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BAB I 

PENDAHULUAN. 
 

1.1 Latar Belakang. 

Bahasa Madura merupakan salah satu bahasa daerah dengan jumlah 

penutur yang tidak sedikit. Masyarakat etnis Madura baik yang tinggal di Pulau 

Madura maupun di luar pulau Madura menggunakan Bahasa Madura sebagai 

bahasa pergaulan dan alat komunikasi. Bahasa Madura sendiri merupakan salah 

satu bahasa daerah yang masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat 

penuturnya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi jummlah penutur, bahasa 

Madura menjadi bahasa daerah terbesar keempat di Indonesia setalah bahasa 

Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Melayu (Sofyan, 2014). 

Menurut data Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998) dalam 

Rusiandi (2015), penutur bahasa Madura berjumlah 2.971.725 jiwa. Hal ini 

dikarenakan tradisi sastra lisan maupun tulis yang masih hidup dan tetap terjaga 

hingga saat ini, sehingga bahasa Madura dikategorikan sebagai salah satu bahasa 

daerah besar di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan paparan Sofyan (2014) 

bahwa pada tahun 1976 dirumuskan kedudukan bahasa daerah yang 

diselenggarakan di Yogyakarta dan hasilnya Bahasa Madura digolongkan sebagai 

bahasa daerah besar di Indonesia.  

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, Bahasa Madura 

mempunya tiga fungsi. Tiga fungsi tersebut menurut Balai Bahasa Provinsi Jawa 

Timur (2014) antara lain; (1) lambang kebanggaan daerah, (2) identitas daerah, 
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dan (3) sarana komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat daerah. 

Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (2014) menjelaskan bahwa fungsi 

Bahasa Madura sebagai bahasa adalah sarana untuk pengungkapan gagasan, 

pikiran, atau pun perasaan para pemakainya. Bahkan saat ini sekolah – sekolah di 

Pulau Madura menjadikan Bahasa Madura sebagai salah satu mata pelajaran 

wajib.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penggunaan Bahasa 

Madura tidak hanya terbatas di pulau Madura saja tetapi juga pulau – pulau 

disekitarnya yang berada di ujung timur pulau Madura, seperti pulau Sapudi, 

Raas, Kambing, dan pulau Kangean. Selain itu, wilayah pemakai bahasa Madura 

juga meliputi daerah pesisir utara pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan daerah 

tapal kuda. Jika dilihat dari penyebaran bahasa Madura di berbagai wilayah di 

Indonesia bisa mengakibatkan adanya variasi bahasa. Variasi bahasa Madura juga 

dimungkinkan terjadi pada penutur bahasa Madura yang tinggal dalam satu 

wilayah (pulau Madura). Perbedaan tersebut dalam ilmu bahasa dikenal dengan 

istilah dialek atau isolek (sebagai istilah netral untuk berbedaan dialek atau 

bahasa) Hudson dalam Mahsun (1995). Lebih jauh Weijnen menjelaskan dalam 

(Ayatrohaedi, 1979) bahwa dialek merupakan sistem kebahasaan yang dipakai 

oleh suatu masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat lain yang 

bertetangga, yang menggunakan sistem yang berlainan walupun erat 

hubungannya.  

Dalam pada itu, menurut Meillet dalam (Ayatrohaedi, 1979) menyebutkan 

bahwa ciri utama dialek adalah perbebedaan dalam kesatuan, dan kesatuan dalam 
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perbedaan. Denga demikian, dialek dapat diartikan sebagai wujud perbedaan 

unsur kebahasaan yang dilatarbelakangi oleh faktor kewilayahan, namun 

perbedaan tersebut tidak sampai membuat tidak saling paham antara penutur satu 

dengan yang lainnya.       

Dialek dan variasi tingkat tutur (speech level) berbahasa merupakan variasi 

bahasa yang dimiliki oleh Bahasa Madura. Jika dilihat dari variasinya, secara 

umum bahasa Madura dapat dibedakan menjadi empat dialek, yaitu: dialek 

Bangkalan, dialek Pamekasan, dialek Sumenep, dan dialek Kangean. Masing-

masing dialek tersebut bisa diketahui berdasarkan ciri-ciri pemakaian kata dan 

pengucapan (Sofyan, 2014). 

Dialek Bangkalan misalnya, dialek Bangkalan merupan variasi bahasa 

Madura yang dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten 

Bangkalan. Tidak sampai disitu, dialek Bangkalan sendiri memiliki beberapa 

variasi dalam pemakaiannya, misalnya dalam penyebutan sesuatu yang 

konteksnya sama. Dalam menyebut kata kamu, masyarakat penutur bahasa 

Madura di Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa variasi untuk merujuk kata 

kamu yaitu menggunakan [bǝ’ǝŋ], [kakƐh], [hƐdǝh]. Selain itu, ditemukan juga 

perbedaan dalam mengungkapkan kata besok. Terdapat dua varian yang 

digunakan untuk merealisasikan kata tersebut, yakni [lǝgʱuʔ] dan [dʱǝkki'].  

Selain dua contoh yang disebutkan di atas, terdapat contoh lain yang 

menggambarkan adanya variasi bahasa Madura yang dituturkan oleh masyarakat 

di Kabupaten Bangkalan. Dalam menyebutkan kata pagi fajar masyarakat di 
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Kabupaten Bangkalan menggunakan tiga varian yaitu [bǝŋ - rabʱǝŋ], [burǝbu], 

dan [pʱajjǝr].                                                                                                                                                                                                 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) bahwa 

dialek bangkalan yang dituturkan oleh masyarakat Kabupaten Bangalan memiliki 

variasi. Namun dalam penelitiaanya, Dewi (2017) hanya memaparkan variasi 

dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Contoh variasi dialek 

Bangkalan dalam tataran fonologi adalah kata kalau. Terdapat dua varian yang 

ditemukan yaitu [mek] dan [mik]. Kedua varian itu memiliki fonem yang berbeda, 

yaitu fonem [e] dan [i]. Selain kata kalau, peneliti sebelumnya juga menemukan 

varian lain yaitu kata membeli. Kata tersebut memiliki dua varian yaitu[mǝlleh] 

dan [mǝlle]. Varian – varian tersebut ditemukan pada penutur di Kecamatan 

Arosbaya dan Kecamatan Geger.   

Meskipun demikian, dalam pengamatan awal penulis menemukan bahwa 

di Kabupaten Bangkalan terdapat sekelompok masyrakat yang menggunakan 

variasi lain. Hal tersebut dijumpai di Kecamatan Kamal tepatnya di Desa 

Tajungan. Beberapa variasi yang dituturkan oleh penutur masyarakat Desa 

Tajungan antara lain penyebutan kata muka, dingin, dan dua. Pada kata muka 

masyarakat penutur di Desa Tajungan menggunakan berian [rai] sedangkan 

masyarakat penutur lain di wilayah Bangkalan menggunakan [muah]. Lebih lanjut 

pada kata dingin masyarakat penutur di Desa Tajungan menggunakan berian 

[adʱǝm] sedangkan masyarakat penutur lain di wilayah Bangkalan menggunakan 

berian [cǝlǝp]. Kemudian pada kata dua masyarakat penutur di Desa Tajungan 
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menggunakan berian [loro] sedangkan masyarakat penutur lain di wilayah 

Bangkalan menggunakan berian [duǝʔ].  

Berdasarkan kenyataan unik yang ditemukan tersebut, Kecamatan Kamal 

merupakan daerah yang memiliki lebih dari satu variasi pemakaian bahasa dialek 

Bangkalan, sehingga penulis mencoba mengangkat penelitian tentang variasi 

bahasa dengan pendekatan dialektologi geografis. Alasan penulis memilih 

Kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitian karena Kabupaten Bangkalan 

dianggap memiliki dialek yang paling beragam jika dibandingakan dengan dialek 

- dialek bahasa Madura yang lain. Hal tersebut disebabkan karena letak 

Kabupaten Bangkalan berada di ujung sebelah barat pulau Madura, dengan kata 

lain Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang pulau Madura baik dari jalur 

darat maupun jalur laut. Dengan demikian kemungkinan terjadinya interaksi dan 

kontak bahasa dengan penutur lain dari luar wilayah tersebut sangat besar, 

terutama Kecamatan Kamal yang merupakan letak pelabuhan yang 

menghubungkan antara pulau Madura dengan pulau Jawa. Dengan kata lain 

kondisi tersebut yang kemudian berpengaruh pada kondisi kebahasaan di 

Kabupaten Bangkalan terutama di Kecamatan Kamal. Disamping itu asumsi lain 

adalah adanya enklave atau kantong bahasa lain selain bahasa Madura di 

Kabupaten Bangkalan. Enklave bahasa merupakan pemakaian bahasa di wilayah 

pemakaian bahasa lain.  

Namun demikian, untuk memastikan desa tersebut merupakan enklave 

atau kantong bahasa atau tidak dan atau memang merupakan variasi bahasa 

Madura dialek Bangkalan, peneliti membandingkan dengan daerah – daerah yang 
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menjadi tetangga atau saling berkomunikasi. Berdasarkan fenomena unik yang 

dipaparkan di atas, penelitian lebih lanjut mengenai geografi dialek bahasa 

Madura di wilayah Kabupaten Bangkalan menjadi penting untuk dilaksanakan. 

Meskipun sudah banyak kajian tentang bahasa Madura, namun belum ada 

penelitian sebelumnya yang mengkaji ikhwal keberadaan variasi pemakaian 

bahasa lain di Kabupaten Bangkalan sebagai objek kajian. Dengan penulis 

mengangkat penelitian geografi dialek di willayah Kabupaten Bangkalan 

diharapkan status isolek atau dialek para penutur bahasa Madura di Wilayah 

Kabupaten Bangkalan terutama di Desa Tajungan akan lebih jelas. 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek leksikonnya. 

Sebaimana disebutkan bahwa salah satu unsur kebahasaan paling mendasar dalam 

penentuan dialek adalah aspek leksikon. Selanjutnya, variasi yang ditemukan akan 

disajikan dalam peta bahasa dan akan dihitung menggunakan metode 

penghitungan dialektometri. Dengan dimikian akan diketahui variasi yang 

ditemukan tersebut akan masuk dalam kategori perbedaan bahasa, dialek, sub 

dialek, wicara atau justru tidak ada perbedaan.   

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dengan demikian 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana deskripsi linguistik variasi leksikon bahasa Madura di kabupaten 

Bangkalan? 

b. Bagaimana pemetaan variasi leksikon dan penetapan status isolek yang 

terdapat di Kabupaten Bangkalan? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarka rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini terbagi dalam 

tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan di bawah ini.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

umum kondisi kebahasaan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Lebih lanjut, 

penelitian ini juga menjadi bentuk pendokumentasian bahasa yang bermanfaat 

bagi ilmu bahasa, khususnya dialektologi.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang variasi leksikon di Kabupaten Bangkalan melalui 

perbandingan leksikon sekaligus transkripsi fonetisnya di tiap desa yang menjadi 

dearah pengamatan. Yang kedua penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang pemetaan variasi leksikon di setiap titik pengamatan serta 

menentukan status perbedaan isolek di dalamnya apakah termasuk dalam 

perbedaan dialek, subdialek, perbedaan wicara, atau bahkan tidak memiliki 

perbedaan.  

1.4 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini berfokus pada dua manfaat penting yakni manfaat teoritis 

dan maafaat praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat memperkaya kajian dialektologi untuk 

wilayah Indonesia di pulau Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan dalam hal 
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variasi bahasa. Variasi bahasa mampu menggambarkan kekayaan bahasa suatu 

derah sehingga menjadi ciri khas bagi daerah yang memilikinya. Oleh karena itu, 

variasi bahasa sangat bermanfaat dalam menambah wawasan. Selain itu, adanya 

deskripsi perbedaan leksikon mampu memperlihatkan kekayaan variasi bahasa 

yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura. Lebih lanjut, deskripsi perbedaan 

leksikon yang dipetakan mampu mampu menunjukan variasi leksikon yang 

bersifat dominan sebagai tolok ukur penyebaran bahasa di Kabupaten Bangkalan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Kemudian penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pemerintah daerah khususnya Desa Tajungan. Pemerintah daerah akan 

mengetahui kondisi kebahasaan yang ada di daerah tersebut. Lebih dalam lagi 

pemerintah akan mengetahui gambaran variasi leksikon yang ada di wilayah 

tersebut. Dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian dialektologi ini akan 

diketahui sejarah bahasa. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menggambarkan perubahan bahasa dan pemakaiannya, sehingga dalam praktiknya 

dapat diketahui permasalahan pemakaian variasi bahasa. 

 

1.5 Definisi Kata Kunci 

a) Dialektologi : Ilmu yang mempelajari tentang dialek atau dialek - dialek. 

b) Medan Makna : Daftar kosakata berkaitan dengan domain – domain 

semantik dan bagian di dalamnya. 

c) Berian   : Kosakata yang berasal dari bahasa yang diteliti. 
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d) Glos  : Kosakata  yang digunakan sebagai instrumen penelitian 

biasanya terbagi dalam beberapa medan makna                                                                                                                                                     

e) Isoglos  : Garis imajiner yang diterapkan pada sebuah peta bahasa 

untuk menyatukan titik – titik pengamatan yang menggunakan gejala 

kebahasaan yang serupa di dalam pemetaan. 

.                                                                                                                                                                                             
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