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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu bergantung pada pemakaian bahasa. 

Segala bentuk kegiatan manusia selalu menggunakan bahasa. Sehubungan dengan 

pernyataan tersebut, Marsoedi (1983: 1) menyatakan bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial yaitu makhluk hidup berkelompok bersama dengan spesiesnya, tiap 

kegiatan kelompok itu manusia selalu bergantung pada pemakai bahasa. Dengan 

demikian tampak bahwa bahasa mempunyai fungsi yaitu sebagai alat komunikasi. 

Sehubungan dengan paparan di atas, dalam kenyataan sehari-hari terlihat 

bahwa seseorang dalam berkomunikasi tidak hanya menggunakan satu bahasa, paling 

tidak seseorang menggunakan dua bahasa. Sebagaimana di Indonesia umumnya 

masyarakat Indonesia menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi dengan orang 

lain. Melihat kondisi wilayah di Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang 

sangat banyak dan tersebar di beberapa ribu pulau. Hal itu menjadikan Indonesia 

kayaraya akan bahasa. Tidaklah mengherankan, kalau di Indonesia sudah umum 

diketahui bahwa beratus-ratus bahasa daerah digunakan sebagai bahasa ibu bagi 

penduduk yang bersangkutan. 

Hymes (dalam Siliwangi, 1982: 23) menjelaskan kenyataan-kenyataan adanya 

dua bahasa dalam kemampuan seseorang pada saat berkomunikasi berjalan dengan 

munculnya hubungan fungsional (sosial) yang beragam. Keberagaman itu muncul 
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disebabkan oleh ketidakmungkinan seseorang menggunakan dua bahasa atau lebih 

yang sama dipakai dalam satu wilayah, karena akan menimbulkan keragaman. 

Masyarakat Indonesia mempunyai dua lapisan bila dilihat pada pemakaian 

bahasanya, yaitu apakah warga negaranya memakai bahasa daerah, yang kemudian 

disebut lapisan bahasa daerah. Pemakaian yang berganti-ganti dari salah satu bahasa 

daerah pada bahasa nasional dan sebaliknya ini merupakan suatu keadaan atau 

diglosia dalam arti bahwa bahasa daerah tidak hanya dipakai sebagai medium 

komunikasi dalam bidang-bidang sosial dan budaya saja, tetapi juga dalam bidang 

politik, ekonomi (Samsuri, 1987: 37). 

Penelitian bahasa daerah di Indonesia pada saat ini menunjukkan 

kecenderungan meningkat. Salah satu bahasa daerah yang mendapat perhatian khusus 

dari pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Madura. 

Kenyataan ini beralasan karena pada dasarnya di samping penutur bahasa Madura, 

secara historis politik merupakan suku yang mempunyai puncak sejarah di masa 

lampau.Bahasa Madura juga merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur relatif 

besar sebagai pendukung kebudayaan Madura. Karena Madura merupakan daerah 

dengan jumlah penduduk yang relatif besar, sebagian penduduk khususnya penduduk 

Madura bagian timur, yaitu kabupaten Sumenep. Sumenep ini sedikit berbeda dengan 

kabupaten lain yang ada di Madura, karena Sumenep mempunyai beberapa pulau 

yang bahasanya berbeda dengan bahasa Madura, tapi meski begitu bahasa tersebut 

masih satu rumpun dengan bahasa Madura. 
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Tingginya mobilitas penduduk seperti yang telah dikemukakan, akhirnya 

teramati banyak mewarnai aspek kebahasaan juga. Perkembangan berikutnya 

menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya menjadi 

dwibahasawan. 

Penelitian bahasa daerah yang perlu dilakukan yaitu penelitian terhadap 

bahasa Kangean yang digunakan oleh masyarakat kepulauan Kangean. Hal ini dipikir 

perlu karena kehidupan bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang berdampingan 

sehingga akan terjadi proses asimilasi yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

bahasa daerah. Pada akhirnya bahasa daerah akan menjadi bahasa dengan ruang pakai 

yang sempit, akibat digunakan bahasa kedua yang lebih menjamin keberadaan pelaku 

bahasa dalam lingkungan dwi atau multi bahasa. Karena itu, penelitian mengenai 

bahasa-bahasa daerah khususnya bahasa Kangean perlu dilakukan. 

Pulau Kangean berada di wilayah Jawa Timur, bahasa yang digunakan 

bukanlah bahasa Jawa dan juga bukan bahasa Madura.Kepulauan Kangean 

merupakan pulau Madura paling timur, namun sebenarnya lebih dekat dengan pulau 

Bali.Bahasa yang digunakan di pulau ini sangat unik, karena masyarakatnya memiliki 

bahasa dan tutur kata yang beraneka ragam antar daerah.Masyarakat di kepulauan ini 

terbiasa menggunakan berbagai bahasa. Seperti bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa 

Makassar, bahasa Kangean, dan beberapa bahasa daerah yang terdapat di Sulawesi. 

Khusus masyarakat yang menempati pulau terbesar yaitu Kangean, 

menggunakan bahasa khas Kangean.Bahkan bisa dikatakan masyarakat pulau 

Kangean memiliki bahasa sendiri.Bahasa Kangean merupakan perpaduan antara 
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bahasa Madura dengan bahasa Bugis, bahasa Kalimantan serta dipengaruhi unsur 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.Namun pada kenyataannya banyak sekali 

dijumpai penduduk asli Kangean khususnya usia lanjut yang tidak bisa berbahasa 

Indonesia. mereka cenderung menggunakan bahasa Kangean untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian perbandingan bahasa dengan tujuan membantu pengajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada masyarakat Kangean yang tidak bisa berbahasa Indonesia, 

sehingga dapat mengurangi kesalahan berbahasa yang dipengaruhi oleh bahasa ibu 

atau bahasa pertama (B1). 

Ditinjau dari bahasa Kangean, bahasa yang digunakan oleh orang Kangean 

masih satu rumpun dengan bahasa Madura, karena Kangean termasuk salah satu 

wilayah kabupaten Sumenep.Menurut sebagian besar masyarakat Madura, 

masyarakat Kangean termasuk salah satu sub suku Madura, karena kepulauan 

Kangean termasuk Madura. Sedangkan menurut orang Kangean sendiri, masyarakat 

Kangean adalah satu suku sendiri.Karena dilihat dari letak geografisnya, kepulauan 

Kangean lebih dekat dengan pulau Bali. Sedangkan secara bahasa, masyarakat 

Madura tidak mengerti dengan bahasa masyarakat Kangean karena bahasa di pulau 

Kangean sendiri merupakan bahasa campuran. Hal ini dikarenakan pada zaman 

penjajahan dahulu, banyak sekali pelayar-pelayar yang datang dari Madura, Bali, 

Kalimantan dan Sulawesi.Kemudian mereka menetap dan bermukim di pulau 

Kangean sampai akhirnya mereka memiliki keturunan. 
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Penelitian tentang bahasa Kangean dan bahasa Indonesia ini sangatlah penting 

sebagai sarana pembelajaran bahasa, karena pembelajaran bahasa mempunyai daya 

perhatian yang tinggi dari masyarakat serta sangat diperlukan dalam pembelajaran 

bahasa di sekolah, dan memberikan pengetahuan linguistik kepada siswa mengenai 

bentuk, makna, struktur, fungsi, dan variasi bahasa karena hal tersebut sangat 

diperlukan sebagai modal dasar pembelajaran bahasa. 

Bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang paling penting dalam 

kehidupan manusia. Bila mempelajari atau meneliti bahasa, sudah tentu tidak lepas 

dari ilmu linguistik yang meliputi segi fonologi, morfologi, sintaksis, dan 

semantik.Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian tentang linguistik 

sangat luas dan menarik untuk diteliti. 

Penelitian ini akan mengkontraskanbahasa Kangean dan bahasa Indonesia. 

Kridalaksana (1982: 111) menjelaskan bahwa morfologi merupakan bidang linguistik 

yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasi atau bagian dari struktur bahasa 

yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Berbicara tetang morfologi, tidak 

lengkap jika tidak membicarakanafiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan kata. 

Sehubungan dengan hal di atas, maka peneliti akan mengkontraskan proses 

morfologis bahasa Kangean dan bahasa Indonesia. Proses morfologis tersebut terdiri 

dari beberapa hal, yakni bentuk, fungsi, dan makna. Dalam penelitian ini akan 

dikupas tentang perubahan-perubahan dalam bidang morfologi yakni afiksasi, 

reduplikasi, dan pemajemukan kata. 
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Proses morfofonemis adalah proses perubahan bentuk suatu fonem menjadi 

fonem lain sesuai dengan fonem awal atau fonem yang mendahuluinya (Depdiknas, 

1988: 109-110). 

Moeliono (1988:32) menjelaskan bahwa analisis adalah penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan. Sedangkan kontrastif diartikan sebagai perbedaan atau pertentangan 

antara dua hal. Perbedaan inilah yang menarik untuk dibicarakan, diteliti, dan 

dipahami. Kontrastif bersifat membandingkan perbedaan. Istilah kontrastif lebih 

dikenal dalam ranah kebahasaan (linguistik). 

Tarigan (1990: 5) mengatakan bahwa analisis Kontrastif (Contrastive 

Analysis) atau anakon, merupakan kegiatan pembandingan struktur dua bahasa, yaitu 

bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2) untuk menemukan perbedaan-perbedaan 

yang ada pada kedua bahasa tersebut. Keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai 

oleh pembelajar, berpengaruh terhadap proses pemerolehan bahasa yang dipelajari 

atau yang berusaha dikuasainya. 

Suryano dalam artikelnya (2014: 1) memaparkan bahwa analisis kontrastif 

pada mulanya berasal dari konsep linguistik kontrastif, yakni sebuah cabang dari 

linguistik terapan. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa analisis 

kontrastif adalah sebuah  metode yang digunakan dalam mencari suatu 

perbedaan atau mengkontraskan bahasa pertama (B1) dan Bahasa Target (B2) yang 
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sering membuat pembelajar bahasa kedua mengalami kesulitan dalam memahami 

suatu materi bahasa kedua yang dipelajarinya tersebut. Dengan adanya analisis 

kontrastif ini diharapkan seorang pelajar atau peserta didik dapat memahami  bahasa 

kedua dengan lebih mudah. 

Analisis kontrastif juga sering disamakan dengan istilah linguistik kontrastif. 

Linguistik kontrastif adalah suatu cabang ilmu bahasa  yang tugasnya 

membandingkan secara sinkronis dua bahasa  sedemikian rupa sehingga kemiripan 

dan perbedaan kedua bahasa  itu bisa dilihat. 

Analisis kontraktif ini akan digunakan sebagai landasan dalam menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Tetapi, 

pada dasarnya analisis kontrastif ini hanya meneliti perbedaan atau ketidaksamaan 

yang mencolok yang terdapat pada kedua bahasa. Sedangkan persamaan-

persamaannya tidak begitu diperhatikan karena kesamaan-kesamaan tersebut 

dianggap hal yang biasa. 

Analisis kontrastif ini dapat dijadikan landasan dalam pembelajaran bahasa 

serta mempunyai tujuan mengasa keterampilan komunikasi siswa dalam berbagai 

konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, 

peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. 

Penelitian terdahulu yang lain berjudul “Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Arab Berdasarkan Kala, Jumlah, dan Persona“ penelitian tersebut diteliti 

oleh Miftahur Rohim pada tahun 2013. Adapun berdasarkan hasil analisis, bentuk 

kosakata BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona ditinjau dari masing-



8 
 

masing ciri mempunyai perbedaan pada proses morfologis masing-masing bahasa. 

Pada tataran kala dalam BI dibagi menjadi tiga, yaitu kala lampau, kala sedang, dan 

kala akan datang. Pada tataran jumlah, dalam BI dan BA digolongkan atas dua 

macam, yaitu singularis, pluralis. Pada tataran persona, dalam BI dan BA 

digolongkan atas tiga, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. 

Penelitian terdahulu yang lain yaitu berjudul “Analisis Kontrastif Reduplikasi 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang” yang ditulis oleh Lilis Ferawati pada tahun 

2013. Adapun hasil dari penelitian ini berupa (1) Reduplikasi pada bahasa Jepang 

dibagi menjadi 2 yaitu kanzeen juufuku dan fukanzeen juufuku.Kanzen jufuku dibagi 

menjadi 2, yaitu hirendaku juufuku dan rendaku juufuku. (2) Reduplikasi pada bahasa 

Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, 

pengulangan berkombinasi dengan afiks dan pengulangan dengan perubahan fonem. 

(3) Dalam reduplikasi bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, ada yang mengalami 

perubahan bunyi ada yang tidak.(4) Dalam reduplikasi bahasa Indonesia dan bahasa 

Jepang mempuyai persamaan yaitu pegulangan seluruh dan hirendaku juufuku (5) 

Reduplikasi bahasa Indonesia dan bahasa Jepang terdapat perbedaan yaitu pada kata 

berimbuhan. Kata berimbuhan pada bahasa Jepang hanya terjadi di awal saja, jika 

bahasa Indnesia kata imbuhan terletak pada awal, tengah dan akhir. 

Selain dua penelitian terdahulu di atas, terdapat pula penelitian terdahulu yang 

berjudul “Analisis Kontrastif Makna Kata Emosi Malu Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Jepang” penelitian tersebut merupakan tesis yang ditulis oleh Sa’idatun Nishfullaysi 

pada Juli 2012. Penelitian tersebut merupakan penelitian semantik leksikal dengan 



9 
 

mengkolaborasikan teori semantik leksikal dan teori perbandingan kompenen emosi 

dalam ilmu psikologi. Dari (8) kata emosi malu BI dan (9) kata emosi malu BJ. 

Dihasilkan relasi hiponimi, sinonimi, dan pertilingkahan pada kosakata emosi malu 

BI. Serta relasi hiponimi dan perlingkahan pada kosakata emosi malu BJ. Kontras 

makna menghasilkan perbedaan dan persamaan makna di antara kosakata malu dan 

hazukashii adalah sama. Kata malu dalam BI dapat dipicu oleh situai yang 

menyebabkan subjek (pelaku) merasa tidak enak (sungkan) karena berinteraksi 

dengan orang lain yang berbeda srata sosialnya. Sedangkan hazukashii (malu) dalam 

BJ dipicu oleh perasaan berdosa sebab melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan hati nurani, atau melanggar nilai norma yang berlaku. Perbedaan konsep 

tersebut terbukti disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya penutur BI dan BJ. 

Adapun, bedanya penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, 

yakni mengenai analisis kontrastif bahasa yang ditinjau dari perbedaan proses 

morfologis afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan kata. Sehingga akan tampak 

perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti 

tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Kontrastif Proses Morfologis 

Bahasa Kangean dan Bahasa Indonesia”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Analisis kontrastif antara bahasa Kangean dan bahasa Indonesia ini 

mempunyai cakupan masalah yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun pembatasan masalahnya dibatasi pada proses morfologis, karena 

proses morfologis tersebut merupakan aspek bahasa yang mempelajari seluk beluk 
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bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata sehingga dapat 

dijadikan landasan dalam pembelajaran. Proses morfologis itu sendiri terdiri dari 

perubahan bentuk, fungsi, dan makna. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang di 

atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimanakah perbedaan proses afiksasi bahasa Kangean dan bahasa Indonesia? 

b. Bagaimanakah perbedaan proses reduplikasi bahasa Kangean dan bahasa 

Indonesia? 

c. Bagaimanakah perbedaan proses pemajemukan kata bahasa Kangean dan bahasa 

Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perbedaan 

antar BK dan BI jika dibandingkan dengan menggunakan linguistik kontrastif ditinjau 

dari segi morfologi. Serta diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang bahasa Indonesia, kemudian siswa dapat menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan.Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menggunakan 

bahasa Indonesia secara baik dan benar serta dapat berkomunikasi secara efektif dan 

efisien baik secara lisan maupun tulis sesuai dengan etika yang berlaku. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

perubahan kedua bahasa, yakni bahasa Kangean dan bahasa Indonesia dilihat dari 

preses afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan kata. Serta untuk mengetahui 

perbedaan  perubahan kelas kata dari bahasa Kangean dan bahasa Indonesia dilihat 

dari proses reduplikasi dan pemajemukan kata. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peminat bahasa khususnya 

pada analisis kontrastif, serta diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah 

wawasan bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan ilmu bahasa (linguistik). 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjawab usaha memperbesar 

keberhasilan pengajaran dan pembelajaran bahasa pertama (B1) atau bahasa kedua 

(B2) khususnya pembelajaran bahasa Kangean dan bahasa Indonesia.Penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai landasan berpikir dalam pembelajaran bahasa. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pengendali pada pengajaran pemerolehan 

bahasa kedua. 

1.6 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang di 

atas, maka dapat ditegaskan beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu: 



12 
 

a. Analisis kontrastif dalam kajian linguistik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang 

tugasnya membandingkan secara sinkronis dua bahasa sedemikian rupa sehingga 

perbedaan kedua bahasa itu dapat terlihat, (Lado dalam Pranowo 1996: 42). 

b. Morfologi ialah cabang ilmu linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk 

serta perubahan-perubahan bentuk kata, (Ramlan dalam Tarigan 2009: 4). 

c. Bahasa Kangea ialah bahasa perpaduan atau campuaran antara bahasa Madura, 

bahasa bugis, bahasa Kalimantan, dan bahasa yang ada di daerah Sulawesi. 

d. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang digunakan secara resmi dan bahasa nasional 

oleh bangsa Indonesia, Alwasilah (1990: 176). 


