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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu 

membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam kehidupannya. Interaksi 

antarmanusia tersebut disebut dengan hubungan sosial, untuk mewujudkan 

hubungan sosial yang baik, manusia membutuhkan  alat untuk berkomunikasi. 

Bahasa merupakan alat utama bagi manusia untuk menjalin komunikasi dengan 

baik dan benar agar maksud dan tujuan dalam penyampaian mampu dipahami  

secara jelas dan mudah. Ketepatan dalam pilihan kata berbahasa dapat 

mencerminkan kesopanan atau kesantunan dalam komunikasi. 

Setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat 

berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. 

Maka, dalam setiap proses komunikasi ini terjadilah apa yang disebut peristiwa 

tutur dan tindak tutur dalam situasi tutur  (Chaer dan Agustina, 2010:47).  

Menurut Syafyahya (2010:12) mengatakan bahwa bahasa digunakan oleh 

masyarakat sebagai alat komunikasi antar sesama karena masyarakat itu terdiri 

atas berbagai lapisan tentulah bahasa yang digunakan akan bervariasi. 

Variasi bahasa muncul ketika penggunaan bahasa dikaitkan dengan 

konteks yang menyertainya. Konteks dapat diartikan sebagai aspek-aspek 

lingkungan fisik atau sosial yang kait-mengait dengan ujaran tertentu. Konteks 

ujaran yang dimaksud di sini melibatkan penutur dan mitra tutur, waktu, tempat, 

serta situasi (Sari, 2013:513).  Konteks yang berbeda akan menyebabkan 
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penggunaan bahasa yang berbeda pula. Dalam interaksi sosiolinguistik, 

dibicarakan tentang kemampuan komunikasi penutur. Di samping itu, dibicarakan 

juga makna yang sebenarnya dari unsur-unsur kebahasaan karena satu kata/bahasa 

dapat memiliki makna ganda. Artinya makna satu kata/bahasa bergantung pula 

pada konteks pemakaian (Leni dan Aslinda, 2010: 10). 

Kridalaksana (1985:14) mengemukakan bahwa semua bahasa  mempunyai 

apa yang disebut sistem tutur sapa, yakni sistem yang mempertautkan seperangkat 

kata-kata atau ungkapkan-ungkapkan yang dipakai untuk menyebut dan 

memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Para pelaku itu ialah 

pembicara (pelaku I), yang diajak bicara (pelaku 2) dan yang disebut dalam 

pembicara (pelaku 3).  Sedangkan Ngalimun (2012: 303) menjelaskan bahwa 

bentuk kebahasaan yang sering menyertai penggunaan bahasa lisan adalah sapaan. 

Sapaan menyangkut interaksi antara dua pihak, yaitu penyapa (orang yang 

menyapa) dan pesapa (orang yang disapa). 

Chaer (1988: 136) mengemukakan bahwa sapaan merupakan kata-kata 

yang digunakan untuk menyapa, menengur, atau menyebut orang kedua, atau 

orang yang diajak bicara). Suharso dan Retnoningsih (2009: 453) mengatakan 

bahwa sapaan adalah ajakan untuk bercakap, teguran, ucapan morfem, kata, atau 

frase untuk saling merujuk dalam pembicaraan dan yang berbeda-beda menurut 

sifat di antara pembicara itu, seperti Anda, Ibu, Saudara.  
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Menurut Nababan (dalam Aslinda 2010: 11) secara garis besarnya hakikat 

bahasa membicarakan sistem suatu unsur bahasa, sedangkan fungsi bahasa yang 

paling mendasar ialah untuk komunikasi. Dengan berkomunikasi akan terjadi 

suatu sistem sosial atau masyarakat, tanpa komunikasi tidak ada masyarakat. 

Masyarakat atau sistem sosial manusia berdasarkan dan bergantung pada 

komunikasi kebahasaan, tanpa bahasa tidak ada sistem kemasyarakatan. 

Berbicara masalah masyarakat, tidak lepas dari masalah kebudayaan. 

Bahasa dan kebudayaan selalu tarealisasi secara tumpang tindih. Pengaruh timbal 

balik antara bahasa dan kebudayaan dapat dilihat dalam belajar bahasa kedua atau 

bahasa asing. Pola-pola komunikasi yang dipengaruhi oleh kebudayaan jelas dapat 

ditelusuri melalui pengamatan terhadap kecenderungan-kecenderungan berbahasa 

(Ohoiwutun, 2002:79 dalam Leni dan Aslinda, 2010: 11). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat dikatakan eratnya hubungan antara bahasa dan kebudayaan 

tersebut. Melalui bahasa seseorang atau masyarakat kita dapat mengetahui 

kebudayaan. 

Kebudayaan di PP. Al-Amien Prenduan sangatlah berbeda dengan 

kebudayaan di pondok pesantren lainnya. Salah satunya yang membedakan dari 

segi adanya penggunaan bahasa yang sangat mempengaruhi perilaku sosial santri. 

Secara budaya orang yang lebih mudah diharapkan menunjukkan rasa hormat 

kepada orang yang lebih tua. Sebaliknya, orang yang lebih tua diharapkan pula 

tenggang rasa terhadap yang muda. Unsur timbal balik seperti itu tercermin dalam 

menggunakan sapaan. Misalnya sapaan Antum (kamu laki-laki jamak), yang lazim 

digunakan dalam untuk penutur orang yang lebih tua dari mitra tutur. Untuk 
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menunjukkan rasa hormat, hal ini juga dapat dilihat pada sapaan beliau, kiai, nyai, 

ustad, ustadzah, sampean, kakak, mbak, ibu, musrifah, lora dan umi.  Sebaliknya 

sapaan yang digunakan orang yang lebih tua kepada orang lebih muda seperti anti, 

anta, antunna, zhivo (21), uhti, adik dan lain-lain.  Melihat fenomena yang terjadi 

di dalam masyarakat Kecamatan Prenduan khususnya di PP. Al-Amien yang 

memiliki variasi bentuk serta fungsi sapaan, mampu membedakan masyarakat dari 

tingkat sosial. 

Pondok Pesantren Al-Amien secara budaya menggunakan sapaan sebagai 

tradisi  yang lazim digunakan santri sebagai nama diri, kekerabatan, ganti orang 

kedua. Hal ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dengan sendirinya berdasarkan 

asal bahasa yang digunakan, ada sapaan yang berasal dari bahasa Madura, bahasa 

Indonesia, bahkan Arab. Dengan adanya campuran bahasa maka sapaan yang 

digunakan juga bervariasa berdasarkan status sosial dan etika sopan santun yang 

tercermin dari sapaan yang digunakan. 

Sistem sapaan yang terdapat dalam PP. Al-Amien memiliki keunikan, juga 

terdapat pada sapaan julukan nama kelas (shof) dalam keseharian antar teman. 

Penggunaan bahasa yang demikian juga mempengaruhi pula pada pilihan sapaan 

yang digunakan oleh santri berkaitan dengan tingkat sosial dalam penggunaannya.  

Sapaan yang digunakan di PP. Al-Amien Prenduan, lebih menjaga sopan santun 

dan mencerminkan kepribadian seseorang yang mempunyai  etika sebagai santri 

dan juga sebagai norma interaksi. 
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Alasan peneliti memilih PP. Al-Amien Prenduan, khususnya Tarbiyatul 

Mualimien Islamiah (TMI)  sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut, 1) 

Karena variasi bahasanya yang sangat unik sebagai sorotan masyarakat Madura, 

2) Sistem sapaan yang terdapat dalam PP. Al-Amien memiliki keunikan, julukan 

nama shof/ kelas dan nama diri dalam keseharian antar teman, 3) Belum adanya 

penelitian tentang PP. Al-Amien Prenduan yang membahas tentang  penggunaan 

sapaan khusunya sapaan yang digunakan oleh santri PP. Al-Amien Tarbiyatul 

Mualimien Islamiah (TMI)  Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Prenduan, 

Sumenep. 

Penelitian penggunaan sapaan dianggap  menarik untuk menelusuri kata 

sapaan yang ada di dalam PP. Al-Amien Prenduan. Terutama bagaimana 

menggunakan sapaan di PP. Al-Amien Prenduan yang memiliki kekuatan yang 

dapat merepresentasikan nilai-nilai budaya santri Al-Amien Prenduan. Dalam 

mengkajinya, tentu peneliti harus observasi langsung ke PP. Al-Amien untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan sapaan yang digunakan santri di Al-Amien 

Prenduan Sumenep. Selain itu peneliti juga harus mampu menghubungkannya 

dengan bentuk dan fungsi sapaan yang digunakan di lingkungan PP. Al-Amien. 

Sebelumnya, penelitian sapaan sudah pernah dilakukan oleh Fitri (2012) 

Universitas Indonesia, dalam skripsinya berjudul “Penggunaan Kata Sapaa Bahasa 

Jerman Dalam Novel Remaja Und Wenn Schon”. Persamaan penelitian sekarang 

dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan sapaan sebagai 

pisau analisis dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, ada 

hal-hal yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan 
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sebelumnya antara lain terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang 

digunakan Fitri adalah novel, maka pada penelitian ini objek yang digunakan 

adalah Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Selain itu, jika penelitian 

Fitri dititikberatkan untuk mengetahui kategori sapaan yang muncul di dalam 

novel “Und Wenn Schon” serta menjelaskan peran konteks di dalam penggunaan 

kata sapaan. Selain dilakukan oleh Fitri (2012). Penelitian sapaan juga pernah 

dilakukan oleh Kurniarsih (2012) Universitas Tanjung Pura dalam skripsinya 

berjudul “Sapaan Dalam Bahasa Melayu Pontianak Wilayah Istana Kadriah”.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

penelitian sebelumnya antara lain terletak pada objek penelitian. Objek penelitian 

yang digunakan Kurniarsih adalah Pontianak Wilayah Istana Kadriah. Selain itu, 

pada penelitian Kusniasih dititikberatkan untuk mengetahui sistem sapaan 

berdasarkan hubungan sedarah dan sapaan berdasarkan hubungan perkawinan. 

Maka pada penelitian kali ini dititikberatkan untuk mendeskripsikan bentuk, dan 

fungsi penggunaan sapaan di PP. Al-Amien Prenduan Sumenep.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penggunaan  

sapaan sangatlah penting karena penggunaan yang salah dapat menimbulkan hal 

yan mengganggu keserasian pergaulan, etika dan norma interaksi. Penggunaan 

sapaan dalam berkomunikasi tidak hanya dilihat dari cara penutur memanggil atau 

menyapa petuturnya. Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana petutur 

menggunakan sapaan tertentu untuk menjawab sapaan penutur. Dalam hal ini 

respons petutur juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
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membahas pentingnya penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penggunaan 

Sapaan dalam Tuturan Santri di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan 

Sumenep”. 

 
1.2 Fokus Masalah 

Agar kajian ini dalam penelitian ini menjadi fokus dan sesuai dengan 

tujuan, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini, agar fokus dalam hal 

pengumpulan data. Dengan demikian, peneliti membatasi rung lingkup penelitian 

hanya berfokus  pada sapaan berdasarkan, bentuk penggunaan sapaan, yaitu di 

antaranya kata ganti, nama diri, Istilah kekerabatan, dan julukan.  

Kata ganti diri yang berfungsi untuk mengganti diri orang, nama diri nama 

orang yang digunakan untuk pelaku, dan kata kekerabatan digunakan berdasarkan 

keturunan maupun kekerabatan berdasarkan perkawinan, pangkat/gelar digunakan 

untuk lebih mengormati dan  julukan digunakan dengan untuk lebih keakraban, 

dan  fungsi penggunaan sapaan di dalam Pondok Pesantren  Al-Amien Tarbiyatul 

Muallimien Islamiyah (TMI) Kecamatan Prenduan Sumenep. Kedua fokus ini 

dipilih karena merupakan dasar dalam mendeskripsikan penggunaan sapaan di PP. 

Al-Amien Prenduan, khususnya Tarbiyatul Mualimien Islamiah (TMI).   
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1.3 Rumusan Masalah 

Mengingat pentingnya sapaan dalam interaksi, penulis tertarik untuk 

meneliti sapaan yang digunakan di Kecamatan Prenduan, terutaa di Pondok  

Pesantren  TMI, namun penelitian dikhususkan pada tuturan seputar kegiatan 

interaksi, antara guru dan santri respon yang diberikan oleh penutur, baik itu santri 

maupun guru. Beberapa permasalahan dalam penelitian dapat dirumusan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana  bentuk sapaan yang terdapat di dalam  PP. Al-Amien Prenduan 

Sumenep? 

b. Bagaimana fungsi sapaan yang digunakan di PP. Al-Amien Prenduan 

Sumenep? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penelitian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis: 

a. Mendeskripsikan bentuk sapaan yang terdapat di dalam PP. Al-Amien 

Prenduan Sumenep.  

b. Mendeskripsikan fungsi sapaan yang digunakan di PP. Al-Amien Prenduan 

Sumenep. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang mencakup 

aspek teoretis maupun praktis. 

a) Manfaat  teoretis  dimaksudkan  bahwa  hasil  penelitian  dapat  dijadikan  

sebagai pengembangan  salah  satu  teori  belajar  sehingga  dapat  dipakai  

sebagai  referensi  dalam upaya  pelaksanaan  penelitian  lebih  lanjut  dalam  

aspek  pengembangan  teori  yang  sama namun dalam kelas yang berbeda. 

b) Manfaat praktis  

Hasil penelitian secara praktis diharapkan bermanfaat bagi : 

1) Bagi guru Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dan masukan serta perbaikan dalam pengajaran Bahasa 

Indonesia. 

2) Bagi calon guru atau mahasiswa FKIP, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan untuk belajar tentang bahasa Indonesia dan meningkatkan 

kemampuan menggunakan kata sapaan. 

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk 

dapat dikembangkan lebih lanjut 
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1.6 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah-istilah teknik sesuai 

dengan konteks dan lingkup kajian. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut. 

a. Sapaan  adalah kata atau ungkapan yang dipakai dalam sistem tuturan sapa 

yang digunakan untuk menyebut pelaku dalam pembicaraan. 

b. Bentuk sapaan merupakan seperangkat kata-kata sapaan atau ungkapan 

yang digunakan untuk menyebutkan para pelaku dalam peristiwa bahasa. 

c. Fungsi sapaan adalah sebagai bentuk ujaran yang digunakan oleh orang 

atau kelompok masyarakat dalam bergaul antar teman, antar individu. 

d. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan menggunkanan 

sistem asrama/kampus, di dalamnya satri menerima pendidikan agama 

Islam melalui sistem pengajian/madrasah. 

 


