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SARI

Khasanah, Maukhidhoh. 2016. Bentuk Satuan Lingual Pengungkap Kearifan 
Lokal dalam Pelestarian Tradisi Rebo Wekasan pada Masyarakat Tegal.
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Tommi Yuniawan, S.Pd., 

M.Hum.  

Kata Kunci: etnolinguistik, faktor pemakaian bahasa, Kabupaten Tegal, kearifan 

lokal, makna, dan satuan lingual. 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan masuknya budaya luar 

berdampak pada kepunahan suatu budaya yang berpengaruh terhadap masalah 

kebahasaan. Pola pikir masyarakat yang cenderung dinamis mengakibatkan 

masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan kebudayaan, seperti 

kegiatan pelestarian tradisi rebo wekasan di daerah Lebaksiu Kidul, Kecamatan 

Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Banyak hal penting yang tidak teraktualisasikan yang 

dapat melunturkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan 

pada aspek satuan lingual untuk memahami makna dan nilai-nilai budaya yang 

terkandung serta faktor yang melatarbelakangi munculnya satuan lingual 

pengungkap kearifan lokal, agar masyarakat Tegal mengetahui betapa pentingnya 

menjaga kelestarian budaya dengan memahami makna yang terkandung dalam 

tradisi tersebut.  

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi bentuk satuan lingual yang 

digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal dan memaparkan maknanya serta 

mendeskripsi faktor yang mempengaruhi satuan lingual pengungkap kearifan 

lokal yang muncul dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnolinguistik secara teoretis, dan 

pendekatan deskriptif kualitatif secara metodologis. Data yang dianalisis berupa 

penggalan tuturan yang digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan. Pengumpulan data penelitian menggunakan 

metode simak dan cakap dengan teknik simak libat bebas cakap dan teknik cakap 

semuka, serta dilakukannya observasi pasif. Analisis data menggunakan metode 

distribusional dan metode padan. Metode distribusional menggunakan teknik bagi 

unsur langsung (BUL) dan metode padan menggunakan teknik padan referensial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan data yang mengandung (1) bentuk satuan 

lingual pengungkap kearifan lokal dalam wujud kata, frasa, kalimat, dan wacana. 

Kata tergolong atas dua macam, yaitu monomorfemis dan polimorfemis. Satuan 

lingual kearifan lokal yang berwujud frasa hanya berupa frasa endosentris 

berkategori nomina. Satuan lingual yang berwujud kalimat berupa kalimat optatif, 

dan satuan lingual yang berwujud wacana yaitu wacana doa, dan (2) makna satuan 

lingual yang digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal dianalisis secara 

leksikal dan kultural, serta (3) faktor sosial yang mempengaruhi munculnya satuan 

lingual pengungkap kearifan lokal dipengaruhi oleh latar beakang etnik dan status 

sosial, serta faktor situasional yang mendukung munculnya satuan lingual tersebut 

dalam pelestarian tradisi rebo wekasan.  
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Saran yang direkomendasikan yaitu: 1) masyarakat Tegal perlu 

berpartisipasi dan memelihara kearifan lokal tradisi rebo wekasan karena 

khazanah bahasa dan budaya merupakan identitas suatu masyarakat dan tradisi 

tersebut harus dipertahankan agar kita mendapat pengakuan dari masyarakat luas, 

2) penelitian ini dapat dilakukan dari perspektif kebahasaan lain yang bertumpu 

pada budaya, sehingga dapat dipahami pandangan hidup dari masyarakat setempat 

yang tercermin dalam aktualitas kehidupannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah

Tegal merupakan daerah yang memiliki ragam budaya, salah-satunya 

budaya tradisi rebo wekasan. Namun, tradisi tersebut semakin punah karena 

perkembangan zaman yang semakin maju. Daerah yang masih kental dalam 

melakukan budaya tradisi rebo wekasan adalah Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan 

Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Lebaksiu Kidul merupakan tempat yang menjadi 

persinggahan/petilasan tokoh penting dalam Islam, yaitu Syech Maulana Maghribi 

yang berada di Gunung Tanjung. Keberadaan petilasan tersebut masih diakui 

sampai sekarang ini, dan masyarakat memanfaatkan momen rebo wekasan 

sebagai hari untuk mengingat kematiannya atas jasa-jasanya dalam menyebarkan 

agam Islam, selain itu diperingati untuk mendoakan arwah Mbah Tanjungsari 

selaku empunya Gunung Tanjung. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Tegal 

sudah sepantasnya mengikuti kegiatan tersebut untuk menghormati dan 

menghargai jasa para leluhur yang diwujudkan dalam pelestarian budaya. Dalam 

pelaksanaannya, bahasa yang digunakan dalam pelestarian tradisi rebo wekasan 

menggunakan bahasa Jawa, yang meliputi bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa 

krama. Hal itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat, yaitu 

masyarakat Jawa. Bahasa yang digunakan dalam pelestarian tradisi rebo wekasan 

memiliki pandangan hidup yang dipakai dalam bertindak dan bertingkah laku, 
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sebagai hasil dari pola pikir masyarakat Jawa yang masih mempercayai hal-hal 

yang bersifat kosmo-magis. 

Bahasa merupakan hal yang paling penting, karena bahasa digunakan oleh 

manusia di segala bidang kehidupan. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi 

dalam anggota masyarakat pemakai bahasa dan merupakan dokumentasi kegiatan 

atau aktivitas hidup manusia. Selain itu, bahasa berfungsi sebagai alat 

pengembang kebudayaan, jalur penerus kebudayaan dan inventaris ciri-ciri 

kebudayaan sesuai kemajuan zaman (Nababan 1984:38). Mempelajari bahasa 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia, karena secara langsung dapat 

melestarikan suatu kebudayaan agar bahasa tersebut tetap produktif dan tidak 

punah. Oleh karena itu, budaya suatu masyarakat dapat ditelusuri melalui 

bahasanya. Dengan demikian penelitian bahasa suatu masyarakat dapat 

dimanfaatkan untuk mengungkap budaya masyarakat tersebut. Bahasa dalam 

bentuk tuturan yang digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan misalnya pada kata tekwinan, sowan, tawasulan

dan lain sebagainya. Tuturan tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan misi 

luhur yang harus kita pahami agar tetap terpelihara dan terjaga keutuhannya.  

Manusia yang bermasyarakat menghasilkan kebudayaan dari pengalaman 

hidupnya. Kebudayaan bersifat mengikat orang-orang yang terlibat di dalamnya 

untuk melakukan hal yang sama, yang terwujud dalam partisipasi sebagai hasil 

konvensi. Kebudayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh alam sekitarnya, karena kebudayaan itu muncul sebagai 

wujud kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan alam sekitar tempat tinggal 
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mereka. Kebudayaan yang berkembang secara turun temurun dalam masyarakat 

tersebut akhirnya menjadi suatu tradisi. Setiap masyarakat dengan kebudayaannya 

masing-masing memiliki tradisi yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat Jawa 

dengan masyarakat Lewolema di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perbedaan ini 

antara lain dipengaruhi oleh perbedaan keadaan alam, sistem mata pencaharian, 

dan sistem religi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Agama Islam lebih 

berkembang daripada agama Kristen di Jawa, hal ini berlaku sebaliknya dalam 

masyarakat Lewolema yang mayoritas beragama Kristen. Tradisi yang 

berhubungan dengan sistem religi di kedua wilayah tersebut pun tentu akan 

berbeda. Jika upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Lewolema 

dipengaruhi oleh ajaran Kristen, maka upacara adat yang berkembang dalam 

masyarakat Jawa dipengaruhi oleh ajaran agama Islam dan juga agama-agama lain 

yang berkembang di Jawa. Tradisi rebo wekasan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Tegal merupakan salah satu contoh tradisi yang dipengaruhi oleh 

ajaran agama yang berkembang di Jawa yaitu agama Islam.  

Berkaitan dengan bahasa yang akan diteliti dalam hubungannya dengan 

suatu kebudayaan merupakan bagian dari kajian etnolingistik. Etnolinguistik 

adalah ilmu yang mengkaji sistem bahasa dalam perspektif kebudayaan. 

Etnolinguistik disebut juga Linguistik Antropologi atau Antropological

Linguistics yang merupakan kajian bahasa dan budaya sebagai sub bidang utama 

dari Antropologi (Duranti dalam Bawa dan Caka 2004:48). Etnolinguistik adalah 

cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat 

pedesaan atau masyarakat yang warganya belum mempunyai tulisan (Baehaqie 
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2013:7). Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah 

mengenai aspek kebahasaan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimana bentuk dan makna satuan lingual yang digunakan untuk 

mengungapkan kearifan lokal serta faktor yang melatarbelakangi penggunaan 

satuan lingual tersebut dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat 

Tegal. Berdasarkan pemaparan di atas judul penelitian ini dirumuskan, “Satuan 

Lingual Pengungkap Kearifan Lokal dalam Pelestarian Tradisi Rebo Wekasan

pada Masyarakat Tegal”.

1.2 Identifikasi Masalah  

Bahasa merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam suatu 

kebudayaan masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat 

merefleksikan ciri kebudayaan masyarakat tertentu. Bahasa bukan hanya suatu 

rentetan bunyi, melainkan bentuk ekspresi masyarakat penuturnya berdasarkan 

konteks budaya yang dimiliki beserta nilai-nilai dalam aktualitas hidupnya secara 

individual maupun kelompok. Perkembangan zaman yang semakin maju dan 

teknologi yang semakin canggih serta masuknya budaya luar berdampak pada 

kepunahan suatu budaya yang berpengaruh terhadap masalah kebahasaan. Pola 

pikir masyarakat yang cenderung dinamis mengakibatkan masyarakat kurang 

berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Hal itu dapat melunturkan nilai-nilai 

budaya yang terkandung serta mengakibatkan bahasa asli daerah tertentu semakin 

punah karena ketidakberdayagunaan bahasa tersebut.
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1.3 Batasan Masalah  

Untuk membatasi permasalahan agar tidak terlalu luas perlu dijelaskan 

batasan objek kajian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam 

penelitian etnolinguistik. Kajian etnolinguistik begitu luas, oleh karena itu untuk 

memberikan pemahaman yang tepat, masalah difokuskan pada aspek satuan 

lingual yang digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal yang memuat 

makna leksikal dan makna kultural, serta faktor yang mempengaruhi satuan 

lingual tersebut muncul dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat 

Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.  

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal ? 

2. Bagaimana makna satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal ? 

3. Faktor apa yang mempengaruhi satuan lingual pengungkap kearifan lokal 

muncul dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal ? 
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1.5  Tujuan Penelitiaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi bentuk satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal. 

2. Memaparkan makna satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal. 

3. Mendeskripsi faktor yang mempengaruhi satuan lingual pengungkap 

muncul kearifan lokal dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada 

masyarakat Tegal. 

1.6      Manfaat Penelitian 

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat 

yang ingin memahami dan mempelajari kebudayaan tradisi rebo wekasan di Desa 

Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sehingga dapat 

memperluas pengetahuan dan wawasan tentang budaya. Masyarakat bisa 

berkunjung ke Tegal untuk mengikuti kegiatan pelestarian tradisi rebo wekasan

sebagai penikmat budaya, serta dapat memetik nilai-nilai luhur yang terkandung 

dalam budaya tersebut, dengan hal itu mereka tahu bahwa Indonesia kaya akan 

ragam budaya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai kajian 

etnolinguistik yang bersifat multidisipliner, yaitu ilmu yang memberikan 

pengetahuan kepada pembaca mengenai beberapa bidang yang tertulis di dalam 
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kajian tersebut. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

lanjutan bagi pembaca yang tertarik untuk mengkaji kebahasaan dalam suatu 

kebudayaan dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian dapat 

menghasilkan temuan baru yang lebih variatif, karena kajian etnolinguistik begitu 

luas sehingga penelitian dapat dilakukan dari berbagai aspek. Selanjutnya, 

penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, 

dengan begitu secara langsung dapat mendukung pelestarian budaya tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian etnolinguistik merupakan kajian mengenai bahasa dalam 

hubungannya dengan kebudayaan. Kebudayaan menjadi wadah bahasa, dan 

bahasa itulah yang mewarnai kebudayaan. Dalam etnolinguistik, peneliti tidak 

hanya meneliti bahasa saja tetapi dikaitkan dengan unsur kebudayaan yang 

melatarbelakangi bahasa itu muncul.  

Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini di 

antaranya adalah penelitian milik Iswati (2006), Haryanti dan Wahyudi (2007), 

Endraswara (2008), Suyitno (2008), Fernandez (2008), Juhartiningrum (2010), 

Pratiwi (2010), Ayu (2013), Fuad (2013), Mardikantoro (2013), Migita (2014). 

Selain itu, penelitian milik Kusnadi dkk (2014), Vacano dan Schwars (2014), dan 

yang terakhir penelitian milik Nurhasanah dkk (2014).

Iswati (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Istilah Unsur-Unsur 

Sesaji Upacara Nyadranan di Makam Sewu Desa Wijirejo Kecamatan Pandak 

Kabupaten Bantul (Kajian Etnolinguistik)” menganalisis makna leksikal dari 

istilah unsur-unsur sesaji dalam upacara nyadranan pada suatu makam di Desa 

Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang berbentuk kata dan frasa 

serta memaparkan makna kultural yang ada dalam upacara tersebut. Dari hasil 

penelitian ditemukan beberapa hal: (1) upacara nyadranan di Makam Sewu istilah 

sesaji memiliki makna leksikal, yaitu makna berdasarkan leksem atau kamus. 
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Istilah unsur sesaji yang berbentuk kata berupa kata dasar, kata turunan, dan kata 

majemuk dan (2) makna kultural adalah makna bahasa yang berkaitan dengan 

kebudayaan setempat. Data kemudian dianalisis menggunakan metode 

distribusional dan metode padan.

Persamaan penelitian Iswati dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan kajian etnolinguistik. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode simak dan metode cakap, metode analisisnya menggunakan metode 

distribusional dan metode padan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek 

kajian, yaitu penelitian Iswati mengambil objek penelitian istilah makanan dalam 

upacara nyadranan di Makam Sewu Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, 

Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian berupa 

satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam pelestarian tradisi rebo wekasan

pada masyarakat Tegal.

Haryanti dan Wahyudi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Ungkapan Etnis Petani Jawa di Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten 

Klaten: Kajian Etnolinguistik” membahas bentuk satuan lingual ungkapan petani 

dan maksud dari ungkapan tersebut. Satuan lingual yang dimaksud adalah satuan 

lingual ungkapan petani yang berada di daerah Japanan dalam masa satu kali 

panen padi. Berdasarkan analisis data yang terkumpul, ungkapan petani Jawa di 

Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten hanya terdiri atas satuan 

lingual kata dan frasa. Satuan lingual kata merupakan satuan bahasa yang dapat 

berdiri sendiri dan terjadi dari morfem bebas dan atau gabungan morfem bebas 
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dan terikat. Satuan lingual kata yang terdapat dalam ungkapan petani Jawa di desa 

Japanan berjumlah 170 kata. 

Contoh kata yang dimaksud antara lain mangsa ‘musim’, rong ‘ceruk’,

ngerong ‘nyeruk’, damen ‘batang padi’, nela ‘tanah yang merekah karena kering’,

randu ‘randu’, pelem ‘mangga’, kunir ‘kunyit’, jahe ‘jahe’, jagung, dhele 

‘kedelai’, pohong ‘ketela pohon’, tela ‘ubi jalar’, nggarap ‘mengolah’, mateng 

‘masak’, ngundhuh ‘memanen’, pinihan ‘tempat untuk menyemai benih’, kapitu 

‘musim ketujuh’, tandur ’menanam padi’, uret ‘larva’, jangkrik ‘jangkrik’, netes 

‘menetas’, rendhengan ‘musim penghujan’, bera ‘sawah yang tidak ada 

tanamannya sama sekali’, gabah ‘butir padi yang sudah lepas dari tangkainya 

tetapi masih ada kulitnya’, ganyong salah satu jenis umbian yang rasanya manis’,

katul ‘bekatul’, menir ‘beras yang lembut’, ketan ‘beras pulut’, luku ‘bajak’, garu 

‘bajak’, dhedhak ‘sekam yang lembut’, dan katul ‘bekatul’.  

Di samping beberapa contoh kata di atas terdapat kata ulang yang

berjumlah lima, yakni ngenyek-enyek menginjak- injak sawah yang sudah dibajak 

agar tanah siap ditanami, wong-wongan orang-orangan sawah’, disuwir-suwir 

‘diurai’, aniani ‘mengetam’, dan bongkar-bongkar ‘membongkar’. Dalam 

ungkapan tersebut juga terdapat kata majemuk berjumlah 10, yaitu gotong royong,

kembang setaman ‘bunga setaman yang biasanya terdiri atas bunga mawar, 

kenanga, dan melati’, jajan pasar ‘makanan yang biasanya dijual di pasar’, tukon 

pasar, dewi sri ‘sebutan untuk padi bagi petani di daerah Japanan’, palawija 

‘tanaman petani yang dapat dikonsumsi selain padi’, temu ireng, temu giring, 

temu lawak, dan pranatamangsa ‘penentuan atau penetapan bulan’ atau 
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‘perhitungan musim yang terperinci sesuai dengan gejala alam dan kehidupan 

yang ada di lingkungan petani’. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan 

menjelaskan secara rinci bentuk satuan lingual ungkapan petani Jawa beserta 

maksud ungkapan tersebut berdasarkan konteks sosial budaya.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu, membahas satuan lingual kata dan 

frasa, pengumpulan data sama-sama dilakukan dengan teknik wawancara dan 

teknik simak catat. Di samping wawancara, kedua penelitian ini juga melakukan 

observasi langsung secara pasif. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan 

interview yang bersifat lentur, terbuka, dan tidak berstruktur ketat. Perbedaannya 

terletak pada metode analisis yang digunakan, Haryanti dan Wahyudi 

menggunakan metode etnografi dipadukan dengan metode padan referensial,

analisis etnografis tersebut mengungkap makna ungkapan yang digunakan para 

petani. Pada penelitian ini menggunakan metode padan referensial namun tidak 

menggunakan metode etnografi. Penelitian Haryanti dan Wahyudi dalam konteks 

pertanian Jawa, sedangkan penelitian ini mengarah pada konteks tradisi rebo 

wekasan.

Endraswara (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Kenduri Lampah 

Sekar di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek: Sebuah Potret Desa Budaya dan 

Paket Wisata Spiritual Kejawen” membahas tentang fungsi, makna, dan manfaat 

dari pelaksanaan kenduri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun 

Mantingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan pengkodean 

terbuka bagi data yang terkumpul. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
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adalah deskriptif etnografik. Analisis semacam ini berusaha mendeskripsikan 

subjek penelitian, cara bertindak dan tuturannya. 

Hasil penelitian Endraswara menunjukkan bahwa kenduri bagi masyarakat 

Desa Parangtritis, memiliki fungsi membangun nilai-nilai kultural: (1) untuk 

mewariskan tradisi leluhur agar tidak kesiku (mendapatkan marabahaya), (2)

untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, kebahagiaan dan keselamatan hidup,

dan (3) mengembangkan desa budaya. Di samping itu kenduri bagi masyarakat 

tersebut memiliki fungsi membangun celah-celah kehidupan sosial yaitu: (1) 

untuk menjaga keutuhan dan keselamatan anggota komunikasi, (2) untuk 

ngumumi orang sebagai angggota komunitas agar tidak dikatakan orang aneh, (3)

sebagai wahana kontrol sosial dan sekaligus kontrol diri, dan (4) untuk 

menunjukkan status sosial masyarakat. Khusus kenduri lampah sekar memiliki 

fungsi sosiokultural, yaitu: (a) untuk menjaga solidaritas antarwarga, antarumat 

beragama dan penghayat kepercayaan dan untuk mendapatkan berkah, (b) 

merupakan upaya pengembangan sektor wisata spiritual yang berbasis 

kemasyarakatan, dan (c) membangun aset desa budaya yang berkepribadian lokal 

dan berwawasan global serta untuk meningkatkan pendapatan wilayah desa.  

Penelitian Endraswara dengan penelitian ini sama-sama melakukan 

penelitian dalam konteks budaya, Endraswara melakukan penelitian dalam 

konteks tradisi Kenduri Lampah Sekar, sedangkan penelitian ini dalam konteks 

tradisi rebo wekasan dan sama-sama menggunakan kajian etnolinguistik. 

Perbedaan penelitian Endraswara dengan penelitian ini terletak pada pengumpulan 

data dan teknik analisis data. Pengumpulan data yang digunakan Endraswara 
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adalah pengkodean terbuka dan beberapa teknik untuk mencapai keabsahan 

(kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas, dan konfirmabilitas), sedangkan 

penelitian ini menggunakan teknik simak dan cakap. Perbedaan yang terakhir 

yaitu teknik analisis data, Endraswara menggunakan teknik deskriptif etnografik, 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis distribusional dengan 

teknik bagi unsur langsung (BUL) dan metode padan referensial.

Suyitno (2008) dalam jurnalnya yang berjudul “Kosakata Lagu Daerah 

Banyuwangi: Kajian Etnolinguistik Etnik Using” membahas bahwa sebutan etnik 

using mengacu pada para individu yang menamakan diri sebagai suku asli 

Banyuwangi dan secara emosional terikat dan menjunjung tinggi budaya using, 

sebagai ekspresi budaya lagu daerah Banyuwangi memiliki fungsi sebagai 

lambang identitas budaya masyarakat using. Lagu daerah Banyuwangi memiliki 

fungsi sebagai lambang identitas budaya masyarakat using. Lagu daerah 

Banyuwangi dipandang identik dengan sifat dan perilaku masyarakat tutur using. 

Bentuk, corak dan ungkapan dalam teks lagu dianggap sebagai cerminan budaya 

masyarakat pemiliknya. 

Perkembangan budaya masyarakat berdampak pada perubahan bentuk teks 

lagu yang muncul dari tahun ke tahun, karena itu produk teks lagu daerah 

Banyuwangi yang berkembang pada tahun 70-an dan sebelumnya berbeda dengan 

produk teks lagu daerah Banyuwangi yang berkembang setelah tahun 80-an. 

Penelitian ini bertujuan memerikan budaya etnik using melalui kajian teks lagu 

daerah Banyuwangi, karena itu dalam analisis kosakata, data difokuskan pada 

analisis kosakata khusus yang ada dalam teks lagu dan  dipandang merupakan 
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cermin budaya etnik using sebagai penuturnya. Kosakata khusus yang dimaksud 

meliputi (a) kosakata using arkhais, (b) kosakata serapan dan (c) kosakata khas 

using. 

Persamaan penelitian Suyitno dengan penelitian ini sama-sama 

menggunakan kajian etnolinguistik, selain itu pengumpulan data sama-sama 

dilakukan melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Perbedaannya, dalam 

penelitian Suyitno analisis data dilakukan dengan mengikuti model hermeneutika 

dalam pandangan Ricoeur, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data dengan metode destribusional dan padan. 

Fernandez (2008) pernah melakukan penelitian yang berjudul “Kategori 

dan Ekspresi Linguistik dalam Bahasa Jawa sebagai Cermin Kearifan Lokal 

Penuturnya: Kajian Etnolinguistik pada Masyarakat Petani dan Nelayan”. Artikel 

mengenai pertanian dan nelayan tradisional ini dimaksudkan untuk merekam hasil 

penelitian tentang pertanian dan nelayan tradisional, mengkaji, dan mendalaminya 

kembali untuk memahami pengetahuan tradisional yang mengutamakan ekologi, 

hubungan serasih yang terjalin antara manusia, antara manusia dan pencipta, dan 

dengan alam sekitar, serta menekankan kesetiakawanan sosial yang tanpa disadari 

banyak terjadi dalam masyarakat. Inti penelitian ini adalah tentang manusia dan 

nilai-nilai kemanusiaan (humanity values). Sebagaimana galibnya, masyarakat 

tradisional kita selalu mengutamakan persaudaraan, kebersamaan, kerja sama, 

gotong royong, saling menghormati dan saling berbagi (share).

Hal-hal itu di masa sekarang ini dirasakan semakin langka karena lebih 

individualisme dan kurangnya perhatian terhadap ekologi, bukan hanya ekologi 
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alam tetapi juga ekologi sosial dan ekologi pikir. Untuk tujuan di atas perlu 

dikumpulkan fakta tentang berbagai aspek kebudayaan yang bersifat mental-pola 

pikir, tentang pandangan dunia, kesetiakawanan sosial, dan rasa santun untuk 

saling menghormati. Di samping itu juga aspek kebudayaan yang bersifat material 

seperti bentuk-bentuk pertanian, kenelayanan, alat-alat yang digunakan, kalender 

tradisional yang mengatur pola kerja tahunan, musiman, bulanan, dan harian. 

Pusat perhatian utamanya adalah pada bahasa dan pola budaya. Sehubungan 

dengan itu, data primer yang berkaitan dengan ekspresi dan kategori linguistik 

perlu dikumpulkan dengan metode etnografi dan etnosains dengan menggunakan 

bingkai teori kajian etnolinguistik. Koleksi data tentang kategori dan ekspresi 

linguistik berupa kata-kata, istilah, ungkapan, mitos, mantera dan lain-lain sangat 

dibutuhkan menjadi piranti pembelajaran tradisional yang diperoleh dari hasil 

wawancara lapangan dengan para informan di desa petani dataran tinggi dan 

sedang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Data primer dikumpulkan dari para informan di desa nelayan pesisir 

selatan DIY dan Jawa Timur. Kategori dan ekspresi linguistik yang dimaksud 

dibatasi pada kosa kata bahasa Jawa yang digunakan dalam satu peristiwa yang 

dilakukan oleh petani atau nelayan dalam satu kurun waktu tertentu, misalnya, 

pemakaian kosa kata khusus terkait dengan pertanian atau nelayan di daerah 

tertentu. Peristiwa budaya mengandung kearifan lokal masyarakat, misalnya pada 

upacara ritual syukuran tradisional, baik berupa slametan petik laut yang 

dilakukan nelayan desa Puger di Jember-Jatim maupun seremoni labuhan kapat di 

desa Baron, Gunung Kidul-DIY.



16

 
 

Persamaan penelitian Fernandez dengan penelitian ini sama-sama berupa 

kajian etnolinguistik, dalam pengumpulan data dilakukan wawancara, serta data 

yang dianalisis oleh kedua penelitian tersebut berupa kata. Perbedaannya yaitu 

Fernandez  menggunakan metode etnografi dan etnosains, sedangkan penelitian 

ini menggunakan metode destribusional dan padan dalam menganalisis data. 

Juhartiningrum (2010) dalam skripsi yang berjudul “Istilah-Istilah Jamu 

Tradisional Jawa di Kabupaten Sukoharjo” membahas tentang bentuk istilah-

istilah jamu tradisional Jawa dan makna yang terdapat dalam jamu tersebut yang 

dianalisis secara leksikal dan kultural. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

artinya data yang dianalisis dan hasilnya berupa deskriptif bukan angka. Data 

penelitian berupa data tulis dan data lisan, data lisan sebanyak 12 data tulis 

sebanyak 29. Data dalam penelitian ini berupa istilah-istilah jamu tradisional Jawa 

di Kabupaten Sukoharjo, contoh data seperti; suruh, sinom bajaya, galing, beras 

kencur, kunir asem, lenggang jaya, dan lancar seni. Dari hasil analisis ini dapat 

disimpulkan bahwa bentuk istilah-istilah jamu tradisional Jawa terdapat dua 

temuan bentuk yaitu bentuk monomorfemis 18 dan bentuk polimorfemis 

berjumlah 23. Makna yang terdapat dalam jamu tradisional Jawa yaitu makna 

leksikal dan makna kultural. Makna leksikal makna unsur-unsur bahasa sebagai 

lambang benda, peristiwa dan sebagainya. Dalam bentuk polimorfemis muncul 

makna gramatikal yaitu makna yang timbul akibat proses gramatis yang ditandai 

oleh afiksasi dan pemajemukan. Makna kultural makna yang dimiliki oleh 

masyarakat dan berhubungan dengan masyarakat.
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Pengumpulan data sama-sama menggunakana metode simak dan 

menggunakan kajian etnolinguistik. Analisis data menggunakan metode 

distribusional dan metode padan. Perbedaan kedua penelitian ini, objek yang 

dikaji dari penelitian Juhartiningrum berupa istilah-istilah jamu tradisional Jawa 

di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan objek penelitian ini berupa satuan lingual

pengungkap kearifan lokal dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada 

masyarakat Tegal.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2010) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Istilah Unsur-Unsur Sesaji Tradisi Buka Luwur di 

Desa Candisari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali (Suatu Kajian 

Etnolinguistik)” yang mengkaji tentang bentuk dan makna (leksikal dan kultural), 

serta fungsi istilah dalam tradisi buka luwur masyarakat di Desa Candisari 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Penelitian Pratiwi menggunakan metode 

pengumpulan data berupa metode simak, dan metode analisis data menggunakan 

metode distribusional dan metode padan. Hasil penelitian ini ditemukan: (1) 33 

bentuk monomorfemis, yaitu tebu, lepet, cengkaruk, jadah, jenang, wajik, jipang, 

apel, jeruk, dhuku, salak, bengkuang, jagung, pohong, tela, tales, ganyong, 

kembang, mawar, melati, kanthil, tumpeng, ingkung, krupuk, cenggereng, 

perkedel, dhele, mentho, kering, menyan, janur, emprit, dan kupat. Terdapat 

bentuk polimorfemis yang berbentuk kata majemuk berjumlah 8 yaitu kembang 

telon, kupat, candhi, palawija, jajan pasar, kembang tabur, gedhang raja dan

sambel goreng.  Berupa frasa berjumlah 3 yaitu sego golong, tempe dhele, dan

degan ijo, (2) makna yang terdapat dalam istilah unsur-unsur sesaji tradisi buka 
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luwur adalah makna leksikal dan makna kultural, dan (3) fungsi dari tradisi buka 

luwur ada 3 yaitu fungsi pendidikan, fungsi religi, dan fungsi sosial. 

Persamaan antara penelitian Pratiwi dengan penelitian ini adalah data yang 

dikaji sama-sama menggunakan kajian etnolinguistik. Metode yang digunakan 

sama-sama menggunakan metode simak, rumusan masalah sama-sama membahas 

bentuk dan makna pada satuan lingual. Metode analisis data menggunakan 

metode distribusional dan metode padan. Perbedaan penelitian Pratiwi dengan 

penelitian ini berupa objek yang diteliti, Pratiwi dalam penelitiannya mengambil 

data berupa istilah unsur-unsur sesaji tradisi buka luwur di Desa Candisari, 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian ini mengambil data

berupa satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam pelestarian tradisi rebo 

wekasan pada masyarakat Tegal. Metode pada penelitian Pratiwi hanya 

menggunakan metode simak sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

simak dan cakap. 

Ayu (2013) dalam penelitian yang berjudul “Konsep Hidup dan Mati 

dalam Leksikon Khaul Buyut Tambi (Kajian Etnolinguistik di Indramayu)”

membahas seputar Upacara adat, yakni upacara yang dilakukan dalam khaul

Buyut Tambi pada kegiatan keagamaan, adat istiadat, kebudayaan suatu daerah. 

Upacara rutin yang dilaksanakan setiap tahun memiliki leksikon, yang terdapat 

dalam khaul Buyut Tambi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan klasifikasi lingual dalam upacara adat khaul Buyut Tambi. 

Memaparkan klasifikasi kultural, deskripsi, serta cerminan konsep hidup dan mati 
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dalam leksikon khaul Buyut Tambi. Menjelaskan cerminan dimensi hubungan 

vertikal dan horizontal dari leksikon khaul Buyut Tambi.  

Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan klasifikasi lingual leksikon 

berupa kata berjumlah 28 kata dan frasa 18 kata. Berdasarkan klasifikasi kultural, 

deskripsi, serta cerminan konsep hidup dan mati yang tercermin dari leksikon 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, alat, makanan, tempat, dan hewan. 

Berdasarkan cerminan hubungan vertikal dan horizontal, leksikon yang 

mencerminkan hubungan vertikal berjumlah 5 leksikon, dan mencerminkan 

hubungan horizontal berjumlah 19 leksikon. Pendekatan dalam penelitian Ayu 

menggunakan pendekatan etnolinguistik sama halnya penelitian yang dilakukan 

peneliti. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Fuad (2013) dalam jurnal yang berjudul “Makna Simbolik Tradisi 

Nyadran” membahas makna simbolik tradisi nyadran dengan kehidupan 

beragama dan sosial bagi masyarakat Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, 

Kabupaten Nganjuk. Nyadran merupakan tradisi penyelaras, artinya upacara 

nyadran bukan hanya mementingkan hal-hal yang bersifat batiniyah tetapi hal 

yang bersifat lahiriyah tidak diabaikan, yakni: dengan meningkatnya solidaritas 

masyarakat, adanya kebersamaan antarwarga sehingga menumbuhkan rasa 

persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai permasalahan dengan penuh 

tanggung jawab. Melestarikan adat-istiadat kebiasaan yang telah ada secara turun-

temurun dari orang terdahulu (leluhur).  
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Tradisi nyadran memiliki muatan religius yang sangat kental, keseluruhan 

mengandung makna keagamaan yang sangat kental dengan tiga unsur yaitu: 

syukur, amal, dan ikhlas. Makna nyadran dalam kehidupan beragama masyarakat

dipahami sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. Nyadran juga 

bagian dari ziarah kubur dalam agama islam, menjadi sasaran dalam memanjatkan 

ampunan kepada Allah Swt atas kekeliruan dosa yang telah dilakukan para leluhur 

mereka, sekaligus permohonan agar amal kebajikan dan saleh mereka dapat 

diterima disisi-Nya. Nyadran juga sebagai permohonan akan keselamatan dan 

kesejahteraan warga desa untuk satu tahun mendatang, dengan tujuan agar 

masyarakat diberi keselamatan lahir dan batin, dihindarkan dari malapetaka 

(pageblik). Tradisi nyekar mereka lakukan ke makam Mbah Sahid dan makam 

para leluhur, setelah nyekar mereka melakukan tradisi manganan di komplek 

makam. Tradisi nyekar dan manganan dilakukan secara sederhana, setiap 

keluarga cukup membawa satu sesaji dan kelengkapan lainnya. Isi dari sesaji

sendiri berupa makanan yang dimasukkan ke dalam takir, yaitu tempat makanan 

terbuat dari daun pisang, di kanan kiri ditusuki lidi (biting), ada juga yang 

membawa sesaji dilengkapi dengan ingkung (ayam panggang) dan nasi beserta 

lauk-pauknya dalam wadah besar yang ditutup daun pisang. Ingkung  ini sebagai 

pelambang rasa syukur keluarga atas nikmat yang telah dianugerahkan Sang 

Pencipta kepadanya.  

Persamaan penelitian Fuad dengan penelitian ini mengungkap makna 

kultural dan kedua penelitian tersebut berupa penelitian kualitatif, sumber data 

penelitian berasal dari juru kunci makam (kuncen). Pengumpulan data sama-sama 
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dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaan kedua penelitian ini, 

Fuad menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan etnolinguistik.

Penelitian lain yang juga digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini 

yaitu penelitian milik Mardikantoro (2013) dengan judul “Bahasa Jawa sebagai 

Pengungkap Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Kabupaten Blora” yang 

membahas mengenai bentuk bahasa Jawa sebagai pengungkap kearifan lokal 

masyarakat Samin dan kearifan lokal berupa ajaran-ajaran masyarakat Samin di 

Kabupaten Blora. Ajaran-ajaran masyarakat Samin meliputi ajaran larangan 

mengumbar hawa nafsu, ajaran agar tidak berbuat jahat, ajaran tentang larangan 

menyakiti orang lain, ajaran tentang panutan hidup, ajaran tentang memegang 

teguh ucapan, ajaran tentang hukum karma, ajaran tentang kejujuran, ajaran 

tentang agama, ajaran tentang hal yang mustahil, ajaran tentang hak milik dan 

istri, ajaran tentang berbakti pada orangtua, ajaran tentang melestarikan 

lingkungan, dan ajaran tentang etika kerja. Hakikatnya berisi segala sisi 

kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia itu ada yang baik dan ada yang 

tidak baik. Ajaran tersebut kemudian dipakai sebagai pegangan atau pedoman 

bagi masyarakat Samin dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu hidup baik dan 

jujur. Mereka sangat percaya jika melakukan ajaran-ajaran itu, mereka akan 

terlepas dari hukum karma. Oleh karena itu, orang Samin dikenal sebagai orang 

sangat jujur dan tidak mudah dipengaruhi paham lain.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardikantoro ditemukan bentuk 

satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam wujud kata, kalimat, dan wacana. 
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Contoh data satuan lingual yang berupa kata yaitu putih-putih, abang-abang yang 

artinya putih-putih, merah-merah. Data satuan lingual yang berupa kalimat salah 

satunya wong urip iku intine siji aja ngumbar napsu kaya wong nulis tanpa 

mangsi, wong maca tanpa papan yang artinya orang hidup itu intinya hanya satu, 

jangan mengumbar hawa nafsu, jangan seperti orang menulis tanpa tinta, orang 

membaca tanpa papan. Data satuan lingual yang berupa wacana seperti berikut 

sabar lan trokal êmpun ngantos drêngki srei, êmpun ngantos riya sepadha, êmpun 

nganti pek-pinêpek, kutil jumput bêdhag nyalang. Napa malih bedhag calang, 

napa milik barang, nêmu barang têng dalan mawon kula simpangi yang artinya 

berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan mengganggu orang, jangan takabur, 

jangan mengambil milik orang lain. Apalagi mencuri, mengambil barang, se-

dangkan menjumpai barang tercecer di jalan dijauhi’.

Persamaan penelitian Mardikantoro dengan penelitian ini sama-sama 

mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan budaya yang merupakan bidang 

kajian etnolinguistik dan antropolinguistik, sama-sama menggunakan metode 

simak dengan teknik lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik 

catat. Di samping itu, pengumpulan data sama-sama menggunakan bantuan tape 

recorder. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada teknik analisis data, dalam 

penelitian Mardikantoro analisis data dilakukan melalui dua prosedur, yaitu 

Prosedur pertama dilakukan dengan langkah (a) reduksi data (data reduction), (b) 

sajian data dengan matrik; dan (c) pengambilan simpulan/verifikasi yang sifatnya 

tentatif, baik dengan trianggulasi data maupun dengan trianggulasi teknik 

pengambilan data. Prosedur kedua dilakukan dengan langkah (a) transkripsi 
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fonetis data hasil rekaman, (b) pengelompokan atau klasifikasi data dari rekaman 

dan pencatatan berdasarkan tataran kebahasaan (fonologi dan leksikon) dan 

tingkat tutur, (c) penafsiran perbedaan pemakaian bahasa Jawa berdasarkan faktor 

sosial, (d) penyimpulan atau perampatan tentang pemakaian bahasa Jawa di Jawa 

Tengah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode distribusional 

dengan teknik bagi unsur langsung (BUL) dan teknik padan referensial. 

Migita (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Penamaan Makanan dalam 

Selamatan Kelahiran Masyarakat Jawa di Desa Tanjungsari Kecamatan 

Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri: Telaah Etnolinguistik” bertujuan menjelaskan 

nama-nama makanan dalam selamatan kelahiran masyarakat Jawa dari segi 

bentuk satuan lingual, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kultural. 

Hasil penelitian ini ditemukan dua bentuk satuan lingual, yaitu kata dan frasa. 

Kata dalam penelitian ini ditemukan bentuk kata dasar, turunan, ulang, dan 

majemuk. Kata dasar ditemukan 7 nama makanan, yaitu tumpeng, jenggereng, 

ketan,ingkung, penyan, sampora, dan jadah. Kata turunan ditemukan 6 nama 

makanan, yaitu gudhangan, supitan, arakan, sriyatan, rujakan, dan kukilan. Kata 

ulang ditemukan 2 nama makanan, yaitu undur-undur dan enten-enten. Kata 

majemuk ditemukan 12 nama makanan, yaitu jenang sungsum, sega Loyang, 

apem kacar, tumpeng gana, tumpeng suci, jenang blawok, jenang dhadhu, jenang 

sapuh, jenang baro-baro, jenang angrem, jenang procot, dan sega asah. Bentuk 

frasa ditemukan 11 nama makanan, yaitu endhog godhog, punar sejadha, jenang 

putih, jenang kuning, jenang abang, jenang ireng, takir ponthang, tumpeng 

robyong, dan cengkir gadhing. Makna leksikal dalam penelitian ini sebanyak 7 
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nama makanan, sedangkan makna gramatikal ditemukan 31 nama makanan. 

Semua nama-nama makanan dalam selamatan kelahiran masyarakat Jawa di Desa 

Tanjungsari, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri memiliki makna 

kultural.  

Penelitian Migita dengan penelitian ini sama-sama menggunakan 

pendekatan etnolinguistik, sumber data yang dihasilkan berupa data primer dan 

sekunder, data primer dari hasil objek penelitian yang berupa satuan lingual dalam 

bentuk kata dan frasa, data sekunder didapatkan dari hasil wawancara dengan 

informan. Kedua penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa 

metode simak dan cakap, selanjutnya disajikan dalam metode informal dan 

formal. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian, Migita 

meneliti nama makanan dalam selamatan kelahiran masyarakat Jawa, sedangkan 

penelitian ini meneliti bahasa pada tuturan tradisi rebo wekasan. Migita 

menggunakan metode triangulasi untuk mencapai keabsahan data, sedangkan 

pada penelitian ini tidak menggunakan metode tersebut. Perbedaan lainnya, 

penelitian Migita menggunakan analisis data berupa metode distribusional, padan, 

dan etnografi, sedangkan penelitian ini menggunakan metode distribusional dan 

padan,  tetapi tidak menggunakan metode etnografi.  

Kusnadi dan kawan-kawan (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Istilah-Istilah Perkebunan pada Masyarakat Madura di Desa Harjomulyo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember (Suatu Tinjauan Etnolinguistik)” mengkaji 

tentang istilah-istilah perkebunan yang digunakan oleh masyarakat Madura di 

PSW, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Istilah-istilah 



25

 
 

tersebut diklasifikasikan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu (1) Istilah-istilah 

perkebunan yang didasarkan pada tahap pembibitan, (2) Istilah-istilah perkebunan 

yang didasarkan pada tahap pemeliharaan, (3) Istilah-istilah perkebunan yang 

didasarkan pada tahap penyadapan atau sadap, dan (4) Istilah-istilah perkebunan 

yang didasarkan pada tahap pengolahan getah atau produksi. Pada tahap 

pembibitan ditemukan istilah, antara lain: élsébé, karét, bidingan, némbhuk,

matar, mettér, cambâ, mata kalemmar, kompos, tello pajung, dan lain sebagainya.

Pada tahap pemeliharaan dilakukan sebanyak dua kali, tahap pertama 

dimulai dari matar bibit karét sampai proses pemindahan ke gulutan. Tahap kedua 

dilakukan sejak bibit karét di gulutan sampai waktu sadap. Istilah yang terdapat 

pada tahap pertama antara lain: gulutan, nyéram, juringan, sellang, panyolaman, 

bhungka bâbâ, sambhungan, ketebbhung, émbér, selbhi’, mata dâun, mata séssé’, 

guru’, laddhing, ghângséan, ngolét, yiyit, kellét, nyokkla’, laré’, ngangsel, 

perréng talé, mal, nganjhir, ajhir, budu’an, dan kopala. Sedangkan istilah yang

terdapat pada tahap kedua antara lain: pépél, aré’, rawisan, slubu’an, ajumrit, 

panjang, bumés, embun tepong, nyabhuk, landuk, dan guru’. Tahap ketiga adalah 

tahap penyadapan atau sadap yaitu mengambil getah dari pohon karet. Pada tahap 

ini ditemukan istilah-istilah antara lain: sadap, ngérés, ghetta, patek, manko’, 

bisu’, tatal, andhâ, tékoté, ngokot, pellét, juldhung, émbér, juldung, ghetta tana, 

settripan, pékolan, takeran, canténg conto, manko’ conto, cokka, témbhângan, 

juleng, koco’, los, pénsiun, mandur sadap, mandur besar, asistén, séndâr, dan 

jurtolés. Tahap yang terakhir adalah tahap pengolahan yaitu tahap mengolah getah 

menjadi barang setengah jadi. Pada tahap pengolahan ditemukan istilah yang 
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diklasifikasi berdasarkan proses pengolahan yaitu pengolahan getah atau lateks 

dan pengolahan lump. Pada proses pengolahan getah atau lateks ditemukan istilah 

antara lain: lédeng, bak sheet, pellat, mesin ghiling sheet, lori, 

ajhemmor/pangasapan, tomang, méra kaléng, sortasi, préssan, dan bel. 

Sedangkan pada proses pengolahan lump ditemukan beberapa istilah antara lain, 

kapo’, drim, mesin ghiling lump, brown crepe, dan ajhemmor. 

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama menggunakan kajian 

etnolinguistik. Perbedaan penelitian Kusnadi dan kawan-kawan dengan penelitian 

ini terletak pada analisis data, mereka menganalisis istilah-istilah yang digunakan 

dalam perkebunan di Madura berdasarkan satuan nomina asal, nomina turunan, 

verba asal, verba turunan, dan lain-lain seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, 

sedangkan pada penelitian ini menganalisis satuan lingual kata berdasarkan 

bentuk monomorfemis dan polimorfemis, serta satuan lingual berdasarkan jenis 

frasanya. Teknik yang digunakan oleh mereka dalam menganalisis data yaitu 

teknik padan intralingual dan ekstralingual yang dilanjutkan dengan menggunakan 

metode deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan metode distribusional dan 

metode padan referensial.  

Selain itu, penelitian yang pernah dilakukan oleh Vacano dan Schwars 

(2014) dalam penelitiannya yang berjudul “The Religious Dimension of Coping: 

The Roles of Cosmologis and Religious Practices” menjelaskan bahwa keyakinan 

dalam beragama membentuk cara manusia menghadapi musibah/ bencana, dalam 

agama terdapat nilai-nilai yang dapat membuat orang percaya dalam menghadapi 

segala kesulitan hidupnya, juga sebagai pelipur lara melalui praktik-praktik 
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keagamaan, atau dukungan dari komunitas agama. Namun, kebanyakan 

masyarakat Jawa, khususnya di Bantul antara agama dan budaya sangat berkaitan 

bahkan cenderung mencampuradukkan antara agama dan budaya.  

Hasil temuan dalam penelitian tersebut berupa fungsi dari pelaksanaan 

ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bantul, yaitu sebagai media mendekatkan 

diri kepada Tuhan, media melestarikan budaya, media menghibur diri, bahkan 

untuk memohon keselamatan. Persamaan penelitian Vacano dan Schwars dengan 

penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode 

etnolinguistik, dan sama-sama mengulas makna kultural ritual. Perbedaan 

penelitian Vacano dan Schwars dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, Vacano dan Schwars melakukan penelitian di Bantul, Yogyakarta, 

sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian di Desa Lebaksiu Kidul, 

Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurhasanah dan kawan-kawan

(2014) yang berjudul “The Name of Six Villages at Situraja District Sumedang 

Regency (Ethnolinguistics Study)” membahas leksikon-leksikon dan kata-kata 

pembentuk nama desa tersebut. Leksikon-leksikon tersebut kemudian dianalisis 

dengan pendekatan etnolinguistik dengan menganalisis elemen-elemen bahasa 

dan budaya yang muncul dari nama-nama desa tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nama-nama Desa di Kabupaten Situradja dipengaruhi oleh 

kehadiran kemampuan spesies pohon dan digunakan sebagai simbol area. Metode 

analisis data menggunakan teknik selecting ‘pemilihan’, untuk menyajikan data, 

sehingga tidak semua data ditampilkan.  
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Persamaan penelitian Nurhasanah dan kawan-kawan dengan penelitian ini 

sama-sama menggunakan kajian etnolinguistik. Perbedaan penelitian milik 

Nurhasanah dan kawan-kawan dengan penelitian ini ada pada masalah yang 

diteliti. Nurhasanah dan kawan-kawan meneliti masalah yang berkaitan dengan 

nama-nama desa yang ada di Kabupaten Sumedang, sedangkan penelitian ini 

meneliti tuturan yang mengandung satuan lingual pengungkap kearifan lokal 

dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Tegal. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, maka dari itu peneliti melakukan 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kajian etnolinguistik seperti penelitian 

sebelumnya, yang memfokuskan pada aspek satuan lingual dalam pelestarian

tradisi rebo wekasan pada masyarakat Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan 

Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini supaya menghasilkan temuan-temuan baru.  

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, relevansi penelitian ini dengan kajian 

terdahulu yaitu bahwa pemerian bahasa atau ragam bahasa tidak hanya membahas 

mengenai unsur kebahasaannya saja, melainkan unsur di luar bahasa terkait 

dengan dengan faktor sosial budaya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya dalam hal cara mengkaji dan objek kajiannya, namun penelitian 

sebelumnya dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian mengenai satuan 

lingual ini. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Dalam subbab ini diuraikan beberapa teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam penelitian, antara lain: perspektif etnolinguistik, bentuk satuan 

lingual, pengertian makna, faktor pemakaian bahasa, masyarakat Kabupaten 

Tegal, dan kearifan lokal. 

2.2.1 Perspektif Etnolinguistik 

Rokhman (dalam Tommi 2014:2) menyatakan etnolinguistik merupakan 

cabang linguistik yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan kebudayaan 

(the study of speech and language within the context of culture). Dapat dikatakan 

bahwa kajian yang ada dalam etnolinguistik memanfaatkan pendekatan 

multidisiplin. Yakni antara lain linguistik, sosiologi, antropologi, dan psikologi 

sosial.  

Winick (dalam Bawa dan Caka 2004:44) mengatakan istilah etnolinguistik 

dimaksudkan sebagai sebuah penyelidikan yang sistematis mengenai hubungan 

diantara bahasa-bahasa dan etnologi. Jika etnologi itu sendiri didefinisikan 

sebagai studi tentang kebudayaan dengan basis perbandingan dan teori 

kebudayaan (yang dibedakan dari etnografi yang lebih cenderung pada teori dan 

studi komparatif mengenai institusi), maka etnolinguistik berarti sebuah 

penyelidikan yang sistematis mengenai hubungan di antara bahasa dan 

kebudayaan.  

Etnolinguistik/linguistik antropologi seperti juga halnya antropologi 

merupakan ilmu interpretatif sehingga yang dilihat lebih jauh adalah apa makna di 
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balik penggunaan ungkapan. Kombinasi linguistik dengan antropologi 

menciptakan istilah antropolinguistik atau etnolinguistik, yang menjadi objek 

antropolinguistik antara lain mempelajari manusia seutuhnya, yaitu tidak terlepas 

dari lingkungan dan mempelajari manusia serta budaya lewat studi bahasanya, 

dengan demikian akan dapat mengungkap adat-istiadat, kebiasaan, tata cara, 

watak, sikap anggota masyarakat pemakai bahasa, hubungan kekeluargaan yang 

berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa, hubungan kekeluargaan yang berlaku 

dalam masyarakat termasuk pandangannya serta tingkat kehidupannya.

Salah satu padanan etnolinguistik adalah antropolinguistik, bahwa 

etnolinguistik atau antropolinguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari 

variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, 

perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, 

kepercayaan, etika, adat-istiadat dan pola-pola kebudayaan lain dari suatu suku 

bangsa. 

Subroto (dalam Abdullah 2014:7) menjelaskan bahwa etnolinguistik 

sebagai jenis linguistik yang kajiannya memfokuskan pada temuan-temuan yang 

akan disumbangkan dalam sistem kebudayaan seperti tata bahasa, kosakata dan 

pemahaman makna kontekstualnya. Dia sebagai seorang ahli konsepnya mengacu 

pada hipotesis Sapir-Whorf tentang reletivitas bahasa (linguistic relativity). Oleh 

karena itu, pendapatnya terkait konsep tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada 

bahasa yang paling sempurna di dunia ketika dibandingkan dengan bahasa lain, 

karena setiap bahasa dapat dipahami secara sempurna menurut perspektif dari 

bahasa itu sendiri. Selanjutnya, bahwa pada intinya etnolinguistik mencoba 
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melakukan klasifikasi kognisi, pandangan hidup, pandangan dunia dan pola pikir 

masyarakat penuturnya yang bertolak dari data empiris kebahasaan dan sangat 

bertumpu pada dimensi leksikon beserta dimensi semantik bahasa dan budaya 

pemiliknya.     

Setelah mencermati penjelasan dari para ahli tentang pengertian 

etnolinguistik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

etnolinguistik yaitu jenis linguistik yang menaruh perhatian terhadap dimensi 

bahasa (kosakata, frasa, klausa, wacana, dan unit-unit lingual lainnya) dalam 

dimensi sosial dan budaya (seperti upacara ritual, peristiwa budaya, folklor, dan 

lainnya) yang lebih luas untuk memajukan dan mempertahankan praktik-praktik 

budaya dan struktur sosial masyarakat. 

2.2.2  Bentuk Satuan Lingual  

Satuan lingual merupakan objek sasaran konkret linguistik, satuan lingual 

adalah satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. 

Bentuk satuan lingual itu berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat dan 

wacana. Secara urutan hierarki satuan-satuan linguistik tersirat pengertian bahwa 

satuan yang satu tingkat lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Jadi 

fonem membentuk morfem; lalu morfem akan membentuk kata; kemudian kata 

akan membentuk frasa; selanjutnya frasa akan membentuk klausa; sesudah itu 

klausa akan membentuk kalimat; dan akhirnya kalimat akan membentuk wacana 

(Chaer 2012:274). Bentuk satuan lingual yang dibahas dalam penelitian ini 
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berdasarkan rumusan masalah adalah bentuk satuan lingual pengungkap kearifan 

lokal dalam wujud kata dan frasa.  

2.2.2.1 Fonem  

Secara tidak sadar para penutur asli setiap bahasa mengelompokkan 

berbagai bunyi ujaran yang mereka ucapkan ke dalam sejumlah satuan bunyi 

fungsional terkecil yang disebut fonem. Fonem merupakan satuan hasil penyarian 

atau abstraksi dari bunyi-bunyi ujaran yang diucapkan oleh para penutur tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa bunyi-bunyi ujaran adalah realisasi atau wujud lahiriah 

fonem. Suatu fonem dinyatakan atau direalisasikan oleh beberapa bunyi 

(Kentjono 2009:161).  

2.2.2.2 Morfem 

Satuan gramatikal yang terkecil itu disebut morfem. Sebagai satuan 

terkecil, morfem tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang 

masing-masing mengandung makna. Kata terkecil itu menyiratkan adanya satuan-

satuan yang lebih besar daripada morfem. Dalam ilmu bahasa dikenal satuan 

seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dengan demikian, morfem menjadi bagian 

pembentuk atau konstituen satuan-satuan gramatikal yang lebih besar itu 

(Kentjono 2009:144). Menurut Samsuri (1985:170) komposit bentuk pengertian 

yang terkecil yang sama atau mirip yang berulang disebut morfem.
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2.2.2.3 Kata 

Menurut pemakai bahasa, kata adalah satuan gramatikal yang diujarkan, 

bersifat berulang-ulang, dan secara potensial ujaran itu dapat berdiri sendiri 

(Arifin dan Junaiyah 2008:2). Dalam hal ini Verhaar (2001: 97) menyatakan 

pendapatnya, bahwa kata merupakan satuan terkecil dalam tuturan.  

Chaer (2009:37) mengatakan, secara gramatikal kata mempunyai dua 

status, sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, dan sebagai satuan 

terkecil dalam tataran sintaksis. Chaer (2012:162) Para tata bahasawan tradisional 

biasanya memberi pengertian terhadap kata berdasarkan arti dan ortografi. Kata 

adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau kata adalah deretan huruf 

yang diapit oleh dua buah spasi, dan mempunyai satu arti. Contoh kata seperti 

sepatu, sandal dan piring, dipahami sebagai suatu kata.

Berdasarkan distribusinya, kata dapat dibagi berdasarkan morfem bebas 

dan terikat, sedangkan berdasarkan gramatikalnya digolongkan dalam bentuk 

monomorfemis dan polimorfemis. 

a. Monomorfemis

Monomorfemis adalah bentuk gramatikal yang bermorfem tunggal, dan 

kata itu terdiri atas satu morfem. Morfem merupakan komposit bentuk pengertian 

terkecil yang sama atau mirip yang berulang. Bentuk duduk pada kalimat Ayah 

duduk di teras adalah kata, dan kata itu terdiri atas satu morfem, yaitu morfem 

{duduk} (Muslich 2008:32). 
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b. Polimorfemis 

Polimorfemis adalah bentuk gramatikal yang terdiri dari dua morfem atau 

lebih. Kata polimorfemis dapat dilihat dari proses morfologis yang berupa 

rangkaian morfem. Proses morfologis meliputi: 1) Pengimbuhan atau afiksasi 

merupakan proses pengimbuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. 

Dilihat dari posisi melekatnya pada bentuk dasar biasanya dibedakan adanya 

prefiks ‘imbuhan di muka bentuk dasar’, infiks ‘imbuhan di tengah bentuk dasar’,

sufiks ‘imbuhan di akhir bentuk dasar’, konfiks ‘imbuhan di awal dan akhir bentuk 

dasar’. 2) reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik 

secara keseluruhan, secara sebagian (parsial), maupun dengan perubahan bunyi. 3) 

komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem 

dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi 

yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru (Chaer 2007: 177-

185).  

Alwi (dalam Putrayasa 2008:72) membagi kelas kata berdasarkan kategori 

sintaksisnya ke dalam lima kategori, yaitu: (1) nomina, (2) verba, (3) adjektiva,

(4) adverbia, dan (5) kata tugas. Adapun ciri-ciri masing-masing kategori adalah 

sebagai berikut:

1. Nomina  

Kata benda (nomina) adalah kategori yang secara sintaksis (1) tidak 

mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, (2) mempunyai 

potensi untuk didahului oleh partikel dari. Ciri-ciri kata benda adalah sebagai 

berikut. 
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- Kata benda mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau 

pengertian. Contoh: polisi, kerbau, pisau, dan kebangsaan adalah kata 

benda (nomina). 

- Dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki 

fungsi subjek, objek, atau pelengkap dapat diikuti oleh kata itu, dapat 

didahului oleh kata bilangan.  

- Nomina dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya adalah 

bukan. Contoh: kakak saya model harus dipakai kata bukan: kakak saya 

bukan  model. 

- Nomina dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung maupun 

diantarai oleh kata yang. Contoh: boneka dan gedung adalah nomina 

karena dapat bergabung menjadi boneka baru dan gedung besar atau 

boneka yang baru  dan gedung yang besar.

- Dari segi bentuk nomina terdiri atas dua macam, yakni (a) nomina yang 

berbentuk dasar dan (b) nomina yang turunan. Penurunan nomina 

dilakukan dengan afiksasi, perulangan, dan pemajemukan. Contoh nomina 

dasar adalah , kardus, laptop, kulkas, kayu, kasur, tongkat, dan lain-lain, 

sedangkan nomina turunan adalah lautan, pegunungan, kecurangan, 

perkumpulan, piring-piring, rumah makan, kamar tidur, ruang operasi dan 

sebagainya.  

2. Verba  

Kata kerja (verba) adalah kata yang menyatakan tindakan. 
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- Verba memiliki makna inheren yang terkandung di dalamnya, verba lari 

dalam kalimat penjahat itu lari mengandung makna perbuatan. 

- Verba dapat diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan kelas kata yang lain, 

terutama dari adjektiva karena ciri-ciri berikut.  

1) Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat dalam 

kalimat walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. 

2) Verba mengandung makna inheren perbuatan (aksi), proses, atau keadaan 

yang bukan sifat atau kualitas. 

3) Verba yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefiks ter- yang berarti 

‘paling’, verba mati atau suka tidak dapat diubah menjadi termati atau 

tersuka.

4) Verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan 

kesangatan, tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi. 

Verba mempunyai dua betuk, yakni (1) verba asal adalah verba yang dapat 

berdiri sendiri tanpa afiks dalam konteks sintaksis, dan (2) verba turunan 

adalah verba yang harus atau dapat memakai afiks bergantung pada tingkat 

keformalan bahasa/dan atau pada posisi sintaksisnya. 

3. Adjektiva 

Kata sifat (adjektiva) adalah kata yang memberi keterangan yang lebih 

khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. 

Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk (1) 

bergabung dengan partikel tidak, (2) mendampingi nomina, atau (3) 

didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, (4) mempunyai ciri-ciri 
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morfologi seperti -er- (dalam honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam alami),

atau (5) dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke-an (dalam keadilan, 

keyakinan).

2.2.2.4 Frasa  

Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan 

kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang 

mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Pembentuk frasa itu harus 

berupa morfem bebas, bukan morfem terikat. Jadi, konstruksi belum makan dan 

tanah tinggi adalah frasa, sedangkan konstruksi tata boga dan interlokal bukan 

frasa, karena boga dan inter adalah morfem terikat (Chaer 2012:222). Menurut 

Rusyana dan Samsuri (dalam Arifin dan Junaiyah 2008:4), frasa adalah satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif atau satu 

konstruksi ketatabahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih.  

Chaer (2009:39) menyatakan, dilihat dari keutuhannya sebagai frasa 

dikenal adanya frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa eksosentris adalah 

frasa yang hubungan kedua unsurnya sangat erat, sehingga kedua unsurnya tidak 

bisa dipisahkan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Misalnya frasa di pasar, dari 

Medan, atau Sang Saka. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya 

dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Atau, bila salah satu unsurnya 

ditanggalkan kedudukannya sebagai pengisi fungsi sintaksis masih bisa diterima. 

Misalnya frasa mobil dinas, sate kambing, dan ayam jantan.  
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Bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam frasa endosentris disebut inti 

frasa, dan bagian yang dapat ditanggalkan disebut atribut frasa. Contoh mobil 

dinas, unsur mobil adalah inti frasa, dan unsur dinas adalah atribut frasa. Sebagai 

pengisi fungsi sintaksis frasa-frasa juga mempunyai kategori. Maka kita mengenal 

adanya frasa nominal, seperti adik saya, sebuah meja, rumah batu, dan rumah 

makan, yang mengisi fungsi subjek atau fungsi objek. Adanya frasa verbal, seperti 

suka makan, sudah mandi, makan minum, tidak mau datang, dan belum 

menerima, yang mengisi fungsi predikat. Adanya frasa adjektival seperti sangat 

indah, bagus sekali, merah muda, sangat senang sekali, dan merah jambu, yang 

mengisi fungsi objektif. frasa preposisional seperti di pasar, ke Surabaya, dari 

gula dan ketan, kepada polisi, dan pada Tahun 2007, yang mengisi fungsi 

keterangan. Di samping itu dikenal pula adanya frasa numeral dan frasa adverbial. 

2.2.2.5 Klausa 

Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada di atas satuan frasa dan di 

bawah satuan kalimat, berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. 

Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa, yang 

berfungsi sebagai predikat, dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, 

dan sebagainya. Selain fungsi subjek yang harus ada dalam konstruksi klausa itu, 

fungsi subjek boleh dikatakan wajib ada, sedangkan yang lain bersifat tidak wajib. 

Contoh konstruksi meja belajar dan rina belajar, konstruksi meja belajar 

bukanlah sebuah klausa karena hubungan komponen meja dan komponen belajar 

tidak bersifat nonpredikatif. Konstruksi rina belajar adalah sebuah klausa karena 
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hubungan komponen rina dan komponen belajar bersifat nonpredikatif (Chaer 

2009:41).  

2.2.2.6 Kalimat  

Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang 

biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta 

disertai dengan intonasi final (Chaer 2009:44). Pendapat lain yang menyatakan 

bahwa istilah kalimat mengandung unsur paling tidak memiliki subjek dan 

predikat, tetapi telah dibubuhi intonasi atau tanda baca (Alwi 2003: 39). Menurut 

Ramlan (dalam Putrayasa 2008:2) kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi 

oleh jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik). Menurut Kridalaksana 

(2001:92) sebuah kalimat harus lengkap, karena di dalamnya harus ada subjek, 

predikat, objek, dan keterangan. Konstruksi seperti mita menyapu dianggap belum 

lengkap karena tidak ada objeknya, konstruksi pamannya polisi dianggap salah 

karna tidak ada verbanya, dan jawaban kalimat singkat seperti belum sebagai 

jawaban dari kalimat kamu sudah mandi? dianggap salah karena seharunya saya 

belum mandi. Oleh karena itu, definisi dari kalimat dalam tata bahasa tradisional 

merupakan susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran lengkap atau bisa 

juga karena objeknya bahasa tulis, dimulai dengan huruf besar dan diakhiri 

dengan titik. Chaer (2009:46) membedakan kalimat berdasarkan jenisnya yaitu:  

1)  kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka. 

2) kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan, yang perlu diberi   

jawaban. 
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3) kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, dan perlu diberi reaksi 

berupa tindakan. 

4)  kalimat interjektif adalah kalimat yang menyatakan ungkapan perasaan. 

5)  kalimat optatif adalah kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan. 

2.2.2.7 Wacana  

Menurut Kridalaksana (dalam Hartono 2012:6) wacana adalah satuan 

bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam 

hierarki gramatikal. Namun, dalam realisasinya wacana dapat berupa karangan 

yang utuh (novel, buku, seri, ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, frasa, 

bahkan kata yang membawa amanat lengkap. Chaer menyatakan pendapatnya 

dalam (Sumarlam dan kawan-kawan 2003:11) bahwa wacana merupakan satuan 

bahasa yang lengkap, dikatakan lengkap karena di dalamnya terdapat konsep, 

gagasan, pikiran atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca (dalam 

wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana lisan) tanpa keraguan apapun. 

2.2.3 Pengertian Makna 

Banyak teori tentang makna telah dikemukakan oleh para ahli. Salah 

satunya teori yang sangat terkenal dalam bidang semantik, yaitu teori yang 

dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dengan teori tanda linguistiknya. 

Menurut de Saussure setiap tanda linguistik terdiri dari dua komponen, yaitu 

komponen significant (yang mengartikan) yang wujudnya berupa tuturan bunyi 

bahasa dan komponen signifie (yang diartikan) yang wujudnya berupa 



41

 
 

pengertian/konsep (Aslina dan Syafyahya 2007:5). Pendapat George (dalam 

Tarigan 1985:2) secara singkat dan populer bahwa semantik adalah telaah 

mengenai makna. Chaer (2009:2) juga menyatakan pendapatnya bahwa semantik 

merupakan bidang studi linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam 

bahasa. 

Makna yang akan dikaji mengenai satuan lingual kearifan lokal dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan adalah makna leksikal dan makna kultural.

Makna bahasa diungkapkan dengan unsur-unsur kebahasaan (morfem, kata, frasa, 

klausa, kalimat), makna bahasa dibatasi dan diwarnai oleh kebudayaan yang 

menjadi wadahnya (Nababan 1984:66). Makna leksikal adalah makna kata secara 

lepas, tanpa berkaitan dengan kata lainnya. Makna leksikal dapat diartikan sebagai 

makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Makna leksikal 

makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi 

alat indra (Chaer 2009:60). Makna leksikal pada kata jeruk yaitu sejenis buah 

yang berwarna oranye atau hijau, mempunyai rasa manis dan asam. Selain makna 

leksikal, terdapat pula yang dinamakan dengan makna sosial (kultural). Makna 

kultural merupakan makna yang dimiliki oleh masyarakat dalam hubungannya 

dengan budaya (Abdullah dalam Juhartiningrum, 2010:26).  

Makna kultural merupakan kajian dari etnolinguistik. Makna kultural 

dimaksudkan untuk lebih dalam memahami makna ekspresi verbal maupun 

nonverbal suatu masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengetahuan 

(cognition system) terkait pola pikir, pandangan hidup (way of life), serta 

pandangan terhadap dunia (world view) suatu masyarakat. Dalam aspek 
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sosiokulturalnya kehidupan masyarakat tertentu terkait dengan berbagai peristiwa 

budaya dan adat-istiadat yang dimilikinya, budaya sebagai penentu terakhir 

terhadap arti, atau arti bahasa sepenuhnya ditentukan oleh konteks budaya di 

mana bahasa itu di pakai (Frawley 1992:45; Subroto 2011:17 dalam Abdullah 

2014:22).

2.2.4 Faktor Pemakaian Bahasa 

Bahasa dan pemakaian bahasa tidak diamati secara individual, tetapi selalu 

dihubungkan dengan kegiatan di dalam masyarakat. Bahasa tidak saja dipandang 

sebagai gejala individual tetapi juga merupakan gejala sosial. Sebagai gejala 

sosial, bahasa dan pemakaian bahasa dalam komunikasi selain ditentukan oleh 

faktor-faktor linguistik juga ditentukan oleh faktor-faktor nonlinguistik atau di 

luar bahasa. Faktor itu berkaitan erat dengan faktor sosial, karena pada dasarnya 

bahasa adalah bagian dari suatu sistem sosial, dan sistem sosial erat sekali 

hubungannya dengan sistem budaya, maka bahasa juga tidak dapat dilepaskan 

dari faktor-faktor budaya (Rokhman 2005:19).  

Faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain status

sosial, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan latar belakang etnik (Suwito 

1985:3). Di samping itu pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor 

situasional, yaitu siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di 

mana, dan mengenai masalah apa. Seperti yang dirumuskan oleh Fishman 

(1967:15 dalam Suwito) “who speaks what language to whom and when”. 
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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 tutur (Chaer dan Agustina 2004:47-49). 

Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam 

satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan 

tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu.  

2.2.4.1 Status Sosial 

Sumarsono (2013:43) menurutnya status sosial yang mempengaruhi 

pemakaian bahasa yaitu kelas sosial, kelas sosial mengacu kepada golongan 

masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan 

seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta dan sebagainya. 

Seseorang yang mempunyai status sosial sebagai guru dan bekerja di sekolah 

negeri, dia masuk ke dalam kelas pegawai negeri. Dia seorang sarjana, maka dia 

bisa masuk kelas sosial golongan “terdidik”, selain kelas pegawai, ada juga kelas 

buruh, kelas pedagang, kelas petani, kelas manager, dan sebagainya.  

Kelas sosial bersifat terbuka, karena memungkinkan adanya mobilitas 

sosial, yaitu perpindahan dari kelas ke kelas yang lebih tinggi. Misalnya seorang 

buruh karena ketekunan dan usahanya bisa naik pangkat menjadi seorang 

manager, sehingga dia bisa bergabung dengan anggota kelas manager. Lain 

halnya dengan kasta yang bersifat tertutup, dalam kasta seseorang tidak bisa 

masuk dengan bebas ke dalam golongan lain. Orang yang dilahirkan dari keluarga 
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kasta brahmana harus menjadi anggota kasta brahmana, dan orang yang dilahirkan

dari keluarga kasta sudra tidak bisa masuk menjadi anggota kasta brahmana.  

2.2.4.2 Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan merupakan salah-satu faktor yang menentukan status 

seseorang. Pendidikan seseorang dipandang penting dalam interaksi verbal. 

Pendidikan penutur tampak pada kemampuan berbahasa dalam pemilihan 

berbahasa (Rokhman 2005:99). Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang 

menjadi tolak ukur terhadap tingkat pengetahuan yang dimilikinya, sehingga 

mempengaruhi pola pikirnya. Seseorang yang menyandang status pendidikan 

lebih tinggi penguasaan bahasanya lebih baik daripada yang memiliki pendidikan 

rendah, cara bertuturnya pun mempengaruhi kualitas bahasa yang digunakan, 

dalam arti pemilihan kata-katanya lebih baik. 

2.2.4.3 Usia  

Usia akan mengelompokkan masyarakat menjadi kelompok kanak-kanak, 

kelompok remaja, dan kelompok dewasa. Bahasa yang digunakan oleh anak 

remaja jelas berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. 

Perbedaan itu disebabkan karena mereka mempunyai tujuan tertentu dalam

berinteraksi (Sumarsono 2013:135). Usia dapat mempengaruhi apa yang harus 

kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Kita mampu memperkirakan 

usia seseorang dari kualitas suara dan perilaku linguistiknya. Misalnya, suara laki-

laki akan bertambah besar seiring bertambahnya usia. Usia juga sebagai perangkat 
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metodologi yang dapat digunakan untuk mengukur perbedaan sosiolinguistik di 

setiap kelompok usia, seperti dialek atau aksen yang dapat berubah di masyarakat. 

2.2.4.4 Jenis Kelamin 

Menurut penelitian memang ada sejumlah masyarakat tutur pria berbeda 

dengan tutur wanita. Wanita cenderung mempunyai sikap “hiperkorek” sehingga 

dianggap mengaburkan situasi yang sebenarnya, wanita lebih konservatif daripada 

laki-laki, mereka lebih fanatik menyimpan tutur warisan bahasa kita. Wanita lebih 

peka terhadap pentingnya faktor kebahasaan yang dihubungkan dengan kelas 

sosial. Keragaman bahasa berdasarkan jenis kelamin timbul karena bahasa sebagai 

gejala sosial erat hubungannya dengan sikap sosial, secara sosial laki-laki dan 

wanita berbeda karena masyarakat menentukan peranan sosial yang berbeda untuk 

mereka, dan masyarakat mengharapkan pola tingkah laku yang berbeda 

(Sumarsono 2013:98-113). 

2.2.4.5 Latar Belakang Etnik 

Etnik mengacu kepada kelompok yang keanggotaannya berdasarkan asal-

usul keturunan. Kelompok demikian ditandai dengan ciri-ciri fisik relatif tetap 

seperti warna kulit, rambut, hidung, dan sebagainya. Bahasa sering dipakai 

sebagai ciri etnik, dan bahasa juga dapat dipakai sebagai alat identitas etnik 

(Sumarsono 2013:67). Bahasa merupakan faktor penting atau bahkan ciri esensial 

dari keanggotaan etnik. Sopan santun berbahasa dalam bahasa Jawa lebih banyak 

didorong oleh tuntutan penyesuaian berbahasa sebagai akibat dari struktur 
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masyarakat priyayi, masyarakat pedesaan, masyarakat terpelajar, dan sebagainya 

(Ohoiwutun 2007:88). Mulder (dalam Abdullah 2014:16) menyatakan, bahwa 

Aktualitas kehidupan orang Jawa masih banyak didasarkan pada pandangan 

hidup, pandangan hidup orang Jawa bersifat kosmo-mitis dan kosmo-magis yang 

menganggap bahwa alam sekitar mempunyai kekuatan dan berpengaruh terhadap 

kehidupan material maupun spiritual masyarakatnya.  

2.2.4.6 Situasional  

Budaya manusia termasuk berbicara atau komunikasi tidak terjadi pada 

sesuatu yang vakum, tetapi pada waktu dan tempat tertentu, dalam alur (setting) 

tertentu. Mengobrol bisa sambil duduk, berdiri, jalan, dan sambil menyetir mobil. 

Bisa dalam ruangan, masjid, gereja, dan sebagainya. Semua ini memegang 

peranan dalam berbicara tetapi bukan yang dibicarakan. Siapa kita, dengan siapa, 

dan kapan bicara akan membatasi apa yang dibicarakan dan bagaimana 

berbicara. Ada waktu dan tempat yang cocok untuk membicarakan sesuatu dan 

bukan sesuatu yang lain. Oleh karena topik pembicaraan adalah unsur yang 

penting dalam situasi ujaran (Alwasilah 1993:25). Pemakaian bahasa yang 

dipengaruhi oleh faktor situasional, juga dirumuskan oleh Fishman (1967:15 

dalam Suwito) “who speaks what language to whom and when”, yaitu siapa 

berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai 

masalah apa.
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2.2.5 Masyarakat Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 108° 57’ 6” –

109°  21’ 30” Bujur Timur (BT) dan 6°  50’ 41” – 7° 15’ 30” Lintang Selatan 

(LS). Letak Kabupaten Tegal dilihat dari sisi transportasi sangat strategis, karena 

wilayahnya berada pada persilangan transportasi Semarang–Cirebon–Jakarta dan 

Jakarta–Tegal–Cilacap yang menghubungkan wilayah selatan dan wilayah 

pantura. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 

kecamatan yang meliputi 281 Desa dan 6 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten 

Tegal mencapai 87.879 hektar. Dari luasan wilayah tersebut, sebagian besar

merupakan lahan kering (47.601 Ha) dan sebagian lainnya berupa lahan sawah 

(40.278 Ha). Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari tiga kategori/ 

karakteristik daerah, yaitu: 

1. Daerah dataran pantai, meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. 

2. Daerah dataran rendah, meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, 

Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, 

Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah. 

3. Daerah dataran tinggi/pegunungan, meliputi Kecamatan Jatinegara, 

Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan 

Kedungbanteng.  

Kondisi sosial menggambarkan heterogenitas dan diferensiasi sosial. 

Secara garis besar kondisi sosial masyarakat Kabupten Tegal dapat digolongkan 

menjadi tiga, yaitu masyarakat agraris, industri, dan perdagangan serta masyarakat 

urban, terdapat 284.764 orang merupakan masyarakat agraris, 85.677 orang 
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masyarakat industri, dan sebanyak 144.765 orang masyarakat perdagangan. Taraf 

pendidikan masyarakat Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan dari 

tahun ke tahun, yang diantaranya dapat diukur dari angka putus sekolah, angka 

kelulusan, angka partisipasi sekolah umur 7–12, angka partisipasi sekolah umur. 

Budaya merupakan kearifan lokal yang sangat penting dan potensial bagi 

Kabupaten Tegal untuk mengembangkan diri dalam jangka panjang, tanpa harus 

mencabut dari akar budayanya. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan 

kearifan lokal memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing 

dan globalisasi yang kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya lokal. Karakter 

masyarakat pesisir yang keras dengan etos kerja yang tinggi merupakan nilai-nilai 

budaya lokal yang perlu dikembangkan. Upaya pengembangan diarahkan pada 

budaya yang berbentuk aktivitas, seperti wayang golek, wayang kulit, kesenian 

sintren, kelompok kesenian kuda lumping, kelompok masyarakat yang 

mengembangkan nilai-nilai religius seperti kegiatan suronan, wekasan, sawalan,

dan pengajian, yang selama ini ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

Kabupaten Tegal.  

Kondisi kehidupan beragama tercermin pada kerukunan hidup beragama 

masyarakat Kabupaten Tegal. Mayoritas penduduk yang beragama Islam 

sebanyak 1.409.542 orang, pemeluk agama Kristen sebanyak 3.201 orang, agama 

Katholik sebanyak 2.954 orang, agama Hindu sebanyak 925 orang, dan pemeluk 

agama Budha sebanyak 569 orang. Meskipun jumlah pemeluk agama beragam, 

namun suasana kondusif toleransi hidup beragama dapat dijaga dengan baik. 

Perekonomian Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor, yaitu perdagangan, 
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industri, dan pertanian. Wilayah Kabupaten Tegal memiliki kekayaan alam dan 

topografi yang bervariasi, mulai dari pesisir, dataran rendah, sampai dataran 

tinggi. Kondisi wilayah seperti ini memungkinkan berkembangnya potensi 

keragaman hayati dan komoditas ekonomi yang dapat diusahakan. Masyarakat 

Kabupaten Tegal memiliki jiwa kewirausahaan yang dilandasi semangat berkreasi 

yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kreasi masyarakat Tegal yang 

diterima dipasaran nasional. Jiwa wirausaha dan semangat berkreasi ini harus 

dimaksimalkan pemanfaatannya untuk mendorong kemajuan daerah.  

Budaya atau keunikan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa 

merupakan salah satu sumber atau kekuatan daya saing daerah dan dapat 

dikembangkan menjadi industri kreatif yang mendatangkan kemakmuran daerah. 

Seni budaya lokal Tegalan yang sudah mulai muncul dan dikenal masyarakat 

nasional, seperti seni pertunjukan dan kerajinan tangan, merupakan modal dasar 

pembangunan yang harus ditumbuh kembangkan. Pencitraan Kabupaten Tegal 

sering dikaitkan dengan usaha Warteg ‘warung Tegal’, produksi teh poci dan 

shuttle cock. Pencitraan yang telah dikenal pada skala nasional, regional maupun 

lokal tersebut dapat menjadi modal dasar pembangunan daerah untuk 

mengembangkan daya saing daerah.              

Kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat pesisir beragama 

Islam. Kerohanian yang terdapat di pesisir utara Jawa Tengah misalnya panggung 

pesantren di Tegal, panggung pesantren mayoritas warga Indonesia asli atau 

pribumi yang taat pada tuntunan agama, yaitu Islam, yang diajarkan oleh nenek 

moyangnya, tetapi bukan berarti warga panggung pesantren melarang agama lain, 
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justru warga yang beragama non Islam dapat menyesuaikan diri. Warga panggung 

pesantren masih berusaha mempertahankan diri dengan melaksanakan tradisi yang 

menjadi kebiasaan nenek moyangnya, antara lain: 

a. rebo wekasan, dengan mengadakan pengajian di lingkungan pesantren; 

b. mengadakan selamatan atau tahlilan untuk 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 

mendak 1 sampai 3 hari; 

c. bersih kubur, membaca doa (tahlil di makam). 

2.2.6 Kearifan Lokal  

Kearifan lokal merupakan suatu kebijaksanaan dari gagasan umum yang 

berada dalam alam pikiran seseorang, pikiran itu berupa ungkapan unit lingual 

yang dapat mengategorisasikan realitas budaya. Unit lingual tersebut digunakan 

dalam pelestarian budaya yang diupayakan untuk mempertahankan praktik 

budaya warisan leluhur, dan kearifan lokal menjadi benang pengendali dalam 

memegang prinsip-prinsip leluhur. Kearifan lokal sebagai bagian dari aktualitas 

kehidupan masyarakat, secara alami dibentuk dari pengalaman empirik kehidupan 

pemiliknya. Misalnya nenek moyang memiliki strategi untuk menjaga alam 

sekitar agar pohon-pohon tidak ditebang sembarangan oleh masyarakat sekitar, 

menyebutnya bahwa pohon-pohon tersebut dipahami dan dipahamkan kepada 

anak cucunya pohon yang dimaksud ada penunggu di lingkungan sekitarnya. Hal 

itu dipandang sebagai salah satu cara untuk memberitahukan kepada komunitas 

kolektifnya menurut budaya setempat, agar mereka berlaku bijaksana terhadap 

lingkungan hidup dimana mereka berada (Subroto dalam Abdullah, 2014:25). 
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Pelestarian budaya dalam hal ini diwujudkan pada sebuah tradisi, yaitu 

tradisi rebo wekasan. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek 

moyang yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat. Tradisi yang telah 

membudaya akan menjadi pedoman seseorang dalam bertindak dan berbudi 

pekerti. Kegiatan tradisi rebo wekasan dilakukan setiap satu tahun sekali, tradisi 

rebo wekasan atau rebo pungkasan adalah tradisi yang dilakukan pada hari Rabu 

minggu terakhir di bulan Shafar (dalam bahasa Jawa: Sapar). Rebo wekasan 

terdiri atas dua suku kata, rebo dalam bahasa Jawa artinya hari Rabu, sedangkan 

wekasan atau pungkasan artinya terakhir, sehingga dinamakan rebo wekasan.

Bulan Shafar adalah bulan kedua dalam penanggalan Hijriyah Islam setelah bulan 

Muharram.  

Masyarakat jahiliyah kuno termasuk bangsa Arab sering mengatakan bulan 

Shafar adalah bulan Tasa’um atau kesialan. Anggapan ini masih diyakini sebagian 

umat muslim sampai sekarang ini termasuk sebagian bangsa Indonesia, khususnya 

masyarakat Jawa di Tegal. Setiap daerah memiliki cara dan keunikan masing-

masing ketika melakukan tradisi rebo wekasan, begitu juga di daerah Tegal. 

Tradisi ini tidak memiliki bukti tertulis, tetapi tradisi tersebut sudah menjadi 

kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat. 

Masyarakat Kabupaten Tegal khususnya Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan 

Lebaksiu percaya ketika rebo wekasan tiba jin-jin dari Gunung Tanjung turun dan 

membawa malapetaka atau disebut blai. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan mereka melakukan doa bersama atau ziarah di makam 

leluhur Mbah Syekh Maulana Maghribi dan Mbah Tanjungsari untuk meminta 
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pertolongan dan kebaikan. Selain itu, supaya lebih bermakna dan memiliki nilai 

luhur bagi masyarakat Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. 

Hal ini dilakukan sebagai langkah membimbing masyarakat dalam memahami 

suatu budaya agar tidak menyimpang dari adat-istiadat. 

2.3 Kerangka Berpikir   

Perkembangan zaman yang semakin maju berdampak pada kepunahan 

suatu budaya dan berpengaruh terhadap masalah kebahasaan, karena bahasa yang 

digunakan dalam suatu budaya tidak lagi produktif. Pola pikir masyarakat yang 

cenderung dinamis menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan kebudayaan. Banyak hal-hal penting tidak teraktualisasikan yang dapat

melunturkan nilai-nilai budaya dan mengakibatkan bahasa asli daerah tertentu 

semakin punah karena ketidakberdayagunaan bahasa tersebut. Teori yang 

digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini yaitu perspektif 

etnolinguistik, bentuk satuan lingual, pengertian makna, faktor pemakaian bahasa, 

masyarakat Kabupaten Tegal, dan kearifan lokal. 

Secara metodologis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan 

secara teoretis menggunakan pendekatan etnolinguistik. Pengumpulan data 

menggunakan metode simak dan cakap beserta teknik-tekniknya, selain itu 

dilakukan observasi langsung secara pasif terhadap kegiatan tradisi. Data yang 

telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode distribusional dengan 

teknik bagi unsur langsung (BUL) dan metode padan referensial. Setelah melalui 

beberapa proses di atas, dalam penelitian ini dideskripsi bentuk satuan lingual dan 
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makna satuan lingual serta faktor yang mempengaruhi satuan lingual pengungkap 

kearifan lokal muncul dalam pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat 

Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.  
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Bagan 1. Kerangka Berpikir

Masalah 

Sifat masyarakat yang 
cenderung dinamis 
mengakibatkan kurangnya 
perhatian terhadap kegiatan 
budaya, sehingga melunturkan 
nilai-nilai budaya yang termuat 
dalam bahasa dan 
mengakibatkan bahasa asli 
daerah tertentu semakin punah 
karena ketidakberdayagunaan 
bahasa tersebut.  

Latar Belakang 

Bahasa merupakan fenomena 
sosial yang terjadi di dalam suatu 
kebudayaan masyarakat. Bahasa 
yang digunakan dalam suatu 
masyarakat merefleksikan ciri 
kebudayaan masyarakat tertentu. 
Bahasa bukan hanya suatu 
rentetan bunyi, melainkan bentuk 
ekspresi masyarakat penuturnya 
berdasarkan konteks budaya yang 
dimiliki beserta nilai-nilai dalam 
aktualitas hidupnya secara 
individual maupun kelompok. 

Teoretis 
- Perspektif  Etnolinguistik 
- Bentuk Satuan Lingual 
- Pengertian Makna 
- Faktor Pemakaian Bahasa 
- Masyarakat Kabupaten Tegal 
- Kearifan Lokal 

Hasil 
- Bentuk satuan lingual 

pengungkap kearifan lokal  
 

-   Makna satuan lingual 
pengungkap kearifan lokal  

 

-   Faktor yang 
mempengaruhi satuan 
lingual pengungkap 
kearifan lokal 

Metode 
- Menggunakan dua pendekatan 

yaitu deskriptif kualitatif dan 
etnolinguistik 

- Pengumpulan data 
menggunakan metode simak 
dan cakap beserta teknik-
tekniknya, serta observasi 
pasif. 

- Metode analisis menggunakan 
metode distribusional dan 
padan referensial 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, simpulan dari  penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Pembahasan penelitian ini mendeskripsi bentuk, makna, dan faktor yang 

mempengaruhi satuan lingual pengungkap kearifan lokal muncul dalam 

pelestarian tradisi rebo wekasan pada masyarakat Desa Lebaksiu Kidul, 

Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Data satuan lingual berupa penggalan 

tuturan yang digunakan untuk mengungkap kearifan lokal dalam pelestarian 

tradisi rebo wekasan.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil analisis data bentuk satuan lingual 

yang digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal dalam bentuk (1) kata, 

yaitu: (a) kata monomorfemis dan (b) kata polimorfemis, (2) satuan lingual 

berbentuk frasa endosentris, (3) satuan lingual berbentuk kalimat optatif, (4) dan 

satuan lingual berbentuk wacana doa. Kata yang tergolong monomorfemis berupa 

(a) nomina: bodhin, kupat, lepet, tumpeng, dan dapakan, (b) verba, terdapat pada 

kata sowan dan tekwinan, (c) adjektiva, hanya berupa kata kesiku. Kata yang 

tergolong polimorfemis berupa (a) afiksasi, terdapat pada kata tawasulan dan

tahlilan, (b) komposisi yaitu: banyu ageng, gedang emas, gedang raja, juada 

pasar, tumpeng alus, piring panjang dan apem cangkir. Satuan lingual 

pengungkap kearifan lokal yang berwujud frasa hanya berupa frasa endosentris 
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yang berkategori nomina, yaitu: klapa ijo, gentong jimat, ketan klapa, bekakak 

ayam, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga, bubur abang putih, 

dan endas wedhus.

Makna satuan lingual pengungkap kearifan lokal dianalisis berdasarkan 

makna leksikal dan makna kultural. Bentuk satuan lingal tersebut diantaranya: 

tumpeng, gentong, tawasulan, banyu ageng, juada pasar, apem cangkir, kembang 

melati, gedang raja, dan lain sebagainya. Secara leksikal tumpeng yaitu nasi 

kuning yang dibentuk seperti kerucut dan biasanya dikelilingi sayuran (kluban, 

sambel goreng, sieng, endhog dadar, dan tempe tahu) dan di ujung tumpeng

diberi hiasan cabe merah. Tumpeng memiliki makna sebagai lambang 

kemakmuran. Tawasulan yaitu kegiatan yang bersifat sosial untuk mengerjakan 

suatu amal supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, kegiatan tawasulan 

bertujuan untuk memohon atau berdoa kepada yang Mahakuasa dengan perantara 

nama seseorang yang dianggap suci dan dekat dengan Tuhan.  

Faktor satuan lingual yang digunakan untuk mengungkapkan kearifan lokal 

dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial dipengaruhi 

oleh latar belakang etnik, status sosial, dan faktor situasi yang mendukung 

munculnya satuan lingual pengungkap kearifan lokal dalam pelestarian tradisi 

rebo wekasan pada masyarakat Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, 

Kabupaten Tegal. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut. 

1) Masyarakat Tegal perlu berpartisipasi dan memelihara kearifan lokal tradisi 

rebo wekasan karena khazanah bahasa dan budaya merupakan identitas 

suatu masyarakat dan tradisi tersebut harus dipertahankan agar kita 

mendapat pengakuan dari masyarakat luas.  

2) Penelitian ini dapat dilakukan dari perspektif kebahasaan lain yang 

bertumpu pada budaya, sehingga dapat dipahami pandangan hidup dari 

masyarakat setempat yang tercermin dalam aktualitas kehidupannya. 
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