabupaten 

Situbondo yang latar belakang bahasanya yaitu bahasa Madura. Hal ini 

disebabkan orang Jawa memiliki sikap terbuka terhadap bahasa dan tidak malu 

untuk mengungkapkan setiap kosa kata bahasa Madura dalam berkomunikasi 

meskipun terkadang salah. Lain halnya dengan orang Madura yang kurang 

memiliki sikap terbuka terhadap bahasa daerah lain dan sedikit malu 

mengungkapkan kosa kata dalam berkomunikasi. Meskipun ada beberapa orang 

Madura lancar berkomunikasi menggunakan bahasa daerah lain sesuai mereka 

tinggal, proses pembelajarannya sedikit lama. Akan tetapi, tidak menutup 

kemungkinan ada orang Jawa yang kurang memiliki sikap terbuka pada bahasa 

dan orang Madura yang memiliki sikap terbuka terhadap bahasa. Hal demikian 

tergantung pada setiap individu orang tersebut. 

 Bahasa yang digunakan di Desa Jangkar, Desa Asembagus, dan Desa 

Sumberanyar mayoritas bahasa Madura. Tingkatan bahasa dalam bahasa Madura 

ada tiga yaitu Enjâ’- Iyâ (kasar), Engghi Enten (tengahan), dan Engghi Bhunten 

(halus). Contoh penggunaan tingkatan bahasa Madura Enjâ’- Iyâ yaitu engko’ 

éntara ka bengkona bhâ’na „saya mau ke rumah kamu‟, dalam bahasa Engghi 

Enten yaitu kaulâ éntara ka compo’na empiyan „saya mau ke rumah kamu‟, dan 

dalam bahasa Engghi Bhunten yaitu abdhina méyosa ka kalongghuenna 

panjhânengan „saya mau ke rumah kamu‟. Penggunaan bahasa Madura dalam 
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komunikasi anak pada orangtua mereka rata-rata menggunakan tingkat bahasa 

Madura Enjâ’-Iyâ kecuali pada Desa Jangkar menggunakan tingkat bahasa 

Madura Engghi Enten. Selain bahasa Madura, bahasa Jawa juga mempunyai 

tingkatan bahasa. Meskipun menjadi bahasa minoritas di Kabupaten Situbondo, 

pada Desa Sumberanyar dan Desa Jangkar terdapat sebuah keluarga kawin 

campur yang menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. 

Tingkatan bahasa Jawa yakni Ngoko (kasar), Krama Madya (tengahan), dan 

Krama Inggil (halus).  Contoh penggunaan tingkatan bahasa Jawa Ngoko yaitu 

aku mangan „saya makan‟, dalam bahasa Krama Madya yaitu kula neda „saya 

makan‟, dan dalam bahasa Krama Inggil yaitu kula dahar „saya makan‟. 

Penggunaan tingkatan bahasa Jawa pada salah satu keluarga di Desa Sumberanyar 

dan Desa Jangkar yaitu bahasa Jawa Ngoko.  

2.4.2 Penggunaan Bahasa Indonesia (BI) 

 Bahasa Indonesia merupakan alternatif bahasa yang digunakan anak dalam 

kawin campur ketika berkomunikasi dengan orangtuanya saat mereka tidak bisa 

atau tidak tahu kosa kota bahasa daerah, begitu sebaliknya. Penggunaan bahasa 

Indonesia dapat mengajarkan anak untuk berbahasa dengan baik dan benar dalam 

penyampaian setiap kosa katanya baik dalam berkomunikasi maupun dalam hal 

belajar di sekolah. Pada umumnya, anak yang berusia 6-12 tahun merupakan anak 

Sekolah Dasar (SD) yang telah mempelajari bahasa Indonesia di sekolahnya.  

 Penggunaan bahasa Indonesia disesuaikan dengan lingkungan anak dalam 

kawin campur. Pelafalan bahasa Indonesia setiap penutur berbeda-beda. Jika 

lingkungan penutur mayoritas berbahasa Madura, maka pelafalan bahasa 
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Indonesia penutur yaitu bahasa Indonesia dialek Madura. Sama halnya dengan 

penutur yang lingkungan mayoritas bahasanya bahasa Jawa, maka pelafalan 

bahasa Indonesianya dialek Jawa. Ragam bahasa Indonesia yang digunakan anak 

dalam kawin campur ketika berkomunikasi dengan orangtuanya yaitu ragam 

bahasa Indonesia tidak formal. 

2.4.3 Penggunaan Bahasa Campuran (BC) 

 Bahasa campuran merupakan alternatif bahasa ketiga setelah bahasa 

daerah dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa campuran yakni bervariasi, ada 

yang menggunakan bahasa derah istri dicampur dengan bahasa daerah suami dan 

ada yang menggunakan bahasa daerah suami dicampur dengan bahasa daerah istri. 

Namun, ada pula yang menggunakan bahasa daerah suami atau bahasa daerah istri 

dicampur dengan bahasa Indonesia.  

 Berdasarkan hasil data di lapangan, bahasa campuran yang dominan 

digunakan yaitu bahasa daerah suami atau istri dicampur dengan bahasa 

Indonesia. Hal ini dikarenakan ketika anak dalam menggunakan bahasa Indonesia 

tidak bisa atau tidak dapat mengungkapkan kosa kata bahasa daerahnya dalam 

bahasa Indonesia maka mereka akan mengganti kosa kata tersebut dengan bahasa 

daerah yang mereka kuasai, begitu sebaliknya. Namun, ada satu keluarga di Desa 

Jangkar yang menggunakan percampuran bahasa daerah suami dengan bahasa 

daerah istri. Hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari keluarga kawin campur 

tersebut yaitu bahasa Jawa tetapi lingkungan keluarga kawin campur tersebut 

yaitu bahasa Madura.  
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

3.1 Variasi Bahasa Kawin Campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo 

Variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo 

umumnya menggunakan bahasa Madura ketika berkomunikasi sehari-hari. 

Penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia pada anak dalam kawin campur 

(Madura-Jawa) hanya digunakan oleh empat keluarga dari duabelas keluarga 

informan. Bahasa Madura yang digunakan disini yaitu bahasa Madura dengan 

tingkat enjâ’-iyâ dan tingkat engghi enten (tengahan).  Bahasa Jawa yang 

digunakan disini yaitu bahasa Jawa tingkat ngoko. Bahasa Indonesia yang 

digunakan yaitu bahasa Indonesia dialek bahasa Madura dan bahasa Indonesia 

dialek bahasa Jawa.  

Perkawinan campuran yang dimaksud menurut analisis peneliti yaitu 

satuan sosial yang terdiri dari suami (bapak), istri ( ibu), dan anak. Sedangkan 

perkawinan campuran dalam penelitian ini yaitu perkawinan yang terjadi antara 

suami dan istri yang memiliki latarbelakang etnis dan bahasa ibunya. 

 Menurut hasil data di lapangan, variasi bahasa kawin campur (Madura-

Jawa) di Kabupaten Situbondo dibagi menjadi 3 (tiga) bahasa yaitu bahasa Jawa, 

bahasa Madura, dan bahasa Indonesia. Ada tujuh informan yang menggunakan 

bahasa Madura, dua informan menggunakan bahasa Jawa, dan dua informan 

menggunakan bahasa Indonesia. Ketujuh informan yang berbahasa Madura 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA KAWIN .... SHOVI WILDANIA



39 

 

berasal dari status sosial berbeda, status sosial tinggi atau status sosial rendah. 

Sedangkan dua informan yang berbahasa Jawa berasal dari status sosial rendah 

dan dua informan yang berbahasa Indonesia berasal dari status sosial tinggi. 

Penyajian data untuk bahasa daerah yang tercetak miring pada data akan ditulis 

dalam bentuk fonetik atau disesuaikan dengan bentuk pengucapan agar 

memudahkan pembaca. Berikut hasil dan analisis variasi bahasa kawin campur 

(Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo. 

3.1.1 Variasi Bahasa Madura 

Variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo 

yang menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi ada 8 (delapan) 

informan dengan 13 data. Kedelapan informan tersebut berasal dari tiga desa di 

Kabupaten Situbondo. Tiga desa tersebut yakni Desa Jangkar, Desa Asembagus, 

dan Desa Sumberanyar. Dari delapan informan tersebut, dua informan berasal dari 

Desa Jangkar, tiga informan berasal dari Desa Asembagus, dan tiga informan lagi 

berasal dari Desa Sumberanyar. Selain itu, 8 (delapan) informan berasal dari 

status sosial rendah atau status sosial tinggi berdasarkan pekerjaan orangtuanya. 

Berikut 8 (delapan) informan dengan 13 data tersebut.  

a) SJ menikah dengan IS (SSR) : Desa Jangkar  

Data 1  

Percakapan antara Ibu dengan anak. 

Anak  : Bok, néka bâdâ tamuyya. [boɁ, nɛka bəDə tamUyya] 
 „Bu, ini ada tamu.‟ 

Ibu  : Sapa Fel? [sapa] 
          „Siapa Fel?‟ 
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Anak : Korang oning, Bok. [kɔraŋ ɔniŋ, boɁ] 
    „Tidak tahu, Bok.‟  
Ibu : Soro masok, Fel. [sᴐrᴐ masᴐɁ] 
    „Suruh masuk, Fel.‟ 

Pada sore itu Senin, 21 Maret 2016 ada seorang perempuan bertamu ke 

rumah anak yang berusia 11 tahun, Feli namanya. Anak tersebut sedang meraut 

bambu di teras rumah dan Ibunya yang bernama Bu Sulistiawati berada di dalam 

rumahnya. Dialog di atas Feli sebagai penutur dan Bu Sulistiawati sebagai mitra 

tutur. Dalam komunikasinya dengan Bu Sulistiawati, Feli tetap meraut bambu 

sambil berkata bahwa ada tamu. Kemudian Bu Sulistiawati berteriak dari dalam 

rumah menyuruh Feli agar tamu tersebut masuk. Lalu tamu tersebut disuruhnya 

masuk oleh Feli.  

Feli merupakan anak yang berasal dari keluarga kawin campur (Madura-

Jawa). Ayah Feli berasal dari Jember yang bahasa ibunya menggunakan bahasa 

Jawa. Sedangkan Ibu Feli berasal dari Situbondo yang bahasa ibunya 

menggunakan bahasa Madura. keluarga kawin campur ini tergolong dalam 

keluarga yang memiliki status sosial rendah di lingkungannya. Ayah Feli bekerja 

sebagai pedagang ikan dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. 

Bahasa yang digunakan anak kelas 5 SD tersebut yaitu bahasa Madura 

dalam tingkatan bahasa engghi enten (tengahan). Berbahasa Madura engghi enten 

kepada yang lebih tua terutama orangtua merupakan salah satu bentuk kesopanan 

dan menghargai orang yang lebih tua. Feli menggunakan bahasa Madura engghi 

enten kepada Bu Sulistiawati karena dia ingin bersikap sopan dan menghargai 

ibunya. Pada percakapan di atas, respons dari Bu Sulistiawati yaitu menggunakan 

bahasa Madura enja’-iyâ (kasar). Hal ini menjadi umum jika penggunaan bahasa 
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orangtua ke anak tidak sebaliknya menggunakan bahasa Madura engghi enten. 

Akan tetapi, menjadi kewajiban orangtua untuk mengajari setiap tingkatan bahasa 

daerah kepada anak agar dalam berkomunikasi dengan orang lain anak dapat 

mengerti dan memilih tingkatan bahasa yang mana yang harus ia gunakan.  

Data 2 

Percakapan antara Bapak dengan anak. 

Bapak  : Fel, ngala’aghi laddhing é depor! [ŋalaɁaghi laddhiŋ ɛ Dɛpᴐr] 
   „Fel, ambilkan pisau di dapur!‟ 
Anak : (menuju dapur) Sé kemma’an Pak? [sɛ kɛmmaɁan] 
   „Pisau yang mana Pak? 
Bapak : Sé ghâbây pangerra’na jhuko’. Sé poté jeriya, Cong. [sɛ ghəbəy 

paŋərraɁna jhukᴐɁ sɛ pᴐtɛ jəriya cᴐŋ] 
    „Itu buat pemotong ikan. Yang putih, Cong.‟ 
Anak : Oh iyâ lah é temmu. [iyə lah ɛ təmmU] 
   „Oh ya sudah ketemu.‟ 

Percakapan di atas menjelaskan ketika Pak Mawardi menyuruh anaknya 

untuk mengambil pisau di dapur. Pengambilan pisau tersebut bertujuan untuk 

memotong ikan. Pekerjaan Pak Mawardi yaitu sebagai pedagang ikan. Maklum, 

Desa Jangkar merupakan desa pinggir pantai dan terdapat suatu tempat pelelangan 

ikan. Dialog tersebut berlangsung Selasa, 22 Maret 2016 siang hari ketika Pak 

Mawardi berada di samping rumahnya ingin memotong ikan namun beliau lupa 

tidak membawa pisau. Kemudian beliau meyuruh Feli untuk mengambil pisau 

tersebut. Feli yang sedang asyik menonton televisi di ruang tamu, ia langsung 

beranjak ke dapur untuk mengambil pisau yang diinginkan oleh Bapaknya.  

Pak Mawardi sebagai penutur yang berasal dari Jember dan bekerja 

sebagai pedagang ikan menikah dengan Bu Sulistiawati yang berasal dari 

Situbondo. Bahasa ibu yang mereka gunakan berbeda. Pak Mawardi 
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menggunakan bahasa ibu bahasa Jawa dan Bu Sulistiawati menggunakan bahasa 

ibu bahasa Madura. Perkawinan mereka melahirkan mitra tutur yaitu Feli, putra 

mereka berdua.  

Penggunaan bahasa Madura pada percakapan di atas antara Pak Mawardi 

dengan Feli yaitu bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ. Penggunaan bahasa Madura 

tingkat enjâ’-iyâ yang digunakan Feli dalam berkomunikasi dengan Bapaknya 

bukan karena ia tidak memiliki sikap sopan dan menghargai orang yang lebih tua 

namun ia ingin lebih bersikap akrab dengan Bapaknya. Pada umumnya, anak laki-

laki memang lebih akrab dengan Bapaknya daripada Ibunya meskipun dalam hal 

berkomunikasi ia lebih sering berkomunikasi dengan Ibunya. Panggilan Cong 

pada percakapan di atas yang dinyatakan oleh Pak Mawardi merupakan panggilan 

keakraban antara orangtua dengan anak dalam bahasa Madura. Bahasa dominan 

yang digunakan dalam keluarga kawin campur ini yaitu bahasa Madura. Akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan Feli merespons dengan bahasa Indonesia 

ketika Bapaknya berkomunikasi dengannya. Namun hal tersebut jarang terjadi 

dalam hal komunikasi setiap harinya. Bahkan data yang didapat dalam penelitian 

ini pada keluarga Feli yaitu berbahasa Madura. 

b)  SS menikah dengan IJ (SST) : Desa Jangkar  

Data 3  

Percakapan antara Ibu (istri) dengan Bapak (suami) dan anak. 

Ibu : Gil, de’enje lun Gil. [DəɁənjə lUn] 
   „Gil, kesini dulu Gil.‟ 
Anak : Bâdâ apa, Bok? [bəDə boɁ?] 
   „Ada apa, Bu? 
Ibu      : Ariya bâdâ tamuy nyaré be’na. [ariya bəDə tamUy ñarɛ bəɁna] 
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   „Ini ada tamu cari kamu.‟ 
Bapak : Mara riya’ Gil bâdâ ghuruna. [mara riyaɁ bəDə ghuruna] 
   „Ini Gil ada gurumu.‟ 
Anak : Sapa Pak? [sapa] 
   „Siapa Pak?‟ 
Bapak : Ariya guruna be’na. [ariya ghuruna bəɁna] 
   „Ini gurumu.‟ 
Anak : Iyâ sapa? [iyə sapa] 
   „Iya siapa?‟ 
Ibu   : Mara mangkana kalowar. Je’ pera’ amaén PS.[mara maŋkana           

kalᴐwar. jəɁ pɛraɁ amaɛn] 
   „Ayo makanya keluar. Jangan cuma main PS.‟  

Percakapan di atas menggambarkan ketika orangtua (Bapak dan Ibu) 

menyuruh anaknya yang berusia 12 tahun itu untuk menemui gurunya yang 

sedang bertamu ke rumah mereka. Percakapan tersebut berlangsung pada malam 

hari (Senin, 21 Maret 2016) saat guru SD Agil sedang bertamu ke rumahnya. 

Terlihat Bapak Untung dan Ibu Umi sedang duduk-duduk di ruang tamu dan Agil 

sedang bermain PS di ruang tengah. Agil masih asyik bermain PS sambil bertanya 

guru siapa yang bertamu ke rumahnya. Kemudian Bapak dan Ibunya menyuruh 

paksa untuk berhenti bermain PS dan menemui gurunya tersebut. Agil akan benar-

benar berhenti bermain dan menemui gurunya dengan cara paksaan dan sedikit 

bentakan. Lalu tidak lama kemudian Agil benar-benar berhenti dan menemui 

gurunya.  

Bahasa yang digunakan Agil untuk merespons bahasa orangtuanya yaitu 

bahasa Madura tingkatan enjâ’-iyâ. Hal ini dikarenakan Agil yang memiliki sikap 

sangat akrab dengan orangtuanya bahkan ia menganggap orangtuanya seperti 

sahabatnya namun ada batas dalam bersenda gurau. Penggunaan bahasa Madura 

dalam ruang lingkup kawin campur tersebut karena lingkungan mereka rata-rata 

menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi sehari-hari. Meskipun kadang 
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dalam keluarga kawin campur ini menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa 

Indonesia dicampur dengan bahasa Madura.  

Bapak Untung berasal dari Situbondo menikah dengan Bu Umi berasal 

dari Banyuwangi. Bahasa ibu Bapak Untung yaitu bahasa Madura dan bahasa ibu 

Bu Umi yaitu bahasa Jawa. Bapak Untung bekerja sebagai pengusaha ikan dan Bu 

Umi sebagai ibu rumah tangga. Keluarga kawin campur ini merupakan golongan 

status sosial tinggi di lingkungannya. Bu Umi sebagai penutur dan Agil sebagai 

mitra tutur lalu hadir orang ketiga yaitu Bapak Untung yang ikut berkomunikasi 

dalam dialog di atas. 

c) SJ menikah dengan IS (SSR) : Desa Asembagus  

Data 4  

Percakapan antara Ibu (istri), Bapak (suami), dan anak. 

Ibu : Ki, Bapak mana? 
Anak : É bengkona dede, Bok. [ɛ bəŋkᴐna DəDə boɁ] 
   „Di rumah Bu de/Pak de, Bu.‟ 
Ibu : Panggil Ki bapaknya! 
Anak : Pak, é cellok Ebok. [ɛ cəllᴐk ɛboɁ] 
   „Pak, dipanggil Ibu.‟ 
Bapak : Apa dek? [DɛɁ] 
   „Apa dik?‟ 
Ibu       : Ariya ca’na ngakana bekna, mas. [ariya caɁna ŋakana bəɁna] 
   „Ini katanya mau makan, mas.‟ 
Bapak : Beh iyâ lah sabe’ ghellu. [bəh iyə lah sabəɁ ghəllu] 
   „Oh ya sudah taruh dulu.‟ 
Anak  :Bok, lagghuna bâdâ PR. [boɁ, lakghuna bəDə] 
  „Bu, besok ada PR.‟ 
Ibu : PR apa Ki? 
Anak :Matematika Bok lempo ngerja’aghina, sara. [bᴐɁ lɛmpᴐ   

ŋərjaɁaghina sara] 
   „Matematika Bu males mau ngerjakan, sulit.‟ 
Bapak : Gampang Ki hitung-hitungan. 
Ibu : Ayo Ki ambil bukunya. Kerjakan! 
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Dialog di atas menjelaskan ketika Bu Ima menyuruh anaknya yang berusia 

11 tahun untuk memanggil Bapaknya. Bu Ima sebagai penutur dan Rifki sebagai 

mitra tutur lalu hadir orang ketiga yaitu Pak Sutrisno. Rifki sekarang duduk 

dibangku kelas 5 SD tersebut, memanggil Pak Sutrisno di rumah Bu de/Pak de-

nya. Rifki berasal dari keluarga kawin campur, Bapak dari Pasuruan yang bersuku 

Jawa dan Ibu dari Situbondo yang bersuku Madura. Pak Sutrisno bekerja sebagai 

tukang mebel dan Bu Ima sebagai ibu rumah tangga. Keluarga campur ini 

merupakan golongan status sosial rendah di lingkungannya. 

Peristiwa tersebut berlangsung Kamis, 24 Maret 2016 ketika Bu Ima 

menyiapkan makan malam Pak Sutrisno. Sebelumnya Pak Sutrisno memang 

menyuruh Bu Ima untuk menyiapkan malam harinya. Namun Pak Sutrisno pergi 

ke rumah kakak Bu Ima di samping rumahnya. Kemudian Bu Ima menyuruh Rifki 

yang sedang berada di dalam kamarnya untuk memanggil Pak Sutrisno karena 

makan malamnya sudah siap. Lalu Rifki beranjak memanggil Bapaknya dan 

kembali lagi ke rumahnya. Padahal makanan yang telah Bu Ima siapkan selesai, 

Pak Sutrisno masih duduk-duduk di ruang tamunya. Lalu Rifki menyeru dari 

dalam kamarnya bahwa besok ia ada PR (Pekerjaan Rumah). Awalnya Rifki tidak 

mau mengerjakan PR tersebut karena ia merasa malas mengerjakan dan PRnya 

sulit. Kemudian Bu Ima sedikit membentak Rifki untuk mengambil buku dan 

mengerjakan PR tersebut.  

Bahasa yang digunakan Rifki dalam berkomunikasi dengan orangtuanya 

yaitu bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ meskipun orangtuanya menggunakan 

bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengannya. Hal ini disebabkan oleh 
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bahasa yang digunakan lingkungan sekitar Desa Asembagus yakni bahasa 

Madura. Rifki dikenal lebih sering berkomunikasi dan lebih akrab dengan Ibunya. 

Penggunaan bahasa Jawa sering digunakan dalam keluarga campur ini akan tetapi 

hanya digunakan oleh Pak Sutrisno dan Bu Ima. Bahasa yang sering digunakan 

Rifki dalam berkomunikasi setiap harinya yaitu bahasa Madura. 

d) SS menikah dengan IJ (SSR) : Desa Asembagus  

Data 5  

Percakapan berikut antara Ibu dengan anak. 

Ibu : Wi‟, ngala’aghi map é lemari Wi‟! [ŋalaɁaghi ɛ] 
   „Wi‟, ambilkan map di lemari!‟ 
Anak : Sé kemma Bok? [sɛ kɛmma boɁ] 
   „Yang mana Bu?‟ 
Ibu    : Jeriya sé berna mirah ghibe kadiye. [jəriya sɛ bərna mIrah ghibə 

kadiyə] 
   „Itu yang warna merah bawa kesini.‟ 

Percakapan di atas menggambarkan ketika Bu Tatik menyuruh Dwi untuk 

mengambil map merah di lemari. Bu Tatik sebagai penutur dan Dwi sebagai mitra 

tutur. Ketika itu sore hari (Jumat, 25 Maret 2016) ada seorang perempuan 

berkunjung ke rumah Bu Tatik. Maksud perempuan tersebut mengunjungi rumah 

Bu Tatik untuk meminta KTP (Kartu Tanda Pengenal) dan KK (Kartu Keluarga). 

Bu Tatik sedang menemani perempuan tersebut di ruang tamu yang sangat 

sederhana. Lalu Bu Tatik menyuruh anaknya bernama Dwi untuk mengambilkan 

berkas-berkas. Dwi sedang berada di depan ruang televisi. Tampaknya ia sedang 

menonton acara kartun karena volume televisi tersebut terdengar jelas ke ruang 

tamu. Tanpa alasan setelah mendengar perintah Bu Tatik, Dwi langsung menuju 

lemari yang Bu Tatik suruh untuk mengambil map berwarna merah.  
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Dwi merupakan anak yang berasal dari kawin campur (Madura-Jawa). 

Bapak Adam, Ayah Dwi berasal dari Situbondo bersuku Madura dan Bu Tatik, 

Ibu Dwi berasal dari Banyuwangi bersuku Jawa. Keluarga campur ini merupakan 

golongan status sosial dalam lingkungannya. Bapak Adam bekerja sebagai kuli 

bangungan dan Bu Tatik bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Bahasa yang digunakan Bu Tatik yaitu bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ 

begitu sebaliknya bahasa yang digunakan Dwi juga bahasa Madura tingkat enjâ’-

iyâ. Hal ini karena bahasa di lingkungan sekitar Desa Asembagus yaitu bahasa 

Madura. Bu Tatik sebagai seorang pendatang dari Banyuwangi dapat mengusai 

dan berbahasa Madura dengan baik karena beliau telah tinggal lebih dari 5 tahun 

di Desa Asembagus. Menjadi ibu rumah tangga menuntut Bu Tatik untuk banyak 

berkomunikasi dengan tetangga-tetangga sekitar. Karena terbiasa menggunakan 

bahasa Madura setiap harinya, Bu Tatik berbahasa Madura pada anaknya begitu 

sebaliknya. 

Data 6 

Percakapan antara Anak dengan Bapak. 

Anak : Ghelle’ Bapakna Ari nelpon, Pak? [ghəlləɁ bapaɁna] 
   „Tadi Bapaknya Ari nelpon, Pak?‟ 
Bapak : Apa ca’na Wi‟? [caɁna] 
   „Apa katanya Wi‟?‟ 
Anak : Moliya ca’na. [mᴐliya caɁna] 
  „Mau pulang katanya.‟ 
Bapak : Dhina degghi’ Bapak nelpona. [dhina DekghiɁ nɛlpᴐna] 
   „Biar nanti Bapak mau nelpon.‟ 

 Percakapan di atas menggambarkan ketika anak usia 12 tahun Dwi 

namanya berkomunikasi dengan Bapaknya, Pak Adam namanya. Dwi siswa kelas 

6 tersebut memberitahu Bapaknya bahwa Bapak Ari tetangga depan rumahnya 
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yang bekerja di Malaysia tadi menelpon dan menberitahu bahwa beliau akan 

pulang. Dialog ini terjadi ketika malam hari (Kamis, 24 Maret 2016) Pak Adam 

duduk santai di ruang tamu dan Dwi keluar dari dalam rumah menuju pintu. Dwi 

ingin pergi ke rumah Ari yang letaknya tepat berada di depan rumah Dwi.  

Dwi sebagai penutur dan Pak Adam sebagai mitra tutur. Bahasa yang 

digunakan Pak Adam pada Dwi yaitu bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ, begitu 

pula bahasa yang digunakan Dwi. Penggunaan bahasa mereka dipengaruhi oleh 

bahasa masyarakat sekitar. Menjadi kuli bangunan membuat Pak Adam lebih 

sering berkomunikasi dengan masyarakat. Terkadang Pak Adam mengajarkan 

Dwi berbahasa Indonesia namun penggunaan bahasa Indonesia ini jarang 

digunakan dalam berkomunikasi. Mereka lebih sering menggunakan bahasa 

Madura. 

e) SJ menikah dengan IS (SST) : Desa Asembagus  

Data 7  

Percakapan antara Ibu dengan anak. 

Ibu : Mau ke mana? Sini Fi! 
Anak : Engko’ nganu kalambhi Mi‟. [əŋkᴐɁ ŋanu kalambhi] 
   „Saya anu baju Mi‟.‟ 
Ibu : Anu apa Fi?  
Anak   : Engko’ lepet-lepet kalambhi Mi‟. [əŋkᴐɁ ləpɛt ləpɛt kalambhi] 
   „Saya lipat-lipat baju Mi‟.‟ 

Percakapan di atas menggambarkan ketika Ibu Sari berkomunikasi dengan 

anaknya yang berusia 7 tahun, Shofi namanya. Ibu sari sebagai penutur dan Shofi 

sebagai mitra tutur. Ibu Sari dalam percakapannya menyuruh Shofi untuk 

menemuinya namun Shofi tidak mau karena ia ingin menyelesaikan pekerjaannya 
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yaitu melipat-lipat baju. Dialog ini berlangsung pada malam hari (Selasa, 29 

Maret 2016) saat Ibu Sari duduk di ruang tamu bersama suaminya dan dua orang 

tamu. Sedangkan Shofi yang awalnya duduk di ruang tamu, ia keluar ingin 

menuju rumah keduanya yang berada tepat di sebelah kanan rumahnya. Maksud 

Shofi keluar dan menuju rumah keduanya hanya untuk melipat-lipat baju.  

Shofi merupakan anak yang berasal dari kawin campur beda suku. Ibu Sari 

berasal dari Situbondo dengan suku Madura. Sedangkan Bapak Fanuri berasal 

dari Banyuwangi dengan suku Jawa. Keluarga kawin campur ini tergolong dalam 

status sosial tinggi di lingkungannya. Pekerjaan Pak Fanuri sebagai guru dan Ibu 

Sari juga sebagai guru.  

Penggunaan bahasa yang digunakan Ibu Sari dalam berkomunikasi dengan 

Shofi yaitu bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan Ibu Sari ingin mengajarkan 

bahasa Indonesia kepada anaknya. Namun, Shofi merespons komunikasi Ibunya 

dengan menggunakan bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ. Karena pekerjaan Ibu Sari 

sebagai seorang guru di sekolah swasta membuat beliau lebih sering berada di luar 

rumah. Ibu Sari jarang berkomunikasi dengan Shofi karena beliau mengajar dari 

pagi hari sampai sore hari. Setiap harinya Shofi lebih sering berkomunikasi 

dengan kakek dan neneknya yang setiap hari mereka menggunakan bahasa 

Madura. Karena lingkungan sekitar Shofi berbahasa Madura, dalam 

berkomunikasi setiap harinya ia menggunakan bahasa Madura. Akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan Shofi terkadang mencampur bahasa Madura dengan 

bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan Ibu Sari. 
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Data 8 

Percakapan antara Bapak dengan anak. 

Bapak : Fi, Shofi dak boleh gitu. [DaɁ] 
  „Fi, Shofi tidak boleh gitu.‟ 
Anak : Iyâ Bah. [iyə] 
  „Iya Bah.‟ 
Bapak : Sini Fi, duduk sini. 
Anak : Iyâ Bah, marena. [iyə marɛna] 
  „Iya Bah, bentar lagi.‟ 

Dialog di atas menggambarkan ketika Bapak Fanuri menyuruh Shofi untuk 

tidak bersikap seperti yang ia lakukan terhadap Ibunya pada dialog sebelumnya. 

Bapak Fanuri sebagai penutur dan Shofi sebagai mitra tutur. Pada malam hari 

(Selasa, 29 Maret 2016) Bapak Fanuri duduk di ruang tamu bersama istri dan dua 

orang tamu. Sedangkan Shofi berdiri di depan pintu.  

Bahasa yang digunakan Bapak Fanuri pada Shofi yakni bahasa Madura. 

Sama halnya seperti istrinya, Ibu Sari, Bapak Fanuri ingin mengajarkan bahasa 

Indonesia pada anak. Namun, karena anak lebih sering tinggal dengan kakek dan 

neneknya, menyebabkan bahasa yang diajarkan oleh kakek neneknya lah yang 

lebih sering digunakan oleh anak tersebut. Bapak Fanuri juga merupakan seorang 

guru di sekolah swasta yang sama mengajarnya dari pagi hari sampai sore hari. 

Komunikasi intensif antara Bapak Fanuri dengan Ibu Sari dan Shofi biasanya 

ketika malam hari. Terkadang Bapak Fanuri menggunakan bahasa Madura 

maupun bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Namun, bahasa Madura yang 

digunakan Bapak Fanuri masih terdengar kaku. Bapak Fanuri berasal dari 

Banyuwangi, bahasa Jawa yang digunakan biasanya bahasa Osing. Ketika Bapak 

Fanuri menggunakan bahasa Jawa kepada Shofi, biasanya Shofi tidak mengerti 

maksud yang diungkapkan Bapak Fanuri. Maka dari itu, Bapak Fanuri lebih 
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sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Madura, maupun campuran bahasa 

Indonesia dengan bahasa Madura dalam berkomunikasi. Maksud dari kata “bah” 

dalam percakapan di atas yakni sebutan abah untuk Bapak Fanuri yang tidak lain 

dari persamaan panggilan Bapak.  

f) SS menikah dengan IJ (SST) : Desa Sumberanyar  

Data 9 

Percakapan antara Bapak (suami) dengan Ibu (istri) dan anak. 

Bapak : Ilo, Ayah melléyaghi rokok sa’! [mɛllɛyaghi saɁ] 
   „Ilo, Ayah belikan rokok sana!‟ 
Anak : É dimma Yah? [ɛ dimma] 
   „Di mana Yah?‟ 
Bapak : Yâ é toko Lo, jenuwa é sabâh. [yə ɛ jənuwa ɛ sabəh] 
   „Ya di toko Lo, masa di sawah.‟ 
Anak : É toko sé diyâ apa sé dissa’? [ɛ sɛ Diyə sɛ DissaɁ] 
  „Di toko yang sini apa yang sana?‟ 
Ibu    : Duh Ilo, ya terserah kamu Lo. Pokoknya Ayah melléyaghi rokok. 

[mɛllɛyaghi] 
  „Duh Ilo, ya terserah kamu Lo. Pokoknya Ayah belikan rokok.‟ 
Anak : Iyâ Ma. Kemma pesséna? [iyə kɛmma pɛssɛna] 
  „Iya Ma. Mana uangnya?‟ 
Ibu : Sana minta sama Ayahnya! 
Bapak : Ini Lo, soso’na beli makanan buat Om Ubed. Terserah dah 

makanan apa. [sᴐsᴐɁna] 
 „Ini Lo, kembalinya beli makanan buat Om Ubed. Terserah 

makanan apa.‟ 
Anak : Iyâ Yah, siap bos. [iyə] 
  „Iya Yah, siap bos.‟ 

Percakapan di atas menggambarkan ketika Pak Asis berkumpul dengan 

istri dan anaknya di teras. Pak Asis sebagai penutur dan Ilo sebagai mitra tutur 

lalu hadir orang ketiga yaitu Bu Mahmulah. Tergambar Pak Asis menyuruh 

anaknya yang bernama Ilo untuk membeli rokok di toko. Kemudian Ilo masih 

bertele-tele menanyakan di mana dia akan membeli rokok itu. Ibu Mahmulah, Ibu 

Ilo geregetan melihat sikap Ilo yang bertele-tele. Lalu, ketika Pak Asis 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA KAWIN .... SHOVI WILDANIA



52 

 

memberikan uang rokok pada Ilo, beliau meminta uang kembalian rokok tersebut 

digunakan untuk membeli makanan.  

Sabtu, 2 April 2016 dialog ini ketika Pak Asis duduk di teras bersama istri, 

Ilo, dan dua orang tamu. Pak Asis sedang membakar kertas untuk membunuh 

serangga yang mengganggu penerangan lampu pada malam itu. Sedangkan Ibu 

Mahmulah sedang menjahit karung dan menempel koran serta tas kresek untuk 

lomba fashion dari bahan daur ulang barang bekas.  

Bahasa yang digunakan pada percakapan di atas dominan bahasa Madura 

tingkat enjâ’-iyâ. Pak Asis terlihat menggunakan bahasa Madura pada Ilo 

meskipun ada satu kalimat campuran bahasa Madura dengan bahasa Indonesia. 

Meskipun Pak Asis dan Bu Mahmulah mencampur bahasa Madura dengan bahasa 

Indonesia ketika berkomunikasi dengan Ilo, respons Ilo dalam menjawab setiap 

tuturan mereka yaitu menggunakan bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ. Ilo 

merupakan anak yang berusia 9 tahun dan berasal dari keluarga kawin campur. 

Pak Asis berasal Situbondo yang bersuku Madura dan Bu Mahmulah berasal dari 

Pekalongan yang bersuku Jawa. Keluarga campur ini merupakan golongan status 

sosial tinggi di lingkungannya. Pak Asis bekerja sebagai seorang guru, begitu pula 

bu Mahmulah.  

Data 10 

Percakapan antara anak dengan Bapak. 

Anak : Yah, Ilo noro’a rekreasi ka Malang. [nᴐrᴐɁa ka] 
  „Yah, Ilo mau ikut rekreasi ke Malang.‟ 
Bapak : Kadimma Lo? [kadimma] 
  „Ke mana Lo?‟ 
Anak : Jatim Park Yah. 
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Bapak : Beh, be’eri’ kan lah mare Lo noro’ rekreasi sakola’anna Ayah. 
[bəh bəɁəriɁ kan lah marɛ nᴐrᴐɁ sakᴐlaɁanna] 

  „Loh, kemarin kan sudah Lo ikut rekreasi sekolah Ayah.‟ 
             Anak : Tapé kan tak abâreng kanca-kancana Ilo Yah. [tapɛ kan taɁ a 

bərəŋ kanca kancana] 
  „Tapi kan tidak sama teman-teman Ilo Yah.‟ 
Bapak : Hmm iyelah. Abele lun ka Mamana. [iyəlah abələ lUn ka 

mamana] 
  „Hmm iya sudah. Bilang dulu sama Mamanya.‟ 
Anak : Iya Yah. 

Percakapan di atas menggambarkan ketia anak yang berusia 9 tahun, Ilo 

namanya meminta izin sekaligus merayu Pak Asis untuk menyetujui permintaan 

anaknya tersebut. Ilo meminta izin untuk ikut rekreasi ke Malang. Pak Asis 

menyetujui namun meminta Ilo untuk minta izin juga pada Bu Mahmulah. Ilo 

sebagai penutur dan Pak Asis sebagai mitra tutur. Dialog tersebut ketika Ilo 

datang membeli rokok atas suruhan Pak Asis pada dialog sebelumnya. Tetap sama 

seperti percakapan sebelumnya pada hari Sabtu 2 April 2016, Pak Asis masih 

duduk di teras dengan dua orang tamu dan Bu Mahmulah yang menjahit baju daur 

ulang barang bekas. Bahasa yang digunakan Pak Asis dan Ilo sangat luwes. 

Terlihat pada percakapan di atas, Ilo terkenal sangat akrab dengan Pak Asis. Pak 

Asis mengajarkan bahasa Madura pada Ilo agar tidak ada kecanggungan dalam 

berkomunikasi setiap hari. Ilo sangat menguasai bahasa Madura dengan baik 

karena lingkungan sekitar Ilo mendukung Ilo untuk berbahasa Madura setiap 

harinya. 

Penggunaan bahasa Jawa dalam keluarga campur ini, biasanya digunakan 

oleh Bu Mahmulah pada Pak Asis. Bu Mahmulah jarang menggunakan bahasa 

Jawa pada Ilo. Meskipun Bu Mahmulah menggunakan bahasa Jawa ketika 

berkomunikasi dengan Pak Asis, respons Pak Asis biasanya menggunakan bahasa 
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Madura, bahasa Indonesia, atau campuran bahasa Indonesia dengan bahasa 

Madura. 

g) SJ menikah dengan IS (SST) : Desa Sumberanyar  

Data 11 

Percakapan antara Bapak (suami) dengan Ibu (istri) dan anak.  

Bapak  : Tadi ada Ayahnya Ilo kesini Biel. 
Anak : Anu apa Pak? [anu apa] 
  „Ngapain Pak?‟ 
Bapak : Yâ tadâ’ Biel, a maén. Dak sama Ilo tapi, sendirian. [yə taDəɁ a 

maɛn DaɁ] 
  „Ya tidak ada Biel, main. Tidak sama Ilo tapi, sendirian.‟ 
Anak : Oh, Nabiel a maéna ka Ilo yâ Pak? [a maɛna ka yə] 
  „Oh, Nabiel mau main ke Ilo ya Pak?‟ 
Ibu : Demma’a Biel? [DəmmaɁa] 
  „Mau ke mana Biel?‟ 
Anak : Entara ka Ilo Bok. [əntara ka boɁ] 
  „Mau ke Ilo Bu. 
Ibu : Iyâ je’ lem-malem Biel. [iyə jəɁ ləm maləm] 
  „Iya jangan malam-malam Biel.‟ 
Bapak : Iya sudah sana main. 

Dialog di atas Pak Achmad sebagai penutur, Nabiel sebagai mitra tutur, 

dan Bu Zai sebagai orang ketiga. Percakapan di atas menggambarkan ketika Pak 

Achmad memberitahu anaknya yang bernama Nabiel bahwa tadi ada Ayah dari 

teman Nabiel bertamu ke rumah mereka. Setelah anak yang berusia 12 tahun 

tersebut diberitahu bahwa Ayah dari temannya yang bernama Ilo bertamu ke 

rumahnya, ia meminta izin pada Pak Achmad untuk bermain ke rumah temannya 

tersebut. Kemudian ibunya, Bu Zai, memastikan Nabiel ingin pergi ke mana 

dengan menanyakan ulang anaknya hendak pergi ke mana. Lalu dipertegas 

kembali oleh Nabiel bahwa ia ingin pergi bermain ke rumah Ilo. Ibu Zai memberi 

amanat untuk Nabiel agar ia tidak pulang malam. Memang jarak rumah Ilo dan 
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Nabiel tidak begitu jauh. Permintaan Nabiel untuk bermain dengan Ilo disetujui 

oleh Pak Achmad.  

Sore itu (Minggu, 3 April 2016), ketika Pak Achmad duduk santai sambil 

merokok di ruang tamu. Sedangkan Bu Zai menyapu teras dan Nabiel siap 

bergegas pergi menuju sepeda roda duanya yang berada tepat di halaman 

rumahnya. Bahasa yang digunakan Pak Achmad, Bu Zai, dan Nabiel dalam 

percakapan di atas dominan menggunakan bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ. 

Meskipun ada beberapa tuturan Pak Achmad yang mencampur bahasa Madura 

dengan bahasa Indonesia. Pak Achmad merupakan seorang pendatang di Desa 

Sumberanyar. Beliau berasal dari Malang dengan bahasa ibunya bahasa Jawa. 

Sebab beliau menikah dengan Ibu Zai asli orang Sumberanyar dengan bahasa ibu 

bahasa Madura, bahasa Jawa yang Pak Achmad gunakan ketika berkumpul 

dengan keluarganya di Malang jarang digunakan ketika bersama keluarga di 

Sumberanyar. Hal ini disebabkan oleh bahasa lingkungan sekitar Desa 

Sumberanyar yaitu bahasa Madura. Keluarga kawin campur ini merupakan 

golongan status sosial tinggi di lingkungannya. Pak Achmad bekerja sebagai 

pedagang, begitu pula istrinya.  

h) SJ menikah dengan IS (SSR) : Desa Sumberanyar  

Data 12 

Percakapan antara Ibu dengan anak. 

Ibu : Bean, jangan didekatkan anjingnya! Mbak sama Masnya takut. 
Anak : Ta’ ende’ Ma, nyandher dhibi’. [taɁ ənDəɁ ñandher dhibiɁ] 
  „Tidak mau Ma, kesini sendiri.‟ 
Ibu : Agghe Yan! [akghə] 
  „Usir Yan!‟ 
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Anak : Iyâ Ma. [iyə] 
  „Iya Ma.‟ 

Percakapan di atas menggambarkan ketika Bu Nita menyuruh Bean, 

anaknya, untuk tidak mendekatkan anjing pada tamu yang datang. Kemudian anak 

yang berusia 8 tahun tersebut pemberi pembelaan bahwa bukan ia yang menyuruh 

anjing tersebut mendekat namun anjingnya sendiri yang ingin mendekat. Lalu Bu 

Nita menyuruh Bean untuk mengusir anjing tersebut. Bu Nita sebagai penutur dan 

Bean sebagai mitra tutur.   

Pada sore itu (Rabu, 20 April 2016), Bu Nita berjalan dari dalam 

rumahnya menuju pintu untuk keluar rumah. Tepat di depan pintu Bu Nita 

berbicara pada Bean, anaknya. Waktu itu peneliti bersama teman laki-lakinya 

ingin bertamu ke rumah Bean. Belum sampai pada rumah Bean, peneliti dan 

teman laki-lakinya adi hadang oleh seekor anjing milik tetangga Bean di halaman 

rumahnya. Memang sekitar rumah Bean rata-rata beragama Kristen dan 

memelihara anjing. Bean waktu itu sedang duduk di dangau yang berada di 

halaman rumah Bean. Penggunaan bahasa yang digunakan Bu Nita pada Bean 

yakni bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Sedangkan Bean merespons tuturan 

Bu Nita dengan menggunakan bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ.  

Bean merupakan anak yang berasal dari kawin campur beda suku. Bu Nita 

berasal dari Situbondo dengan suku Madura. Sedangkan Pak Miarso berasal dari 

Pasuruan dengan suku Jawa. Keluarga kawin campur ini tergolong status sosial 

rendah di lingkungannya. Pekerjaan Pak Miarso serabutan kadang menjadi kuli 

bangunan kadang bekerja di sawah dan Bu Nita sebagai ibu rumah tangga. 
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Data 13 

Percakapan antara Ibu (istri) dengan Bapak (suami) dan anak. 

Ibu : Bean, Ayahna jeghei é kamar. [ayahna jəghəi ɛ] 
  „Bean, Ayahnya bangunkan di kamar.‟ 
Anak : Iyâ Ma. [iyə] 
  „Iya Ma.‟ 
Bapak : Bâdâ apa Dik? [bəDə] 
  „Ada apa Dik?‟ 
Ibu : Ariya bâdâ tamuy temmuni. [ariya bəDə tamUy təmmUni] 
  „Ini ada tamu ditemani.‟ 
Bapak  : Beh iya. Bean sini Bean. [bəh] 
  „Loh iya. Bean sini Bean.‟ 
Anak  : Engko’ é soro ajâgâ anjing bi’ Mama, Yah. [əŋkᴐɁ ɛ sᴐrᴐ ajəgə  

biɁ] 
  „Saya disuruh jaga anjing sama Mama, Yah.‟ 
Bapak : Sudah, ta’ kéra kesini itu anjingnya. [taɁ kɛra] 
  „Sudah, tidak mungkin kesini itu anjingnya.‟ 
Anak : Iya Yah.  

Percakapan di atas menggambarkan ketika Bu Nita menyuruh Bean untuk 

membangunkan Ayahnya, Bapak Miarso, di kamarnya. Rabu, 20 April 2016 Bu 

Nita masih di depan pintu sambil menyuruh tamu yang datang masuk dan duduk 

di ruang tamu. Kemudian Bu Nita memanggil dan menyuruh Bean yang masih 

duduk di dangau depan rumahnya untuk membangunkan Ayahnya. Tujuan 

membangunkan Bapak Miarso untuk menemui tamu yang datang ke rumah 

mereka. Kemudian Bean turun dari dangau tersebut dan menuju kamar Ayahnya. 

Setelah Bean membangunkan Ayahnya, ia kembali duduk di teras untuk menjaga 

anjing agar anjing tersebut tidak mendekat. Kemudian Pak Miarso duduk di ruang 

tamu sambil menemui tamu yang datang dan memanggil Bean untuk tidak 

menjaga anjing karena beliau yakin anjing tersebut tidak akan mendekat. Lalu 

Bean ikut duduk di ruang tamu.  
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Bu Nita sebagai penutur, Bean sebagai mitra tutur, dan Pak Miarso sebagai 

orang ketiga. Bahasa yang digunakan Bapak Miarso sebagai pendatang dari 

Pasuruan di Desa Sumberanyar yaitu campuran bahasa Indonesia dengan bahasa 

Madura. Hal ini disebabkan karena lingkungan sekitar dan lingkungan kerja 

Bapak Miarso menggunakan bahasa Madura untuk berkomunikasi dalam setiap 

harinya.  

3.1.2 Variasi Bahasa Jawa 

Variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo 

yang menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi ada dua informan dengan 

tiga data. Kedua informan tersebut berasal dari dua desa di Kabupaten Situbondo. 

Dua desa tersebut yakni Desa Jangkar dan Desa Sumberanyar. Satu informan 

berasal dari Desa Jangkar dan satu informan lagi berasal dari Desa Sumberanyar. 

Selain itu, dua informan berasal dari status sosial rendah berdasarkan pekerjaan 

orangtuanya. Berikut dua informan dengan tiga data tersebut. 

a) SS menikah dengan IJ (SSR) : Desa Jangkar  

Data 14 

Percakapan antara Ibu dengan anak. 

Ibu      : Surian toh nduk, kok ngono rambute. [suriyan ndUɁ ŋᴐnᴐ rambutɛ] 
  „Sisiran toh nak, kok gitu rambutnya.‟ 
Anak : Iyo Buk. [iyᴐ] 
  „Iya Buk.‟ 
Ibu    : Jupuken iku tellung gelang sing Ibuk gawe nduk. [jupuɁən iku 

telluŋ sIŋ gawɛ ndUɁ] 
 „Ambilkan tiga gelang itu yang Ibu buat Nak.‟ 
Anak : Sing warna opo Buk? [sIŋ ᴐpᴐ] 
   „Yang warna apa Bu?‟ 
Ibu : Sak karep wis nduk. [saɁ karep wIs ndUɁ] 
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   „Terserah Nak.‟ 
Anak : Iki ae ya Buk? [iki aɛ] 
  „Ini saja ya Bu?‟ 
Ibu      : Iya wis iku ae. Kek’ono Mbak e! [wIs iku aɛ kɛɁᴐnᴐ embaɁ ɛ] 
  „Iya sudah itu saja. Kasihkan Mbaknya!‟ 
Anak : Iya Buk. 

Percakapan di atas menjelaskan ketika Ibu Husniya menyuruh Nurin, 

anaknya, untuk menyisir rambutnya yang berantakan. Dialog tersebut Bu Husniya 

sebagai penutur dan Nurin sebagai mitra tutur. Waktu itu Bu Husniya, Nurin, dan 

tiga orang tamu duduk di ruang tamu sederhana yang menyatu dengan teras 

rumah. Rumah Bu Husniya memang masih rumah adat Jawa Timuran yang teras 

rumahnya multifungsi. Disebut sebagai multifungsi karena teras tersebut juga bisa 

dijadikan sebagai ruang tamu. Pada pagi itu (Minggu, 10 April 2016), sembari 

anak yang berusia 12 tahun masuk ke dalam rumahnya untuk menyisir rambut, Bu 

Husniya kembali menyuruh Nurin untuk mengambil tiga buah gelang yang 

dibuatnya. Bu Husniya berniat untuk memberikan gelang tersebut pada tamu. 

Setelah Nurin mengambilkan gelang tersebut, Bu Husniya menyuruh Nurin untuk 

memberikan gelang pada tamu tersebut. Selain menjadi ibu Rumah Tangga, Bu 

Husniya juga sering membuat gelang. Terlihat pada waktu itu ada tetangga Bu 

Husniya yang duduk di balai-balai dekat ruang tamunya sedang membantu Bu 

Husniya membuat gelang.  

Sebagai seorang pendatang dari Jember, Bu Husniya biasanya 

menggunakan bahasa Madura dan bahasa Indonesia dengan tetangga-tetangganya 

saja. Akan tetapi, ketika berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya Bu 

Husniya menggunakan bahasa Jawa. Hal ini menyebabkan, bahasa yang 

dikomunikasikan Nurin dalam sehari-hari yaitu bahasa Jawa. bahasa Jawa yang 
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digunakan dalam keluarga kawin campur ini bahasa Jawa Arek dengan tingkat 

bahasa ngoko. 

Nurin merupakan anak yang berasal dari keluarga kawin campur. Bapak 

Murawi berasal dari Situbondo yang bersuku Madura. Ibu Husniya berasal dari 

Jember yang bersuku Jawa. Keluarga kawin campur ini tergolong status sosial 

rendah. Pekerjaan Bapak Murawi sebagai nelayan dan Bu Husniya sebagai ibu 

rumah tangga. 

b) SS menikah dengan IJ (SSR) : Desa Sumberanyar  

Data 15 

Percakapan antara Ibu dengan anak. 

Ibu : Naz, Nazwa iki loh ono Fani. [iki ᴐnᴐ] 
  „Naz, Nazwa ini loh ada Fani.‟ 
Anak : Iya Buk, kongkon mlebu ae. [kᴐŋkᴐn mləbu aɛ] 
  „Iya Buk, suruh masuk saja.‟ 

Percakapan di atas menjelaskan ketika Bu Rita memberitahu Nazwa 

bahwa ada temannya yang ingin bertemu Nazwa. Pada siang itu (Senin, 18 April 

2016) Bu Rita dan suami sedang menemui tamu di ruang tamu. Sedangkan Nazwa 

berada di dalam rumahnya. Kemudian Nazwa meyuruh Ibunya untuk menyuruh 

temannya masuk.  

Pada dialog di atas Bu Rita sebagai penutur dan Nazwa sebagai mitra 

tutur. Nazwa merupakan anak yang berusia 12 tahun berasal dari keluarga kawin 

campur. Pak Dwi berasal dari Situbondo dengan bahasa ibu bahasa Madura dan 

Bu Rita berasal dari Cilacap dengan bahasa ibu bahasa Jawa. Keluarga kawin 
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campur ini tergolong status sosial rendah dalam lingkungannya. Pak Dwi bekerja 

sebagai pedagang dan Bu Rita hanya ibu rumah tangga.  

Bahasa yang digunakan Bu Rita dan Nazwa yakni dominan bahasa Jawa 

Arek dengan tingkat bahasa ngoko. Sebagai seorang pendatang dari Cilacap, Bu 

Rita mempertahankan bahasa Jawanya di Desa Sumberanyar. Hal ini disebabkan 

lingkungan sekitar Bu Rita atau tetangga-tetangga Bu Rita rata-rata berbahasa 

Jawa. Bahkan, untuk penggunaan bahasa Madura dalam berkomunikasi sehari-

hari sangat jarang digunakan oleh Bu Rita dan Nazwa.  

Data 16 

Percakapan antara anak dengan Ibu (istri) dan Bapak (suami). 

Anak  : Buk, sesok Nazwa dikongkon nang omahe Fani. [sɛsoɁ dikᴐŋkᴐn 
naŋ ᴐmaɛ] 

  „Buk, besok Nazwa disuruh ke rumah Fani.‟ 
Ibu : Ono opo Naz? [ᴐnᴐɁ ᴐpᴐ] 
    „Ada apa Naz?‟ 
Anak : Jarene Fani ulang tahun. [jarɛnɛ] 
  „Katanya Fani ulang tahun.‟ 
Bapak : Yo ngeke’i hadiah Naz. [yᴐ ŋəkɛɁi] 
  „Ya ngasih hadiah Naz.‟ 
Anak : Hadiah opo Yah? [ᴐpᴐ] 
  „Hadiah apa Yah?‟ 
Bapak : Sak ono e duwekmu Naz. [saɁ ᴐnᴐɁ ɛ duwɛɁmu] 
  „Seadanya uangmu Naz.‟ 
Anak : Emoh, njaluk duwek Ayah ae. [emᴐh njalUɁ duwɛɁ aɛ] 
  „Tidak mau, minta uang Ayah saja.‟ 

Dialog di atas Nazwa sebagai penutur, Bu Rita sebagai mitra tutur, dan 

Pak Dwi sebagai orang ketiga. Percakapan di atas menjelaskan ketika anak yang 

berusia 12 tahun meminta izin untuk pergi ke rumah temannya besok. Bu Rita 

menanyakan atas perihal apa anaknya ingin bertamu ke rumah temannya tersebut. 

Kemudian Nazwa memberikan alasan ia ingin datang ke acara ulang tahun 
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temannya. Pak Dwi memberi solusi untuk memberikan hadiah kepada temannya 

yang ulang tahun dengan melihat banyaknya uang yang dimiliki anak untuk 

membeli hadiah. Lalu Nazwa menolak karena ia ingin membeli hadiah ulang 

tahun untuk temannya itu dengan uang Ayahnya.  

Ternyata, pada percakapan sebelumnya maksud teman Nazwa yang 

bernama Fani mendatangi rumah Nazwa ia ingin mengundang Nazwa untuk hadir 

di acara ulang tahunnya besok. Siang itu (Senin, 18 April 2016), Bu Rita dan Pak 

Dwi masih di ruang tamu menemui tamu. Setelah Fani berpamitan pulang dan ia 

meninggalkan rumah Nazwa, Nazwa keluar dari rumah ikut duduk di ruang 

tamunya. Kemudian Nazwa memberitahu maksud kedatangan Fani pada 

orangtuanya. Meskipun Pak Dwi merupakan salah satu masyarakat asli 

Sumberanyar, bahasa yang digunakan Pak Dwi dalam berkomunikasi dengan istri 

dan anaknya yaitu bahasa Jawa. Mengingat kembali lingkungan tempat mereka 

tinggal dominan bahasanya bahasa Jawa. Pak Dwi akan sewaktu-waktu 

menggunakan bahasa Madura ketika beliau berbicara dengan orang yang bersuku 

Madura. Begitu pula Nazwa, ia akan berbicara bahasa Madura hanya dengan 

teman-teman sekolahnya yang berbahasa Madura. 

3.1.3 Variasi Bahasa Indonesia 

Variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo 

yang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi ada dua informan 

dengan empat data. Kedua informan tersebut berasal dari dua desa di Kabupaten 

Situbondo. Dua desa tersebut yakni Desa Jangkar dan Desa Asembagus. Satu 

informan berasal dari Desa Jangkar dan satu informan lagi berasal dari Desa 
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Asembagus. Selain itu, dua informan berasal dari status sosial tinggi berdasarkan 

pekerjaan orangtuanya. Berikut dua informan dengan empat data tersebut.  

a) SJ menikah dengan IS (SST) : Desa Jangkar  

Data 17 

Percakapan antara Bapak dengan anak. 

Bapak  : Ra, ambilkan kacamata Bapak Ra! 
Anak : Di mana Pak? 
Bapak : Di meja di kamar. 
Anak : Ini Pak. 

Dialog di atas Pak Karyanto sebagai penutur dan Ara sebagai mitra tutur. 

Percakapan di atas menjelaskan ketika Pak Karyanto menyuruh Ara untuk 

mengambilkan kacamata yang diletakkan di meja di dalam kamar Pak Karyanto. 

Ara anak yang berusia 9 tahun langsung mengambilkan kacamata sesuai perintah 

Ayahnya. Siang itu (Jumat, 9 April 2016) Pak Karyanto mencari KTP (Kartu 

Tanda Pengenal) dan KK (Kartu Keluarga) di ruang tamu. Sedangkan Ara berada 

di kamarnya.  

Ara merupakan anak yang berasal dari keluarga kawin campur Madura-

Jawa. Pak Karyanto berasal dari Banyuwangi dengan bahasa ibunya bahasa Jawa. 

Sedangkan Ibu Hosniyati berasal dari Situbondo dengan bahasa ibunya bahasa 

Madura. Keluarga kawin campur ini tergolong status sosial tinggi dalam 

lingkungannya. Pekerjaan Pak Karyanto sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 

Bu Hosniyati sebagai pedagang. 

Bahasa yang digunakan Pak Karyanto dan Ara merupakan bahasa 

Indonesia. Meskipun lingkungan atau tetangga-tetangga mereka menggunakan 
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bahasa Madura dalam berkomunikasi sehari-hari, mereka tetap menggunakan 

bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan keluarga mereka. Hal ini 

disebabkan letak rumah mereka sedikit jauh dengan rumah-rumah warga sekitar. 

Dari kecil, Ara memang dibentuk untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika 

berkomunikasi dengan alasan agar ia mudah berbahasa saat di sekolah. Hal lain 

yang menyebabkan Ara menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi 

yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang tidak 

memihak antara bahasa ibu Bu Hosniyati bahasa Madura dan bahasa ibu Pak 

Karyanto bahasa Jawa.  

Data 18 

Percakapan antara Anak dengan Ibu (istri) dan Bapak (suami). 

Anak : Ada PR bahasa Inggris Bok. 
Ibu : Ya kerjakan Ra. 
Anak : Dak tahu Ara Bok [DaɁ] 
Ibu : Ini ada Bapaknya, nanti dikasih tahu. 
Bapak : Iya ayo sini Ra. 

Dialog di atas Ara sebagai penutur, Bu Hosniyati sebagai mitra tutur, dan 

Pak Karyanto sebagai orang ketiga. Pada malam itu (Kamis, 8 April 2016) Bu 

Hosniyati dan Pak Karyanto menemui tamu di ruang tamu. Sedangkan Ara keluar 

dari kamar menuju ruang televisi. Percakapan di atas menjelaskan ketika Ara 

berkata bahwa ada PR (Pekerjaan Rumah) bahasa Inggris. Kemudian Bu 

Hosniyati menyuruh Ara untuk mengerjakan PR tesebut. Namun, Ara tidak dapat 

mengerjakan PR tersebut karena dia merasa PRnya begitu sulit. Lalu Bu Hosniyati 

meyuruh Ara untuk bertanya atau mengerjakan PR tersebut bersama Ayahnya. 

bahasa Indonesia yang digunakan keluarga Pak Karyanto ini pelafalannya masih 
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cenderung ke bahasa Indonesia dialek Madura. Mengingat bahasa yang digunakan 

masyarakat Desa Jangkar dominan bahasa Madura.  

b) SS menikah dengan IJ (SST) : Desa Asembagus  

Data 19 

Percakapan antara Ibu (istri) dengan Bapak (suami) dan anak. 

Ibu : Ini ada kancana Uli Yah. [kancana] 
  „Ini ada temannya Uli Yah.‟ 
Bapak : Sapa Dik? [sapa] 
  „Siapa Dik?‟ 
Ibu : Shovi Yah. 
Bapak : Oh, yang rumahnya belakang toko Safira ya? Bal, Iqbal sini Bal. 
Anak : Iya Yah. 
Bapak : Salaman sama Mbaknya Bal. Itu temannya Mbak Uli. 
Ibu : Itu ditanya kelas berapa Bal? 
Anak : Kelas 6 SD Mbak. 

Dialog di atas Bu Betriyani sebagai penutur, Pak Subiyantoro sebagai 

mitra tutur, Iqbal sebagai orang ketiga, dan tamu sebagai orang keempat. 

Percakapan di atas menjelaskan ketika Bu Betriyani memberitahu Pak 

Subiyantoro bahwa ada teman dari anak pertama mereka bertamu ke rumahnya. 

Siang itu (Kamis, 14 April 2016) Pak Subiyantoro dan Iqbal baru datang dari 

sekolah. Pak Subiyantoro menuju ruang tamu dan menanyakan pada tamu tersebut 

untuk mempertegas bahwa ia benar teman dari anak pertamanya. Lalu Pak 

Subiyantoro memanggil Iqbal untuk bersalaman pada teman anak pertamanya 

tersebut. Setelah Iqbal bersalaman, tamu tersebut menanyakan kelas berapakah 

Iqbal sekarang? Kemudian Iqbal menjawab ia kelas 6 SD.  

Iqbal merupakan anak yang berusia 12 tahun berasal dari keluarga kawin 

campur beda suku. Pak Subiyantoro berasal dari Situbondo dengan suku Madura 
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dan Bu Betriyani berasal dari Banyuwangi dengan suku Jawa. Keluarga kawin 

campur ini tergolong status sosial tinggi dalam lingkungannya. Pekerjaan Pak 

Subiyantoro sebagai guru dan Bu Betriyani sebagai ibu rumah tangga.  

Bahasa yang digunakan keluarga Pak Subiyantoro dalam berkomunikasi 

sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Mekipun ada satu dua kata dalam satu kalimat 

yang berbahasa Madura, respons Iqbal tetap menggunakan bahasa Indonesia. Hal 

ini karena keluarga Pak Subiyantoro yang tinggal di perumahan dan jarangnya 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar membuat Pak Subiyantoro dan Bu 

Betriyani mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak untuk berkomunikasi. 

Selain itu, menjadi tenaga pendidik (Guru) Pak Subiyantoro menuntut anak untuk 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar agar memudahkan anak untuk belajar 

di sekolah. 

Data 20 

Percakapan antara Bapak dengan anak. 

Bapak  : Mau ke mana Bal? 
Anak : Mau ke rumah Zidan Yah. 
Bapak : Hmm kamu a maén malolo Bal. Tidur siang aja! [a maɛn malᴐlᴐ] 
  „Hmm kamu main terus Bal. Tidur siang saja!‟ 
Anak : Sebentar Cuma Yah. Ya ya ya. 
Bapak : Iya Jam 1 pulang Bal, tidur. 
Anak : Iya Yah.  

Dialog di atas Pak Subiyantoro sebagai penutur dan Iqbal sebagai mitra 

tutur. Ketika seorang tamu ingin pamitan pulang siang itu (Kamis, 14 April 2016), 

lalu Pak Subiyantoro mengantarkan tamu tersebut dari ruang tamu sampai 

halaman rumah. Kemudian terlihat Iqbal yang sudah salin dari baju seragamnya 

dengan mengendarai  sepeda dua rodanya meminta izin untuk bermain ke rumah 
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Zidan, temannya. Percakapan di atas menjelaskan ketika Pak Subiyantoro 

menanyakan anaknya yang berusia 12 tahun ingin bermain. Iqbal memberitahu 

Ayahnya bahwa ia ingin bermain sebentar saja ke rumah temannya. Kemudian 

Pak Subiyantoro menyuruh Iqbal untuk sebaiknya tidur siang saja. Namun, Iqbal 

tetap merayu Ayahnya untuk tetap pergi bermain. Lalu Pak Subiyantoro memberi 

syarat Iqbal untuk tetap pergi asalkan jam satu siang Iqbal sudah berada di rumah 

dan tidur siang. Bahasa yang digunakan Iqbal yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan 

bahasa yang digunakan Pak Subiyantoro yaitu campuran bahasa Madura dengan 

bahasa Indonesia. 

Tabel 8 Data Informan di Desa Jangkar 

No. Data  

Bahasa Suami Bahasa Istri 
Status 

Sosial 

Bahasa 

Anak 
Jawa Madura Jawa Madura 

Data 1 dan 

Data 2  

√ - - √ Rendah Madura 

Data 3 - √ √ - Tinggi Madura 

Data 14 - √ √ - Rendah Jawa 

Data 17 dan 

Data 18 

√ - - √ Tinggi Indonesia 
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Tabel 9 Data Informan di Desa Asembagus 

No. Data  

Bahasa Suami Bahasa Istri 
Status 

Sosial 

Bahasa 

Anak 
Jawa Madura Jawa Madura 

Data 4  √ - - √ Rendah Madura 

Data 5 dan 

Data 6 

- √ √ - Rendah Madura 

Data 7 dan 

Data 8 

√ - - √ Tinggi Madura 

Data 19 dan 

Data 20 

- √ √ - Tinggi Indonesia 

Tabel 10 Data Informan di Desa Sumberanyar 

No. Data  

Bahasa Suami Bahasa Istri 
Status 

Sosial 

Bahasa 

Anak 
Jawa Madura Jawa Madura 

Data 9 dan 

Data 10  

- √ √ - Tinggi Madura 
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Data 11 √ - - √ Tinggi Madura 

Data 12 dan 

Data 13 

√ - - √ Rendah Madura 

Data 15 dan 

Data 16 

- √ √ - Rendah Jawa 

 

3.2 Faktor yang Memengaruhi Variasi Bahasa Kawin Campur (Madura-

Jawa) di Kabupaten Situbondo 

Variasi bahasa yang digunakan oleh kawin campur (Madura-Jawa) di 

Kabupaten Situbondo tidak hanya ditentukan oleh faktor linguistik, tetapi juga 

ditentukan oleh faktor-faktor non linguistik yaitu faktor sosial. Beberapa faktor 

sosial yang memengaruhi penggunaan bahasa adalah lingkungan, intensitas 

bertemu orangtua, status sosial, situasi kebahasaan, dan kekerabatan.  

3.2.1 Faktor-Faktor Sosial 

Faktor sosial adalah faktor yang pengaruhnya berasal dari luar kebahasaan, 

hal ini kaitannya dengan masyarakat. Berikut faktor-faktor sosial yang 

memengaruhi variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 

Situbondo. 
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3.2.1.1 Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor dominan di luar kebahasaan yang 

memengaruhi variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 

Situbondo. Menurut data di lapangan, hampir semua bahasa yang digunakan anak 

tersebut diperoleh dari lingkungan sekitar mereka. Lingkungan memang sangat 

memengaruhi setiap bahasa yang digunakan oleh seseorang. Bisa jadi, seseorang 

berbahasa sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada.  

Misalnya pada data 4 keluarga Bapak Sutrisno dan Ibu Ima yang tinggal di 

Desa Asembagus mempunyai anak yang berusia 11 tahun bernama Rifki. Berikut 

dialog antara Bu Ima, Pak Sutrisno, dan Rifki yang variasi bahasanya dipengaruhi 

oleh lingkungan. 

 Ibu : Ki, Bapak mana? 
Anak : É bengkona dede, Bok. [ɛ bəŋkᴐna DəDə boɁ] 
   „Di rumah Bu de/Pak de, Bu.‟ 
Ibu : Panggil Ki bapaknya! 
Anak : Pak, é cellok Ebok. [ɛ cəllᴐk ɛboɁ] 
   „Pak, dipanggil Ibu.‟ 
Bapak : Apa dek? [DɛɁ] 
   „Apa dik?‟ 
Ibu       : Ariya ca’na ngakana bekna, mas. [ariya caɁna ŋakana bəɁna] 
   „Ini katanya mau makan, mas.‟ 
Bapak : Beh iyâ lah sabe’ ghellu. [bəh iyə lah sabəɁ ghəllu] 
   „Oh ya sudah taruh dulu.‟ 
Anak : Bok, lagghuna bâdâ PR. [boɁ lakghuna bəDə] 
  „Bu, besok ada PR.‟ 
Ibu : PR apa Ki? 
Anak :Matematika Bok lempo ngerja’aghina, sara. [bᴐɁ lɛmpᴐ   

ŋərjaɁaghina sara] 
   „Matematika Bu males mau ngerjakan, sulit.‟ 
Bapak : Gampang Ki hitung-hitungan. 
Ibu : Ayo Ki ambil bukunya. Kerjakan! 

Masyarakat Desa Asembagus rata-rata menggunakan bahasa Madura 

khususnya daerah lingkungan rumah Rifki. Bahasa yang digunakan Rifki dalam 
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dialog di atas yakni bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ. Rifki dikenal lebih sering 

berkomunikasi dengan ibunya, Bu Ima, yang menggunakan bahasa ibu bahasa 

Madura. Bahasa ibu  yang digunakan Pak Sutrisno yaitu bahasa Jawa. Bahasa 

tersebut jarang dikomunikasikan oleh Pak Sutrisno pada Rifki. Hal ini karena 

Rifki lebih mengerti dan mudah menggunakan bahasa Madura daripada bahasa 

Jawa. Begitu juga lingkungan yang memengaruhi bahasa yang digunakan Rifki 

yaitu bahasa Madura. Data-data dari informan lain yang bahasanya dipengaruhi 

oleh lingkungan yakni data 1, data 2, data 5, data 6, data 7, data 8, data 9, data 10, 

data 11, data 12, data 13, data 15, dan data 16. Dari data-data tersebut bahasa yang 

digunakan oleh anak dalam kawin campur (Madura-Jawa) dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan di sini mengacu pada lingkungan masyarakat. 

Beberapa data bahasa anak tersebut tidak hanya menggunakan bahasa Madura 

yang sejenis dengan contoh data 4, namun ada juga yang menggunakan bahasa 

Jawa. 

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. 

Apalagi bagi anak yang berasal dari keluarga (orangtua) kawin campur. Mereka 

akan berbahasa sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada. Misalnya, ketika 

mereka berada di lingkungan orang yang mayoritas berbahasa Madura, maka tidak 

menutup kemungkinan mereka akan menggunakan bahasa Madura ketika mereka 

berkomunikasi. Sedangkan ketika mereka berada di lingkungan orang yang 

mayoritas bahasanya bahasa Jawa, maka mereka juga akan menggunakan bahasa 

Jawa. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ketika mereka berada di 

lingkungan yang mayoritas bahasanya bahasa Madura maupun bahasa Jawa, 
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mereka malah menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena bahasa 

yang diajarkan pertama oleh orangtuanya yaitu bahasa Indonesia.  

3.2.1.2 Intensitas Bertemu Orangtua 

Variasi bahasa dalam penelitian ini cenderung menggunakan bahasa yang 

pertama kali diajarkan oleh orang terdekat mereka. Artinya, bisa jadi orangtua 

mereka atau orang yang mengasuh mereka. Dari data penelitian ini, sebagian 

besar anak meniru bahasa yang diajarkan pertama oleh orangtuanya atau orang 

yang sering bersamanya.  

Ada informan pada data 14 yang lebih intens bertemu dengan ibunya 

daripada bapaknya. Hal ini karena bapak sering bekerja di luar kota. Data tersebut 

dari keluaga Nurin yang berusia 12 tahun berasal dari kawin campur beda suku. 

Bapaknya berasal dari bahasa ibu bahasa Madura dan ibunya berasal dari bahasa 

ibu bahasa Jawa. Mereka tinggal di Desa Jangkar yang rata-rata masyarakatnya 

menggunakan bahasa Madura ketika berkomunikasi. Berikut data bahasa yang 

dipengaruhi oleh intensitas bertemu orang tua. 

Ibu      :Surian toh nduk, kok ngono rambute. [suriyan  ndUɁ ŋᴐnᴐ  
rambutɛ] 

             „Sisiran toh nak, kok gitu rambutnya.‟ 
Anak : Iyo Buk. [iyᴐ] 
  „Iya Buk.‟ 
Ibu    : Jupuken iku tellung gelang sing Ibuk gawe nduk. [jupuɁən iku 

telluŋ sIŋ gawɛ ndUɁ] 
 „Ambilkan tiga gelang itu yang Ibu buat Nak.‟ 
Anak : Sing warna opo Buk? [sIŋ ᴐpᴐ] 
   „Yang warna apa Bu?‟ 
Ibu : Sak karep wis nduk. [saɁ karep wIs ndUɁ] 
   „Terserah Nak.‟ 
Anak : Iki ae ya Buk? [iki aɛ] 
  „Ini saja ya Bu?‟ 
Ibu      : Iya wis iku ae. Kek’ono Mbak e! [wIs iku aɛ kɛɁᴐnᴐ embaɁ ɛ] 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA KAWIN .... SHOVI WILDANIA



73 

 

  „Iya sudah itu saja. Kasihkan Mbaknya!‟ 
Anak : Iya Buk. 

Dialog di atas mengilustrasikan Bu Husniya berkomunikasi dengan Nurin 

menggunakan bahasa Jawa dan respons Nurin juga menggunakan bahasa Jawa. 

Telah disebutkan di atas bahwa Nurin jarang bertemu bapaknya yang 

menggunakan bahasa ibu bahasa Madura. Meskipun lingkungan masyarakat 

Nurin rata-rata menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi, akan tetapi 

bahasa yang diajarkan oleh ibu Nurin yaitu bahasa Jawa, maka ketika Nurin 

berkomunikasi dengan lingkup keluarganya ia menggunakan bahasa Jawa.  

Ada pula variasi bahasa anak dipengaruhi oleh siapa yang mengajarkan 

bahasa atau lebih intens bertemu siapa anak tersebut. Contohnya pada data 7 dan 

data 8 yang informannya lebih intens berkomunikasi dengan kakek dan neneknya. 

Hal ini karena orangtua dari informan bekerja dari pagi sampai sore. Sehingga 

waktu bertemu dengan orangtua yakni hanya malam hari. Berikut contoh data 

bahasa anak yang hanya intens bertemu malam hari bersama orangtuanya. 

Data 7 

Ibu : Mau ke mana? Sini Fi! 
Anak : Engko’ nganu kalambhi Mi‟. [əŋkᴐɁ ŋanu kalambhi] 
   „Saya anu baju Mi‟.‟ 
Ibu : Anu apa Fi?  
Anak   : Engko’ lepet-lepet kalambhi Mi‟. [əŋkᴐɁ ləpɛt ləpɛt kalambhi] 
   „Saya lipat-lipat baju Mi‟.‟ 
 
Data 8 

Bapak : Fi, Shofi dak boleh gitu. [DaɁ] 
  „Fi, Shofi tidak boleh gitu.‟ 
Anak : Iyâ Bah. [iyə] 
  „Iya Bah.‟ 
Bapak : Sini Fi, duduk sini. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA KAWIN .... SHOVI WILDANIA



74 

 

Anak : Iyâ Bah, marena. [iyə marɛna] 
  „Iya Bah, bentar lagi.‟ 

Dialog pada data 7 dan data 8 merupakan data bahasa dari keluarga Bapak 

Fanuri dan Ibu Sari. Mereka merupakan keluarga kawin campur beda suku dan 

mempunyai anak yang berusia 7 tahun, Shofi namanya. Bahasa yang digunakan 

orangtua Shofi yakni bahasa Indonesia dengan dialek Madura. Ada pengakuan 

dari pasangan suami istri yang berasal dari suku yang berbeda ini bahwa Shofi 

lebih intens bertemu dan berkomunikasi dengan kakek dan neneknya daripada 

dengan mereka. Mereka juga menyesal pada bahasa yang dikomunikasikan 

anaknya tersebut bahasa Madura tingkat enjâ’-iyâ. Mereka berharap dan ingin 

mengajarkan bahasa Madura tingkat engghi-enten ataupun tingkat engghi-

bhunten. Maksudnya agar anak mempunyai sopan santun berbahasa dengan siapa 

anak berbicara atau berkomunikasi. Namun, karena mereka sibuk bekerja dari 

pagi sampai malam, bahasa yang digunakan anak yakni bahasa yang diajarkan 

oleh siapa yang mengasuh atau yang lebih intens bertemu dengan anak. 

Tidak menutup kemungkinan intensitas anak bertemu dengan orangtua 

menjadi faktor sosial variasi bahasa pada anak yang berasal dari keluarga kawin 

campur. Misalnya dalam sebuah keluarga kawin campur, Bapak berasal dari suku 

Jawa dan Ibu berasal dari suku Madura kemudian anak tersebut sering bertemu 

dan berkomunikasi dengan ibunya, maka tidak menutup kemungkinan bahasa 

komunikasi anak akan meniru bahasa yang digunakan oleh ibunya. 

3.2.1.3 Status Sosial 

 Faktor lain selain lingkungan dan usia yang memengaruhi variasi bahasa 

anak dalam kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo yaitu status 
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sosial atau kelas sosial. Bahasa seseorang akan terlihat dari  bahasa status sosial 

atau kelompok sosial mereka di masyarakat. Bahasa seorang guru akan berbeda 

dengan bahasa seorang petani, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Akan tetapi, 

penyampaian bahasa yang digunakan anak-anak dari tingkat status sosial rendah 

cenderung lebih sopan daripada anak-anak dari tingkat status sosial tinggi. 

Menurut data penelitian ini, anak-anak yang berasal dari status sosial rendah akan 

lebih mudah diarahkan dan lebih sering menuruti kemauan penutur daripada anak-

anak yang berasal dari status sosial tinggi. 

 Contoh perbandingan status sosial antara data 20 dengan data 14. 

Perbandingan di sini membandingkan bagaimana sikap anak atau informan yang 

berasal dari status sosial tinggi dan status sosial rendah. Pada data 20, informan 

merupakan anak yang berasal dari keluarga status sosial tinggi. Berikut data 

bahasa anak tersebut. 

Bapak  : Mau ke mana Bal? 
Anak : Mau ke rumah Zidan Yah. 
Bapak : Hmm kamu a maén malolo Bal. Tidur siang aja! [a maɛn malᴐlᴐ] 
  „Hmm kamu main terus Bal. Tidur siang saja!‟ 
Anak : Sebentar Cuma Yah. Ya ya ya. 
Bapak : Iya Jam 1 pulang Bal, tidur. 
Anak : Iya Yah.  

Pada dialog di atas sikap Iqbal terhadap bapaknya kurang sopan dan 

kurang menuruti apa kemauan bapaknya. Hal ini terlihat pada dialog ketika Iqbal 

ingin bermain ke rumah temannya. Respons Iqbal pada kalimat “Sebentar Cuma 

Yah. Ya ya ya.” setelah Pak Subiyantoro tidak mengizinkan Iqbal bermain dan 

menyuruhnya tidur siang. Pada saat itu, Iqbal baru pulang sekolah. Ia mengganti 

baju seragamnya dengan baju mainnya. Kemudian ia mengendarai sepeda roda 

duanya sambil meminta izin pada Pak Subiyantoro, Ayahnya. Saat itu Pak 
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Subiyantoro tidak mengizinkan Iqbal untuk bermain. Beliau menyuruh Iqbal 

untuk sebaiknya tidur siang saja. Namun Iqbal tetap kukuh merayu Ayahnya agar 

ia mendapat izin bermain. Lalu Pak Subiyantoro memberi syarat pada Iqbal, ia 

boleh pergi tetapi jam satu siang Iqbal sudah berada di rumah untuk tidur siang. 

Iqbal merupakan anak yang berasal dari keluarga kawin campur dengan status 

sosial tinggi di lingkungannya. Pemberian status sosial tinggi atau rendah pada 

keluarga kawin campur di sini berdasarkan pekerjaan orangtua. Bapak 

Subiyantoro bekerja sebagai guru dan Bu Betriyani bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. 

 Sedangkan data 14 menjelaskan bagaimana sikap anak yang berasal dari 

keluarga status sosial rendah. Berikut data bahasa anak tersebut. 

Ibu      : Surian toh nduk, kok ngono rambute. [suriyan ndUɁ ŋᴐnᴐ rambutɛ] 
  „Sisiran toh nak, kok gitu rambutnya.‟ 
Anak : Iyo Buk. [iyᴐ] 
  „Iya Buk.‟ 
Ibu    : Jupuken iku tellung gelang sing Ibuk gawe nduk. [jupuɁən iku 

telluŋ sIŋ gawɛ ndUɁ] 
 „Ambilkan tiga gelang itu yang Ibu buat Nak.‟ 
Anak : Sing warna opo Buk? [sIŋ ᴐpᴐ] 
   „Yang warna apa Bu?‟ 
Ibu : Sak karep wis nduk. [saɁ karep wIs ndUɁ] 
   „Terserah Nak.‟ 
Anak : Iki ae ya Buk? [iki aɛ] 
  „Ini saja ya Bu?‟ 
Ibu     : Iya wis iku ae. Kek’ono Mbak e! [wIs iku aɛ kɛɁᴐnᴐ embaɁ ɛ] 
  „Iya sudah itu saja. Kasihkan Mbaknya!‟ 
Anak : Iya Buk. 

 Nurin merupakan anak yang berasal dari keluarga kawin campur dengan 

golongan status sosial rendah di lingkungannya. Bapak Murawi bekerja sebagai 

nelayan dan Bu Husniya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada dialog di atas, 

terlihat Bu Husniya sedang menyuruh Nurin untuk menyisir rambutnya yang 
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berantakan. Tanpa penolakan Nurin langsung masuk rumah dan menyisir 

rambutnya. Lalu Bu Husniya menyuruh Nurin untuk mengambilkan tiga buah 

gelang, Nurin pun langsung mengambilkan tiga buah gelang tersebut. Terlihat 

pada contoh dialog di atas Nurin bersikap sopan dan menuruti apa kemauan 

Ibunya. Respons yang menyatakan bahwa sikap Nurin sopan dan menuruti apa 

kemauan ibunya yakni pada kalimat “Iyo Buk” setelah Bu Husniya menyuruh 

Nurin menyisir rambut. Kemudian pada kalimat “Sing warna opo Buk?” setelah 

Bu Husniya menyuruh Nurin untuk mengambil tiga gelang. 

 Bahasa anak juga tergantung kepada status keluarga tempat pengambilan 

keputusan yang paling mempunyai kedudukan formal pada masing-masing 

anggota keluarga. Misalnya, orangtua yang keras atau otoriter, selalu 

menunjukkan kekuasaan dan kedudukan formalnya sebagai Bapak atau Ibu.  Hal 

ini menyebabkan, anak akan kurang berbicara dan kalau berbicara pun tuturnya 

singkat. Sebaliknya, dalam keluarga yang penilaian dan pengambilan 

keputusannya bergantung lebih banyak kepada kepribadian individual anak 

(dibandingkan dengan kedudukan formalnya) bisa menimbulkan sistem 

komunikasi yang lebih terbuka, anak menjadi lebih berani bertutur, dan 

berwawasan luas.  

3.2.2 Faktor Situasional 

Faktor situasional merupakan faktor yang dalam kaitannya dengan 

penggunaan bahasa. Faktor-faktor tersebut lebih cenderung pada penutur dan 

petutur, yaitu dilihat dari situasi kebahasaan dan kekerabatan.  
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3.2.2.1 Situasi Kebahasaan  

Faktor lain yang memengaruhi variasi bahasa anak dalam kawin campur 

(Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo yaitu situasi kebahasaan. Hal ini 

berpengaruh karena seorang penutur atau petutur biasanya dalam kondisi perasaan 

atau jiwa yang santai, mereka biasanya akan menggunakan bahasa daerah dan 

bahasa Indonesia. Akan tetapi ketika mereka dalam kondisi emosional, biasanya 

mereka akan menggunakan bahasa daerah atau campuran bahasa daerah dan 

bahasa Indonesia. 

Pada data 9 mengilustrasikan variasi bahasa anak yang dipengaruhi oleh 

faktor situasi kebahasaan. Pada data tersebut terlihat penutur dan petutur dalam 

kondisi emosional. Hal ini terlihat pada perubahan bahasa yang dituturkan penutur 

pada mitra tutur. Berikut data bahasanya. 

Bapak : Ilo, Ayah melléyaghi rokok sa’! [mɛllɛyaghi saɁ] 
   „Ilo, Ayah belikan rokok sana!‟ 
Anak : É dimma Yah? [ɛ dimma] 
   „Di mana Yah?‟ 
Bapak : Yâ é toko Lo, jenuwa é sabâh. [yə ɛ jənuwa ɛ sabəh] 
   „Ya di toko Lo, masa di sawah.‟ 
Anak : É toko sé diyâ apa sé dissa’? [ɛ sɛ Diyə sɛ DissaɁ] 
  „Di toko yang sini apa yang sana?‟ 
Ibu    : Duh Ilo, ya terserah kamu Lo. Pokoknya Ayah melléyaghi rokok. 

[mɛllɛyaghi] 
  „Duh Ilo, ya terserah kamu Lo. Pokoknya Ayah belikan rokok.‟ 
Anak : Iyâ Ma. Kemma pesséna? [iyə kɛmma pɛssɛna] 
  „Iya Ma. Mana uangnya?‟ 
Ibu : Sana minta sama Ayahnya! 
Bapak : Ini Lo, soso’na beli makanan buat Om Ubed. Terserah dah 

makanan apa. [sᴐsᴐɁna] 
 „Ini Lo, kembalinya beli makanan buat Om Ubed. Terserah 

makanan apa.‟ 
Anak : Iyâ Yah, siap bos. [iyə] 
  „Iya Yah, siap bos.‟ 
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Pada dialog di atas, menggambarkan ketika Pak Asis menyuruh Ilo untuk 

membeli rokok. Kemudian Ilo masih bertele-tele menanyakan di mana dia akan 

membeli rokok itu. Ibu Mahmulah, Ibu Ilo geregetan melihat sikap Ilo yang 

bertele-tele. Bahasa yang digunakan Ilo dan Pak Asis yaitu bahasa Madura. Lalu 

bahasa yang digunakan Bu Mahmulah yaitu campuran bahasa Indonesia dan 

bahasa Madura. Ada penekanan pengucapan bahasa Madura yang diucapkan oleh 

Bu Mahmulah. Hal ini disebabkan oleh situasi kebahasaan pada dialog tersebut 

dalam kondisi emosional. 

Sedangkan data 19 merupakan contoh variasi bahasa anak yang 

dipengaruhi oleh faktor situasi kebahasaan dalam kondisi santai. Berikut data 

bahasanya. 

Ibu : Ini ada kancana Uli Yah. [kancana] 
  „Ini ada temannya Uli Yah.‟ 
Bapak : Sapa Dik? [sapa] 
  „Siapa Dik?‟ 
Ibu : Shovi Yah. 
Bapak : Oh, yang rumahnya belakang toko Safira ya? Bal, Iqbal sini Bal. 
Anak : Iya Yah. 
Bapak : Salaman sama Mbaknya Bal. Itu temannya Mbak Uli. 
Ibu : Itu ditanya kelas berapa Bal? 
Anak : Kelas 6 SD Mbak. 

Pada dialog di atas terlihat variasi bahasa yang dipengaruhi oleh situasi 

kebahasaan yang digunakan penutur dan mitra tutur menggunakan bahasa 

Indonesia dalam kondisi santai. 

3.2.2.2 Kekerabatan 

Faktor kekerabatan juga dapat menentukan variasi bahasa anak. Jika penutur 

berbicara dengan lawan tutur yang sama-sama memahami bahasa lawan tuturnya, 
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maka situasi percakapan mereka akan menjadi lebih akrab. Hal ini dikarenakan 

penggunaan bahasa yang digunakan menyambung dan situasi bahasa serta topik 

pembicaraannya akan mencair dan tidak tegang.  

Pada data 10 contoh variasi bahasa anak yang dipengaruhi oleh faktor 

kekerabatan. Berikut data bahasa data 10. 

Anak : Yah, Ilo noro’a rekreasi ka Malang. [nᴐrᴐɁa ka] 
  „Yah, Ilo mau ikut rekreasi ke Malang.‟ 
Bapak : Kadimma Lo? [kadimma] 
  „Ke mana Lo?‟ 
Anak : Jatim Park Yah. 
Bapak : Beh, be’eri’ kan lah mare Lo noro’ rekreasi sakola’anna Ayah. 

[bəh bəɁəriɁ kan lah marɛ nᴐrᴐɁ sakᴐlaɁanna] 
  „Loh, kemarin kan sudah Lo ikut rekreasi sekolah Ayah.‟ 

             Anak : Tapé kan tak abâreng kanca-kancana Ilo Yah. [tapɛ kan taɁ 
abərəŋ kanca kancana] 

  „Tapi kan tidak sama teman-teman Ilo Yah.‟ 
Bapak : Hmm iyelah. Abele lun ka Mamana. [iyəlah abələ lUn ka 

mamana] 
  „Hmm iya sudah. Bilang dulu sama Mamanya.‟ 
Anak : Iya Yah. 

Pada dialog di atas terlihat Ilo dan Pak Asis sama-sama memahami bahasa 

lawan tutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, situasi percakapan menjadi sangat 

akrab. Dialog di atas mengilustrasikan Ilo yang meminta izin pada Pak Asis untuk 

ikut liburan sekolahnya ke Malang. Awalnya, Pak Asis memberi penolakan 

karena beliau menganggap sebelumnya Ilo sudah pernah ikut Pak Asis berlibur ke 

Malang. Namun Ilo tetap ingin ikut liburan karena ia merasa pasti berbeda antara 

liburan bersama keluarga dengan liburan bersama teman-teman sekolahnya. 

Kemudian Pak Asis mengiyakan kemauan Ilo dengan syarat Ilo harus meminta 

izin juga pada Mamanya. 
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Tabel 8 Faktor yang Memengaruhi Variasi Bahasa Kawin Campur 

(Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo 

Data 
Variasi 
Bahasa 

Faktor yang Memengaruhi Variasi Bahasa 
Faktor Sosial Faktor Situasional  

Lingkungan 
Intensitas 
Bertemu  
Orangtua 

Status Sosial Situasi 
Kebahasaan  Kekerabatan  

Data 1 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan ibunya 
yang bersuku 
Madura. Karena 
ibunya lebih 
sering di rumah. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 1 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai.  

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 2 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Jarang 
berkomunikasi 
dengan Bapak. 
Namun masih 
terlihat akrab.  

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 2 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai.  

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 3 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapaknya 
yang bersuku 
Madura.  

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua. 

Dialog pada 
data 3 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 4 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan ibunya 
yang bersuku 
Madura. Karena 
ibunya lebih 
sering di rumah. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 4 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 5 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak 
dan ibu. Ibu yang 
berasal dari suku 
Jawa 
menyesuaikan 
bahasa 
lingkungan 
sekitar yaitu 
bahasa Madura. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 5 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 6 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak 
dan ibu. Ibu yang 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 

Dialog pada 
data 6 dalam 
kondisi 
perasaan atau 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
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yaitu bahasa 
Madura. 

berasal dari suku 
Jawa 
menyesuaikan 
bahasa 
lingkungan 
sekitar yaitu 
bahasa Madura. 

kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

jiwa yang 
santai. 

situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 7 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan kakek 
dan nenek yang 
menggunakan 
bahasa Madura 
karena 
orangtuanya dari 
pagi sampai sore 
bekerja. 

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua. 

Dialog pada 
data 7 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 8 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan kakek 
dan nenek yang 
menggunakan 
bahasa Madura 
karena 
orangtuanya dari 
pagi sampai sore 
bekerja. 

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua. 

Dialog pada 
data 8 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 9 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapaknya 
yang bersuku 
Madura. 

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua 

Dialog pada 
data 9 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 10 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapaknya 
yang bersuku 
Madura.  

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua 

Dialog pada 
data 10 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 11 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak 
dan ibu. Bapak 
yang berasal dari 
suku Jawa 
menyesuaikan 
bahasa 
lingkungan 
sekitar yaitu 
bahasa Madura. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 11 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 12 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan ibunya 
yang bersuku 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 

Dialog pada 
data 12 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
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yaitu bahasa 
Madura. 

Madura.  kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 13 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Madura. 

Lebih sering b 
erkomunikasi 
dengan ibunya 
yang bersuku 
Madura.  

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 13 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 14  - Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan ibunya 
yang bersuku 
Jawa.  Bahasa 
yang diajarkan 
pertama oleh 
ibunya yaitu 
bahasa Jawa. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 14 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 15 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Jawa. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan ibunya 
yang bersuku 
Jawa.  Bahasa 
yang diajarkan 
pertama oleh 
ibunya yaitu 
bahasa Jawa. 

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua 

Dialog pada 
data 15 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 16 Bahasa yang 
digunakan 
sesuai 
lingkungan 
yaitu bahasa 
Jawa. 

Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak 
dan ibu. Bapak 
yang berasal dari 
suku Madura 
menyesuaikan 
bahasa 
lingkungan 
sekitar yaitu 
bahasa Jawa. 

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua 

Dialog pada 
data 16 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 17  - Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak 
dan ibu. Bahasa 
yang diajarkan 
pertama kali oleh 
bapak dan 
ibunya yaitu 
bahasa 
Indonesia. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 17 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 18  - Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan ibu. 
Bahasa yang 
diajarkan 
pertama kali oleh 
ibunya yaitu 
bahasa 
Indonesia. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 18 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 
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 Data 19 - Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak 
dan ibu. Bahasa 
yang diajarkan 
pertama kali oleh 
bapak dan 
ibunya yaitu 
bahasa 
Indonesia. 

Lebih sopan, 
lebih mudah 
diarahkan, dan 
menuruti 
kemauan atau 
perintah penutur/ 
orangtua. 

Dialog pada 
data 19 dalam 
kondisi 
perasaan atau 
jiwa yang 
santai. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 

 Data 20 - Lebih sering 
berkomunikasi 
dengan bapak. 
Bahasa yang 
diajarkan 
pertama kali oleh 
bapaknya  yaitu 
bahasa 
Indonesia. 

Kurang sopan, 
kurang mudah 
diarahkan, dan 
tidak langsung 
menuruti 
kemauan atau 
perintah 
penutur/orangtua 

Dialog pada 
data 20 dalam 
kondisi 
emosional. 

Mitra tutur 
memahami bahasa 
yang penutur 
ucapkan, sehingga 
situasi percakapan 
menjadi lebih 
akrab. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis data variasi bahasa kawin campur (Madura-

Jawa) pada tiga desa yaitu Desa Jangkar, Desa Asembagus, dan Desa 

Sumberanyar di Kabupaten Situbondo diketahui bahwa bahasa tersebut begitu 

bervariasi, 

Pertama, variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) pada tiga desa yaitu 

Desa Jangkar, Desa Asembagus, dan Desa Sumberanyar di Kabupaten Situbondo 

dibagi menjadi tiga variasi bahasa yaitu bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa 

Indonesia. Penggunaan bahasa Madura digunakan oleh delapan informan anak 

usia 6-12 tahun dalam kawin campur (Madura-Jawa) yang berasal dari Desa 

Jangkar, Desa Asembagus, dan Desa Sumberanyar dengan status sosial rendah 

atau status sosial tinggi di lingkungannya. Penggunaan bahasa Jawa digunakan 

oleh dua informan anak usia 6-12 tahun dalam kawin campur (Madura-Jawa) 

yang berasal dari Desa Jangkar dan Desa Sumberanyar dengan status sosial 

rendah di lingkungannya. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan oleh dua 

informan anak usia 6-12 tahun dalam kawin campur (Madura-Jawa) yang berasal 

dari Desa Jangkar dan Desa Asembagus dengan status sosial tinggi di 

lingkungannya. Variasi bahasa yang dominan  digunakan oleh anak usia 6-12 

tahun dalam kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo dengan 
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mengambil sampel di tiga kecamatan pada tiga desa yakni Desa Jangkar, Desa 

Asembagus, dan Desa Sumberanyar  yaitu bahasa Madura. 

Kedua, variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten 

Situbondo selain dipengaruhi oleh faktor kebahasaan, variasi bahasa pada anak 

tersebut juga dipengaruhi oleh faktor diluar kebahasaan. Faktor diluar kebahasaan 

tersebut disebut sebagai faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial 

merupakan faktor yang pengaruhnya berasal dari luar kebahasaan, hal ini 

kaitannya dengan masyarakat. Faktor-faktor sosial yang memengaruhi variasi 

bahasa kawin campur (Madura-Jawa) di Kabupaten Situbondo yaitu lingkungan, 

intensitas bertemu orangtua, dan status sosial. Sedangkan faktor situasional 

merupakan faktor yang dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa. Faktor-

faktor situasional yang memengaruhi variasi bahasa kawin campur (Madura-Jawa) 

di Kabupaten Situbondo yaitu situasi kebahasaan dan kekerabatan.   
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4.2 Saran  

 Penelitian ini menggunakan kajian Sosiolinguistik khususnya variasi 

bahasa dengan teori Fishman. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan dalam 

penelitian ini tidak melebar pada pembahasan yang lain dan analisisnya lebih 

tajam. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini 

dengan menggunakan kajian linguistik yang lain. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat diterapkan pada variasi bahasa lain dengan objek dan tempat yang berbeda. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

 

Desa Jangkar 

Keluarga 
ke- Nama Status Tempat 

Lahir 
Tanggal 

Lahir Umur Jenis Pekerjaan Status 
Sosial 

I 

Dwi Karyanto Bapak Banyuwangi 11-04-1968 48 Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) 

Tinggi Hosniyati Ibu Situbondo 27-04-1969 47 Wiraswasta 
Diajeng Arayari 
Margaretha Anak Situbondo 03-05-2007 9 Belum/Tidak 

Bekerja 

II 

Murawi Bapak Situbondo 19-07-1973 43 Nelayan/Perikanan 

Rendah Husniya Ibu Jember 07-05-1971 45 Mengurus Rumah 
Tangga 

Nur Indah 
Alifatur Rohima Anak Situbondo 17-09-2004 12 Belum/Tidak 

Bekerja 

III 

Untung Bapak Situbondo 12-10-1966 50 Wiraswasta 

Tinggi  Umi Kulsum Ibu Banyuwangi 01-07-1972 44 Mengurus Rumah 
Tangga 

Agil Bahtiar 
Putra Imami Anak Situbondo 28-09-2003 12 Belum/Tidak 

Bekerja 

IV 

Mawardi D.P Bapak Jember 21-01-1971 45 Perdagangan 

Rendah Sulistiawati Ibu Situbondo 27-05-1974 42 Mengurus Rumah 
Tangga 

Fely Dwi 
Lisdiansyah Anak Situbondo 26-03-2005 11 Belum/Tidak 

Bekerja 
 

Desa Asembagus 

Keluarga 
ke- Nama Status Tempat 

Lahir 
Tanggal 

Lahir Umur Jenis Pekerjaan Status 
Sosial 

I 

Mohammad 
Fanuri Bapak Banyuwangi 07-10-1970 46 Guru 

Tinggi Sari Adam Nur 
Hawa’ayis Ibu Situbondo 23-02-1968 48 Guru 

Shofia Ummal 
Khoir Anak Situbondo 25-08-2008 8 Belum/Tidak 

Bekerja 

II 

Adam Malik Bapak Situbondo 26-12-1979 37 Wiraswasta 

Rendah Tatik Ibu Banyuwangi 02-11-1986 30 Mengurus Rumah 
Tangga 

Ririrn Dwi 
Indriyani Anak Situbondo 05-08-2004 12 Belum/Tidak 

Bekerja 
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III 

Subiyantoro Bapak Situbondo 05-07-1961 55 Guru 

Tinggi  Betriyani Ibu Banyuwangi 10-12-1973 43 Mengurus Rumah 
Tangga 

Iqbal Wahyu 
Firmansyah Anak Situbondo 26-06-2003 12 Belum/Tidak 

Bekerja 

IV 

Sutrisno Bapak Pasuruan 11-10-1977 39 Industri 

Rendah Nuraima Ibu Situbondo 15-08-1981 35 Mengurus Rumah 
Tangga 

Akhmad Rizal 
Rifki Anak Situbondo 04-02-2005 11 Belum/Tidak 

Bekerja 
 

Desa Sumberanyar 

Keluarga 
ke- Nama Status Tempat 

Lahir 
Tanggal 

Lahir Umur Jenis Pekerjaan Status 
Sosial 

I 

Asis Muslim Bapak Situbondo 06-07-1971 45 Guru 

Tinggi Mahmulah Ibu Pekalongan 23-06-1970 44 Guru 
Farabi Paras 
Philo Anak Situbondo 15-02-2007 9 Belum/Tidak 

Bekerja 

II 

Miarso Bapak Pasuruan 10-10-1977 39 Wiraswasta 

Rendah 
Nita Eka 
Yuanita Ibu Situbondo 05-12-1982 34 Wiraswasta 

Bean Anesha 
Putra Anak Situbondo 24-09-2008 8 Belum/Tidak 

Bekerja 

III 

Ach. 
Shalahuddin 
Rosyid 

Bapak Malang 07-08-1972 44 Perdagangan 

Tinggi  Khozaimah Ibu Situbondo 28-11-1983 33 Perdagangan 
Moch. Ainun 
Nabiel Sholah Anak Situbondo 28-12-2008 8 Belum/Tidak 

Bekerja 

IV 

Ibturi Dwi Capri Bapak Situbondo 23-12-1973 43 Wiraswasta 

Rendah Ritawati Ibu Cilacap 10-10-1976 40 Mengurus Rumah 
Tangga 

Nazswa A.A Anak Situbondo 28-12-2004 12 Belum/Tidak 
Bekerja 
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LAMPIRAN 2 

DATA BAHASA 

 

Data 1 

Anak  : Bok, néka bâdâ tamuyya.  
Ibu  : Sapa Fel?  
Anak : Korang oning, Bok.  
 Ibu : Soro masok, Fel.  
 

Data 2 
 

Bapak  : Fel, ngala’aghi laddhing é depor!  
Anak : (menuju dapur) Sé kemma’an Pak?  
Bapak : Sé ghâbây pangerra’na jhuko’. Sé poté jeriya, Cong.  
Anak : Oh iyâ lah é temmu.  

 
Data 3 
 

Ibu : Gil, de’enje lun Gil.  
Anak : Bâdâ apa, Bok?  
Ibu       : Ariya bâdâ tamuy nyaré be’na.  
Bapak : Mara riya’ Gil bâdâ ghuruna.  
Anak : Sapa Pak?  
Bapak : Ariya guruna be’na.  
Anak : Iyâ sapa?  
Ibu      : Mara mangkana kalowar. Je’ pera’ amaén PS.  

 
Data 4 
 

Ibu : Ki, Bapak mana? 
Anak : É bengkona dede, Bok.  
Ibu : Panggil Ki bapaknya! 
Anak : Pak, é cellok Ebok.  
Bapak : Apa dek?  
Ibu       : Ariya ca’na ngakana bekna, mas.  
Bapak : Beh iyâ lah sabe’ ghellu.  
Anak : Bok, lagghuna bâdâ PR.  
Ibu : PR apa Ki? 
Anak   : Matematika Bok lempo ngerja’aghina, sara.  
Bapak : Gampang Ki hitung-hitungan. 
Ibu : Ayo Ki ambil bukunya. Kerjakan! 
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Data 5 
 

Ibu : Wi’, ngala’aghi map é lemari Wi’! 
  Anak   : Sé kemma Bok?  

Ibu      : Jeriya sé berna mirah ghibe kadiye.  
 
Data 6 

Anak : Ghelle’ Bapakna Ari nelpon, Pak?  
Bapak : Apa ca’na Wi’ 
Anak : Moliya ca’na.  
Bapak : Dhina degghi’ Bapak nelpona.  
 

Data 7 

Ibu : Mau ke mana? Sini Fi! 
Anak : Engko’ nganu kalambhi Mi’.  
Ibu : Anu apa Fi?  
Anak   : Engko’ lepet-lepet kalambhi Mi’ 
 

Data 8 

Bapak : Fi, Shofi dak boleh gitu.  
Anak : Iyâ Bah.  
Bapak : Sini Fi, duduk sini. 
Anak : Iyâ Bah, marena.  

 
Data 9  
 

Bapak : Ilo, Ayah melléyaghi rokok sa’!  
Anak : É dimma Yah 
Bapak : Yâ é toko Lo, jenuwa é sabâh.  
Anak : É toko sé diyâ apa sé dissa’?  
Ibu : Duh Ilo, ya terserah kamu Lo. Pokoknya Ayah melléyaghi rokok.  
Anak : Iyâ Ma. Kemma pesséna?  
Ibu : Sana minta sama Ayahnya! 
Bapak : Ini Lo, soso’na beli makanan buat Om Ubed. Terserah dah makanan apa.  
Anak : Iyâ Yah, siap bos.  

 
Data 10 
 

Anak : Yah, Ilo noro’a rekreasi ka Malang.  
Bapak : Kadimma Lo? 
Anak : Jatim Park Yah. 
Bapak  : Beh, be’eri’ kan lah mare Lo noro’ rekreasi sakola’anna Ayah.  

            Anak   : Tapé kan tak abâreng kanca-kancana Ilo Yah.  
Bapak  : Hmm iyelah. Abele lun ka Mamana.  
Anak   : Iya Yah. 
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Data 11 

Bapak  : Tadi ada Ayahnya Ilo kesini Biel. 
Anak : Anu apa Pak?  
Bapak : Yâ tadâ’ Biel, a maén. Dak sama Ilo tapi, sendirian.  
Anak : Oh, Nabiel a maéna ka Ilo yâ Pak 
Ibu : Demma’a Biel?  
Anak : Entara ka Ilo Bok.  
Ibu : Iyâ je’ lem-malem Biel.  
Bapak : Iya sudah sana main. 

 
Data 12 
 

Ibu : Bean, jangan didekatkan anjingnya! Mbak sama Masnya takut. 
Anak : Ta’ ende’ Ma, nyandher dhibi’.  
Ibu : Agghe Yan!  
Anak : Iyâ Ma.  

 
Data 13 

Ibu : Bean, Ayahna jeghei é kamar.  
Anak : Iyâ Ma.  
Bapak : Bâdâ apa Dik?  
Ibu : Ariya bâdâ tamuy temmuni.  
Bapak  : Beh iya. Bean sini Bean.  
Anak   : Engko’ é soro ajâgâ anjing bi’ Mama, Yah.  
Bapak : Sudah, ta’ kéra kesini itu anjingnya. 
Anak : Iya Yah.  

Data 14 

Ibu      : Surian toh nduk, kok ngono rambute.  
Anak : Iyo Buk.  
Ibu      : Jupuken iku tellung gelang sing Ibuk gawe nduk.  
Anak : Sing warna opo Buk?  
Ibu : Sak karep wis nduk.  
Anak : Iki ae ya Buk?  
Ibu      : Iya wis iku ae. Kek’ono Mbak e!  
Anak : Iya Buk. 

Data 15 

Ibu : Naz, Nazwa iki loh ono Fani.  
Anak : Iya Buk, kongkon mlebu ae.  

 
Data 16 
 

Anak  : Buk, sesok Nazwa dikongkon nang omahe Fani.  
Ibu : Ono opo Naz?  
Anak : Jarene Fani ulang tahun.  
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Bapak : Yo ngeke’i hadiah Naz.  
Anak : Hadiah opo Yah?  
Bapak : Sak ono e duwekmu Naz.  
Anak : Emoh, njaluk duwek Ayah ae.  

 
Data 17 
 

Bapak  : Ra, ambilkan kacamata Bapak Ra! 
Anak : Di mana Pak? 
Bapak : Di meja di kamar. 
Anak : Ini Pak. 

Data 18 
 

Anak : Ada PR Bahasa Inggris Bok. 
Ibu : Ya kerjakan Ra. 
Anak : Dak tahu Ara Bok. 
Ibu : Ini ada Bapaknya, nanti dikasih tahu. 
Bapak : Iya ayo sini Ra. 

Data 19 
 

Ibu : Ini ada kancana Uli Yah 
Bapak : Sapa Dik?  
Ibu : Shovi Yah. 
Bapak : Oh, yang rumahnya belakang toko Safira ya? Bal, Iqbal sini Bal. 
Anak : Iya Yah. 
Bapak : Salaman sama Mbaknya Bal. Itu temannya Mbak Uli. 
Ibu : Itu ditanya kelas berapa Bal? 
Anak : Kelas 6 SD Mbak. 

Data 20 
 

Bapak  : Mau ke mana Bal? 
Anak : Mau ke rumah Zidan Yah. 
Bapak : Hmm kamu a maén malolo Bal. Tidur siang aja!  
Anak : Sebentar Cuma Yah. Ya ya ya. 
Bapak : Iya Jam 1 pulang Bal, tidur. 
Anak : Iya Yah.  
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