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Abstrak   

Setiap manusia memiliki cara berbahasa yang berbeda. Hudson (1990: 21) menyatakan 
bahwa setiap individu unik dalam berbahasa. Manusia memiliki kemampuan memproduksi 
bahasa sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Manusia pun dapat menggunakan bahasa 
sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Penggunaan bahasa tersebut bergantung pada 
konteks sosial dan konteks budaya. Banyak hal yang mempengaruhi penggunaan bahasa 
manusia. Salah satu aspek yang mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut adalah aspek 
gender. Pria dan wanita berbeda dalam mempresentasikan dirinya dalam masyarakat. Hal itu 
tampak dalam cara mereka mengekspresi emosi. Pria memiliki cara tersendiri untuk 
mengekspresikan emosi demikian pula wanita.  

Ekspresi emotif mudah sekali muncul dalam bahasa manusia karena pada dasarnya 
lapisan emosi merupakan lapisan dasar tuturan manusia (Cassirer, 1990: 44). Dengan demikian, 
banyak cara untuk memahami keadaan emosi seseorang, salah satunya ialah mengamati 
produksi ujar atau aspek verbal dan perubahan mimik serta keadaan tubuh atau aspek 
nonverbalnya.  

Penelitian ini memilih dialek Using sebagai objek kajian karena terdapat ciri khas pada 
bentuk dialek Using. Ciri yang melekat pada dialek Using jika diamati secara langsung ialah 
intonasi dan perbedaan kosakata dari Bahasa Jawa secara umum. Dialek Using merupakan 
dialek yang dipengaruhi Bahasa Madura dan Bali. Kondisi inilah yang menyebabkan Using 
memiliki ciri khas dari segi penggunaan dialek, tetapi juga karakter masyarakat karena 
persinggungan budaya Jawa, Madura, dan Bali.  

Ekspresi emotif akan mempresentasikan enam dasar emosi dasar. Emosi dasar tersebut, 
yaitu kebencian, kesedihan, cinta, kegembiraan, kekaguman, dan keinginan dalam dialek Using. 
Keenam emosi dasar ini menurut Rene Descrates dalam Fauzi (1997: 54) merupakan emosi 
yang dimiliki manusia. Selain itu, analisis genderlak mengacu pada upaya mengamati bentuk-
bentuk ekspersi emotif pada wanita dan pria pada tataran wacana dan linguistik, 
mendeskripsikan perbedaan ekspresi emotif pria dan wanita dalam dialek Using berdasarkan 
konteks terjadinya ekspresi emotif tersebut.  
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Pendahuluan  

Adalah fakta, bahwa sosok bahasa tidak dapat dilepaskan dari entitas budaya yang 
mewadahinya. Sosok bahasa pasti berpautan erat dengan elemen budaya yang tidak selalu 
sederhana sifatnya. Bahasa juga diyakini bersentuhan erat dengan dimensi-dimensi kompleks 
masyarakat yang menjadi wadahnya. Jadi bahasa, masyarakat, dan budaya merupakan tiga 
entitas yang bertali-temali dalam eksistensinya. Ketiganya juga sama sekali tidak dapat 
dipisahkan antara satu dengan lainnya.  Setidaknya, itulah salah satu konstruksi berpikir ketika 
bahasa diperbincangkan dalam konteks sosial dan kulturnya.  

Setiap entitas di antara ketiganya, sesungguhnya menjadi prevoir (penanda pengingat) 
bagi entitas-entitas lainnya. Bahasa daerah yang kian terpuruk di tengah-tengah arus global 
seperti sekarang, tentu juga dapat dijadikan prevoir bagi eksistensi budaya dan masyarakat 
Indonesia, yang sepertinya semakin tergerus jatuh dalam keterpurukan. Atau, bisa pula cara 
pandang kita dibalik. Budaya dan masyarakat Indonesia yang kian karut-marut oleh aneka 
terpaan intrik dan problema sosial, ekonomi, politik, premordialitas, dan lain-lain, yang tidak 
perlu lagi disebutkan satu demi satu, sudah barang tentu merupakan prevoir bagi bahasa 
Indonesia yang semakin tidak berarah perkembangannya.  Begitu pula dengan dialek Using 
Banyuwangi. Sebagai salah satu entitas, dialek Using merupakan penanda pengingat masyarakat 
Banyuwangi.  

Kehadiran identitas budaya suatu masyarakat tertentu selalu menghadirkan pandangan 
stereotipe. Demikian halnya identitas budaya Using. Orang Using diprasangkai sebagai sosok 
yang kasar (tidak memunyai tata krama), longgar dalam nilai, terutama yang terkait dengan 
hubungan antarlawan jenis, dan memiliki ilmu gaib destruktif yang disebut santet 
(Subaharianto, 1996: 3).  

Selain identitas Using yang diprasangkai sebagai sosok yang kasar, Using tidak 
terkondisikan dalam budaya kraton yang feodal. Struktur masyarakat Using bersifat horizontal 
egaliter. Realitas sosial tidak dipahami secara hierarkis sebagaimana masyarakat Jawa pada 
umumnya. Prinsip hormat bersifat kesetaraan, bukan bersifat vertikal hierarkis.  Prinsip 
kesetaraan dalam interaksi sosial itu tercermin pula pada struktur dialek Using yang tidak 
mengenal tingkat tutur yang pada struktur dialek Using yang tidak mengenal pelapisan bahasa ( 
Zainuddin, 1999: 6 7). Nuansa egaliter juga terlihat dari interaksi sosial yang sering 
memanfaatkan kata-kata asu, babi, celeng (ABC) dengan nada tinggi.i  

Ciri interaksi sosial sosial lainnya, dalam hal kepribadian, karakteristik wong Using 
berbeda dengan orang Jawa. Menurut Singodimayan (Wirata, 1995:3-4) karakteristik wong 
using adalah ladyakii, bingkakiii, dan aclakiv. Sikap tersebut adalah ciri khas masyarakat asli 
Using. Secara historis, karakteristik wong Using ini tidak dapat dilepaskan dengan dinamika 
pewarisan budaya Blambangan yang bernuansa kekerasan.v Sejak itu pula kekerasan di bumi 
Blambangan mengiringi perjalanan peradaban komunitas orang Using sehingga menjadi 
sindrom yang selalu terjadi di setiap kelahiran generasi. Kekerasan tersebut bukan hanya 
menyangkut segi fisik, tetapi juga berdampak pada watak dan sistem atau pranata budaya.  

Sehubungan dengan hal di atas bahasa Using dan bahasa Jawa Kulon mengalami kontak 
bahasa. Kontak bahasa terjadi karena dalam masyarakat Banyuwangi yang bilingual terjadi 
situasi diglosik. Dalam situasi diglosik bahasa-bahasa yang digunakan oleh anggota masyarakat 
itu berada dalam fungsi sebagai bahasa formal (high language) dan bahasa informal (low 
language). Pada masyarakat Using cenderung berfungsi sebagai bahasa informal dan dialek 
yang lain berfungsi sebagai bahasa formal. Situasi demikian diterima oleh masyarakat Using 
secara suka rela, hegemonis, atau terpaksa, bergantung pada tingkat kepedulian masyarakat 
Using terhadap bahasa Using. Situasi demikian jelas tidak menguntungkan bagi bahasa Using.  
Hal itu dapat di lihat pada lokasi wilayah pemukiman orang Using semakin lama semakin 
mengecil, dan jumlah desa yang bersikukuh mempertahankan adat-istiadat Using juga 
makin berkurang. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, tercatat tinggal 9 kecamatan 
saja yang diduga  masih menjadi kantong kebudayaan Using. Kecamatan-kecamatan tersebut 



adalah Banyuwangi, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan 
Genteng (Sari, 1994:23). 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tentang budaya dan karakteristik wong 
Using yang keras, penelitian ini membahas ekspresi lebih khususnya yaitu ekspresi emotif.  
Dalam teori emosi aliran nativistik, emosi pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir.    Hal 
ini diperkuat dengan pendapat ReneDescrates dalam fauzi (1997: 54-55) bahwa manusia sejak 
lahir telah mempunyai enam emosi dasar, yaitu kebencian, kesedihan, cinta, kegembiraan, 
kekaguman, dan keinginan.    

Selain memaparkan enam emosi dasar, penelitian ini menggunakan aspek genderlak 
untuk upaya mengamati bentuk-bentuk ekspresif emotif pada pria dan wanita.  Analisis yang 
berpumpunan pada gender disebut analisis genderlect.  Gender menurut Coates (1986: 4) 
merupakan istilah yang lebih akurat daripada sekadar membedakan seseuatu berdasarkan jenis 
kelamin.  Masyarakan secara umum membagi gender dalam katagori pria dan wanita.  Gender 
juga digunakan dalam katagori kata secara gramatikal dalam linguistik terdapat kata benda 
yang digolongkan dalam kelas kata feminim dan maskulin.   

Poynton (1989: 68) menjelaskan bahwa interpretasi genderlak yang secara sederhana 
mengidentifikasi semua bentuk ujaran wanita dan pria.  Identifikasi tersebut harus 
dihubungkan dengan kehidupan wanita dan pria.  Hal yang paling menyulitkan ialah bahasa 
wanita dan pria tampaknya tidak berbeda. Genderlak juga mengacu pada variasi bahasa yang 
dibedakan dari segi gender atau karakteristik gender.  Dengan demikian, akan muncul istilah 
variasi bahasa wanita dan pria. Uraian tersebut menunjukkan bahwa analisis variasi bahasa 
antara pria dan wanita. Identifikasi perbedaan bahasa wanita dan pria tersebut harus 
dihubungkan dengan konteks sosial dan konteks budaya bahasa yang mereka gunakan.  

1. Verba Emotif pada Tuturan Wanita 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan deskripsi bentuk-bentuk leksikal dialek Using yang 
digunakan penutur wanita disingkat (PW) dan penutur laki-laki disingkat (PP) dalam 
mengekspresikan emosi khususnya verba yang digunakan dalam mengekspresikan emosi.  

Verba emotif dalam penelitian ini mengacu pada bentuk verba yang digunakan dalam 
mengekspresikan emosi seperti mengekspresikan kebencian, kesedihan, kegembiraan, cinta, 
kekaguman, dan keinginan pada wanita. Berikut deskripsi verbal emotif pada tuturan wanita 
dalam dialek Using di bawah ini.  

a. Kesedihan  

(1) isun hing kuat ngerasakaken [is n h kuat erasaka?en]

 

saya tidak kuat merasakan

  

(2) kari hing mikir [kari h m k r]   
sangat tidak berpikir

  

(3) naaangiis, nangis thok [naaa is naaa is t ?]   
menangis, menangis saja

  

(4) sun asu [s n asu]   
saya (katakan) anjing padanya

  

(5) sun celeng [s n c l ]

   

saya (katakan) celeng padanya

  

(6) sing ulih paran-paran [s Ul h paran-paran]   
tidak mendapat apa-apa

 



  
(7) nangis-nangis dyewek [na s na s dy w k]

   
menangis-nangis sendiri

  
(8) paten-patenan [pat n-pat nan]

   

bunuh- bunuhan

 

     beleh-belehan [b l h b l han]

   

sembelih-sembelihan

  

(9) ngiris-iris [ r s r s]   
mengiris-iris

  

(10) sing ana umur [s n

 

m r]   
tidak ada usia (meninggal)

 

        kari matine [kari matine]   
tinggal menunggu waktu meninggal

  

(11) sing dhireken [s dir k n]

   

tidak dipedulikan

  

(12) sing ngarti [s arti]

   

tidak mengerti

  

(13) sing dhuwe paran-paran [s duwe paran-paran]   
tidak memiliki apa-apa

   

2. Verba Emotif pada Tutur Pria  

(1) Kebencian  

(a) buolak-byalik [bu lak byal k]  
bolak-balik

  

(b) ngelara ati [ l r  ati]  
menyakitkan hati

  

(c) sing karu-karuan [s karu karu an]  
tidak menentu

  

(d) potasen mesisan [p tas n mesisan]  

(e) gendyakan [g ndyakan]

  

berselingkuh

  

      mburuhaken [mburuak n]

  

memburuhkan

  

(f) mempengan [m mp an]

  

ngotot/bersikeras

   



     sing keneng dhiterokaken [s k n dit r ka? n]

  
tidak bisa ditirukan

  
(g) potasen [p tas n]

  
racuni

 
      Tujah [tujah]  

tumbuk

   

Data di atas memaparkan bahwa, setiap manusia memiliki karakteristik dalam 
berbahasa.  Karakteristik tersebut membuat manusia satu berbeda dengan manusia yang lain 
dalam berbahasa. Menyitir pendapat Hudson (1980: 21) menyatakan bahwa setiap manusia unik 
dalam berbahasa dapat dilihat dalam uraian verba emotif pria dan wanita dalam dialek Using di 
atas.  Ekspresif yang dipaparkan adalah ekspresif emotif yang merepresentasikan perasaan yang 
dialami seseorang. Ekspresi emotif oleh Sudaryanto (1989: 52) juga dinyatakan sebagai afektif 
atau kata afeksi.   

Seseorang dapat mengetahui lawan bicaranya sedang marah, sedih, atau gembira dari 
penyampaian ujarannya dapat dilihat dari ekspresi mimiknya. Hal ini menunjukkan bahwa 
ekspresi emotif juga dapat diamati dari bahasa verbal dan bahasa nonverbal.  Selain itu Cassirer 
(1990: 44) menyatakan pada dasarnya bahwa manusis adalah bahasa emotif.  Lapisan dasar 
tuturan manusia selalu diwarnai aspek emosi. Manusia selalu berusaha agar setiap tuturannya 
mampu mewakili emosi yang terdapat dalam dirinya.  Uraian tersebut menunjukkan bahwa 
kajian bahasa emosi yang terujud dalam ekspresi emotif tidak bisa diabaikan.  

Dilihat dari data tersebut, perbedaan verba emotif yang dituturkan pria dan wanita 
berdialek Using dapat diamati pada penggunaan verba yang berhubungan dengan kekerasan 
fisik yang lebih banyak dituturkan oleh penutur pria (PP).  Penutur pria lebih ekspresif  dan 
kaya dengan verba yang berkaitan dengan kekerasan fisik seperti /dhisiksa temenan/, 
/dhigyantung/, /hing urip/, /dhijantur/, dan /mateni/.  

Selain itu verba yang berhubungan fisik yang lainnya, secara langsung digunakan 
penutur pria seperti data /dhiberondong/, dhikamplengi/, /dhiuwel-uwel/, /tujah/, /dhiseret/, 
/dhipentungi/, /dhiantem/, /dhikaplok/, /potasen/, /srewat/, dan /sontok/.   

Penutur wanita (PW) pada umumnya kurang terperinci dalam menyatakan perbuatan 
dengan verba emotif yang berhubungan denga kekerasan fisik. Verba emotif yang berhubungan 
dengan kekerasan fisik digunakan penutur wanita untuk melambangkan perbuatan lain 
(bermakna konotatif) seperti /ngiris-ngiris/, /kepleten/, dan /dhipiles/ atau sekadar sebagai 
sesumbar seperti pada pada data /paten patenan/, dan /beleh belehan/.  

3. Penutup  

Analisis bentuk ekspresi emotif dalam penelitian ini merupakan analisis linguistik yang 
mendeskripsikan perbedaan ujaran pria dan wanita yang mendeskripsikan tataran leksikal yaitu 
deskripsi verba emotif. Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan perbedaan verba emotif yang 
dituturkan pria dan wanita berdialek Using dapat diamati pada penggunaan verba yang 
berhubungan dengan kekerasan fisik yang lebih banyak dituturkan oleh penutur pria (PP).  
Penutur pria lebih ekspresif  dan kaya dengan verba yang berkaitan dengan kekerasan fisik 
seperti /dhisiksa temenan/, /dhigyantung/, /hing urip/, /dhijantur/, dan /mateni/, sedangkan 
penutur wanita berdialek Using sering menunjukkan solidaritas dan dukungan yang ditunjukkan 
dengan you know

 

dan bentuk-bentuk question taq . Jelas dalam hal ini oposisi gender yang 
menyatakan bahwa pria dinyatakan sebagai orang yang rasional dan logis terdapat dalam PP 
berdialek Using. Dinyatakan pula dalam penelitian ini bahawa PW berdialek Using cenderung 
mematuhi kaidah ejaan yang berlaku dan melafalkannya sesuai dengan standar.  

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi studi lintas budaya dan memberi informasi 
tentang karakter masyarakat Using yang dapat tercermin dalam penggunaan ekspresi emotifnya.  
Dialek Using semakin berkurang penuturnya. Tidak patut rasanya kita abai dalam hal ini.  



Jumlah penutur dialek Using yang menurun membutuhkan uluran tangan kita karena 
sesungguhnya asa itu masih ada di sana, tertinggal di sela-sela kesederhanaan hidup masyarakat 
Using yang sudah mulai terseok-seok mengikuti arus perubahan zaman          
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i Penggunaan ketiga kata tersebut bukan merupakan ekspresi kemarahan, melainkan justru cermin sebuah 
hubungan keakraban. Pemanfaatan kata-kata yang berasal dari nama binatang tersebut secara historis 
marak ketika masyarakat Using bergerilya melawan kolonial Belanda. Dalam melakukan peperangan 
melawan kolonial Belanda. Dalam melakukan peperangan melawan Belanda, mereka saling 
berkelompok, termasuk ketika harus bersembunyi di hutan-hutan. Setiap kelompok memiliki nama sandi 
yang kesemuanya berasal dari nama binatang. Ketika anggota kelompok yang satu bertemu dengan 
anggota kelompok lainnya, mereka pada umumnya tidak saling mengenal nama kecuali nama sandi 
kelompoknya. Dalam perjalanan waktu sampai saat ini, tradisi mengucapkan nama binatang tersebut 
melekat pada benak orang Using, tetapi hanya tinggal tiga nama yang populer (asu, babi, dan celeng). 
Oleh karena itu, bagi orang Using kurang lengkap rasanya apabila bertemu dengan sahabat atau ngobrol 
dengan sesama teman tidak meneriakkan kata celeng (salah satu yang terpopuler dari ABC) di awal atau 
selama berkomunikasi. (Bagi orang Jawa dalam konteks budaya Jawa, kata-kata tersebut tidak sopan 
untuk diucapkan dan merupakan umpatan kemarahan, apalagi diucapkan dengan nada tinggi) 
(Heru,2007:70). 
ii Ladyak: salah satu bagian dari karakter atau kepribadian orang Using, yakni sombong. 
iii Bingkak: salah satu bagian dari karakter atau kepribadian orang Using, yakni acuh tak acuh. 
iv Aclak: salah satu bagian dari karakter atau kepribadian orang Using, yakni sok tahu, sok ingin 
memudahkan orang lain, dan tidak takut merepoti diri sendiri. 
v Dikutip sepenuhnya dalam Ali (1991:223) pada tahun 1639, ketika Blambangan di bawah kekuasaan 
Bali dan Mataram tidak sedikit rakyatnya yang terbunuh dan dibuang. Setelah beberapa Blambangan 
direbut kembali kembali oleh Bali, pada tahun 1697 kembali Blambangan ditaklukan oleh Mataram. 
Rebut-merebut antara Bali dan Mataram ini belum berakhir . Dalam catatan sejarah sejak tahun 1765 
VOC menaklukkan Blambangan, namun perlawanan fisik rakyat Blambangan belum berakhir sampai 
perang Puputan Bayu pada tahun 1768-1772, bahkan sampai tahun 1781 VOC belum berhenti melakukan 
pembantaian dan pembuangan terhadap sisa rakyat Blambangan.  


