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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bahasa Madura adalah bahasa yang masuk ke dalam rumpun bahasa 

Austronesia. Bahasa ini adalah salah satu bahasa daerah yang memiliki jutaan 

penutur. Penuturnya tidak hanya dari Pulau Madura, tetapi juga dari daerah 

tapal kuda seperti Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan 

Jember. Bahasa Madura menduduki peringkat ketiga sebagai bahasa daerah 

terbanyak penuturnya setelah bahasa Jawa dan Sunda (sindonews.com 2017). 

Masyarakat Madura adalah masyarakat yang senang merantau, persebaran 

masyarakat Madura di seluruh Indonesia menyebabkan bahasa Madura juga 

terdengar di berbagai daerah di Indonesia. Tidak mengejutkan jika bahasa 

Madura memiliki jumlah penutur mencapai 13 juta jiwa.  

Bahasa Madura sendiri memiliki berbagai jenis dialek, dialek tersebut 

terbentuk karena perbedaan lokasi dan lingkungan. Madura terdiri dari empat 

kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten 

Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Setiap kabupaten memiliki ciri khas 

bahasa Madura masing-masing, contohnya adalah penggunaan bahasa 

kasarnya, dalam berbagai kata ganti “kamu” Kabupaten Sumenep 

menggunakan bâ’na, Kabupaten Pamekasan menggunakan been, Kabupaten 

Sampang dan Bangkalan sering menggunakan kakèh. Semakin ke arah 
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Madura bagian timur bahasa yang digunakan akan semakin halus, apalagi 

bahasa Madura dari Kabupaten Sumenep yang terkenal Madura halus. Bahasa 

Madura dialek Sumenep lazim dianggap sebagai dialek standar bahasa 

Madura, karena Sumenep merupakan pusat kerajaan yang terdapat di Pulau 

Madura (Sutoko, 1998:165).  

Sebagai bahasa yang memiliki jumlah penutur besar, bahasa Madura 

memiliki variasi-variasi yang terbentuk karena adanya beberapa faktor. 

Banyaknya penduduk yang heterogen juga berpengaruh terhadap bentuk 

adanya variasi sebuah bahasa. Rosida (2018) memberikan pendapat dalam 

skripsinya mengenai variasi bahasa bahwa “variasi bahasa merupakan istilah 

yang dipersatukan dengan perbedaan-perbedaan dalam suatu bahasa yang 

timbul dalam perbedaan kelas sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, 

profesi, ideologi, agama, dan sebagainya”. Tidak hanya itu, Iskandar dkk 

(2018) dalam sebuah jurnal internasional memberikan pendapatnya bahwa   

“jika suatu bahasa diidentifikasi secara produktif dan digunakan dalam 

berbagai aspek variasi bahasa, dapat disimpulkan bahwa bahasa tersebut 

diklasifikasikan sebagai bahasa yang aman.” 

Bahasa Madura tidak hanya digunakan dalam berinteraksi secara 

langsung. Keberadaan media sosial dapat juga menjadi wadah digunakannya 

bahasa. Maraknya media sosial yang sekarang menjadi trend dalam kehidupan 
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masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan media 

sosial tidak hanya untuk berinteraksi, tapi juga untuk mencari sebuah hiburan. 

Media sosial yang sejak dulu berkembang adalah facebook dan twitter, 

tapi seiringnya waktu banyak penggunanya mulai beralih pada instagram. Saat 

ini instagram adalah media sosial yang memiliki jumlah pengguna yang besar. 

Instagram adalah media untuk membagikan foto dan video. Foto dan video 

yang dibagikan dapat diberikan keterangan yang umum disebut caption oleh 

penggunanya. Pengguna instagram dapat menggunakan instagram dalam 

berinteraksi melalui pesan langsung secara pribadi yang dikenal direct 

message (dm) atau berinteraksi melalui komentar di suatu foto dan video yang 

diunggah oleh suatu akun yang dapat diakses oleh publik.  

Banyaknya masyarakat yang menggunakan instragram sebagai sarana 

tidak hanya untuk berinteraksi, tapi juga untuk mencari hiburan. Hal ini 

menyebabkan munculnya akun-akun yaang tujuannya untuk menghibur atau 

memberikan sebuah informasi yang dapat menggait follower lebih banyak 

seperti akun @madura.receh. Akun @madura.receh merupakan sebuah akun 

yang mengunggah foto atau video lucu dengan jumlah pengikut kurang lebih 

51.300 akun. Jumlah unggahannya sampai (19 Januari 2020) sejumlah 658, 

mendapatkan 1.416 suka yang baru diunggah pada hari ini. Unggahan pada 

akun tersebut bervariasi mulai dari foto yang berisi kata-kata berbahas 

Madura, video-video orang-orang berbahasa Madura, dan postingan lain yang 
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sedang menjadi perbincangan publik atau viral. Admin akun tersebut 

memberikan caption dengan variasi bahasa antara bahasa Madura, Indonesia, 

Jawa, dan beberapa Inggris. 

Akun Instagram @madura.receh berbeda dengan akun instagram 

lainnya, captionnya menggunakan bahasa Madura dan beberapa variasi bahasa 

lainnya. Tujuan penggunaan bahasa Madura sebagai caption yakni untuk 

memfilter atau menyaring followers yang akan terpusat pada masyarakat 

pengguna bahasa Madura, baik di Madura atau di daerah tapal kuda seperti 

Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, tidak hanya itu, penyisipan 

bahasa asing juga dilakukan oleh akun tersebut agar dapat menyesuaikan 

dengan kondisi terkini. Penelitian ini menarik, jika diperhatikan sebagian 

besar orang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap unggahan 

yang ada pada akun instagram mereka. Namun, akun Instagram 

@madura.receh berani menciptakan hal baru dengan menggunakan bahasa 

Madura yang disertai dengan sentuhan humor dan disertai penggunaan 

plesetan bahasa. Plesetan bahasa sesungguhnya merupakan menifestasi 

keyakinan sosok bahasa yang konon serba arbitrer sifatnya. Gejala bahasa 

demikian ini dipandang sebagai manifestasi permainan bahasa yang lazim 

dilakukan antarwarga masyarakat guna mempererat hubungan insani dengan 

sesamanya. Dari sisi sosiologis barangkali kenyataan kebahasaan ini dapat 

sebagai manifestasi ketidakpuasan, kejenuhan, atau kemuakan terhadap 
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keadaan, sehingga masyarakat tertentu perlu mengungkapkannya di dalam 

bentuk tulisan yang lucu dan konyol, tetapi dibalik semuanya itu ada semacam 

luapan dan desakan untuk menggugat atau sekedar mempertanyakan. Melalui 

instagram ini banyak ditemukan bentuk variasi bahasa plesetan maupun 

kategori lainnya. Kalimat berikut merupakan contoh caption yang terdapat 

pada akun Instagram @madura.receh dengan menggunakan bahasa Madura. 

Penggunaan bahasa Madura terlihat pada kalimat berikut. 

‘Kala-mennang madhure pagghun è-atèh, bâ'na pagghun din rèng laèn’ 

‘Kalah menang Madura teteap di hati, kamu tetap milik orang.’ 

 

Salah satu yang melatarbelakangi pemilihan topik ini adalah uniknya 

variasi bahasa yang digunakan pada caption instagram @madura.receh. Jika 

pada umumnya pemilik akun menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris 

atau bahasa daerah tertentu, akun @madura.receh memadukan beberapa 

bahasa sekaligus untuk menambah sentuhan humor pada unggahan foto atau 

videonya. Adanya akun @madura.receh memiliki pengaruh besar terhadap 

bentuk penggunaan bahasa Madura, banyaknya masyarakat Madura yang 

merantau dianggap sebagai hal yang positif, karena masyarakat Madura 

mampu memertahankan budaya dan bahasanya meskipun tidak di tanah 

sendiri. Adanya akun tersebut dapat tetap menyatukan masyarakat Madura 

dengan bahasa. Selain itu, akun tersebut juga membuat pemangku bahasa 

Madura tetap bangga menggunakan bahasa Madura di media mana pun. Hal 
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tersebut terbukti dari akun-akun yang mengomentari setiap unggahan pada 

akun tersebut. 

Interaksi yang terjadi pada kolom komentar setiap postingan 

memberikan dampak positif bahasa Madura akan terus digunakan untuk 

menghindari pergeseran bahkan kepunahan. Tidak hanya itu, hal tersebut juga 

membuat banyaknya variasi bahasa yang digunakan karena masyarakat yang 

heterogen. Secara tidak langsung keberadaan akun tersebut dapat menjadi 

bentuk pemertahan bahasa. Menurut Harimurti (2001: 159) “pemertahanan 

bahasa dipadankan dengan istilah pemeliharaan bahasa adalah usaha agar 

suatu bahasa tetap dipakai dan dihargai, terutama sebagai identitas kelompok 

dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran, 

kesusasteraan, media massa dan lain-lain”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yang 

akan dicari jawabannya sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah variasi bahasa pada akun instagram @madura.receh? 

b. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan variasi bahasa 

pada akun @madura.receh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan bentuk variasi bahasa yang ada pada akun instagram 

@madura.receh. Variasi bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang 

digunakan pada caption di setiap unggahan foto atau video. 

b. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan variasi 

bahasa oleh admin akun instagram @madura.receh.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan memberikan 

wawasan dan pengetahuan mengenai penelitian sosiolinguistik khususnya 

variasi bahasa yang ada di media sosial seperti instagram.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, dapat mengetahui kondisi variasi bahasa yang ada di 

media sosial instagram utamanya pada akun @madura.receh. 

b. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai variasi bahasa 

yang digunakan pada akun instagram @madura.receh. 

c. Bagi pemerintah, dapat memberikan informasi mengenai variasi 

bahasa yang ada di media sosial pada akun @madura.receh dapat 
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memberikan efek besar terhadap penggunaan bahasa Madura orang 

yang ikut berinteraksi. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian memiliki fokus 

sehingga tidak ada yang menyimpang. Penelitian ini hanya untuk melihat 

bentuk variasi bahasa pada caption unggahan akun instagram 

@madura.receh. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai variasi bahasa sangat banyak dan luas, berikut ini 

adalah beberapa  hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Fithriyah, Nurunnisa’ Al dalam skripsi (2012) berjudul “Variasi 

Bahasa pada Dialog Film Red Cobex” membahas mengenai pemakaian variasi 

bahasa dari segi penutur yang meliputi dialek para pemain yang memiliki latar 

belakang etnis berbeda dan sosiolek dari para pemain film tersebut. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan variasi dialek dan variasi 

sosiolek dalam dialog film Red Cobex. Hasil yang dipaparkan adalah peneliti 

menemukan beberapa dialek yang digunakan diantaranya adalah bahasa 

Indonesia dialek Ambon, bahasa Indonesia dialek Manado, bahasa Indonesia 

dengan dialek Jawa ada juga yang Jawa Banyumas, bahasa Indonesia dialek 

Jakarta, bahasa Indonesia dialek Betawi, bahasa Indonesia dialek Madura, 



9 

 

 

 
SKRIPSI ZURAIDA APRIYANA VARIASI BAHASA PADA… 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

bahasa Indonesia etnik Cina, dan bahasa Indonesia dialek Batak. Hal tersebut 

dilihat dari leksikon yang digunakan dalam dialog antarpemain.  

Ramendra, D. P  pada artikel dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 

(2013) yang berjudul “Variasi Pemakaian Bahasa pada Masyarakat Tutur 

Kota Singaraja.” Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memerikan variasi 

pemakaian bahasa pada masyarakat tutur Kota Singaraja dalam kaitannya 

dengan wangsa, pekerjaan dan umur, dan untuk menguraikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya variasi tersebut.  

Fadhila, Melinda Irna dalam skripsi (2016) yang berjudul “Variasi 

Bahasa pada Akun Instagram @d_Kadoor: Kajian Sosiolinguistik.” Penelitian 

ini bertujuan untuk  mendeskripsikan bentuk variasi bahasa yang digunakan 

pada akun tersebut dan faktor-faktor  apa saja yang menjadi latar belakang 

terjadinya variasi bahasa melalui berbagai macam kategori pada akun 

tersebut. Variasi bahasa yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah 

keragaman bahasa yang digunakan oleh penutur yaitu admin dari 

@d_Kadoor. Bentuk variasi bahasa dalam akun instagram @d_Kadoor 

ditemukan empat segi, yaitu variasi bahasa berdasarkan segi penutur, hanya di 

temukan dialek dan sosiolek. Dialek yang digunakan adalah bahasa Jawa 

dialek Malang. Pada sosiolek hanya terdapat faktor usia dan jenis kelamin. 

Variasi bahasa berdasarkan segi pemakaian adalah pemakaian bahasa 

Indonesia dan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa India, 
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dan bahasa Italia. Variasi bahasa dari segi keformalan hanya ditemukan ragam 

usaha dan ragam akrab. Variasi bahasa berdasarkan segi sarana juga 

ditemukan 2 ragam yaitu ragam tulis dan ragam lisan.  

Ulasma, Luluk dan Siti Samhati pada artikel dalam Jurnal Kata 

(Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) (2017) berjudul “Variasi Bahasa 

dalam Acara Talk Show Mata Najwa Maret 2016 dan Implikasinya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Variasi Bahasa dalam acara Talk 

Show Mata Najwa periode Maret 2016 dan implikasinya dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan 3 segi 

variasi bahasa dalam acara Talk Show Mata Najwa periode Maret 2016, yaitu 

(1) variasi segi sarana yaitu, variasi lisan; (2) variasi keformalan, antara lain a) 

variasi formal, b) variasi tidak formal; (3) variasi kependidikan. 

Ula, Alfianis Mahmudatul dalam skripsi (2017) yang berjudul “Variasi 

Bahasa dalam Meme di Instagram Dagelanjowo” tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengklasifikasikan meme berdasarkan bentuk, struktur, dan capaian 

fungsi kebahasaan. Peneliti mengklasifikasikan bentuk meme dalam dua 

kategori yakni bentuk teks dan teks bergambar. Topik yang diangkat oleh 

meme antara lain topik keromantisan, pertemanan, dan media massa. Selain 

itu, komponen tutur dalam meme menjadi deskripsi yang sangat menarik, 

salah satu di antaranya yaitu penggunaan dialek dan tingkat tutur bahasa. 
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Rosida, Nina Al Fachtur dalam skripsi (2018) yang berjudul “Variasi 

Bahasa pada Akun Instagram @aslisuroboyo: Kajian Sosiolinguistik.” Dalam 

penelitian ini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan variasi bahasa yang 

digunakan pada akun instagram tersebut. Hasil penelitian tersebut ditemukan 

penggunaan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Pada enam penelitian di atas kelimanya sama-sama membahas 

mengenai variasi bahasa dalam berbagai hal. Ada beberapa hal yang 

membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

perbedaan tersebut meliputi objek yang dikajinya, ada yang mengkaji 

mengenai dialog pada sebuah film, ada yang membahas mengenai variasi 

yang digunakan oleh masyarakat di sebuah kota, ada pula yang juga 

membahas variasi bahasa di media sosial instagram. Meskipun sudah ada 

yang mengkaji mengenai variasi bahasa di media sosial seperti instgram, tapi 

akun instagram yang akan dijadikan objek penelitian berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibutuhkan, tujuannya untuk memudahkan 

dalam mengurutkan tahapan masalah dari langkah-langkah yang akan 

diselesaikan agar lebih jelas arahnya, runtut, dan jelas. Selain itu, sistematika 

penulisan memudahkan pembaca memahami maksud, tujuan, dan hasil dari 

penelitian ini.  
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Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

 Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 kerangka teori. Bab ini berisi tentang definisi sosiolinguistik, 

variasi bahasa, dan tingakatan bahasa Madura. 

Bab 3 metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang akan digunakan, metode pengambilan data, dan metode 

analisis data, dan metode pemaparan hasil analisis data.  

Bab 4 analisis data disajikan berdasarkan tiap objek penelitian. 

Penelitian berdasarkan rumusan masalah mengenai variasi bahasa apa saja 

yang digunakan dalam caption oleh admin akun instagram @madura.receh. 

Bab 5 simpulan dan saran. Bab ini berisi simpulan dari hasil yang 

diperoleh dan pembahasan data, dan saran yang berisi anjuran kepada 

pembaca atau peneliti yang tertarik untuk meneliti topik penelitian yang sama. 

Selain itu, skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran da


