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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO:  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan 

berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ar-Rum: 22).

Karya ini kupersembahkan untuk: 

1. Untuk ayah dan ibu di rumah yang setiap saat 

mengirimkan kekuatan untukku 

2. Untuk dosen pembimbingku yang selalu meluangkan 

waktu untuk berdiskusi denganku 

3. Almamater 
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SARI 

Suci, Febriana Wulan. 2016. Perbandingan Leksikon Bahasa Jawa Dan Bahasa 
Madura. Skripsi. Progam Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dr. Ida Zulaeha, M.Hum., Pembimbing II: Imam Baehaqie, 

S.Pd., M.Hum. 

Kata Kunci: leksikon bahasa Jawa, leksikon bahasa Madura, hubungan kekerabatan, 

waktu pisah bahasa  

Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh kelompok kecil dari 

suatu bahasa sebagai lambang kebudayaan kelompok itu. Keunikan bahasa daerah 

terlihat apabila terdapat dua bahasa atau lebih yang hidup berdampingan. Seperti 

halnya bahasa yang dipergunakan oleh para pedagang sate ayam yang berasal dari 

berbagai daerah. Fenomena tersebut juga tercermin dalam bahasa pedagang sate ayam 

di wilayah  Klero, Kabupaten Semarang. Bahasa Jawa dan bahasa Madura termasuk 

dalam satu rumpun bahasa yakni rumpun Austronesia dan termasuk satu kelompok 

yakni kelompok Jawa. 

Tujuan penelitian ini yaitu (1) menjelaskan macam-macam leksikon yang 

memiliki kesamaan bentuk dan makna antara bahasa Jawa dan bahasa Madura, (2) 

menjelaskan macam-macam leksikon yang memiliki bentuk sama tetapi maknanya 

berbeda antara bahasa Jawa dan bahasa Madura, (3) menjelaskan macam-macam 

leksikon yang memiliki bentuk berbeda tetapi maknanya sama antara bahasa Jawa 

dan bahasa Madura, (4) menjelaskan macam-macam leksikon yang memiliki bentuk 

mirip tetapi makna sama antara bahasa Jawa dan bahasa Madura, (5) menjelaskan 

hubungan kekerabatan leksikon Bahasa Jawa dan Bahasa Madura, (6) menjelaskan 

berapa lama waktu pisah bahasa Jawa dengan bahasa Madura pada penjual sate di 

Desa Klero Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik komparatif dan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah leksikon bahasa Jawa dan 

bahasa Madura yang diduga terdapat kesamaan bentuk dan makna, kesamaan bentuk 

leksikon namun makna berbeda, serta bentuknya berbeda dan makna sama. Data 

diperoleh menggunakan metode cakap dengan teknik dasarnya yaitu teknik pancing 

yang kemudian dilanjutkan dengan teknik cakap bersemuka, teknik catat, dan teknik 

rekam. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis komparatif yaitu 

membandingkan persamaan dan perbedaan antara bahasa Jawa dengan bahasa 

Madura. Penelitian ini juga menggunakan metode padan intralingual. 

 Hasil penelitian menunjukkan perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa 

Madura memiliki bentuk dan makna sama berjumlah 15 leksikon dari 200 leksikon. 
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Perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura yang memiliki bentuk sama 

dan makna berbeda berjumlah satu leksikon dari 200 leksikon. Perbandingan leksikon 

bahasa Jawa dan bahasa Madura yang memiliki bentuk berbeda dan makna sama 

berjumlah 125 leksikon dari 200 leksikon. Perbandingan leksikon bahasa Jawa dan 

bahasa Madura yang memiliki bentuk mirip dan makna sama berjumlah 60 leksikon 

dari 200 leksikon. Hubungan kekerabatan antara kedua bahasa tersebut (BJ dan BM) 

masih memiliki hubungan rumpun bahasa karena, sesuai penghitungan dalam 

pembahasan persentase yang diperoleh ialah 38%. Swadesh mengatakan jika 

persentase berkisar 81% sampai 36 % hubungan antarbahasa adalah keluarga 

(family). Waktu pisah antara bahasa Jawa dan bahasa Madura berkisar antara 389-39 

sebelum masehi atau  abad ke-3-0,4 sebelum masehi. Sehingga hubungan antara 

bahasa Jawa dan bahasa Madura dapat dikalsifikasikan kedalam bahasa. Ketika waktu 

pisah antara dua bahasa jika 0-5 abad diklasifikasikan menjadi bahasa, 5-25 abad 

diklasifikasikan kedalam keluarga, 25-50 abad diklasifikasikan kedalam rumpun, 50-

75 diklasifikasikan kedalam mikrofilum, 75-100 abad diklasifikasikan kedalam 

mesofilum, sedangkan 100 keatas diklasifikasikan kedalam makrofilum.  

Saran dalam penelitian ini meliputi (1) pemerolehan data dalam penelitian ini 

hanya bersumber dari satu informan pada masing-masing bahasa, dikarenakan 

keterbatasan informan. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diperlukan 

informan yang lebih dari satu untuk mendukung pemerolehan bahasa, (2) penelitian 

perbedaan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura dapat dikembangkan lebih lanjut 

memaluli bidang kajian yang lain, (3) masyarakat penutur bahasa Jawa dan penutur 

bahasa Madura diharapkan dapat mempertahankan bahasa daerah masing-masing 

agar bahasa kekhasan bahasa daerah tidak akan hilang begitu saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa  Indonesia  adalah  salah  satu  bangsa  yang  majemuk yang terdiri  atas 

berbagai  macam  suku  yang  tersebar  di  tanah  air.  Setiap  suku  memiliki  bahasa 

tersendiri  untuk  berkomunikasi,  baik  sesama  etnis  maupun  antaretnis. Dalam hal 

kekayaan bahasanya, dalam Peta Bahasa Nasional(dalam Suhardi dan Joko Santoso 

2011: 159)jumlah bahasa daerah di Indonesia lebih dari 450 buah, belum termasuk 

bahasa di Papua. Bahasa-bahasa di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan 

bawaan dari rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia dibagi menjadi 

empat yakni bagian Indonesia, Malenesia, Oceania, dan Polinesia. Rumpun tersebut 

saling berkaitan, sehinggabahasa memiliki  peranan  penting  sebagai  sarana  

komunikasi  untuk  menyampaikan maksud dan pokok pikiran manusia serta 

mengekspresikan dirinya dalam interaksi di masyarakat.  

 Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa akan mengalami perubahan dan 

perkembangan. Perubahan dan perkembangan bahasa berbanding lurus dengan 

penuturnya serta dipengaruhi oleh gerak migrasi penyebaran bahasa. Bahasa yang 

berasal dari satu induk asal (cognate) masih memiliki kekerabatan pada masa lampau. 

Kekerabatan tersebut dapat dilihat dari waktu pisah dan persentase klasifikasi
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 bahasakerabat, sedangkan pengertian bahasa menurut para ahli berbeda-beda. Hal ini 

dipengaruhi oleh sudut pandang bahasa itu sendiri. Di balik perbedaan itu terdapat 

manfaat besar yang dapat diambil. Manfaat yang dapat diambil antara lain 

berjalannya komunikasi dua arah secara lancar dan mampu mengetahui letak 

perbedaan bahasa tersebut. Bahasa merupakan sarana berpikir manusia yang 

diungkapan dalam suatu ujaran (Keraf 2001:1). Sarana yang dimaksud ialah alat 

untuk menyampaikan gagasan atau ide yang ingin disampaikan kepada mitra tutur 

yang bertujuan agar mitra tutur paham dan tidak salah paham dengan gagasan yang 

diutarakan melalui bahasa yang saling dipahami antara penutur dan mitra tutur, 

sehingga terjadilah komunikasi dua arah yang sesuai tujuan. 

       Dalam masyarakat, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk saling 

berhubungan antara anggota masyarakat. Dengan demikian suatu bangsa yang 

dibangun oleh masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi 

sosial yang berupa bahasa. Soeparno (2002:5) menyebutkan bahwa tidak ada 

masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Hal tersebut 

juga tercermin pada masyarakat di bangsa Indonesia yang saling membutuhkan. 

Masyarakat yang saling membutuhkan disebut juga masyarakat sosial, yakni 

masyarakat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan masyrakat 

tentu tak lepas dari bahasa yang dikuasai, danbahasa yang dipelajarinya seperti 

bahasa internasional, bahasa nasional, dan bahasa daerah. 
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Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh kelompok kecil dari suatu 

bahasa sebagai lambang kebudayaan kelompok itu (Salamah 2003:1). Keunikan 

bahasa daerah terlihat apabila terdapat dua bahasa atau lebih yang hidup 

berdampingan, seperti halnya bahasa yang dipergunakan oleh para pedagang sate 

ayam yang berasal dari berbagai daerah. Fenomena tersebut juga tercermin dalam 

bahasa pedagang sate ayam di wilayah  Klero, Kabupaten Semarang. Pedagang sate 

di wilayah Klero menggunakan bahasa daerah yang beragam. Hal ini dikarenakan 

adanya pedangan sate yang berasal dari Klero dan pedagang sate yang berasal dari 

Madura. 

       Pedagang sate ayam yang berasal dari Klero menggunakan bahasa Jawa, 

sedangkan pedagang sate ayam yang berasal dari Madura menggunakan bahasa 

Madura. Dengan demikian akan timbul beberapa kemungkinan (hipotesis) yang 

terajadi di antara kedua bahasa tersebut, yakni: (1) perbandingan dua bahasa yang 

memiliki bentuk leksikon dan maknanya sama, (2) perbandingan dua bahasa yang 

memiliki bentuk leksikon sama namun maknanya berbeda, (3) perbandingan dua 

bahasa yang memiliki bentuk leksikon yang berbeda namun maknanya sama, (4) 

perbandingan bahasa bentuk mirip serta makna sama. Kemungkinan pertama 

sepertikonsep‘jantung’ dilafalkan [jantUŋ], konsep‘hutan’ dilafalkan [hutan], serta 

konsep‘sore’ dilafalkan [sorƏ], bentuk leksikon tersebutmemiliki bentuk dan makna 

sama pada bahasa Jawa dan bahasa Madura. konsep ‘jantung’ yang bermakna ‘bagian 

tubuh yang menjadi peredaran darah’, konsep‘hutan’ memiliki makna ‘tanah luas 
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yang ditumbuhi pohon-pohon’, serta konsep‘sore’ yang memiliki makna keadaan 

petang. Kemungkinan kedua yakni perbandingan dua bahasa yang memiliki bentuk 

leksikon sama namun makna berbeda seperti, [awan] pada bahasa Jawa memiliki 

makna keadaan saat siang hari, dan [awan] pada bahasa Madura memiliki makna 

kelompok butiran air mengelompok di atmosfer. Kemungkinan ketiga yakni 

perbedaan dua bahasa yang bentuk leksikonnya berbeda namun memiliki makna yang 

sama seperti, konsep‘dada’ pada bahasa Jawa [ḍƆḍƆ] sedangkan pada bahasa Madura 

[ḍƏḍƏh] yang memiliki makna bagian tubuh sebelah depan di antara perut dan leher, 

sertakonsep ‘darah’ dilafalkan[gƏtIh] pada bahasa Jawa dan [dƏrƏ] pada bahasa 

Madura yang memiliki makna‘cairan terdiri atas plasma, sel-sel merah dan putih yang 

mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang’. Kemungkinan terakhir 

yakni perbandingan bahasa bentuk mirip serta makna samaseperti,[laŋIt] pada bahasa 

Jawa dan  [laŋƐ?] pada bahasa Madura  yang memiliki arti yang sama yakni ‘langit’,  

serta kata untuk menyebut perhiasan wanita seperti ‘kalung’ memiliki bentuk 

kemiripan di antara keduanya [kalUŋ]  pada bahasa Jawa dan [kalƆŋ] pada bahasa 

Madura. Berdasarkan fakta tersebut, pedagang sate ayam di wilayah Klero 

menggunaan bahasa daerah yang berbeda. Kedua penutur bahasa daerah tersebut 

saling berdampingan. Hal ini memunculkan keunikan tersendiri di dalam penggunaan 

kedua bahasa daerah tersebut. Keunikan kedua bahasa daerah tersebut terlihat dari 

segi leksikonnya. 
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Dua bahasa tersebut yakni bahasa Jawa dan bahasa Madura termasuk dalam 

rumpun bahasa-bahasa Austronesia.Rumpun bahasa Austronesia dibagi menjadi 

empat yakni, bagian Indonesia, Melanesia, Oceania, dan Polenesia (Saidi 

1994:13).Bahasa-bahasa Indonesiapun dibagi menjadibeberapa kelompok. 

Kelompok-kelompok bahasa Indonesia yakni, kelompok Sumatra, kelompok Jawa, 

kelompok Dayak, kelompok Bali-Sasak, kelompok Filipina, kelompok Gorontalo, 

kelompok Tomini. Bahasa Jawa dan bahasa Madura termasuk dalam kelompok Jawa, 

selain bahasa Madura dan bahasa Jawa yang termasuk dalam kelompok Jawa. Maka 

dari itu penelitian ini membahas perbandingan bahasa Jawa dan bahasa Madura yang 

diduga memiliki tingkat kekerabatan bahasa yang tinggi. Selain tingkat kekerabatan 

yang tinggi dimungkinkan memiliki waktu pisah yang tak lama antara bahasa Jawa 

dan bahasa Madura. 

Sampai saat ini belum ada penelitian tentang perbandingan leksikon Bahasa 

Jawa, selanjutnya disingkat BJ dengan Bahasa Madura, selanjutnya disingkat BM 

yang digunakan oleh pedangan sate di Desa Klero kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian perbandingan leksikon 

bahasa Jawa dengan bahasa Madura pada penjual sate perlu dilakukan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bahasa Jawa dan bahasa Madura termasuk dalam rumpun yang sama dan 

kelompok yang sama pula yakni rumpun Austronesia dan kelompok Jawa. Rumpun 
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bahasa Austronesia dibagi menjadi empat yakni, bagian Indonesia, Melanesia, 

Oceania, dan Polenesia (Saidi 1994:13). Bahasa-bahasa Indonesiapun dibagi 

menjadibeberapa kelompok. Kelompok-kelompok bahasa Indonesia yakni, kelompok 

Sumatra, kelompok Jawa, kelompok Dayak, kelompok Bali-Sasak, kelompok 

Filipina, kelompok Gorontalo, kelompok Tomini. Bahasa Jawa dan bahasa Madura 

termasuk dalam kelompok Jawa.  

Berdasarkan uraian di atas, muncul permasalahan mengenai hubungan antara 

bahasa Jawa dan bahasa Madura. Permasalahan yang dimaksud antara lain 

perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura berdasarkan bentuk dan 

maknanya, hubungan kekerabatan antara bahasa Jawa dan bahasa Madura, waktu 

pisah bahasa Jawa dan bahasa Madura, perbandingan bahasa Jawa dan bahasa 

Madura memalui obyek semantik yang dikaji, perbandingan melalui kajian 

komparatif, perbandingan melalui kajian kontrastif, serta kajian yang lainnya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Tidak semua permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan dibahas dalam 

penelitian ini. Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini perlu dibatasi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah perbandingan leksikon bahasa Jawa dengan bahasa Madura pada 

penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang dalam kajian komparatif. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

(1) Leksikon apa sajakah yang memiliki bentuk dan makna yang sama antara 

bahasa Jawa dengan bahasa Madura yang dituturkan penjual sate di Desa 

Klero Kabupaten Semarang? 

(2) Leksikon apa sajakah yang memiliki bentuk sama tetapi makna berbeda antara 

bahasa Jawa dengan bahasa Madura yang dituturkan penjual sate di Desa 

Klero Kabupaten Semarang? 

(3) Leksikon apa sajakah yang memiliki bentuk berbeda tetapi makna sama antara 

bahasa Jawa dengan bahasa Madura yang dituturkan penjual sate di Desa 

Klero Kabupaten Semarang? 

(4) Leksikon apa sajakah yang memiliki bentuk mirip tetapi makna sama antara 

bahasa Jawa dengan bahasa Madura yang dituturkan penjual sate di Desa 

Klero Kabupaten Semarang? 

(5) Bagaimana hubungan kekerabatan leksikon  bahasa Jawa  danbahasa Madura 

yang dituturkan penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang? 

(6) Berapa lama waktu pisah antara bahasa Jawa dan bahasa Madura yang 

dituturkan penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang? 



8 
 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

(1) Menjelaskan macam-macam leksikon yang memiliki kesamaan bentuk dan 

makna antara bahasa Jawa dan bahasa Madura yang dituturkan penjual sate di 

Desa Klero Kabupaten Semarang.

(2) Menjelaskan macam-macam leksikon yang memiliki bentuk sama tetapi 

maknanya berbeda antara bahasa Jawa dan bahasa Madura yang dituturkan 

penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang.

(3) Menjelaskan macam-macam leksikon yang memiliki bentuk berbeda tetapi 

maknanya sama antara bahasa Jawa dan bahasa Madura yang dituturkan 

penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang.

(4) Menjelaskan macam-macam leksikon yang memiliki bentuk mirip tetapi 

makna sama antara bahasa Jawa dan bahasa Madura yang dituturkan penjual 

sate di Desa Klero Kabupaten Semarang.

(5) Menjelaskan hubungan kekerabatan leksikon Bahasa Jawa dan Bahasa 

Madura yang dituturkan penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang. 

(6) Menjelaskan berapa lama waktu pisah bahasa Jawa dengan bahasa Madura 

yang dituturkan penjual sate di Desa Klero Kabupaten Semarang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

pengembangan teori kebahasaan dan menambah informasi khazanah penelitian kajian 

komparatif sebagai disiplin ilmu linguistik yang memutuskan perhatiannya pada 

gejala kebahasaan di masyarakat. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan deskripsi tentang perbandingan 

bahasa Jawa dan bahasa Madura berupa perbandingan bentuk dan makna, persentase 

kata kerabat, dan waktu pisah bahasa. Temuan tersebut diharapkan memberi 

kontribusi data dasar bagi penelitian lanjutan yang sejenis dan dapat menambah 

pengetahuan bagi pembaca dan para pemerhati masalah kebahasaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

 Pustaka yang relevan yang mendasari penelitian ini meliputi karya-karya yang 

berupa hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan pustaka yang telah 

dilakukan, penelitian yang mengkaji perbandingan bahasa Jawa dan bahasa Madura 

dalam kajian komparatif secara khusus belum dilakukan. Beberapa penelitian yang 

mengangkat permasalahan yang relevan dengan perbandingan bahasa, antara lain: 

Afandi (2010), Sari (2012), Wulandari (2013), Starostin (1989), Daskalovska (2012). 

 PenelitianAfandi (2010) yang berjudul ‘Perbandingan Leksikon Bahasa Jawa 

Cirebon dengan bahasa Jawa Standar’dapat disimpulkan bahwa leksikon Bahasa Jawa 

Cirebon dan Bahasa Jawa Standar yang bentuknya sama, tetapi maknanya berbeda 

terdapat pada kelas nomina dan verba. Contoh nebas [nəbas] pada bahasa Jawa 

Cirebon digunakan untuk menyatakan ‘nugel tanduran’, sedangkan pada bahasa Jawa 

Standar kata ‘nebas’ [nəbas] digunakan untuk menyatakan ‘tuku wowohan (pari) isih 

ana ing wit’. 

 Dari penelitian tersebut didapatkan inspirasi untuk membahas perbandingan 

leksikon yang bentuk leksikonnya sama namun maknanya berbeda sehingga, 

penelitian ini menganalisis perbandingan leksikon yang membandingkan leksikon 

yang bentuk leksikonnya sama namun memiliki makna yang berbeda. Persamaan 
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penelitian ini dan penelitian Afandi terlatak dalam menganalisis bentuk dan makna 

serta kajian penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Afandi terletak 

pada obyek peneltian. Afandi dalam penelitiannyamenganalisis perbedaan leksikon 

bahasa Jawa Cirebon dan bahasa Jawa standar, sedangkan dalam penelitian ini 

mengkaji perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura. 

Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul ‘Leksikostatistik Bahasa Aceh, 

Bahasa Alas, dan Bahasa Gayo: Kajian Linguistik Historis Komparatif’.  Sari dalam 

penelitiannya mengkaji  bahasa  Aceh, bahasa Alas, dan bahasa Gayo  yang termasuk 

ke dalam rumpun Austronesia atau Melayu Polinesia. Asumsi mengenai kekerabatan 

ketiga  bahasa  yakni  pada kenyataan adanya kesamaan dan kemiripan dalam  bentuk  

dan  makna  yang  merupakan  pantulan  dari  warisan  sejarah  yang sama serta, 

hubungan kekerabatan dan waktu pisah  antara bahasa  Aceh, bahasa Alas, dan  

bahasa  Gayo 

 Penelitian yang dilakukan Sari (2012) memberikan inspirasi untuk mengkaji 

perbandingan bahasa menggunakan teknik leksikostatistik sehingga diketahui 

persentase kekerabatan kedua bahasa tersebut. Relevansi dalam peneltian ini dengan 

penelitian Sari ialah mengkaji persentase kekerabatan. Letak perbedaannya terletak 

dalam obyek yang dikaji. Dalam penelitian Sari, Sari mengkaji persentase kata 

kerabat antara bahasa Aceh, bahasa Alas, dan bahasa Gayo, sedangkan dalam 

penelitian ini obyek yang dikaji ialah persentase kata kerabat antara bahasa Jawa dan 

bahasa Madura. 
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Penelitian yang dilakukan Wulandari (2013) yang berjudul ‘Komparatif Keigo 

Bahasa Jepang dengan Krama Bahasa Jawa’. Di dalam penelitiannya Wulandari 

mengkaji Penggunaan keigo bahasa Jepang dengan kramabahasa Jawa, perbandingan 

keigo dengan kramabahasa Jawa perbedaan keigo bahasa Jepang dengan krama 

bahasa Jepang meliputi: perbandingan keigo bahasa Jepang dengan krama bahasa 

Jawa persamaan keigo bahasa Jepang dengan krama bahasa Jawa persamaan 

sonkeigo dengan krama inggil persamaan verba sonkeigo dengan verba krama inggil. 

 Penelitian yang dilakukan Wulandari (2013) tak jauh berbeda dengan penelitian 

Sari (2012). Penelitian yang dilakukan Wulandari mengkaji perbandingan bahasa 

dengan mencari persentase kekerabatannya. Persamaan penelitian Wulandari dan 

penelitian ini yakni sama-sama mencari persentase kata kerabat. Perbedaannya 

penelitian yang dilakukan Wulandari dengan penenelitian ini terdapat pada obyek 

yang dikaji. Wulandari mengkaji perbandingan verba antara penggunaan keigo 

bahasa Jepang dengan karma bahasa Jawa, sedangkan obyek dalam penelitian ini 

ialahperbandingan leksikon bahasa Jawa dengan bahasa Madura. 

Dalam penelitian Starostin (1989) yang berjudul‘Comparative-Historical 

Linguistics And Lexicostatistics’ia memusatkan penelitiannya ke dalam perbandingan 

bahasa dalam dua kurun waktu atau diakronis. Starostin dalam penelitiannya juga 

mengkaji waktu pisah bahasa dengan menggunakan teknik leksikostatistik. 



13 
 

 
 

 Relevansi penelitian Starostin dengan penelitian ini terletak pada teknik 

leksikostatistik yang menghitung waktu pisah bahasa. Perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Starostin dengan penelitian ini yakni dalam mengkaji perbedaan 

bentuk dan makna yakni perbandingan leksikon. Starostin berpusat pada jangka 

waktu pisah saja. 

 Daskalovska (2012) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Analyze the Similarities 

and Differences of Linguistic Units in German and Contemporary Macedonian’

menganalisis persamaan dan perbedaan dari unit linguistik dalam bahasa Jerman dan 

Macedonia kontemporer. Penelitian ini berfokus pada analisis dan perbandingan fitur 

semantik. perbandingan antara struktur leksikal dari dua bahasa yang berbeda. 

tujuannya adalah untuk menganalisis fitur semantik, persamaan dan perbedaan dari 

istilah ‘kekerabatan’. Setiap proses sistem linguistik metode dan pendekatan sendiri 

memperbaiki menganalisis. 

 Relevansi penelitian ini terletak pada analisis bentuk dan makna. Perbedaan 

penelitian Dasklovska dan penelitian ini terletak pada objek analisisnya. Analisis 

pada penelitian Dasklova (2012) menganalisis perbandingan semantik sedangkan 

penelitian yang sedang dilakukan ialah menganalisis perbandingan leksikon, namun 

penelitian ini mampu membantu dalam penyelesaian penelitian. 

 Kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbandingan 

leksikon antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura menggunakan kajian komparatif, 
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yang mengkaji perbandingan dengan memperhitungkan waktu pisahnya. Dengan 

demikian penelitian tentang perbandingan leksikon antara bahasa Jawa dengan bahasa 

Madura dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dan 

diharapkan dapat memberi sumbangan yang besar bagi penelitian selanjutnya. 

2.2 Kerangka Teoretis 

 Suatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teori-teori tertentu. Teori 

merupakan piranti utama dalam memperkuat suatu penelitian. Berdasarkan hal itu 

penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dapat menunjang dan memperkuat 

hasil penelitian.  

2.2.1 Linguistik Komparatif 

 Adanya suatu bahasa tak lepas dari sejarah yang melahirkan bahasa itu, dan dari 

itu kita mengetahui adakalanya suatu bangsa meminjam bahasa salah satu bahasa 

bangsa lain, sehingga banyak bahasa-bahasa yang mirip antar daerah seperti [sorƏ] 

pada bahasa Jawa yang sama dengan bahasa Madura yang memiliki makna ‘petang’. 

Kesamaan ini dapat dikaji melalui kajian linguistik komparatif, dengan kajian ini 

mampu menjelaskan persentase perbandingan bahasa serta waktu pisah bahasa 

tersebut (Keraf 1983:22). 

 Tujuan dari linguistik komparatif memperkenalkan duabahasa atau lebih, untuk 

menentukan apakah ada kesamaan-kesamaan tertentu atau tidak dalam bahasa-bahasa 

tersebut, dengan menggunakan teknik leksikostatistik serta glotokronologi. 

Leksikostatistik merupakan suatu teknik pengelompokan bahasa yang lebih 
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cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata (leksikon) secara statistik, untuk 

kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan 

dan pebedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Sedangkan glotokronologi adalah 

suatu teknik dalam linguistik historis yang berusaha mengadakan pengelompokan 

dengan lebih mengutamakan penghitungan waktu (time depth) atau penghitungan usia 

bahasa-bahasa kerabat. Dalam hal usia bahasa tidak dihitung secara mutlak dalam 

suatu tahun tertentu, tetapi dihitung secara umum, misalnya menggunakan ribuan 

tahun (Keraf 1983:121). Perbandingan antara dua bahasa atau lebih, dapat dikatakan 

sama usianya dengan  timbulnya  ilmu  bahasa  itu  sendiri.  Hal  ini  tidak  dapat  

dihindari  sebab perkenalan dengan suatu bahasa atau lebih, selalu menarik perhatian 

orang untuk mengetahui sejauh mana terdapat kesamaan antara bermacam-macam 

aspek dari bahasa-bahasa  tersebut,  hal  ini  sejalan  dengan  cabang  linguistik  

historis komparatif. Kajian kekerabatan  bertujuan  melihat  kekerabatan  bahasa-

bahasa  dari bahasa yang diperbandingkan. 

 Hakikatnya dua bahasa atau lebih memiliki tingkat kekerabatan yang berbeda. 

Kekerabatan bahasa merupakan cabang linguistik yang mempersoalkan bahasa-

bahasa yang memiliki persamaan-persamaan baik dari segi fonologi maupun 

morfologis. Cabang linguistik ini membandingkan secara cermat bahasa-bahasa 

sekerabat dengan tujuan memperoleh kaidah-kaidah perubahan yang terjadi dalam 

bahasa yang diperbandingkan. Dari bahasa-bahasa yang diperbandingkan tersebut 

dilihat  apakah  memiliki  kesamaan  dan  kemiripan  dari  segi  bentuk  dan  makna 
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kemudian  melakukan  penghitungan  untuk  mengetahui  tingkat  kekerabatan  dan 

waktu pisah bahasa-bahasa yang berkerabat.  

2.2.2 Asumsi Kerabatan 

 Asumsi mengenai kata-kata kerabat yang berasal dari sebuah protobahasa, 

didasarkan pada (Suryadi 2005). 

(1) Asumsi pertama 

 Ada sejumlah besar kata-kata dari suatu kelompok bahasa tertentu secara relatif 

memperlihatkan kesamaan yang besar bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok 

lainnya.  

(2) Asumsi Kedua 

Perubahan fonetis dalam bahasa-bahasa tertentu 

Gloss Bahasa Jawa Bahasa Madura Perubahan Fonetis

alis [alIs] [alƐs] I>Ɛ

dada [ḍƆḍƆ] [ḍƏḍƏh] Ɔ>Ə

wajah [rai] [raƏ] i> Ə

(3) Asumsi Ketiga 

 Semakin dalam ditelusuri sejarah bahasa-bahasa yang kerabat maka semakin 

banyak terdapat kesamaan antara pokok-pokok yang dibandingkan. Dengan kata lain, 

maka akan diperoleh korespondensi yang teratur antara bahasa-bahasa yang 
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dibandingkan. Korespodensi yang teratur antarbahasa dapat dijelaskan sebagai akibat 

perubahan bunyi yang teratur antarbahasa-bahasa yang kerabat. 

2.2.2 Penghitungan Persentase Tingkat Kekerabatan 

 Persentase  tingkat  kekerabatan  dapat  dilakukan  dengan  menghitung jumlah  

kata dasar  yang  dapat  diperbandingkan,  dan  jumlah  kata  berkerabat. Jumlah  kata  

berkerabat  itu  dibagi  dengan  jumlah  kata  dasar  yang diperbandingkan, lalu dikali 

seratus persen, sehingga diperoleh persentase jumlah kata berkerabat. Penghitungan  

persentase  tingkat  kekerabatan  dapat  dituliskan dalam rumus, seperti di bawah ini: 

Jumlah kata yang berkerabat    

         x 100 

Jumlah kata yang diperbandingkan 

Metode leksikostatistik atau glotokronologi tidak hanya menentukan waktu pisah dan 

bahasa kerabat, tetapi juga menjadi metode untuk mengadakan pengelompokan 

bahasa-bahasa kerabat. Pengelompokan bahasa-bahasa kerabat akan dikalsifikasikan 

sebagai berikut (Keraf 1983:134). 

Tingkatan Bahasa Waktu Pisah dalam 

Abad

Persentase Kata Kerabat

Bahasa (Language) 0-5 100-81

Keluarga (Family) 5-25 81-36

Rumpun (Stock) 25-50 36-12
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Mikrofilum 50-75 12-4

Mesofilum 75-100 4-1

Makrofilum 100-ke atas 1-kurang dari 1%

 Dengan menggunakan dasar-dasar leksikostatistik, Swadesh mengusulkan suatu 

klasifikasi untuk menetapkan jika waktu pisah berkisar 0-5 abad serta 100-81%  

adalah bahasa, karena bahasa tersebut masih menjadi bagian dari bahasa induknya 

dan tingkat kemiripan bahasanya tinggi sehingga belum menjadi bahasa sendiri. 

Sekelompok bahasa dengan waktu pisah 5-25 abad, serta 81-36% disebut keluarga 

bahasa karena, bahasa tersebut berasal dari bahasa induk yang sama tetapi sudah 

berdiri sendiri dan memiliki tingkat kemiripan yang besar. Sekelompok bahasa 

dengan waktu pisah 25-50 abad serta 36-12% adalah rumpun bahasa karena bahasa 

tersebut masih dalam kelompok bahasa yang diturunkan dari satu bahasa madya. 

Sekelompok bahasa dengan waktu pisah 50-75 abad serta 12-4% adalah mikrofilum 

karena, bahasa tersebut sudah berdiri sendiri tetapi masaih menjadi keluarga besar 

bahasa induk sehingga persentase kata kerabatnya mulai menurun dan jangka waktu 

pisahnya sudah mulai lama. Sekelompok bahasa dengan waktu pisah 75-100 abad 

serta 4-1% adalah mesofilum karena, bahasa tersebut tingkat kemiripannya rendah 

dan jangka pisahnya sudah lama. Sekelompok bahasa dengan waktu pisah 100- ke 

atas abad serta 1- kurang dari 1% adalah makrofilum karena, bahasa tersebut sudah 

berdiri sendiri dan persentase kata kerabatnya sangat rendah dan kemungkinan 

bahasanya tidak sama antara bahasa satu dan bahasa yang dibandingkan atau tidak 
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sama dengan bahasa induknya. Klasifikasi ini hanya dipakai sebagai dasar, yang akan 

dicapai dengan metode ini adalah klasifikasi nyata atas bahasa-bahasa kerabat 

sehingga jelas kedudukan atau hubungan antarbahasa. 

2.2.3 Menghitung Usia (Waktu Pisah) Bahasa 

 Waktu pisah antara dua bahasa kerabat yang telah diketahui persentasekata 

kerabatnya, dapat dihitung dengan mempergunakan rumus sebagai berikut (Keraf 

1983:131). 

   Log. C 

 W = 

   2 Log. r 

Keterangan: 

W  = waktu perpisahan dalam ribuan (milenium) tahun yang lalu. 

r  = retensi, atau persentase konstan dalam 1000 tahun, atau disebut juga indeks

C = persentase kerabat 

Log = logaritma 

Rumus di atas dapat diselesaikan dengan mengikuti tahap-tahap berikut: 

(1) Mula-mula mencari logaritma C dan r dalam daftar logaritma 

(2) Kemudian logaritma r dikalikan dengan dua 

(3) Hasil logaritma C dibagi hasil dari logaritma r yang telah dikalikan dua 

(4) Maka usia (waktu pisah diketahui), dalam satuan ribuan tahun. Hasil terakhir ini 

dapat diubah menjadi tahun biasa setelah dikalikan dengan 1000. Tetapi karena 
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perpisahan itu tidak terjadi alam satu tahun tertentu lebih baik dipertahankan 

dalam bentuk satuan ribuan (milenium).  

 Setelah usia (waktu pisah) bahasa diketahui harus dilakukan penghitungan jangka 

kesalahan untuk menghindari kesalahan waktu pisah. Dalam metode statistik 

dikembangkan cara tertentu untuk menghitungkan jangka kesalahan yang mungkin 

timbul dalam penghitungan tersebut. Jangka kesalahan itu biasanya dibuat untuk tiga 

asumsi yang berbeda (Keraf 1983:131). 

(1) Ketepatan penghitungan diperkirakan berkisar 65% dari kebenaran, atau untuk 

mudahnya ikatakan 0,7 mengandung kebenaran. 

(2) Ketetapan penghitungan dapat diperkirakan 90% atau 0,9 dari kebenaran. 

(3) Kebenaran diperkirakan 50% atau 0,5% dari keadaan yang sebenarnya. 

 Untuk menghitung jangka kesalahan biasanya digunakan kesalahan standar, 

yaitu 70% dari kebenaran yang diperkirakan. Kesalahan standart diperhitungkan 

menggunakan rumus 

 S adalah kesalahan standar dalam persentase kata kerabat; C adalah persentase 

kata kerabat; n adalah jumlah kata yang diperbandingkan (baik kerabat maupun non-

kerabat). Penghitungannya dapat dilakukan dengan mengikuti urutan berikut: 

(1) 1 dikurangi C. 

(2) C dikalikan dengan hasil (1-C). 

(3) Hasil dari C (1-C) dibagi n. 
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(4) Setelah nomor tiga diketahui hasilnya menarik akar. 

(5) Maka diketahui S yang merupakan jangka kesalahan dari persentase kerabat atas 

dasr 0,7 perkiraan mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Dengan memperoleh 

hasil pada nomor empat di atas, maka harus dilakukan penghitungan kesalahan 

standar dalam tahun, dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

(1) Jangka kesalahan dari persentase kerabat nomor empat ditambahkan kepada C. 

(2) Jumlah dalam satu diperlukan sebagai C baru, yang akan dimasukan dalam rumus 

penghitungan waktu. 

(3) Penghitungan waktu yang baru sebagaimana diperoleh dalam nomor dua 

dikurangi dengan jumlah waktuyang pertama. Angka yang baru dan dikurangi 

dengan angka yang pertama (dari C) untuk memperoleh jangka kesalahan atas 0,7 

dari keadaan sebenarnya.  

 Dalam suatu jangka waktu yang besar, persantase kerabat berjumlah sangat 

kecil, maka kesalahan dalam menetapkan kata kerabat atau menolak sebuah kata yang 

sebenarnya adalah kata kerabat yang membawa akibat yang besar (Keraf 1983:134).  

2.2.4  Leksikon Bahasa Jawa 

Kosakata atau pembendaharaan, dalam bahasa Inggris disebut lekxicon  yang 

berarti kata. Cabang linguistik yang mempelajari kata atau leksikon yang disebut leksi 

kologi. Soekesi (1994:7) kosakata dapat diartikan sebagai semua kata yang terdapat di 

dalam satu bahasa, sedangkan bahasa sendiri merupakan alat komunikasi antar 

masyrakat, tak jarang banyak kata yang mirip bahkan serupa antara bahasa satu 
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dengan bahasa yang lain yang dituturkan. Dengan demikian banyak kata yang saling 

mengadopsi kata satu sama lain 

 Secara leksikal kata merupakan satuan terkecil untuk leksikon atau kata yang 

disebut menjadi entri dalam kamus. Kata secara leksikal merupakan dasar untuk 

kalimat yakni kombinasi ditentukan oleh unsur sintaksis (Soekesi 1994: 9). 

 Kridalaksana (2008:142) menjelaskan leksikon sebagai komponen bahasa yang 

memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Dapat 

disebut pula daftar kata yang memuat penjelasan sederhana seperti ‘teman’ memiliki 

arti ‘kawan’ dan sebagainya. 

 Definisi kata dan istilah itu keduanya merupakan unsur bahasa, hanya karena 

sifat-sifatnya yang khusus antara keduannya menjadi berbeda. Dalam Bloomfield 

yang dikutip Soekesi (1994:445) kata adalah satuan terkecil, paling tidak harus terdiri 

atas satu morfem bebas, yang dapat digunakan untuk membangun sebuah kalimat 

atau ujaran. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kata ialah satuan terkecil 

dari suatu ujaran atau kalimat yang berupa morfem bebas atau bentuk kompleks, 

sedangkan istilah lain ialah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu 

makna, konsep, proses, dan keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. 

Penelitian ini membahas khusus tentang kosakata atau leksikon Bahasa Jawa dan 

leksikon Bahasa Madura. Leksikon bahasa jawa terbagi menjadi beberapa kelas kata 

yakni verba, adjektiva, nomina, prounomina, dan adverbia 

2.2.5 Leksikon Bahasa Madura 
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 Bahasa Madura adalah bahasa yang dipergunakan orang di pulau Madura dan 

pulau-pulau di sekitarnya seperti  Sapudi, Raas, Kambing, dan Kangean (Zainudin 

1978:5). Bahasa Madura yang dipergunakan oleh masyarakat Madura dan di 

sekitarnya berbeda-beda dialeknya. Hal itu dipengaruhi oleh peristiwa sosial masing-

masing daerah. 

 Daerah Bangkalan dipergunakan oleh orang-orang di Madura bagian barat, di 

seluruh Kabupaten Bangkalan dan Sampang, dialek Pamekasan dipergunakan oleh 

seluruh masyrakat daerah Pamekasan di bagian Madura tengah, dialek Sumenep 

dipergunakan oleh masyrakat daerah Madura bagian timur di Kabupaten Sumenep. 

 Bahasa Madura dialek Bangkalan jareyadirealisasikan dengan leksikon jreya 

[jreya], dialek pamekasan melafalkan dengan kata jareya [jareya], sedangkan pada 

dialek Sumenep dilaflkan dengan jareyaa [jareyaa] yang memiliki makna ‘itu’.

 Bahasa Madura pun memiliki keunikan pada leksikonnya. Keunikan tersebut 

terletak pada (1) tidak terdapat pronomina pesona ketiga, (2) tidak terdapat 

pronomina persona pertama jamak dan pronomina persona jamak, (3) tidak terdapat 

klitika, (4) menggunakan symbol yang sama untuk konsep ‘tidak ada’ dan ‘habis’, (5) 

penggunaan aspek, dan (6) penggunaan partikel (Sofyan 2007:236). 

 Tingkat tutur dalam bahasa Madura tidak terdapat pronomina persona orang 

ketiga, baik untuk persona ketiga tunggal maupun untuk persona ketiga jamak. 

Persona ketiga tunggal apabila diketahui nama orang atau jabatanya, disebutkan nama 

orang atau jabatanya, sedangkan apabila tidak diketahui, akan digunakan [ƆrƐŋ 
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rƆwa] ‘orang itu’, untuk persona orang ketiga jamak digunakan [rƐŋ- ƆrƐŋ rƆwa] 

‘orang-orang itu’ atau [kabḅi ƆrƐŋ] ‘semua orang itu’.

 Dalam bahasa Madura tidak terdapat pronomina pertama jamak dan pronomina 

persona kedua jama. Hanya terdapat pronomina persona pertama tunggal dan 

pronomina persona kedua tunggal. Simbol yang digunakan untuk persona tunggal 

adalah [sƐŋkƆ?]. Simbol yang dipakai untuk persona kedua tunggal adalah [kakƐh].

 Dalam bahasa Madura tidak dijumpai adanya bentuk klitika, baik proklitika 

maupun enklitika (Sofyan 2007:236). Konstruksi dalam bahasa Indonesia yang 

mengandung proklitika ku- dank kau- seperti kupukul, kauambil, dalam bahasa 

Madura menjadi [ƐpƆkƆl bi? sƐŋkƆ?], [Ɛkala? bi? ba?na].

2.2.6 Pemakaian Bahasa Daerah 

 Bahasa Jawa, pada dasarnya memilik variasi-variasi, baik variasi internal maupun 

variasi eksternal. Variasi internal seperti bidang fonologi. Sedangkan variasi eksternal 

terjadi karena faktor daerah dan sosial (Zulaeha 2010:83). Karena faktor daerah akan 

banyak menimbulkan dialek geografis seperti, dialek Solo-Yogya, dialek Banyumas 

dan sebagainya. Faktor sosial yang mampu menimbulkan perbedaan yakni faktor 

pendidikan, faktor agama, faktor usia, dan faktor keturunan. 

 Mobilitas yang tinggi juga mampu mempengaruhi penggunaan bahasa. Mobilitas 

tinggi atau rendah mampu terlihat dari percakapan sehari-hari. Pengaruh bahasaa dari 

daerah lain mampu menggeser bahasa asli jika masyarkat tak mampu menjaga 

keaslian bahasa daerahnya. Begitu pula yang terjadi pada bahasa Madura. Bahasa 

Madura merupakan salah satu bahasa yang unik dan tak asing lagi di telinga 
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masyarakat diluar Madura. salah satunya bahasa yang dibawa oleh pedagang sate 

yang berasal dari Madura yang berjualan didaerah lain. Pedagang menginginkan 

komunikasi yang terjalin dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya kesalah 

sambungan.  

 Cara berkomunikasi yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang penutur 

menyampaikan pesan agar efek komunikatif yang timbul dapat sampai kepada mitra 

tutur (Pranowo 2012:54). Cara berkomunikasi yang santun juga sangat 

mempengaruhi mitra tutur, sikap andhap-asor yang memliki arti ‘rendah hati’ dalam 

bahasa Indonesia adalah salah satu sikap yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat 

jawa, sadar akan situasi dan kondisi (empan papan) juga sangat berpangaruhi dalam 

berkomunikasi, kita harus menghormati kebudayaan tempat kita berada, dengan 

memperhatikan tuturan kita supaya, tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis secara deskriptif dan menjawab semua rumusan 

masalah, maka dapat diambil simpulan. Simpulan tersebut mencakup perbandingan 

leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura serta hubungan kata kerabat antara bahasa 

Jawa dan bahasa Madura pada penjual sate di Desa klero. 

(1) Perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura memiliki bentuk dan 

makna sama berjumlah 15 leksikon dari 200 leksikon pada medan makna bagian 

tubuh, rumah dan bagian-bagiannya, waktu, musim, keadaan alam, benda alam, 

dan arah, pakaian dan perhiasan, tumbuhan, bagian-bagian, buah dan hasil 

olahannya, bilangan dan ukuran, serta medan makna pekerjaan. Jumlah ini yang 

nantinya akan dipergunakan untuk menentukan persentase kekerbatan. 

(2) Perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura yang memiliki bentuk 

sama dan makna berbeda berjumlah satu leksikon dari 200 leksikon pada medan 

makna waktu, musim, keadaan alam, benda alam, dan arah. 

(3) Perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura yang memiliki bentuk 

berbeda dan makna sama berjumlah 125 leksikon dari 200 leksikon pada medna 

makna makna bagian tubuh, kata ganti, sapaan, dan acuan, sistem kekerabatan, 

rumah dan bagian-bagiannya, waktu, musim, keadaan alam, benda alam, dan 
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arah, pakaian dan perhiasan, binatang dan hewan, tumbuhan, bagian-bagiannya, 

buah, dan hasil olahannya, aktivitas, penyakit, bilangan dan ukuran, pekerjaan. 

(4) Perbandingan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura yang memiliki bentuk 

mirip dan makna sama berjumlah 60 leksikon dari 200 leksikon pada medan 

makna bagian tubuh, sistem kekerabatan, rumah dan bagian-bagiannya, waktu, 

musim, keadaan alam, benda alam, dan arah, pakaian dan perhiasan, binatang dan 

hewan, tumbuhan, bagian-bagian, buah, dan hasil olahannya, aktivitas, penyakit, 

bilangan dan ukuran, serta medan makna pekerjaan. 

(5) Hubungan kekerabatan antara kedua bahasa tersebut (BJ dan BM) masih memiliki 

hubungan rumpun bahasa karena, sesuai penghitungan dalam pembahasan 

persentase yang diperoleh ialah 38%. Swadesh mengatakan jika persentase 

berkisar 81% hingga 36 % hubungan antarbahasa adalah keluarga (family) yakni 

bahasa tersebut berasal dari bahasa induk yang sama tetapi sudah berdiri sendiri 

dan memiliki tingkat kemiripan yang besar. 

(6) Waktu pisah antara bahasa Jawa dan bahasa Madura berkisar antara 389-39  

sebelum masehi atau abad ke-3 – 0,4 sebelum masehi. Sehingga hubungan antara 

bahasa Jawa dan bahasa Madura dapat dikalsifikasikan kedalam bahasa. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pemerolehan data dalam penelitian ini hanya bersumber dari satu informan 

pada masing-masing bahasa dikarenakan keterbatasan informan, maka dari itu hasil 

dalam penelitian ini kurang bervariasi dan data yang diperoleh kurang bervariasi. 
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Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diperlukan informan yang lebih dari satu 

untuk mendukung pemerolehan data sehingga data yang diperoleh akan lebih valid 

dan akan lebih bervariasi untuk menunjang penelitian yang dilakukan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dapat dirumuskan beberapa saran 

yang berkaitan dengan perkembangan penelitian berikutnya. 

(1) Penelitian perbedaan leksikon bahasa Jawa dan bahasa Madura dapat 

dikembangkan lebih lanjut memaluli bidang kajian yang lain. 

(2) Masyarakat penutur bahasa Jawa dan penutur bahasa Madura diharapkan dapat 

mempertahankan bahasa daerah masing-masing agar kekhasan bahasa daerah 

tidak akan hilang begitu saja. 
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