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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan bahasa tidak dapat dipisahkan. 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bahasa sebagai salah satu 

alat primer dalam pembentukan masyarakat. Tanpa bahasa, masyarakat tidak akan 

terwujud, bahkan bahasa itu pula yang ikut menentukan perbedaan antara manusia 

dan binatang, sehingga kemampuan berbahasa lisan sangat penting untuk dimiliki 

setiap pemakai bahasa dalam berkomunikasi dengan sesama penutur bahasa. 

Selain itu bahasa merupakan ciri khas dari sekelompok individu. 

Bahasa bukan sekedar alat untuk membentuk suatu kelompok masyarakat. 

Bagi manusia, bahasa juga merupakan alat dan cara berpikir. Unsur kelengkapan 

hidup manusia, seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

merupakan kelngkapan kehidupan manusia yang dibudidayakan dengan 

menggunakan bahasa. 

Bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia, tetapi jarang manusia 

yang memahami hakikat bahasa itu dengan kesadaran khusus, bahkan jarang pula 

orang yang menyadari pentingnya bahasa itu. Hal itu terjadi antara lain karena 

bahasa sudah begitu dekat dengan manusia, sehingga menusia menganggapnya 

sebagai hal yang mesti ada, seperti halnya bernafas, makan, dan minum (Oka dan 

Suparno. 1994:1). 

Menurut Aslinda dan Leny Syafyahya (2007:16), tidak ada satu bahasapun 

di dunia yang tidak memiliki variasi dan diferensiasi. Variasi ini dapat berwujud 
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perbedaan ucapan seseorang dari waktu ke waktu maupun perbedaan yang 

terdapat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

adanya variasi bahasa adalah faktor status sosial, geografi penutur, jenis kelamin, 

dan tingkat pendidikan. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa 

yang bersifat individu dan variasi bahasa dari sekelompok individu yang berada 

pada satu wilayah atau area. Salah satu variasi bahasa yang digunakan dalam 

suatu masyarakat adalah dialek geografis. Dialek geografis adalah dialek yang 

berdasarkan wilayah suatu penutur.  

Penggunaan dan manfaat bahasa menurut Pateda (1988:2), bahasa sangat 

berperan penting, karena fungsinya sebagai alat komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Tanpa bahasa manusia akan merasa sulit untuk berhubungan dengan 

orang lain. Bahasa semata-mata berfungsi sebagai alat komunikasi. 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan 

oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. Bahasa juga merupakan sarana komunikasi yaitu sebagai 

alat penghubung antar pemakai bahasa yang satu dengan pemakai bahasa yang 

lain. Segala kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik dan lancar disebabkan 

dengan adanya alat komunikasi yang berupa bahasa. 

Kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam mengadakan hubungan 

dengan orang lain sebagian besar ditentukan oleh adanya kemampuan dalam 

menggunakan bahasa. Bahasa merupakan sarana seseorang untuk mengadakan 

interaksi sosial, karena masyarakat terbentuk oleh sekelompok orang yang 

bekerjasama  dan mengadakan perjanjian dengan orang lain. Kerjasama dan 

perjanjian tersebut dapat terlaksana karena adanya proses komunikasi yang dapat 
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dimengerti oleh masyarakat. Hal ini berarti setiap manusia dapat mengadakan 

hubungan timbal balik untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendaknya 

dengan menggunakan bahasa. 

Pemakaian bahasa dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari 

lingkungan sekitarnya, sehingga bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

mengambarkan lingkungan yang ditempati. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Chaedar (1983:2), bahwa orang berbicara berbeda bergantung pada latar belakang, 

sehingga sering ada penyimpulan tentang aspek-aspek ujaran  seseorang berkaitan 

dengan tempat kelahiran, kelompok sosial atau pekerjaannya. Oleh karena itu 

bahasa yang digunakan kelompok sosial yang satu akan berbeda dengan 

kelompok sosial yang lain. 

Perbedaan berbahasa suatu masyarakat sebagian besar ditentukan oleh  

yang merupakan bagian penting dari bahasanya. Ali Syahbana (1980:90) 

mengatakan bahwa  suatu bahasa merupakan sejumlah kata yang dimiliki suatu 

masyarakat. Masyarakat bahasa menangkap sesuatu melalui proses panca 

inderanya, dipikirkan menjadi pengertian kemudian dilanjutkan menjadi kata. 

Penggunaan bahasa daerah secara lisan sebagai alat komunikasi antar 

sesama orang satu daerah, dalam kenyataannya memiliki beberapa ragam, 

langgam (gaya), dan logat (dialek). Ragam, langgam dan logat itu dimiliki dan 

menjadi ciri khas dari sekelompok masyarakat tutur yang dilatarbelakangi dan 

dibatasi oleh perbedaan tingkat pendidikan. Latar belakang bahasa daerah, 

kebudayaan dan wilayah geografis yang berbeda. Seperti bahasa Madura, 

khususnya di Kabupaten Sumenep, terdapat sekelompok masyarakat penutur 

bahasa yang berbeda dengan bahasa Madura pada umumnya. 
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Penelitian ini perlu dilakukan karena berhubungan dengan dialek, hal ini 

dikarenakan peneliti menganggap bahwa penelitian ini sangat bermanfaat 

terutama bagi masyarakat di daerah Kecamatan Rubaru. Menurut Ida Zulaeha 

(2010:21) pertumbuhan dan perkembangan dialek merupakan dua hal yang serupa 

tapi tidak sama. Sebagaimana tumbuhan, dialek juga mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan sangat menentukan 

pertumbuhan dan perkembangan dialek. Oleh sebab dilakukannya penelitian ini 

agar masyarakat dapat mengetahui perbedaan-perbedaan dialek yang ada di 

Kecamatan Rubaru, terutama dialek yang berhubungan dengan kata kekerabatan, 

mata pencarian, dan geografi dialek itu sendiri. 

Secara geografis desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Rubaru 

Kabupaten Sumenep berada dalam satu mata rantai wilayah dataran. Tentunya 

latar belakang sosial dan budaya banyak memiliki persamaan walaupun ada juga 

perbedaan-perbedaannya. Begitu pula perkembangan bahasa Madura yang 

merupakan alat komunikasi antar etnis Madura di Kecamatan Rubaru Kabupaten 

Sumenep, banyak dijumpai perbedaan-perbedaan dialek. Hal ini lebih terlihat 

ketika terjadi komunikasi antar etnis satu daerah atau satu kampung.  

Dari permasalahan di atas, dapat juga diketahui bahwa bahasa sebagai alat 

komunikasi memiliki sifat maupun ciri  yang khas. Ciri yang khas inilah yang 

melatarbelakangi peneliti mengambil judul “Geografi Dialek Bahasa Madura di 

Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep “. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Fetrina Rahma Dewi pada sebelumnya yang berhubungan dengan dialek 

dalam ruang lingkup kabupaten yang pembahasannya mengenai dialek orang 
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pesisir, sedangkan penilitian yang peneliti lakukan saat ini membahas tentang 

perbedaan dialek yang berhubungan dengan kata kekerabatan, mata pencarian, 

dan geografi dialek yang berada di kecamatan. Kesamaan disini hanya terdapat 

pada judul penellitian, akan tetapi sangat berbeda pada rumusan masalah dan hasil 

penelitian/pembahasan.    

Penelitian ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

pengembangan bahasa, selain untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang jauh 

dari pengucapan dalam bahasa Indonesia atau pun arti juga dapat memberi 

pengetahuan baru terhadap masyarakat Madura khususnya di daerah Kecamatan 

Rubaru. Budaya yang ada memang tidak harus dihilangkan, akan tetapi yang 

tertinggal tidak seharusnya semakin tertinggal, karena mereka juga perlu 

pengetahuan baru seiring dengan perkembangan zaman.  

1.2  Masalah Penelitian 

1.2.1 Ruang Lingkup Masalah 

Menurut Chaedar (1983:2), orang berbicara sangatlah berbeda. Hal itu 

tergantung pada latar belakang, sehingga ada penyimpulan dari pemroyeksian 

(perkiraan) tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahiran. Secara 

individual dapat dipastikan bahwa setiap orang dan setiap penutur bahasa 

memiliki perbedaan-perbedaan dalam mengungkapkan bahasanya.  

Bahasa terdiri atas berbagai dialek yang dimiliki oleh kelompok penutur 

tertentu. Apabila terjadi pembicaraan antar kelompok yang satu dengan kelompok 

yang lainnya menggunakan dialek yang berbeda, akan tetapi mereka juga dapat 

memahami apa yang dibicarakan. Pembagian macam-macam dialek bisa 

didasarkan faktor daerah dan sosial (Aslinda dan Leny Syafyahya, 2007:18). 
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Dialek geografi merupakan cabang linguistik yang bertujuan mengkaji 

semua gejala kebahasaan secara cermat yang disajikan berdasarkan peta bahasa 

yang ada. Salah satu tujuan umum dalam kajian ini yaitu pemetaan gejala 

kebahasaan dari semua data yang diperoleh dalam daerah penelitian. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dari ruang lingkup masalah di atas dapat diketahui perbedaan-perbedaan 

dialek yang dimiliki oleh kelompok penutur di Kecamatan Rubaru, dapat diteliti 

dan dikaji oleh peneliti. Akan tetapi, karena pertimbangan waktu dan untuk 

kedalaman hasil tersebut, maka tidak semua ruang lingkup penelitian tersebut 

dapat diteliti oleh peneliti. 

Setelah memperhatikan ruang lingkup masalah yang cukup luas tersebut 

dan keterbatasan kemampuan peneliti dalam pengetahuan, literatur, waktu, tenaga, 

dan biaya, maka penelitian ini dibatasi pada dialek yang berhubungan dengan  

yang berhubungan dengan kata kekerabatan, mata pencaharian, dan geografis. 

Pembatasan masalah tersebut sangat relevan dengan daftar  yang sering muncul 

dalam komunikasi sehari-hari. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran untuk 

diteliti penggunaan dialek meliputi: Desa Duko, Desa Basoka, Desa Kalebengan, 

Desa Karang nangka, Desa Mandala, Desa Rubaru, Desa Matanair, Desa 

Bunbarat, Desa Tambak sari, Desa Pakondang, Desa Banasare. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Dengan bertitik tolak dari ruang lingkup masalah yang telah ditetapkan, 

rumusan masalah tersebut dapat dirinci lagi menjadi sub masalah yakni sebagai 

berikut : 
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a. Bagaimana peta geografi dialek  bahasa Madura yang berhubungan dengan 

kata kekerabatan di Kecamatan Rubaru, ditinjau dari segi fonologi dan 

morfologi? 

b. Bagaimana peta geografi dialek  bahasa Madura yang berhubungan dengan 

mata pencaharian di Kecamatan Rubaru, ditinjau dari segi fonologi dan 

morfologi? 

c. Bagaimana peta geografi dialek  bahasa Madura yang berhubungan dengan 

geografis di Kecamatan Rubaru, ditinjau dari segi fonologi dan morfologi? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum 

 Berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian 

ini bertujuan mendeskripsikan pemakaian dialek pada penutur asli dan penduduk 

asli atau sekurang-kurangnya telah tinggal sepuluh tahun di Kecamatan Rubaru, 

sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat. 

1.4.2  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus ini suatu penelitian akan memberikan arah yang jelas dan 

lebih terarah. Oleh karena itu tujuan umum penelitian perlu dirinci dan diperjelas.  

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 

a. Peta geografi dialek  yang berhubungan dengan kata kekerabatan, 

ditinjau dari segi fonologi dan morfologi. 

b. Peta geografi dialek  yang berhubungan dengan mata pencaharian, 

ditinjau dari segi fonologi dan morfologi. 

c. Peta geografi dialek  yang berhubungan dengan geografis, ditinjau 

dari segi fonologi dan morfologi. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Secara Teoretis 

Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang 

sosiolinguistik dalam bahasa Madura khususnya dialektologi dan 

dapat bermanfaat sebagai sumber untuk mengembangkan penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan dialek atau variasi bahasa. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang geografi 

dialek bahasa Madura di beberapa desa yang ada di Kecamatan 

Rubaru Kabupaten Sumenep, dalam hal ini peneliti dapat berbagi 

dengan masyarakat setempat tentang dialek bahasa Madura selain itu 

masyarakat juga dapat mengetahui perbedaan dialek antara desa yang 

satu dengan yang lainnya. 

1.5.2  Secara Praktis 

Adapun secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

A. Bagi peneliti bermanfaat untuk memahami geografi dialek bahasa 

Madura di beberapa desa yang ada di Kecamatan Rubaru Kabupaten 

Sumenep, sehingga peneliti dapat dengan mudah apabila ingin 

melakukan penelitian kembali yang berhubungan dengan dialek atau 

variasi bahasa yang berada di daerah tersebut. 

B. Bagi mayarakat: 

a. Bermanfaat sebagai bahan acuan dalam pengajaran atau 

pembelajaran bahasa Madura untuk berinteraksi dengan 

masyarakat yang berada di desa lain. 
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b. Bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti-peniliti berikutnya 

yang sejenis, sehingga dapat dengan mudah memahami dialek 

atau variasi bahasa Madura. 

1.6  Definisi Operasional 

Untuk memperjelas terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian yang berjudul “Geografi Dialek Bahasa Madura di Kecamatan Rubaru 

Kabupaten Sumenep”, akan dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal 

itu. 

a. Geografi dialek adalah variasi bahasa yang membedakan dari satu 

desa dengan desa yang lainnya dan mengakibatkan masyarakat desa 

tersebut kurang memahami bahasa yang digunakan. 

b. Bahasa Madura yaitu bahasa yang dipakai oleh masyarakat Madura 

sebagai alat komunikasi secara etnis Madura, lambang identitas diri 

dan bahasa sebagai kebanggaan masyarakat Madura. 

c. Kecamatan Rubaru yaitu, salah satu Kecamatan yang membawahi 11 

(sebelas) desa, yang berada di barat Kabupaten Sumenep bagian 

daratan. 

d. Kekerabatan adalah salah satu hubungan keluarga yang di dalamnya 

terdapat ikatan saudara atau mempunyai keturunan yang sama, 

sehingga orang tersebut dapat dikatakan kerabat dekat. Hubungan 

kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan yang memiliki 

asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, 

maupun budaya. 
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e. Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh 

taraf hidup yang layak, misalnya sebagai petani, pedagang, guru, 

pegawai negeri, dan lain sebagainya. 

f. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta 

persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan 

manusia di atas permukaan bumi. 


