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Abstrak

Krisis kepribadian yang melanda negeri kita berada diambang kritis. Laku perbuatan yang 

kurang santun ditunjukkan dikalangan anak muda. Diperparah lagi semangat keadaban  luntur 

terkikis oleh kondisi carut marutnya kebudayaan. Bangsa kita yang dikenal memiliki peradaban yang 

tinggi dengan adat ketimurannya, kini tinggal kenangan sejarah. Artinya, masih patutkah  

mengatakan  kita adalah bangsa yang berbudaya tinggi, beradab, dan santun? Hal tersebut,  yang 

membuat segenap komponen bangsa merasa resah.

Karena itu,  dibuatlah  kebijakan memasukkan pendidikan karakter ke dalam lembaga formal. 

Cara tersebut tidak salah, tetapi keandalannya kurang memadai terlebih apabila pendidikan karakter 

hanya menjadi ajang pencekokan nilai. Sebab, secara primordial kepribadian tidak cukup dibentuk 

melalui pengetahuan, tetapi lebih merupakan internalisasi dari pengalaman kehidupan yang dibentuk 

oleh berbagai kultur. Termasuk bahasa  sebagai bagian subkultur. Mengingat ada hubungan 

interdependensi antara kultur, bahasa, dan penggunanya. Bukankah  ada pernyataan bahwa bahasa 

menunjukkan bangsa; bahasa menunjukkan kepribadian; struktur bahasa seseorang menentukan cara 

berpikir dan berprilakunya?  

Pemberdayaan bahasa Madura melalui membangun lagi rasa memiliki dan bangga sangat 

dibutuhkan. Sebab, dalam bahasa Madura sarat akan sopan santun, karakter, dan pesan moral. 

Semua  nilai tersebut tercermin dalam  undo usuknya: bahasa bawah,  tengah, dan tinggi. Bermacam 

bentuk dalam pemberdayaan bahasa Madura. Namun, apa pun bentuknya pemberdayaan tersebut, 

yang terpenting diarahkan agar pengguna merasakan bahwa itu memang bermanfaat dan  

dibutuhkan. Sebab, tanpa merasakan adanya manfaat, akan sulit untuk menjadi kebutuhan.  

Kata kunci: Kepribadian madani, kearifan lokal, kekuatan sentripetal 

 

 

A. Mengapa Diperlukan Pembentukan Kepribadian   Madani 

Perkembangan bangsa kita ditandai oleh perubahan pola hidup masyarakat. Perubahan 

masyarakat yang dimaksud diantaranya adalah nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola 

prilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan kemasyarakatan, 

kekuasaan, serta cara berpikir, cara hidup, dan cara bertindak.  Pola hidup masyarakat global 

telah mencabik pola hidup kultur kita. Bangsa kita yang dikenal memiliki peradaban yang 

tinggi yaitu bangsa yang berbudaya, beradab, santun, ramah tamah, bergotong royong, dan 

semangat integritas yang tinggi, kini tampaknya hanya tinggal kenangan sejarah. Bahkan 

akhir-akhir ini, telah terjadi degradasi nilai dan erosi karakter kebangsaaan dalam masyarakat 

kita. Bukankah  kenyataan kini, laku perbuatan dan kepribadian kita telah tercerabut dari akar 

budayanya? Bukankah juga semua jalan yang menjadi saluran proses berbudaya tersumbat 

oleh skeptisnya  birokrasi dan politik yang cenderung memasung kejujuran, keteladanan, 

kesantunan, kesatuan, dan kepribadian yang mulia?
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Modal kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat 

dihindari akan berpengaruh  terhadap sikap dan pola hidup masyarakat. Kondisi kesatuan 

kebudayaan dan tatacara hidup yang diakui oleh semua masyarakat sudah dipertanyakan.  

Dalam kondisi yang demikian, penjamin tatacara hidup tradisonal, otorita adat-istiadat dan 

agama tidak diakui begitu saja. Hal ini harus disadari bahwa akar fenomena tersebut terletak 

pada ketidakmampuan kita membedakan hal yang baik dari yang buruk, hal yang benar dari 

yang salah sebagai dampak perbenturan nilai.   Untuk itu, pemikiran prospektif tentang 

pembentukan kepribadian madani dapat dirumuskan dan  diimplementasikan. Sebab, 

pemikiran prospektif tersebut dapat memberikan penguatan dan pemantapan identitas dan 

jatidiri kebangsaan yang diinternalisasi dari nilai-nilai luhur  budaya bangsa yang pada 

gilirannya dapat membangun peradaban masa depan yaitu masyarakat madani. 

Bangsa kita yang multikultur dan multietnes dikenal memiliki peradaban yang tinggi 

yaitu bangsa yang berbudaya, beradab, santun, ramah tamah, bergotong royong, dan memiliki 

semangat integritas yang tinggi. Hal tersebut tentu menajdi modal bagi bangsa kita untuk 

membentuk masyarakat madani  yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam arti 

masyarakat yang adil penuh kemakmuran dan masyarakat yang makmur penuh dengan 

keadilan. Tidak mudah mencapai impian tersebur. Sebab, masyarakat merupakan struktur 

dari orang-orang yang memiliki kepribadian yang secara primordial bisa terbentuk menjadi 

kepribadian baik atau kepribadian  buruk.  

 Penting ditekankan bahwa kepribadian bukanlah karakter, sopan santun, dan tatakrama. 

Secara primordial kepribadian tidak terikat dengan kualifikasi nilai-nilai baik maupun nilai-

nilai buruk. Tetapi kepribadian tetap mencakup semua hal tersebut. Karena itu, dikenal 

adanya kepribadian yang baik (madani) dan kepribadian yang buruk. Disinilah keperibadian 

madani akan menjadi idiom baru bagi terciptanya masyarakat beradab dan berbudi luhur 

sebagai tongggak di dalam mewujudkan cita-cita umum masyarakat madani (civil society).  

Seperti dinyatakan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (Republik 

Indonesia, 2010:1), situasi dan kondisi kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan 

tersebut, mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan 

karakter bangsa.  Hal ini berarti bahwa setiap upaya pembangunan selalu diorientasikan 

untuk memberi dampak positif terhadap pembentukan kepribadian madani. Sebab, akar 

fundamental dari masyarakat madani pada hakikatnya  berlandaskan pada kesadaran  akan 

potensi kearifan lokal dan cita-cita besar bangsa yaitu membentuk peradaban masa depan 

yang menjunjung tinggi semangat integritas kebangsaan, pesan moral, tatakrama, sopan 

santun, dan nilai keadaban yang pada gilirirannya akan mampu membuahkan satu prinsip 

terciptanya masyarakat berperadaban dengan bertumpu pada nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 

– 2025  yaitu “...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan 

bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan 

masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan 

berorientasi ipteks” (UU RI No. 17, 2007).     

Sekarang ini, kita bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis yang paling parah dalam 

sejarah bangsa. Seluruh  rakyat diliputi kesedihan yang disebabkan rapuhnya tatanan sosial. 

Bahkan,  dimata dunia,  Indonesia dinilai urutan terburuk dan parah akibat badai krisis 

kepercayaan. Kepercayaan kepada pemimpin, wakil rakyat, tokoh agama, dan juga supermasi 

hukum. Indonesia dinilai kurang dewasa dalam mengatur rumah tangganya. Artinya, 

Indonesia saat ini kehilangan kedaulatannya yaitu kedaulatan untuk  mengatur dirinya sendiri 

(Sumawinata, 1998). Bukankah kemerdekaan hanya milik para penguasa dan koruptor? Itu 

semua merupakan akibat dari pemerintahan yang tidak lagi konsisten terhadap ideologi dan 

kulturnya. Pemerintahan yang hanya menekankan kekuasaan, komitmen semu, keserakahan, 
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dan menyuburkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa mau mendengar 

tangis dan jeritan rakyat. Karena itu, tidak pelak lagi muncullah harapan dan cita-cita 

masyarakat madani pada satu sisi, sedang sisi lain muncul juga kompensasi kekerasan, 

kejahatan, tawuran, dan bentuk-bentuk lain yang menjurus pada disintegrasi bangsa. 

Akibat semakin menyebarnya budaya global, maka masalah sosial-budaya telah 

menjadi menyebar secara mendunia termasuk ke Indonesia. Budaya merupakan faktor kuat 

dalam persoalan manusia: sesuatu yang memasuki segala yang kita lihat dan kita rasakan. 

Meski terbuka terhadap tekanan keseragaman, budaya yang hidup masih membedakan satu 

dengan yang lainnya dalam ukuran nilai, pandangan, dan visi. Kebhinnekaan sangat berguna 

bagi kekerabatan yang lebih dalam, yang membentuk sikap dan perilaku manusia dari tiap 

budaya. Lebih dari itu, pengaruh tiap budaya pada semua budaya lain akan membentuk relasi 

di seluruh dunia yang multikultur yang pada gilirannya akan membentuk masa depan dunia. 

Itu pun  kita harus menyadari bahwa setiap pengaruh tersebut juga tetap akan meninggalkan 

persoalan-persoalan sosial-budaya yang tidak sederhana pada perangkat nilai. Mengingat 

perubahan struktural dan perubahan kultural tidak pernah sejalan (Kuntowijoyo, 1987). 

Menghadapi perubahan-perubahan yang bersifat struktural dan kultural di era global ini, 

penguatan dan pemantapan identitas dan jatidiri bangsa atas dasar nilai-nilai luhur budaya 

bangsa merupakan suatu tuntutan prospektif. Karena proses penguatan dan pemantapan 

nasionalisme budaya akan menjadi kekuatan sentripetal di tengah-tengah arus globalisasi 

atau kosmopolitanisme gaya hidup masyarakat Internasional (Naisbitt dan Aburdence, 1991). 

Untuk itu, mencari jalan bagi budaya yang berlainan yang merupakan potensi dan kearifan 

lokal agar tetap hidup dan berkembang bersama-sama dan saling ketergantungan  merupakan 

tantangan besar dan memerlukan perhatian khusus. Sebab, tiap budaya perlu berkembang 

dengan hak-haknya sendiri, menghormati akar dan tradisi yang tumbuh dalam nilai dan visi 

yang mengizinkan masyarakatnya hidup harmonis dengan budaya lain. Bangsa Jepang 

misalnya, berkembang dan maju tanpa harus meninggalkan budaya dan tradisinya.  

Pemahaman ini akan menjadi  prinsip yang dapat dipedomani agar kita bangsa Indonesia 

hidup harmonis dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam budayanya. Sebagaimana 

yang dikatakan Wilson bahwa seseorang baru dikatakan sebagai seorang terpelajar atau tinggi 

peradabannya apabila orang tersebut dapat hidup harmonis dengan orang-orang yang berbeda 

dengannya (Retnaningsih, 1998). 

 

B. Apa Kearifan Lokal Bahasa Madura 

Bahasa merupakan alat atau wahana kebudayaan; dan bahasa Madura adalah alat atau 

wahana kebudayaan Madura. Biarpun terdapat bermacam-macam bentuk alat atau wahana 

komunikasi, tetapi bahasa merupakan alat atau wahana komunikasi parexcelence bagi 

kelangsungan hidup kebudayaaan. Sangat sulit kiranya digambarkan bagaimana suatu 

masyarakat dapat hidup, berkembang dan memberikan tempat bagi kegiatan-kegiatan 

kebudayaan tanpa keberadaan bahasa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan 

pada waktu kita merenung tentang hidup dan kehidupan, kita tidak pernah lepas dengan 

penggunaan bahasa.  Di dalam bahasa terekam kebudayaan atau tradisi  bangsa pengguna 

bahasa tersebut.  Suatu bahasa yang penuh dengan istilah-istilah tanam-tanaman, bercocok 

tanam, bagian-bagian tumbuhan yang sangat kecil, perubahan musim tidak dapat dipungkiri 

bahwa kebudayaan pengguna bahasa tersebut adalah  kebudayaan pertanian.  

Adalah suatu keunikan, di samping bahasa menjadi alat atau wahana komunikasi dan 

interaksi di dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, pada waktu 

yang sama bahasa juga merupakan bagian kebudayaan tersebut. Karena itu,  dapat dikatakan 

bahasa mempunyai sifat bermuka dua yaitu di samping menentukan jalan pikiran 

penggunanya dan kebudayaannya; pada waktu yang sama bahasa juga ditentukan oleh 
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pengguna dan kebudayaannya (Sulistiyono, 2005). Dengan demikian, terdapat hubungan 

interdependensi antara bahasa dan kebudayaan.  Hubungan tersebut demikian eratnya 

sehingga tidaklah mungkin membicarakan tentang bahasa yaitu bahasa Madura lepas dari 

kebudayaan dan masyarakat penggunanya. Sebaliknya,  juga tidak mungkin berbicara tentang 

kebudayaan Madura dan masyarakatnya akan baik tanpa melibatkan bahasa Madura sebagai 

alatnya. Bukankah juga ada pernyataan bahwa bahasa menunjukkan bangsa dan  bahasa 

menunjukkan kepribadian. Hal tersebut  sesuai dengan pendapat Sapir-Whorf  bahwa struktur 

bahasa seseorang  menentukan cara berpikir dan berprilakunya (dalam Utari, 1988).  

Atas dasar pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa bahasa mengandung sejumlah 

fungsi yang berdampak pada perilaku penggunanya. Kita dapat mengingat bagaimana 

gerakan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, puisi ’Aku- nya Khairil Anwar, 

juga puisi ’Tirani’ karya Taufik Ismail yang menunjukkan bahwa kekuatan bahasa bisa 

mempengaruhi dan membentuk perilaku, bahkan juga prinsip. Begitu juga dengan bahasa 

Madura, istilah taretan (saudara) memberikan perlambang bahwa masyarakat Madura sangat 

menjunjung tinggi nilai persaudaraan kendatipun di antara mereka bukan saudara sedarah. 

Hal ini dapat kita lihat bagaimana orang Madura ketika bertemu di tempat perantauan, hanya 

dengan mengetahui medium bahasa Madura yang digunakannya, maka terlihat ekspresi 

persaudaraannya.  

Bahasa Madura sebagai bagian kearifan lokal (local wisdom) selain berfungsi sebagai 

media atau instrumen, juga berfungsi sebagai materi atau bahan untuk pembentukan 

kepribadian penggunanya. Sebagaimana pendapat (Norton, 1994) bahwa materi atau bahan 

dapat berupa realitas yang berwujud obyek, peristiwa, dongeng, gambar, dan lain-lain. Sebab 

itulah bahasa Madura sebagai materials kearifan lokal (local wisdom) dapat mengacu pada 

berbagai sesuatu dalam bahasa tersebut yang secara potensial dapat dijadikan springboard 

dalam upaya menginternalisasi nilai-nilai yang dikandungnya.  

Bahasa Madura sebagai kearifan lokal ( local wisdom ) berfungsi menjadi media ketika 

bahasa Madura digunakan sebagai alat komunikasi diberbagai kegiatan tradisi. Upacara adat 

nyadar di Kabupaten Sumenep misalnya, sebagai salah satu ritual adat  penyerahan sesajen 

yang tujuannya diantaranya agar masyarakat setempat tetap ingat asal-usul masyarakatnya 

dan tetap bersahabat dengan alam, sarat dengan pesan moral dan nilai-nilai etika. Semua 

kandungan tersebut oleh pemimpin upacara adat disampaikan dengan sangat tepat dan 

menyentuh  dengan menggunakan medium bahasa Madura. 

 Begitu juga dengan upacara serah terima dalam pernikahan, fungsi media bahasa 

Madura sebagai kearifan lokal lebih teraktualisasi lagi. Pesan moral, tata krama, petatah-

petitih, dan sopan-santun banyak tersajikan dalam acara tersebut, terutama penggunaan 

bahasa Madura tinggi yang digunakan sebagai mediumnya. Pada pertunjukan kesenian  

saronen, topeng, tayuban, macopat, dan ketoprak juga menggunakan bahasa Madura sebagai 

mediumnya. Bahasa Madura yang merupakan bagian dari budaya Madura dan merupakan 

salah satu kearifan lokal lekat dan cocok digunakan dalam setiap acara-acara adat atau tradisi 

dan juga dalam pertunjukan-pertunjukan kesenian. Hal ini disebabkan bahasa Madura lahir 

dari rahim masyarakat Madura. Norma-norma dan nilai-nilainya disepakati dan dijunjung 

tinggi sampai saat ini. Sebagamana yang dikatakan oleh Anderson bahwa pertumbuhan kultur 

global secara historis belum menghilangkan format budaya regional, nasional, etnis, dan 

kultur agama (dalam Tye, 1991). Bahkan nilai estetika dari bahasa Madura seperti hilang jika  

diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Misalnya dalam lantunan kidung-kidung Madura dalam 

kesenian tayuban, topeng, dan ketoprak serta pada sastra lisan seperti paparegan, syier, 

kejung dan nyanyian dengan bahasa Madura. Sebagaimana gambaran kuatnya bahasa 

menyelaraskan dan membentuk  kepribadian orang Madura  dan derajat seseorang  dilihat 

dari tingkah laku dan cara berbahasanya dapat dicontohkan dalam nyanyian potre koneng 

(putri kuning). 
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Potre Koneng ( Putri Kuning ) 

 

Raddin koneng potre Madura ( Cantik kuning putri madura ) 

Pajalanna neter kolenang ( Jalannya seperti meniti bonang ) 

Palembayya meltas manjalin ( Gerak tangannya seperti lenturnya kayu rotan ) 

Alos onggu tengka gulina ( Sungguh lembut tingkah lakunya/kepribadiaannya ) 

Nandaagi tenggi darajadda ( Menandakan tinggi derajadnya ) 

Aduh tretan kapengcot ate ( Aduh saudaraku terkesimak/tertarik hatiku) 

Mon nengale potre Madura ( Kalau melihat putri madura ) 

 

  Bahasa Madura sebagai kearifal lokal (local wisdom) berfungsi sebagai  materials 

atau bahan secara substantif lekat dengan penggunaan bahasa yang tepat  yaitu  basa alos: 

enggi-bunten ( bahasa tinggi ), basa tengah: enggi-enten (bahasa tengah), basa kasar: enja’-

iyya (bahasa kasar), terutama dalam penggunaan bahasa tinggi. Sebab nilai tatakrama, rasa 

santun, dan budi perkerti tercermin dalam penggunaan bahasa tinggi tersebut. Paduan gestur 

dan ekspresi mimik  sebagai nilai simbolis bahasa dengan kelembutan pengungkapan 

memberikan nilai etika dan indikator tntang kepribadiannya. Penggunaan bahasa Madura 

tinggi tersebut banyak digunakan di Pondok Pesantren yaitu antara santri dengan ustad atau 

kyae, santri dengan santri lainnya, antara anak dengan orang tuanya, antara yang usianya 

muda dengan yang usianya sepuh, sesama sepuhnya tetapi tidak akrab.   

 Bahasa Madura sebagai subkultur Madura yang juga  merupakan bagian dari local 

wisdom sarat akan sopan santun, kepribadian, karakter, budi pekerti, dan pesan moral. Semua  

nilai tersebut tercermin dalam paparegan, saloka, dan petatah-petitih. Karena itu, hal 

tersebut berfungsi sebagai material atau bahan. Mengingat hal tersebut merupakan bagian 

dari materi yang selalu inklusif dalam penggunaan bahasa Madura. Baik sebagai bagian 

materi pembelajaran di sekolah maupun materi atau bahan nasihat orang tua pada anaknya 

dan ustad atau kyae pada santrinya. Misalnya nasihat tentang tenggang rasa dapat kita lihat 

pada perkataan: kalamon etobi’sake’ ajjak nobi’an oreng laen (kalau dicubit sakit jangan 

suka mencubit orang lain). Juga tentang budi pekerti atau kerpibadian dilukiskan oleh orang 

Madura dengan perkataan: oreng seekoca’ raddin/ganteng banne coma raddin/ganteng 

robana tape pole raddin/ganteng atena ban tengka gulina: orang dikatakan cantik/ganteng 

bukan hanya cantik/ganteng wajahnya tetapi juga cantik/ganteng hatinya dan tingkah 

lakunya/kepribadiannya.

 

C. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Pemberdayaan Bahasa Madura sebagai Kearifan 

Lokal untuk Membangun Kekuatan Sentripetal

Pola hidup global semakin pesat perkembangannya pada era ini. Hal ini disebabkan arus 

informasi dan globalisasi dalam berbagai kehidupan semakin deras. Kemajuan yang pesat 

tersebut, tentunya dapat memberikan keuntungan-keuntungan di samping juga kerugian. 

Untuk itu, agar kita tetap sintas dan eksis dalam kehidupan global sebagai bangsa yang 

sesjajar dengan bangsa lain di dunia, maka diperlukan formula-formula pemikiran dan visi 

baru. Formula-formula pemikiran dan visi baru tersebut diperlukan untuk merumuskan masa 

depan msayarakatnya, landasan kepribadiaanya, serta nilai dan norma yang dipedomaninya. 

Oleh karena itu, perumusan formula-formula tersebut akan sangat cocok dengan semangat 

dan jiwa bangsa kita apabila menggali dari kearifan lokal yang kita miliki Sebab, penguatan 

dan pemantapan identitas dan jati diri bangsa atas dasar nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 

kebanggaan terhadap bahasa merupakan suatu tuntutan prospektif. Sebagaimana yang 
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dinyatakan Naisbitt dan Aburdence (1991) bahwa proses penguatan dan nasionalisme budaya 

akan menjadi kekuatan sentripetal di tengah arus globalisasi atau kosmopolitasme gaya hidup 

masyarakat Internasional. Dalam konteks penguatan dan pemantapan identitas dan jati diri 

kebangsaan, tidak pelak lagi pengembangan investasi di sektor pendidikan memiliki nilai dan 

peran strategis, terutama dalam pengembangan pendidikan kepribadian (karakter, budi 

pekerti, dan moral) dan pendidikan multibudaya. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Laszlo 

(1997) bahwa pendidikan multibudaya itu membangun nasionalisme, membentuk warga 

negara yang baik dan mereformasi masyarakat agar setiap individu dapat berperan dalam 

pemikiran global dan memikiul tanggung jawab kehidupan. Dengan demikian, tidak akan 

terjadi suatu kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya harus dicapai dengan mengorbankan 

identitas dan kepribadian bangsanya. 

Pemberdayaan kearifan lokal bahasa Madura  dapat dilakukan melalui jalur pendidikan 

formal mulai pendidikan terendah sampai SLTA yaitu sebagai muatan lokal. Bukankah 

sekarang telah digariskan dalam Kebijakan Pendidikan Nasional kita dengan memasukkan 

pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, dan pendidikan multibudaya ke dalam 

kurikulum? Pemberdayaan melalui jalur pendidikan formal: kepribadian, budi pekerti, sopan 

santun, karakter, dan pesan moral dapat dikembangkan  sebagai instuctional effects dan 

nuturant effects. Sebagai instructional effects kearifan lokal bahasa Madura dapat dijadikan 

mata pelajaran secara independen. Sedangkan sebagai dampak pengiring (nuturant effects) 

kearifan lokal bahasa Madura terutama yang berupa petatah-petitih dikemas sebagai ilustrasi 

bisa didomplengkan pada mata pelajaran yang lain. Pemberdayaan dengan cara tersebut 

memang tidak salah, tetapi keandalannya kurang memadai. Sebab, secara primordial 

kepribadian tidak cukup dibentuk melalui pengetahuan, tetapi lebih merupakan internalisasi 

dari pengalaman kehidupan yang dibentuk oleh berbagai kultur. 

  Pemberdayaan juga bisa melalui jalur non formal dan informal atau keluarga. 

Sedangkan pemberdayaan melalui jalur non formal dapat dilakukan dengan menyemarakkan 

dan membiasakan penggunaan bahasa Madura (bahasa tinggi) dalam acara-acara resmi atau 

hiburan (upacara adat, adat pernikahan, pondok pesantren,  dan pertunjukan kesenian). 

Demikian juga melalui jalur informal diharapkan setiap keluarga menjadikan bahasa Madura 

sebagai bahasa pertama, terutama membiasakan menggunakan bahasa Madura (bahasa tinggi) 

dalam komunikasinya agar terjadi proses penguatan dan pemantapan serta rasa memiliki dan 

kebanggaan. Indikator rasa memiliki dan kebanggaan lebih-lebih apabila menyadari bahwa 

bahasa Madura yang tinggi bisa membentuk kepribadian atau tingkah lakunya akan 

menjadikan motivasi bagi suatu keluarga. Sering terlihat orang tuanya berbahasa halus pada 

anaknya padahal menurut kaidah penggunaan bahasa Madura tinggi itu tidak benar. Hal itu 

dilakukan sebagai pembelajaran dengan maksud supaya anak mengetahui bagaimana harus 

berbahasa halus pada orang yang lebih tua. Sebagaimana dikatakan oleh Sarifudin (2010) 

bahwa di lingkungan keluarga masing-masing, termasuk keluarga besar Asrama, dan di 

masyarakat serta lingkungan virtual seperti facebook, blog, twitter harus selalu diupayakan 

agar terjadi proses penguatan dari pendidik dan pimpinan perguruan tinggi, serta tokoh-tokoh 

masyarakat terhadap prilaku berkarakter mulia yang dikembangkan di lingkungan 

kampus/kantor menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-

masing. 

Dengan demikian, bahwa kearifan lokal bahasa Madura sebagai bagian dari potensi 

bangsa kita dapat dijadikan modal utama bagi pembentukan kepribadian madani. Mengingat 

kearifan lokal bahasa Madura bukan hanya mengantarkan manusia menjadi sosok yang arif 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetapi juga menjadi sosok 

manusia yang beradab dan berbudi luhur dengan memegang setinggi-tingginya nilai-nilai 

luhur kemanusiaan. Sepenggal penggalian terhadap kearifan lokal bahasa Madura dan tradisi 
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kiranya dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam menjawab krisis sosial, krisis 

moral, dan krisis keadaban yang terjadi. 

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stake-

holder yang terkait diharapkan dapat mendukung terhadap bentuk-bentuk pemberdayaan 

yang mungkin bisa dilakukan, terutama kementrian-kementrian yang terkait. Sebab, 

penggunaan bahasa Madura sebagai medium komunikasi dalam kegiatan sehari-hari dalam 

masyarakat  Madura serta bila dijadikan sebagai bahasa pertama/ibu selain dapat 

mengembangkan karakter juga dapat membangun kembali rasa memiliki, rasa bangga, dan 

rasa membutuhkan. Begitu juga harus diingat bahwa apa pun bentuknya dalam 

pemberdayaan, yang terpenting diarahkan agar pengguna merasakan bahwa semua itu 

memang bermanfaat dan mereka butuhkan. Sebab, tanpa merasakan adanya manfaat, akan 

sulit untuk menjadi suatu kebutuhan.  Kearifan lokal bahasa Madura sebagai  salah satu  

kultur bangsa  bisa menjadi kekuatan sentripetal dan ikut ambil bagian dalam  membangun 

peradaban masa depan yaitu kepribadian madani. 
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