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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Bahasa adalah sarana komunikasi yang paling penting dalam

kalangan masyarakat dan remaja.Kajian tentang bahasa yang di hubungkan

dengan faktor social merupakan suatu kajian yang sangat menarik. Dalam

masyarakat tutur bahasa mempunyai ragam atau variasi yang di

kunakan oleh masyarakat penuturya dalam berkomunikasi dan

pembentukan kata dapat terjadi dalam proses morfologi dimana proses

morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kata serta fungsi

perubahan-perubahan bentuk kata itu baik dalam fungsi gramatikal

maupun simantik. Pada  umumnya kata  di dalam bahsa Indonesia terdiri

atas bentuk dasar maupun bentukjadiaan, sebuah bentuk jadiaan dapat di

bentuk dari dua bentuk dasar yaitu: 1. Bentuk dasar yang tanpa imbuhan

contohnya: mandi, marah, murah dan sebagainya yang tidak membutuhkan

imbuhan, 2. Bentuk dasar dasar yang maknanyabdapat ditentukan hanya

apabila bentuk dasar tersebut diberi imbuhan contonya: temu, juang dan

sebagainya yang membutuhkan imbuhan.

Dari semua pengaruh yang ada bisa dikatakan bahwa suku Madura

adalah suku dengan bilingual yaitu menguasai dua bahasa yaitu bahasa

Madura dan bahasa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa suku

Madura ada yang menguasai lebih dari dua bahasa yaitu

multilingual.Sebagai mana bahasa-bahasa di daerah di madura juga

terdapat bermacam-macam dialek yaitu; dialek

Bagkalan, dialek Sampang, dialek Pamekasan dan dialek Sumenep.
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Dialek yang dijadikan acuan standar bahasa madura adalah dialek

Sumenep.Karena ada yang mengasumsikan bahwa daerah itu sebagai pusat

pemerintahan dan pusat kebudayaan suku bangsa madura. Tetapi dalam

kenyataanya dialek tersebut tidak bias menjadi standar dialek dalam

berkomunikasi, karena dalam setiap perpindahan kelain tempat di

Madura pasti ada perbedaan dialek akan tetapi tidak sampai mengganggu

kelancaran berkomunikasi.

Tuturan mempunyai tujuan dan maksud tertentu untuk menghasilkan

komunikasi.Tujuan tuturan merupakan salah satu aspek yang harus hadir di

dalam suatu tuturan.Karena yang dimaksud dalam tujuan tuturan tersebut

yakni upaya untuk mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh penutur

kepada mitra tutur.Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi,

menyampaikan berita, membujuk, menyarankan, memerintah dan

sebagainya.Dalam hal ini seorang penutur harus mampu menyakinkan mitra

tuturnya atas maksud dan tujuan tuturannya.

Tetapi sebenarnya dalam pelambangan tersebut untuk memudahkan

pengucapan bahasa Madura oleh orang Belanda yang dalam hal ini lambat

laun budaya Madura akan mudah di pelajari, dikuasi, digeser dan pada

akhirnya secara utuh Madura dikuasi oleh penjajah. Tanpa pelambangan

yang rinci untuk melambangkan setiap fonemis sebagaimana penutur bahasa

Madura sudah memahami pelafalan yang benar dan sesuai dengan lidah

penuturnya.Karena penulisan kaidah mengikuti penutur pada umumnya

bukan sebaliknya penutur



3

mengikuti penulisan.Sebab penulisan yang menjadi kaidah dirancang setelah

melalui penelitian terhadap penuturan sebuah bahasa.

Namun  penulis  di  sini akan  membahas mengenai  penggunaan

bentuk,fungsi  dan  makna oca’ tanduk  dalam  tuturan  berbahasa

Madura.  Oca’ tanduk merupakan kata-kata yang mendapat salah satu

awalan dari /na/, /nya/,

/ma/, /nga/ contohnya panceng jadi manceng, pangko jadi mangko, oca’ jadi

ngoca’, sate jadi nyate, pagar jadi magar, togel jadi nogel, penggir jadi

menggir. Dalam bahasa kali ini mengatakan bahwa morfologi dan fonologi

itu berkaitan keterkaitan tersebut disebut dengan morfofonemik yang

artinya proses peruahan fonem atau bunyi yang terjadi akibat pembentukan

kata atau proses morfologi.

1.2 . Identifikasi masalah

Berdasarakan judul diatas, maka identifikasi permasalahannya

adalah sebagai berikut :

Peneliti ingin mengetahui bagaimna penggunaan Bahasa yang

digunakan dalam bertutur   sehari-hari antara remaja di desa Larangan

Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep menggunakan bahasa Madura

atau bahasa ibu ketika berkomonikasi dengan masyarakat dalam kehidupan

sehari-hari, karena bahasa tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh

masyarakat yang ada di Desa Ganding.

1.3 . Ruang Lingkup Masalah

Bahasa merupakan alat yang utama dalam berkomunikasi dan

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, penggunaan yang

tepat dan sesuai aturan
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menjadikan bahasa sebagai alat yang efektif dalam proses penyampaian

pikiran, kehendak, dan perasaan.

Selain itu bahasa juga adalah alat interaksi sosial atau alat

komunikasi yang dimiliki oleh manusia. Memang manusia dapat juga

menggunakan alat lain untuk berkomunikasi, tetapi tampaknya bahasa

merupakan alat komunikasi yang paling baik di antara alat-alat

komunikasi lainnya.  Apalagi bila dibandingkan dengan alat komunikasi

yang digunakan makhluk sosial lain, yakni hewan. Dalam 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 satu tutur.

Peristiwa    tutur    merupakan peristiwa    sosial karena

menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam situasi dan tempat tertentu.

Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah

tindak tutur (Inggris: speech act) yang terorganisasi untuk mencapai suatu

tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di

atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis,

dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur

dalam menghadapi situasi tertentu.Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat

pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna

atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur

merupakan dua gejala yang  terdapat pada suatu proses, yakni proses

komunikasi (Rahmatullah, 2011:2).
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1.4 . Batasan Masalah

Berbagai masalah telah tercakup dalam ruang lingkup masalah,

untuk itu perlu diadakan pembatasan masalah, masalah yang diteliti adalah

mengenai penggunaan bentuk, fungsi dan makna oca’ tanduk dalam tuturan

berbahasa Madura antara remaja dengan masyarakat.

1.5 . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah Umum

Secara umum rumusan masalah pada penelitian ini adalah

Bagaimanakah Penggunaan Bentuk, Fungsi dan Makna Oca’ Tanduk dalam

Tuturan Berbahasa Madura di Kalangan Remaja Desa Larangan Kecamatan

Ganding Kabupaten Sumenep?

2. Rumusan Masalah Khusus

Dari rumusan masalah umum tersebut dapat dirinci kedalam

rumusan masalah secara khusus. Adapun rumusan masalah secara khusus

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakahbentuk oca’ tanduk dalam tuturan berbahasa Madura di
kalangan

remaja desa Larangan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimanakah fungsi oca’ tanduk dalam tuturan berbahasa Madura di
kalangan

remaja desa Larangan Kecamatan Ganding  Kabupaten Sumenep?

3. Bagaimanakah makna oca’ tanduk dalam tuturan berbahasa
Madura di

kalangan remaja desa Larangan Kecamatan Ganding Kabupaten
Sumenep?
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1.6 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai penggunaan bentuk, fungsi dan   makna oca’ tanduk

dalam tuturan berbahasa madura di kalangan remaja desa

Larangan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

mendeskripsikan tentang :

1. Untuk mengetahui bentukoca’ tanduk dalam tuturan berbahasa

madura sehari-hari di kalangan remaja desa Larangan

Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui fungsi oca’ tanduk dalam tuturan berbahasa

madura sehari-hari di kalangan remaja desa Larangan

Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

3. Untuk mengetahui makna oca’ tanduk dalam tuturan berbahasa

madura sehari-hari di kalangan remaja desa Larangan

Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

1.7 . Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu

manfaat teoretis dan manfaat praktis.
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1.Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan mampu menambah

keilmuan bidang pramasastra Madura khususnya kajian Morfologi.

2.Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai

penggunaantuturan berbahasa  Madura  dalam sehari-hari di

kalangan remaja desa Larangan Kecamatan Ganding Kabupaten

Sumenep.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi

masyarakat dalam melakukan kegiatan tuturan berbahasa

Madura.Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah

referensi mengenai penggunaan dalam tuturan berbahasa Madura

dan juga dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat diperoleh pengetahuan, pengalamandan pemahaman

tentang penelitian khususnya yang terkait dengan penggunaan

bentuk, fungsi dan makna oca’ tanduk dalam teturan bahasa

Madura di kalangan remaja desa Larangan Kecamatan Ganding

Kabupaten Sumenep.
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1.8 . Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka

perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut :

1.   Oca’ Tanduk kata-kata yang mendapat salah satu awalan dari /na/, /nya/,
/ma/,

/nga/.

2. Tuturan merupakan salah satu aspek yang harus hadir di dalam suatu

tuturan.Karena yang dimaksud dalam tuturan tersebut yakni upaya

untuk mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh penutur kepada mitra

tutur yaitu untuk menyampaikan informasi, menyampaikan berita,

membujuk, menyarankan, memerintah dan sebagainya.Dalam hal ini

seorang penutur harus mampu menyakinkan mitra tuturnya atas

maksud dan tujuan tuturannya.

3. Berbahasa adalah tata cara berbicara yang santun terhadap orang
lain.

Berbahasa adalah sistem lambing bunyi yang arbitrer yang di gunakan

oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan

mengidenttifikasikan diri.

4. Berbahasa Madura adalah   proses   penyampaian   informasi dalam

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dengan bahasa Madura.

Dengan kata lain berbahasa Madura adalah menggunakan bahasa

Madura dalam melakukan komunikasi dengan penerima bahasa.

5.   Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa

yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk

memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun

sampai dengan 21 tahun. Dengan tanda-tanda perubahan struktur badan

dari anak-anak menjadi dewasa.
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6.   Desa adalahsuatu tempat yang didalamnya terdapat sekumpulan orang

yang terbagi atas beberapa kelompok dimana   kelompok tersebut

kemudian peraturan dan pemerintahan senidiri.


