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ABSTRAK
M. Suryadi. T110306001. 2013. Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Jawa Ngoko
dan Krama pada Ranah Keluarga dan Masyarakat di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan. DISERTASI. Promotor: Prof. Dr. H. D. Edi Subroto. Kopromotor:
Dr. Sri Marmato, M.Hum. Program Studi Linguistik Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keadaan sebenarnya penggunaan
tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama pada ranah keluarga dan masyarakat
di Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Tujuan yang lebih rinci adalah untuk
mengetahui peran keluarga dan masyarakat, kemampuan penguasaan kosakata
ngoko dan krama pada generasi muda, potret penggunaan tingkat tutur bahasa
Jawa ngoko dan krama pada ranah keluarga dan masyarakat, fitur bahasa Jawa
Semarang dan Pekalongan, dan perbandingan penggunaan tingkat tutur bahasa
Jawa ngoko dan krama antara penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan.
Metode pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei, metode simak dan metode wawancara. Wujud data adalah satuan
lingual berupa kata, kalimat, dan wacana yang memuat kosakata ngoko, krama,
dan krama inggil. Sasaran penelitian pada ranah keluarga adalah keluarga inti
muda dan keluarga inti tua yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan dan
perkampungan. Sasaran penelitian pada ranah masyarakat adalah kegiatan
kemasyarakatan yang melibatkan anggota masyarakat. Analisis data menggunakan
metode deskriptif kontekstual komperatif dan metode kuantitatif. Metode
deskriptif kontekstual digunakan untuk menganalis data yang terkait dengan
tuturan yang terjadi dalam masyarakat tutur dengan parameter komponen tutur,
konteks sosial, dan sosiokultural. Metode komparatif digunakan untuk mengkaji
perbandingan penggunaan bahasa Jawa yang dipakai oleh penutur Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan dengan bahasa Jawa standar. Metode kuantitatif
digunakan untuk mengukur penguasaan kosakata dasar ngoko dan krama pada
generasi muda.
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pertama, lemahnya
peran keluarga dan masyarakat dalam pewarisan bahasa Jawa standar berakibat
pada maraknya pengaruh bahasa Indonesia dalam tuturan, maraknya tuturan Jawa
bertipe dialektal, dan lahirnya pola baru penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa
yang berseberangan dengan kaidah bahasa Jawa standar. Kedua, Penguasaan
kosakata generasi muda pada kualifikasi kurang baik dengan skor rerata 41,1 (Kota
Semarang) dan 46,1 (Kota Pekalongan). Ketiga, Potret penggunaan bahasa Jawa
yang berkembang di Kota Semarang dan Pekalongan adalah (1) pada tuturan
ngoko lugu ditemukan kekayaan leksikon dialektal, proses pembentukan kata yang
melahirkan leksikon-leksikon baru, dan bunyi ujaran sebagai penyerta tuturan yang
memiliki kekuatan emosi, (2) tuturan ngoko alus dianggap sebagai tingkat tutur
tertinggi yang masih dipahami dan dipakai sesuai kaidah normatif, (3) tuturan
krama lugu mulai jarang digunakan
oleh to
penutur
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berorientasi kepada kramanisasi diri, sedang tuturan krama alus yang digunakan di
Kota Pekalongan masih berorientasi kepada kaidah normatif yang berlaku dalam
bahasa Jawa standar. Keempat, fitur basa Semarangan dan basa Pekalongan dapat
diangkat sebagai potret sebagian bahasa Jawa yang berkembang dan dipakai di
wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah. Kelima, terjadi perbedaan signifikan pada
penutur Jawa di Kota Semarang dan Pekalongan. Pola kramanisasi diri diakui dan
disyahkan oleh penutur Semarang sebagai kebenaran kolektif. Sebaliknya, di Kota
Pekalongan pola kramanisasi diri dianggap sebuah kekeliruan sehingga ada upaya
untuk meluruskan tuturan tersebut.
Kata kunci: bahasa Jawa, ngoko, krama inggil, ranah, keluarga, masyarakat.
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ABSTRACT
M. Suryadi. T110306001. 2013. The Use of Ngoko and Krama Javanese Language
Speech Levels in Family and Public Domains in Semarang and Pekalongan Cities.
DISSERTATION. Promoter: Prof. Dr. H. Edi Subroto. Co-promoter: Dr. Sri
Marmanto, M.Hum. The Postraduate Program in Linguistics. Sebelas Maret
University. Surakarta.
The general objective of this research is to describe the real conditions of
the use of ngoko and krama Javanese language speech levels in the family and
public domains in Semarang and Pekalongan city. Its particular objectives are to
investigate role of family and public, vocabulary mastery of ngoko and krama
Javanese language by the young generations, portraits of the use of ngoko and
krama Javanese language speech levels in the family and public domains,
Semarang and Pekalongan Javanese language features, and comparison of the use
of ngoko and krama Javanese language speech levels in the family and public
domains.
The data of the research were gathered through survey, dictation, and indepth interview. The data were manifested in lingual units, namely: words,
sentences, and discourses containing ngoko, krama, and krama inggil vocabulary
items. The targets of the research in the family domain were young nuclear family
and old nuclear family residing in urban and sub-urban areas of the two cities.
Meanwhile, those of the research in the public domain were communal activities
involving the community members. The data of the research were analyzed by
using the descriptive contextual comparative and quantitative methods. The
descriptive contextual method was used to analyze the data related to the speech
persisting in the speech community with the parameters of speech components,
social contexts, socio cultural contexts, and the comparative one was used to study
the comparison between the use of Javanese language by Javanese speakers in
Semarang and Pekalongan cities with standard Javanese language. In addition,
qualitative method was used to measure the mastery of ngoko and krama basic
vocabulary items by the young generations of the two cities.
The findings of the research are as follows: Firstly, the weak role of the
family and public in the standard Javanese language inheriting results in the
intense influences of Indonesian language on Javanese language speech, the
intensity of Javanese language with dialectical type, the birth of new patterns in the
use of Javanese language speech levels, which is contradictory to the principles of
standard Javanese language. Secondly, the vocabulary mastery by the young
generations in Semarang and Pekalongan cities is at the less good qualification
with the average scores of 41.1 and 46.1 respectively. Thirdly, the portraits of the
use of Javanese language in development in the two cities are as follows: (1) in
ngoko lugu speech level are found the dialectical lexicon treasure, word formation
process which produces new lexicons, and speech sounds as speech concurrence
bearing emotional strengths; (2) ngoko alus speech level is regarded as the highest
speech level which is still understood according to the prevailing normative rules;
commit
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(3) krama lugu speech level starts
to betorarely

xxvi

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xxvii

Semarang and Pekalongan cities; and (4) krama alus speech used in Semarang city
is more oriented to kramanisasi diri (to raise self-esteem) whereas krama alus used
in Pekalongan city is still oriented to the prevailing normative rules in standard
Javanese language. Fourthly, basa Semarangan (Semarang Javanese) and basa
Pekalongan (Pekalongan Javanese) features can be raised as the portraits of
Javanese language which is in development and in use in the northern coastal
region of Central Java province. Fifthly, there is a significant difference between
the Javanese speakers in Semarang city and those in Pekalongan city. The pattern
of kramanisasi diri is acknowledged and accepted by the Javanese speakers in
Semarang city as a collective truth, whereas in Pekalongan city that of kramanisasi
diri is regarded as error so that there is an effort of correcting it.
Keywords: Javanese language, ngoko, krama inggil, domains, family, public.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengakuan adanya keanekaragaman bahasa daerah di wilayah Nusantara,
secara yuridis sebenarnya sudah dimulai sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada
tahun 1928, yang berbunyi “Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa
persatuan bahasa Indonesia”. Bercermin dari isi ikrar Sumpah Pemuda inilah,
sebenarnya secara implisit sudah diakui keberadaan bahasa daerah, termasuk di
dalamnya bahasa Jawa.
Sebagai wujud kepedulian dan perlindungan terhadap keberadaan bahasa
daerah secara yuridis tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan
ketetapan hukum, yakni:
1) UUD 1945 Bab XV, Pasal 32
“Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dan
negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional”.
2) Amandemen UUD Pasal 31 Ayat 1
“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional”.
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
“Pemerintah

Propinsi

kewenangan

untuk

dan

Pemerintah

nguri-uri

atau

Kabupaten/Kota

melestarikan,

memiliki

membina

dan

mengembangkan bahasa daerah”.
4) SK Gubenur Jawa Tengah No. 859.5/01/2005
“Tentang kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa tahun 2004 untuk jenjang
pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Pertama Luar
Biasa/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Tengah wajib memasukkan mata
pelajaran bahasa dan sastracommit
Jawa topada
userkurikulum pendidikan seperti di
atas”.
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Selain kekuatan yuridis di atas, kepedulian terhadap bahasa Jawa juga
diperlihatkan oleh pakar linguistik dan pemangku kepentingan. Hal ini terwujud
dalam kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui pertemuan ilmiah. Beberapa
kesepakatan yang dihasilkan antara lain:
1) Keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional Jakarta, 25-26 Feb. 1975
“Di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa
berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan bahasa daerah merupakan
salah satu unsur kebudayaan nasional dan dilindungi oleh negara. Dalam
kedudukan sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa berfungsi sebagai:
a) lambang kebanggaan daerah,
b) lambang identitas daerah, dan
c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah”.
2) Keputusan Kongres Bahasa Jawa I (KBJ I) Semarang, 15-21 Juli 1991
“Salah satu keputusan KBJ I adalah “Bahasa dan sastra Jawa harus masuk
sebagai mata pelajaran tersendiri, dalam bentuk muatan lokal di tingkat
jenjang pendidikan dasar dan lanjutan”.
3) Keputusan Kongres Bahasa Jawa II (KBJ II) Malang, 22-26 Okt. 1996
Keputusan KBJ II, antara lain berisi:
(a) Pemerintah perlu segera merumuskan panduan pelaksanaan
pembelajaran bahasa dan sastra Jawa di sekolah; dan
(b) Pemerintah dihimbau agar memasukkan mata pelajaran bahasa dan
sastra Jawa sebagai muatan lokal wajib, mulai SD-SLTA di Propinsi
Jatim, Jateng, DIY.
Mata pelajaran ini hendaknya menentukkan nilai kelulusan pada STTB atau
ijasah akhir.
4) Keputusan Kongres Bahasa Jawa III (KBJ III), Yogyakarta, 15-21 Juli 2001
Keputusan KBJ III, antara lain memuat:
(a) Kurikulum bahasa Jawa di sekolah seharusnya tetap membentuk budi
pekerti serta mampu menggunakan bahasa Jawa yang “lurus” dan “leres”;
dan
(b) Pembelajaran bahasa Jawa perlu disederhanakan, terutama di kelas rendah
penekanan materi cukup penggunaan bahasa praktis, tembang, dan
dongeng.
5) Keputusan Kongres Bahasa Jawa IV (KBJ IV), Semarang, 10-14 Sept. 2006
Keputusan KBJ IV memuat butir:
(a) Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah perlu mengajarkan unggahcommit
to userkesantunan dan budi pekerti; dan
ungguh untuk menanamkan
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(b) Menghimbau keluarga Jawa agar menggunakan bahasa Jawa sebagai
sarana komunikasi dalam keluarga.
Bertolak dari kekuatan yuridis formal dan nilai kesepakatan bersama di
atas, dapat dinyatakan bahwa bahasa Jawa berposisi sebagai bahasa kedua bila
dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa sebenarnya instrumen-instrumen hukum dan/atau kebijakan-kebijakan itu
dirumuskan hanya untuk mengatur kehidupan bahasa Jawa di bawah dominasi
bahasa Indonesia dan sistem kebijakan dalam pengajaran bahasa Jawa; tanpa
menghiraukan kehidupan sebenarnya bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang
berada di dalam bayang-bayang kekuasaan atau dominasi bahasa Indonesia.
Bahasa Jawa sekalipun memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan
jumlah penutur yang cukup besar, lebih dari 80 juta (KBJ IV, 2006; Nothofer,
1987 dan 1982); namun tetap berkedudukan sebagai bahasa daerah. Adapun
fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi di lingkungan keluarga dan
masyarakat Jawa, alat penyampai dakwah secara lokal, alat pengungkap seni
tradisi dan seremonial Jawa. Dengan kata lain, bahasa Jawa hanya sebagai
penanda jatidiri/identitas masyarakat Jawa (Edi Subroto, 2006:164-165).
Akibat persaingan posisi tersebut muncullah persoalan serius terhadap
keberadaan bahasa Jawa, yakni:
1) Posisi bahasa Jawa akan terus terdesak dan terhimpit, akibatnya minat
untuk menggunakan bahasa Jawa semakin berkurang, dan akhirnya
kehidupan bahasa Jawa menjadi semakin rapuh. Pada sisi ini yang
mengkhawatirkan adalah gejala merosot atau berkurangnya penutur Jawa,
terutama wilayah perkotaan, termasuk wilayah titik pengamatan: Semarang
dan Pekalongan. Merosotnya kemampuan penggunaan bahasa Jawa, yang
ditandai dengan:
a) rendahnyanya penguasaan kosakata,
b) rendahnya kemampuan pemilahan kosakata,
c) rapuhnya penerapan unggah-ungguh (tingkat-tutur) bahasa Jawa.
Sisi ini berakibat merosotnya penggunaan bahasa Jawa oleh
penuturnya sendiri, atau muncul
ber-basa Jawa. Edi Subroto,
commitkeengganan
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dkk. (2008:2) pun telah memperinci faktor-faktor penyebab merosotnya
penggunaan bahasa Jawa oleh penuturnya sendiri, antara lain:
a) Kebanyakan generasi muda Jawa memang tidak menguasai secara
baik dan benar pasangan kosakata ngoko, krama, dan krama inggil.
b) Mereka juga tidak mengetahui cara menerapkan kosakata krama dan
krama inggil dalam berbasa, dengan kata lain mereka tidak
mengetahui unggah-ungguhing basa.
c) Mereka tidak terbiasa menggunakan ragam krama dan krama alus
dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat pada ranah
keluarga ataupun masyarakat.
d) Para orang tua membiarkan anaknya berbahasa Indonesia dalam
kehidupan sehari-hari daripada bahasa Jawa karena hal itu menunjang
pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.
2) Munculnya asumsi bahwa belajar bahasa Jawa lebih sulit ketimbang bahasa
Indonesia dan Inggris. Sisi ini berakibat perkembangan bahasa Jawa
semakin terpinggirkan dan semakin jauh dari penuturnya. Apalagi pelajaran
bahasa Jawa dianggap tidak memiliki nilai akademik yang menentukan
kelulusan (bandingkan mata pelajaran yang diujinasionalkan), selalu
dimarginalkan, dan jauh dari minat siswa.
3) Rendahnya kompetensi guru mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah (SD,
SMP, dan SMA) dalam hal berbahasa Jawa krama dan krama alus. Di
samping rendahnya kompetensi keilmuannya, seperti diungkapkan oleh
Ekowardono (2006:403), yakni:
“Mulai tahun 2006 bahasa Jawa diajarkan di SMA. Pengajarnya sebagian
besar adalah guru SMA mata pelajaran lain yang bersedia menjadi guru
bahasa Jawa. Guru yang berpendidikan bahasa dan sastra Jawa sangat
sedikit (sekitar 6%). Modal mereka adalah keberanian dan kemampuan
mereka berbahasa Jawa, ditunjang oleh pengetahuan empiris mereka tentang
bahasa dan budaya Jawa dan penguasaan didaktik umum, serta penataran
tentang kurikulum dan pembelajaran bahasa Jawa pada tahun 2005-2006”.
4) Munculnya perbedaan persepsi, khususnya pemilihan kosakata dalam
penerapan “unggah-ungguh” berbahasa Jawa, terutama pada penggunaan
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membasakan diri sendiri, yang dihipotesiskan akibat kesalahan awal
pembelajaran; atau memang mereka tidak mengetahui cara menerapkan
kosakata krama dan krama inggil dalam berbasa; atau tidak mengetahui
unggah-ungguhing basa (Edi Subroto, dkk., 2008: 2). Sudaryanto
(1989:106) menyebutnya sebagai basa krama inggil anak.
Manakala fenomena ini sudah menjadi kebiasaan akibatnya
dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar bahkan dianggap benar. Gejala ini
telah terjadi di kota Semarang dan tersebar asumsi: “Kebiasaan orang
Semarang untuk mbasakke awake dhewe bukan hal yang keliru. Bukankah
penggunaan ragam bahasa itu seringkali berdasarkan kesepakatan para
penuturnya” (Hartono, 2010: 27). Fenomena membasakan diri sendiri
tampak pada kasus tuturan (1a-1) di bawah ini.
Contoh 1a-11:
(1) Kala dalu kula ugi mriksani bal-balan Pak.
„Tadi malam saya juga melihat sepak bola Pak‟
(2) Pak Dhe, mangke dalu kula badhe tindak Jakarta, badhe nitih sepur,
lajeng badhe sare wonten hotel.
„Paman, nanti malam saya akan pergi Jakarta, mau naik kereta api,
dan akan tidur di hotel‟
(3) Dipuntepangaken Pak, menika garwa kula.
„Diperkenalkan Pak, ini isteri saya‟
(4) Buku menika kagungan kula piyambak kok Pak, ingkang mundhut
wonten Gramedia.
„Buku itu milik saya sendiri kok Pak, yang saya beli di Gramedia‟
(5) Kula isin lho Pak, dalem kulo awon ta?
„Saya malu Pak, rumah saya jelek ta‟
(6) Aku pingin tindak.
„Saya ingin pergi‟
(7) Nyuwun pamit, kula bade kondhur
„Mohon maaf, saya akan pulang‟
5) Muncul gejala penyusutan secara kuantitas dan kualitas pemakaian bahasa
Jawa, yakni:
a) Penutur Jawa di perkotaan kurang dari 40,44% (Laksono, 2006:92);
b) Penutur Jawa di kota Semarang tinggal 26,16% (Handono, 2004: 24);
commit
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c) Generasi muda Jawa di Kota Semarang yang masih mengenal
pasangan leksikon ngoko dan krama hanya 12,5% (Pujiastuti, dkk.,
2008:89);
d) Semakin ke timur akan berkurang bentuk kramanya (Nothofer,
1982:290; 1987:147; 1991:8);
e) Adanya unsur kelengahan generasi tua dalam mewariskan tradisi
berbahasa Jawa yang “lurus-leres” pada generasi berikutnya atau telah
terjadi disrupsi transmisi antargenerasi (Gunarwan, 2007:16-17),
akibatnya membuat generasi muda enggan untuk berbahasa Jawa
krama, karena takut dicap salah, tidak tahu sopan santun atau bahkan
dikatakan “kurang terdidik” (Edi Subroto, 2006:162).
Berangkat dari persoalan di atas inilah, penulis mengangkat penelitian
disertasi dengan judul: “Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Jawa Ngoko dan
Krama pada Ranah Keluarga dan Masyarakat di Kota Semarang dan
Pekalongan”.
B. Masalah Utama dan Perumusan Masalah
Warna dasar masyarakat Jawa adalah masyarakat yang berstrata sehingga
wujud penggunaan bahasanya pun bertingkat-tinggkat, dimulai dari tingkat ngoko
sampai krama alus. Tata-tingkatan tersebut sesuatu yang esensial dalam
masyarakat Jawa. Namun, hal yang esensial ini tidak disertai kemampuan
penggunaan bahasa Jawa secara lurus-leres „tepat dan benar‟, sehingga terjadi
kemerosotan kualitas penggunaan bahasa Jawa.
Menurut masyarakat Jawa sendiri pun bahwa kemampuan penggunaan
bahasa Jawa memang telah mengalami kemerosotan, terutama pada tingkat
krama dan krama alus. Kemerosotan inipun telah terjadi cukup lama. Perhatikan
pendapat Kartoamidjojo (1958) dan Hendrata (1957) yang dikutip oleh
Sudaryanto (1989:96-97), sebagi berikut:
“Banyaknya pemuda Jawa pada waktu itu (1950-an) yang tidak
mempedulikan lagi bahasa Jawa, tidak menggunakannya dalam
to user keliru menggunakan tingkatpertuturan, akibat takutcommit
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tuturnya” (Kartoamidjojo, 1958). Yang selanjutnya ditegaskan oleh
Hendrata (1957) “sedikit kesalahan saja dalam penggunaan tingkat tutur
tersebut menyebabkan orang dicap tidak kenal sopan-santun”.
Uhlenbeck (1982:330) pun menyatakan:
“Banyak di antara pemakai bahasa Jawa, khususnya mereka yang
termasuk golongan terdidik, merasa bahwa mereka tidak dapat lagi
mengandalkan kepada kemampuan mereka untuk memakai ragam bahasa
yang sesuai dan untuk menyusun bentuk hormat yang dikehendaki dalam
setiap situasi pertuturan”, selanjutnya:
“Sebelum Perang Dunia Kedua masyarakat Jawa dari golongan atas biasa
beralih ke bahasa Melayu atau bahasa Belanda untuk menghindari
pemakaian bahasa Ibu mereka dan untuk membebaskan diri mereka dari
kesopansantunan berbahasa”.
Begitu pula, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Edi Subroto (2007,
2008, 2009), Sujono dan Sisyono Eko Widodo (1989), dan Gunarwan (2000,
2003, 2007) yang menyatakan hal yang sama bahwa telah terjadi kemerosotan
kemampuan berbahasa Jawa pada tingkat ngoko dan krama.
Berdasar pada kondisi konkret di atas maka masalah utama yang diangkat
dalam penelitian ini adalah melakukan penelaahan secara komprehensif
penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama pada ranah keluarga dan
masyarakat di Kota Semarang dan Pekalongan. Masalah utama tersebut
dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan masalah di bawah ini.
1) Bagaimana peran keluarga dan masyarakat terhadap penggunaan bahasa
Jawa ngoko dan krama di Kota Semarang dan Kota Pekalongan?
2) Bagaimana penguasaan kosakata ngoko dan krama pada generasi muda di
Kota Semarang dan Kota Pekalongan?
3) Bagaimana potret penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama
di Kota Semarang dan Kota Pekalongan?
4) Fitur apa saja yang melekat pada bahasa Jawa yang digunakan oleh penutur
Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan dan bagaimana perbedaannya
antara keduanya?
5) Bagaimana perbandingan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan
krama antara penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan?
commit to user
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini pada
dasarnya bertujuan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya penggunaan
tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama pada ranah keluarga dan masyarakat
di Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Secara khusus, tujuan penelitian ini
terperinci dalam butir-butir berikut ini, yakni:
1) Untuk mengetahui peran keluarga dan masyarakat terhadap penggunaan
bahasa Jawa ngoko dan krama di Kota Semarang dan Kota Pekalongan?
2) Untuk mengetahui kemampuan penguasaan kosakata ngoko dan krama pada
generasi muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan?
3) Untuk memotret penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama
pada ranah keluarga dan masyarakat di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan.
4) Untuk mengetahui fitur yang melekat pada bahasa Jawa yang digunakan
oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan, sebagai potret
sebagian bahasa Jawa yang berkembang dan dipakai di wilayah Pesisir
Utara Jawa Tengah.
5) Untuk mengetahui perbandingan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa
ngoko dan krama antara penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan?
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis
tertuju pada dimensi keilmuan, sedang manfaat praktis mengarah pada rumusan
kebijakan. Manfaat teoritis yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah
1) Menambah peta kehidupan bahasa Jawa, yakni sebagai potret penggunaan
sebagian bahasa Jawa yang berkembang dan dipakai di wilayah Pesisir.
2) Bahasa Jawa berkembang sesuai dengan habitat atau lingkungannya, variasi
bahasa yang ditemukan dapat dimanfaatkan sebagai kajian utama dalam
commit to user
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3) Menambah teori pengayaan kosakata bahasa Jawa

yang sesuai dengan

persepsi penuturnya.
Secara praktis hasil penelitian ini pun dapat dimanfaatkan untuk:
1) Menentukan arah kebijakan pengembangan bahasa Jawa, terutama upaya
pengayaan aspek kosakata dan kemampuan bertutur Jawa, yang patut
diajarkan pada generasi muda sekarang.
2) Membentuk kebijakan dalam upaya pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa
melalui revitalisasi pengajaran bahasa Jawa di dunia pendidikan.
Implimentasinya pengajaran bahasa Jawa tidak selalu difokuskan pada
kemampuan linguistik tetapi lebih ditekankan pada unggah-ungguhing
basa.
E. Keaslian Penelitian
Cukup banyak penelitian yang berobjek lingual Jawa, bersubjek penutur
Jawa, dan yang berkaitan dengan wilayah sebarannya. Begitu juga tentang
pengajaran bahasa Jawa. Hasilnya berwujud kebakuan kaidah, idealisasi sikap
dan konsep tuturan, serta geografi dialek. Penelitian yang dilakukan ini
mengambil sisi lain untuk melengkapi penelitian terdahulu, yakni memotret
penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa saat ini yang berlatar budaya pesisir,
khususnya di wilayah Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Aspek yang diteliti
mencakup:
1) Pemusatan kajian pada ranah keluarga dan masyarakat.
2) Penguasaan atas kosakata ngoko dan krama pada generasi muda.
3) Penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama alus di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan.
4) fitur yang melekat pada Jawa yang digunakan oleh penutur Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan.
5) Perbandingan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa yang digunakan di
Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
commit to user
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Hasil temuan ini selain melengkapai penelitian terdahalu dengan lima
aspek yang diteliti, juga menemukan kebaruan. Kebaruan yang diperoleh dari
penelitian ini adalah:
1) Kebaruan Pendekatan
Penelitian terdahulu yang berobjek bahasa Jawa di Kota Semarang
dilakukan dengan kajian dialektologi (Sudjati, 1997) dan etnografi
(Purwoko, 2008). Kajiannya bertumpu pada wilayah geografi dan budaya
Jawa. Kebaruan dalam penelitian ini adalah kajian lingual yang dilakukan
dengan pendekatan sosiolinguistik. Satuan lingual yang ditemukan di
masyarakat

dianalisis

berdasarkan

komponen

tutur

dengan

mempertimbangkan konteks sosial dan sosiokulturalnya.
2) Kebaruan Metode
Kebaruan metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
analisis deskriptif kontekstual komparatif, yakni men-sinergis-kan antara
metode deskriptif kontekstual dengan metode komparatif. Metode deskriptif
kontekstual digunakan untuk menganalis data yang terkait dengan tuturan
yang terjadi dalam masyarakat tutur dengan memanfaatkan komponen tutur,
konteks sosial dan sosiokultural. Sedang metode komparatif digunakan
untuk memperbandingkan temuan tuturan dengan BJS.
3) Kebaruan Hasil Temuan
Kebaruan hasil temuan penelitian ini adalah potret penggunaan
tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama yang digunakan oleh penutur
Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Temuan terbarunya adalah:
(1) Pada tuturan ngoko lugu ditemukan proses pembentukan kata model
hangam yang melahirkan leksikon-leksikon baru. (2) Tutur ngoko alus
dianggap sebagai tingkat tutur tertinggi yang masih dipahami dan dipakai
oleh penuturnya sesuai kaidah BJS. (3) Tingkat tutur krama alus di Kota
Semarang berseberangan dengan kaidah BJS (berorientasi kramanisasi
diri). Tingkat tutur krama alus di Kota Pekalongan masih mengacu kaidah
BJS walaupun secara geografis berdekatan dengan Kota Semarang.
commit to user
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN
KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Pustaka
Fokus

kajian

pustaka

pada

penelitian

ini

memanfaatkan

dan

mengoptimalkan hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, dan jurnal yang terkait erat
dengan persoalan kehidupan bahasa Jawa dalam masyarakat tuturnya. Dengan
demikian, lingkup kajian pustaka akan terpusat pada kajian: (a) tingkat tutur
bahasa Jawa, (b) fenomena penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa, (c) ranah
keluarga dan masyarakat (d) varian bahasa Jawa yang berada di wilayah pantai
utara Jawa Tengah. Optimalisasi kajian pustaka ini ditujukan untuk ketajaman
dalam menyediakan data dan kedalaman analisis.
1. Tingkat Tutur Bahasa Jawa
Kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah dan hasil penelitian yang
berobjek tingkat tutur (undha-usuk)

bahasa Jawa memiliki peran penting

terutama untuk mengetahui jangkauan penelitian yang telah dilakukan, dan
keselarasan antara teori dengan kenyataan lapangan perihal keadaan pemakaian
tingkat tutur yang sebenarnya (konkret lapangan). Dengan pertimbangan tersebut,
beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk pijakan
penelitian adalah Ki Padmasusastra (1899), Poedjosoedarmo dkk (1979),
Sudaryanto (1989), Purwo (1995), Ekowardono dkk (1993), Dwiraharjo (1997),
Sasangka (2004), dan Edi Subroto, dkk (2008).
a. Ki Padmasusastra (1899): Warna Basa
Ki Padmasusastra (1899): Warna Basa (dikutip melalui Sudaryanto,
1989) memuat ihwal unggah-ungguhing basa yang memuat 13 konsep
pembagian tingkat tutur bahasa Jawa. Pembagian konsep ini pun diakui dan
diikuti oleh kementerian PP dan K, yang dimuat kembali dalam Karti Basa
tahun 1946. Adapun konsep pembagian yang di lakukan oleh Ki
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1) basa ngoko: a. ngoko lugu
2)
b. ngoko andhap: i. ngoko andhap antya-basa
3)
ii. ngoko andhap basa-antya
4) basa krama: a. wredha-krama
5)
b. mudha-krama
6)
c. kramantara
7) basa madya: a. madya-ngoko
8)
b. madya-krama
9)
c. madyantara
10) krama desa
11) krama inggil
12) krama kadhaton
13) basa kasar
Ketiga belas konsep tersebut pembagiannya atas dasar bentuk
leksikonnya, yang muncul akibat tiga komponen tutur yang terlibat dalam
pertuturan, yakni: (1) penutur, (2) mitra tutur, (3) yang dituturkan. Adapun
batasan masing-masing konsep diterangjelaskan di bawah ini, sebagai berikut:
1) Basa ngoko lugu adalah bahasa Jawa lugu (sederhana, wajar, alami),
yang belum mengalami perubahan apapun, dan semua leksikonnya
berwujud ngoko. Contoh: Lha wong kowe, patut karo wujudmu, bisamu
ya mung mangan lan turu „Lha memang kamu, sesuai dengan sosokmu,
hanya bisa
2) Basa ngoko andhap antya-basa adalah tuturan yang leksikonnya terdiri
atas ngoko dan krama inggil. Contoh: Sliramu mono wis ora
kekurangan apa-apa, bebasan mung kari dhahar karo sare „Kalau
kamu sudah tidak kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan
tidur‟.
3) Basa ngoko andhap basa-antya adalah tuturan yang leksikonnya terdiri
atas ngoko, krama, dan krama inggil. Contoh: Sliramu mono wis ora
kekirangan apa-apa, bebasan kantun dhahar lan sare „Kalau kamu
sudah tidak kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
4) Basa wredha-krama adalah tuturan yang semua leksikonnya berwujud
krama. Tuturan ini digunakan oleh orang tua kepada orang yang lebih
muda usianya. Contoh: Pun anak makaten sampun boten kekirangan
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(lebih muda) sudah tidak kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal
makan dan tidur‟.
5) Basa mudha-krama adalah tuturan yang leksikonnya terdiri atas krama
dan krama inggil. Tuturan ini digunakan oleh anak muda kepada orang
tua. Contoh: Panjenengan makaten sampun boten kekirangan punapapunapa, bebasan kantun nedha kaliyan tilem „Kalau Bapak sudah tidak
kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
6) Basa kramantara adalah tuturan yang semua leksikonnya berwujud
krama. Tuturan ini digunakan oleh orang yang sejajar status sosialnya.
Contoh: Sampeyan ngaten, sampun boten kekirangan punapa-punapa,
bebasan kantun nedha kaliyan tilem „Saudara (itu), sudah tidak
kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
7) Basa madya-ngoko adalah tuturan yang leksikonnya terdiri atas madya
dan ngoko. Contoh: nDika ngoten empun boten kekurangan napa-napa,
bebasan kari mangan lan turu mawon „Saudara (itu), sudah tidak
kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
8) Basa madya-krama adalah tuturan yang leksikonnya terdiri atas madya
dan krama. Contoh: Sampeyan ngoten empun boten kekirangan napanapa, bebasan kantun dhahar lan sare mawon „Saudara (itu), sudah
tidak kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
9) Basa madyantara: tuturan yang leksikonnya terdiri atas madya dan
krama inggil. Contoh: Siadhi ngoten empun boten kekirangan napanapa, bebasan kantun dhahar lan sare mawon „Siadhi (itu), sudah tidak
kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
10) Basa krama desa adalah tuturan yang dipakai oleh orang desa, dan
dianggap merupakan krama yang keladuk (lebih dari semestinya).
Contoh: Tiyang ketigen, inggih sami nanem palawijah onten dhekeman,
janggel, kacang, tela pohung „Musim kemarau, semua orang menanam
palawija ada jahe, jagung, kacang, ketela pohon‟.
commit to user
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11) Basa krama inggil2 adalah tuturan yang semua leksikonnya krama
inggil. Contoh: Panjenengan dalem makaten sampun samapta ing
samidayanipun, bebasan kantun dhahar kaliyan sare; benten kaliyan
abdi dalem kawula, ingkang tansah kecingkrangan „Saudara (itu) sudah
tidak kekurangan apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur;
berbeda dengan pembantu saya, yang selalu kekurangan‟.
12) Basa kadhaton (bagongan) adalah jenis tuturan yang digunakan dalam
lingkungan keluarga raja atau di dalam lingkungan istana. Contoh:
Pakenira makaten ampun boya kekirangan punapi-punapi, bebasan
kentun nedha lan tilem besaos „Saudara (itu) sudah tidak kekurangan
apa-apa, ibarat hanya tinggal makan dan tidur‟.
13) Basa kasar adalah tuturan kasar dan dihindari dalam pemakaian bahasa
Jawa yang sopan dan santun. Contoh: Lha wong rupamu, pantes karo
dhapure, jegosmu ya mung nguntal karo micek „Lha memang sosokmu,
pantas dengan watakmu, hanya bisa makan dan tidur‟.
Pembagian ketiga belas

konsep tingkat

tutur tersebut,

bila

ditabulasikan berdasarkan korelasi jenis leksikonnya dengan tiga komponen
tutur pada pertuturannya: (1) penutur, (2) mitra tutur, (3) yang dituturkan,
diperoleh sistematika ala Sudaryanto (1989:100), pada tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1: Korelasi Tingkat Tutur , Bentuk Kata dan Komponen Tutur

2

Nama Tingkat Tutur

Madya

Krama

Krama
Inggil

Kasar

Khusus Kata
Basa
Kadathon

1
1
2
3
4
5

Jenis Kata
Ngoko

No

2
Ngoko Lugu
Ngoko Andhap Antya-Basa
Ngoko Andhap Basa-Antya
Wredha Krama
Mudha Krama

3
+
+
+
-

4
-

5
+
+*
+

6
+
+
+

7
-

8
-

Ki Padmasusastra (1899) dalam memberikan contoh pada basa krama inggil perlu dicermati
kembali karena contoh yang ditampilkan kurang sesuai dengan konsep yang diungkapkan.
commit
to user
Leksikon yang digunakan ternyata sebagian
berjenis
krama, yakni: makaten, sampun, ing,
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2
1
6 Kramantara
7 Madya-Ngoko
8 Madya-Krama
9 Madyantara
10 Krama Desa
11 Krama Inggil
12 Basa Kadhaton
13 Basa Kasar
Keterangan:

3
+
+

4
+
+
+
-

5
+
+
+**
-

6
+
+**
+***
-

7
+

8
+
-

* Afiks yang dipakai seperti pada ngoko.
** Penggunaannya dianggap “kebablasen” (keladuk).
*** Faktanya tidak pernah terwujudkan, menjelang dasa warsa lima puluhan
sudah jarang digunakan.

Tampaknya pembagian atas ketiga belas konsep tersebut terhadap
penggunaan bahasa Jawa saat ini sangat teoritis dan cenderung artifisial. Ki
Padmasusastra pun menyatakan bahwa basa kadhaton sudah tidak digunakan
lagi oleh komunitasnya di Keraton Surakarta (sejak tahun 1899).
b.

Poedjosoedarmo, dkk (1979): Tingkat Tutur Bahasa Jawa
Poedjosoedarmo, dkk (1979) membagi bahasa Jawa atas sembilan
tingkat tutur, lebih sederhana bila dibandingkan dengan konsep yang diajukan
oleh Ki Padmasusastra (1899). Adapun konsep yang diajukan Poedjosoedarmo
dkk (1979), adalah sebagai berikut:
1) Tingkat tutur ngoko:
a. ngoko lugu
2)
b. antya basa
3)
c. basa antya
4) Tingkat tutur madya:
a. madya-ngoko
5)
b. madyantara
6)
c. madya-krama
7) Tingkat tutur Krama:
a. wredha-krama
8)
b. kramantara
9)
c. mudha-krama
Dalam konsep tersebut diakui pula bahwa tingkat tutur kramantara
dan wredha-krama hampir sudah tidak terdengar lagi. Poedjosoedarmo dkk
(1979) pun memberi ilustrasi terhadap ke dua tingkat tutur kramantara (1)
dan wreda-krama (2), sebagai berikut:
(1) Pak, sampeyan mangke
purih to
numbasaken
buku kangge mas Kris.
commit
user
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(2) Nak Trisno, sampeyan mangke dipun purih numbasaken buku kangge
mas Kris.
„Nak Trisno, kamu nanti disuruh (diminta membelikan buku untuk
mas Kris).
Fenomena yang terjadi saat ini ada kecenderungan bahwa tingkat tutur
kramantara dan wreda-krama bergeser pada tataran madya, dengan alasan
mendasar yang dikemukakan oleh penuturnya, yakni “penyederhanaan” dan
“kepraktisan semata”.
c. Sudaryanto (1989): Pemanfaatan Potensi Bahasa
Sudaryanto (1989) dalam membagi tingkat tutur bahasa Jawa
didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh
pendahulu-pendahulunya, yakni Poerbatjaraka (1957), Kartoamidjojo (1962),
dan Hadiwidjana (1967)3.
Adapun dasar pertimbangan yang dipergunakan adalah adanya
kesamaan antarpara pendahulunya, yakni (1) kesamaan konsep antara ngoko
lugu dan krama inggil-nya Kartoamidjojo (1962) dengan basa baku dan basa
hurmat-nya Hadiwidjana (1967), (2) kesamaan konsep krama ngoko antara
Poerbatjaraka (1957) dengan Kartoamidjojo (1962).
Pertimbangan lain yang dipergunakan Sudaryanto (1989) adalah
tingkat tutur wredha-krama, kramantara, dan krama inggil sudah jarang
digunakannya, serta ada kecenderungan pula bahwa tingkatan krama telah
mencakup pada konsep krama-ngoko dan krama madya, sedang tingkatan
krama alus mencakup konsep mudha-krama.
Atas dasar pertimbangan tersebut maka Sudaryanto (1989:103)
membagi tingkat tutur bahasa Jawa atas empat tingkatann, yakni:
3

a. Poerbatjaraka (1957) membagi tingkat tutur bahasa Jawa atas empat bagian, yakni: (1) ngoko,
(2) krama (meliputi madya dan krama), (3) ngoko-krama (ngoko yang kemasukan krama),
dan (4) krama-ngoko (krama yang kemasukan ngoko).
b. Kartoamidjojo (1962) membagi tingkat tutur atas tujuh tingkatan, yakni: (1) ngoko-kasar, (2)
ngoko-lugu, (3) ngoko-krama atau ngoko-alus (di dalamnya termasuk ngoko-andhap, antyabasa atau basa-antya), (4) krama-lugu (meliputi kramantara), (5) krama-alus (meliputi
mudha-krama), (6) krama inggil, dan (7) krama-ngoko (meliputi basa madya dan krama
madya).
commit
to empat
user tingkatan, yakni: (1) basa baku, (2)
c. Hadiwidjana (1967) membagi tingkat
tutur atas
basa krama, (3) basa madya, (4) basa hurmat.

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17

1)
2)
3)
4)

ngoko
ngoko alus
krama
krama alus
Pembagian tersebut menyiratkan konsep lingual halus pada tingkatan

ngoko dan krama.

Konsep “halus” lebih bersifat maknawi (Sudaryanto,

1989:103) atau bersangkutan dengan sikap atau memositifkan referen;
pemositifan

dapat

berarti

penghormatan,

peninggian,

pengluhuran,

penghargaan (Sudaryanto, 1989:106).
d. Ekowardono dkk (1993): Kaidah Penggunaan Ragam Krama
Ekowardono dkk (1993) membagi tingkat tutur atas dua tingkatan
pokok. Kedua tingkatan tersebut diperinci lagi menjadi empat tingkatan,
mirip dengan pembagian tingkat tutur ala Sudaryanto (1989), yakni:
1) Ngoko: a. ngoko lugu
2)
b. ngoko alus
3) Krama: a. krama lugu
4)
b. krama alus
e. Dwiraharjo (1997): “Fungsi dan Bentuk Krama dalam Masyarakat
Tutur Jawa Studi Kasus di Kotamadya Surakarta”
Dwiraharjo (1997:50-51) membagi tingkat tutur atau undha-usuk atau
unggah-ungguhing basa atas dasar fungsinya, yakni ada tiga jenis:
1) basa ngoko
2) basa madya
3) basa krama
Tampaknya pembagian konsep tingkat tutur yang dilakukan oleh
Dwiraharjo (1997:50-51) lebih bersifat normatif. Adanya tingkat tutur dalam
bahasa Jawa dapat mencerminkan tingkat kesopanan antara penutur dengan
lawan tuturnya. Tingkat tutur ngoko mencerminkan rasa sopan santun rendah
(low honorifics); tingkat tutur madya mencerminkan sopan santun sedang
(middle honorifics); tingkat tutur krama mencerminkan sopan santun tinggi
(high honorifics). Dwiraharjo (1997) hanya terfokus pada kajian fungsi dan
bentuk krama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tutur Jawa di
Kotamadia Surakarta.

commit to user
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f.

Edi Subroto, dkk (2008): Buku Pedoman:Pemakaian Tingkat Tutur
Ngoko dan Krama dalam Bahasa Jawa
Edi Subroto, dkk (2008:13) melakukan penyederhanaan tingkat tutur
atas dasar penyederhanaan tingkat tutur sehingga menghasilkan pemilahan
ngoko dan krama agar tidak terlalu rumit, tetap mudah dipahami, dan tetap
berpegang pada nilai-nilai sopan santun dalam bertutur Jawa di tengah
masyarakat Jawa. Penyederhanaan tersebut menghasilkan bahwa tingkat tutur
bahasa Jawa ada dua yakni ngoko dan krama. Tingkat ngoko dipilah menjadi
ngoko lugu dan ngoko alus. Tingkat krama dipilah menjadi krama lugu,
wredha krama, dan mudha krama.
Edi Subroto, dkk (2008:30) memberikan pedoman secara umum
tentang pemakaian tingkat tutur: ngoko, krama, dan krama inggil, yakni:
1) Bentuk ngoko lugu dipakai oleh semua penutur yang sebaya, berteman
akrab, atau orang yang lebih tua/lebih tinggi jabatan (status sosial)
kepada yang lebih muda/lebih rendah jabatannya (status sosial). Bentuk
ngoko lugu baku dipakai untuk hal-hal penting dalam suasana tutur
bersungguh-sungguh.
2) Bentuk kata krama inggil tidak boleh dipakai untuk diri sendiri atau halhal yang berkaitan dengan diri sendiri.
3) Bentuk krama inggil atau mudha krama dipakai oleh penutur yang lebih
muda kepada yang lebih tua; yang lebih rendah derajadnya kepada yang
lebih tinggi atau bawahan kepada atasan; menantu kepada mertua;
murid kepada guru; santri kepada ustad.
Bertolak dari sumber kajian di atas, tampaknya terdapat alur kesamaan

dalam penentuan konsep tingkat tutur bahasa Jawa. Alur kesamaan tersebut dapat
ditelusuri melalui tabel 2.2 di bawah ini.
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Wredha Krama
Mudha Krama
Kramantara
Madya-Ngoko
Madya-Krama
Madyantara
Krama Desa
Krama Inggil
Basa Kadhaton
Basa Kasar
Netral

+
+
+
+*
+
+*
+
+
+

Ekowardono dkk (1993)

Edi Subroto dkk (2008)

Ngoko Andhap Antya-Basa
Ngoko Andhap Basa-Antya

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sasangka (2004)

Ngoko Lugu

Dwiraharjo (1997)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

+

+***

+

+**

+
+

+

+

+

+

+
+

Purwo (1991)

Tingkat
Tutur

Sudaryanto (1989)

Tokoh
Ki Padmasusastra (1899)

No

Poedjosoedarmo dkk (1979)

Tabel 2.2: Keselarasan Konsep dalam Tingkat Tutur Bahasa Jawa

+

+

+****

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Keterangan:
*
**
***
****

sudah tidak muncul lagi
selaras dengan krama
dianggap ngoko
selaras dengan krama andhap

2. Fenomena Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Jawa
Kajian pustaka berikutnya ditujukan pada karya-karya ilmiah dan hasil
penelitian yang berobjek fenomena penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa. Arah
kajian ini dimanfaatkan untuk mengetahui jangkauan penelitian yang telah
dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yakni perihal kehidupan penggunaan
tingkat tutur bahasa Jawa di wilayah penelitiannya, sekaligus untuk mengetahui
perkembangan fenomena tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, beberapa
commit to user
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karya ilmiah dan hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk pijakan penelitian
dideskripsikan di bawah ini.
a. Hardyanto, dkk (1990): Penggunaan Bahasa Jawa Krama Mahasiswa
Program D2 Bahasa Jawa IKIP Semarang Angkatan1988/1989
Peneliatian yang dilakukan oleh Hardyanto, dkk (1990) memfokuskan
pada kemampuan penggunaan bahasa Jawa tingkat tutur krama bagi
mahasiswa (mahasiswa semester 3, angkatan tahun 1988/1989, sampel 38
mahasiswa, didasarkan atas asal kelulusan: pendidikan guru dan nonguru).
Penelitian ini hasilnya kurang jelas, tidak menyinggung secara tegas
penggunaan yang sebenarnya tingkat tutur bahasa Jawa dalam komunitas
mahasiswa yang ditelitinya, hanya sepintas dikatakan bahwa tingkat krama
yang masih digunakan adalah mudha krama. Hasil penelitiannya hanya
mencerminkan secara umum tidak ada perbedaan kemampuan penggunaan
bentuk krama pada mahasiswa yang ditelitinya. Pengaruh bahasa Indonesia
sangat mewarnai dalam bertutur krama.
b. Dwiraharjo, dkk (1991): Pemakaian Tingkat Tutur Krama dalam Bahasa
Jawa di Kodya Surakarta
Dwiraharjo, dkk (1991) tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan
pemakaian tingkat tutur krama dalam bahasa Jawa di Kodya Surakarta. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian tersebut belum jelas dan masih bersifat
umum, antara lain dikemukakan pemakaian tingkat tutur krama baku
ditemukan dalam teks tertulis, dan tingkat tutur krama tidak baku ditemukan
dalam pemakaian verbal. Pengaruh bahasa Indonesia masih dominan dalam
pemakaian tingkat tutur krama.
Hasil penelitian tersebut belum meperlihatkan signifikasi yang khas
terhadap fenomena pemakaian tingkat tutur bahasa Jawa di wilayah
penelitiannya.
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c. Sudaryanto (1991): Bahasa Jawa: Prospeknya dalam Ketegangan antara
Pesimisme dan Optimisme
Sudaryanto (1991) berpendapat bahwa dalam fenomena kehidupan
bahasa Jawa terdapat dua kelompok, yakni kelompok pesimis dan kelompok
optimis. Kelompok pesimis (diwakili oleh priyagung pemerhati bahasa Jawa)
bahwa bahasa Jawa telah rusak. Kerusakan tersebut terletak pada dua aspek,
yakni:
1) Aspek penggunaan: penggunaan unggah-ungguh basa Jawa sudah tidak
sesuai dengan ketentuan.
2) Aspek kosakata: melimpahnya kosakata bahasa Indonesia (dan asing) ke
dalam bahasa Jawa.
Kelompok optimis, kelompok ini beranggapan bahwa bahasa Jawa
masih memiliki koridor yang jelas, yakni bahasa Jawa masih berpegang pada
fungsi hakikinya, sebagai pengembang akal budi dan pemelihara kerja sama
antar pemakainya. Kemenarikan hasil penelitian ini adalah bentuk krama
semakin dihayati sebagai pengkonkretan jarak lingual bukan jarak sosial,
sehingga penggunaan bentuk krama tidak lagi mencerminkan hubungan
vertikal tetapi mencerminkan hubungan horizontal. Tampaknya hasil
penelitian ini lebih condong pada ancangan deskripsi struktural daripada
ancangan sosiolinguistiknya. Dengan demikian, penelitian ini perlu
ditindaklanjuti untuk membuktikan kebenarannya.
d. Purwoko (2008): Jawa Ngoko Ekspresi Komunikasi Arus Bawah
Purwoko (2008) dalam karyanya ini menyoroti penggunaan bahasa
Jawa ngoko yang terjadi masyarakat lapis bawah (rakyat kebanyakan-tiyang
alit) dengan lokasi penelitian kawasan perkotaan Semarang. Hasil penelitian
tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan kode ngoko oleh masyarakat
kelas bawah selain faktor linguistik, tidak dapat dilepaskan oleh faktor sosial,
budaya, politik, psikologi, demografi, dan profil penutur aslinya. Tampaknya
penelitian ini pun masih bersifat umum, yang menarik dari penelitian ini
adalah subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah penutur Jawa lapis
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bawah (kaum urban) yang berdomisili di wilayah perkotaan Semarang.
Penelitian ini perlu tindak lanjut terutama yang berkesinambungan dengan
profil penuturnya.
3. Ranah Keluarga dan Masyarakat
Penelitian ini tidak dapat lepas dari situasi tempat atau ranah (domain)
atau latar (setting). Ranah pertama kali diperkenalkan oleh Fishman (1975) dan
setting dipopulerkan oleh Hymes (1972). Ranah sebagai lokasi penggunaan
bahasa merupakan komponen penting yang harus diperhitungkan. Gradasi
kepentingan ini pun sangat diperhatikan oleh Hymes (1972), sehingga setting
berada pada posisi utama dalam akronim (mnemonic device) “speaking”. Bagi
penutur Jawa lebih terkenal dengan sebutan empan papan. Dengan demikian,
kajian ini akan merujuk pada karya ilmiah yang terkait dengan persoalan ranah
keluarga dan ranah masyarakat.
a. Bernstein (1972): Social Class, Language and Socialization
Bernstein

(1972) mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa

termasuk di dalamnya pembelajaran sebuah bahasa sangat tergantung pada
sosialisasi yang dilaksanakan oleh keluarga. Sosialisasi yang dilakukan oleh
keluarga tersebut akan menghasilkan kode linguistik, antara lain berwujud
pilihan kata, intonasi, strategi wacana, dan cara bicara (cf. Calefato, 2009).
Ranah keluarga memiliki peran penting dalam pemerolehan bahasanya,
sekaligus sebagai pintu utama dalam memahami, mengaplikasikan dalam
kehidupan struktur masyarakat terkecil.
b. Sudaryanto (1991): “Bahasa Jawa: Prospeknya dalam Tegangan antara
Pesimisme dan Optimisme”
Sudaryanto (1991) menyatakan bahwa penggunaan bahasa Jawa
banyak ditemui pada ranah keluarga. Pada ranah keluarga inilah penggunaan
bahasa Jawa sangat ditentukan oleh cita rasa masing-masing keluarga,
sehingga secara kualitas maupun kuantitas masing-masing keluarga akan
berbeda dalam penggunaan tuturan Jawanya. Kualitas dan kuantitas tersebut
commit
user bahasa dalam kaitannya dengan
berkorelasi dengan fungsi dan
dayatoguna
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faktor ekstralingualnya (ekonomi, pendidikan, keturunan, pergaulan sosial,
dan religiusitas). Dalam karya ini, Sudaryanto (1991) cenderung dan yakin
bahwa kemampuan penggunaan bahasa Jawa pada ranah keluarga lebih
ditentukan dengan persoalan cita rasa afektif atau ekspresi jati diri. Sehingga
penguasaan bahasa Jawa di ranah keluarga dibedakan atas dua tahap, yakni:
1) tahapan uyon-uyon.
2) tahapan tapa brata.
Tahapan uyon-uyon adalah tahapan yang menganggap priyagung
ningrat (aristrokat) sebagai role-model bagi perilaku linguistik. Tahapan
tapa-brata adalah tahapan yang mengandalkan akan perilaku dan jati diri
kejawaannya sendiri dan tidak mempedulikan lagi priyagung ningrat sebagai
role-model. Akibat dari penguasaan bahasa yang berawal pada tahapan tapabrata

adalah

munculnya

keanekaragaman

(tidak

ada

keseragaman)

penguasaan bahasa.
Berdasarkan kajian yang dilakukan Sudaryanto (1991) dapat
disimpulkan bahwa penguasaan bahasa tetap tersentral pada ranah keluarga.
Ranah keluarga suatu yang spesial dalam penguasaan, penggunaan, dan
pelastarian bahasa Jawa, yang sekaligus sebagai bahasa Ibu.
c. Edi Subroto (2006): ”Pembinaan Bahasa Jawa di Ranah Keluarga,
Masyarakat, dan Prasekolahan Secara Terpadu”
Edi Subroto (2006) mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga dan
masyarakat merupakan lingkungan terdekat anak dalam mempelajari bahasa
Jawa sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama secara tidak langsung. Ranah
keluarga merupakan intansi pertama tempat membentuk sikap positif generasi
muda Jawa terhadap bahasa Jawa.
Edi Subroto (2006) mengajukan sebuah tesis bahwa pembinaan
bahasa Jawa secara terpadu berada pada ranah keluarga (rumah tangga), ranah
masyarakat, dan ranah persekolahan (pendidikan). Dari ketiga ranah tersebut
ternyata ranah keluarga atau rumah tangga menduduki posisi sentral. Hal ini
menyiratkan bahwa keluarga merupakan ranah yang mula pertama dan yang
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utama melakukan “pembelajaran” bahasa Jawa bagi anak-anak Jawa sebagai
bahasa ibu atau bahasa pertama. Urutan selanjutnya pada ranah masyarakat
dan kemudian pendidikan.
d. Suharmono (2006): “Upaya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan
Sastra Jawa di dalam Masyarakat”
Suharmono (2006) menyatakan bahwa bahasa Jawa adalah bahasa
perasaan, yang merasakan adalah orang Jawa. Dengan demikian, tuturan Jawa
merupakan potret kesantunan dan identitas masyarakatnya. Lingkup
masyarakat di sini adalah pemakai dan penikmat langsung bahasa dan sastra
Jawa, yang berada di dalam paguyuban-paguyuban. Persoalan yang mendasar
ternyata penelitian yang dilakukan oleh Suharmono (2006) cenderung pada
bahasa literer atau sastra, sehingga yang dibidik adalah paguyuban yang
masih ada dan dianggap masih hidup. Dengan demikian, lingkup
masyarakatnya lebih sempit.
e. Herusatoto (1991): Simbolisme dalam Budaya Jawa
Herusatoto (1991) memberikan batasan yang cukup luas perihal
masyarakat Jawa. Bentuk masyarakat Jawa pada dasarnya terdiri dari
masyarakat kekeluargaan, masyarakat gotong royong, dan mayarakat
berketuhanan.
Masyarakat

Jawa

bukanlah

sekumpulan

manusia

yang

menghubungkan individu satu dengan lainnya dan individu satu dengan
masyarakat, akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang lekat terikat satu
sama lain oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun religi.
Masyarakat kekelurgaan tercermin dalam kehidupan masyarakat desa,
yang mewujudkan hidup bersama dalam masyarakat, muncul istilah saiyek
saekopraya (gotong royong). Potret masyarakat gotong royong ditandai
dengan munculnya istilah apanjang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah
ripah tata titi tentrem kertaraharja. Sedang potret masyarakat berketuhanan
ditandai dengan kehidupan religi yang taat serta saling menghargainya, hidup
selaras dan saling menghormati.
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4. Varian Bahasa Jawa yang Berada di Wilayah Pantai Utara Jawa
Tengah.
Kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah dan hasil penelitian yang
berobjek varian bahasa Jawa yang berada di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah,
difokuskan hasil penelitian dialektologi. Adapun hasil penelitian yang
dimanfaatkan untuk pijakan penelitian ini dideskripsikan di bawah ini.
a. Sudjati (1977): Bahasa Jawa Dialek Semarang
Sudjati (1977) meneliti bahasa Jawa yang digunakan di kotamadya
Semarang. Penelitian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan studi dialek,
hanya beberapa leksikon saja yang ditampilkan dalam analisisnya, terutama
leksikon umpatan, yang dianggapnya sebagai ciri kedialekan lokal Semarang.
Tampaknya penelitian yang dilakukan oleh Sudjati lebih cenderung pada
tekanan bunyi akhir suatu kata “idiolek Semarangan”. Penelitian ini juga
menyinggung sepintas tentang ketidakmampuan penutur Semarang dalam
bertutur krama (inggil). Pernyataan yang terakhir inilah yang perlu
ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya untuk bahan rujukan atau
pertimbangan.
b. Soedjarwo dkk (1987): Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten
Rembang
Soedjarwo dkk (1987) meneliti dialek bahasa Jawa yang dipergunakan
di Kabupaten Rembang, dengan 42 titik pengamatan dari 14 kecamatan yang
ada di kabupaten tersebut. Hasil penelitian ini belum memuaskan, tersirat dari
simpulan yang diungkapkan, yang belum memperlihatkan perbedaan yang
signifikan dari sebuah kajian dialek.
Hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah penerapan
unggah-ungguh dalam bertutur. Soedjarwo dkk (1987) pun mengungkapkan
sebagai berikut:
Penguasaan para penutur bahasa Jawa di Kabupaten Rembang atas
ragam krama, pada umumnya tidak sebaik para penutur bahasa Jawa
baku. Kesalahan dalam penerapan unggah-ungguh sering terjadi dalam
tuturan mereka. Hal commit
ini terjadi
terutama di kalangan mereka yang
to user
kurang berpendidikan dan tinggal di daerah pedalaman.

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
26

Kesalahan penerapan unggah-ungguh yang terjadi di Kabupaten
Rembang, ditengarai sebagai kesalahan kolektif atau kesalahan lokal atau
akibat perbedaan persepsi atau keunikan penempatan leksikon akibat muatan
tindak kesopanan.
c. Suwadji (1981): Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa
Tengah (Tegal dan Sekitarnya)
Suwadji (1981) meneliti dialek bahasa Jawa yang dipergunakan di
Wilayah Tegal dan sekitarnya (termasuk Kabupaten Brebes dan Pemalang),
dengan jumlah sampel tiga belas titik pengamatan. Hasil penelitian ini belum
memperlihatkan temuan yang mendalam, kurang sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapainya, yakni mengetahui perbedaan antardialek. Penelitian ini
hanya mendeskripsikan secara singkat unsur-unsur bahasanya tanpa analisis
dialektal, dan hasil pemetaan tidak sebanding dengan data leksikonnya, hanya
sembilan peta saja. Formulasi juga tidak ditampilkan. Hal yang perlu
ditindaklanjuti pada penelitian Suwadji (1981) adalah menampilkan hirarki
kebahasaan, yang meliputi ngoko, krama, krama desa; sisi lain juga
memunculkan basa kasar dan basa nelayan. Istilah-istilah tersebut hanya
ditampilkan pada lampiran data dan tidak ada penjelasan lebih lanjut.
d. Sunaryo H.S. dkk (1984): Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten
Tuban
Sunaryo H.S. dkk (1984) meneliti dialek bahasa Jawa yang
dipergunakan di Kabupaten Tuban,

dengan tiga puluh enam titik

pengamatan. Penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan karena lokasi
penelitiannya sebagian besar membujur wilayah pantai, yakni sebelah barat
mulai dengan perbatasan Rembang dan sebelah timur berakhir dengan
perbatasan Lamongan. Hasil temuan ini memperlihatkan kekayaan varian
leksikon (144 peta). Hal yang perlu ditindak lanjuti adalah kekayaan varian
leksikon tersebut mencerminkan bentuk kedinamisan wilayah pantai atau
banyaknya unsur pinjaman yang telah masuk akibat sikap kelonggaran para
penuturnya.
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e. Soedjito, dkk. (1986): Pemakaian Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa
Timur Bagian Sempit.
Soedjito, dkk (1986) meneliti pemakaian bahasa Jawa yang
dipergunakan di Pesisir Utara Jawa Timur, wilayah penelitiannya berada di
tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kejayan (Kabupaten Pasuruan), Kecamatan
Kraksan (Kabupaten Probolinggo), dan Kecamatan Patokan (Kabupaten
Situbondo). Penelitian ini lebih bersifat sosiodialek, yang menyoroti
pemakaian bahasa Jawa di tiga kecamatan tersebut yang telah terinterferensi
oleh bahasa Madura dan bahasa Indonesia, sehingga dalam penelitian tersebut
penuturnya dipilahkan atas Jawa asli, Jawa pendatang, Madura asli, Madura
pendatang, dan perkawinan antar keduanya. Hal yang menarik dan dapat
dijadikan bahan pertimbangan adalah penelitian tersebut terfokus pada ranah
keluarga dan berkaitan keadaan pemakaian bahasa Jawa di ranah keluarga.
B. Landasan Teori
Teori yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah (1) teori tingkat tutur
dalam bahasa Jawa, (2) penggunaan bahasa Jawa bentuk ngoko dan krama
secara sosiokultural (3) teori sosiolinguistik pada masyarakat dwibahasa, (4)
teori perihal rumah tangga dan masyarakat.
1. Teori Tingkat Tutur dalam Bahasa Jawa
Tingkat tutur bahasa Jawa merupakan salah satu bagian dari studi
mengenai variasi bahasa. Telah dinyatakan oleh Poedjosoedarmo, dkk (1979: 3)
bahwa tingkat tutur (speech level) merupakan variasi bahasa yang perbedaanperbedaannya ditentukan oleh anggapan penutur akan relasinya dengan orang
yang diajak bicara.
Relasi terhadap orang yang diajak bicara dapat bersifat akrab-sedangberjarak atau menaik-mendatar-menurun. Relasi yang bersifat akrab, sedang, dan
mendatar dapat disejajarkan dengan dimensi horizontal (Suwito, 1987: 124) atau
hubungan yang simetris (Purwo, 1995: 27); sedangkan relasi yang bersifat
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berjarak, menaik, dan menurun dapat disejajarkan dengan dimensi vertikal atau
hubungan asimetris.
Hubungan simetris dapat diabstrasikan sebagai hubungan yang sejajar, tak
berjarak dan akrab, misal hubungan sesama teman atau kolega: teman
sepermainan, teman sejawat, teman seprofesi. Dalam relasi ini pihak pertama (01)
tidak harus menghormati pihak kedua (02). Oleh karena itu, (01) cukup
menggunakan bahasa Jawa bentuk ngoko kepada 02.
Hubungan asimetris dapat diabstrasikan: (a) hubungan antara anak dengan
orang tua, (b) cucu dengan nenek, (c) menantu dengan mertua, (d) murid dengan
guru, (e) santri dengan ustadz, (f) bawahan dengan atasan, (g) yang lebih muda
dengan yang lebih tua, dan juga (h) antara mereka yang baru berkenalan. Relasi
tersebut, pihak yang disebut pertama (01) merasa harus menghormati pihak yang
disebut kemudian (02). Oleh karena itu, 01 akan menggunakan bahasa Jawa
bentuk krama kepada 02.
Pada dasarnya pengertian tingkat tutur, berdasarkan fenomena di atas
mengisyaratkan adanya dua hal yang selalu berkaitan, yakni: (1) faktor penentu
nonlingual dan (2) faktor penanda lingual. Faktor penentu nonlingual telah terurai
di atas, yakni berupa anggapan akan posisi relasinya, hal ini mengisyaratkan
adanya relasi yang beraneka ragam pada para penuturnya. Sedang, faktor penanda
lingual berwujud variasi bahasa, hal ini mengisyaratkan adanya bentuk bahasa
yang heterogen dan atau bertingkat.
Kajian tingkat tutur, khususnya dalam bahasa Jawa, berkisar pada dua
bentuk, yakni:
1)

bentuk ngoko,

2)

bentuk krama.
Dasar pertimbangan sosiokultural bahwa tuturan ngoko dipakai dalam

situasi peristiwa tutur yang sangat akrab, menunjukkan tidak ada jarak antara
penutur (01) dan mitra tutur (02) serta orang yang dibicarakan (03); di antara
peserta tutur tidak ada rasa segan atau ewuh pakewuh lagi dan memiliki status
sosial relatif sederajad, walaupun baru pertama kali berjumpa, misal: ceramah
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menunjukkan adanya nilai kesopanan dan penghormatan penutur kepada mitra
tuturnya, tuturan ini dipakai dalam situasi belum akrab/baru berkenalan.
Secara mendasar pembagian tingkat tutur ngoko dan krama tidak terlepas
dari identifikasi leksikalnya. Hal ini tercermin adanya istilah dalam bahasa Jawa
yaitu:
1) tembung ngoko atau kata ngoko,
2) tembung krama atau kata krama.
Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa kosa kata dapat dipandang sebagai
penanda bentuk tingkat tutur.
Selain melalui identifikasi leksikal, ternyata tingkat tutur bahasa Jawa
dapat pula dimarkahi dengan fitur morfologis, yakni ditandai dengan munculnya
istilah sebagai berikut:
1) ater-ater ngoko atau prefiks ngoko,
2) panambang ngoko atau sufiks ngoko,
3) ater-ater krama atau prefiks krama,
4) panambang krama atau sufiks krama.
Simpulan yang dapat ditarik bahwa tingkat tutur bahasa Jawa dapat ditandai
secara leksikal dan secara morfologis.
a.

Leksikon sebagai Penanda Tingkat Tutur
Leksikon sebagai penanda tingkat tutur mengandung makna:
1) Tingkat tutur bahasa Jawa dapat teridentifikasi melalui bentuk
kosakatanya;
2) Dengan melihat kosakatanya sudah dapat diketahui jenis tingkat
tuturnya;
3) Kosakata yang berbeda dapat menunjukkan jenis tingkat tutur yang
berbeda pula (Poedjosoedarmo, dkk., 1979; Dwiraharjo, dkk., 1991).
Hudson pun (1980: 120) menyatakannya bahwa leksikon dalam suatu
bahasa dapat digunakan sebagai penanda tingkat kosakata (vocabulary level),
yang selanjutnya tuturannya dapat mencerminkan identitas sosial bagi
penuturnya (speech as a signal of social identity). Dengan demikian,
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perubahan kalimat dari bentuk ngoko menjadi krama, secara langsung dapat
diketahui melalui perbedaan kosa kata yang menjadi unsurnya. Data tuturan
(2-15: 1 s.d. 3) di bawah ini, leksem „pergi‟ yang diwujudkan dalam leksikon
lunga, kesah, tindak telah memproyeksikan tingkat tutur, yang berbentuk
ngoko, krama, dan krama alus.
Data 2b-1:
(1) Aku arep lunga menyang segara. (ngoko)
„Saya akan pergi ke laut‟
(2) Kula badhe kesah dhateng segara. (krama)
„Saya akan pergi ke laut‟
(3) Panjenengan badhe tindak dhateng segara. (krama alus)
„Anda akan pergi ke laut‟
b. Sistem Morfologis sebagai Penanda Tingkat Tutur
Sistem morfologis bahasa Jawa pun dapat digunakan sebagai penanda
tingkat tutur. Hal ini, ditandai dengan munculnya istilah ater-ater ngokokrama (prefiks ngoko dan krama) dan panambang ngoko-krama (sufiks
ngoko dan krama). Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa
bahasa Jawa memiliki afiks ngoko dan krama. Kedua afiks tersebut
berpengaruh dalam sistem pembentukan kata melalui proses afiksasi.
Kosakata ngoko dalam sistem pembentukan kata turunan dibentuk
dengan menambahkan afiks ngoko, begitu juga kosakata krama dibentuk
dengan menambahkan afiks krama. Kata turunan yang terbentuk dapat
diidentifikasikan sebagai turunan ngoko atau turunan krama. Selanjutnya
kedua jenis turunan tersebut akan mendasari pembentukan tataran kebahasaan
di atasnya, misal terbentuknya kalimat ngoko atau krama.
Afiks ngoko jumlahnya lebih banyak apabila dibanding dengan afiks
krama (Dwiraharjo, 1991; Purwo, 1995; Sasangka 1993). Oleh karena itu,
setiap bentuk afiks ngoko tidak selalu memiliki padanan dengan afiks krama.
Adapun beberapa afiks ngoko yang memiliki padanan dengan afiks krama
terlihat pada tabel 2.3 di bawah ini.
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Tabel 2.3: Padanan Afiks Ngoko-Krama
No
1
2
3

4

Ngoko

Krama

{dak-}
{kok-}
{di-}
{ N- }
{-ku }
{-mu }
{-(n)e}
{-ke}
{-a} „perintah atau harapan‟
{tukua}

2. Penggunaan

Bahasa

Jawa

{kula-}
{sampeyan-} / { panjenengan- }
{dipun-}
{ N- }
{-kula}
{-sampeyan}/{ -panjenengan}
{-(n)ipun}
{-aken }
{ sampeyan-} {sampeyan tumbas}
{panjenengan-}{panjenengan tumbas}
{kula aturi-}{kula aturi tumbas}
Bentuk

Ngoko

dan

Krama

secara

Sosiokultural
Penggunaan bahasa Jawa bentuk ngoko dan krama secara sosiokultural
banyak ditentukan faktor penentu nonlingual, yakni ditentukan oleh posisi dan
peran sosiokultural dari (a) penutur, (b) mitra tutur, (c) situasi tutur, (d) tujuan
tutur, dan (e) hal yang dituturkan.
a. Penutur
Penutur sebagai pihak/orang pertama (01) yang mengajak bicara
kepada mitra tutur (02) akan mempertimbangkan keberadaan mitra tuturnya.
Dalam hal ini, penutur akan menghadapi masalah pemilihan dan pemilahan
bentuk bahasa yang akan digunakan. Penetapan hubungan dengan mitra
tuturnya, dapat menentukan pilihan bentuk bahasa yang berupa tingkat tutur
ngoko atau krama. Pengenalan jenis tingkat tutur bagi penutur mutlak
diperlukan karena penerapan tingkat tutur yang sesuai dengan mitra tuturnya
dapat memperlancar komunikasi. Untuk memilih suatu bentuk tingkat tutur
yang sesuai dengan mitra tuturnya, penutur harus dapat menetapkan corak
hubungan atau relasinya dengan mitra tutur. Penetapan corak hubungan
didasarkan atas tingkat jarak sosial (social distance rating) dan tingkat status
sosial (social status rating/power rating) antara penutur dengan mitra
tuturnya.
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Parameter tingkat jarak sosial ditentukan oleh keakraban, perbedaan
umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokulturalnya. Sedangkan
parameter tingkat sosial ditentukan atas hubungan yang asimetrik antara
penutur dengan mitra tuturnya dalam konteks tuturan.
Berdasarkan corak hubungan, penutur yang cenderung menggunakan
bentuk krama dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1) Penutur sama sekali belum kenal dengan mitra tutur.
2) Penutur sebaya dengan mitra tutur namun hubungannya belum akrab.
3) Penutur lebih muda usianya dibandingkan dengan usia mitra tutur.
4) Berdasarkan status sosialnya, penutur berstatus sosial lebih rendah
dibandingkan dengan status sosial mitra tutur.
b. Mitra tutur
Mitra tutur sebagai orang/pihak kedua (02) yang diajak bicara oleh
penutur akan menyesuaikan diri dengan penuturnya atau pihak kesatu (01).
Penyesesuaian diri yang dimaksud selaras dengan corak hubungannya.
Bentuk tingkat tutur yang digunakan oleh penutur berpengaruh terhadap
bentuk tingkat tutur yang akan digunakan oleh mitra tutur.
Mitra

tutur

cenderung

menggunakan

bentuk

krama

dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:
1) Mitra tutur sama sekali belum kenal dengan penutur.
2) Mitra tutur sebaya dengan penutur akan tetapi hubungannya belum
begitu akrab.
3) Mitra tutur lebih muda usianya apabila dibanding dengan usia penutur.
4) Berdasarkan status sosialnya, mitra tutur lebih rendah status sosialnya
apabila dibanding dengan status sosial penutur.
c. Situasi tutur
Situasi tutur berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya suatu
peristiwa tutur. Perbedaan situasi tutur dapat menyebabkan adanya perbedaan
bentuk bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Jawa, pernyataan tersebut
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dapat disejajarkan dengan ungkapan empan papan „menyesuaikan tempat‟;
berbicara harus sesuai dengan tempat terjadinya suatu peristiwa tutur.
Situasi tutur yang resmi atau formal dapat dijumpai di dalam
pelaksanaan upacara adat (kelahiran, pernikahan, kematian), upacara
keagamaan, sarasehan, dan sejenisnya. Dalam situasi yang formal, penutur
cenderung menggunakan bentuk tingkat tutur krama, kecuali penyampaian
berita memiliki kecenderungan saat ini menggunakan bentuk ngoko
(Dwiraharjo: 1997).
Situasi yang tidak resmi atau nonformal dapat dijumpai misalnya di
dalam percakapan sehari-hari, jual-beli di pasar, berkelakar, penutur
cenderung menggunakan bentuk ngoko.
d. Tujuan tutur
Tujuan tutur dapat tercermin di dalam suatu wacana lisan dan wacana
tulisan. Wacana dapat bersifat transaksional dan interaksional, jika yang
dipentingkan isi komunikasinya disebut transaksional dan bila yang
dipentingkan komunikasi timbal-balik antara dua pihak yang terlibat disebut
interaksional.
Wacana lisan transaksional dapat dijumpai, antara lain dalam pidato,
ceramah, dakwah, dan doa. Sedang wacana lisan interaksional dapat berupa
percakapan, debat, dan tanya jawab.
Wacana tulisan transaksional misalnya dapat berwujud peraturan,
instruksi, iklan, surat, dan makalah. Wacana tulisan yang interaksional
misalnya dapat berupa polemik di dalam surat kabar atau majalah, dan suratmenyurat (cf: Samsuri, 1987: 1).
e. Hal yang dituturkan
Hal yang dituturkan atau dibicarakan dapat diungkapkan dalam
bentuk tingkat tutur ngoko dan krama. Hal yang dituturkan dapat berupa
fenomena alam dan hasrat (cf: Dwiraharjo: 1997)
commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
34

3. Teori Sosiolinguistik pada Masyarakat Dwibahasawan
Pada dasarnya situasi pemakaian bahasa tidak dapat dilepaskan dari peran
penguasa terhadap konsep pemertahanan dan pelestarian bahasa daerahnya dari
pengaruh bahasa nasional, yang pada umumnya memiliki posisi lebih dominan.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan bahasa daerah
adalah sikap penutur. Kedua pilar tersebut memiliki peran penting bagi
kelangsungan sebuah bahasa dalam masyarakat dwibahasawan.
Dalam masyarakat dwibahasawan keseimbangan fungsi pemakaian
bahasa susah dipertahankan, yang (sering) terjadi adalah munculnya dominasi
salah satu bahasa. Dominasi ini muncul justru berasal dari faktor non lingual,
yakni persoalan prestise-harkat, kepentingan politik, dan kebutuhan normatif.
Kaitan dengan dominasi ini, akan ditemukan fenomena kebahasaan yang terkait
dengan diglosia, kebocoran diglosik, dan kompetensi bahasa.
a. Diglosia
Diglosia adalah situasi pemakaian bahasa yang stabil karena setiap
bahasa diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya
secara proporsional (Ferguson, 1959). Masyarakat Jawa adalah masyarakat
yang cenderung dwibahasawan. Diharapkan ada pembagian fungsi yang ideal
di dalam penggunaan bahasanya di dalam masyarakat tersebut. Bahasa Jawa
berfungsi sebagai identitas etnis Jawa yang luhur, digunakan sebagai bahasa
komunikasi interetnis Jawa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
ketradisian (cf. Cavallaro, 2006). Sementara itu, bahasa Indonesia berfungsi
sebagai bahasa nasional dan digunakan antaretnis dalam situasi

formal

nasional. Situasi demikian disebut diglosik, di mana bahasa Jawa dianggap
sebagai bahasa rendah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa tinggi atau
sebaliknya bahasa Jawa dianggap sebagai bahasa tinggi dan bahasa Indonesia
sebagai bahasa kedua. Kondisi pertama terjadi pada masyarakat kota dan
kondisi kedua terjadi pada masyarakat pedesaan.
Diglosia bukan merupakan masalah apabila penuturnya sadar betul
dalam pemakaian bahasanya patuh dengan acuan fungsi masing-masing
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bahasa tersebut. Bandingkan dengan status diglosia di Haiti (bahasa kreol
Haiti dan bahasa Perancis); Swiss (bahasa Jerman Swiss dan bahasa Jerman
Standar), dan Mesir (bahasa Arab Klasik dan bahasa Arab standar)
(Wardhaugh, 1986, Suwito, 1982).
Situasi diglosia pada masyarakat Jawa cenderung melemah, hal ini
tereksplisit dalam kebijakan penguasa (pemerintah) yang cenderung bahwa
pelestarian bahasa daerah dimanfaatkan untuk pengembangan bahasa
Indonesia: “Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka
mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan
khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan
kepribadian bangsa”.
Fenomena tersebut terjadi karena ada keinginan besar untuk
menciptakan bahasa persatuan, bahasa nasional atau bahasa negara (cf:
Wardhaugh, 1986:90).
b. Kebocoran Diglosik pada Penutur Jawa
Kehadiran dua bahasa dalam suatu masyarakat akan membuat pilihan
untuk menentukan pilihan tersebut, yakni pilihan bahasa apa yang akan
digunakan dalam berkomunikasi. Tampaknya pilihan bahasa tersebut
ditentukan oleh “dalil sosiolinguistik”, antara lain: siapa berbicara dengan
siapa, di mana, dalam situasi bagaimana atau tentang apa “who speaks what
language to whom and when” (Fishman, 1975:15).
Meskipun penutur dihadapkan pada dua pilihan, yang diharapkan ada
pembagian wilayah pemakaian bahasa, namun di dalam masyarakat Jawa
terjadi kelemahan diglosik yang berlarut akan berakibat terjadi kebocoran
diglosik.
Fenomena kebocoran diglosik dapat ditemukan pada tradisi siklus
kehidupan Jawa, yakni pada adat pernikahan. Pesta pernikahan yang
sebelumnya mutlak menggunakan bahasa Jawa, kini mulai dimasuki bahasa
Indonesia, karena adanya pesta yang diadakan dengan „standing party‟
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Penyelenggaraan pesta pernikahan tersebut lebih mementingkan keselarasan
dari pada kultural.
c. Kompetisi Bahasa
Kehadiran dua bahasa dalam suatu masyarakat, disamping membuat
pilihan juga akan menimbulkan kompetisi di antara keduanya. Bahasa yang
kuat akan mendominasi bahasa yang lemah (cf. Luna, dkk 2005). Bahasa
yang lemah akan berusaha bertahan atau tergeser yang selanjutnya mengarah
pada keterancaman dan pada titik akhir akan mengarah pada kematian.
1) Pemertahanan Bahasa
Fasold (1991: 213) menyatakan bahwa pemertahanan bahasa
merupakan ciri dari masyarakat dwibahasawan atau multibahasawan.
Langkah pemertahanan bahasa pun telah dilakukan pemerintah melalui
kebijakannya. Kebijakan Pemerintah terhadap bahasa daerah dan bahasa
Indonesia cukup jelas, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Bab XV
pasal 36, yaitu
Di samping mempertahankan bahasa daerah sebagai ciri khas etnis
yang beragam di Indonesia, pemerintah juga berusaha meningkatkan
mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana
komunikasi sosial, sebagaimana digariskan dalam Garis Besar Haluan
Negara.
Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kesenjangan antara kebijakan
pemerintah dengan situasi kebahasaan di Indonesia. Pengaruh bahasa
Indonesia sangat kuat terhadap bahasa daerah, ditandai sejak lahirnya Pusat
Bahasa pada tahun 1975. Menurut Sudaryanto (1996: 70-1), pengaruh
tersebut

disebabkan

fokus

pembinaan

bahasa

Indonesia

cenderung

mengabaikan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, sehingga
dominasi bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah tidak terelakkan lagi. Hal
tersebut juga dialami oleh bahasa Jawa. Perhatian masyarakat penutur bahasa
Jawa terhadap pemakaian bahasa Jawa cenderung memudar. Poedjosoedarmo
(1982) menyatakan bahwa:
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Bahasa Jawa yang dulu dianggap mempunyai martabat yang lumayan
tinggi, sekarang ini semakin merosot terus. Banyak sekali anak-anak
Jawa yang tidak lagi menghargai bahasa ibunya sendiri banyak di
antara mereka beranggapan bahwa bahasa Jawa tidak penting lagi.
Rasa kurang menghargai ini pun menghinggapi kalangan tua juga.
Begitu juga dengan Ki Tentrem (2008) menyatakan:
“Sekarang ini sangat memperhatinkan. Orang tua sekarang justru lebih
bangga jika anaknya menggunakan bahasa Indonesia untuk
percakapan sehari-hari ketimbang menggunakan bahasa Jawa.
Makanya, tidak mengherankan jika anak-anak sekarang kesulitan
untuk berbahasa Jawa. Di tambah lagi, pelajaran bahasa Jawa di
sekolah sekedar pelengkap”.
2) Pergeseran Bahasa
Kelumpuhan dalam pemertahanan bahasa

berakibat terjadinya

pergeseran. Tanda-tanda pergeseran terjadi apabila masyarakat menggunakan
bahasa „baru‟ (dalam hal ini bahasa Indonesia) di dalam ranah yang semula
menggunakan bahasa „lama‟ (bahasa Jawa). Kurangnya penghargaan terhadap
bahasa Jawa akan semakin mempercepat pergeseran bahasa tersebut. Menurut
Edi Subroto dkk (2007:12) ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap
tergesernya suatu bahasa, yaitu:
1) kontak dengan penutur bahasa yang lebih kuat,
2) kekuatan ekonomi,
3) kebijakan pemerintah.
Fenomena terjadinya kontak dengan penutur bahasa yang lebih kuat
banyak terjadi di wilayah perkotaan (area urban). Banyak urban/pendatang
memaksa penutur bahasa Jawa menggunakan bahasa Indonesia. Sifat
kelonggaran masyarakat Jawa

terhadap kaum urban dalam berbisnis,

memiliki konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia semakin meningkat,
sebaliknya pemakaian bahasa Jawa semakin menurun.
Faktor ekonomi terutama sektor perdagangan (bisnis) memiliki peran
yang kuat untuk memicu semangat masyarakat untuk menguasai bahasa
Indonesia dan atau bahasa asing lainnya yang menjanjikan kemapanan
ekonomi dibandingan bahasa Jawa.
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Kebijakkan pemerintah yang lebih menekankan pembinaan dan
pengembangan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah, menyebabkan
pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa terhambat dan masyarakat
cenderung untuk meninggalkannya. Akhirnya muncullah kekuatiran akan
terancamnya posisi bahasa Jawa oleh dominasi bahasa Indonesia. Selaras
ungkapan Siegel (1986: 3) yang menyatakan: “Children first speak Low
Javanese. They are not considered fully adult , fully Javanese, however, until
they also use High Javanese, a code or a speech level they learn as a second
language.” Tidak dapat dipungkiri, saat ini telah terjadi bahasa Jawa tuturan
krama bukan lagi menjadi bahasa ibu (mother tongue), tetapi bahasa kedua.
3) Keterancaman Bahasa
Kesurian dalam stadium pergeseran akan berlanjut pada fase
keterancaman. Pada fase keterancaman sebuah bahasa akan mengalami
tahapan-tahapan. Wurm dalam Janse (2003:ix) dan Edi Subroto dkk (2007:
18-19) membedakan lima tahapan keterancaman sebuah bahasa, yakni:
1) Tahap I: Potentially endangered (terancam secara potensial)
Tahap ini terjadi manakala anak-anak mulai lebih tertarik untuk
memakai bahasa „baru‟ (bahasa Indonesia) yang dominan dan
mempelajari secara tak bersungguh-sungguh bahasa „lama‟ (bahasa
Jawa).
2) Tahap II: Endangered (terancam)
Tahap ini terjadi manakala penutur termudanya adalah dewasa muda
dan hampir tidak terdapat penutur anak-anak.
3) Tahap III: Seriously Endangered (sangat terancam)
Tahap ini terjadi manakala penutur termudanya adalah dewasa atau
berusia paruh baya ke atas.
4) Tahap IV: Terminally Endangered or Moribund (suri atau hampir mati)

Tahap ini terjadi manakala penuturnya hanya beberapa penutur tua yang
tersisa.
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5) Tahap V: Language Death (kematian)
Tahap ini ditandai dengan tidak ada sama sekali penuturnya.
Terkait dengan tahapan di atas, tampaknya perjalanan bahasa Jawa
mengalami fase tahap I untuk bahasa Jawa ngoko, dan fase tahap II untuk
bahasa Jawa krama.
Perjalanan bahasa Jawa ngoko wilayah perkotaan berada pada fase
tahap I: Potentially endangered. Ditandai dengan munculnya fenomena
bahwa anak-anak mulai lebih tertarik untuk memakai bahasa Indonesia yang
dominan dan mempelajari secara tak bersungguh-sungguh bahasa Jawa. (Ki
Tentrem, 2008).
Perjalanan bahasa Jawa krama berada pada fase tahap II
(Endangered). Ditandai bahwa penguasaan bahasa Jawa krama berada pada
lingkaran dewasa muda saja, itu pun sangat memprihatinkan karena pada
umumnya penutur dewasa muda tidak dapat menggunakan bahasa Jawa
krama secera benar dan tepat. Secara umum, jarang terdapat penutur anakanak yang berbahasa Jawa krama.
4. Teori Perihal Rumah Tangga dan Masyarakat
Teori perihal rumah tangga dan masyarakat yang menjadi acuan dalam
penelitian ini adalah teori bentuk keluarga dan batasan masyarakat termasuk di
dalamnya masyarakat Jawa.
a. Keluarga
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu
dengan anaknya (UU No. 10 Tahun 1992), masing-masing memiliki ikatan
emosi yang sama, memiliki peranan dan hidup bersama dalam satu kehidupan
rumah tangga (cf: Goldenberg dkk, 1980; Friedman, 1981; Leavitt, 1982).
Goldenberg dkk (1980) membedakan sembilan bentuk keluarga, yakni:
1) Keluarga inti (nuclear family) adalah keluarga yang terdiri dari suami,
istri serta anak-anak kandung.
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2) Keluarga besar (extended family) adalah keluarga yang di samping
terdiri dari suami, istri, dan anak-anak kandung, juga terdiri dari saudara
lainnya, baik menurut garis vertikal (ibu, bapak, kakek, nenek, mantu,
cucu, cicit) dan ataupun menurut garis horizontal (kakak, adik, ipar)
yang dapat berasal dari pihak suami atau pihak istri.
3) Keluarga campuran (blended family) adalah keluarga yang terdiri dari
suami, istri, anak-anak kandung serta anak-anak tiri.
4) Keluarga menurut hukum umum (common law family) adalah keluarga
yang terdiri dari pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan
syah serta anak-anak mereka yang tinggal bersama.
5) Keluarga orang tua tunggal (single parent family) adalah keluarga yang
terdiri dari pria atau wanita, mungkin karena telah bercerai, berpisah,
ditinggal mati atau mungkin tidak pernah menikah, serta anak-anak
mereka tinggal bersama.
6) Keluarga hidup bersama (commune family) adalah keluarga yang terdiri
dari pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan
tanggung jawab serta memiliki kekayaan bersama.
7) Keluarga serial (serial family) adalah keluarga yang terdiri dari pria dan
wanita yang telah menikah dan mungkin telah punya anak, tetapi
kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta memiliki
anak-anak

dengan

pasangan

masing-masing,

tetapi

semuanya

menganggap sebagai satu keluarga.
8) Keluarga gabungan (composite family) adalah keluarga yang terdiri dari
suami dengan beberapa istri dan anak-anaknya (poligami) atau istri
dengan beberapa suami dan anak-anaknya (poliandri) yang hidup
bersama-sama.
9) Keluarga tinggal bersama (cohabitation family) adalah keluarga yang
terdiri dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan
perkawinan yang sah.
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b. Masyarakat
Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki dan memakai
bahasa yang sama, memiliki rasa senang dan aman, dapat menciptakan
persatuan yang berupa paguyuban atau kegotongroyongan dengan kesadaran
kolektif yang kuat, memiliki seperangkat hubungan yang mengikat dan
berharga, yang ditaati dan saling menghormati.
Masyarakat dapat bertahan tergantung pada kecukupan, luas cakupan
dan ketepatan bahasanya (Lemhanas, 2006:8). Berangkat dari asumsi tersebut
tampak

sekali

bahwa

masyarakat

memiliki

peran

penting

dalam

perkembangan pemakaian bahasa dan berpotensi besar terhadap lemah
kuatnya pemertahanan bahasanya, yang tercermin dalam ikatan emosi-batin
tuturannya.
Bidikan penelitian ini adalah masyarakat Jawa, yakni masyarakat
Jawa yang tinggal di Kota Semarang dan Kota pekalongan. Masyarakat Jawa
adalah masyarakat yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa dan kehidupannya
selalu berorientasi pada etika budaya Jawa. Batasan etika budaya Jawa di sini
dapat diabstraksikan sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang
dipergunakan oleh masyarakat Jawa untuk mengetahui bagaimana seharusnya
menjalankan tatanan kehidupan bergotong-royong, yang mengandung nilai
kebersamaan, kerukunan, dan ketetanggaan.
Masyarakat Jawa berdasarkan area persebaran budayanya dibedakan
atas masyarakat Jawa kejawen dan masyarakat Jawa pesisir (Susena, 1985).
Masyarakat Jawa kejawen atau pedalaman adalah masyarakat Jawa yang
orientasinya pada budaya kerajaan (keraton), cakupan wilayahnya meliputi
Yogyakarta dan Surakarta.

Kodiran (1975) menambahkan Keresidenan

Banyumas, Kedu, Madiun, Kediri, dan Malang sebagai area budaya keraton
atau masih istana sentries.

Sedang masyarakat Jawa pesisir adalah

masyarakat Jawa yang berorientasi pada kehidupan niaga/perdagangan,
pelayaran/nelayan, serta pengaruh Islamnya sangat kuat (muncul pondokpondok pesantren). Kehidupan masyarakat Jawa pesisir lebih dinamis dan
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pembaruan,

terutama

bila

berkaitan

dengan

kehidupan

niaga

dan

modernitasnya.
Hal yang paling mengkuatirkan akibat pengaruh modernitas adalah
adanya perubahan dan atau pergeseran dalam pemakaian bahasa Jawa oleh
penuturnya. Adapun bentuk kekuatiran tersebut diperikan di bawah ini.
1) Terjadi pergeseran sikap terhadap pemakaian bahasa Jawa. Bahasa Jawa
dianggap kurang mampu mewakili apa yang dituturkannya bila
dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa kurang mampu sebagai
penanda pribadi atau kurang dapat dipakai sebagai penambah wibawa
(Edi Subroto, 2006:164)
2) Muncul sikap pesimisme dan skeptisme bila menyoal pertautan antara
bahasa Jawa dengan kemajuan teknologi. Ketika teknologi melaju cepat,
bahasa Jawa justru jalan di tempat bahkan seolah-olah bergerak mundur,
tak dapat mengimbangi pergerakan dan kemajuan teknologi. Akibatnya
seringkali teknologi dipandang sebagai salah satu pemicu binasanya
bahasa Jawa (Laksono, 2006:92; Santoso, 2006:172).
3) Jumlah penutur bahasa Jawa semakin berkurang dari 43% menjadi
40,44%, akibatnya kiprah penggunaan bahasa Jawa di masyarakat
semakin lenggang dan rapuh (Purwo, 2000 ; Laksono, 2006:92).
4) Jarang ditemukan sebuah paguyuban atau kerukunan yang melestarikan
pemakaian
menjanjikan

bahasa

Jawa,

keuntungan

kecuali
financial:

paguyuban-paguyuban
paguyuban

panata

yang

adicara,

pambiwara, dan panuntun sekar.
C. Kerangka Berpikir
Inti penggunaan bahasa Jawa terletak pada penguasaan kosakata dan
penerapan tingkat tuturnya. Melalui penguasaan kosakata dapat diukur
kemampuan penutur dalam memilih dan memilah kosakata yang digunakan
dalam tuturan. Kemampuan penerapan tingkat tutur dapat digunakan sebagai
parameter terhadap pemahaman commit
penuturtodalam
user ber-basa. Di samping itu, ada
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komponen lain yang berperan dalam penggunaan bahasa Jawa adalah
sosiokultural dan wilayah geografis.
Secara geografis, penelitian ini mengambil wilayah Kota Semarang dan
Kota Pekalongan yang secara sosiokultural berbeda dengan wilayah pusat budaya
Jawa (Solo-Yogyakarta). Subjek penelitiannya adalah penutur Jawa yang
berbudaya Jawa yang berada dalam keluarga inti Jawa (keluarga muda dan tua)
dan masyarakat Jawa. Domain adalah ranah keluarga dan masyarakat.
Tingkat tutur bahasa Jawa yang dibidik dalam penelitian ini adalah bahasa
Jawa ngoko dan krama. Bahasa Jawa ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus.
Bahasa Jawa krama meliputi krama lugu dan krama alus.
Data penelitian adalah tuturan berupa satuan lingual yang memuat
kosakata ngoko, krama dan krama inggil. Pemerolehan data dilakukan dengan
metode survei, metode simak, dan metode wawancara. Data dianalisis dengan
pendekatan sosiolinguistik dan menggunakan metode deskriptif kontekstual
komparatif, penentu utamanya adalah komponen tutur beserta konteks sosial
dengan mempertimbangkan faktor sosiokultural yang terjadi dalam peristiwa
tutur.
Temuan penelitian meliputi: (1) peran keluarga dan masyarakat terhadap
penggunaan bahasa Jawa, (2) penguasaan kosakata ngoko dan krama pada
generasi muda, (3) potret penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan
krama, (4) fitur basa Semarangan dan basa Kalongan, dan (5) perbandingan
penggunaan bahasa Jawa antara penutur Kota Semarang dan Pekalongan.
Adapun abstraksi skema kerangka pikir diproyeksi pada bagan 2.1 di bawah ini.
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Bagan 2.1: Kerangka Pikir
PENGGUNAAN TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA NGOKO DAN KRAMA
PADA RANAH KELUARGA DAN MASYARAKAT
DI KOTA SEMARANG DAN PEKALONGAN

Penggunaan Tingkat Tutur Bhs Jawa
Ngoko dan Krama
Subjek:
Penutur Jawa Berbudaya Jawa:
Kel. Inti Jawa & Masyarakat Jawa

Lokasi Penelitian:
Kota Semarang – Kota Pekalongan

Manfaat Praktis:
Kebijakan Pemerintah

Pemerolehan Data:
Metode Survei
Metode Simak
Metode Wawancara

Rumusan Masalah:
Bagaimana: peran keluarga &
masyarakat, penguasaan kosakata Ng &
Kr, Potret Penggunaan TT BJ Ng & Kr,
Fitur, Perbandingan penggunaan bahasa

Manfaat Teoritis:
Dimensi Keilmuan
Sosiolinguistik

DATA:
Tuturan Jawa: satuan lingal memuat
kosakata Ng, Kr & Kri

Komponen Tutur
beserta konteks sosial,
dan Sosiokultural

ANALISIS DATA:
Pendekatan Sosiolinguistik
Metode Deskriptif Kontekstual Komparatif

TEMUAN:
Peran Keluarga dan Masyarakat terhadap Penggunaan Bahasa Jawa
Penguasaan Kosakata Ngoko dan Krama pada Generasi Muda
Potret Penggunaan Tingkat Tutur Bhs Jawa Ngoko dan Krama
Fitur yang melekat pada basa Semarangan dan basa Kalongan
Perbandingan penggunaan tingkat tutur BJ antara penutur Jawa Kota Semarang dan Pekalongan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini diselaraskan dengan tujuan penelitian, yang akan
memotret wujud sebenarnya penggunaan bahasa Jawa bentuk ngoko dan krama
di wilayah Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Berarti inti penelitian ini adalah
mendeskripsikan suatu situasi pemakaian bahasa Jawa di suatu wilayah, yang
berdaya-upaya untuk mencari kebenaran ilmiah dengan meneliti objek
penelitiannya secara mendalam. Berangkat dari fitur tersebut, maka jenis
penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik (cf.
Sudaryanto, 1993;

Dwiraharjo, 1997). Dengan demikian, penelitian ini

menjunjung tinggi realita pemakaian bahasa Jawa oleh penuturnya pada peristiwa
tutur yang terjadi di wilayah penelitian yang telah ditetapkan.

Peneliti

menekankan pentingnya catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci dan lengkap
untuk menggambarkan situasi sebenarnya terjadinya tuturan dalam peristiwa
tutur (cf. Lincoln and Guba, 1985). Peneliti berusaha menganalisis data dengan
semua kekayaan wataknya sehingga mampu memotret wujud sebenarnya
penggunaan bahasa Jawa di daerah penelitian.
Kebenaran ilmiah menjadi kunci utama untuk mengkaji kehidupan bahasa
Jawa yang sebenarnya, yang didasarkan pada data-data natural, dilengkapi
dengan informasi internal dan eksternal penuturnya, yang dilibatkan sebagai
informan. Diharapkan akan diperoleh data yang komprehensif untuk dapat
memotret penggunaan bahasa Jawa yang nyata/sebenarnya di lokasi penelitian:
Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Hal ini dapat diperlihatkan pada kasus data
(3a-1) di bawah ini:
Data 3a-1:
Pak enteni sik yo, aku meh siram sik, mung sedeluk.
„Pak tunggu dulu ya, saya mau mandi dulu, hanya sebentar‟
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Data tuturan (3a-1) di atas secara gramatikal sudah betul karena letak
fungsi subjek dan predikatnya tepat didalam kalimat, wujud kalimatnya
berbentuk majemuk, dengan letak-letak fungsinya sebagai berikut.
Pak enteni sik yo, aku
S1
P1
S2

meh siram sik, mung sedeluk
P2
KET

Manakala tuturan (3a-1) di atas dipandang dari sudut normatif bahasa
Jawa standar dikategorikan sebagai bentuk tuturan yang tidak berterima. Hal ini
memperlihatkan bahwa keberterimaan suatu kalimat/tuturan tidak hanya
tergantung dari ketepatan struktur kalimatnya, namun juga dipandang dari kaidah
normatif yang berada di luar faktor kebahasaan (ektralingual) itu sendiri, yang
berupa faktor sosial (jarak dan fungsi sosial).
Ketidakberterimaannya tuturan (3a-1) terletak pada pemilihan dan
penempatan leksikon krama inggil: siram „mandi‟ yang menyertai leksikon aku
(01). Kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa standar bahwa leksikon krama
inggil tabu untuk melekat pada diri penutur/01. Tuturan tersebut menjadi
berterima manakala leksikon krama inggil: siram „mandi‟ digantikan leksikon
ngoko: adus „mandi‟. Seperti pada tuturan (3a-1b) di bawah ini.
Data 3-1b:
Pak enteni sik yo, aku meh adus sik, mung sedeluk.
„Pak tunggu dulu ya, saya mau mandi dulu, hanya sebentar‟
Namun tuturan (3a-1) tetap berterima bagi komunitas penutur Jawa yang
berada di wilayah pakai di Kota Semarang. Dengan demikian, ukuran kadar
keberterimaannya sebuah tuturan ditentukan oleh norma yang berlaku di dalam
kehidupan komunitas penuturnya itu sendiri.
Tuturan ngoko (3a-2) di bawah ini ditemukan di wilayah pakai di Kota
Pekalongan.
Data 3a-2:
Pakne miyangolah, duwite nipis, anak dhewe po‟ora mbayar sekolah.
„Pak melautlah, uangnya menipis, anak kita apa tidak membayar sekolah‟
Pada tuturan (3a-2) di atas memperlihatkan ciri kedialektalan lokal, yakni
pada kata po‟ora „apa tidak‟. Ciri
kelokalan
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bentuk ngoko bahkan memiliki daya tahan yang luar biasa sebagai bentuk tuturan
yang dapat mewakili isi pikiran pemakainya. Semua aspek yang mewarnai
tuturan akan diperhatikan dalam kajian ini. Kajian lebih komprehensif manakala
memperhatikan perilaku data-data yang ditemukan di lapangan.
Metode penelitian yang segayut dengan penelitian kualitatif adalah
metode deskriptif kontekstual. Metode ini menuntun peneliti untuk bersikap
terbuka tanpa prasangka dalam menerima wujud tuturan yang terjadi dalam
peristiwa tutur dengan mempertimbangkan aspek kontekstualnya. Oleh karena
itu, wujud tuturan yang terekam lebih diutamakan sebagai hasil interaksi sosial
natural dalam lingkungannya. Atas dasar ini, diharapkan penelitian ini akan
menghasilkan analisis yang multiperspektif sehingga memperoleh simpulan
sesuai makna yang terkandung dalam data dan sesuai dengan pengertian dari
pandangan subjeknya (Bogdan & Biklen, 1982).
Selain metode deskriptif kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini,
dilakukan pula kajian dengan memanfaatkan metode komparatif dan metode
kuantitatif. Metode komparatif diterapkan untuk mengkaji perbandingan
penggunaan bahasa Jawa yang dipakai oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan
Kota Pekalongan dengan bahasa Jawa standar. Sehingga diperoleh fitur
kebahasaan yang mencerminkan potret sebagian bahasa Jawa yang berkembang
dan dipakai di wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah.
Metode kuantitatif hanya digunakan sebagai penopang kekuatan terhadap
hasil penelitian kualitatif. Metode kuantitatif digunakan sebagai kajian awal
sebelum melangkah ke metode deskriptif kontekstual komparatif, yakni
dimanfaatkan untuk mengukur penguasaan kosakata dasar ngoko dan krama pada
generasi muda. Dengan demikian, dalam penelitian ini tetap mengutamakan
kajian kualitatif untuk mencapai tujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa
Jawa ngoko dan krama pada ranah keluarga dan masyarakat di Kota Semarang
dan Pekalongan.
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B. Bahasa Jawa yang Diteliti
Bahasa Jawa yang diteliti adalah bahasa Jawa yang dipakai sebagai alat
komunikasi sehari-hari oleh masyarakat tutur Jawa yang berada di Kota
Semarang dan Pekalongan, dalam bentuk verbal dan tulisan yang terjadi pada
peristiwa tutur sehari-hari pada ranah keluarga dan masyarakat. Digunakan secara
sungguh-sungguh atau serius, sedang bahasa Jawa yang digunakan untuk
bermain-main, melawak, ataupun pelesetan akan diabaikan.
Bahasa Jawa bentuk verbal adalah tuturan bahasa Jawa ragam ngoko dan
krama yang dipergunakan sehari-hari, apa adanya dan bersifat natural. Tuturan
tersebut dipergunakan dalam ranah keluarga dan hubungan kemasyarakatan.
Tuturan pada ranah keluarga yang dijadikan objek penelitian adalah tuturan yang
terjadi pada keluarga inti Jawa yang alur komunikasinya mencerminkan relasi
antara anak dengan orang tua, antara suami-isteri dan sebaliknya. Tuturan pada
ranah masyarakat yang dibidik adalah alur komunikasi yang terjadi di masyarakat
yang melibatkan anggota masyarakat yang terlibat dalam peristiwa tutur baik
yang terwadah dalam pertemanan, pertemuan, transaksi jual beli, tegur sapa,
maupun paguyuban kerja informal.
Bahasa Jawa bentuk tulis adalah hasil penulisan kreatif penutur yang
dipandu melalui daftar tanyaan. Hasil penulisan kreatif ini dapat berwujud
penguasaan kosakata ngoko dan krama ataupun kalimat hasil translitrasi dari
bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa (cf. Olsen, 2006).
Arahan utama penelitian ini adalah penggunaan bahasa Jawa ngoko, dan
krama. Bahasa Jawa ngoko yang diteliti adalah bahasa Jawa ngoko sehari-hari
yang masih dipakai oleh penutur di wilayah penelitian, sehingga dapat
dimungkinkan bentuk ngoko lugu ataupun ngoko alus. Bahasa Jawa krama yang
diteliti adalah bahasa Jawa krama lugu dan krama alus yang masih bertahan di
wilayah penelitian: Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
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1. Bahasa Jawa Ngoko Lugu
Batasan yang dipakai untuk bahasa Jawa ngoko lugu adalah unggahungguh dalam berbahasa Jawa yang semua kosakatanya menggunakan bentuk
ngoko, baik kosakata dasar maupun imbuhannya, baik untuk penutur (01), mitra
tutur (02), maupun orang yang dibicarakan (03). Tidak ada penyelipan bentuk lain
(bentuk krama) (Edi Subroto dkk, 2008:17). Bentuk ngoko lugu ini biasanya
digunakan pada sosiokultural yang mencerminkan situasi yang sangat akrab;
menunjukkan tidak ada jarak antara penutur (01) dengan mitra tutur (02), dan
orang yang dibicarakan (03); tidak ada rasa segan atau ewuh pakewuh; dan
memiliki status sosial relatif sederajad, seperti dalam tuturan (3b-1)di bawah ini,
yang terjadi di wilayah tuturan Kota Semarang.
Data 3b-1:
(1) Kang lautan sik, yuk kahat neng Budhe Sumirah.
„Kang istirahat dahulu, kita makan di Budhe Sumirah.‟
(2) Rapate sajake diundur ngenteni tekane pak RT.
„Rapatnya tampaknya diundur menunggu kedatangan pak RT‟
(3) Gawanen gen rak gigol.
„Bawa saja biar tidak jatuh.‟
Khusus pada tuturan (3b-1:1,3) di atas di samping menunjukkan sebagai
bentuk tuturan ngoko lugu juga memperlihatkan adanya ciri kedialektalan
wilayah tutur Semarang, yakni munculnya leksikon lautan „istirahat setelah
selesai bekerja‟ dan kahat „makan‟ pada tuturan (3b-1:1) dan rak gigol „tidak
jatuh‟ pada tuturan (3b-1:3). Kehadiran leksikon dialektal inilah yang
memperkaya keragaman ngoko lugu sekaligus sebagai ciri pembeda terhadap
dialek wilayah lainnya.
Beberapa abstraksi pemakaian munculnya bahasa Jawa ngoko lugu dalam
peristiwa tutur digambarkan oleh Edi subroto dkk (2008:17) sebagai berikut:
1) Mereka yang memiliki hubungan pertemanan yang sangat akrab dan
sebaya.
2) Orang tua kepada anaknya dan menantunya;
3) Nenek atau kakek kepada cucunya;
4) Majikan kepada buruhnya;
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5) Guru kepada muridnya;
6) Orang yang memiliki status sosial tinggi kepada yang memiliki status sosial
rendah;
7) Percakapan di pasar antara sesama bakul pasar, dan di antara para sopir
becak.
2. Bahasa Jawa Ngoko Alus
Batasan yang dipakai untuk bahasa Jawa ngoko alus adalah pemakaian
bentuk ngoko yang disisipi oleh kata-kata krama dan krama inggil; penggunaan
kata-kata krama dan krama inggil untuk menghormati mitra tuturnya (02) atau
seseorang yang dibicarakan (03). Tuturan bentuk ngoko alus tersebut tercermin
pada data (3b-2) di bawah ini:
Data 3b-2:
(1) Ceraka ben jelas ngendikane penjenengan kuwi.
„Mendekatlah supaya jelas ucapanmu itu‟
(2) Butuhe panjenengan kuwi pira, semene sampun cekap?
„Keperluanmu itu berapa, segini sudah cukup?‟
Bentuk ngoko alus pada tuturan (3b-2:1,2) di atas ditandai dengan
kehadiran leksikon krama dan krama inggil untuk menghormati mitra tuturnya,
yakni munculnya leksikon krama: sampun „sudah‟ dan cekap „cukup‟ (3b-2:2)
dan leksikon krama inggil: ngendika „berbicara‟ (3b-2:1); panjenengan „kamu‟
(3b-2:1,2).
Adapun pemakaian tuturan bentuk ngoko alus ini diabstraksikan oleh Edi
Subroto dkk (2008:19), sebagai berikut:
1) Mereka yang berstatus sosial sama, tetapi masih memiliki rasa saling
menghormati, ada rasa ewuh pakewuh „segan‟, peristiwa ini banyak terjadi
pada para pegawai sekantor atau di lingkungan pekerjaan yang sama atau
hubungan antara isteri kepada suaminya.
2) Mereka yang berstatus sosial lebih tinggi tetapi akrab dan bersahabat,
terjadi di lingkungan pekerjaan digunakan oleh atasan kepada bawahannya.
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3. Bahasa Jawa Krama Lugu
Batasan yang dipakai untuk bahasa Jawa krama lugu atau krama limrah
(Marmanto, 2013:2) adalah pemakaian tuturan bahasa Jawa yang memiliki nilai
rasa lebih tinggi daripada tuturan ngoko alus. Pemakaian bentuk ini menunjukkan
adanya nilai kesopanan dan penghormatan penutur (01) kepada mitra tuturnya
(02) atau pihak lain yang dibicarakan (03), dengan bentuk penghormatan yang
wajar. Adapun abstraksi pemakaiannya, dideskripsikan oleh Edi Subroto dkk
(2008:22) sebagai berikut:
1) Mereka memiliki status sosial yang sama, sebaya, namun belum akrab, atau
baru berkenalan.
2) Penutur memiliki status sosial lebih tinggi daripada 02, namun masih
memiliki rasa segan dan berkeinginan untuk menghormatinya.
3) Penutur lebih tua baik usia maupun jalur kekerabatannya dengan 02, namun
masih memiliki rasa segan untuk menghormatinya.
Bentuk tuturan krama lugu terekam dalam data (3b-3) di bawah ini, yang
memperlihatkan adanya rasa segan dari 01 untuk menghormati 02.
Data 3b-3:
(1) Pak, layangipun kula beta nggih?
„Pak, suratnya saya bawa ya?‟
(2) Monggoh kula tumut mawon.
„Silakan saya ikut saja.‟
(3) Nembe mawon kula disukani.
„Baru saja saya diberi‟
4. Bahasa Jawa Krama Alus
Batasan yang dipakai untuk bahasa Jawa krama alus adalah pemakaian
tuturan bahasa Jawa yang dianggap paling tinggi dalam pergaulan natural. Bentuk
ini dipakai karena penutur (01) merasa perlu menghormati mitra tuturnya (02) dan
atau 03. Derajat dan posisi 01 berada di bawah 02/03. Adapun abstraksi
pemakaiannya digambarkan oleh Edi Subroto dkk (2008:26), sebagai berikut:
1) Orang muda kepada orang tua yang sangat dihormati,
2) Anak kepada orang tua,
3) Murid kepada guru,
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4) Bawahan kepada atasan,
5) Buruh kepada majikan,
6) Pembantu rumah tangga kepada tuan rumah,
7) Orang berstatus rendah kepada orang yang berstatus tinggi,
8) Santri kepada ustadz,
9) Kotbah di tempat ibadah, dan
Data (3b-4) di bawah ini mengilustrasikan tuturan bentuk krama inggil,
yang mencerminkan tuturan orang muda kepada orang tua.
Data 3b-4:
(1) Mbah, dhaharipun sampun cumawis?
„Mbah, makanannya sudah tersedia?‟
(2) Ibu benjing tindakipun?
„Ibu besuk berangkatnya‟
(3) Bapak tasih sare, monggoh pinarak rumiyen?
„Bapak sedang tidur, silakan duduk dahulu?‟
5. Bahasa Jawa Standar
Bahasa Jawa standar atau bahasa Jawa baku atau bahasa Jawa Solo-Jogja
dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai tolok ukur terhadap bentuk pemakaian
bahasa Jawa yang digunakan di Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Dasar
pertimbangan yang digunakan adalah bahasa Jawa standar adalah bahasa Jawa
yang “sudah jadi” yang ditilik dari sejarah kehidupannya. Fungsi penggunaannya
tidak hanya dalam percakapan keseharian tetapi juga dalam penciptaan karya seni
sastra, begitu pula dalam pertuturan resmi dan santun. Lebih utama lagi bahasa
Jawa standar memiliki seperangkat kaidah yang telah

baku dan terpelihara.

Selain itu memiliki kemantapan fungsi sebagai pemersatu, pemerbangga, dan
tolok ukur bagi pemakaian bahasa yang tepat (Sudaryanto, 1991:1-2).
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
Pemilihan atas dua kota tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa
keduanya berada di wilayah pesisiran yang jauh dengan kota pusat budaya Jawa
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(Solo-Jogja). Dikategorikan pula sebagai kota pesisir yang berada di bagian utara
Jawa Tengah. Fitur lain yang dimiliki adalah Kota Semarang sebagai pusat
pemerintahan Propinsi Jawa Tengah dengan segala liuk kehidupan ekonominya
membuat penduduknya lupa dan tak peduli terhadap bahasa ibunya. Kota
Pekalongan sebagai kota bisnis pertekstilan/industri batik tenun, menjadi alur
utama dan pusat transit menuju Jakarta, ternyata membuat dampak pula terhadap
perkembangan bahasa Jawa. Faktor ektralingual inilah memiliki daya kuat
terhadap terjadinya pergeseran pemakaian bahasa Jawa dan perubahan atas sikap
penuturnya.
1. Topografi Kota Semarang
Kota Semarang adalah ibu kota Propinsi Jawa Tengah, terletak sekitar 485
km sebelah timur Jakarta atau 308 km sebelah barat Surabaya. Batas kota
Semarang sebelah utara Laut Jawa; sebelah timur Kabupaten Demak; sebelah
selatan Kabupaten Semarang; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Kendal.
Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,67 km², berpenduduk
1.393.000 jiwa dengan kepadatannya 3.731 jiwa/km² (Sensus 2008). Terhuni atas
suku Jawa, Tionghoa, dan Arab. Memiliki 16 kecamatan, yakni: (1) Banyumanik,
(2) Candisari, (3) Gajahmungkur, (4) Gayamsari, (5) Genuk, (6) Gunungpati, (7)
Mijen, (8) Ngaliyan, (9) Pedurungan, (10) Semarang Barat, (11) Semarang
Selatan, (12) Semarang Tengah, (13) Semarang Timur, (14) Semarang Utara,
(15) Tembalang, dan (16) Tugu.
2. Topografi Kota Pekalongan
Kota Pekalongan berada di Propinsi Jawa Tengah, terletak 101 km2 dari
arah barat Kota Semarang. Batas-batas yang melingkupi Kota Pekalongan adalah
sebelah utara Laut Jawa; sebelah timur Kabupaten Batang; dan sebelah selatan
dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.
Kota Pekalongan memiliki luas wilayah: 17,55 km2, berpenduduk
272.000 jiwa dengan kepadatan 15.499 jiwa/km2 (Sensus 2008). Kota
Pekalongan memilki empat kecamatan,
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1) Pekalongan Barat terdiri atas13 kelurahan, yakni: (1) Kraton Kidul, (2)
Kramatsari, (3) Bendan, (4) Podosugih, (5) Pringlangu, (6) Medono, (7)
Bumirejo, (8) Tegalrejo, (9) Sapuro, (10) Kergon, (11) Kebulen, (12) Tirto,
dan (13) Pasirsari.
2) Pekalongan Utara terdiri atas 11 kelurahan, yakni: (1) Bandengan, (2)
Degayu, (4) Dukuh, (5) Kandang Panjang, (6) Krapyak Kidul, (7) Krapyak
Lor, (8) Kraton Lor, (9) Pabeyan, (10) Panjang Wetan, dan (11) Panjang
Baru.
3) Pekalongan Timur terdiri atas 13 kelurahan, yakni: (1) Baros, (2) Dekoro,
(3) Gamer, (4) Karang Malang, (5) Kauman, (6) Klego, (7) Kaputran, (8)
Ladung Sari, (9) Noyontaan, (10) Poncol, (11) Sampangan, (12) Sokorejo,
dan (13) Sugihwaras.
4) Pekalongan Selatan terdiri atas 11 kelurahan, yakni: (1) Buaran, (2)
Kertoharjo, (3) Jenggot, (4) Banyurip Ageng, (5) Banyurip Alit, (6) Kuripan
Lor, (7) Kuripan Kidul, (8) Soko, (9) Yosorejo, (10) Duwet, dan (11)
Kradean.
3. Titik Pengamatan
Berdasarkan atas luasnya lokasi, maka dipilih dua sampel wilayah secara
purpossive sampling untuk mewakili lokasi tersebut. Lokasi yang dipilih masingmasing mewakili wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran, yang selanjutnya
disebut titik pengamatan. Pada wilayah perkotaan titik pengamatannya terfokus
pada lingkungan perumahan, sedang wilayah pinggiran terfokus pada lingkungan
perkampungan.
Wilayah titik pengamatan yang menjadi fokus penelitian di Kota
Semarang sebagian besar berada di wilayah ring persebaran basa Semarangan.
Adapun wilayah yang menjadi titik pengamatan adalah (1) Banyumanik, (2)
Gayamsari, (3) Genuk, (4) Kekancan Mukti, (5) Kinibalu, (6) Kinijaya, (7)
Ketileng, (8) Lamper Kidul, (9) Medoho, (10) Mertojoyo, (11) Mrican, (12)
Ngaliyan, (13) Pedurungan Tengah, (14) Sambiroto, (15) Sampangan, (16)
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Sawah Besar, (17) Sendang, (18) Tandang, (19) Tegalsari Barat, (20) Tlogosari,
dan (21) Tugu.
Wilayah yang menjadi titik pengamatan di Kota Pekalongan meliputi
Kecamatan Pekalongan Timur:(1) Baros, (2) Karang Malang, (3) Kauman, (4)
Sugihwaras; Kecamatan Pekalongan Utara:(5) Pabeyan, (6) Krapyak Lor;
Kecamatan Pekalongan Barat:(7) Kramatsari, (8) Kraton Kidul, (9) Medoho, (10)
Tegalreja; dan Kecamatan Pekalongan Selatan:(11) Buaran , (12) Duwet, (13)
Kradean, (14) Kuripan Kidul (15) Kuripan Lor.
D. Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian tertumpu pada tuturan Jawa yang terjadi pada ranah
keluarga dan ranah masyarakat.
1. Ranah Keluarga
Ranah keluarga yang dibidik adalah keluarga inti Jawa, yang terdiri atas
orang tua dan anak kandung. Sasaran penelitian ini ditujukan pada keluarga inti
Jawa yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan/perumahan dan wilayah
perkampungan. Setiap lokasi penelitian diwakili oleh kelompok keluarga inti
muda dan kelompok keluarga inti tua. Adapun parameter penetapan batasan
wilayah dan usia sebagai berikut.
a. Wilayah Perumahan
Batasan wilayah perumahan adalah daerah pemukiman yang terdiri
atas beberapa rumah dan merupakan kesatuan tempat tinggal, yang dibangun
oleh pengembang. Ciri umum dari perumahan antara lain: memiliki bentuk
bangunan dasar yang sama atau mirip, memiliki luas tanah yang hampir
seimbang, pemilikan lebih banyak dilakukan melalui jual beli, dihuni oleh
warga yang berpenghasilan seimbang, bekerja di luar sektor pertanian, dan
memiliki latar belakang budaya yang beragam. Secara topografi wilayah
perumahan berada di perkotaan karena terkait dengan pekerjaan, hunian,
tempat datar, strategis, dan mendekati fasilitas umum yang modern.
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Tipe dan disain rumah cenderung kecil terkait oleh sempitnya lahan di
wilayah perkotaan. Penataan ruangan lebih mengutamakan fungsi primer
akibatnya ruang komunikasi menjadi terbatas.
b. Wilayah Perkampungan
Batasan wilayah perkampungan adalah daerah pemukiman yang
terdiri atas beberapa rumah dan merupakan kesatuan tempat tinggal, serta
memiliki ikatan emosi dan budaya yang sama. Wilayah perkampungan
dibentuk berdasarkan ikatan kekerabatan atau pewarisan, masih memelihara
tradisi yang sama dan berpegang kuat terhadap adat setempat.

Secara

topografis, area perkampungan berada di wilayah pinggiran, cenderung
berdekatan dengan fasilitas tradisional, memiliki budaya berkumpul atau
bergerombol pada ujung-ujung kampung.
Tipe dan disain rumah cenderung besar dan tradisional karena
memiliki lahan luas. Hak kepemilikan diturunkan melalui pembagian ahli
waris bukan atas jual-beli. Penataan lebih mengutamakan kepentingan
sosialisasi dengan ruang tamu dan dapur (pawon) yang cukup luas, yang
dipersiapkan bilamana ada paguyupan keluarga.
c. Keluarga Inti
Keluarga inti (nuclear family) Jawa adalah keluarga yang terdiri dari
suami dan atau istri dengan atau tanpa anak kandung yang hidup bersama
dalam satu rumah dan masing-masing memiliki ikatan emosi yang sama, serta
memiliki peranan yang sama dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupannya
berkiblat pada perilaku dan tradisi Jawa serta berada di tengah-tengah
masyarakat Jawa (cf: Edi Subroto, 2006).
Keluarga inti Jawa sebagai figur dan sekaligus merupakan agent of
change bagi bahasanya. Melalui keluarga inti Jawa ini akan diperoleh potret
penggunaan bahasa Jawa yang sebenarnya, baik terkait penggunaan tingkat
tutur maupun fitur lingualnya.
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d. Keluarga Muda
Keluarga muda adalah keluarga yang memiliki kriteria, seperti yang
ditetapkan oleh Duval (1977), yakni:
1) Keluarga awal perkawinan (newly married), yakni keluarga baru yang
terbetuk dari awal perkawinan, yang belum terbebani seorang anak,
pada tahap ini baru terjadi penyesuaian diri terhadap dua pribadi yang
disatukan.
2) Keluarga dengan bayi (birth of the first child), yakni keluarga yang
ditandai dengan kehadiran seorang bayi, dimana kedua orang tua, sudah
memulai memilih bahasa apa yang akan digunakan untuk mewarisi
anaknya.
3) Keluarga dengan anak pra sekolah (family with preschool children),
yakni keluarga yang ditandai dengan kehadiran seorang anak balita,
dimana kehadiran kasih sayang mulai ditanamkan melalui bahasa cinta
ketulusan, pada tataran ini mulai muncul bahasa anak (baby talk), saat
anak mulai belajar bahasa dari orang tuanya.
4) Keluarga dengan anak usia sekolah (family with children in school),
yakni keluarga yang ditandai dengan kehadiran anak yang mulai
mengenal sekolah (Sekolah Dasar, usia anak diperkirakan antara 6
sampai dengan 12 tahun
Berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
keluarga muda yang dijadikan subjek penelitian ini memiliki batasan rentang
usia antara 25 tahun sampai dengan 40 tahun.
e. Keluarga tua
Keluarga tua adalah keluarga yang memiliki kriteria seperti yang
ditetapkan oleh Duval (1977), sebagai berikut:
1) Keluarga dengan anak usia remaja (family with teenagers), yakni
keluarga yang ditandai dengan kehadiran anak yang telah menginjak
usia remaja (usia 12 sampai dengan 17 tahun).
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2) Keluarga dengan anak-anak yang mulai meninggalkan orang tuanya,
dengan berbagai alasan, alasan umumnya adalah melanjutkan studi atau
bekerja (family as launching centre).
3) Keluarga dengan usia menengah, yakni usia mendekati masa pansiun
non produktif (parent alone in midlle years), yakni keluarga yang
diperkirakan orang tua memiliki rentan usia antara 50 tahun sampai
dengan 60 tahun).
Berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
keluarga tua yang dijadikan subjek penelitian ini memiliki batasan rentang
usia antara 41 tahun sampai dengan 60 tahun.
2. Ranah Masyarakat
Ranah masyarakat yang dibidik adalah kegiatan kemasyarakatan yang
melibatkan anggota masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa hubungan
pertemanan, pertamuan, hubungan pertetanggan, pertemuan warga, kegotongroyongan, transaksi jual beli, paguyuban kerja dan tegur sapaan antar tetangga.
E. Data
Pemerolehan

data

dimulai

sejak

awal

penelitian

dengan

mempertimbangkan semua aspek yang terjadi (Bogdan dan Taylor, 1975:5; Kirk
dan Miller, 1986:9). Keberhasilan penelitian ini tertumpu pada data-data yang
diperoleh di lapangan dengan mempertimbangkan semua fenomena apa yang
terjadi dan dialami subjeknya.
Data dalam penelitian ini adalah tuturan Jawa dalam peristiwa tutur yang
berwujud satuan lingual yang memuat kosakata ngoko, krama, dan krama inggil.
Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat

berwujud kata, kalimat,

wacana.
1. Sumber Data
Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan
ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh. Adapun
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dalam memilih sumber data yang menjadi bahan pertimbangan adalah
kelengkapan informasi yang akan digali dan validitasnya. Sumber data yang
dimanfaatkan, yakni: (a) responden, (b) informan, (c) tuturan dalam peristiwa
tutur dan (d) bahan tertulis.
a. Responden
Responden adalah siapa saja yang mampu menjawab isian dalam
daftar tanyaan atau pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil jawaban ini
digunakan sebagai langkah pertama untuk menangkap informasi awal yang
berkaitan dengan penguasaan kosakata dasar baik bentuk ngoko maupun
krama serta kemampuan mengalihbahasakan ke dalam bahasa Jawa.
Dimungkinkan pula, responden akan diangkat menjadi informan bila
responden tersebut memiliki kekayaan informasi yang berkaitan dengan
penelitian ini, terutama akses dalam keterlibatannya pada pemakaian bahasa
Jawa di lingkungannya.
Responden yang dijadikan sasaran adalah pemuda dengan rata-rata
usia 16 s.d. 17 tahun, pelajar SMU duduk di kelas 10. Jumlah responden di
Kota Semarang adalah 34 anak dan jumlah responden di Kota Pekalongan
adalah 33 anak.
b. Informan
Informan

dalam

penelitian

ini

adalah

penutur

asli

yang

berkemampuan memberi informasi kebahasaan kepada peneliti khususnya
mengenai penggunaan bahasa Jawa ngoko dan krama di Kota Semarang dan
Kota Pekalongan.
Bahan pertimbangan dalam pemilihan informan adalah kadar
keterlibatan terhadap akses informasi yang dimilikinya dan mau diajak kerja
sama. Untuk membatasi pelimpahan informan di lapangan, peneliti memilih
informan secara purpossive sampling atau criterion based selection, yaitu
dengan kriteria utama berada dalam lingkungan keluarga inti Jawa, dan
kriteria lain yang tak mengikat, antara lain:
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1) Laki-laki atau perempuan,
2) Penutur asli, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan sekurangkurangnya tingkat dasar.
3) Bersedia menyediakan waktu untuk bekerja sama.
4) Pemerhati bahasa Jawa.
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 72, terperinci atas Kota
Semarang 43 informan dan Kota Pekalongan 29 informan.
Peristiwa, aktivitas, dan perilaku informan dalam lingkungannya
(tempat) dapat dijadikan pula sebagai sumber data (Edi Subroto, 2007).
Penyertaan ini untuk mempertajam hasil simpulan guna mengetahui proses
bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti.
c. Tuturan dalam Peristiwa Tutur
Tuturan lisan merupakan data primer. Melalui peristiwa tutur alami
inilah semua tuturan yang bergayutan dengan bahasa Jawa ngoko dan krama
diperoleh. Munculnya peristiwa tutur tersebut baik secara alami maupun
dipancing namun tetap mempertahankan kealamiannya.
d. Bahan Tertulis
Bahan tertulis yang bergayutan dengan sasaran penelitian juga akan
dimanfaatkan sebagai sumber data. Bahan tertulis ini difokuskan pada hasil
penulisan kreatif penutur dari test yang diujikan melalui daftar tanyaan.
Bahan tertulis tersebut terkait dengan penguasaan kosakata ngoko dan krama,
serta kalimat Jawa dari hasil translitrasi.
F.

Metode Pemerolehan Data

1. Metode Survei
Metode survey adalah metode pemerolehan data yang dilakukan dengan
penyebaran daftar tanyaan (Mahsun, 2005:222). Daftar tanyaan dalam penelitian
ini dipilahkan atas dua bagian, yakni:
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1) Bagian pertama, bersifat tetap atau berstruktur tetap dengan materi yang
sudah disusun menurut urutan medan makna, untuk memperoleh jawaban
atas penguasaan kosakata dasar baik berbentuk ngoko maupun krama.
2) Bagian kedua, bersifat terbuka (open-ended questionnaire), setiap
pertanyaan dimungkinkan untuk diberikan alternatif jawabannya, untuk
memperoleh kemampuan menyusun kalimat berbahasa Jawa.
Fungsi utama daftar tanyaan ini adalah sebagai usaha untuk mendapatkan
data awal atau sebagai teknik penunjang pada tahap awal pengumpulan data.
Daftar tanyaan ini disebarkan di wilayah tutur Kota Semarang dan Kota
Pekalongan.
2. Metode Simak
Metode simak atau observasi (Koentjaraningrat (ed.), 1979:137) adalah
cara memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa dalam masyarakat
(Sudaryanto, 1988:2). Metode ini mewajibkan peneliti hadir dalam kondisi
sebenarnya dan memainkan peran yang dimungkinkan untuk memperoleh
kelengkapan data, sedapat mungkin peran peneliti tak diketahui informan. Hal ini
dimaksudkan untuk memperoleh kenaturalan dan kewajaran situasi. Metode
simak membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengambil bagian nyata dalam
kegiatan tersebut, yakni mengikuti peristiwa tutur yang terjadi. Keuntungan yang
diperoleh adalah memiliki kesempatan untuk menangkap realitas nyata dari
pandangan penutur yang sedang terlibat dalam peristiwa tutur.
Metode simak memiliki teknik dasar berupa teknik sadap, yakni teknik
memperoleh data dengan menyadap penggunaan bahasa; yang terurai dalam
teknik lanjutan berupa teknik simak libat cakap, teknik simak bebas libat cakap,
dan teknik catat- rekam (Sudaryanto, 1988: 2-6).
a. Teknik Simak Libat Cakap
Teknik simak libat cakap atau observasi berperan (cf. Sutopo, 2006)
dilaksanakan dengan cara menyimak dan menyadap tuturan dalam peristiwa
tutur sambil berpatisipasi. Teknik ini dilakukan dengan lancar bila dapat
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dijalin kerja sama yang baik dengan informan (Edi Subroto, 1985:41). Teknik
ini dimanfaatkan untuk menyadap tuturan yang terjadi pada ranah keluarga.
b. Teknik Simak Bebas Libat Cakap
Teknik simak bebas libat cakap atau observasi tak berperan (cf.
Sutopo, 2006), peneliti sebagai pemerhati dan kehadirannya tidak diketahui
oleh subjek yang diamati, teknik ini dimanfaatkan untuk mengetahui kegiatan
aktivitas secara alami. Dalam pengumpulan data, peneliti benar-benar
menyadari bahwa

posisi dan peran utamanya

adalah sebagai alat

pengumpulan data sehingga kualitas data yang diperolehnya akan sangat
tergantung

pada penelitinya sendiri. Teknik ini dimanfaatkan untuk

menyimak tuturan yang terjadi pada ranah masyarakat.
c. Teknik Catat dan Rekam
Teknik catat dan rekam dilakukan dengan mencatat hal-hal yang
diperlukan dari peristiwa yang terjadi. Manfaat teknik ini dipakai untuk
menunjang dan melengkapi teknik sebelumnya.
3. Metode Wawancara
Metode wawancara atau metode cakap: teknik cakap semuka (cf.
Sudaryanto: 1988). Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali
informasi secara mendalam dan lengkap dari narasumbernya, bentuk wawancara
dilakukan secara terbuka (open-ended) dan dilakukan secara nonformal (tak
terstruktur). Cara ini dimanfaatkan untuk menggali pandangan subjek tentang
kemampuan

dan

pemakaian

bahasa

Jawanya

yang

terbalut

dalam

sosiokulturalnya.
G. Validitas Data
Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari ketepatan
memilih sumber data dan teknik pengumpulan datanya, tetapi juga diperlukan
teknik pengembangan validitas datanya. Validitas data dapat digunakan sebagai
jaminan untuk kemantapan simpulan dari hasil penelitian. Adapun teknik yang
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digunakan untuk pengembangan validitas adalah trianggulasi data (Sutopo,
2006:91).
Trianggulasi data menekankan bahwa dalam pengumpulan data
menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Data yang
diperoleh dari sumber yang satu akan dibandingkan dengan data sejenis yang
diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik ditempat yang sama maupun
ditempat yang berbeda. Diharapkan dari narasumber yang berbeda akan memiliki
pengalaman dan persepsi dengan perspektif yang berbeda-beda dalam
memandang data sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami masingmasing temuan data.
H. Analisis Data
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan sosiolinguistik.
Metode yang digunakan untuk menganalis data adalah metode deskriptif
kontekstual komparatif dan metode kuantitatif.
Metode deskriptif kontekstual digunakan untuk menganalis data yang
terkait dengan tuturan yang terjadi dalam masyarakat tutur di Kota Semarang dan
Kota Pekalongan. Dengan parameter komponen tuturnya Dwiraharjo (1997:89)
yang meliputi (1) penutur, (2) mitra tutur, (3) situasi tutur, (4) tujuan tutur, dan
(5) pokok tuturan. Komponen tutur tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui
konteks sosial dan sosiokultural. Konteks sosial meliputi usia, jenis kelamin,
pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Sosiokultural meliputi pertalian kekerabatan
keluarga dan pranata sosial masyarakat.
Wujud tuturan yang menjadi bahan analisis berupa satuan-satuan lingual
yang berwujud kata, kalimat dan wacana. Model analisis yang diterapkan adalah
mengurai satuan lingual dengan mempertimbangkan komponen tutur, konteks
social, dan sosiokultural yang menyertainya dalam peristiwa tutur. Komponen
tutur dipakai untuk menafsirkan dan memaknai satuan-satuan lingual yang
muncul dalam peristiwa tutur (Dwiraharjo, 1997; Podjosoedarmo dkk, 1982).
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Metode komparatif diterapkan untuk mengkaji perbandingan penggunaan
bahasa Jawa yang dipakai oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan dengan bahasa Jawa standar. Sehingga diperoleh fitur kebahasaan
yang mencerminkan potret sebagian bahasa Jawa yang berkembang dan dipakai
di wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah.
Metode kuantitatif digunakan sebagai kajian awal sebelum melangkah ke
metode deskriptif kontekstual komparatif, yakni dimanfaatkan untuk mengukur
penguasaan kosakata dasar ngoko dan krama pada generasi muda. Pemanfaatan
metode ini sebagai penopang kekuatan terhadap hasil penelitian kualitatif.
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BAB IV
PENGGUNAAN TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA RAGAM NGOKO
DAN KRAMA PADA RANAH KELUARGA DAN MASYARAKAT
DI KOTA SEMARANG DAN KOTA PEKALONGAN
A. Situasi Kebahasaan di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
1. Pengantar
Situasi kebahasaan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dengan kondisi
ekonomi,

kepentingan

politik,

gejolak

sosial,

dan

kehidupan

budaya

(ekopolsosbud). Kondisi ekonomi terkait dengan kemampuan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya, bila kebutuhan dasarnya terpenuhi maka
diharapkan kebutuhan lainnya dapat terjangkau, termasuk didalamya kebutuhan
aktualisasi dalam berkomunikasi. Kepentingan politik terkait dengan kebijakan
pemerintah setempat untuk memperdayakan penggunaan bahasanya, tercermin
dalam produk undang-undang yang dihasilkan dan implementasinya dalam
kehidupan berbahasa. Gejolak sosial dan kehidupan budaya banyak terkait
dengan akulturasi sosial, dampak dari urbanisasi perkotaan yang menimbulkan
gejala keterbukaan terhadap penggunaan bahasanya.
Hukum evolusi alam berlaku pula untuk bahasa. Semakin stabil
ekopolsosbud-nya maka semakin mapan perkembangan bahasa tersebut,
sebaliknya semakin bergejok ekopolsosbud-nya maka pergeseran perubahan
bahasa semakin besar. Hukum evolusi alam tersebut merambah pula terhadap
penggunaan bahasa Jawa di wilayah tutur Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
2. Situasi Kebahasaan di Kota Semarang
Berkaitan dengan evolusi alam, Semarang sebagai ibu kota provinsi
memiliki gejolak ekopolsosbud yang sangat fluktuatif. Akibatnya, setiap gerak
manusia sebagai anggota masyarakat memiliki multi kepentingan. Gerak
kehidupannya tidak terlepas persaingan, peluang, dan kompetisi, terutama terkait
dengan ekonomi dan daya tahan hidup, yang akhirnya mengarah pada perilaku
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inkorporasi4 dan instanisasi. Faktor ini salah satu pemicu terjadinya pergesekan
dan perubahan perilaku dalam tata kehidupan termasuk di dalamnya perubahan
dan perilaku dalam bertutur-sapa dalam komunitas tuturannya.
Semarang sebagai metropolis Jawa Tengah tidak dapat lepas dengan
persoalan urbanis. Urbanis merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan
gaya hidup, yakni dari tradisional ke modern, konservatif ke dinamis, guyup ke
individualis dan kapitalis. Laju urbanis selalu meningkat per tahunnya. Hal ini
terjadi akibat dari pengaruh kekuatan ekonomi dan perputaran laju keuangan di
Kota Semarang. Dampak yang telah terjadi adalah adanya perubahan sosial dan
pencampuran etnik-budaya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi multikultural
dan dapat dipastikan ada kecenderungan setiap penghuninya (penutur) adalah
dwibahasawan

(bilingual),

menguasai

lebih

dari

satu

bahasa

dengan

multiragamnya.
Terkait dengan penguasaan bahasa yang lebih dari satu (bahasa Jawa,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab) dalam satu wilayah tuturan,
secara sosiolinguistik akan bergayutan dengan persoalan keanekabahasaan dan
diglosia. Keanekabahasaan (bilingualism) berkaitan dengan kemampuan terhadap
penguasaan masing-masing bahasa atau ragamnya, dimungkinkan ada pembagian
yang jelas terhadap fungsi tersebut atau sebaliknya. Bahasa Jawa biasa digunakan
di rumah dengan keluarga dan teman-teman dekat. Bahasa Indonesia digunakan
sebagai bahasa resmi di kantor untuk urusan kepegawaian atau kedinasan. Bahasa
Inggris digunakan untuk relasi bisnis percaturan internasional dan relasi
pariwisata. Bahasa Arab pada umumnya terkait dengan religius muslim. Diglosia
berkaitan dengan pemakaian suatu bahasa dengan variasinya dan masing-masing
variasi memiliki fungsi. Dimungkinkan pula dapat terjadi pemakaian dua atau
lebih bahasa yang berbeda yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Fenomena yang tidak dapat dihindari pada masyarakat bilingual adalah
terjadinya perembesan fungsi. Meskipun situasi diglosia stabil terdapat
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kemungkinan terjadi perembesan fungsi dari suatu bahasa ke bahasa lainnya,
peristiwa ini disebut diglosia bocor (leakage diglossia).
Kestabilan diglossia akan goyah jika terjadi ketirisan fungsi atau bentuk
yang tercampur. Ketirisan fungsi akan terjadi bila dalam satu ranah, misal ranah
keluarga semula menggunakan bahasa ibu bahasa Jawa kemudian beralih ke
dalam bahasa yang dominan, yakni bahasa Indonesia (Poedjosoedarmo, 1982:25).
Fenomena ini pertanda bahwa bahasa Indonesia mulai beralih fungsi menjadi
bahasa ibu mengganti bahasa Jawa dalam ranah keluarga (cf. Marmanto,
2010:28). Gejala ini sering terjadi terutama pada keluarga-keluarga muda dan
keluarga pernikahan percampuran.
Fenomena lain akibat dari masyarakat bilingual selain ketirisan fungsi
adalah perubahan perilaku pada keluarga muda, yakni lebih berorientasi kepada
keberhasilan matrial yang diukur melalui kesuksesan ekonomi dan mulai
mengabaikan pemakaian bahasa ibu. Perubahan perilaku tersebut tercermin pada
fakta yang telah terjadi di bawah ini.
1) Bahasa Indonesia dan bahasa asing sebagai sarana untuk mencapai
kesuksesan materi. Melalui kedua bahasa tersebut diharapkan mampu
bersaing dalam kancah nasional dan internasional. Dampaknya adalah
banyak generasi muda Jawa enggan bertutur Jawa dan enggan belajar
bahasa Jawa. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan penutur asli Kota
Semarang, sebagai berikut.
“Minat anak-anak sekarang untuk belajar bahasa Jawa sangat kurang,
seringkali ditemui ada kalanya pada waktu diterangkan pelajaran bahasa
Jawa malah mengerjakan mata pelajaran lain seperti Kimia, Fisika, atau
Biologi. Sehingga muncul pertanyaan:
(1) Apakah minat untuk belajar bahasa Jawa sudah berkurang?
(2) Apakah belajar bahasa Jawa sudah dianggap tidak penting lagi karena
tidak mempengaruhi kelulusan?
Ada ciri pembeda lain, ini kaitan dengan suasana kelas, bila ada ulangan
bahasa Jawa di kelas suasananya ramai dibandingkan dengan ulangan mata
pelajaran lain, pada hal Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk bahasa
Jawa hanya 62 saja dibandingkan KKM mata pelajaran lain sudah di atas
70” (Mulyati, Oktober 2010).
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2) Terkait dengan prestise dan kewibawaan lingkungan pada kehidupan
perkotaan (terutama pada lingkungan perumahan) banyak keluarga muda
Jawa mulai menggantikan bahasa Jawa yang seharusnya menjadi bahasa
ibunya ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, penggunaan bahasa
Indonesia menjadi bahasa utama, alih-alih akan menjadi bahasa ibu. Gejala
ini dapat diindikasikan sebagai pergerakan penggeseran fungsi bahasa Jawa
yang mulai digantikan dengan bahasa Indonesia.
3) Perlakuan penggunaan bahasa di lingkungan keluarga wilayah perkotaan
terutama dalam proses pembelajaran dan pengenalan bahasa mulai ada
kecenderungan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa.
Dengan demikian, proses pembelajaran dan pengenalan bahasa pada
generasi berikutnya atau alih generasi (intergenerational switching) sudah
memanfaatkan pemakaian bahasa Indonesia dan mulai meninggalkan
bahasa Jawa.
3. Bahasa Jawa Semarangan
Penamaan bahasa Jawa Semarangan atau basa Semarangan dilontarkan
sendiri oleh komunitas penutur asli Semarang. Penamaan ini sebagai tanda bahwa
bahasa Jawa Semarangan memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa standar dan
bahasa Jawa lainnya. Pada umumnya, bahasa Semarangan dianggap sebagai basa
kasar dan kurang memiliki unggah-ungguh: “Wong Semarang kuwi ora isa
basa”. Namun demikian, basa Semarangan adalah bahasa yang baik dan tepat
bagi penuturnya sendiri (penutur Semarang), terbentuknya pun atas kesepakatan
bersama (cf. Chambers & Pater Trudgill, 1980).
Hakikat bentuk bahasa Jawa Semarangan, terwujud dalam ungkapan di
bawah ini.
“Ketika seorang teman bertanya mengenai apa dan bagaimana dialek
Semarangan itu? Maka, saya dan orang-orang asli Semarang hanya akan
menjawab, “Halah pokokmen bahasa sing nganggo ik, ok, heeh, ndha,
ndhes ki lho! Ngarahmu piye, jawabku bener rak kas?” (Hartono,
2006:26).
Adapun persebaran kultur bahasa Jawa Semarangan awalnya cukup
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antara sungai Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur, (4) Pusponjolo, (5)
Krobokan, (6) Karangayu, (7) Kalibanteng, (8) Mrican, (9) Kapling, dan (10)
Jatingaleh.

Perkembangan

berikutnya

wilayah

tersebut

menjadi

sentra

perkembangan bahasa Jawa Semarangan yang ada saat ini (Hartono, 2006:26-27).
4. Kekhasan Bahasa Jawa Semarangan
Bentuk bahasa Jawa Semarangan memiliki kekhasan bila dibandingkan
dengan bahasa Jawa standar. Kekhasan tersebut terletak pada penggunaan
leksikon krama inggil dalam tuturan. Penutur Jawa di Kota Semarang memiliki
kekhasan dalam bertutur krama dan krama alus. Bentuk keunikan yang dimiliki
ini, seringkali penutur Semarang dikatakan oleh penutur lain (non-Semarang)
sebagai “Wong sing ora isa basa utawa wong sing ora ngerti unggah-ungguh”
atau orang yang tidak bisa berbahasa halus dan kurang mengerti tingkat tutur,
tuturannya kurang patut didengarkan. Seperti terungkap dalam pernyataan di
bawah ini.
“…penggunaan bahasa Jawa krama yang sering membuat telinga saya
keri, misalnya kula tak siram riyin, putra kula kalih, dan sebagainya. Ya,
saya mesti sadar ini Semarang bukan Temanggung, Magelang, atau
bahkan Wonosobo daerah masa lalu saya. Widyartono (Mei, 2012)
Kekhasan tuturan bahasa Jawa Semarangan terletak pada

mbasakke

awake dhewe atau menggunakan kata krama inggil untuk dirinya sendiri namun
tujuannya tetap untuk menghormati mitra tuturnya. Dengan kata lain, penutur
Semarang dalam menghormati mitra tuturnya memiliki cara yang berbeda dengan
penutur bahasa Jawa standar, yakni menempatkan leksikon krama inggil untuk
dirinya sendiri (paradoks krama inggil). Fakta ini berseberangan dengan bahasa
Jawa standar. Akibatnya, bahasa Jawa Semarangan sering dianggap oleh penutur
lain (penutur Jogja/Solo) memiliki kesalahan dalam menggunakan tuturan
berbentuk krama alus.
Namun demikian, apa yang terjadi dan berlaku di wilayah tuturan Kota
Semarang, bentuk mbasake awake dhewe merupakan tuturan yang wajar dan
biasa terjadi dalam peristiwa tutur sehari-hari. Penutur asli Semarang
menganggap bahwa bentuk tuturan tersebut merupakan kekhasan orang
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1) Bentuk mbasake awake dhewe sebagai hal yang wajar atau biasa saja dan
sering dipakai dalam tuturan sehari-hari. Bentuk inilah yang paling dikenali
dan diajarkan turun temurun secara alami.
2) Merupakan hasil kesepakatan bersama para penuturnya, tidak ada keraguan
dalam bertutur dan dapat saling bekerjasa sama dalam peristiwa tutur.
Hartono (2006:28) sebagai penutur asli Semarang mengatakan bahwa
kebiasaan orang Semarang untuk mbasakke awake dhewe bukan hal yang keliru.
Bukankah penggunaan ragam bahasa itu sering kali berdasarkan kesepakatan para
penuturnya. Berdasarkan fenomena tersebut banyak ditemui bentuk tuturan yang
mbasake awake dhewe di kota Semarang, antara lain tertera pada data (4a-1) di
bawah ini.
Data 4a-1:
(1) Kulo badhe siram riyin.
„Saya akan mandhi dulu‟
(2) Kulo nggih dereng dhahar, nggoh sareng.
„Saya juga belum makan, mari (makan) bersama‟
(3) Ngertiyo tindakku takgasiki
„Seandainya tahu perginya lebih awal‟
Tiga tuturan (4a-1) di atas memperlihatkan fenomena unik. Ada
kelonggaran menempatkan kosakata krama inggil dalam tuturan halus. Tampak
ada penggunaan kosakata krama inggil: siram „mandi‟, dhahar „makan‟ dan
tindak „pergi‟ untuk diri penutur/01. Dalam preskriptif normatif bahasa Jawa
standar seharusnya kosakata krama inggil hanya diperbolehkan digunakan
kepada mitra tutur yang memiliki posisi dan status sosial lebih tinggi daripada
penuturnya dan dihormati
5. Situasi Kebahasaan di Kota Pekalongan
Kota Pekalongan terkenal sebagai kota batik, sebutan inipun telah terlebih
dahulu disandang oleh kota pusat budaya Jawa, yakni Yogyakarta dan Solo.
Penyebutan sebagai kota batik karena hasil industri batik tenun dan tekstil cukup
besar serta memiliki corak batik dan warna yang khas. Selain menyandang
sebagai kota batik, Kota Pekalongan mendapat predikat sebagai kota pelabuhan
perikanan. Dampaknya, di kota inipun
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ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik sebagai capital industry maupun
home industry. Sisi lain yang menarik pada Kota Pekalongan adalah sebagai kota
transit atau kota singgah bagi jasa transportasi ekonomi menuju arah Jakarta.
Kekuatan industri dan kondisi geografis yang strategis merupakan daya
magnit yang kuat untuk menarik investor asing dalam menanamkan saham,
sekaligus akan terbentuk komunitas urban dalam kantung-kantung industri,
terutama wilayah perkotaan. Kondisi ini mempengaruhi perilaku masyarakat
Pekalongan, terutama penduduk pribumi, baik yang tinggal di lingkungan
perkotaan maupun perkampungan. Perilaku kehidupan telah berubah dari petani
beralih menjadi pekerja pabrik, berniaga, dan pegawai pemerintah. Kompetisi
untuk menggalang kekuatan ekonomi sudah muncul pada generasi mudanya,
yang lambat laun melunturkan jiwa kegotongroyongan, sebaliknya perilaku
individu semakin kuat. Model perilaku inilah lambat laun akan mengubah tatanan
sosial tradisional menjadi tatanan modern. Pola kerja sama untuk kebersamaan
telah

beralih

menjadi

pola

kerja

sama

untuk

berkompetisi,

wilayah

perkampungan terdesak dengan wilayah perumahan, wilayah ladang terdesak
dengan pembangunan industri.
Perubahan tatanan sosial yang telah mengarah pada masyarakat modernis,
mengantarkan

masyarakat

Kota

Pekalongan

menjadi

masyarakat

yang

multicultural. Ada kecenderungan setiap penuturnya adalah dwibahasawan
(bilingual), menguasai lebih dari satu bahasa atau satu bahasa dengan
multiragamnya. Kondisi ini secara sosiolinguistik akan bergayutan dengan
keanekabahasaan dan diglosia. Masyarakat Pekalongan pun tak terhindarkan pula
dengan kebocoran diglosia, yang sekaligus merupakan pertanda lunturnnya
hubungan yang diglosik antara bahasa-bahasa yang digunakan dalam masyarakat
(Fasold, 1991:51).
Pada umumnya penutur masyarakat Kota Pekalongan menyadari adanya
pembagian

fungsi

dalam

penggunaan

bahasanya.

Fenomena

lapangan

memperlihatkan kondisi terbalik, yakni bahasa Jawa yang dianggap sebagai
bahasa ibu, seharusnya difungsikan sebagai alat komunikasi untuk identitas jati
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diri mulai bergeser dan digantikan dengan percampuran bahasa Jawa-bahasa
Indonesia.
6. Bahasa Jawa di Kota Pekalongan
Bahasa Jawa yang dipakai dan berkembang di Kota Pekalongan dianggap
sebagai dialek sendiri oleh penuturnya, yakni disebut basa Kalongan atau kojahan
Kalongan atau bahasa Jawa dialek Pak Ora.
Bahasa Jawa dialek Pak Ora dibedakan menjadi dua: (1) dialek Pak Ora
Datar yang berkembang di wilayah perkotaan, dan (2) dialek Pak Ora Medhak
yang berkembang di wilayah perkampungan atau pinggiran. Sebutan sebagai
dialek Pak Ora karena setiap bertutur Jawa sering kali disertai dengan ucapan
[paq ora] atau [pak ora] pada akhir ujaran. Munculnya istilah datar dan medhak
pada penamaan dialek tersebut didasarkan pada logat/aksen atau tumpuan letak
artikulasi saja. Dialek Pak Ora Datar diucapkan dengan pemarkah bunyi vocal [a]
yang disertai bunyi konsonan stop glotal [q] dan sedang dialek Pak Ora Medhak
diucapkan dengan pemarkah bunyi vokal [a] yang diikuti bunyi konsonan dorsovelar [k]. Dengan demikian, perbedaan aksen datar atau aksen medhak ditentukan
oleh tumpuan letak artikulasi pada stop glotal [q] atau dorso-velar [k], seperti
pada tuturan di bawah ini.
Data 4a-2:
(1) Yo wis kokuwe paq ora [yo wIs kᴐkuwe paq ora]
„Ya sudah kalau memang begitu‟
(2) Ha'ah pak ora dermoho [haqah pak ora dərmᴐhᴐ]
„Sungguh, tidak sengaja‟
(3) Wis dikandake kokuwe [wIs dikandaqke kᴐkkuwe]
„Sudah dikatakan seperti kamu‟
(4) Dibyak wae ra po‟o [dibyak wae raq pᴐkᴐ]
„Dibuka saja lah‟
Bahasa Jawa Pekalongan dialek Pak Ora lebih sering melekat pada ragam
ngoko daripada ragam krama. Hal ini terjadi karena muncul anggapan pada diri
penutur bahwa bahasa Jawa Pekalongan adalah bahasa Jawa yang kasar. Seperti
terungkap dalam pernyataan penutur asli Pekalongan yang bertempat tinggal di
Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, sebagai berikut:
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“Dialek kados mriki nggih kasar, menawi alus meniko biasanipun sampun
pendatang. Dialek mriki Pak Ora, katah nggunake tembung pak ora
(sakkarepmu) kaliyan ora kaiki (mboten napa-napa). Wonten ingkang
medhak sanget, wonten ingkang biasa mawon. Kados:
(1) Yo wis kokuwe paq ora (Yo wis ngono yo ora opo-opo), utawi
(2) Orak kaiki, lha kowe pak ring ndi si? (ora apa-apa, lha kowe arep
menyang ndi?)” (Kunarti, Januari 2012)
„Dialek yang ada di sini ya kasar, kalau sudah halus pada umumnya sudah
pendatang. Dialek di sini disebut Pak Ora, karena banyak menggunakan
kata pak ora (sesukamu), dan ora kaiki (tidak apa-apa) ada yang
diucapkan dengan tekanan, ada yang ringan (biasa saja). Seperti:
(1) Yo wis kokuwe poq ora (ya sudah begitu juga tidak apa-apa), atau
(2) Ora kaiki, lha kowe pak ring ndi si (tidak apa-apa, lha kamu akan
pergi kemana).
Maraknya terhadap penggunaan basa Kalongan yang berdialek pak ora
berdampak terhadap perkembangan penggunaan bahasa Jawa standar. Pemakaian
bahasa Jawa standar lambat laun mulai ditinggalkan oleh penutur Jawa perkotaan.
Selain penggunaan basa Kalongan mulai terjadi percampuran kode antara bahasa
Jawa dengan bahasa Indonesia atau sebaliknya, bahkan sebagian telah bergeser
ke dalam bahasa Indonesia. Kekuatiran ini tercermin dalam pernyataan yang
diungkapkan oleh penutur Jawa perkotaan yang bertempat tinggal di wilayah
kota: Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai berikut.
“Umumipun masyarakat kota sampun radi angel nggunake basa Jawa,
umumipun menawi bebrayan nggunake basa Indonesia, napa meleh
masyarakat Krapayak tidak tahu, tebeh kalian unggah-ungguh. Ndak tahu
unggah-ungguh:
(1) Pak wis mangan rung?
(2) Pak mangkat tho?
Keluarga kota sampun nggunake basa Indonesia, hanya priyayi agung
dengan rewang saja nggunake basa Jawa. Anak-anak sampun susah basa
Jawa krama, malah ora ngerti” (Diyah, 2011) .
„Padaumumnya masyarakat kota sudah agak sulit menggunakan bahasa
Jawa, umumnya kalau berkumpul menggunakan bahasa Indonesia, apalagi
masyarakat yang bertempat tinggal di Krapayak sudah tidak tahu, jauh
dengan tingkat tutur halus:
(1) Pak sudah makan belum?
(2) Pak berangkat tho?
Keluarga kota sudah menggunakan bahasa Indonesia, hanya majikan
dengan pembantu saja menggunakan bahasa Jawa. Anak-anak sudah susah
berbahasa Jawa krama, bahkan sudah tidak mengerti‟.
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Fenomena lain yang terjadi adalah penggunaan bahasa Jawa beragam
krama mulai kurang dipahami oleh generasi muda. Ada kecenderungan, terutama
pada pelajar SMA yang berada pada sekolah bertaraf RSBI (Rintisan Sekolah
Berstandar Internasional) menganggap bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa
krama dianggap sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Anggapan ini
muncul karena faktor kesulitan terhadap penguasaan bahasa Jawa krama yang
melebihi kesulitan bahasa Inggris. Dengan kata lain, ada anggapan bahwa
berbicara bahasa Jawa krama lebih sulit daripada berbicara dalam bahasa Inggris.
Kegelisahan atas penggunaan tuturan Jawa beragam krama terungkap
oleh pernyataan penutur Jawa Pekalongan yang bertempat tinggal di Kelurahan
Kraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat, sebagai berikut.
“Di sini (Pekalongan kota) banyak, menggunakan bahasa Jawa yang
mboten sae, karena mereka tidak tahu untuk siapa kata-kata itu
digunakan, setahunya apa yang diucapkan itu sudah bahasa yang paling
sae dan mereka mengagapnya baik. Seperti tembung: bu kondur - bu
kondur yang sering dilontarkan pada pelajaran bahasa Jawa, kebetulan
pelajaran bahasa Jawa ditempatkan pada jam akhir pelajaran. Ucapan itu
dianggapnya paling sopan terhadap gurunya. Lain kali kalau di dalam
masyarakat banyak kata sare, tindak, kondur, siram, kagem, ngagem
sering salah digunakan” (Gunarti, 2010).
Kendala lain, yang menyebabkan generasi muda kurang memahami
bahasa Jawa krama adalah kurang mengenali kosakata krama itu sendiri.
Kosakata krama jarang diajarkan oleh orang tua di lingkungan keluarga.
Kebanyakan generasi muda perkotaan belajar kosakata Jawa krama di dalam
pelajaran bahasa Jawa di Sekolah, sehingga wajar muncul anggapan bahwa
bahasa Jawa bukan lagi sebagai tuturan halus dalam relasi keluarga tetapi telah
bergeser menjadi bahasa pelajaran di Sekolah. Kegelisahan ini, terungkap dalam
pernyataan penutur Jawa yang bertempat tinggal di Kelurahan Pabeyan,
Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai berikut.
“Kadosipun ningali sakmenika nggih, lare-lere sampun jarang
nggunake basa, anggepipun basa Jawa niku angel sanget, biasane
supen, campur pak, kulinane maem, padahal niki kurang leres, dhahar
mboten kenal, nedha juga mboten ngertos”. (Murni, 2010).
„Kalau menilik sekarang, anak-anak muda sudah jarang menggunakan
BJ, anggapannya BJ itu commit
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lupa, bahasanya campur aduk, contoh kata makan, terbiasanya
menggunakan kata maem, pada hal penggunaan kata itu tidak tepat,
kata dhahar „makan‟ tidak dikuasai, kata nedha „makan‟ juga tidak
dikuasai.‟
Berdasarkan kasus data di atas, tampaknya penggunaan bahasa Jawa
Pekalongan atau bahasa Jawa dialek Pak Ora atau basa Kalongan berkembang
di wilayah tuturan Kota Pekalongan. Bentuk bahasa Jawa dialek Pak Ora
banyak melekat pada tuturan Jawa beragam ngoko daripada beragam krama.
Bahasa Jawa ragam

ngoko sering digunakan oleh generasi muda.

Dalam pemakaiannya sering kali melampui batas kaidah penggunaan tuturan
ngoko, yakni kerap kali dipakai untuk bertutur kepada mitra tutur yang
memiliki fungsi sosial lebih tinggi. Hal ini terjadi, diduga akibat penguasaan
ragam krama yang lemah atau telah menjadi kebiasaan keseharian bila bertutur
selalu memilih ragam ngoko kepada siapapun yang dipandang akrab walaupun
status dan fungsi sosialnya lebih tinggi. Fenomena ini tampak pada tuturan di
bawah ini.
Data: 4a-3:
(1) Pak menyang nang ndi poq?
‟Pak mau pergi kemana?
(2) Pak Dhe kae melu pak ora?
„Pak Dhe itu mau ikut apa tidak?
Rendahnya terhadap penggunaan tuturan bahasa Jawa beragam krama
dalam kehidupan keseharian akibat dari rendahnya penguasaan kosakata
krama dan lemahnya pembelajaran bahasa di lingkungan keluarga. Salah satu
bukti bahwa generasi muda lemah terhadap penguasaan kosakata krama,
tercermin dalam data di bawah ini.
Data: 4a-4:
(1) Anak : Bu niki basane poqo?
„Bu bahasa Jawanya apa?‟
(2) Ibu : padharan
„perut‟
(3) Anak : Bu padharanku lara oq.
„Bu perutku sakit.‟
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Fenomena data (4a-4) memperlihatkan seorang anak manakala ingin
bertutur krama namun tidak menguasai kosakata krama itu sendiri, maka akan
bertanya terlebih dahulu padanannya dalam bentuk krama, kemudian baru
berbicara. Bila tanpa disertai pembelajaran yang tepat, maka akan terlahir pula
bentuk tuturan yang kurang tepat, seperti pada kasus data (4a-4).
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B. Peran Keluarga dan Masyarakat terhadap Penggunaan Bahasa Jawa di
Kota Semarang dan Kota Pekalongan
1. Peran Keluarga terhadap Penggunaan Bahasa Jawa
Keluarga Jawa merupakan pintu gerbang pengenalan, pembelajaran, dan
pelestarian bahasa Jawa. Tiga kanal inilah yang dapat mengamankan posisi
bahasa Jawa sebagai bahasa ibu bagi penutur Jawa, sekaligus pengikat emosi,
naluri dan kepribadian sebagai jati orang Jawa yang njawani. Persoalannya kadar
pengikat tersebut telah mengalami perapuhan untuk masing-masing wilayah,
termasuk Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
a. Keluarga Jawa sebagai Pintu Gerbang Pengenalan Bahasa Jawa
Keluarga Jawa dianggap sebagai pintu gerbang pengenalan bahasa
Jawa karena di dalam keluarga Jawa inilah bahasa Jawa mulai dikenalkan
sekaligus diajarkan kepada generasi muda

sebagai pewaris utama

kelangsungan bahasa Jawa. Lewat keluarga Jawa inilah bahasa Jawa meniti
kelangsungan keberadaannya. Dengan kata lain, kehidupan bahasa Jawa
terletak pada kemauan keluarga Jawa itu menggunakan bahasa Jawa sebagai
bahasa ibunya. Melalui bahasa ibu itulah bahasa Jawa memiliki multifungsi,
fungsi utamanya adalah pengikat erat emosi dalam kekerabatan, identitas
diri, dan alat komunikasi antaretnik Jawa.
b. Keluarga Jawa sebagai Pintu Gerbang Pembelajaran Bahasa Jawa
Keluarga Jawa dianggap sebagai pintu gerbang pembelajaran bahasa
Jawa karena di lingkungan keluarga inilah terjadi proses pembelajaran alami
dimulai, yakni pembelajaran pewarisan penggunaan bahasa Jawa antara orang
tua dengan anak (antara generasi yang satu kepada generasi berikutnya).
Melalui awal pembelajaran di lingkungan keluarga inilah terjadinya salah satu
letak penentu penggunaan bahasa Jawa yang sebenarnya sebagai cermin
adanya “bentuk” bahasa Jawa saat ini.
Bentuk bahasa Jawa saat ini dapat ditengarai sebagai bentuk yang
benar dan tepat atau sebaliknya
sebagai
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tepat atau sebagai bentuk yang mewiliki warna sendiri (dialektis). Fenomena
tersebut dapat terjadi dimungkinkan akibat pembelajaran alami (natural) di
lingkungan keluarga, yakni pembelajaran model stereotype, menirukan dan
melakukan apa yang didengar dan dialami dalam lingkungan keluarga dan
dilakukan terus menerus, sehingga tertanam dalam alam pikiran dan terikat
dalam emosi.
Data tuturan (4b-1) di bawah ini sebagai salah satu cerminan kondisi
penggunaan bahasa Jawa yang ada saat ini di wilayah Kota Semarang.
Data 4b-1:
(1) Aku pek tindak dewe wae.
„Aku akan berangkat sendiri saja.‟
(2) Sing siram Bapak apa aku sik
„Yang mandi Bapak atau aku dulu.‟
(3) Bu, aku ngagem seragam putih abu-abu.
„Bu, aku memakai seragam putih abu-abu‟
Tuturan (4b-1) di atas merupakan cerminan wujud bahasa Jawa yang
terjadi saat ini. Bentuk tuturan itulah yang didengar dan diajarkan orang tua
kepada anaknya, serta dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi
kebiasaan dalam bertutur. Secara deskriptif empiris5 ujaran pada peristiwa
tutur (4b-1) adalah berterima, namun secara preskriptif normatif6 diangapnya
sebagai tuturan bahasa Jawa yang tidak tepat.
Ketidakberterimaan

secara

preskriptif

normatif

terletak

pada

penempatan kosakata krama inggil dalam tuturan. Leksikon krama inggil:
tindak „pergi‟, siram „mandi‟, dan ngagem „memakai‟, yang seharusnya
ditujukan kepada mitra tuturnya tetapi justru digunakan untuk diri sendiri atau
diri penutur.
c. Keluarga Jawa sebagai Pintu Gerbang Pelestarian Bahasa Jawa
Lingkungan keluarga merupakan pintu gerbang pelestarian bahasa
Jawa karena di lingkungan keluarga inilah bahasa Jawa digunakan atau

5

Deskriptif empiris: menggambarkan apa adanya berdasarkan pengamatan dan penemuan di
lapangan.
6
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ditinggalkan, bila digunakan dengan baik dan menyatu dengan ikatan
emosional maka akan berlangsung proses pelestarian. Model pelestarian ini
memiliki kekuatan yang berkelanjutan yang memperkokoh posisi bahasa
Jawa sebagai bahasa ibu. Manakala bahasa Jawa mulai ditinggalkan berarti
awal gagalnya pelestarian dan kehidupan bahasa Jawa mulai terancam.
Bahasa

Jawa

selayaknya

digunakan

sebagai

perekat

emosi

kekekerabatan dalam kehidupan sehari-hari keluarga Jawa. Dengan demikian,
bahasa

Jawa

digunakan

untuk

menyampaikan

maksud/kehendak,

menyalurkan kasih sayang dalam keharmonisan keluarga, dan mempererat
internal keluarga. Meskipun pemakaian bahasa Jawanya terlepas dari hirarki
tuturan.
Keengganan menggunakan bahasa Jawa di lingkungan keluarga
mengakibatkan rendahnya penguasaan kosakata Jawa, terutama pada tataran
krama dan krama alus yang dianggap paling sulit. Kurang atau tidak adanya
kebiasaan terhadap pemakaian bahasa Jawa di dalam kehidupan sehari-hari
akan berdampak serius terhadap kelangsungan kehidupan bahasa Jawa.
Gejala yang mulai muncul menandai terganggunya kelangsungan kehidupan
bahasa Jawa, sebagai berikut.
1) Bahasa Jawa tidak lagi menjadi bahasa yang rekat dengan emosi dan
jiwa penuturnya. Kedudukan bahasa Jawa mulai digeser dengan bahasa
Indonesia. Gejala ini diperlihatkan pada kehidupan keluarga Jawa di
perkotaan akibat salah satu dampak urbanisasi.
2) Kurang bangga terhadap bahasa ibunya, ada unsur malu dalam
menggunakan bahasa Jawa, dianggapnya kurang berpretise, dan lambat
laun akan menjadi asing bagi penuturnya. Gejala ini tampak pada
generasi muda. Di Kota Pekalongan, bahasa Jawa dianggapnya sebagai
bahasa pelajaran dan menjadi bahasa asing kedua setelah bahasa
Inggris.
3) Muncul anggapan penggunaan bahasa Jawa tidak memiliki relasi
terhadap peningkatan ekonomi. Era sekarang adalah kapitalis-industri
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pelaku pasar, dampaknya bahasa asing lebih bereperan daripada bahasa
Jawa. Gejala ini ditandai dengan banyak muncul sekolah favorit yang
menekankan penggunaan bahasa asing dan menggeser peran bahasa
Jawa.
Fenomena di atas diperkuat oleh pernyataan penutur Jawa di Kota
Semarang, yakni:
“Dalam hati saya sebenarnya sangat sedih tidak bisa mengajari
anak saya dengan bahasa Jawa yang baik. Tidak perlu benarlah yang
penting baik. Bagaimana bisa benar saya sendiri juga tidak pandai
dengan bahasa Jawa. Bila tidak bisa krama ya ngoko saja ndak apaapa, yang penting halus dan ada rasa menghormati. Bahasa Jawa itu
dapat menempatkan diri “empan papan”, kapan bicara, dimana
dengan siapa itu dibedakan. Coba dirasakan, saya pernah dapat SMS
dari anak saya, masak SMS dengan saya begini: anda di mana,
apakah anda sehat”.
“Mau marah ndak bisa? Tidak marah ya lucu, akhirnya saya
tertawa sendiri dengan isteri saya. Mbok ya, SMS begini: Pake ning
ndi, Pake sehat. Itupun saya sudah seneng banget, apa meneh iso
ngene: “Pake wonten pundi? Pake saras tho.”
“Itulah Mas, saya sangat perihatin, mbok ya di sekolah itu diajari
bahasa Jawa yang banyak, ya ndak jam pelajarannya, tapi
ekstrakulikernya kan bisa, kalo ndak, anak-anak diajari kehalusan
berbahasa, biar sopan tidak tawuran saja.” (Widodo, 3 Okt 2011)
Kutipan di atas sebagai perwakilan keprihatinan orang tua terhadap
rendahnya kemampuan penggunaan bahasa Jawa pada generasi muda.
Penggunaan bahasa Jawa berbanding lurus dengan kehalusan budi dan
kesopanan. Hakiki inilah yang masih sangat diperlukan oleh para kaum orang
tua sebagai sarana pembelajaran budi pekerti bagi anak-anaknya.
2. Peran Masyarakat terhadap Penggunaan Bahasa Jawa
Terkait dengan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat tidak
dapat dilepaskan dengan mata rantai penggunaan bahasa Jawa di lingkungan
keluarga. Penggunaan bahasa Jawa di lingkungan keluarga dapat dikatakan
sebagai internal komunikasi dimana ikatan batin dan emosi sangat berperan
penting, sebaliknya penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat yang
berperan adalah kehalusan, kesopanan, dan keberterimaan. Kehalusan terkait
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dengan budi yang luhur, kesopanan terkait dengan hirarki atau undha usuk basa,
dan keberterimaan terkait dengan kesahan ujaran dalam peristiwa tutur.
Terkait dengan peran masyarakat terhadap penggunaan bahasa Jawa di
lingkungan masyarakat maka kajian ini difokuskan pada: a) peran masyarakat
terhadap penggunaan bahasa sehari-hari, b) pemakaian bahasa Jawa, c) respon
terhadap penggunaan bahasa Jawa.
a. Peran Masyarakat terhadap Penggunaan Bahasa Jawa Sehari-hari
Lingkungan masyarakat memiliki potensi besar dalam perkembangan
penggunaan bahasa Jawa. Potensi ini terletak pada relasi antaranggota
masyarakat dalam komunitasnya yang dibatasi oleh norma dan pranata sosial
untuk menjaga harmonisasi kehidupan berdasarkan tradisi Jawa. Secara garis
besar alur penggunaan bahasa Jawa dalam masyarakat diabstraksikan pada
bagan (4.1) di bawah ini.
Bagan 4.1: Alur Penggunaan Bahasa Jawa pada Masyarakat

Keterangan:
: relasi komunikasi
Masyarakat Jawa sebagian besar penuturnya tergolong dwibahasawan
(bilingual), terutama bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dimungkinkan akan
terjadi kontak bahasa (language contact) antara bahasa Jawa dengan bahasa
Indonesia atau sebaliknya. Melalui kontak bahasa ini dimungkinkan akan
terjadi perembesan pada bahasa Jawa.
Faktor ektralingual yang berpengaruh besar terhadap penggunaan
bahasa Jawa di lingkungan masyarakat adalah hegemoni budaya asing yang
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mempengaruhi sistem sosial, pranata sosial, dan perilaku. Akibat yang
tampak saat ini adalah (1) Sifat paguyupan berubah menjadi sifat individual,
(2) prinsip gotong royong, watak guyub-rukun (kerukunan) dan samadulur
(persaudaraan) terus terpengaruh oleh nilai paham kapitalisme.
Sisi lingual, pengaruh dari budaya asing dapat melunturkan rasa
kepemilikan terhadap penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Saat ini
masyarakat lingkungan perkotaan baik di Kota Semarang maupun Kota
Pekalongan telah mengalami:
1) Pergeseran sikap terhadap pemakaian bahasa Jawa. Bahasa Jawa
dianggap kurang mampu mewakili apa yang dituturkannya bila
dibandingkan bahasa Indonesia.
2) Muncul sikap pesimisme dan skeptisme bila menyoal pertautan antara
bahasa Jawa dengan kemajuan teknologi, bahasa Jawa tak dapat
mengimbangi pergerakan dan kemajuan teknologi.
Penggunaan bahasa di masyarakat perkotaan baik Kota Semarang
maupun Kota Pekolangan lebih banyak menggunakan campur kode antara
tuturan Indonesia-Jawa, sebagian lagi menggunakan campur kode antara
tuturan Jawa-Indonesia. Dua fenomena ini memiliki nilai implikasi yang
berbeda.
Campur kode tuturan Indonesia – Jawa mempunyai implikasi bahwa
penutur lebih mengusai bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa, fungsi
bahasa Jawa lebih banyak digunakan sebagai penghalus rasa saja, sebagai
salah satu wujud bentuk penghormatan terhadap mitra tuturnya, terlihat pada
data tuturan (4b-2) di bawah ini.
Data 4b-2:
(1) Silahkan Bapak siram dulu, saya tunggu sini saja.
„Silahkan Bapak mandi terlebih dahulu, saya menunggu di sini saja‟
(2) Tante kapan berangkat Jakarta? Rencana mau nitih apa?
„Tante kapan berangkat ke Jakarta? Rencananya mau naik apa?‟
(3) Coba Bapak prisani dulu barangnya?
„Coba Bapak melihat dahulu barangnya?‟
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Ketiga tuturan pada peristiwa tutur (4b-2) telah terjadi penyisipan
leksikon Jawa yang dipergunakan untuk penghalus rasa, sekaligus sebagai
wujud penghormatan kepada mitra tuturnya, yang memiliki usia lebih tua dan
memiliki status sosialnya lebih tinggi. Tuturan (4b-2:1) leksikon krama
inggil:

siram „mandi‟ dimanfaatkan untuk memperhalus leksikon bahasa

Indonesia mandi. Menurut asumsi penutur bahwa menggunakan kata siram
lebih patut daripada menggunakan kata mandi. Begitu juga, leksikon nitih
„naik‟(4b-2:2) dan prisani „melihat‟ (4b-2:3) dimanfaatkan untuk mengormati
mitra tutur untuk menggantikan kata naik dan melihat.
Campur kode Jawa – Indonesia memiliki implikasi bahwa penuturnya
masih menguasai bahasa Jawa namun ada beberapa leksikon Jawa yang
kurang atau tidak dipahami sehingga digunakan padanannya dalam bahasa
Indonesia. Fenomena ini tampak pada data tuturan (4b-3) di bawah ini.
Data 4b-3:
(1) Kula ajeng nukar uang kalian Mas Tris.
„Saya akan menukar uang dengan Mas Tris‟
(2) Kula sampun percaya kalian panjenengan.
„Saya sudah percaya dengan Saudara.‟
(3) Mas Tris, kula badhe ngampil sarungipun.
„Mas Tris, saya akan meminjam sarungnya.‟
Ketiga tuturan pada peristiwa tutur (4b-3) telah terjadi pencampuran
kode yakni memasukan leksikon bahasa Indonesia ke dalam tuturan
berbahasa Jawa ragam krama. Tampaknya leksikon bahasa Indonesia pada
tuturan (4b-3:1): nukar uang, tuturan (4b-3:2): percaya, dan tuturan (4b-3:3):
sarung yang digunakan dalam ujaran tersebut untuk menggantikan leksikon
krama yang kurang atau tidak dipahami oleh penuturnya, yakni kata lambang
yatra untuk tukar uang, kata pitados untuk percaya, dan kata sanden untuk
sarung. Ketidakpahaman atau kekurangpenguasan terhadap leksikon krama
akan memaksa penutur untuk beralih kode dengan menggantikan padanannya
dalam bahasa Indonesia. Dalam tuturan Jawa, ujaran di atas dapat berbentuk,
sebagai berikut.
(1b) Kula ajeng ngelambang yatra kalian Mas Tris.
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(2b) Kula sampun pitados kalian panjenengan.
„Saya sudah percaya dengan Saudara.‟
(3b) Mas Tris, kula badhe ngampil sandenipun.
Mas Tris, saya akan meminjam sarungnya.‟
Ada sebagian tuturan yang terhindar dari gejala campur kode, pada
umumnya tuturan yang beragam ngoko, seperti pada data tuturan (4b-4) di
bawah ini.
Data 4b-4:
(1) Sing cedhek lewat tho buthulan.
„Yang dekat lewatlah samping‟
(2) Sesuk Minggu sida kerja bakti ngresiki got wetan langgar.
„Besuk Minggu jadi kerjabakti membersihkan selokan sebelah timur
mushola‟
(3) Le, Budhe tukuke lombak abang ning warung!
„Nak, Bude belikan cabe merah di warung!‟
(4) Lawange wis mbok nep!
„Pintunya sudah kamu tutup!‟
b. Penggunaan Bahasa Jawa di Lingkungan Masyarakat
Penggunaan bahasa Jawa dalam kaitannya dengan kapasitas
pemakaian sehari-hari di lingkungan masyarakat di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan, dapat dikelompokkan atas dasar penggunaannya sebagai berikut:
(1) digunakan manakala mempertimbangkan status sosial 02, (2) digunakan
dalam suasana santai, dan (3) digunakan dalam suasana kesal.
1) Pertimbangan Status Sosial
Penggunaan

bahasa

Jawa

menjadi

pilihan

manakala

mulai

mempertimbangkan status sosial yang melekat pada 02. Bila penutur (01)
memandang ada jarak dan memiliki perbedaan status sosial dengan 02 maka
akan dipilih bahasa Jawa beragam ngoko alus atau krama. Sebaliknya,
penutur (01) akan menggunakan ragam ngoko lugu bila beranggapan mitra
tuturnya sederajat atau tak berjarak. Seringkali 01 menggunakan leksikon
bahasa Indonesia untuk menggantikan leksikon bahasa Jawa manakala 01
tidak memahami wujud leksikon bahasa Jawa, pilihan ini sering digunakan
karena dianggap lebih aman dan mudah. Tuturan (4b-5) di bawah ini
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mencerminkan fenomena terhadap penggunaan bahasa Jawa ngoko alus yang
terjadi di Kota Pekalongan, yakni:
Data 4b-5:
(1) Yu, pak nyare ring ndi aq?
„Yu, mau tidur di mana?‟
(2) Digoleki ndhisit Kang, supe pok?.
„Dicari dulu Kang, lupa mungkin?‟
Kedua ujaran pada tuturan (4b-5) merupakan tuturan Jawa beragam
ngoko alus dialektal Pekalongan. Di samping konstruksi tuturannya
didominasi oleh leksikon ngoko serta disisipkan leksikon krama inggil: nyare
„tidur‟ dan leksikon krama: supe „lupa‟, juga dimarkai oleh leksikon
dialektal: ring „di mana‟, ndhisit „dulu‟ dan pok „mungkin‟.
2) Peristiwa Tutur Santai
Suasana santai dalam lingkungan masyarakat adalah kondisi dimana
para peserta tutur tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat pada
pertemuan tersebut. Suasana santai banyak ditemukan pada setiap aktivitas,
antara lain di warung makan, pos ronda, dan bersih desa. Saat suasana santai
ini masing-masing perserta tutur memiliki keakraban dan ikatan emosi yang
seimbang.
Pada umumnya bahasa Jawa yang digunakan dalam suasana santai
adalah bahasa Jawa ragam ngoko dan ngoko alus. Alasan dasar atas
pemilihan bahasa Jawa ngoko adalah mudah dan familiar (generasi muda).
Sedang pertimbangan yang dipakai atas pemilihan bahasa Jawa ngoko alus
adalah rasa keinginan untuk menghormat mitra tutur harus tertanam dalam
diri orang Jawa walaupun bertutur dalam suasana santai (generasi tua).
Faktor kesulitan yang diungkapkan oleh generasi muda dalam
penggunaan tuturan Jawa beragam ngoko alus adalah pemilihan dan
penempatan kosakata krama/krama inggil dalam tuturan. Pada umumnya,
kalangan generasi muda lemah dalam penguasaan kosakata krama/krama
inggil. Akibatnya, penggunaan kosakata krama/krama inggil sering
digantikan posisinya oleh leksikon bahasa Indonesia. Terlebih ada perasaan
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takut salah manakala akan bertutur halus. Di bawah ini tercemin bentuk
tuturan Jawa yang terjadi dalam peristiwa tutur santai, yakni:
Data 4b-6:
(1) 01 : Ndhok apa kuwe entuk pit?
„Waktu kapan kamu dapat sepeda motor?‟
(2) 02 : Minggu wingi, lumayan kondisinipun.
„Minggu kemarin, lumayan kondisnya‟
(3) 01 : Rego piro olehmu tuku?
„Harga berapa kamu beli?‟
(4) 02 : Mung sekawan ewu.
„Hanya empat ribu‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4b-6) adalah dua
peserta tutur, yang memiliki status sosial berbeda. Penutur/01 adalah seorang
laki-laki berumur 45 tahun bekerja sebagai guru SD sekaligus menjabat ketua
RT. Mitra tutur/02 adalah seorang pemuda berusia 20 tahun profesinya
sebagai tukang ojek. Peristiwa tutur ini terjadi dalam suasana santai di pos
ronda.
Peritiwa tutur (4b-6) di atas bila dicermati tampaknya peserta tutur/ 01
berbicara menggunakan ragam ngoko (4b-6:1,3) karena secara sosiokultural
memiliki status sosial lebih tinggi daripada mitra tuturnya. Mitra tutur/02
yang status sosialnya lebih rendah dalam merespon 01 menggunakan ngoko
alus (4-12:2,4). Tuturan (4b-6:2): Minggu wingi, lumayan kondisinipun
„Minggu kemarin, lumayan kondisnya‟, dikategorikan sebagai tuturan ngoko
alus karena ditandai oleh afiks krama: ipun pada leksikon bahasa Indonesia
kondisi (BJ: kaanan), yang ternaturalisasi menjadi leksikon krama. Tuturan
(4-12:4): Mung sekawan ewu „hanya empat ribu‟, dikategorikan sebagai
tuturan ngoko alus, kosakata yang membangun tuturan tersebut berasal dari
leksikon ngoko: mung „hanya‟ dan leksikon krama: sekawan ewu „empat
ribu‟ (bagi masyarakat perkampungan dapat mengandung arti empat juta).
3) Peristiwa Tutur Kesal
Penggunaan bahasa Jawa memiliki cukup tinggi pada saat suasana
kesal/jengkel, terutama dalam situasi marah. Pada situasi ini bahasa Jawa
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yang dipakai pada umumnya beragam ngoko. Bentuk ngoko dianggap paling
tepat karena di dalam leksikon ngoko tersimpan pula kosakata kasar.
Batasan kosakata kasar (cf. Sudaryanto, 1989: 79)7, adalah kosakata
yang dapat mengungkapkan makna kasar. Leksikon kasar dapat dibedakan
menjadi dua (Sasangka, 2004:53), yakni (1) leksikon kasar yang benar
bermakna kasar dan (2) Leksikon kasar yang berasal dari pergeseran makna
leksikon ngoko. Terjadinya pergeseran tersebut akibat perikutan makna
sampingan yang melekat pada leksikon ngoko, perikutan tersebut ditandai
dengan penambahan klitik {-mu}.
Penggunaan bahasa Jawa dengan ragam ngoko pada saat kesal atau
marah terasa lebih tepat dan mantap karana kata-kata yang dipilih dianggap
tepat dan mudah untuk menyalurkan intensitas emosi yang meledak.
Fenomena ini didominasi kalangan anak muda yang sebaya baik di Kota
Semarang maupun Pekalongan. Bentuk ungkapan kesal/marah tercermin pada
tuturan pisuhan (4b-7) di bawah ini.
Data 4b-7:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gathel!
Gondhes!
Celi!
Doplo!
Jibal!

„pisuhan: bulu yang tumbuh di dubur‟
„pisuhan: kepala‟
„pisuhan: hewan‟
„pisuhan: bodoh‟
„pisuhan: licik‟

Kata pisuhan gathel dan gondhes popular di kalangan anak muda
Kota Semarang, sedang kata pisuhan celi, doplo, dan jibal popular di
lingkungan anak muda Kota Pekalongan.
c. Respon terhadap Penggunaan Bahasa Jawa
Respon terhadap penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat
dapat dilihat salah satunya melalui reaksi atas jawaban tuturan yang terjadi
pada peristiwa tutur. Reaksi tersebut dapat berbentuk tuturan Jawa atau
tuturan Indonesia, atau campuran atas keduanya. Tampaknya bentuk reaksi
tuturan lebih banyak ditentukan oleh faktor sosiokultural dari masing-masing
7

Sudaryanto (1989:79) menyebut kata kasar sebagai kata afektif, yakni kata biasa yang dipakai
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peserta tutur, terutama 01 nya. Kondisi reaksi tuturan atas aksi tuturan yang
diverbalkan dalam peristiwa tutur, dapat diabstraksi pada bagan (4.2) di
bawah ini.
Bagan 4.2: Timbal Balik terhadap Tuturan Jawa
ya
Bahasa Jawa
ya &
(01)

Bahasa Jawa
(02)

tidak

tidak

Bahasa Indonesia
(02)

Bagan (4.2) di atas, dapat diartikan sebagai berikut:
1) Reaksi “ya” menandakan bahwa respon yang diverbalkan oleh 02
berbentuk tuturan Jawa.
2) Reaksi “ya dan tidak” menandakan bahwa respon yang diverbalkan
oleh 02 merupakan campur kode bahasa Jawa dengan bahasa
Indonesia atau sebaliknya campur kode antara bahasa Indonesia
dengan bahasa Jawa
3) Reaksi “tidak” menandakan bahwa respon yang diverbalkan oleh 02
berbentuk bahasa Indonesia.
Fenomena

yang

diabstraksikan

pada

bagan

(4.2)

di

atas

mencerminkan kondisi kehidupan penggunaan bahasa Jawa di Kota
Semarang

dan

Kota

Pekalongan.

Kalangan

generasi

tua

lebih

mempertahankan pilihan respon “ya” yakni menjawab dengan tuturan Jawa.
Kalangan generasi muda condong menggunakan respon ya dan tidak,
memberikan jawaban dengan menggunakan campur kode antara keduanya.
Fenomena campur kode yang terjadi di kalangan generasi muda Kota
Semarang dan Kota Pekalongan, terproyeksi pada tabel (4.1) di bawah ini.
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Tabel 4.1: Fenomena Campur Kode dalam kehidupan Bermasyarakat

Campur
Kode

Implikasi

Pemanfaatan
terhadap B2

BI lebih
BIBJ
BJ dominan (B1) penghalus
BJ – BJ lebih
BI padanan
dominan
(B
)
1
BI
Keterangan:
BJ: bahasa Jawa
BI: bahasa Indonesia
B1: bahasa Ibu
B2: bahasa kedua

Generasi muda

Sikap thd
Bahasa Jawa

Lokasi

Peran
Orang
Tua

negatif

perumahan

positif

perkampungan

kurang
baik
baik

yang tinggal di perkotaan atau perumahan

berkecenderungan menggunakan campur kode bahasa Indonesia-Jawa.
Bahasa ibunya telah bergeser ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa
dimanfaatkan sebagai penghalus tuturan supaya tetap terlihat jati dirinya
sebagai orang Jawa. Pada umumnya pembelajaran bahasa Jawa di lingkungan
keluarga mulai rapuh (peran orang kurang optimal) sehingga akan tumbuh
sikap negatif terhadap bahasa Jawa.
Sebaliknya generasi muda yang bertempat tinggal di wilayah
perkampungan, masih mempertahankan penggunaan bahasa Jawa. Jawaban
yang diberikan berkecenderungan bahasa Jawa yang bercampur kode dengan
bahasa Indonesia. Fenomena yang menarik terhadap masuknya leksikon
bahasa Indonesia dalam tuturan Jawa pada generasi muda perkampungan
adalah:
1) Tidak mau dicap sebagai orang kampungan, sehingga dalam tuturan
selalu tersisipi leksikon bahasa Indonesia (faktor kewibawaan)
2) Mulai tergerus dengan kekuatan bahasa Indonesia melalui pendidikan
formal (faktor pendidikan)
3. Perilaku Penutur terhadap Penggunaan Bahasa Jawa
Temuan dari peran keluarga dan peran masyarakat dapat digunakan untuk
memotret perilaku penutur Jawa terhadap penggunaan bahasa Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan. Potret
dihasilkan adalah
commityang
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a. Sikap Positif
Sikap positif diungkapkan oleh penutur Jawa yang bertempat tinggal
di wilayah perkampungan Kota Semarang, yakni:
“Pemakaian bahasa Jawa sehari-hari sangat penting karena kita
berdomisili di wilayah Jawa terutama Jawa Tengah; kalau kita
melupakan dan tidak mempelajari bahasa Jawa maka budaya dan
bahasa Jawa akan musnah atau hilang.” (Purnomo, 2012).
Pernyataan yang diungkapkan oleh Purnomo (2012) sebagai
perwujudan sikap positif atas bahasa Jawa sekaligus memberikan apresiasi
terhadap bahasa ibunya. Dengan demikian, bahasa Jawa sebagai identitas jati
diri maka wajib dipelajari dan dilestarikan.
b. Sikap Negatif
Bahasa Jawa selain diakui sebagai bahasa ibu dan identitas jati diri
orang Jawa, tampaknya masih berada dalam tataran sebuah pengakuan saja.
Hal ini terbukti masih banyak penutur Jawa yang mempunyai sikap negatif
terhadap bahasa ibunya, terutama pada generasi muda perkotaan. Sikap
negatif ini tercermin dalam beberapa pernyataan di bawah ini, yang muaranya
mengarah kepada keengganan menggunakan bahasa Jawa.
1) Berbahasa Jawa Cukup Sulit
Sikap negatif yang mencerminkan menggunakan bahasa Jawa cukup
sulit diungkapkan oleh beberapa generasi muda yang tinggal di wilayah
perkotaan Semarang dan perkotaan Pekalongan, antara lain:
1) “Saya sama sekali tidak bisa bahasa Jawa dan tidak tertarik” (Dendi,
2009).
2) “Bahasa Jawa itu sulit” (Citra, 2009).
3) “Pemakaian bahasa Jawa di rumah itu perlu tapi jangan
diwajibkan atau dipaksakan karena bahasa itu susah dan terlalu banyak
aturannya, misal: ngoko, krama, krama inggil.” (Adhita, 2009)
4) “Bahasa Jawa itu lumayan sulit” (Rahmawan, 2009).
5) “Menggunakan bahasa Jawa krama sulit” (Ahmad, 2009).
6) “Banyak anak muda yang kurang bisa memakai bahasa Jawa terutama
krama” (Aulia, 2009).
7) “ Suasah berbicara menggunakan krama” (Azzah, 2009).
8) “Bahasa Jawa sangat susah terutama dalam memahami tingkat tutur
krama. Jarang sekali mendengar
commit toragam
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Delapan butir pernyataan di atas memperlihatkan bahwa penutur Jawa
generasi muda di Kota Semarang (pernyataan:1-4) dan Kota Pekalongan
(pernyataan:5-8) mengakui bahwa bertutur Jawa tidak mudah, terutama bila
terkait dengan tingkat tutur krama/krama alus. Untuk mengatasi kesulitan
tersebut seharusnya ada upaya untuk mempelajari bahasa Jawa itu sendiri,
namun kenyataan yang saat ini justru meninggalkan bahasa Jawa dan
menggantikannya ke dalam bahasa Indonesia. Wajar manakala akhirnya
bahasa Jawa menjadi bahasa asing bagi mereka.
2) Memilih Bahasa Indonesia daripada Bahasa Jawa
Sikap lain yang diungkapkan oleh generasi muda perkotaan Semarang
dan Pekalongan adalah ada kecenderungan memilih bahasa utamanya adalah
bahasa Indonesia. Sikap ini, lambat laun akan menggeser posisi dan fungsi
bahasa Jawa yang berkedudukan sebagai bahasa ibu.

Sikap negatif ini

diperlihatkan pada temuan pernyataan di bawah ini.
1) “Saya jarang memakai bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, lebih
suka menggunakan bahasa Indonesia, lebih gampang dan pas” (Adhita,
2011).
2) “Saya tidak menguasai bahasa Jawa dengan baik dan benar terutama
berbicara dengan orang yang lebih tua maka saya lebih sering
menggunakan bahasa Indonesia” (Anindya, 2011).
3) “Bahasa Jawa sudah jarang digunakan karena pemahaman dan
pemakaiannya susah sekali, terus saya lebih suka menggunakan bahasa
Indonesia (Agung,2011).
Pernyataan (1 dan 2) diungkapkan oleh generasi muda yang tinggal di wilayah
perkotaan Semarang, sedang pernyataan (3) diungkapkan oleh generasi muda
yang tinggal di wilayah perkotaan Pekalongan.
c. Keengganan Mengajarkan Bahasa Jawa kepada Anak
Sikap keengganan orang tua untuk mengajarkan bahasa Jawa pada
anaknya banyak terjadi di wilayah perkotaan baik di Kota Semarang maupun
di Kota Pekalongan. Perilaku ini dimulai dari kebiasaan orang tua dalam
bertutur awal dengan sang anak selalu menggunakan bahasa Indonesia
akibatnya sang anak akan merespon jawaban dengan berbahasa Indonesia.
commit to user
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pada diri sang anak, namun akibat lemahnya peran orang tua dalam proses
pewarisan kepada generasi berikutnya.
Fenomena keengganan orang tua dalam mengajarkan bahasa Jawa
kepada sang anak, memperkuat fakta kebenaran bahwa penutur Jawa di
wilayah perkotaan mulai surut. Muncul kecenderungan pembelajaran bahasa
Jawa mulai diserahkan kepada jalur formal atau Sekolah. Fenomena ini
diperkuat oleh pernyataan di bawah ini.
1) “Dengan orang yang dekat pemakaian bahasa Jawa tidak ada masalah
karena menggunakan bahasa Jawa ngoko; yang menjadi masalah bila
berbicara dengan orang yang lebih tua/yang kita hormati? Maka akan
terjadi kesulitan. Hal inilah yang mengakibatkan saya selalu
menggunakan bahasa Indonesia dengan anak-anak. Persoalan mendasar
saya tidak dapat mengajari anak-anak dengan bahasa Jawa yang baik”
(Teguh, Cempedak, 2011)
2) “Saya kurang biasa menggunakan bahasa Jawa di lingkungan
keluargaku” (Agus, Mrican, 2011).
3) “Pemakaian bahasa Jawa di keluarga saya hampir tidak pernah karena
tidak dibiasakan oleh orang tua sehingga saya tidak bisa berbahasa
Jawa” (Ubed, Pabeyan, 2011).
4) “Karena kemampuan bahasa Jawa krama inggil kurang maka saya
mengalami kesulitan mengajari pada anak, akibatnya anak saya tidak
dapat berbahasa Jawa krama” (Puji, Kauman, 2011).
5) “Pemakaian bahasa Jawa krama masih susah dan orang tua enggan
menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar pada anaknya.”
(Khosin, Krapyak, 2011)
Pernyataan (1 dan 2) diungkapkan oleh penutur asli Kota Semarang,
sedang pernyataan (3,4, dan 5) diungkapkan oleh penutur asli Kota
Pekalongan.
Dapat diasumsikan bahwa rapuhnya penggunaan bahasa Jawa lebih
banyak diperankan oleh orang tua yang enggan mengenalkan dan
mengajarkan bahasa Jawa kepada anaknya. Asumsi ini dapat diabstraksikan
pada bagan (4.3) di bawah ini.
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Bagan 4.3: Rapuhnya Penggunaan Bahasa Jawa
Kakek
Nenek
Generasi 1
+BJ

Ibu
Generasi 2
+ BJ-BI

Ayah
Generasi 2
+BJ-BI

Anak
Generasi 3
+BI

Anak
Generasi 3
+BI

Keterangan:
+BJ : Menggunakan bahasa Jawa
+BJ-I : Menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia
+BI : Menggunakan bahasa Indonesia
: Jalur pemakaian bahasa Jawa
: Jalur pemakaian bahasa Jawa dan bahasa Indonesia
: Jalur pemakaian bahasa Indonesia
Bagan (4.3) di atas, mengabstraksikan bahwa pada tataran generasi-2
(ayah dan ibu) telah mengalami kemerosotan (keengganan) menggunakan
bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa hanya dipakai pada relasi
vertikal/generasi-1 (kakek-nenek). Relasi horizontal/generasi-2 (ayah-ibu)
lebih banyak menggunakan campur kode bahasa Jawa - bahasa Indonesia.
Selanjutnya pada relasi ke bawah/generasi-3 (anak-anak) lebih banyak
menggunakan bahasa Indonesia.
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C. Penguasaan Kosakata Ngoko dan Krama pada Generasi Muda di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan
1. Pengantar
Tolak ukur penguasaan terhadap pemakaian bahasa Jawa secara baik dan
benar, pada intinya terletak terhadap kemampuan untuk memilih dan memilah
kosakata bahasa Jawa secara cermat dan tepat. Kemampuan memilih dan
memilah kosakata terkait erat dengan penguasaan kosakatanya, semakin kaya
penguasaan kosakatanya diharapkan semakin leluasa dan tepat dalam memilih
dan memilah kata yang digunakan dalam tuturan, sebaliknya semakin miskinnya
kosakata yang dikuasainya beresiko terhadap penempatan penggunaan kosakata
dalam tuturan, yang dimungkinkan akan munculnya tumpang tindih penggunaan
kata dalam tuturan.
Fenomena yang berkembang saat ini mengarah pada sebuah asumsi
bahwa penguasaan kosakata krama dan krama inggil pada generasi muda dan
keluarga muda cukup memprihatinkan. Akibatnya muncul keengganan untuk
bertutur Jawa. Berangkat dari asumsi tersebut penulis akan membuktikan melalui
uji penguasaan kosakata dasar.
Uji penguasaan atas kosakata dasar ngoko dan krama dilakukan secara
kuantitaif. Hasil uji penguaaan ini hanya digunakan sebagai piranti awal untuk
mengukur secara kuantitatif terhadap penguasaan sejumlah kosakata dasar yang
terpilih. Sekaligus akan dimanfaatkan sebagai data pendukung terhadap hasil
penelitian kualitatif yang memotret penggunaan bahasa Jawa ngoko dan krama
di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
2. Subjek Sasaran
Adapun yang dijadikan subjek sasaran dalam pengujian penguasaan
kosakata dasar ini adalah generasi muda, dengan dasar pertimbangan, sebagai
berikut.
1) Generasi muda sebagai pilar utama kokohnya bahasa ibu.
2) Ikatan alur pewarisan.
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Berdasar dari alur pewarisan bahasa bahwa bahasa Jawa yang digunakan
oleh generasi muda saat ini merupakan cerminan penggunaan bahasa Jawa yang
digunakan orang tua. Dasar pertimbangannya adalah mata rantai penggunaan
bahasa Jawa antara orang tua dengan anaknya tidak dapat diputuskan dan
merupakan hubungan saling keterkaitan. Dengan demikian, kesalahan atau
kekurangtepatan pemakaian bahasa Jawa saat ini tidak dapat dilepaskan dari
kualitas pembelajaran bahasa dari orang tua kepada anaknya, atau tinggi
rendahnya kualitas tuturan Jawa sang anak tidak dapat dilepaskan dari peran
teladan tuturan Jawa orang tuanya. Bila diabstraksikan rantai pertalian pewarisan
bahasa Jawa antara orang tua (generasi tua/GT) dengan sang anak (generasi
muda/GM), dapat dilihat pada bagan 4.4 di bawah ini.
Bagan 4.4: Rantai Pewarisan Bahasa Jawa antara GT dengan GM

Keterangan:
Gx: generasi awal (GT)
Gx+1: generasi setalah Gx atau lebih muda dari Gx
G(x+1)+1: generasi berikutnya atau GM berikutnya

Pada dasarnya salah satu kunci utama untuk dapat bertutur Jawa adalah
menguasai kosakata bahasa Jawa itu sendiri, sedangkan untuk dapat bertutur
secara baik dan benar (lurus leres) sesuai unggah-ungguh basa Jawa terletak
pada kemampuan dalam memilih dan memilah kosakata tersebut secara cermat
dan tepat dalam tuturan. Dua dasar inilah akan diujikan pada generasi muda, yang
berperan sebagai penyangga kehidupan bahasa Jawa sekaligus pewaris tunggal
pengguna bahasa Jawa.
3. Teknik Pengujian
Pengujian penguasaan kosakata pada generasi muda dilakukan dengan
dua teknik, yakni:
1) Pengujian terhadap penguasaan atas kosakata dasar yang menjadi salah satu
tumpuan utama untuk dapat bertutur Jawa.
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a. Teknik Pengujian Penguasaan Kosakata Dasar
Pengujian penguasaan atas kosakata dasar merupakan sistem
pengujian yang bersifat kuantitatif, bertujuan untuk mengukur sejauh mana
kosakata dasar yang masih dikuasai dan dipahami, terutama yang digunakan
dalam tuturan sehari-hari, baik dalam bentuk ngoko maupun krama.
Teknik pengujiannya berupa test perbendaharaan kata, yakni
mengalihbahasakan leksikon bahasa Indonesia ke dalam leksikon bahasa
Jawa ragam ngoko dan krama. Leksikon yang diujikan adalah kosakata dasar
yang akrab dalam kehidupan sehari-hari dan dimungkinkan hampir setiap hari
digunakan dalam tuturan. Leksikon yang diujikan berjumlah 100 leksikon
yang terbagi dalam 11 medan makna, yang terperinci atas:
1) Aktivitas sehari-hari terdiri atas 20 leksikon, yakni: baca, berkumur,
bermain, cuci muka, jual, keramas, kirim, mandi, memarahi,
membantah, menanak nasi, menangis, menawar, mencari, mengunyah,
menjahit, menukar, menulis, minum, dan sambung.
2) Anggota tubuh terdiri atas 10 leksikon, yakni: air mata, bulu mata, dahi,
jari, kumis, lutut, pipi, pusat, telinga, dan tengkuk.
3) Bilangan terdiri atas 5 leksikon, yakni: dua, dua puluh lima, lima, satu,
dan sepuluh.
4) Binatang dan tumbuhan terdiri atas 10 leksikon, yakni: bawang merah,
buaya, daun, ikan, itik, kambing, pisang, pohon, puyuh, dan tebu.
5) Keterangan waktu terdiri atas 5 leksikon, yakni: besuk, kemarin, malam,
pagi, dan siang.
6) Pakaian dan perhiasan terdiri atas 11 leksikon, yakni: baju, batik, bedak,
celana, cincin, emas, gelang, sarung, selimut, sisir, dan sikat.
7) Perkakas dalam rumah tangga terdiri atas 9 leksikon, yakni: benang,
kertas, lampu, payung, pintu, pisau, sendok, surat, dan tikar.
8) Seni tradisi terdiri atas 10 leksikon, yakni: berita, berkenduri, impian,
kepercayaan, lagu, memijat, nilai, ramuan, tarian, dan tawar.
9) Sifat terdiri atas 10 leksikon, yakni: abot, berubah, habis, ingat, kalah,
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10) Tanya terdiri atas 5 leksikon, yakni: apa, bagaimana, mana, mengapa,
dan siapa.
11) Warna terdiri atas 5 leksikon, yakni: hijau, hitam, kuning, merah, dan
putih.
Jumlah kosakata yang diujikan berjumlah 100 leksikon dengan 11
medan makna. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa generasi muda
mengenal bahasa Jawa selain pewarisan dari orang tua (natural) juga melalui
belajar di lingkungan sekolah (pendidikan formal). Selanjutnya, diharapkan
akan dapat menjaring jawaban kosakata tersebut selain berasal dari pewarisan
orang tua, juga berasal dari pembelajaran di sekolah.
Teknik penilaian dilakukan dengan memberikan bobot skor pada
masing-masing jawaban. Setiap hasil transliterasi bila betul mendapat skor 1
(satu) dan bila salah skor 0 (nol). Dengan demikian, angka yang tertera
dalam penilaian adalah 0, 1 dan 2. Skor 0 bila salah semua; skor 1 bila salah
satu jawaban ada yang salah; dan skor 2 bila semua jawaban betul. Hasil
akhir, manakala dapat memberikan jawaban sempurna/betul semua atas
semua pertanyaan yang diujikan sejumlah 100 leksikon maka akan mencapai
total skor 200.
Responden yang dijadikan sasaran adalah generasi muda dengan ratarata usia 16 s.d. 17 tahun, pelajar SMU duduk di kelas 10. Jumlah responden
di Kota Semarang adalah 34 anak dan jumlah responden di Kota Pekalongan
adalah 33 anak.
Teknik penghitungan akhir yang digunakan adalah sistem persentase
sederhana, yakni jumlah skor betul dibagi dengan total skor dikalikan seratus
persen. Formulasi rumusan diabstraksikan pada tabel 4.2 di bawah ini.
Tabel 4.2: Rumusan Persentase Penguasaan Kosakata
Jumlah skor betul x 100% = Persentase penguasaan kosakata
200
Berdasarkan penghitungan rumusan tersebut, diterapkan kualifikasi
persentase penguasaan kosakata, seperti tertera dalam tabel 4.3 di bawah ini.
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Tabel 4.3: Persentase Penguasaan Kosakata Dasar
No

Ʃ Skor

Kualifikasi Penguasaan

1

0-25

Tidak baik

2

26-50

Kurang baik

3

51-75

Cukup baik

4

76-100

Baik

b. Teknik Pengujian Kemampuan Berbahasa
Teknik pengujian kemampuan berbahasa Jawa dilakukan karena
kemampuan seseorang dalam bertutur tidak dapat dilepaskan dari kekayaan
terhadap penguasaan atas kosakatanya dan kemampuan mendayagunakan
kosakata tersebut dalam tuturan. Dayaguna disini melibatkan kemampuan
menempatkan kosakata tersebut dalam tuturan dengan mempertimbangkan
kaidah bahasa dan sosiokultural masyarakatnya.
Tolok ukur pemakaian bahasa Jawa secara baik dan benar, pada
intinya terletak pada kemampuan dalam memilih dan memilah kosakata
bahasa Jawa secara cermat dan tepat. Kemampuan memilih dan memilah
kosakata terkait erat pula dengan penguasaan kosakatanya, semakin kaya
penguasaan kosakatanya diharapkan semakin leluasa memilih dan memilah
kosakata yang akan digunakan dalam bertutur, sebaliknya semakin miskinnya
kosakata yang dimilikinya beresiko terhadap penempatan kosakata yang
bertumpang tindih. Selain itu dapat berimbas pada perilaku bertindak tutur.
Fenomena yang terjadi adalah kebebasan penempatan kosakata ngoko
maupun krama dalam tuturan.
Pengujian

kemampuan

berbahasa

ini

merupakan

rangkaian

berkelanjutan dari uji penguasaan kosakata dasar. Pengujian kemamampuan
berbahasa ini lebih bersifat kualitatif. Tekniknya dilakukan melalui
penjabaran kalimat yang diwarnai dengan aneka konteks sosiokultural.
Berdasar test kalimat tersebut dapat diketahui kemampuan menempatkan
sebuah kosakata dalam tuturan (kalimat) yang selaras dengan konteks
sosiokulturalnya. Diharapkan dari hasil pengujian ini dapat memberikan
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Pada uji kemampuan berbahasa Jawa ini memiliki keuntungan
menggugah secara cermat dan berpikir tepat untuk membuat kalimat tuturan,
sehingga daya kognitif dan afektif tergugah kembali (Blooms, 1956). Semua
hasil tulisan yang disuguhkan merupakan kerja keras dari informan, yang
melibatkan semua kemampuan yang dimilikinya, baik secara sintagmatik:
penyusunan kata dalam kalimat (Sudaryanto, 1983:1) maupun kaidah
sosiolinguistik (Sumarsono, 2008:325). Bilamana hasil yang dituliskan
terdapat kekurangtepatan ini menandakan bahwa itulah batas kemampuan
maksimalnya dalam menguasai dan menggunakan kosakata dalam bertutur,
atau dengan kata lain sebagai kesalahan sejati atau kesalahan murni akibat
ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap penguasaan dan pemahaman
terhadap bahasa ibunya.
4. Pengujian Kosakata Dasar pada Generasi Muda di Kota Semarang
Pengujian kosakata dasar pada generasi muda meliputi kosakata ngoko
dan krama. Analisis dilakukan dua tahap, tahap pertama analisis terhadap
penghitungan kosakata ngoko dan tahap kedua dilanjutkan analisis terhadap
penghitungan kosakata krama. Selanjutnya, hasil pengujian kosakata ngoko dan
krama diperbandingkan untuk mengetahui potret penguasaan atas kosakata dasar
yang diujikan.
a. Hasil Pengujian Kosakata Ngoko
Pengujian kosakata ngoko yang dilakukan pada generasi muda Kota
Semarang diperoleh hasil temuan dengan rerata skor 61,6 %. Secara umum
dapat dikategorikan penguasaan kosakata dasar bentuk ngoko berada pada
kualifikasi: “cukup baik”. Rincian urutan capaian penguasaan kosakata ngoko
tertera pada tabel 4.4 di bawah ini.
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Tabel 4.4: Hasil Uji Penguasaan Kosakata Ngoko Generasi Muda
di Kota Semarang
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Medan Makna
seni tradisi
perkakas dalam rumah tangga
aktivitas sehari-hari
warna
sifat
anggota tubuh
tanya
pakian dan perhiasan
binatang dan tumbuhan
keterangan waktu
bilangan
rerata

Penguasaan Kosakata
Persentase Kualifikasi
13,3
tidak baik
40,9
kurang baik
42,9
58,0
cukup baik
59,3
61,1
62,8
70,0
77,0
baik
95,8
96,4
61,6
cukup baik

Hasil pengujian yang tertera pada tabel 4.4 memberikan potret secara
rinci terhadap penguasan kosakata pada masing-masing medan makna.
Penguasaan kosakata bermedan makna seni tradisi mulai sedikit dikenali oleh
penutur mudanya, persentase penguasaannya hanya mencapai 13,3% berada
pada kualifikasi: “tidak baik”. Fakta ini memberikan potret langsung bahwa
kosakata berkaitan dengan unsur seni tradisi atau budaya mulai ditinggalkan,
yang dikuatirkan pula perilaku budaya luhur Jawa mulai tergeser dengan
perilaku budaya urban dan asing. Penguasaan kosakata dengan kualifikasi:
“kurang baik” diduduki oleh kosakata bermedan makna perkakas dalam
rumah tangga (40,9%) dan aktivitas sehari-hari (42,9%).
Penguasaan kosakata dengan kualifikasi: “cukup baik” yang dikuasai
oleh penutur muda adalah kosakata bermedan makna warna (58%), sifat
(59,3%), anggota tubuh (61,1%), tanya (62,8%), dan pakian dan perhiasan
(70,0%). Hasil ini mengisyaratkan bahwa generasi muda dalam tuturan
keseharian masih mudah menggunakan kosakata tersebut.
Kosakata yang paling melekat dalam tuturan adalah kosakata
bermedan makna binatang dan tumbuhan (77%), keterangan waktu (95,8%),
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berkualifikasi: “baik”, terutama kosakata yang bermedan makna bilangan
dengan persentase penguasaan yang tertinggi.
b. Hasil Pengujian Kosakata Krama
Berdasar hasil pengujian pada kosakata krama

diperoleh temuan

bahwa penguasaan kosakata dasar bentuk krama pada generasi muda di kota
Semarang

berada dalam kualifikasi: “tidak baik”, rerata persentase

penguasaan hanya mencapai 20,5 %. Hasil ini memperkuat dugaan perihal
rendahnya kemampuan generasi muda Kota Semarang dalam bertutur Jawa
krama. Adapun rincian urutan persentase penguasaan kosakata krama tertera
pada tabel 4.5 di bawah ini.
Tabel 4.5: Hasil Uji Penguasaan Kosakata Krama Generasi Muda
Kota Semarang
Penguasaan Kosakata
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Medan Makna
seni tradisi
binatang dan tumbuhan
pakian dan perhiasan
perkakas dalam rumah tangga
aktivitas sehari-hari
warna
tanya
anggota tubuh
sifat
keterangan waktu
bilangan
rerata

Persentase
0
0,6
0,8
4,2
5,0
18,8
21,8
28,4
33,0
40,0
73,2
20,5

Kualifikasi
tidak baik

kurang
baik
cukup baik
tidak baik

Berdasarkan hasil temuan yang tertera pada tabel 4.5 di atas tampak
penguasaan kosakata bermedan makna seni tradisi 0% fakta temuan ini
menggambarkan bahwa informan generasi muda Kota Semarang yang
dijadikan informan sudah tidak mengenal lagi kosakata yang diujikan yang
bertautan dengan seni tradisi Jawa, dan fakta ini sekaligus dapat digunakan
sebagai dugaan awal bahwa generasi muda telah melupakan atau
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meninggalkan seni tradisi Jawa dan cenderung lebih tertarik pada seni pada
budaya barat.
Rendahnya penguasaan kosakata yang berada dibawah satu persen
(1%) terjadi pada medan makna binatang dan tumbuhan (0,6%) dan pakian
dan perhiasan (0,8%). Fenomena inipun pertanda bahwa generasi muda
mulai rendah kepeduliannya terhadap penguasaan kosakata yang dekat
dengan kebutuhan primernya: pakian dan perlengkapannya, begitu pula
dengan lingkungan sekitarnya: binatang dan tumbuhan kurang mendapat
perhatian. Tampaknya generasi muda telah berorientasi pada kepentingan
praktis yang lebih terarah kepada kebutuhan instan daripada menjalani proses
untuk mencapai tujuan tersebut. Gejala ini ditandai dengan anak muda lebih
suka membeli baju jadi daripada menjahitkan atau lebih suka memasang
hiasan plastik daripada memelihara tanaman alami. Kosakata lain yang
menduduki posisi kualifikasi: “tidak baik” adalah

perkakas dalam rumah

tangga (4,2%), aktivitas sehari-hari (5%), warna (18,8%), dan medan makna
tanya (21,8%).
Penguasaan kosakata yang berada pada kualifikasi: “kurang baik”
terdapat pada leksikon bermedan makna: anggota tubuh (28,4%), sifat (33%),
dan keterangan waktu (40%). Sebaliknya, untuk kosakata bermedan makna
bilangan berada pada kualifikasi: “cukup baik” dengan skor persentase
penguasaanya mencapai 73,2 %.
Secara umum, penguasaan kosakata dasar pada generasi muda berada
pada kualifikasi: “tidak baik” dengan rerata persentase berada pada skor
20,5%. Fakta ini merupakan potret rendahnya penguasaan kosakata dasar
bahasa Jawa pada generasi muda Kota Semarang, yang diduga sebagai
pemicu keengganan generasi muda untuk berbasa Jawa dan

pemicu

munculnya bentuk krama bahasa Jawa Semarangan.
c. Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Ngoko dan Krama
Perbandingan hasil pengujian penguasaan kosakata dasar antara
bentuk ngoko dan krama, dapat digunakan untuk mengetahui secara
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komprehensif terhadap penguasaan kedua ragam leksikon tersebut. Adapun
hasil perbandingan pengujian kedua bentuk leksikon tersebut tertera pada
tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.6: Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Ngoko dan Krama pada
Generasi Muda di Kota Semarang
No

Medan Makna
Ngoko
13,3
perkakas dlm rumah tangga
40,9
aktivitas sehari-hari
42,9
pakian dan perhiasan
70,0
warna
58,0
binatang dan tumbuhan
77,0
tanya
62,8
anggota tubuh
61,1
sifat
59,3
keterangan waktu
95,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

seni tradisi

11

bilangan
jumlah
rerata

Penguasaan Kosakata
Persentase
Krama Jumlah Rerata
13,3
0
6,65
4,2
45,1
22,6
5,0
47,9
24,0
0,8
70,8
35,4
18,8
76,8
38,4
0,6
77,6
38,8
21,8
84,6
42,3
28,4
89,5
44,8
33,0
92,3
46,2

Kualifikasi
tidak
baik

kurang
baik

40,0

135,8

67,9

cukup
baik

96,4
677,5

73,2
225,8

169,6
903,3

84,8
451,7

baik

61,6

20,5

82,1

41,1

kurang
baik

Data pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa kosakata ngoko lebih
dikuasai oleh generasi muda dengan jumlah rerata prosentase mencapai 61,6
%. Hal ini mengindikasikan pemakaian bentuk ngoko lebih dominan di dalam
tuturan dibandingkan dengan bentuk kramanya. Penguasaan bentuk krama
kurang dikuasai dengan rerata persentase hanya mencapai 20,5 %. Kurang
penguasaan terhadap leksikon krama dapat diindikasikan bahwa bentuk
tersebut jarang dipakai dan jauh (kurang lekat) dari kehidupan tuturan
generasi muda. Tampaknya generasi muda lebih nyaman menggunakan
bahasa Jawa ngoko dan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Jawa krama.
Manakala ditilik dari nilai skor rerata persentase penguasaan kosakata
dasar, ternyata penguasaan kosakata bermedan makna seni tradisi menduduki
tingkat paling rendah, yakni pada bentuk ngoko 13,3% dan bentuk krama 0%.
to user
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semakin merosot (ngoko) dan semakin tidak dipahami (krama), yang
akibatnya nilai-nilai seni tradisi Jawa yang luhur kurang tertanam lagi pada
generasi muda. Manakala dibandingkan dengan skor penguasaan kosakata
bermedan makna bilangan terjadi perbedaan nilai skor yang signifikan, yakni
pada bentuk ngoko rerata proesentase mencapai 96,4% dan pada bentuk
krama mencapai 73,2%. Hal ini pun dapat diindikasikan bahwa untuk
kepentingan-kepentingan ekonomi atau bisnis masih mendapat perhatian
khusus oleh penuturnya.
Hal yang paling mendasar dari temuan uji penguasaan kosakata ngoko
dan krama adalah penguasaan terhadap kosakata dasar pada generasi muda
Kota Semarang telah mengalami kemerosotan, rerata skor hanya mencapai
41,1%, berada pada kualifikasi: “kurang baik”. Dampak yang mungkin
muncul, dengan kondisi penguasan kosakata pada kualifikasi: “kurang baik”
adalah:
1) Generasi muda Jawa akan semakin menjauh terhadap penggunaan
bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.
2) Daya tahan penggunaan bahasa Jawa lebih mengarah kepada bentuk
ngoko daripada bentuk krama.
3) Bahasa Jawa krama sebagai bahasa kedua penutur Jawa semakin lemah
kedudukkannya, dimungkinkan besar akan tergeser oleh bahasa
Indonesia.
4) Bahasa Indonesia semakin menggeser kedudukan bahasa Jawa dalam
kehidupan sehari-hari
5) Kekuatan bahasa Jawa krama hanya muncul pada koridor pendidikan
manakala berkaitan dengan nilai pelajaran, kegiatan seni, dan kegiatan
seremonial Jawa.
6) Generasi muda Jawa semakin merapat pada bahasa Indonesia
dibandingkan dengan bahasa Jawa krama.
5. Pengujian Kemampuan Berbahasa Jawa pada Generasi Muda di Kota
Semarang
Pengujian kemampuan berbahasa Jawa pada generasi muda ditekankan
pada penggunaan kosakata dalamcommit
tuturan.
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terfokus pada bentuk tuturan yang muncul pada generasi muda Jawa manakala
berinteraksi verbal dengan mitra tuturnya. Temuan data (4c-1) di bawah ini
mencerminkan kemampuan berbahasa Jawa generasi muda Kota Semarang,
sebagai berikut.
Data 4c-1:
(1) Kula badhe siram riyin.
„Saya akan mandi dulu.‟
(2) Kula dereng siram dientosi rumiyin.
„Saya belum mandi ditunggu dahulu.‟
(3) Kula taksiram riyin, njenengan tengga riyin nggih
„Saya akan mandi dulu, Anda menunggu dulu ya.‟
Tuturan/kalimat (4c-1) ditemukan dalam peristiwa tutur sehari-hari, yang
diujarkan oleh generasi muda Jawa di Kota Semarang. Hal ini mengisyaratkan
bahwa tuturan tersebut berterima dan berlaku dalam lingkungan/komunitas
tuturan Jawa di Kota Semarang.
Fenomena yang menarik dalam kalimat (4c-1) adalah munculnya leksikon
krama inggil: siram „mandi‟ dipakai untuk membasakan diri sendiri (01: kula).
Tuturan/kalimat tersebut dianggap tidak patut (tidak sopan) manakala diukur
dengan menggunakan parameter bahasa Jawa standar (preskriptif normatif).
Ketidakpatutan tersebut terletak pada penempatan leksikon siram „mandi‟ yang
menyertai orang pertama: kula. Leksikon siram „mandi‟ hanya dapat
diperuntukan kepada mitra tutur/02 yang memiliki status atau tingkatan sosial
yang lebih tinggi daripada 01. Sehingga kata yang patut untuk menggantikan
leksikon siram „mandi‟ adalah adus „mandi‟. Dengan demikian, tuturan yang
diharapkan muncul adalah
(1b) Kula badhe adus riyin.
Saya akan mandi dulu.‟
(2b) Kula dereng adus dientosi rumiyin.
Saya belum mandi ditunggu dahulu.‟
(3b) Kula takadus riyin, panjenengan tengga riyin nggih
Saya akan mandi dulu, Anda menunggu dulu ya.‟
Secara deskriptif empiris, justru ketiga bentuk kalimat pada tuturan (4c-1)
yang muncul dan banyak digunakan dalam tuturan di kalangan generasi muda di
Kota Semarang bahkan dianggap
sebagai
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berterima. Dianggap pula bahwa kalimat tersebut adalah bentuk yang sopan dan
sebagai salah satu cara untuk menghormati mitra tuturnya. Temuan fenomana ini
diperkuat dengan bentuk tuturan lain yang ditemukan pada peristiwa tutur seharihari di bawah ini. Masing-masing peserta tuturnya saling membasakan diri untuk
saling menghormati. Fenomena ini tampak pada peristiwa tutur (4c-2) di bawah
ini.
Data 4c-2:
(1) 01 : Wuk ndhang siram sik, bareng Bapak rak.
„Wuk lekas mandi dulu, bersama Bapak tidak?‟
(2) 02 : Bareng Pak, taksiram sik ya.
„Bersama Pak, saya mandi dulu ya‟
(3) 01 : Ndhang Wuk, yen iso rada gasik budhale.
„Lekas Wuk, kalau bisa agak awal berangkatnya.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4c-2) di atas adalah
percakapan antara dua peserta tutur dari keluarga muda Semarang yang bertempat
tinggal Mrican, Kelurahan Lamper Kidul, Semarang Selatan. Penutur adalah
seorang ayah berusia 35 tahun bekerja sebagai guru SMP swasta dan mitra tutur
adalah sang anak yang berusia 10 tahun pelajar SD. Peristiwa tutur ini terjadi
pagi hari menjelang persiapan berangkat sekolah.
Kesopanan dan kewajaran yang terjadi pada peristiwa tutur (4c-2) yang
diakui oleh penuturnya sebagai tuturan berterima, dibuktikan melalui:
1) Komponen tutur (01 dan 02) tidak saling tersinggung dan tidak ada yang
saling terancam.
2) Fenomena saling membasakan diri sendiri pada masing-masing peserta
tutur, sebagai tanda terjadinya jalinan kerjasama dalam peristiwa tutur.
3) Terjadi kesamaan pemahaman terhadap penempatan leksikon (krama
inggil) dalam tuturan. Dianggapnya sebagai kesepakatan bersama sekaligus
menjadi ciri kedaerahan (basa Semarangan). Seperti yang diungkapkan oleh
penutur asli bahasa Jawa Semarang sebagai berikut:
“… bahwa orang Semarang ora isa basa tidak salah jika dari konteks
kaidah basa Jawa standar, yang biasanya mengacu pada dialek Solo dan
Yogyakarta. Namun, jika dilihat dari kacamata dialek Semarangan, maka
kebiasaan orang Semarang untuk mbasakke awake dhewe bukan hal yang
keliru. Bukankah penggunaan ragam bahasa itu seringkali berdasarkan
kesepakatan para penuturnya
(Hartono,
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Berangkat dari fakta yang terjadi pada tuturan (4c-1) dan (4c-2) di atas,
yang terjadi di Kota Semarang, dapat diindikasikan telah terjadi paradoks
terhadap penggunaan kosakata krama inggil di kalangan penutur Jawa di kota
Semarang, yakni:
1) Kosakata krama inggil memiliki kebebasan dalam penggunaannya, dapat
dipergunakan untuk diri sendiri atau diri penutur (honorific paradox).
2) Bentuk kesopanan atau unggah-ungguh bertutur dibangun dengan cara
membahasakan diri sendiri untuk menghormati mitra tuturnya (manners
paradox).
6. Pengujian Kosakata Dasar pada Generasi Muda di Kota Pekalongan
Pengujian kosakata dasar pada generasi muda kota Pekalongan inipun
dipilahkan atas dua bagian, yakni pengujian kosakata ngoko dan krama.
Pemilihan bentuk analisis ini atas pertimbangan untuk memperoleh hasil
penelitian yang optimal.
a. Hasil Pengujian Kosakata Ngoko
Melalui pengujian kosakata ngoko diperoleh temuan bahwa
penguasaan kosakata dasar bentuk ngoko pada generasi muda di kota
Pekalongan berada pada kualifikasi: “cukup baik”, yakni rerata skor
persentase penguasaan mencapai 66,8%. Adapun rincian urutan capaian
penguasaan kosakata dasar tertera pada tabel 4.7 di bawah ini.
Tabel 4.7: Hasil Uji Penguasaan Kosakata Ngoko Generasi Muda
di Kota Pekalongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Medan Makna
seni tradisi
sifat
perkakas dalam rumah tangga
anggota tubuh
aktivitas sehari-hari
tanya
pakian dan perhiasan
binatang dan tumbuhan
keterangan waktu
warna
bilangan
commit to user
rerata

Penguasaan Kosakata
Persentase Kualifikasi
21,3
tidak baik
49,7
kurang baik
51,0
cukup baik
52,1
58,7
69,0
71,0
76,1
baik
91,6
96,4
97,6
66,8
cukup baik
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Berdasar rincian yang tertera pada tabel 4.7 di atas tampak bahwa
penguasaan kosakata ngoko bermedan makna seni tradisi sangat rendah
21,3%, berada pada kualifikasi penguasaan: “tidak baik”, satu tingkat lebih
baik diduduki kosakata bermedan makna: sifat berada pada kualifikasi:
“kurang baik” (49,7%). Untuk kualifikasi: “cukup baik” ditempati kosakata
bermedan makna: perkakas

dalam rumah tangga (51%), anggota tubuh

(52,1%), aktivitas sehari-hari (58,7%), tanya (69%), dan pakian dan
perhiasan (71%). Posisi kualifikasi: “baik” ditempati empat medan makna,
yakni kosakata bermedan maka binatang dan tumbuhan (76,1%), tiga medan
makna berikut memliki skor persentase di atas 90% yakni medan makna
waktu (91,6%), warna (96,4%), dan Posisi tertinggi pada kosakata bermedan
makna bilangan (97,6 %).
Perbedaan yang signifikan terletak pada kosakata bermedan makna
seni tradisi (21,3%) dengan kosakata bermedan makna bilangan (97,6 %).
Kosakata bermedan makna seni tradisi berada pada kualifikasi: “tidak baik”
(terendah) sedang kosakata bermedan bilangan berada pada kualifikasi:
“baik” (tertinggi). Perbedaan yang mencolok antara dua medan makna
tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan
praktis. Manakala bersinggungan dengan seni tradisi generasi muda mulai
lemah dan lambat laun meninggalkan seni tradisi budaya Jawa, yang
dianggapnya terlalu rumit dan kurang praktis. Namun, manakala berkaitan
dengan kepentingan ekonomi (kelayakan hidup) generasi muda bergairah dan
berpacu cepat untuk meraihnya. Kesinambungan dengan fenomana tersebut
maka wajar bila generasi muda lebih menguasai kosakata yang bergayutan
dengan bilangan daripada yang bersentuhan dengan seni tradisi Jawa.
b. Hasil Pengujian Kosakata krama
Berdasar hasil pengujian pada kosakata krama diperoleh temuan
bahwa penguasaan kosakata dasar krama pada generasi muda di Kota
Pekalongan berada pada kualifikasi: “kurang baik”, rerata penguasaan
kosakata dasar hanya mencapai skor 25,5 %. Rincian urutan capaian
commit to user
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Tabel 4.8 : Hasil Uji Penguasaan Kosakata Krama Generasi Muda
di Kota Pekalongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Penguasaan Kosakata
Persentase Kualifikasi
seni tradisi
0
tidak baik
anggota tubuh
1,2
pakian dan perhiasan
5,0
perkakas dalam rumah tangga
5,4
binatang dan tumbuhan
5,7
sifat
10,6
aktivitas
17,0
warna
35,8
kurang baik
tanya
45,2
keterangan waktu
63,0
cukup baik
bilangan
91,0
baik
rerata
25,5
kurang baik
Berdasar tabel 4.8 di atas tampak bahwa penguasaan kosakata krama
Medan Makna

secara umum pada generasi muda Kota Pekalongan masih rendah, berada
pada kualifikasi: “kurang baik”, bahkan untuk kosakata bermedan makna seni
tradisi sudah tidak dikenali lagi, dengan skor nol. Dalam temuan ini, lebih
dari separuh kelompok medan makna berada dalam klasiifikasi: “tidak baik”,
yakni madan makna: seni tradisi (0%), anggota tubuh (1,2%), Pakian dan
perhiasan (5%),

perkakas

dalam rumah tangga (5,4%), binatang dan

tumbuhan (5,7%), sifat (10,6%), dan aktivitas sehari-hari (17%). Dengan
demikian, tujuh dari sebelas kelompok medan makna yang diujikan
menduduki kualifikasi: “tidak baik”. Hasil ini, secara kuantitas memberikan
potret yang nyata bahwa generasi muda di Kota Pekalongan mengalami
kemerosotan dan kesurutan dalam penguasaan kosakata krama.
Fakta lain yang memperjelas kemerosotan penguasaan kosakata
krama pada generasi muda di Kota Pekalongan adalah dua medan makna
berada dalam kualifikasi: “kurang baik”, yakni medan makna warna (35,8%)
dan tanya (45,2%). Sedangkan untuk kualifikasi: “cukup baik” dan “baik“
diduduki masing-masing satu medan makna, yakni medan makna keterangan
waktu (63% kualifikasi: ”cukup baik”) dan bilangan (91%, kualifikasi:
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c. Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Ngoko dan Krama
Perbandingan hasil pengujian penguasaan kosakata dasar antara
bentuk ngoko dan krama digunakan untuk mengetahui perbedaan penguasaan
terhadap kedua bentuk leksikon tersebut secara komprehensif. Adapun
perbandingan hasil pengujian antara leksikon ngoko dan krama tertera pada
tabel 4.9 di bawah ini.
Tabel 4.9: Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Bentuk Ngoko dan Krama
pada Generasi Muda di Kota Pekalongan
Penguasaan Kosakata
Persentase
No
Medan Makna
Kualifikasi
Ngoko Krama Jumlah Rerata
1
seni tradisi
tidak
21,3
0
21,3
10,7
baik
2
anggota tubuh
52,1
1,2
53,3
26,7
3
perkakas dlm rumah
51,0
5,4
56,4
28,2 kurang
tangga
baik
4
aktivitas sehari-hari
58,7
17,0
60,4
30,2
5
pakian dan perhiasan
71,0
5,0
76,0
38,0
kurang
6
binatang dan tumbuhan
76,1
5,7
81,8
40,9
baik

7
8
9
10
11

sifat
warna
tanya
keterangan waktu
bilangan
jumlah
rerata

49,7
96,4
69,0
91,6
97,6
734,5

10,6
35,8
45,2
63,0
91,0
279,9

60,3
132,2
114,2
154,6
188,6
1014,4

66,1
66,1
72,1
77,3
94,3
507,2

cukup
baik

66,8

25,5

92,2

46,1

kurang
baik

baik

Data pada tabel 4.9 di atas memperlihatkan hasil perbandingan antara
penguasaan kosakata ngoko dan krama. Perpaduan hasil uji penguasaan
kosakata dasar baik ngoko maupun krama memperkuat temuan bahwa
penguasaan kosakata dasar pada generasi muda di Kota Pekalongan cukup
memprihatinkan, berada pada kualifikasi: “kurang baik”, dengan rerata skor
hanya mencapai 46,1%. Hasil ini merupakan potret sesungguhnya kondisi
penguasaan kosakata dasar di kalangan generasi muda saat ini, yakni pada
situasi “kurang baik” baik pada kemampuan menguasai kosakata ngoko
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Akibat dari lemahnya penguasaan kosakata dasar berakibat muncul
rasa keengganan untuk bertutur Jawa, terutama bertutur krama. Berdasar
capaian skor pada tabel 4.9, manakala generasi muda di Kota Pekalongan
bertutur Jawa berkecenderungan menggunakan tuturan ngoko. Fenomena ini
mendorong meluasnya penggunaan tuturan ngoko yang multilapis. Tuturan
ngoko multilapis adalah gejala penggunaan tuturan Jawa yang digunakan oleh
generasi muda dalam bertutur dengan mengabaikan sosiokultural mitra
tuturnya. Tuturan ngoko akan diterapkan baik pada mitra tutur yang memiliki
status/fungsi sosial yang berimbang maupun takberimbang. Terlihat pada
tuturan (4c-3) di bawah ini.
Data 4c-3:
(1) 01
(2) 02

: Pak Dhe pak maring nang ndi po‟?
‟Pak Dhe mau pergi kemana tho?
: Iki pak nang Ngeboom og ngeluru sesek.
„Ini mau ke pantai Ngeboom kok, cari ikan asin.‟

Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4c-3) adalah dua
peserta tutur yang memiliki perbedaan usia dan fungsi sosial. Penutur/01
adalah anak muda kampung berusia kisaran 20-an tahun dan mitra tutur/02
adalah seorang bapak berusia kisaran 40-an tahun. Peristiwa tutur terjadi
dalam suasana santai, 01 posisi duduk di pelataran dan 02 melewati pelataran.
Tuturan ini merupakan tuturan salam tegur sapa.
Tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4c-3) di atas, tampak
penutur muda menggunakan tuturan ngoko pada mitra tutur yang fungsi
sosialnya lebih tinggi daripada 01. Penggunaan ujaran tersebut tanpa beban
dan berterima, yang ditandai terjadi keberlangsungan tuturan tersebut dalam
peristiwa tutur.
Meluasnya penggunaan tuturan ngoko multilapis didorong juga
akibat rendahnya penguasaan kosakata bermedan makna: seni tradisi. Hal ini
memperkuat indikasi bahwa pemahaman terhadap budaya Jawa khususnya
seni tradisi semakin melemah, akibatnya nilai-nilai budaya Jawa yang luhur
berwujud kesopanan, saling menghormati, dan keselarasan kurang tertanam
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7. Pengujian Kemampuan Berbahasa Jawa pada Generasi Muda di Kota
Pekalongan
Hasil pengujian terhadap kemampuan berbahasa Jawa pada generasi
muda di Kota Pekalongan memperlihatkan temuan adanya fenomena kebebasan
menempatkan kosakata krama dalam ujaran. Kebebasan penempatan ini
ditemukan pada tuturan (4c-4) di bawah ini.
Data 4c-4:
(1) 01 : Mbah sare ndi, kula taksare sek ya.
„Mbah tidur dimana, saya tidur dulu ya.‟
(2) 02 : Gampang, wis leh yen pak turu dhisik.
„Gampang, sudah kamu kalau akan tidur dulu.‟
Latar sosiokultural yang mengikuti peristiwa tutur (4c-4) di atas adalah
dua peserta tutur dari kalangan keluarga tua yang tinggal di Kelurahan Kauman,
Pekalongan Timur. Keduanya memiliki pertalian akrab yang terikat oleh tali
keturunan antara seorang nenek dengan cucunya.
Tuturan (4c-4) di atas merupakan potret tuturan yang digunakan oleh
penutur muda di Kota Pekalongan. Ujaran/kalimat tersebut memperlihatkan
adanya fakta bahwa kosakata krama inggil: sare „tidur‟ memiliki kebebasan letak
dalam tuturan. Ujaran (4c-4:1): Mbah sare ndi, kula taksare sek ya „Mbah tidur
dimana, saya tidur dulu ya‟. Leksikon sare „tidur‟ pada tuturan ini memiliki
kebebasan fungsi yakni dapat untuk 02 maupun untuk diri sendiri/01. Tampaknya
01 kurang memahami terhadap kaidah tingkat tutur krama alus. Hal ini disadari
oleh 02, yang mencoba memberikan pembelajaran melalui perilaku tutur
berikutnya (4c-4:2): Gampang, wis leh yen pak turu dhisik „gampang, sudah
kamu kalau akan tidur dulu‟. Dalam tuturan ini tersirat pembelajaran bahwa
leksikon yang tepat untuk diri sang cucu adalah turu „tidur‟. Namun demikian,
tipe tuturan ini masih dianggap berterima karena penuturnya tergolong kanakkanak.
Temuan fenomena yang terkait dengan tuturan krama/krama alus adalah:
1) Penutur Jawa di Kota Pekalongan tampaknya lebih taat terhadap
penggunaan kaidah tuturan krama/krama alus.
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2) Bila terjadi gejala kramanisasi diri dalam tuturan maka dianggap sebagai
tuturan kanak-kanak atau dikenal dengan sebutan kojahan bocah alit.
3) Gejala kramanisasi diri mulai merambah pada penutur dewasa terutama di
kalangan keluarga muda perkotaan, meskipun penutur dewasa tersebut
menyadari kekeliruannya.
Keunikan lain muncul pada penggunaan kosakata ngoko, yakni adanya
perluasan fungsi pemakaian (multilapis).

Fenomena ini ditandai dengan

penggunaan tuturan ngoko yang mengabaikan sosiokultural mitra tutur, baik
dalam situasi santai maupun serius, baik kenal maupun tidak akrab/asing. Dengan
demikian, tuturan ngoko dapat digunakan pada mitra tutur yang memiliki
status/fungsi sosial yang berimbang maupun takberimbang.
8. Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Dasar Ngoko antara Generasi
Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
Perbandingan penguasaan kosakata ngoko antara generasi muda di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan memperlihatkan hasil yang agak berimbang,
masing-masing berada pada kualifikasi cukup baik. Pada penguasaan kosakata
ngoko generasi muda Kota Pekalongan hasilnya sedikit lebih baik (skor 66,8)
dibandingkan generasi muda Kota Semarang (skor 61,6). Perbedaan penguasaan
kosakata ngoko ini tampak pada diagram (4.1) di bawah ini.
Diagram 4.1: Hasil Perbandingan Uji Penguasaan Kosakata Ngoko antara
Generasi Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan

Berdasarkan diagram 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa generasi muda
Jawa di Kota Pekalongan memiliki penguasaan kosakata ngoko lebih baik
daripada generasi muda Jawa yang berada di Kota Semarang. Fenomena ini
memperlihatkan bahwa generasi muda Jawa Kota Pekalongan lebih peduli
dengan bahasa Jawanya.
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Perbedaan penguasaan kosakata ngoko antara generasi muda Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan lebih signifikan bila diperbandingkan
berdasarkan medan makna, seperti pada diagram (4.2) di bawah ini.
Diagram 4.2: Hasil Perbandingan Uji Penguasaan Kosakata Ngoko per Medan
Makna antara Generasi Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan

Berdasarkan diagram (4.2) di atas, hasil pengujian penguasaan kosakata
ngoko yang diperbandingan berdasarkan medan makna diperoleh hasil yang
memotret generasi muda Jawa di Kota Pekalongan lebih menguasai kosakata
ngoko dengan mengungguli 9 medan makna. Sedang generasi muda Jawa Kota
Semarang hanya unggul pada 2 medan makna, yakni: binatang & tumbuhan dan
sifat.
Hasil pengujian atas penguasaan kosakata ngoko pada dua kelompok
generasi muda di Kota Semarang dan Pekalongan dapat dipakai sebagai rambu
awal untuk mengindikasi telah terjadi fenomena:
1) Generasi muda lebih suka menggunakan leksikon dialektal daripada
kosakata bahasa Jawa standar. Kosakata yang ada di dalam bahasa Jawa
standar dianggap sebagai bahasa pelajaran.
2) Kepedulian sekolah daerah (Pekalongan) terhadap pendidikan bahasa
daerah lebih tinggi daripada sekolah metropolis (Semarang). Fakta ini
dibuktikan bahwa generasi muda Pekalongan lebih menguasai kosakata
Jawa (ngoko dan krama) lebih tinggi daripada generasi muda Semarang.
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Sekaligus sebagai bukti bahwa ranah keluarga mulai tumpul terhadap
pengenalan dan pemebalajaran bahasa Jawa kepada anak-anaknya.
3) Bahasa Jawa ngoko mulai berkurang penggunaannya dalam tuturan
keluarga, dan hanya sering pada lingkungan teman sebaya, itupun telah
didominasi oleh leksikon dialektal.
9. Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Dasar Krama antara Generasi
Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
Perbandingan penguasaan kosakata krama antara generasi muda di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan memperlihatkan hasil yang berbeda. Penguasaan
kosakata krama generasi muda Jawa Kota Semarang berada di bawah generasi
muda Jawa Pekalongan. Hasil cukup memprihatinkan, yakni berada pada
kualifikasi tidak baik dengan skor 20,5; sedang generasi muda Jawa Pekalongan
berada pada kualifikasi kurang baik dengan skor 25,5. Hasil ini mengindikasikan
bahwa penguasaan atas kosakata krama di kalangan generasi muda sangat lemah.
Potret kelemahan pengguasaan kosakata krama tampak pada diagram (4.3) di
bawah ini.
Diagram 4.3: Hasil Perbandingan Uji Penguasaan Kosakata Krama antara
Generasi Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan

Melalui diagram 4.3 di atas, tampak potret lemahnya penguasaan atas
kosakata krama. Penguasaan kosakata krama generasi muda Jawa Kota
Pekalongan masih lebih baik daripada generasi muda Jawa yang berada di Kota
Semarang. Fenomena ini memperlihatkan peminatan belajar bahasa Jawa krama
pada generasi muda Jawa Kota Pekalongan masih lebih tinggi daripada generasi
muda Jawa Kota Semarang.
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Perbedaan penguasaan kosakata krama antara generasi muda Jawa Kota
Semarang dan Kota Pekalongan lebih signifikan melalui perbandingkan per
medan makna, seperti pada diagram (4.4) di bawah ini.
Diagram 4.4: Hasil Perbandingan Uji Penguasaan Kosakata Ngoko per Medan
Makna antara Penutur Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil pengujian penguasaan kosakata krama yang tertera
pada diagram (4.4) memperlihatkan ada satu medan makna: seni tradisi tidak
dikenali, baik oleh generasi muda Jawa Kota Semarang maupun generasi muda
Jawa Kota Pekalongan. Terbukti skor yang tertera menunjuk pada angka nol.
Fakta ini mengindikasikan bahwa banyak kaum generasi muda mulai melupakan
atau meninggalkan seni tradisi budaya Jawa dan ada kecenderungan tertarik pada
seni budaya barat.
Hasil pengujian ini dapat dipakai sebagai indikasi awal terhadap dugaan
munculnya fenomena:
1) Generasi muda Jawa mulai semakin menjauh terhadap penggunaan bahasa
Jawa krama dalam kehidupan sehari-hari dan semakin merapat kepada
bahasa Indonesia.
2) Bahasa Jawa krama semakin lemah kedudukkannya dimungkinkan besar
akan tergeser oleh bahasa Indonesia.
3) Peran pendidikan sangat diperlukan untuk mengenalkan dan menanamkan
tuturan krama, mengingat pilar orang tua mulai rapuh atas penguasaan
kosakata kramanya.
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10. Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata dasar antara Generasi Muda di
Kota Semarang dengan Generasi Muda di Kota Pekalongan
Perbandingan hasil pengujian kosakata dasar antara generasi muda diKota
Semarang dengan generasi muda di Kota Pekalongan terlihat pada tabel 4.10 di
bawah ini.
Tabel 4.10: Perbandingan Hasil Pengujian Kosakata Bentuk Ngoko dan
Krama antara Generasi Muda di Kota Semarang dengan Generasi Muda di
Kota Pekalongan
No

Medan Makna

1

anggota tubuh

2

pakaian dan perhiasan

3
4
5
6
7
8
9
10
11

perkakas dlm rumah
tangga
binatang dan tumbuhan
seni tradisi
aktivitas sehari-hari
sifat
warna
bilangan
tanya
keterangan waktu
jumlah
rerata

Penguasaan Kosakata ngoko & Krama
Kota Semarang
Kota Pekalongan
Rerata
Kualifikasi Rerata Kualifikasi
Kurang baik
Kurang baik
44,8
26,7
35,4

Kurang baik

38,0

Kurang baik

22,6

Tidak baik

28,2

Kurang Baik

38,8
6,65
24,0
46,2
38,4
84,8
42,3
67,9
451,7
41,1

Kurang baik
Tidak baik
Tidak baik

40,9
10,7
30,2
66,1
66,1
94,3
72,1
77,3
507,2
46,1

Kurang baik
Tidak baik
Kurang baik

Kurang baik
Kurang baik
baik
Kurang baik
Cukup baik
Kurang baik

Cukup baik
Cukup Baik
baik
Cukup baik
baik
Kurang baik

Perbandingan hasil pengujian antara generasi muda di Kota Semarang
dengan generasi muda di Kota Pekalongan dilakukan untuk melihat kadar
perbandingan terhadap kemampuan penguasaan atas kosakata dasar yang
diujikan. Berdasarkan rincian skor yang tertera pada tabel 4.10 di atas, tampak
bahwa terjadi kesamaan temuan, secara umum generasi muda di dua kota
memperlihatkan kemampuan penguasaan kosakata yang sama berada pada
kualifikasi: “kurang baik”. Namun demikian, bila dibandingkan per medan
makna maka generasi muda di Kota Pekalongan memiliki nilai skor lebih tinggi
daripada generasi muda di Kota Semarang. Perbedaan signifikan terjadi pada
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1) Medan makna aktivitas sehari-hari:
Generasi muda di Kota Semarang berada pada kualifikasi: “tidak baik”,
sedang generasi muda di Kota Pekalongan berada pada kualifikasi: “kurang
baik”.
2) Medan makna sifat, warna, dan tanya:
Generasi muda di Kota Semarang berada pada kualifikasi: “kurang baik”,
sedang generasi muda di Kota Pekalongan berada pada kualifikasi: “cukup
baik”
3) Medan makna keterangan waktu:
Generasi muda di Kota Semarang berada pada kualifikasi: “cukup baik”,
sedang generasi muda di Kota Pekalongan berada pada kualifikasi: “baik”
Dengan demikian, dapat dikatakan berdasarkan uji penguasaan kosakata
dasar memperlihatkan bahwa generasi muda Jawa di Kota Pekalongan memiliki
kemampuan penguasaan kosakata dasar lebih baik daripada generasi muda Jawa
di Kota Semarang.
Diagram 4.5: Hasil Perbandingan Uji Penguasaan Kosakata Dasar antara
Generasi Muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan

11. Dampak Rendahnya Penguasaan Kosakata
Dampak dari rendahnya penguasaan kosakata bahasa Jawa pada penutur
Jawa generasi muda di Kota Semarang dan Kota Pekalongan dapat memicu
timbulnya fenomana campur kode, tumpang tindih dalam penempatan kosakata
pada tuturan, penjawaan terhadap leksikon lain, suburnya unsur dialektal masuk
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a. Campur Kode
Munculnya gejala campur kode (code mixing) pada bahasa Jawa
dengan bahasa Indonesia. Fenomena campur kode ini telah menjadi hal yang
lazim terjadi pada keluarga Jawa perkotaan. Kelaziman ini akhirnya menjadi
kekhasan bagi penutur bahasa Jawa perkotaan, seperti pada data tuturan (4c5) di bawah ini.
Data 4c-5:
(1) Bapak berangkatipun teng Jakarta hari napa?
„Bapak berangkatnya ke Jakarta hari apa?‟
(2) Pak Lurah mboten saget datang, lagi masuk angin.
„Pak Lurah tidak dapat datang, baru masuk angin‟.
(3) Coba takonna Yanto wae, deweke lebih paham.
„Cuba ditanyakan Yanto saja, dia lebih paham‟
Tuturan (4c-5) merupakan gejala masuknya kosakata bahasa
Indonesia ke dalam tuturan Jawa. Penutur/01 lebih terbiasa menggunakan kata
berangkat dan hari daripada kata tindak dan dinten; kata datang lebih dikenal
daripada kata rawuh; frasa lebih paham lebih dikenal daripada frasa luwih
mangerti.
Fenomena di atas menjadi menarik karena menimbulkan banyak
pandangan, antara lain:
1) Kalangan Pesimistis
Kalangan pesimistis yang diwakili oleh pendidik dan pemerhati
bahasa. Mereka menyatakan bahwa fenomena mixing code sebagai pertanda
negatif bagi perkembangan bahasa Jawa, karena dapat merusak substansi
bahasa Jawa itu sendiri. Gejala ini harus dihentikan dengan cara
penggalangan pembelajaran bahasa Jawa yang tepat di jalur formal (sekolah).
Kalangan ini bersikukuh bahwa bahasa Jawa yang benar adalah bahasa Jawa
baku

(Solo-Yogyakarta),

yang

memiliki

aturan

baku,

maka

harus

dikembalikan ke dalam aturan yang sebenarnya.
2) Kalangan Optimistis
Kalangan optimistis diwakili oleh penutur Jawa yang tinggal di
perkotaan itu sendiri. Mereka
menganggap
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campur kode antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia justru akan
memperkokoh posisi bahasa Jawa itu sendiri. Kekokohan bahasa Jawa telah
diperlihatkan melalui fiturnya, yakni terbuka dan luwes terhadap pengaruh
bahasa dari manapun juga. Sifat terbuka memperlihatkan bahwa bahasa Jawa
dapat menerima kosakata bahasa apapun masuk kedalam ujarannya. Sifat
luwes memperlihatkan bahwa setiap bahasa yang bersentuhan dengan bahasa
Jawa dapat dijawakan atau diubah menjadi bahasa Jawa.
b. Tumpang Tindih Penempatan Kosakata dalam Tuturan
Tumpang tindih penempatan kosakata, terutama leksikon krama inggil
dalam tuturan. Tumpang tindih kerapkali terjadi manakala bersentuhan
dengan kesopanan bertutur dengan mitra tutur. Tumpak tindih yang terjadi
adalah kebebasan menempatkan kosakata krama inggil dalam berujar tanpa
mempertimbangkan kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa
standar. Akibatnya adalah munculnya kramanisasi pada diri sendiri atau
kramanisasi diri. Fenomena ini terlihat pada data tuturan (4c-6) di bawah ini.
Data 4c-6:
(1) Pak mangke sonten kula badhe tindak teng jenengan.
„Pak nanti sore saya akan pergi ke tempat Bapak.
(2) Mboten usah diarep-arep, mangke diparingi.
„Tidak usah ditunggu-tunggu, nanti dikasih‟
(3) Kulo tak siram riyin mang entosi sekedhap.
„Saya akan mandi dulu ditunggu sebentar‟.
Tuturan (4c-6) adalah bentuk ujaran berterima dan produktif di
kalangan penutur Jawa di Kota Semarang. Keunikan atau kekhasan ujaran
tersebut terletak pada penempatan leksikon krama inggil: tindak „pergi‟, {diparing-i} „diberi‟ dan siram „mandi‟ untuk diri penutur (kula „saya‟).
Fenomena ini berseberangan dengan kaidah normatif yang berlaku dalam
bahasa Jawa standar yang memiliki ketetapan baku bahwa kosakata
krama/krama inggil hanya diperuntukkan kepada mitra tutur yang memiliki
fungsi dan status sosial lebih tinggi daripada penutur serta pantang untuk
dipakai oleh diri penutur.
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c. Kramanisasi Kosakata Ngoko
Untuk menutupi kekurangan penguasaan kosakata krama dan krama
inggil biasanya digantikan posisinya dengan kosakata kosakata ngoko yang
dikramakan atau kramanisasi kosakata ngoko.
Proses kramanisasi dari bentuk ngoko ke dalam bentuk krama
dilakukan dengan mengimbuhkan afiks penanda leksikon krama ke dalam
leksikon ngoko.

Proses ini dianggap paling mudah daripada mencari

padanannya dalam bentuk krama dan krama inggil. Gejala ini tercermin pada
tabel 4.11 di bawah ini.
Tabel 4.11: Proses Kramanisasi dari bentuk ngoko dan Kosakata Padanan
dalam Bentuk Krama dan Krama Inggil
Kosakata Padanan
Gloss
Ngoko AfiksKrama
Krama
Krama
Inggil
datang teka
-ipun
tekanipun
dugi
rawuh
duduk linggih
dipun- -aken dipunlinggihaken lenggah pinarak
makan mangan -ipun
manganipun
nedha
dhahar
pulang mulih,
-ipun
balinipun
mantuk, kondhur
bali
wangsul
rumah omah
-ipun
omahipun
griya
dalem
Suburnya gejala kramanisasi dari bentuk ngoko ke dalam bentuk
Kosakata
Kramanisasi

1
2
3
4
5

krama pada tuturan sehari-hari, tampak pada data tuturan (4c-7) di bawah ini:
Data 4c-7:
(1) Tekanipun dinten napa, Mas?
„Datangnya hari apa, Mas?‟
(2) Monggoh dipunlinggihaken riyin.
„Silakan didudukan terlebih dahulu‟
(3) Nuwun sewu manganipun ngagem blenyek
„Mohon maaf makannya dengan lauk blenyek8.
(4) Mangke mulihipun lewat pundi nggih?
„Nanti pulangnya lewat mana ya?‟
(5) Omahipun radi awon
„Rumahnya agak jelek‟
Tuturan (4c-7) di atas dianggap sebagai bentuk tuturan yang sopan
dan berterima oleh penutur Jawa di Kota Semarang walaupun bertentangan
8
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dengan kaidah normatif bahasa Jawa standar yang melarang mengimbuhkan
afiks penanda krama ke dalam leksikon ngoko.
Adapun beberapa faktor pemicu munculnya kramanisasi leksikon
ngoko pada masyarakat penutur Jawa Kota Semarang adalah:
1) Rendahnya penguasaan kosakata krama dalam diri penutur.
2) Keengganan belajar bahasa Jawa krama dalam kehidupan sehari-hari.
3) Kebiasaan seneng nggampangke (suka melakukan yang termudah)
dalam kehidupan bertutur.
4) Legalitas lingkungan yang mensyahkan keberterimaan bentuk tuturan
kramanisasi ngoko sebagai bentuk yang sopan.
5) Kontinuitas penggunaan dalam tuturan harian.
d. Penjawaan Bahasa
Penjawaan bahasa atau menjawakan bahasa lain ke dalam bahasa
Jawa (naturalisasi bahasa) dilakukan dengan memanfaatkan morfem bahasa
Jawa yang dilekatkan ke dalam bahasa lain, dengan proses morfologik Jawa.
Fenomena ini diperlihatkan pada data tuturan (4c-8) di bawah ini.
Data 4c-8:
(1) Monggoh dipuntiduraken riyin kersanipun mboten rewel.
„Silakan ditidurkan dahulu agar supaya tidak rewel‟
tidur (BI) + {dipun--aken} (simulfiks BJk) > dipuntiduraken
(2) Sedaya sampun saget dipunberangkataken.
„Semua sudah bisa diberangkatkan‟
berangkat (BI) +{dipun--aken}(simulfiksBJk)> dipunberangkataken

(3) Buku menika kapan badhe dipunlauncing.
„Buku itu kapan akan diluncurkan‟
launcing (Bing) + {dipun-} (prefiks BJk) > dipunlauncing
(4) Cubi dipunprint riyin.
„Coba dicetekan terlebih dahulu‟
print (BIng) + {dipun} (prefiks BJk) > dipunprin
(5) Ingkang gampil dipundelete mawon.
„Yang paling mudah dihapus saja‟
delete (BIng) + {dipun} (prefiks BJk) > dipundelete
(6) Nyuwun tulung dipuncopiaken riyin.
„Minta tolong dikopikan dulu‟
copy (BIng)+{dipun- -aken}(simulfiks BJk) > dipuncopiaken
Tuturan (4c-8) memperlihatkan adanya gejala penjawaan bahasa
melalui proses morfologik Jawa.
Pada
tuturan (4c-8:1,2) terjadi penjawaan
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bahasa Indonesia, yakni kata tidur dan berangkat mendapat tambahan
simulfiks
krama
{dipun-/-aken}
menjadi
dipuntiduraken
dan
dipunberangkataken. Tuturan (4c-8:3,4,5) terjadi penjawaan bahasa Inggris,
yakni kata launcing, print, delete mendapat tambahan prefiks krama {dipun-}
menjadi dipunlauncing, dipunprint, dipundelete. Tuturan (4c-8:6) kata
dipuncopiaken terbentuk dari penjawaan bahasa Inggris copy dengan
mendapat tambahan simulfiks krama {dipun-/-aken} menjadi dipuncopiaken.
Fenomena pada tuturan (4c-8) memperlihatkan bahwa morfem terikat
{dipun-/-aken} mempunyai kekuatan mengubah kosakata bahasa Indonesia
atau bahasa asing menjadi kosakata bercorak Jawa. Terdapat keistimewaan
bahwa daya lekat morfem terikat bahasa Jawa selain memiliki fungsi
mengubah bentuk dan makna, juga memiliki fungsi mengubah corak
berbentuk Jawa. Gejala ini sebagai bukti kelenturan bahasa Jawa mudah
menerima bahasa lain, sekaligus membuktikan bahwa bahasa Jawa
berkembang sesuai jamannya. Muncul kosakata baru “kosakata bahasa Jawa
kekinian”, wujudnya dibangun dari akulturasi antara bahasa Jawa dengan
bahasa lainnya yang berkontruksi Jawa.
e. Produktifitas Leksikon Dialektal
Munculnya kosakata dialektal diakui oleh penutur Kota Semarang dan
Kota Pekalongan sebagai pengayaan dan sekaligus ciri kekhasan tuturan
bahasa Jawanya: basa Semarangan dan basa Kalongan. Dianggap khas karena
kosakata tersebut hanya ditemui di wilayah pakai Kota Semarang dan Kota
Pekalongan. Bilamana ada kemiripan bentuk biasanya memiliki arti (gloss)
yang berbeda. Pada umumnya kosakata tersebut berbentuk ngoko dan
berfungsi sebagai pengakraban (relasi akrab/tidak berjarak) terhadap sesama
komunitasnya. Beberapa kosakata yang memperlihatkan ciri dialektal Kota
Semarang (4c-10:1-4) dan Kota Pekalongan (4c-10:5-7) yang tercermin pada
data (4c-10) di bawah ini .
Data 4c-10:
(1) badak
(2) banger
(3) cengcengpo
(4) ciak
(5) bebas ho
(6) becek
(7) beleh

„sejenis makanan ringan / bakwan‟
„bau tidak sedap‟
„teman akrab/sahabat dekat‟
„makan‟
„terserah
„jengkel‟
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D. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko dan Krama pada Ranah
Keluarga dan Masyarakat di Kota Semarang
5. Kondisi Penggunaan Bahasa Jawa pada Ranah Keluarga
Potret penggunaan bahasa Jawa di Kota Semarang secara miniatur
tercermin di dalam lingkungan kehidupan keluarga. Melalui kehidupan keluarga
inilah awal proses berlangsungnya komunikasi yang berkelanjutan, di mana
timbal balik arah komunikasi berjalan secara alami. Bentuk alur komunikasi di
lingkungan keluarga merupakan potret kecil dari penggunaan bahasa yang terjadi
dalam lingkaran masyarakat di mana penuturnya berada.
Berangkat pijakan dasar di atas maka ranah keluarga menjadi bidikan
awal dalam penelitian. Untuk mendapatkan potret yang utuh maka penggunaan
bahasa Jawa diwakili oleh keluarga muda dan keluarga tua yang berdomisili di
perumahan dan perkampungan. Keluarga dari wilayah perumahan mewakili
potret keluarga perkotaan yang urbanis dan fluktuatif, sedangkan keluarga dari
wilayah perkampungan mewakili potret keluarga pinggiran yang konservatif dan
lebih harmoni dengan alam (guyup).
a. Kondisi Umum Penggunaan Bahasa Jawa pada Keluarga Perkotaan
Untuk mengetahui kondisi umum penggunaan bahasa Jawa di
lingkungan keluarga Jawa di Kota Semarang, dapat ditelusuri melalui sikap
dan pandangan dari penuturnya. Sikap bahasa penuturnya dapat memberikan
gambaran terhadap kemauan penggunaan bahasa Jawa sebagai bagian dari
kehidupan, menjadi kekuatan perekat emosi dan hasrat. Pandangan penutur
terhadap bahasa Jawa digunakan sebagai gambaran terhadap kekuatan
pemertahanan bahasa dalam komunikasi harian. Adapun pandangan dan sikap
meraka atas penggunaan bahasa Jawa tercermin di bawah ini.
1) Pandangan Keluarga Muda Perkotaan
Pandangan keluarga muda Jawa di Kota Semarang terhadap
penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, dinyatakan sebagai
berikut.
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1) Bahasa Jawa ngoko masih dipakai di dalam tuturan sehari-hari dan
masih diakui sebagai bahasa ibunya. Namun dalam perkembangan saat
ini, bahasa Jawa ngoko telah mengalami perluasan fungsi penggunaan,
yakni tidak saja digunakan sebagai tuturan sederajat tetapi juga
digunakan sebagai tuturan yang bertingkat. Fenomena ini lebih sering
terjadi pada lingkungan keluarga, dengan dasar alasan demi keakraban
semata. Selain alasan keakraban diduga akibat rendahnya pemahaman
terhadap bentuk krama dan krama inggil. Fenomena perluasan fungsi
kegunaan tuturan ngoko terlihat pada temuan data (4d-1) di bawah ini.
Data 4d-1:
(1) Pak wis sholat rung?
„Pak sudah sholat belum?‟
(2) Bapak, ketoke hurung adus ya?
„Bapak, kelihatnya belum mandi ya?‟
(3) Bu, jam piro? Aku pek les.
„Bu, jam berapa? Saya akan les.‟
(4) Bu, kupluke bapake ndi?
„Bu, pecinya bapak mana?‟
(5) Pak, aku pek melu ya, kapan Pake mangkat.
„Pak, saya mau ikut ya, kapan Bapak berangkat.‟
Data (4d-1) di atas memperlihatkan bentuk perluasan tuturan
ngoko yang terjadi pada lingkungan keluarga muda. Tuturan (4d-1:1,2)
adalah tuturan seorang istri kepada suami, tuturan (4d-1:3,4,5) adalah
tuturan seorang anak kepada orang tua. Tuturan ngoko tidak lagi
dibatasi dengan domain status dan fungsi sosial mitra tuturnya.
Penggunaan

tuturan

ngoko

lebih

banyak

dilakukan

dengan

pertimbangan keakraban. Manakala mengikuti kaidah normatif bentuk
tuturan (4d-1) dianggap tuturan kurang sopan atau ora empan papan
atau unggah-ungguhe ilang.
2) Bahasa Jawa ngoko alus sering digunakan dalam tuturan sehari-hari,
biasanya digunakan untuk menghormati mitra tutur yang memiliki
status dan fungsi sosial lebih tinggi daripada diri penutur, dan juga
digunakan terhadap mitra tutur yang kurang akrab atau baru dikenal.
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3) Bahasa Jawa krama lugu dan krama alus mulai jarang digunakan dalam
tuturan sehari-hari. Penutur muda Jawa di Kota Semarang telah
mengalami kesulitan bila bertutur Jawa ragam ini. Bentuk krama lugu
dan

krama alus

lebih sering muncul dalam

bentuk

tuturan

singkat/pendek, beresiko rendah terhadap kesalahan bertutur. Tuturan
ragam krama lugu dan krama alus dalam pemakaiannya sering
digantikan dengan tuturan bahasa Indonesia. Fenomena ini, diperkuat
dengan pernyataan di bawah ini, dari penutur asli Kota Semarang,
sebagai berikut:
“Kekurangpenguasaan terhadap bahasa Jawa krama dan krama inggil
sudah aku rasakan sejak muda sebelum menikah, karena orang tuaku
pun tidak pernah memaksa untuk belajar bahasa Jawa, yang penting aku
naik kelas dan dapat kerjaan untuk hidup cukup, dan selama aku sekolah
tidak pernah ditanya nilai bahasa Jawaku dapat berapa? Pengalaman ini
pun tanpa aku sadari berlaku pula pada anak-anakku sekarang.”
“Sebagai orang tua, peran saya sangat kurang terhadap penggunaan
bahasa Jawa karena saya hampir tidak pernah menanyakan nilai-nilai
bahasa Jawa anak saya, justru saya sangat sedih bila anak saya ada PR
(pekerjaan rumah) dari sekolah perihal pelajaran bahasa Jawa, dan tidak
ada upaya dari saya untuk memberikan jawabannya dan anak pun tidak
ada beban bila tidak bisa mengerjakan PR bahasa Jawanya, alasannya
nanti akan dikerjakan bersama-sama sebelum pelajaran dimulai, bahkan
sang guru bahasa Jawa pun jarang mengkoreksi kembali tugas dari
siswanya.” (Prihadi, Desember 2012)
2) Pandangan Keluarga Tua Perkotaan
Pada umumnya kalangan keluarga tua mengakui sudah kurang lancar
lagi menggunakan bahasa Jawa krama lugu dan krama alus. Akibatnya
bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk ngoko.
Manakala hadir pihak lain yang cukup dihormati digunakan ragam ngoko
alus, yakni tuturan ngoko yang disisipi leksikon krama atau krama inggil.
Namun sering pula dilakukan juga mensisipkan leksikon bahasa Indonesia
dalam tuturan ngoko alus bila lupa/kurang paham terhadap leksikon
krama/krama inggil, bentuk tuturan ini disebut sebagai basa Jawa campuran.
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b. Kondisi

Umum

Penggunaan

Bahasa

Jawa

pada

Keluarga

Perkampungan
Kondisi umum penggunaan bahasa Jawa pada ranah keluarga yang
tinggal di wilayah perkampungan tercermin dari pandangan para penuturnya
baik dari kalangan keluarga muda maupun dari keluarga tua. Masing-masing
pandangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memotret penggunaan bahasa
Jawa yang terjadi saat ini. Adapun kondisi umum penggunaan bahasa Jawa
tertuang pada pernyataan di bawah ini.
1) Pandangan Keluarga Muda Perkampungan
Keluarga muda perkampungan pada umumnya lebih menguasai
bahasa Jawa ngoko daripada ragam kramanya. Komunikasi sehari-hari lebih
mengandalkan pemakaian bahasa Jawa ragam ngoko dan ngoko alus. Untuk
menandai kesopanan pada saat bertutur dengan mitra tutur yang dihormati,
cukup ditandai dengan sisipan kosakata krama atau krama inggil dalam
tuturannya, tuturan ngoko alus menjadi pilihannya. Namun, manakala dalam
tuturan kurang memahami kosakata krama atau krama inggil maka akan
digantikan leksikon bahasa Indonesia, bentuk tuturan ini dikatakan oleh
penuturnya sebagai bentuk tuturan Jawa campuran.
Kalangan keluarga muda perkampungan masih mengakui dan
berharap bahwa bahasa Jawa krama lugu dan krama alus harus ditanamkan
pada anak-anak di lingkungan keluarga. Pengenalan bahasa Jawa krama lugu
dan alus harus dimulai dari tuturan orang tua kepada anak. Dalam proses
pembelajaran bahasa secara alami di lingkungan keluarga muncul keunikan.
Namun, keunikan tersebut kurang disadari dan berjalan terus-menerus,
akibatnya membangun konstruksi tuturan krama alus yang berkembang saat
ini.
Keunikan konstruksi tuturan krama alus yang berkembang saat ini
akibat dari proses pembelajaran bahasa Jawa krama alus pada generasi muda,
yakni perlakuan membasakan anak dengan bentuk krama alus, tanpa disertai
perlakuan perbandingan terhadap penggunaan kosakata krama dan krama
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inggil itu sendiri dalam tuturan. Perilaku membasakan anak dengan leksikon
krama inggil tercermin pada tuturan (4d-2) di bawah ini.
Data 4d-2:
(1) Ayo wis dha dhahar durung?
„Ayo sudah pada makan belum?‟
(2) Ayo adik siram sik?
„Ayo adik mandi dulu?‟
(3) Adik wis mundhut buku?
„Adik sudah beli buku?‟
(4) Dhik kuwi agemanne dilebetke.
„Dik itu pakiannya dimasukan.‟
Pandangan perlakuan membasakan pada anak tidak dapat dilepaskan
dari tujuan mulia: agar sang anak dapat menguasai, memahami, dan
menggunakan bahasa Jawa dengan baik. Tampaknya tujuan mulia tersebut
berbalik arah yakni membentuk pemahaman yang keliru pada diri sang anak,
berjalan terus menerus dan tertanamlah pada diri sang anak.
Catatan penting yang perlu diperhatikan pada proses pembelajaran
bahasa pada diri sang anak adalah:
1) Kebiasaan

yang

terulang-ulang

secara

terus

menerus

atau

berkesinambungan pada diri sang anak merupakan rekaman abadi yang
sukar dilupakan.
2) Kesalahan yang terulang-ulang dapat membentuk kebenaran, apalagi
didukung dengan asumsi bahwa kebenaran itu bukan hal yang mutlak
dan sesuai dengan relativitas yang terjadi di masyarakat. Keberterimaan
pemakaian bahasa ada di tangan masyarakat penuturnya, sebagai
pengguna bahasa.
2) Pandangan keluarga Tua Perkampungan
Pandangan keluarga tua terhadap penggunaan bahasa Jawa khususnya
ragam krama lugu dan krama alus cukup memprihatinkan. Keluarga tua
perkampungan kurang menghiraukan lagi terhadap dua ragam tersebut.
Pembelajaran bahasa Jawa krama lugu dan krama alus pun kurang berjalan
dengan baik. Dominasi penggunaan tuturan dalam kehidupan berkeluarga
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lebih banyak menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko. Penggunaan bahasa
Jawa berbentuk krama lugu dan krama alus sangat terbatas.
Asumsi

negatif

pun

muncul

di

lingkungan

keluarga

tua

perkampungan: “bahasa Jawa krama lugu dan krama alus adalah bahasanya
orang priyayi, orang berduit dan orang sekolahan”. Penutur Jawa di lingkup
ini beranggapan bahwa dirinya adalah orang kampungan yang serba kasar dan
terus terang, sehingga tidak perlu memakai bahasa priyayi. Anggapan mereka
yang penting dengan bahasa ngoko semua maksud dan tujuan dapat saling
dipahami dan tercapai.
Dampak yang muncul adalah pembelajaran bahasa Jawa di
lingkungan keluarga tua mulai terhambat dan cenderung berjalan di tempat
saja. Akibatnya generasi muda (anak-anak) mulai meninggalkan penggunaan
bahasa Jawa, khususnya ragam krama lugu dan krama alus, sedang untuk
menghormati mitra tuturnya digantikan dengan bahasa Indonesia.
6. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu pada Ranah Keluarga
Kajian terhadap penggunaan bahasa Jawa ngoko yang berada di kota
Semarang akan diawali pada ranah keluarga selanjutnya diteruskan pada ranah
masyarakat. Masing-masing ranah akan dideskripsikan penggunaan bahasa Jawa
ngokonya berdasarkan temuan lapangan.
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Keluarga muda Jawa di wilayah perkotaan Semarang memandang
bahasa Jawa ngoko memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi untuk
menyampaikan gagasan sekaligus sebagai sarana menyalurkan rasa kasih
sayang sesama anggota keluarga. Bahasa Jawa ngoko merupakan pilihan
utama bagi keluarga muda, mereka beranggapan bahasa Jawa ngoko lebih
mudah daripada bahasa Jawa krama lugu dan krama alus. Sikap tersebut
tercermin dalam pernyataan di bawah ini.
“Sebagai kepala rumah tangga, jujur saja saya sudah tidak begitu
lancar menggunakan bahasa Jawa alus, yang saya pakai sehari-hari itu
Jawa ngoko, terutama dengan isteri saya. Kadang kala saya sisipi
dengan bahasa Indonesia,
bilatoada
anak saya. Wajar kan, kalau anakcommit
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diajari di sekolah. Terus terang saja, saya juga isin, gela, dan eman,
bila anak-anak sekarang tidak bisa berbahasa krama” (Sudarmanto,
2012).
Berdasarkan sikap dan pernyataan di atas, tampaknya bahasa Jawa
ngoko memiliki tempat di dalam kehidupan sehari-hari, lebih dipahami dan
lebih sering digunakan dalam tuturan. Untuk memperoleh pemotretan
penggunaan bahasa Jawa ngoko yang digunakan secara natural oleh
penuturnya maka data yang ditampilkan dalam penelitian ini dilengkapi
dengan latar belakang sosiokultural yang menyelimuti peristiwa tutur.
Potret tuturan yang terjadi di lingkungan keluarga muda Jawa yang
bertempat tinggal di wilayah perkotaan, diwakili oleh peristiwa tutur yang
melibatkan empat peserta tutur, yakni orang tua: suami-istri (ayah-ibu)
dengan dua orang anak. Adapun tuturan yang terjadi tercermin dalam
peristiwa tutur (4d-3) di bawah ini.
Data 4d-3:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Muda Perkotaan
(Suami-Istri dan Anak)
(1) Suami : Sepimen, anak-anak ndi Bu?
„Sepi sekali, anak-anak di mana Bu?
(2) Istri : Kae lagi padha makan Yah.
„Itu baru makan Yah.‟
(3) Istri : Nang mengko les rak?
„Nang nanti les tidak?‟
(4) Anak2 : He eh Bu mbek Mbak Dila.
„Ya bu, dengan Mbak Dila.‟
(5) Suami : Dila mau ulangane piye?
„Dila tadi ulangannya bagaimana?
(6) Anak1 : Angel ok Yah, akeh sing ngepek.
„Susah Yah, banyak yang mencontek.‟
(7) Suami : Yen wis maem, PR-e digarap.
„Kalau sudah makan, PR-nya dikerjakan.‟
(8) Anak1 : Ya Yah.
„Ya Yah.
Peristiwa tuturan (4d-3) di atas terjadi pada keluarga muda Jawa yang
bertempat tinggal di Perumahan Argomukti Timur, Tlogosari, Semarang.
Peserta tutur yang terlibat dalam peristiwa tutur ini adalah seorang
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berusia 36 tahun berstatus ibu rumah tangga. Dua orang anak masing-masing
berusia 13 tahun dan 10 tahun, anak pertama duduk di bangku SMP dan anak
kedua duduk di bangku SD. Topik tuturan adalah hasil pelajaran di Sekolah.
Situasi tutur santai dan akrab, terjadi di ruang keluarga pada waktu siang hari.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-3) adalah ngoko
lugu bercampur kode dengan bahasa Indonesia atau ngoko lugu bertipe: NglbI. Dengan demikian, kosakata yang membangun ujaran tersebut terdiri atas
leksikon bahasa Jawa ngoko yang disisipi dengan leksikon bahasa Indonesia.
Masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan (4d-3) tampaknya tidak
dapat dilepaskan dari kebiasaan sehari-hari dari keluarga muda tersebut yang
menanamkan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Terbukti melalui penggunaan sapaan mesra ayah untuk bapak dan anak-anak
untuk bocah.
Sang suami berperan sebagai penutur/01 pada peristiwa tutur (4d-3).
Hirarki sosial 01 lebih tinggi daripada 02. Posisi ini, 01 memiliki kebebasan
dalam memilih tuturan. Tuturan yang dipilih adalah ngoko lugu bertipe NglbI. Tuturan ngoko lugu tipe Ngl-bI telah menjadi pilihan sebagai tuturan
sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Masuknya unsur leksikon bahasa
Indonesia dalam tuturan sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya
penggunaan sapaan mesra dalam kehidupan keluarga, yakni:
1) Bu untuk sapaan mesra bagi orang tua perempuan atau isteri (4d-3:1,4).
2) Yah untuk sapaan mesra bagi orang tua laki-laki atau suami (4d3:2,6,8).
3) Anak-anak untuk sapaan mesra bagi anak kandung (4d-3:1).
Sapaan mesra dalam keluarga untuk bu dan anak-anak diduga kuat
mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa walaupun
bahasa Jawa memiliki sapaan ibu dan anak. Dugaan ini didasarkan atas
munculnya sapaan mesra yah „sapaan orang tua laki-laki/suami‟ berasal dari
bahasa Indonesia. Manakala sapaan yang digunakan bukan yah tetapi
bapak/pak „sapaan orang tua laki-laki/suami‟ dapat dipastikan bahwa sapaan
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Atas dasar analisis sapaan mesra di atas maka ujaran yang dituturkan
01 pada tuturan (4d-3:1): Sepimen, anak-anak ndi Bu? „Sepi sekali, anak-anak
di mana Bu?‟ adalah ngoko lugu tipe Ngl-bI, tuturan ngoko lugu yang disisipi
oleh leksikon bahasa Indonesia: anak-anak dan (i)bu. Leksikon ngoko yang
muncul dalam tuturan adalah sepimen „sepi sekali‟ dan ndi „di mana‟. Bentuk
leksikon ndi berasal dari leksikon ngoko: endi „di mana‟ yang mengalami
proses pemendekan kata (abreviasi), yakni pelesapan fonem /e/ pada silabe
ultima (e)ndi  ndi „di mana‟, sebagai salah satu ciri tuturan lisan.
Tuturan (4d-3:5): Dila mau ulangane piye? „Dila tadi ulangannya
bagaimana?‟. Tuturan ini digolongkan sebagai tuturan ngoko lugu karena
semua kosakata yang membangun tuturan berasal dari leksikon ngoko: mau
„tadi‟ dan {ulangan-e} „ulangannya‟, dan (ke)p(r)iye „bagaimana‟ yang
muncul dengan bentuk pendek piye, sebagai ciri tuturan lisan.
Tuturan (4d-3:7): Yen wis maem, PR9-e digarap „kalau sudah makan,
PR-nya dikerjakan‟. Leksikon maem „makan‟ digunakan 01 dalam tuturan ini
semata-mata sebagai ungkapan kasih sayang terhadap sang anak. Anggapan
01 kata maem lebih mencerminkan emosi kasih sayang daripada kata mangan
„makan‟. Atas dasar pemilihan leksikon tersebut, tuturan ini dikategorikan
sebagai tuturan ngoko lugu kanak10.
Mitra tutur dalam peristiwa tutur (4d-3) adalah sang ibu dan sang
anak. Posisi mitra tutur ini dalam alur kekerabatan Jawa berada di bawah 01
(suami/ayah). Dengan posisi tersebut menuntun 02 untuk menggunakan
tuturan bahasa bahasa Jawa yang beragam krama alus dalam berkomunikasi
dengan 01. Namun, fenomena yang terjadi 02 tidak menggunakan tuturan
Jawa beragam krama alus, tetapi sebaliknya menggunakan tuturan beragam
ngoko.

9

PR (Pekerjaan Rumah) istilah teknis lingkungan sekolah yang mengaju pada tugas pelajaran
untuk dikerjakan di rumah sebagai bahan belajar. Istilah ini popular sehingga diadopsi dalam
bahasa Jawa untuk kepentingan pendidikan.
10
Sudaryanto (1989:78) menggolongkan kata maem sebagai kata halus atau digolongkan sebagai
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Penggunaan tuturan bahasa Jawa ngoko lugu 02 (ibu dan anak) kepada
01(suami/ayah) pada peristiwa tutur (4d-3) menandakan telah terjadi
perluasan fungsi pemakaian tuturan ngoko lugu pada keluarga muda di
wilayah perkotaan.

Perluasan fungsi pemakaian ini berupa meluasnya

penggunaan tuturan ngoko lugu, tidak hanya dipakai pada hirarki sosial
sederajat tetapi dipakai juga pada hirarki sosial taksederajat/berbeda. Bagan
4.5 di bawah ini mengabstraksi perluasan fungsi pemakaian tuturan ngoko
lugu pada keluarga muda Jawa di Kota Semarang.
Bagan 4.5: Perluasan Fungsi Pemakaian Tuturan Ngoko Lugu pada Keluarga
Muda di Kota Semarang
01
02

01

Keterangan:
: fungsi normal
: fungsi perluasan
Fenomena penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu yang dapat dikenakan
pada mitra tutur baik yang memiliki hirarki sosial berimbang/simetris maupun
takberimbang/asimetris di lingkungan keluarga muda Jawa Kota Semarang,
disebabkan oleh:
1) Pertalian keakraban para peserta tutur yang terikat dengan alur
kekerabatan: ayah-ibu-anak.
2) Rendahnya pemahaman dan penggunaan leksikon krama (inggil) dalam
tuturan.
3) Kebiasaan bertutur ngoko lugu telah tertanam dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga.
Sang isteri berperan sebagai 02 terdapat pada tuturan (4d-3:2,3).
Bentuk tuturan yang digunakan adalah bahasa Jawa ngoko lugu tipe Ngl-bI.
Adapun tuturan yang diujarkan oleh sang isteri, sebagai berikut:
(2) Istri

: Kae lagi padha
makan
commit
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(3) Istri

: Nang mengko les rak?
„Nang nanti les tidak‟

Dikategori sebagai tuturan ngoko lugu tipe Ngi-bI karena ujaran
tersebut disisipi oleh leksikon bahasa Indonesia makan yang menggantikan
leksikon bahasa Jawa mangan. Selanjutnya leksikon (a)yah menggantikan
(ba)pak „ayah‟, dan les yang menggantikan wulangan tambahan. Pada tuturan
(4d-3:3) memperlihatkan adanya leksikon dialektal Semarang, yakni kata rak
„tidak‟ yang berpadanan dengan leksikon bahasa Jawa standar: ora „tidak‟.
Bentuk tuturan (4d-3:2): Kae lagi padha makan Yah „Itu baru makan
Yah‟, bila dipandang dari sudut preskriptif normatif hanya layak atau patut
digunakan untuk merespon tuturan yang memiliki hirarki sosial sepadan
dengan 02. Namun, fakta empirik di wilayah pakai Kota Semarang, tuturan ini
dapat digunakan untuk merespon tuturan yang diujarkan oleh 01 (suami) yang
memiliki hirarki sosial lebih tinggi daripada 02 (istri). Kebiasaan
menggunakan tuturan beragam ngoko lugu (Ngl-bI) akan ditirukan oleh sang
anak dalam bertutur terhadap orang tuanya. Fenomena ini akan menjadi
kebiasaan dan berkelanjutan.
Sang anak berposisi sebagai mitra tutur (02) memberikan respon
terhadap 01 ( ibu dan ayah) terwujud dalam tuturan (4d-3:4,6,8) di bawah ini:
(4) Anak2 : He eh Bu mbek Mbak Dila.
„Ya bu, dengan Mbak Dila.‟
(6) Anak1 : Angel ok Yah, akeh sing ngepek.
„Susah Yah, banyak yang mencontek.‟
(8) Anak1 : Ya Yah.
„Ya Yah.
Tuturan (4d-3:4,6) merupakan tuturan ngoko lugu berdialektal
Semarangan. Tuturan ini ditandai dengan munculnya leksikon dialektal, yang
berkembang dan dipakai di wilayah tutur Kota Semarang, yakni: he eh „ya‟
(BJS: ya) dan mbek „dengan‟ (BJS: karo) pada tuturan (4d-3:4). Sedang pada
tuturan (4d-3:6) muncul bunyi ujaran berkategori fatis: ok yang berfungsi
sebagai penegas dan leksikon

ngepek „mencontek‟. Fenomena ini

memperlihatkan bahwa kosakata dialektal Semarang lekat dengan tuturan
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Fenomena munculnya ragam bahasa Jawa ngoko lugu tipe Ngl-bI di
lingkungan keluarga muda di wilayah perkotaan memperlihatkan bahwa
kosakata bahasa Indonesia mewarnai tuturan Jawa. Fenomena ini terjadi tidak
lepas dari peran orang tua. Tampaknya orang tua justru mengawali
penggunaan tuturan ngoko lugu tipe Ngl-bI, terbukti pada tuturan (4d-3:2).
Fakta ini sebagai tanda kurang ada kepedulian dari orang tua untuk
mengajarkan bahasa Jawa yang tepat kepada generasi berikutnya.
b. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu juga ditelusuri pada keluarga tua
yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Diharapkan penelusuran ini
dapat mengungkap secara komprehensif penggunaan bahasa Jawa di wilayah
perkotaan Semarang.
Untuk membidik penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu di lingkungan
keluarga tua wilayah perkotaan, ditelusuri terlebih dahulu sikap bahasa atas
bahasa Jawanya. Hasil yang diperoleh, pada umumnya memperlihatkan sikap
positif atas penggunaan bahasa Jawa. Bahasa Jawa diakui sebagai identitas
atau jati diri orang Jawa. Adapun beberapa sikap bahasa yang diutarakan oleh
kalangan keluarga tua, adalah:
1) Bila berbicara kepada orang tua atau kepada yang lebih tua digunakan
bahasa Jawa krama.
2) Bila berbicara dengan anggota keluarga yang lebih muda dan sebaya
digunakan bahasa Jawa ngoko.
Bahasa Jawa krama digunakan sebagai tanda penghormatan dan
perilaku sopan dari yang muda kepada yang tua. Sikap dan perilaku ini adalah
adab bagi orang Jawa dalam menghargai dan menempatkan orang tua atau
orang yang lebih tua, inilah ciri orang Jawa yang njawani (sesui petuah wong
Jawa kudu njawani). Sedang adab untuk anggota keluarga yang lain atau
yang sebaya cukup digunakan bahasa ngoko, agar lebih akrab tanpa harus
menghilangkan unsur kesopanan.
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Sikap mulia yang selalu ditanamkan melalui petuah wong Jawa kuwi
kudu bisa empan papan. Apakah nasehat/petuah ini mendapatkan apresiasi
penuturnya atau sebaliknya, hanya sebatas petuah mulia saja. Untuk
menemukan kebenaran antara sikap positif dengan fakta empirik akan diuji
melalui temuan data lapangan yang terjadi pada peristiwa tutur.
Potret tuturan suami isteri di lingkungan keluarga tua wilayah
perkotaan diwakili oleh peristiwa tutur yang melibatkan dua peserta tutur:
suami dan isteri. Adapun bentuk tuturannya tercermin dalam peristiwa tutur
(4d-4), di bawah ini.
Data 4d-4:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Suami-Istri)
(1) Suami : Bu kathok triningku gok ndi?
„Bu celana trainingku di mana?
(2) Istri : Nong amben, hurung disetelika Pak.
„Di tempat tidur, belum disetelika Pak.‟
(3) Suami : Men Bu, pek taknggo ok.
„Biar Bu, akan saya pakai.‟
(4) Istri : Ojo Pak, ngisin-ngisini sik taksetelike dhisik..
„Jangan Pak, memalukan, sebentar saya setelikan dulu.‟
(5) Suami : Rak sah, rak kethok.
„Tidak usah, tidak kelihatan.‟
(6) Istri : Kedhap tho Pak, niki lho wis rampung
„Sebentar tho Pak, ini lho sudah selesai.‟
Data tuturan (4d-4) di atas adalah percakapan antara suami dan istri
dari lingkungan keluarga tua, bertempat tinggal di Perum Ketileng,
Semarang. Sang suami berusia 55 tahun bekerja sebagai PNS dan sang istri
berusia 50 tahun sebagai ibu rumah tangga. Peristiwa tutur ini terjadi pada
saat pagi hari menjelang berangkat kerja. Topik tuturan dalam tuturan ini
adalah perihal pencarian celana training milik ayah. Secara umum tuturan
(4d-4) berbentuk ngoko lugu, terutama tuturan yang diujarkan sang ayah (01).
Adapun bentuk masing-masing tuturan dari peserta tutur dideskripsikan di
bawah ini.
Sang suami pada peristiwa tutur (4d-4) berperan sebagai penutur/01,
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istri/02. Berdasar pertautan usia pun sang suami lebih tua dibandingkan sang
istri. Dengan latar sosiokultural lebih tinggi, penutur memiliki peran penentu
dalam pemilihan bentuk tuturan. Penutur dalam peristiwa tutur (4d-4)
memilih bentuk tuturan ngoko lugu. Selain pilihan, tampaknya alasan yang
mendasar adalah kebiasaan keseharian tuturan lingkungan keluarga, yakni
bentuk ngoko lugu.
Tuturan ngoko lugu yang diujarkan oleh 01 diwarnai dengan leksikon
dialektal Semarang, yakni ditandai dengan munculnya leksikon: gok ndi
(BJS: ning endi) „diletakkan di mana‟ (4d-4:1), men (BJS: ben) „biar‟ dan
pek taknggo ok (BJS: arep takanggo wae) „akan saya pakai‟ (4d-4:3), rak
sah/kethok (BJS: ora usah/kethok) “tidak usah/kelihatan‟ (4d-4:5). Bila
disejajarkan dengan pola bahasa Jawa standar (1b, 3b, 5b) akan tampak ciri
kekhasan bahasa Jawa Semarangan (1,3,5), seperti pada data di bawah ini.
(1) Bu kathok triningku gok ndi?
(1b) Bu kathok triningku ning endi?
(3) Men Bu, pek taknggo ok.
(3b) Ben Bu, arep takenggo wae.
(5) Rak sah, rak kethok.
(5b) Ora usah, ora kethok.

„Bu celana trainingku di mana?
„Bu celana trainingku di mana?
„Biar Bu, akan saya pakai.‟
„Biar Bu, akan saya pakai.‟
„Tidak usah, tidak kelihatan.‟
„Tidak usah, tidak kelihatan.‟

Kekhasan lain yang diperlihatkan dalam bahasa Jawa Semarangan
adalah kekayaan varian preposisi di seperti tertera di bawah ini:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

gok
ndhok
nok
nong
nek

„di‟
„di‟
„di‟
„di‟
„di‟

Produktifitas kosakata dialektal Semarang dalam setiap tuturan yang
diujarkan 01, sebagai pertanda lekatnya penguasaan kosakata lokal/dialektal
dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai bukti bahwa penutur adalah
penutur asli Semarang.
Berdasarkan pola aturan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa,
pemakaian tuturan ngoko lugu yang digunakan sang suami (01) kepada sang
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isteri (02) adalah berterima, karena memiliki relasi hubungan takberimbang
(fungsi sosial tinggi ke rendah) dan akrab (pertalian perkawinan).
Ragam tuturan yang digunakan oleh sang istri (mitra tutur/02) dalam
merespon tutura 01 muncul dua bentuk, yakni ragam ngoko lugu (4d-4:2,4)
dan ngoko alus (4d-4:6). Ragam tuturan ngoko lugu dipakai untuk
menyeimbangkan tuturan yang diujarkan oleh 01, dengan pertimbangan relasi
akrab yang dibentuk dari pertalian perkawinan dan kebiasaan bertutur
keseharian yang dibangun dalam hubungan kekeluargaan. Tuturan ngoko alus
dimanfaatkan untuk mengakhiri tuturan sebagai bentuk penghormatan dari
seorang istri kepada sang suami.
Tuturan ngoko lugu yang diujarkan 02 sebagi respon tuturan 01,
merupakan hubungan timbal balik keakraban dua peserta tutur. Di samping
itu, muncul faktor lain, yakni: meluasnya fungsi pemakaian ngoko lugu dalam
ranah keluarga, yakni: (1) dapat digunakan untuk alur komunikasi
takberimbang, dan (2) dapat dikenakan baik pada mitra tutur yang memilki
fungsi sosial lebih rendah maupun yang memiliki fungsi sosial lebih tinggi.
Bentuk tuturan ngoko lugu yang diujarkan 02 pun diwarnai leksikon
dialektal Semarang, yakni nong (BJS: ning) „di‟ dan hurung (BJS: durung)
„belum‟. Bentuk leksikon dialektal ini (2) akan tampak bila disejajarkan
dengan bentuk leksikon yang terdapat pada bahasa Jawa standar (2b), seperti
pada tuturan di bawah ini.
(2) Nong amben, hurung disetelika Pak.
„Di tempat tidur, belum disetelika Pak‟
(2b) Ning amben, durung disetelika Pak.
„Di tempat tidur, belum disetelika Pak‟
Potret tuturan antara orang tua dengan anak pada lingkungan keluarga
tua Jawa wilayah perkotaan diwakili oleh peristiwa tutur yang melibatkan tiga
peserta tutur: ibu, bapak, dan anak. Adapun bentuk tuturannya tercermin
dalam peristiwa tutur (4d-5), di bawah ini.
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Data 4d-5:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Orang tua -Anak)
(1) Ibu

: Sesuk kowe kuliah jam pira Mas?
„Besuk kamu kuliah jam berapa Mas?‟
(2) Anak : Jam ji, napa Bu?
„Jam satu, ada apa Bu?‟
(3) Ibu
: Sesuk bapakmu pek kontrol, ambekan obate pek entek, nterna
delok Mas.
„Besuk bapakmu akan kontrol, juga obatnya akan habis,
diantarkan sebentar Mas.‟
(4) Bapak : Bu, nek sesuk rak isa ngenterke, rak mang wae.
„Bu, kalau besuk tidak mengantarkan, tidak usah saja/ditunda
saja.‟
Sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-5) adalah keluarga
tua yang bertempat tinggal di Perumahan Kekancan Mukti, Semarang. Peserta
tutur yang terlibat dalam peristiwa tutur ini adalah orang tua (ibu-bapak)
dengan anaknya. Ibu seorang guru SMP berusia 53 tahun, bapak seorang
pensiunan PNS berusia 60 tahun, dan seorang anak

berusia 22 tahun

mahasiswa perguruan tinggi swasta. Topik tuturan peristiwa tutur ini adalah
permintaan ibu kepada anaknya untuk mengantar sang bapak kontrol ke
rumah sakit. Dalam peristiwa tutur ini, sang ibu berperan sebagai 01, sang
bapak dan sang anak berperan sebagai 02. Secara umum tuturan yang
digunakan dalam peristiwa tutur (4d-5) adalah ngoko lugu.
Fenomena yang muncul dalam peristiwa tutur (4d-5) adalah bentuk
ngoko lugu memiliki kebebasan pemakaian, tidak dipengaruhi oleh faktor
sosial yang menyertai para peserta tutur. Bila dikaitkan dengan kaidah
penggunaan bahasa Jawa standar maka tuturan ngoko lugu hanya patut
dikenakan pada sang anak. Namun, fakta empirik pada peristiwa (4d-5)
bentuk ngoko lugu dapat dikenakan kepada sang ibu maupun sang bapak.
Penggunaan tuturan ragam ngoko lagu di lingkungan keluarga tua
Jawa telah mengalami perluasan fungsi, sehingga memiliki jangkuan lebih
luas bila dibandingkan dengan pola yang berlaku dalam bahasa Jawa standar.
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Fakta empirik ini akan dideskripsikan pada masing-masing peserta tutur yang
terlibat dalam peristiwa tutur di atas.
Posisi ibu sebagai penutur (01) tercermin dalam tuturan (4d-5:1,3).
Tuturan yang dipakai oleh ibu berbentuk ngoko lugu, sebagai berikut:
(1) Sesuk kowe kuliah jam pira Mas?
„Besuk kamu kuliah jam berapa Mas?‟
(3) Sesuk Bapakmu pek kontrol, ambekan obate pek ntek, nterna delok Mas.
„Besuk bapakmu akan kontrol,obatnya akan habis, diantarkan sebentar Mas.‟
Penggunaan bentuk ngoko lugu pada tuturan (4d-5:1,3) dianggap
tepat, hal ini berkaitan dengan fungsi hirarki ibu lebih tinggi daripada mitra
tuturnya (sang anak). Tuturan (4d-5:1) ngoko lugu dan tuturan (4d-5:3) ngoko
lugu dialektal Semarang, yang ditandai dengan munculnya beberapa kosakata
yang dipakai di wilayah tutur Semarang, yakni kata pek „akan‟ (BJS: arep), dan
ambekan „sekaligus‟ (BJS: sepisan). Bila disejajarkan dengan bahasa Jawa standar
maka akan tampak perbedaannya, sebagai berikut:

(3) Sesuk Bapakmu pek kontrol, ambekan obate pek ntek, nterna delok
Mas.
„Besuk bapakmu akan kontrol, obate akan habis, diantarkan sebentar Mas.‟
(3b) Sesuk Bapakmu arep kontrol, sepisan obate arep entek. Nterna
sedhelok Mas.
„Besuk bapakmu akan kontrol,obatnya akan habis.Diantarkan sebentar Mas.‟
Tuturan yang digunakan sang anak (02) dalam merespon tuturan yang
diujarkan sang ibu (01) adalah ngoko lugu (4d-5:2): Jam ji, napa Bu?„Jam
satu, ada apa Bu?‟. Penggunaan tuturan yang berbentuk ngoko lugu kepada
sang ibu pertanda bahwa tuturan yang dikenakan sehari-hari dalam kehidupan
keluarga adalah bahasa Jawa ngoko lugu. Upaya untuk menggunakan ngoko
alus maupun krama tidak tercermin dalam peristiwa tutur (4d-5). Hal ini akan
memperkuat dugaan bahwa keluarga Jawa perkotaan lebih terbiasa dan
nyaman dalam lingkungan keluarga menggunakan tuturan Jawa beragam
ngoko lugu.
Bentuk tuturan (4d-5:4) yang dipakai oleh sang bapak untuk merespon
tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur tersebut menggunakan bahasa Jawa
commit
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dengan posisi hirarkinya dalam rumah tangga, yakni memiliki posisi lebih
tinggi dibandingkan sang ibu dan anak.
Fenomena menarik yang terpotret dalam tuturan yang diujarkan oleh
sang bapak adalah munculnya leksikon dialektal Semarang, yakni ditandai
dengan munculnya kata nek „kalau‟ (BJS: yen), rak „tidak‟ (BJS: ora), dan
rak mang „tidak usah saja‟ (BJS: ora usah). Bila disejajarkan dengan bahasa
Jawa standar (4b) maka akan tampak ciri dialektalnya, tercermin pada
perbandingan di bawah ini.
(4) Bu, nek sesuk rak isa ngenterke, rak mang wae.
„Bu, kalau besuk tidak mengantarkan, tidak usah saja.‟
(4b) Bu, yen sesuk ora bisa ngenterke, ora usah wae
„Bu, kalau besuk tidak mengantarkan, tidak usah saja.‟
Potret tuturan dua orang anak dalam lingkungan keluarga tua ini
diwakili oleh peristiwa tutur yang melibatkan dua peserta tutur, yakni dua
saudara kandung antara kakak dengan adiknya. Adapun peristiwa tutur
tersebut dipaparkan melalui data tuturan (4d-6) di bawah ini.
Data 4d-6:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Kakak-adik)
(1) Adik

: Mas, layanganku temangsang.
„Mas layanganku tersangkut.‟
(2) Kakak : Nggon ndi?
„Di mana?‟
(3) Adik : Wit Mlanding, gotheke Mas.
„Pohon Petai Cina, ambilkan Mas.‟
(4) Kakak : Men rak wis.
„Biar saja.‟
(5) Adik : Gek Mas, aku rak gayuk.
„Cepat Mas, saya tidak menggayuh.‟
Peristiwa tutur (4d-6) di atas terjadi pada lingkungan keluarga tua,
yang bertempat tinggal di Perumahan Banyumanik, Semarang. Kedua anak
tersebut diasuh oleh kakek neneknya. Kedua orang tuanya bekerja tidak
tetap/pasti, kurang mampu membiayai, sehingga hak asuhnya diambil alih
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berusia 9 tahun sebagai pelajar SD. Topik tuturan adalah bermain layanglayang, peristiwa tuturnya terjadi depan halaman rumah.
Tuturan yang digunakan kedua peserta tutur tersebut adalah bahasa
Jawa ragam ngoko lugu berdialektal Semarang, yang ditandai dengan
munculnya leksikon yang dipakai dan berkembang di wilayah tutur Kota
Semarang. Pemakaian tuturan tersebut dideskripsikan di bawah ini, pada
masing-masing peserta tutur.
Peran adik pada tuturan (4d-6) adalah sebagai penutur/01. Tuturan
yang digunakan berbentuk ngoko lugu dialektal Semarang. Pemakaian bentuk
ngoko lugu karena didasarkan memiliki hirarki sosial yang sejajar dan akrab,
yang diikat dengan pertalian saudara kandung. Warna dialektal Semarang
ditandai dengan hadirnya kosakata dialek Semarang: gotek „galah‟ (BJS:
genter/songgek), Mlanding (BJS: Metir) „petai cina‟, gek (BJS: gelis) „cepat‟,
rak (BJS: ora) „tidak‟, gayuk (BJS: gaduk) „menggapai‟. Ciri dialektal
menjadi jelas manakala dijajarkan dengan bentuk ngoko lugu bahasa Jawa
standar (3b, 5b), seperti di bawah ini.
(3) Wit Mlanding, gotekke Mas.
„Pohon Petai Cina, ambilkan Mas‟
(3b) Wit Metir, songgekke Mas
„Pohon Petai Cina, ambilkan Mas‟
(5) Gek Mas, aku rak gayuk. „Cepat Mas, saya tidak bisa menggayuh‟
(5b) Gelis Mas, aku ora gaduk. „Cepat Mas, saya tidak bisa menggayuh‟
Posisi sang kakak pada peristiwa tutur (4d-6) sebagai mitra tutur/02.
Ujaran yang dituturkan merupakan respon dari tuturan 01. Bentuk tuturan 02
berupa ngoko lugu dialektal Semarang. Bentuk ngoko lugu merupakan
imbangan dari tuturan 01 di samping kebiasaan sehari-sehari yang digunakan
di lingkungan keluarga. Lokal dialektal yang mewarnai tuturan 02 ditandai
dengan hadirnya leksikon men (BJS: ben) „biar‟, rak (BJS: ora), „tidak‟.
Tuturan (4d-6:4): Men rak wis „biar saja‟ bila disajarkan dengan bentuk
bahasa Jawa standar menjadi Ben wae „ biar saja‟.
c. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Orientasi kajian pada subbab ini terfokus pada penggunaan bahasa
Jawa pada keluarga muda Jawa
yangtoberdomisili
di wilayah perkampungan.
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Diharapkan dengan perbedaan wilayah akan memberikan warna yang berbeda
bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Berdasarkan prinsip sosial
(Bouman, 1979:47, Purwoko, 2008:79) wilayah perkampungan lebih
konvensional terhadap aturan tata sosial, yang dianggapnya sebagai rem
dalam memandang perintah11 dan larangan12 dalam kehidupan sosialnya.
Sebagai catatan pula dalam proses sosialisasi inipun bersamaan pula dengan
proses penggunaan bahasanya, terutama terkait kebutuhan dalam interaksi
sosialnya.
Berdasarkan kepatuhan terhadap aturan sosial yang berada di dalam
kehidupannya, akan tercermin dalam pemerolehan dan penggunaan
bahasanya. Dalam pemerolehan bahasa (language acquisition) khususnya
generasi muda, diperlukan peran besar orang tua dalam mewariskan
bahasanya. Dalam pewarisan ini tidak dapat dilepaskan dari penampilan
linguistik dan kompetensi komunikatifnya. Bagaimana bentuk penampilan
linguistik dan kompetensi komunikatifnya, terukur dari temuan data yang
digunakan oleh informan yang mewakili keluarga muda Jawa yang bertempat
tinggal di perkampungan.
Kekuatan penampilan linguistik dan kompetensi komunikatifnya
terukur dalam pernyataan di bawah ini yang diungkapkan oleh penutur asli
yang bertempat tinggal Genuk Sari, yakni:
“Jenenge wong Jawa ya kudu ngerti basa Jawa, wong Jawa ora isa
basa Jawa terus diarani wong Jawa iku apane? Klambine ya ora?
Blangkone ya ora? Sing cetha ya ucapane kuwi. Senajan sing cetha
mung ngokone, asal tumrap karo anggone ngomong ya ora apa-apa.
Sing perlu diugemi wong Jawa ya kuwi tembunge ngomong lan lakune
ning kampung kepriye? Cedhak kara tangga, gampang tinulung, ora
kena dhuwur temboke adoh mangkoke, kuwi sing dikarepke wong
Jawa sing Jawani” (Mulyani, Oktober, 2011).
„Namanya orang Jawa ya harus mengerti bahasa Jawa, orang Jawa
tidak bisa berbahasa Jawa terus yang disebut orang Jawa itu apanya?
Bajunya ya tidak? Blangkonnya ya tidak? Yang pasti ya tuturannya
11

Perintah adalah suatu menunjukkan jalan yang telah ditetapkan dan menutup jalan-jalan yang
lain (Bouman, 1979:47)
12
Larangan adalah menutup suatu jalan yang tertentu dan membuka jalan-jalan yang lain
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itu. Walaupun yang paham hanya bentuk ngokonya saja, asal sesuai
dengan situasi dan kondisi saat berbicara ya tidak apa-apa (empan
papan). Yang perlu menjadi patokan orang Jawa adalah bahasa yang
digunakan waktu berbicara dan perilaku di tempat tinggalnya
bagaimana? Dekat dengan tetangga, saling tolong menolong, tidak
boleh tinggi pagar rumahnya jauh dari silaturahim, itulah yang
dimaksudkan orang Jawa yang berjiwa Jawa.‟
Pernyataan di atas mencerminkan rasa solidaritas yang tinggi dan
kepedulian yang kuat atas penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas seharihari antarpenutur Jawa di lingkungannya.
Kajian terhadap penggunaan bahasa Jawa pada keluarga muda ini
akan diawali dengan peninjauan atas sikapnya terhadap bahasa Jawa sebagai
bahasa ibunya. Tampaknya keluarga muda Jawa yang tinggal di wilayah
perkampungan memperlihatkan sikap positif terhadap bahasa Jawa. Mereka
menganggap bahasa Jawa sebagai bahasa ibu harus diuri-uri (dilestarikan)
dengan cara sederhana, yakni: “Basa Jawa iku anggone

sakjeroning

guneman amben dina amprih didungu lan ditiruke bocahmu” „bahasa Jawa
itu gunakanlah dalam kehidupan sehari-hari agar didengar dan ditirukan sang
anak‟. Dalam pewarisan alami ini harus didukung dengan kompetensi
penggunaan bahasa Jawa pada orang tua, bila tidak anak sebagai streotipe
saja, menirukan apa yang didengar dan apa yang dilihatnya saja. Dengan
demikian, penggunaan bahasa Jawa pada anak-anak hanya sebatas apa yang
didengar dan dialaminya.
Sikap positif lainnya, yang diperlihatkan oleh keluarga muda yang
tinggal di perkampungan, dinyatakan dalam ungkapan di bawah ini, yakni:
“Anggona basa krama yen guneman marang wong tua lan kena
ngangggo basa ngoko yen ngomong karo liyane sing sababagan
utowo marang kancamu dhewe”(Purwanto, Januari, 2012).
„Gunakanlah bahasa Jawa krama bila berbicara dengan orang tua dan
boleh menggunakan bahasa Jawa ngoko bila berbicara dengan lainnya
yang sepadan atau dengan temanmu sendiri‟
Pernyataan di atas juga memberikan batasan: (1) dengan siapa harus
berbicara menggunakan bahasa Jawa krama, dan (2) dengan siapa
diperbolehkan berbicara menggunakan
bahasa Jawa ngoko. Sikap positif ini
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akan diuji pula dengan temuan data yang digali di wilayah penelitian
sehingga akan diketahui kebenaran sikap tersebut. Apakah hanya sebatas
sikap lisan saja atau didukung dengan realita lapangan terhadap penggunaan
bahasa Jawa.
Potret tuturan suami istri dalam lingkungan keluarga muda di wilayah
perkampungan di wakili oleh dua peserta tutur yang terikat dengan
perkawinan, yakni seorang suami dengan istrinya. Wujud tuturan suami-istri
tersebut dideskripsikan pada data (4d-7) di bawah ini.
Data 4d-7:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Muda Perkampungan
(Suami-Isteri)
(1) Suami : Bu sesuk takokke Pak RT, pethuk pajeke dhewe.
„Bu besuk dhitanyakan kepada Pak RT, kartu PBB kita.‟
(2) Istri : Ya Pak, sesuk ambek blonjo sisan.
„Ya Pak, besuk sekalian belanja.‟
(3) Suami : He eh, berase ijik rak ya.
„O ya, berasnya masih (ada) apa habis ya‟
(4) Istri : Ijik Pak, iseh rong minggunan.
„Masih Pak, masih dua mingguan.‟
Latar

sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-7) adalah

keluarga muda perkampungan, bertempat tinggal di Kampung Mertojoyo,
Semarang. Peserta tutur yang terlibat dalam peristiwa tutur ini adalah suami
berusia 35 tahun sebagai pegawai swasta dan istri berusia 31 sebagai ibu
rumah tangga. Topik tuturan yang diangkat dalam peristiwa tutur tersebut
adalah kartu pembayaran pajak bumi bangunan. Peristiwa tutur ini terjadi
pada sore hari di ruang tamu dalam suasana santai.
Bentuk tuturan yang diujarkan oleh masing-masing peserta tutur
berupa ngoko lugu yang diwarnai ciri dialektal Semarangan. Penjelasan
selanjutnya pada deskripsi di bawah ini.
Posisi suami pada peristiwa tutur (4d-7) sebagai penutur/01. Secara
sosiokultural memiliki kedudukan fungsi sosial lebih tinggi. Berdasar pranata
Jawa kedudukan suami lebih tinggi daripada istri. Kedudukan ini diperkuat
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usia pun lebih tua. Posisi ini berakibat peran suami lebih dominan
dibandingkan istri. Dominasi inipun merambah pada penentuan penggunaan
bahasa dalam kehidupan sehari-hari di keluarga. Tampaknya yang dipilih
sang suami adalah bentuk ngoko lugu (4d-7:1,3). Bentuk ngoko lugu yang
dipilihnya tidak dapat dilepaskan dengan dominasi leksikon dialektal
Semarang (4d-7:3), yang ditandai dengan munculnya leksikon: he eh (BJS:
ya) „ya‟, ijik (BJS: isih) „masih‟, dan rak (BJS: ora) „tidak‟ dalam tuturan.
Perbedaan ini tampak bila disejajarkan dengan bentuk bahasa Jawa ngoko
lugu standar (3b), seperti di bawah ini.
(3) He eh, berase ijik rak ya?
(3b) Ya, berase isih ora ya?

„Ya, berasnya masih (apa tidak)?‟
„Ya, berasnya masih (apa tidak)?‟

Posisi sang isteri pada peristiwa tutur (4d-7) sebagai mitra tutur/02.
Tuturan yang diujarkan 02 merupakan respon dari tuturan 01. Secara hirarkis
sosial posisi 02 berada di bawah 01. Berdasar kaidah normatif bahasa Jawa
standar sepatutnya tuturan yang diujarkan 02 adalah tuturan yang memuat
bentuk hormat: ngoko alus atau krama alus. Namun, fakta empirik bentuk
tuturan hormat tersebut tidak dipakai oleh 02, sebaliknya yang dipakai adalah
bentuk ngoko lugu (4d-7: 2,4).
Dasar alasan yang digunakan 02/sang istri dalam bertutur ngoko lugu
adalah kebiasaan yang terus menurus dalam komunikasi keluarga. Bentuk
kesopanan direalisasikan melalui nonverbal, yakni tindakan patuh dan
melayani suami dengan baik. Di samping itu, penggunaan ngoko lugu di
lingkungan keluarga tidak dirisaukan oleh 01/suami atau anggota keluarga
lainnya. Faktor lain, yang menyebabkan penggunaan ngoko lugu lebih
produktif dibandingkan bentuk krama lugu dan krama alus adalah peserta
tutur pada umumnya kurang memahami terhadap penggunaan ragam krama
lugu dan krama alus, bahkan terasa kagok terhadap pemakaiannya.
Potret penggunaan ngoko lugu pada 02 diwarnai dengan leksikon
dialektal Semarang: ambek (BJS: karo) „dengan‟ dan ijik (BJS: isih) „masih‟.
Munculnya leksikon dialektal Semarang merupakan tanda atau ciri sebagai
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tutur sebagai penutur asli Semarang. Bila ujaran yang dituturkan 02
disejajarkan dengan bahasa Jawa standar (2b,4b) akan tampak perbedaannya,
seperti tertera di bawah ini.
(2) Ya Pak, sesuk ambek blonjo sisan. „Ya Pak, besuk sekalian belanja.‟
(2b) Ya Pak, sesuk karo blonjo sisan. „Ya Pak, besuk sekalian belanja.‟
(4) Ijik Pak, iseh rong minggunan.
„Masih Pak, masih dua mingguan.‟
(4b) Iseh Pak, iseh rong minggunan. „Masih Pak, masih dua mingguan.‟
Potret tuturan antara dua orang anak yang berada di lingkungan
keluarga muda Jawa diwakili oleh peserta tutur yang memiliki hubungan
kekerabatan, sebagai saudara kandung: kakak dan adik. Peristiwa tutur yang
berisi ujaran dua peserta tutur tersebut dideskripsikan pada data (4d-8) di
bawah ini.
Data 4d-8:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Muda Perkampungan
(Kakak-adik)
(1) Kakak : Dhik yuk batminton.
„Dik ayo bulutangkis‟.
(2) Adik : Kokke wis bodhol ik.
„Shuttlecock sudah rusak.‟
(3) Kakak : Ketoke kokke eneng telu tho.
„Kelihatannya Shuttlecock ada tiga tho.‟
(4) Adik : He eh dhing, yo Mas.
„O ya, ayo Mas.‟
Latar sosiokultural dari peristiwa tutur (4d-8) adalah peserta tutur
memiliki pertalian persaudaraan, yakni saudara kandung, dengan ikatan
hubungan kakak-adik, berasal dari keluarga muda bertempat tinggal di
Kampung Tegalsari Barat, Semarang. Sang kakak berusia 14 tahun sebagai
pelajar SMP dan sang adik berusia 12 tahun sebagai pelajar SD. Topik tuturan
peristiwa tutur ini adalah ajakan bermain bulutangkis. Peristiwa tutur ini
terjadi di halaman rumah pada waktu sore hari.
Bentuk tuturan di atas memperlihatan keakraban antara sang kakak
dengan adik sehingga tuturan yang digunakan berbentuk ngoko lugu. Tuturan
ngoko lugu tersebut diwarnai dengan leksikon dialektal Semarang, yang
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tercermin pada masing-masing peserta tutur, dengan potret tuturan sebagai
berikut:
Sang kakak dalam peristiwa tutur (4d-8) berperan sebagai penutur/01.
Menilik pertimbangan posisi hirarki kekerabatan, posisi 01 lebih tinggi atau
lebih tua dibandingkan 02 sehingga oleh 01 disapa dengan sapaan mesra Mas
„kakak laki-laki‟, tertera pada tuturan (4d-8:4): He eh dhing, yo Mas „O ya,
ayo Mas.‟ Secara implisit pun, 01 telah memperkukuh posisi kekerabatannya,
terproyeksi pada tuturan (4d-8:1): Dhik yuk badminton „Dik ayo (bermain)
bulutangkis‟. Sapaan mesra Jawa Dhik ditujukan kepada 02 memberikan
abstraksi 01 lebih tua daripada 02.
Pemilihan bentuk ngoko lugu oleh 01 pada peristiwa tutur (4d-8)
ditentukan dengan pertimbangan kedekatan jarak sosial dan keakraban yang
diikat dengan pertalian kekerabatan saudara kandung serta kebiasaan seharihari yang terbina dalam kehidupan keluarga.
Tuturan di atas selain berbentuk ngoko lugu juga diwarnai dengan
leksikon dialektal Semarang, yang ditandai dengan munculnya leksikon yuk
(BJS: ayo) „ayo‟ (4d-8:1) dan eneng (BJS: ana) „ada‟ (4d-8:3). Leksikon
dialektis ini lekat dengan tuturan ngoko lugu sekaligus sebagai ciri dialektal
bahasa Jawa Semarangan.
Catatan tambahan, dalam tuturan (4d-8) terdapat dua kata pinjaman
bahasa Inggris yang dinaturalisasikan ke dalam

bahasa Jawa, yakni:

batminton (BIng: badminton) „bulutangkis‟ (4d-8:1) dan kok (BIng:
shuttlecock) „bola bulu‟ (4d-8:3). Hal ini dilakukan karena dua istilah tersebut
telah menyatu dalam kehidupan olah raga yang universal.
Peran sang adik pada peristiwa tutur (4d-8) adalah sebagai mitra
tutur/02. Bentuk tuturan yang diujarkan adalah ngoko lugu. Bentuk ini sebagai
imbangan dari ujaran yang dituturkan 01. Di samping itu, faktor lain yang
memperkuat penggunaan tuturan ngoko lugu adalah:
1) Keakraban atau kedekatan karena pertalian kekerabatan;
2) Kedekatan emosi; dan
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Bentuk ngoko lugu yang diujarkan 02 pun diwarnai dengan leksikon
dialektal Semarang: … ik (4d-8:2), he eh dhing (4d-8:4). Ciri dialektal
tersebut produktif dalam tuturan sebagai penegas atau menekankan kehendak.
Partikel ik berfungsi menekankan sesuatu yang disebutkan sebelumnya
bodhol ik „benar-benar bodhol‟. Leksikon dialektal berkategori fatis he eh
berfungsi memperkukuh atau membenarkan pernyataan. Catatan untuk bunyi
ujaran berkategori fatis ding diduga pinjaman dari bahasa Melayu karena
pemakaian dalam bahasa Melayu lebih produktif: bohong ding, iya ding,
bukan ding, udah ding.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Pengguna bahasa Jawa khususnya kalangan keluarga tua di
lingkungan perkampungan, pada umumnya masih setia memakai tuturan
bahasa Jawa. Kondisi tersebut terungkap di dalam pernyataan dan sikap
penuturnya. Mereka umumnya masih menganggap dan mengakui bahwa
bahasa Jawa adalah penanda jati diri sekaligus sebagai simbulnya “wong
Jawa”. Selain penggunaan bahasa Jawa sebagai simbulnya, mereka juga
menyatakan hendaknya orang Jawa mengenal dan memahami tradisi Jawa,
antara lain:
1) Menguri-nguri tradisi adat kehidupannya, seperti selamatan atau
kenduri.
2) Mengenal penanggalan Jawa, hari pasaran Jawa dan weton, misal:
Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rejeb, Ruwah, Sawal, Dulkangidah, Besar; dan hari pasaran: Pon,
Wage, Kliwon, Legi, Pahing.
3) Mengenal hitungan netu13 (berkaitan dengan siklus kelahiran: selapan,
telung wulan, pitung wulan, sangang wulan) dan layon (berkaitan
dengan siklus kematian: sur lemah, telung dinan, pitung dinan, patang
puluh dinan, nyatos, nyewu, mendhak).
13

Istilah netu muncul dalam dialek Semarang, dalam bahasa Jawa standar leksikon tersebut dapat
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Bilamana ketiga adat-tradisi tersebut masih dikenal (lebih-lebih
dipahami) dalam kehidupannya, dapat diharapkan pemakaian bahasa Jawa
masih lekat. Hal ini disebabkan tradisi Jawa tersebut dilaksanakan dengan
pengantar bahasa Jawa. Berdasarkan sikap positif tersebut diharapkan
terdapat gegayutan terhadap temuan data lapangan, terutama terkait dengan
penggunaan tuturan bahasa Jawa yang terjadi dalam peristiwa tutur seharihari.
Potret tuturan antara suami-istri pada keluarga tua wilayah
perkampungan diwakili oleh keluarga yang bertempat tinggal di Kampung
Sawah Besar, Semarang. Deskripsi tuturan tercermin pada peristiwa tutur (4d-9) di
bawah ini.

Data 4d-9:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Suami-Istri)
(1) Suami : Bu SPP anakmu wis kokbayar?
„Bu SPP anakmu sudah kamu bayar?‟
(2) Istri : Nek sasi iki ketoke dereng Pak.
„Kalau bulan ini kelihatannya belum Pak?‟
(3) Suami : Wis enek dhit rung Bu, gek mbayar.
„Sudah ada uang belum Bu, segera membayar.‟
(4) Istri : Enek Pak, turahane blanjan.
„Ada Pak, sisanya belanja.‟
(5) Suami : Pira Bu, kurange pira?
„Berapa Bu, kurangnya berapa?‟
(6) Istri : Paling sethik, taktambahane dhit tarikan mawon.
„Paling sedikit, saya tambahi uang arisan saja.‟
Peristiwa tutur (4d-9) di atas dilatarbelakangi dengan sosiokultural
sebagai berikut: suami bekerja swasta berusia 55 tahun dan istrinya sebagai
ibu rumah tangga, bekerja serabutan, berusia 55 tahun. Topik tuturan dalam
peristiwa tutur ini adalah perihal pembayaran sekolah sang anak. Waktu
terjadinya peristiwa tutur ini pada sore hari, di ruang tamu.
Pertautan percakapan pada tuturan (4d-9) terjadi antara suami dengan
istri. Sang suami (01) yang memiliki hirarki sosial lebih tinggi daripada 02
sehingga memiliki keleluasaan menggunakan tingkat tutur dalam kehidupan
commit
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lugu. Sedang 02 yang memiliki hirarki sosial di bawah 01 dan menyandang
status istri, dalam pranata sosial Jawa berkewajiban menghormati dan
menjaga harkat suami maka tuturan yang digunakan sepatutnya bentuk krama
(preskriptif

normatif).

Namun

dalam

tuturan

empiris,

sang

isteri

menggunakan dua bentuk pilihan yakni ngoko lugu dan ngoko alus.
Dominasi penggunaan bentuk ngoko lugu oleh suami dan istri banyak
didasarkan atas kebiasan keseharian. Pemilihan bentuk ngoko alus oleh sang
isteri dilakukan dengan pertimbangan faktor fungsi sosial Jawa, yakni
sebagai bentuk penghormatan terhadap suami dalam kehidupan berumah
tangga.
Bentuk tuturan yang digunakan oleh suami (01) pada peristiwa tutur
(4d-9) adalah bahasa Jawa ngoko lugu yang diwarnai dengan dialek
Semarang. Ciri lokal dialek Semarang terdapat pada tuturan (4d-9:3) yang
dhitandai dengan hadirnya leksikon enek „ada‟ (BJS: ana), dhit „uang‟ (BJS:
duwet), rung „belum‟ (BJS: durung), dan

gek „segera‟ (BJS: age). Bila

disejajarkan dengan bahasa Jawa standar (3b), warna dialektal Semarang (3)
tampak signifikan.
(3) Wis enek dhit rung Bu, gek mbayar.
„Sudah ada uang belum Bu, segera membayar.‟
(3b) Wis ana dhuwet durung Bu, gelis ndhang mbayar.
„Sudah ada uang belum Bu, segera membayar.‟
Bentuk tuturan yang diujarkan oleh sang istri (02) adalah bahasa Jawa
ngoko lugu dan ngoko alus. Dua ragam ini dipilih atas dasar pertimbangan:
(1) bentuk ngoko lugu (4d-9:4) dipilih karena kebiasan bertutur dalam
kehidupan sehari-hari bertutur ngoko lugu, (2) bentuk ngoko alus (4d-9:2,6)
dipilih berdasar pertimbangan untuk menghormati suami sebagai kepala
keluarga, panutan keluarga, dan penafkah anggota keluarga.
Tuturan ngoko lugu yang diujarkan 01 bercirikan dialektal Semarang,
yang ditandai dengan hadirnya leksikon dialektal Semarang enek (BJS: ana)
„ada‟. Perbedaan ini tampak bila disejajarkan dengan tuturan bahasa Jawa
standar (4d-9:4b)
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(4) Enek Pak, turahane blanjan.
(4b) Ana Pak, turahane blanjan.

„Ada Pak, sisanya belanja.‟
„Ada Pak, sisanya belanja.‟

Potret tuturan antara orang tua dengan anak pada keluarga tua wilayah
perkampungan diwakili oleh keluarga yang bertempat tinggal di Kampung
Sendang, Semarang. Dalam tuturan ini terdapat tiga peserta tutur, yakni
bapak, ibu, dan anak. Deskripsi tuturan tertera pada peristiwa tutur (4d-10) di
bawah ini.
Data 4d-10:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Orang Tua-Anak)
(1) Bapak : Bu nek suk Minggu niliki mbahe piye?
„Bu kalau besuk Minggu menengok nenek bagaimana?‟
(2) Ibu
: Nggih Pak, pek bidhal esuk po awan?
„Ya Pak, akan berangkat pagi atau sore?‟
(3) Bapak : Seng esuk, men iyup. Titik barang tarien.
„Yang pagi, biar adem. Titik juga ditawari.‟
(4) Ibu
: Wuk melu nong mbahe ya?
„Wuk ikut ke nenek ya?‟
(5) Anak : Bu, aku nek rak melu piye?
„Bu, saya kalau tidak ikut bagaimana?‟
Latar sosiokultural yang mengiringi peristiwa tutur (4d-10) yakni ada
tiga peserta tutur: orang tua (bapak dan ibu) dengan satu orang anak. Sang
bapak adalah pegawai biro perjalanan berusia 50 tahun dan sang ibu adalah
pedagang makanan berusia 48 tahun, serta anak ketiganya yang berusia 14
tahun. Topik tuturan pada peristiwa tutur ini adalah rencana menengok nenek.
Peristiwa tutur ini terjadi pada sore hari di depan warung.
Tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-10) di atas beragam
ngoko lugu dan ngoko alus. Ragam ngoko lugu lebih sering dipakai karena
disebabkan oleh faktor relasi keakraban yang diikat melalui pertalian
kekerabatan (antaranggota keluarga) dan faktor kebiasaan (kebiasaan
menggunakan ngoko lugu) yang telah tertanam di lingkungan keluarga.
Penggunaan bentuk ngoko alus disebabkan oleh faktor fungsi sosial, yakni
menghargai dan sopan terhadap suami. Deskripsi tuturan untuk masingmasing peserta tutur tercermincommit
pada potret
tuturan di bawah ini.
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Bentuk tuturan yang diujarkan sang bapak (01) berbentuk ngoko lugu
dialektal Semarang. Penggunaan bentuk ngoko lugu ini didasari oleh
kebiasaan keluarga, sang bapak kerapkali menggunakan tuturan ngoko lugu
manakala berinteraksi dengan anggota keluarganya. Ragam ngoko lugu yang
dipakai diwarnai dengan leksikon dialektal Semarang, yakni: nek suk (BJS:
yen sesuk ) „kalau besuk‟, piye (BJS: kepriye) „bagaimana‟, men (BJS: ben)
„biar‟, dan barang (BJS: sekalian) „juga. Bila disejajarkan dengan bentuk
bahasa Jawa standar (1b, 3b) akan tampak perbedaannya, yakni:
(1) Bu nek suk Minggu niliki mbhahe piye?
„Bu kalau besuk Minggu menengok nenek bagaimana?‟
(1b) Bu yen sesuk Minggu niliki mbhahe kepiye?
„Bu kalau besuk Minggu menengok nenek bagaimana?‟
(3) Seng esuk, men iyup. Titik barang tarien.
„Yang pagi, biar adem. Titik juga ditawari.‟
(3b) Seng esuk, ben iyup. Titik sekalian tarien.
„Yang pagi, biar adem. Titik juga ditawari.‟
Bentuk tuturan yang diujarkan oleh sang ibu berbentuk ngoko lugu
(4d-10:4) dan ngoko alus (6-27:2) berdialektal Semarang, tercermin pada
tuturan di bawah ini.
(2) Nggih Pak, pek bidhal esuk po awan?
„Ya Pak, akan berangkat pagi atau sore?‟
(4) Wuk melu nong mbahe ya?
„Wuk ikut ke nenek ya?‟
Penggunaan bentuk ngoko lugu oleh sang ibu/01 dilakukan dengan
pertimbangan yang diajak bicara (mitra tutur/02) adalah sang anak. Keakraban
sebagai anak kandung dan kebiasaan tuturan harian yang mendorong
menggunakan tuturan ngoko lugu.
Penggunaan bentuk ngoko alus yang dilakukan oleh sang ibu dengan
pertimbangan faktor fungsi sosial yang melekat pada (01) yang sekaligus
sebagai suaminya. Penghormatannya dilakukan dengan menyisipkan leksikon
krama pada tuturan ngoko, yakni nggih „ya‟ dan bidhal „berangkat‟. Ciri
dialektal Semarang ditandai dengan munculnya leksikon pek (BJS:arep)
„akan‟ dan po (BJS: utawa) „atau‟. Bentuk leksikon tersebut produktif di
commit to user
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

kuwe po aku
„kamu atau aku‟
njaluk po tuku
„minta atau beli‟
mlaku po mblayu „jalan atau lari‟
pek turu
„akan tidur‟
pek tuku
„akan beli‟
pek mblayu
„akan lari‟
Bentuk tuturan sang anak berupa tuturan ngoko lugu yang lekat

dengan dialek Semarang: (4d-10:5): Bu, aku nek rak melu piye? „Bu, saya
kalau tidak ikut bagaimana?‟. Pemakaian bentuk ngoko lugu pada sang anak
sebagai wujud respon tuturan dari kedua orang tuanya. Kebiasaan kedua
orang tua (bapak-ibu) telah terbiasa menggunakan tuturan ngoko lugu bila
bertutur kepada sang anak, begitu pula sang anak merespon dengan tuturan
ngoko lugu. Fakta empirik ini sebagai bukti bahwa dalam keluarga tersebut
terbiasa menggunakan bahasa Jawa ngoko dalam berinteraksi sehari-hari.
Ciri dialektal Semarang yang lekat dalam tuturan (4d-10:5) ditandai
dengan munculnya leksikon nek rak (BJS: yen ora) dan piye (BJS: kepriye)
„bagaimana‟, bila dibandingkan dengan tuturan bahasa Jawa standar (4b)
maka akan tampak ciri dialektalnya, seperti di bawah ini.
(5) Bu, aku nek rak melu piye?
„Bu, saya kalau tidak ikut bagaimana?‟
(5b) Bu, aku yen ora melu kepiye? „Bu, saya kalau tidak ikut bagaimana?‟
Potret tuturan antara dua orang anak dari lingkungan keluarga tua
Jawa yang berada pada wilayah perkampungan diwakili oleh dua orang kakak
beradik yang tinggal bersama keluarganya di Kampung Cempedak, Mrican,
Semarang. Tuturan yang terjadi tertera pada peristiwa tutur (4d-11) di bawah
ini.
Data 4d-11:

(1)
(2)
(3)
(4)

Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Kakak-adik)
Kakak : Wuk mangkat les rak?
„Wuk berangkat les tidak?‟
Adik : Ho oh Mbak, jam papat, bar asharan.
„Ya Mbak, jam empat, setelah waktu ashar.‟
Kakak : Bareng mbek sapa?
„Bersama dengan siapa?‟
Adik : Bareng mbek Eli karo Nur.
commit
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(5) Kakak : Wuk titip fotokopi ya?
„Wuk titip fotokopi ya?‟
(6) Adik : Mang Mbak, aku ngko meh nek omahe Siska sik.
„Tidak mau Mbak, saya nanti akan ke rumahnya Siska dulu.‟
Latar sosiokultural yang menyertai tuturan di atas selain dari
lingkungan keluarga tua, peserta tutur berada di lingkungan wilayah
persebaran leksikon dialektal Semarang (Hartono, 2006:26). Peserta tutur
adalah kakak beradik (saudara kandung). Sang kakak adalah seorang
perumpuan berusia 19 tahun, mahasiswi perguruan tinggi swasta. Sang adik
adalah seorang perempuan, berusia 16 tahun, pelajar SMA kelas 12. Topik
tuturan dalam peristiwa tutur ini adalah permohonan sang kakak kepada sang
adik untuk memfotokopikan bahan kerjaan sang kakak, sedang peristiwa tutur
ini terjadi di serambi rumah, waktu siang hari.
Pada umumnya tuturan yang digunakan oleh kakak – adik adalah
tuturan ngoko lugu yang banyak diwarnai ciri dialektal Semarang. Pemakaian
bentuk ngoko lugu dalam peristiwa tutur (4d-11) banyak didasarkan atas
pertimbangan relasi akrab yang diikat melalui pertalian kekerabatan (saudara
kandung) dan kebiasaan tuturan keseharaian dalam lingkungan keluarga.
Adapun potret masing-masing peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Sang kakak yang perperan sebagai penutur/01 dalam peristiwa tutur
(4d-11), mengawali tuturan dengan menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko
lugu. Penggunaan ngoko lugu dalam tuturan tersebut sesuai norma pemakaian
tingkat tutur, yakni dapat digunakan untuk peserta tutur yang memiliki status
fungsi sosial berimbang (pergaulan sesama anak sebaya: kakak-adik) dengan
relasi akrab. Letak pembedan dengan tuturan bahasa Jawa standar adalah
munculnya leksikon dialektal Semarang yang mewarnai tuturan (4d-11:1,3):
rak (BJS: ora) „tidak‟ dan mbek (BJS: karo) „dengan‟. Perbedaan ini tampak
bila disejajarkan dengan bentuk tuturan bahasa Jawa standar (1b, 3b), sebagai
berikut:
(1) Wuk mangkat les rak?
„Wuk berangkat les tidak?
(1b) Wuk mangkat les ora? „Wuk berangkat les tidak?
(3) Bareng mbek sapa? commit
„Bersama
to userdengan siapa?
(3b) Bareng karo sapa?
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Sang adik yang berposisi sebagai mitra tutur/02. Tuturan yang
diujarkan 02 mengimbangi tuturan yang diujarkan oleh 01, yakni berbentuk
ngoko lugu. Keberimbangan bentuk tuturan yang diujarkan akan menjamin
terjalinnya kerjasama antar peserta tutur dalam peristiwa tutur tersebut.
Tuturan yang diujarkan sang adik pun sarat diwarnai leksikon dialektal
Semarang. Leksikon dialektal Semarang yang muncul dalam tuturan (4d11:2) adalah ho oh (BJS: iya) „ya‟; tuturan (4d-11:4) adalah mbek (BJS: karo)
„dengan‟; tuturan (4d-11:6) adalah mang (BJS: ora gelem) „tidak mau‟, meh
(BJS: arep) „akan‟, nek (BJS: ning) „ke‟. Untuk memperlihatkan ciri
kedialektalan tersebut dapat disejajarkan dengan tuturan bahas Jawa standar
(2b,4b,6b), seperti di bawah ini.
(2) Ho oh Mbak, jam papat, bar asharan. „Ya Mbak, jam empat, setelah ashar.‟
(2b) Ya Mbak, jam papat, bar asharan. „Ya Mbak, jam empat, setelah ashar.‟

(4) Bareng mbek Eli karo Nur.
„Bersama dengan Eli dan Nur.‟
(4b) Bareng karo Eli lan Nur.
„Bersama dengan Eli dan Nur.‟
(6) Mang Mbak, aku ngko meh nek omahe Siska sik.
„Tidak mau Mbak, saya nanti akan ke rumah Siska dulu.‟
(6b) Ora gelem Mbak, aku mengko arep ning omahe Siska sik
„Tidak mau Mbak, saya nanti akan ke rumah Siska dulu.‟
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu pada
Ranah Keluarga
Bahasa Jawa ngoko lugu berdasarkan kaidah normatif peruntukan
pemakaiannya patut digunakan pada situasi peristiwa tutur yang santai dan
akrab, tidak berjarak, sebaya/sederajad atau berimbang antara 01 dengan 02
ataupun 03. Dalam koridor lingkungan keluarga, tuturan ngoko lugu, hanya
patut digunakan untuk tuturan:
1) orang tua kepada anak,
2) suami kepada istri, dan
3) sesama anak.
Dengan kata lain, dalam ranah keluarga tuturan ngoko lugu hanya
patut digunakan:
1) Penutur yang memiliki pertalian kekerabatan lebih tua kepada yang
lebih muda;

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
157

2) Penutur yang memiliki fungsi sosial lebih tinggi kepada yang lebih
rendah;
3) Peserta tutur yang memiliki fungsi sosial berimbang.
Berdasar temuan empirik (deskriptif empiris) ternyata penggunaan
bahasa Jawa ngoko lugu di lingkungan keluarga Jawa Kota Semarang, baik
pada keluarga muda maupun keluarga tua, yang berada di wilayah perumahan
maupun perkampungan telah mengalami perluasan fungsi atau multifungsi.
Perluasan fungsi ini berupa kelonggaran terhadap batas fungsi penggunaan
tuturan ngoko lugu yang telah diatur dalam bahasa Jawa standar. Dengan
demikian, tuturan ngoko lugu di dalam lingkungan keluarga Jawa di Kota
Semarang, dapat digunakan untuk tuturan:
1) orang tua kepada anak,
2) anak kepada orang tua,
3) suami kepada istri,
4) istri kepada suami, dan
5) sesama anak.
Perluasan fungsi tuturan ngoko lugu terjadi pada butir (2) anak kepada
orang tua dan (4) istri kepada suami. Perluasan fungsi ngoko lugu dapat
diabstraksi melalui bagan 4.6 yang mencerminkan perbandingan penggunaan
tuturan ngoko lugu antara bahasa Jawa standar dengan bahasa Jawa
Semarangan.
Bagan 4.6: Perbandingan Penggunaan Tuturan Ngoko Lugu
Bahasa Jawa Semarangan - Bahasa Jawa Standar
Tuturan Ngoko Lugu
Bahasa Jawa Semarangan
Bahasa Jawa Standar
suami/
istri/ anak
suami/
istri/
bapak
ibu
bapak
ibu
suami/bapak
suami/bapak
+
+
+
istri/ibu
Istri/ ibu
+
+
anak
anak
+
+
+
-

commit to user

anak
+
+
+

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
158

Keterangan:
+
: digunakan ngoko lugu
: tidak digunakan ngoko lugu
Berdasar temuan data empirik, faktor pemicu terjadinya perluasan fungsi
terhadap penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu di lingkungan keluarga Jawa di
Kota Semarang, antara lain:
1) Rendahnya penguasaan kosakata krama/krama inggil dan kurang
memahami penggunaan ragam krama lugu dan krama alus dalam tuturan.
2) Telah menjadi kebiasaan orang tua menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu
sebagai tuturan sehari-hari dalam kehidupan keluarga, bahkan

terasa

kagok bila menggunakan tuturan krama dan krama alus.
3) Tertanamnya secara emosional penguasaan bahasa Jawa ngoko lugu
akibat dari kedekatan emosi dan kebiasaan berkelanjutan dari penggunaan
tuturan ngoko lugu.
Faktor pemicu di atas menumbuh-kembangsuburnya penggunaan bahasa
Jawa ngoko lugu di lingkungan keluarga perkotaan. Bahasa Jawa ngoko lugu
dianggap lebih mudah, lebih komunikatif, dan bersifat egaliter.
Faktor-faktor sosial yang sebenarnya berpengaruh terhadap pemilihan
ragam tuturan menjadi tidak berpengaruh lagi. Kaidah atau norma aturan dibuat
longgar oleh penuturnya sehingga tidak ada perbedaan antara tuturan yang
diujarkan kepada orang tua maupun kepada mitra yang sebaya
3. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus pada Ranah Keluarga
Potret penggunaan bahasa Jawa ngoko di lingkungan keluarga, selain
menggunakan ngoko lugu, juga digunakan pula ngoko alus. Batasan secara
normatif bahasa Jawa ngoko alus adalah unggah-ungguh dalam berbahasa Jawa
yang beragam ngoko tetapi masih disisipi kosakata krama dan krama inggil.
Penggunaan kosakata ngoko sebagai ekspresi keakraban, sedang penggunaan
kosakata krama dan krama inggil dipakai untuk menghormati mitra tutur (02) dan
mitra yang dituturkan (03). Dengan demikian, pemanfaatan tuturan ngoko alus
digunakan bilamana:
commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
159

3)

Memiliki status sosial sama tetapi masih memiliki rasa saling
menghormati dan memiliki rasa ewuh pakewuh atau segan. Pada
lingkungan keluarga dicerminkan melalui hubungan antara isteri kepada
suami.

4) Memiliki fungsi sosial lebih tinggi tetapi memiliki keakraban atau
kedekatan hubungan. Pada lingkungan keluarga dicerminkan melalui
hubungan antara suami kepada istri dan orang tua kepada anak. Pada
lingkungan keluarga penggunaan ngoko alus pada umumnya memiliki
muatan terhadap pembelajaran bahasa dan tatanan kesopanan. Ada
harapan dari orang tua agar sang anak dapat beralaku sopan dalam
bertutur, maka pada situasi ini orang tua lebih memilih menggunakan
tuturan ngoko alus dan diharapkan sang anak juga menggunakan tuturan
lebih halus lagi, yakni krama lugu atau krama alus.
Kondisi penggunaan tuturan ngoko alus di lingkungan keluarga di Kota
Semarang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi bila dibandingkan dengan
penggunaan tuturan ngoko lugu. Kesulitan terjadi manakala penutur dihadapkan
terhadap pemilihan leksikon krama atau krama inggil yang akan disisipkan dalam
ujaran sebagai petanda rasa kehormatan dan berlaku sopan terhadap mitra
tuturnya.
Atas dasar pertimbangan di atas maka pemotretan penggunaan tuturan
ngoko alus dilakukan berdasakan fakta empirik yang terjadi di lapangan. Untuk
memotret secara komprehensif terhadap penggunaan tuturan ngoko alus pada
ranah keluarga, akan dilakukan penelusuran terhadap masing-masing pilar
pengguna bahasa Jawa yang ada di dalam lingkungan keluarga, kemudian akan
dideskripsikan melalui temuan data di lapangan.
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Fenomena yang terjadi pada keluarga muda Jawa perkotaan adalah
memiliki kecenderungan menggunakan tuturan beragam campur kode: Ngl-bI
daripada ragam ngoko alus. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bila
tuturan ragam Ngl-bI lebih produktif ketimbangan tuturan Jawa ngoko alus.
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Tampaknya keluarga muda perkotaan lebih memilih kosakata bahasa
Indonesia untuk menandai rasa hormat dan kesopanan dalam bertutur
daripada memilih leksikon krama dan krama inggil. Terlebih berkembang
asumsi bahwa kosakata bahasa Indonesia lebih mudah dan netral dipakai
siapapun dibandingkan dengan leksikon krama dan krama inggil. Terlebih
leksikon krama dan krama inggil mulai kurang dikenal dan dipahami oleh
generasi mudanya. Di lingkungan keluarga muda perkotaan lebih banyak
bertutur Ngl-bI (1,2) daripada tuturan ngoko alus (1b,2b) di bawah ini
(1)

Bapak wis mandi
„Bapak sudah mandi.‟
(1b) Bapak wis siram.
„
Bapak sudah mansi.‟
(2) Bapak titip dibelike sandhal jepit ya.
„Bapak titip belikan sandal jepit ya.‟

(2b) Bapak titip dipundhutke sandhal jepit ya.
„Bapak titip belikan sandal jepit ya.‟
Lenggangnya terhadap penggunaan tuturan ngoko alus yang beralasan
lemahnya penguasaan kosakata krama dan krama inggil, pada umumnya
terjadi pada keluarga muda yang tinggal dikompleks perumahan baru
(pemukiman baru). Meskipun lenggang tuturan ngoko alus masih dijumpai
terutama pada keluarga muda perkotaan yang bertempat tinggal berdekatan
dengan area pasar.
Potret penggunaan tuturan ngoko alus antara anak dengan orang tua
pada keluarga muda diwakili oleh keluarga yang bertempat tinggal di
perumahan Gemah, Kinibalu, Semarang. Dalam peristiwa tutur ini yang
terlibat tuturan adalah anak dengan orang tuanya. Tuturan yang terjadi
dideskripsikan pada data (4d-12), di bawah ini.
Data 4d-12:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Muda Perkotaan
(Anak-Orang Tua)
(1) Anak : Bu, iwake kok seda?
„Bu, ikannya kok mati?‟
(2) Ibu
: Lha, lali hurung mbok paringi maem tho?
„Lha, lupa belum
kamutokasih
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(3) Anak : Mau esuk wis takparingi maem ik.
„Tadi pagi sudah saya kasih makan ik.‟
(4) Bapak : Kok jur mati tho Mas, wis tuku ping pira?
„Kok terus mati tho Mas, sudah beli berapa kali?‟
(5) Anak : Ping tiga, pokokmen pundhutke.
„Tiga kali, pokoknya harus dibelikan.‟
(6) Ibu
: Nyuwun bapak kana?
„Minta bapak kana?‟
(7) Anak : Moh, bapak mberung, pokokmen dipundhutke ibu.
„Tidak mau, bapak marah, pokoknya harus dibelikan ibu.‟
Latar sosiokultural yang menyertai tuturan (4d-12) di atas adalah tiga
peserta tutur yang berasal dari keluarga muda. Sang anak baru berusia 7 tahun,
kelas 1 SD, sang ibu berusia 30 tahun bekerja sebagai karyawan BPR, dan
sang suami berusia 35 tahun bekerja karyawan biro travel. Topik tuturan yang
terjadi pada peristiwa tutur tersebut adalah kegemaran anak memelihara ikan.
Peristiwa tutur ini terjadi pada Minggu pagi dalam suasana santai di ruang
tamu.
Pada umumnya bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d12) adalah tuturan beragam ngoko lugu dan ngoko alus. Tuturan ngoko lugu
diujarkan oleh sang bapak. Tuturan ngoko alus diujarkan oleh sang anak dan
sang ibu. Proses pembelajaran bahasa Jawa tampak pada keluarga muda ini.
Sang anak berupaya menggunakan tuturan halus (ngoko alus) saat bertutur
dengan orang tuanya sebagai bentuk penghormatan. Sang ibu dalam keluarga
ini menjalankan fungsi sebagai pewaris bahasa dengan cara memberi teladan
bertutur halus walau sebatas tuturan ngoko alus.
Posisi sang ayah dalam peristiwa tutur (4d-12) sebagai penutur/01
terhadap sang anak. Tuturan yang dipilih beragam ngoko lugu (4d-12:4): Kok
jur mati tho Mas, wis tuku ping pira „Kok terus mati tho Mas, sudah beli
berapa kali‟. Pemilihan ragam ini tampaknya terkait dari kedudukan sang
bapak dalam tatanan rumah tangga, yang memiliki fungsi hirarki tertinggi.
Posisi ini memiliki kebebasan memilih ragam tuturan, di samping kebiasaan
sehari-hari lebih banyak bertutur ngoko lugu.
commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
162

Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4d-12) sebagi penutur/01
terhadap sang ibu. Tuturan yang dipilih beragam ngoko alus. Pemilihan ragam
ini lebih banyak terkait oleh pembelajaran bahasa yang diperankan oleh sang
ibu. Pemakaian ragam ngoko alus oleh sang anak merupakan proses belajar
alami yang diperoleh dari sang ibu. Proses belajar alami ini menuntun sang
anak untuk menirukan atau melakukan apa yang didengar dan apa yang
dilakukan oleh sang ibu dalam proses bertutur. Fakta empirik ini dapat
dibuktikan melalui bentuk tuturan yang diujarkan oleh sang anak.
Tuturan (4d-12:1): Bu, iwake kok seda? „Bu, ikannya kok mati‟,
dikategorikan sebagai tuturan Jawa ragam ngoko alus. Pada tuturan ini sang
anak berupaya untuk berlaku sopan dan hormat, seperti apa yang pernah
diajarkan oleh sang ibu waktu bertutur. Keunikan yang mucul dalam tuturan
yang diujarkan sang anak adalah pemilihan dan penempatan leksikon krama
inggil: seda „mati‟ dalam tuturan. Leksikon krama inggil ini ditujukan pada
objek ikan. Berdasar ukuran kaidah normatif tuturan (4d-12:1) kurang tepat,
tetapi berlaku dan berterima dalam lingkungan keluarga dan meliu
perumahan. Terbukti ditemukan pula tuturan dengan pola yang sama, yakni:
(1) Wah ayame sami seda.
„Wah ayamnya banyak yang mati‟
(2) Sami, dhara kulo kathah sing seda.
„Sama, burung merpati saya banyak yang mati‟
(3) Sedane sami ndadak, ya‟e kena flu burung.
„Matinya serba mendadak, mungkin kena flu burung.
Tuturan (4d-12:3): Mau esuk wis takparingi maem ik „tadi pagi sudah
saya kasih makan‟, dikategorikan pula sebagai tuturan beragam ngoko alus.
Bentuk tuturan ngoko alus yang diujarkan sang anak ini tidak berbeda jauh
dengan tuturan pertama (4d-12:3), yakni menempatkan leksikon krama inggil
sesaui dengan pola yang berlaku dalam basa Semarangan: untuk diri penutur
takparingi „saya kasih‟. Selain itu, muncul pula leksikon kanak: maem
„makan‟ sebagai cerminan dunia anak-anak.
Tuturan (4d-12:5): Ping tiga, pokokmen dipundhutke „Tiga kali,
pokoknya harus dibelikan‟, dikategorikan
sebagai tuturan beragam ngoko alus
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dialektal Semarang. Pada tuturan ini perihal pemilihan dan penempatan
leksikon krama dan krama inggil selaras dengan kaidah normatif, yakni
ditujukan kepada kedua orang tuanya. Fitur dialektal Semarang ditandai oleh
adanya leksikon dialektal Semarang: pokokmen „pokoknya harus‟. Leksikon
pokokmen hanya dimiliki dan berkembang di wilayah tutur Kota Semarang.
Tuturan yang sepola diulangi lagi pada tuturan (4d-12:7): Moh, bapak
mberung, pokokmen dipundhutke ibu „Tidak mau, bapak marah, pokoknya
dibelikan ibu‟, tuturan ini ditandai dengan munculnya dua leksikon dialektal:
mberung „marah dan pokokmen „pokoknya harus‟.
Posisi sang ibu pada peristiwa tutur (4d-12) sebagai mitra tutur bagi
sang anak. Posisi ini dimanfaatkan oleh sang ibu untuk proses belajar
mengajar pada diri sang anak, sehingga setiap merespon tuturan sang anak,
sang ibu selalu memperkenalkan kosakata krama dan krama inggil. Melalui
pembelajaran alami ini diharapkan sang anak dapat bertutur Jawa dengan
sopan dan hormat.
Bentuk tuturan yang diujarkan sang ibu tidak dapat dilepaskan dengan
ciri dialektal Semarang, seperti pada tuturan (4d-12:2): Lha, lali hurung mbok
paringi maem tho „Lha, lupa belum kamu kasih makan tho‟. Pada tuturan ini
diperlihatkan pola penempatan leksikon krama inggil yang sesuai model basa
Semarangan. Pemilihan dan penempatan leksikon krama inggil: paring „beri‟
untuk diri sang anak. Akhirnya ditirukan secara stereotype oleh sang anak,
muncullah tuturan (4d-12:3).
Tuturan (4d-12:6): Nyuwun bapak kana? „Minta bapak kana?‟,
dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus. Konstruksi tuturan ini
sesuai dengan kaidah normatif, baik berkaitan dengan pemilihan maupun
penempatan leksikon krama inggil: nyuwun „minta‟ dalam tuturan.
Fenomena di atas, sebagai potret bahwa tuturan basa Semarangan
telah mulai dikenalkan kepada sang anak pada usia dini baik oleh keluarganya
(ibu-bapak) maupun oleh meliu sekitarnya (masyarakat). Oleh sebab itu, basa
Semarangan telah dikenali dan mengakar sejak usia dini, dan terekam secara
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b. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Keluarga tua wilayah perkotaan masih memiliki sikap positif terhadap
penggunaan tuturan ngoko alus dibandingkan dengan keluarga mudanya.
Penggunaan tuturan ngoko alus menjadi pilihan bila bertutur dengan mitra
tutur yang memiliki fungsi sosial berimbang tapi memiliki rasa hormat dan
segan atau manakala untuk melatih pembelajaran kesopanan bertutur kepada
generasi mudanya (anak).
Potret penggunaan tuturan ngoko alus antara isteri kepada suami pada
keluarga Jawa kategori berusia tua diwakili oleh keluarga yang bertempat
tinggal di perumahan Parang Sarpo, Tlogosari, Semarang. Dalam peristiwa
tutur ini yang terlibat tuturan adalah seorang istri terhadap suaminya. Tuturan
yang terjadi dideskripsikan pada data (4d-13), di bawah ini.
Data 4d-13:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Tua Perkotaan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Bapak meh tindak niliki Mas Yo kapan ya?
„Bapak akan pergi menengok Mas Yo kapan ya?‟
(2) Suami : Suk Kamis Bu, bar balik kerja wae.
„Besuk Kamis Bu, selepas pulang kerja saja.‟
(3) Istri : Bapak arep nitih apa, numpak Dayatsu14 pa Honda15
„Bapak akan naik apa, naik Daihatsu atau Honda.‟
(4) Suami : Dayatsu wae Bu, aku kuatir yen udan.
Daihatsu saja Bu, saya kuatir kalau turun hujan.‟
(5) Istri : Ketoke, Bapak wis kaleh minggu rak niliki Mas Yo.
„Tampaknya, Bapak sudah dua minggu tidak menengok Mas Yo.‟

(6) Suami : Ya Bu, rumangsaku lagi nembe wae.
„Ya Bu, perasaan saya baru saja nengok.‟
Latar sosiokultural yang menyertai tuturan (4d-13) di atas adalah dua
peserta tutur berasal dari kalangan keluarga tua. Sang istri berusia 49 tahun
bekerja sebagai karyawan pabrik, dan sang suami berusia 49 tahun bekerja
sebagai PNS. Dalam keluarga ini suami-istri memiliki usia sebaya/sama.
14

Dayatsu sebutan kendaraan angkutan Kota di Semarang, semua disebut Dayatsu walaupun
jenis dan merk kendaraanya bukan Daihatsu.
15
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Topik tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur tersebut adalah rencana
menengok kakak sang suami yang baru sakit. Peristiwa tutur ini, terjadi dalam
suasana santai di ruang makan.
Pada umumnya bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d13) di atas berbentuk ngoko lugu dan ngoko alus, namun yang menjadi fokus
kajian pada subbab ini adalah ngoko alus yang diujarkan sang istri maupun
sang suami. Adapun penjelasan masing-masing peserta tutur dideskripsikan
di bawah ini.
Posisi sang istri pada peristiwa tutur (4d-13) sebagai penutur/01.
Berdasarkan peran fungsi sosial dalam keluarga Jawa, posisi sang istri berada
di bawah sang suami, sehingga tuturan sang istri sepatutnya mencerminkan
rasa rormat dan mengandung nilai kesopanan. Pada posisi ini, sang isteri
memilih bentuk tuturan ngoko alus dalam berujar dengan suami, seperti di
bawah ini.
Tuturan (4d-13:1): Bapak meh tindak niliki Mas Yo kapan ya? „Bapak
akan pergi menengok Mas Yo kapan ya?‟ adalah tuturan yang berbentuk ngoko

alus. Penggolongan sebagai tuturan ngoko alus ditandai hadirnya kosakata
krama inggil: tindak „pergi‟ dalam deret leksikon ngoko: bapak „bapak‟, meh
„arep‟, niliki „menengok‟, kapan „kapan‟, ya „ya‟. Leksikon ngoko ini dalam
tuturan ini difungsikan sebagai pertalian relasi akrab antara istri dengan suami
yang diikat dengan tali perkawinan. Perwujudan rasa hormat kepada sang
suami, 01 menyisipkan satu leksikon krama inggil dalam tuturannya, leksikon
krama inggil yang dipilih adalah tindak „pergi‟.
Fenomena menyisipkan satu kosakata krama atau krama inggil dalam
tuturan ngoko lugu sehingga terbentuk tuturan ngoko alus, terjadi pula pada
tuturan (4d-13:3): Bapak arep nitih apa, numpak Dayatsu pa Honda „Bapak
akan naik apa, naik Daihatsu atau Honda‟, dalam tuturan ini disisipkan satu
leksikon krama inggil: nitih „naik‟, begitu juga pada tuturan (4d-13:5):
Ketoke, Bapak wis kaleh minggu rak niliki Mas Yo. „Tampaknya, Bapak sudah
dua minggu tidak menengok Mas Yo‟, disisipkan satu leksikon krama: kaleh
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sesuai dengan kaidah normatif bahasa Jawa standar, yakni diperuntukkan untuk mitra
tutur (02) yang dihormati atau disegani. Fakta empirik ini pun memberikan sebuah
potret rendahnya penguasaan kosakata krama dan krama inggil oleh penutur Jawa
perkotaan. Dengan demikian, diduga bahwa pemanfaatan penggunaan tuturan ngoko
alus sebagai bentuk penghindaran atau pengalihan terhadap pemakaian bahasa Jawa
beragam krama lugu dan krama alus.

Pada peristiwa tutur (4d-13) sang suami yang berposisi sebagai mitra
tutur (02) memiliki posisi lebih tinggi daripada 01 dalam pranata fungsional
Jawa, sehingga respon jawaban lebih sering menggunakan tuturan ngoko lugu
(4d-13:2,4). Pada saat tertentu pun 02 menggunakan tuturan ngoko alus, untuk
mengimbangi dan menghormati tuturan sang isteri atau sebagai bentuk kasihsayang terhadap sang istri.
Bentuk tuturan ngoko alus yang diujarkankan oleh sang suami
tercermin pada tuturan (4d-13:6): Ya Bu, rumangsaku lagi nembe wae „Ya Bu,
perasaan saya baru saja nengok‟. Leksikon krama yang disisipkan adalah
krama andhap: nembe „sebentar‟. Pada kasus inipun sang suami (02) hanya
menyisipkan satu leksikon krama andhap: nembe „sebentar‟ dalam ujaran
yang dituturkan. Fenomena ini pun dapat sebagai indikasi bahwa keluarga tua
wilayah perkotaan pun telah mengalami kemerosatan dalam penguasaan
kosakata krama atau krama inggil. Tampaknya pemanfaatan kosakata ngoko
lebih mendominasi dalam tuturan yang terjadi pada ranah keluarga.
Potret penggunaan tuturan ngoko alus antara orang tua dengan anak
pada keluarga Jawa berkategori tua diwakili oleh keluarga yang bertempat
tinggal di Perumahan Medoho Permai, Semarang. Dalam peristiwa tutur ini
terlibat dua peserta tutur, yakni antara bapak dengan anak perempuannya.
Tuturan yang terjadi dideskripsikan pada data (4d-14) di bawah ini.
Data 4d-14:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Tua Perkotaan
(Bapak -Anak)
(1) Bapak : In, Bapak pundhutke dudhuh nong Budhe Pur.
„In, Bapak belikan sayur di Budhe Pur.‟
(2) Anak : Nggih Pak, dhelok.
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(3) Bapak : Ndhang In, Bapak rada gasik dina iki.
„Lekas In, Bapak berangkat lebih awal hari ini.‟
(4) Anak : Pak, wingi tasih kurang kaleh ewu.
„Pak, kemarin masih kurang dua ribu.‟
(5) Bapak : Ya sisan mbok aturke wae, iki dhite nok meja.
„Ya sekalian kamu bayarkan saja, ini uangnya di meja.‟
(6) Anak : Nggih Pak, susuke takpek nggih.
„Ya Pak, uang kembaliannya saya minta ya.‟
(7) Bapak : Ya, ge sangumu.
„Ya, untuk uang sakumu.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-14) di atas
adalah dua peserta tutur yang terikat oleh alur kekerabatan. Penutur adalah
seorang ayah dan mitra tuturnya adalah anak kandungnya. Sang bapak berusia
50 tahun bekerja sebagai pengepul barang bekas. Sang anak berusia 20 tahun,
lulus SMA dan menjadi pramuniaga pada pasar swalayan di pusat kota.
Peristiwa tutur ini terjadi pada pagi hari, menjelang pengiriman barang ke
pengolahan barang bekas.
Peristiwa tutur (4d-14) terjadi dalam situasi akrab dan waktu yang
sempit karena sang bapak harus segera mengemasi barang-barang untuk
segera dikirimkan ke Surabaya. Tuturan yang dipilih adalah tuturan beragam
ngoko. Tuturan ini tampaknya telah menjadi sarana komunikasi dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Ragam ngoko yang dipakai
adalah ngoko lugu dan ngoko alus. Penggunaan ragam ngoko alus
dimanfaatkan oleh orang tua untuk pembelajaran bahasa pada diri sang anak.
Harapan yang ingin dicapai adalah agar anak memahami dan menggunakan
tuturan bahasa Jawa halus, sehingga tertanam rasa hormat dan sopan kepada
orang tua maupun orang lain. Manakala harapan orang tua kurang tercapai
agar anak dapat bertutur menggunakan bahasa Jawa krama, setidak-tidaknya
anak dapat menggunakan atau terbiasa dengan bahasa Jawa beragam ngoko
alus. Adapun potret terhadap penggunaan bahasa Jawa pada masing-masing
peserta tutur akan diperikan di bawah ini.
Sang bapak sebagai 01 yang memiliki kedudukan fungsi sosial lebih
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tuturan, yakni ngoko lugu (4d-14:3.7) dan ngoko alus (4d-14:1,5).
Pemanfaatan ragam ngoko lugu merupakan kebiasaan tuturan sang bapak
terhadap anggota keluargannya. Sedang penggunaan ngoko alus digunakan
dengan tujuan yang tersirat, yakni pembelajaran bahasa terhadap sang anak
agar dapat memahami dan menggunakan tuturan bahasa Jawa halus. Sekaligus
diharapkan supaya dapat bertutur dan berlaku sopan terhadap mitra tutur lain,
baik kepada orang tua maupun kepada orang lain.
Ragam tuturan ngoko alus yang digunakan oleh sang bapak muncul
dua kali (4d-14:1 dan 5). Tuturan ngoko alus (4d-14:1): In, Bapak pundhutke
dudhuh nong Budhe Pur „In, Bapak belikan sayur di Budhe Pur‟. Tuturan ini
diisi oleh deret leksikon ngoko dan disisipi sebuah leksikon krama inggil:
pundhut „beli‟. Tuturan ngoko alus lainnya adalah (4d-14:5): Ya sisan mbok
aturke wae, iki dhite nok meja „Ya sekalian kamu bayarkan saja, ini uangnya
di meja‟. Tuturan ini mayoritas diisi oleh leksikon ngoko dan disisipi satu
leksikon krama inggil: atur „diberikan‟. Masuknya sebuah leksikon krama
dalam tuturan ngoko dapat mengangkat gradasi tuturan, yakni dari ngoko lugu
menjadi ngoko alus. Muncul leksikon krama dan krama inggil dalam tuturan
tersebut sebagai perwujudan pembelajaran orang tua terhadap anaknya agar
sang anak mampu memahami bahasa Jawa halus. Diharapkan melalui tuturan
Jawa halus ini, sang anak dapat menempatkan diri bila saat bertutur dengan
mitra tutur dan membangun nilai kesopanan pada diri sang anak.
Sang anak yang berkedudukan sebagai mitra tutur/02 memiliki hirarki
kekerabatan berada di bawah 01 (hubungan anak terhadap orang tua). Berdasar
kaidah normatif, bentuk tuturan yang diujarkan untuk merepon 01 sepatutnya
menggunakan ragam tuturan krama atau krama alus. Namun fakta empirik,
bentuk respon tuturan 02 yang dipilih adalah beragam ngoko alus, yakni:
(2) Nggih Pak, dhelok.
„Ya Pak, sebentar.‟
(4) Pak, wingi tasih kurang kaleh ewu.
„Pak, kemarin masih kurang dua ribu.‟
(6) Nggih Pak, susuke takpek nggih.
„Ya Pak, uang kembaliannya saya minta ya.‟
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Tuturan ngoko alus yang digunakan sang anak dikategorikan sebagai
tuturan sederhana, terutama pada tuturan (4d-14:2 dan 6), yakni sebagai
kalimat jawaban. Leksikon krama yang dimanfaatkan pada tuturan tersebut
adalah leksikon nggih „ya‟. Leksikon lainnya berbentuk ngoko: dhelok
„sebentar‟, susuke „uang kembaliannya‟, dan takpek „saya minta‟. Pada tuturan
(4d-14:4) leksikon penanda bentuk ngoko alus terletak pada leksikon krama:
tasih „masih‟ dan kaleh ‟dua‟. Selebihnya memanfaatkan leksikon ngoko:
wingi „kemarin‟, kurang „kurang‟ dan (s)ewu „seribu‟.
Indikasi terhadap tuturan yang diujarkan oleh sang anak terhadap
orang tuanya memperlihatkan sebuah potret rendahnya penguasaan kosakata
krama dalam diri penutur Jawa, khususnya pada generasi muda. Akibat
rendahnya atas penguasaan kosakata krama ini berdampak pada suburnya
penggunaan tuturan ngoko dan keringnya penggunaan tuturan krama. Tuturan
halus yang sering digunakan terhenti pada tuturan ngoko alus, sukar untuk
mencapai pada tataran krama. Tuturan ngoko alus dapat dikatakan sebagai
tingkatan tuturan tertinggi yang masih dikuasai dan digunakan di kalangan
generasi muda perkotaan, sekaligus sebagai wujud tuturan yang memuat nilai
kesopanan.
c. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Pemakaian tuturan Jawa ngoko alus yang terkait dengan nuansa
kesopanan terungkap di dalam kosakata kramanya. Tuturan ngoko alus
ditemukan di lingkungan keluarga muda yang tinggal di wilayah
perkampungan. Tuturan ragam ini cukup produktif, terutama pada tuturan
isteri terhadap suami atau tuturan anak terhadap orang tuanya. Deskripsi
penggunaan tuturan ngoko alus terpotret pada tuturan di bawah ini.
Penggunaan tuturan berbentuk ngoko alus ditemukan pada keluarga
muda di wilayah perkampungan. Peristiwa tutur ini terjadi pada keluarga
muda yang bertempat tinggal Genuk Sari, Genuk, Semarang. Dalam peristiwa
tutur ini terlibat dua peserta tutur, yakni penutur/01 adalah sang istri dan mitra
tutur/02 adalah sang suami. Bentuk tuturan yang terjadi sebagai berikut:
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Data 4d-15:

Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Muda Perkampungan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Bapak kapan badhe tindak jagong.
„Bapak kapan akan pergi resepsi pernikahan‟
(2) Suami : Menggko Bu, jam sijinan.
„Nanti Bu, jam satunan.‟
(3) Istri
: Ibu ndherek opo rak?

„Ibu ikut apa tidak?‟
(4) Suami : Melu wae bu, rak sah masak, ngko dhahar ning jagongan.
„Ikut saja Bu, tidak usah masak, nanti makan di tempat resepsi‟
(5) Istri
: Nggih pun, taksetelikane klambine sing kagem jagong.
„Ya sudah, saya setelikakan dulu baju yang akan dipakai untuk
resepsi.‟
Peristiwa tutur (4d-15) di atas memiliki sosiokultural sebagai berikut, peserta
tutur adalah suami-isteri yang baru menikah, tergolong pengantin baru. Sang istri
berusia 24 tahun, memiliki pekerjaan sebagai guru privat matematika dan sang suami
berusia 26 tahun, memiliki pekerjaan sebagai staf pada perusahanan industri kecil di
Kaligawe. Peristiwa tutur ini terjadi di lingkungan rumah barunya sebagai pemberian
hadiah dari orang tua laki-laki, terjadi pada pagi hari dalam situasi santai.
Secara umum, bentuk tuturan yang terjadi beragam ngoko lugu dan ngoko
alus. Tuturan ngoko lugu didominasi tuturan yang diujarkan oleh sang suami.
Tuturan ngoko alus didominasi oleh tuturan yang diujarkan oleh sang isteri sebagai
ungkapan menghargai atau menghormati sosok suami. Potret masing-masing peserta
tutur dideskripsikan di bawah ini.
Sang isteri yang berposisi sebagai penutur/01 memiliki hirarki fungsi sosial
lebih rendah dari suami/02. Dengan latar sosiokultural lebih rendah ini, dalam kultur
Jawa sang istri harus dapat menempatkan diri (BJ: empan papan). Dengan kata lain,
dalam segala tindakan

terutama dalam bertutur sapa harus dapat menjaga diri,

berlaku sopan sesuai unggah-ungguhing basa. Dengan dasar hirarki ini, sang istri
seyogjanya menggunakan tuturan krama. Tampaknya yang dipilih sang isteri/01
adalah tuturan ngoko alus. Potret penggunaan tuturan ngoko alus tercermin di bawah
ini.
Pada tuturan (4d-15:1): Bapak kapan badhe tindak jagong „Bapak kapan
akan pergi resepsi pernikahan‟ sebagai tuturan ngoko alus, yang menempatkan
leksikon krama:

badhe „akan‟commit
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normatif. Kelompok kata badhe tindak diperuntukkan untuk mitra tutur yang
dihormati sedang kosakata ngoko sebagai dasar dalam terjadinya tuturan tersebut.
Tuturan (4d-15:3): Ibu ndherek opo rak? „Ibu ikut apa tidak?‟,

dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus dialektal Semarang. Konstruksi
tuturan tersebut sesuai dengan kaidah normatif bahasa Jawa standar, yakni
penempatan leksikon krama andhap: ndherek „ikut‟ ditujukan kepada sang istri
yang memiliki hirarki fungsi sosial lebih rendah daripada 01.

Tuturan (4d-15:5): Nggih pun, taksetelikane klambine sing kagem jagong
„Ya sudah, saya setelikakan dulu baju yang akan dipakai untuk resepsi‟, tuturan ini
pun dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus. Penggunaan dan penempatan
leksikon krama pada deretan leksikon ngoko, yang membentuk tuturan ngoko alus
sesuai dengan kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Penggunaan
leksikon krama: nggih pun „ya sudah‟ sebagai jawaban persetujuan yang diujarkan
oleh 01, sedang leksikon krama inggil: kagem „untuk‟ diperuntukkan untuk suami/02,
meskipun secara tersirat juga untuk diri penutur, namun fokus penggunaannya tetap
diperutukkan untuk 02.
Fenomena lain, yang terkait dengan penggunaan leksikon krama inggil:
kagem atau ngagem di lingkungan penutur Jawa di Kota Semarang, sering digunakan
untuk diri sendiri. Pola ini berterima bagi penuturnya, seperti pada fakta tuturan di
bawah ini:

(1) Takageme ya ketimbang didol
„Saya pakainya ya daripada dijual‟
(2) Aku kon ngagem ya gelem
„Saya disuruh memakai juga mau‟
(3) Takagem apa jenengan agem
„Saya pakai atau kamu pakai‟.
Sang suami yang berposisi sebagai mitra tutur/02 dalam peristiwa tutur (4d15), memiliki hirarki fungsional kekerabatan Jawa lebih tinggi daripada 01, sehingga
respon jawaban yang diujarkannya memiliki kebebasan bentuk, dapat berbentuk
ngoko lugu maupun ngoko alus. Tuturan ngoko lugu patut diujarkan oleh 01 dengan
pertimbangan kedudukan fungsi sosial yang lebih tinggi. Pilihan ini sesuai dengan
tuturan (4d-15:2): Menggko Bu, jam sijinan „nanti Bu, jam satunan‟, tuturan ini
murni berbentuk ngoko lugu karena dibangun oleh semua leksikon ngoko,
dipengaruhi oleh hubungan keakraban yang lekat, sebagai suami-istri.
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Tuturan ngoko alus dipilih manakala untuk mengimbangi atas tuturan yang
diujarkan oleh 01, sekaligus sebagai bentuk penghormatan yang berupa kasih sayang,
seperti terjadi pada tuturan (4d-15:4): Melu wae bu, rak sah masak, ngko dhahar
ning jagongan „Ikut saja Bu, tidak usah masak, nanti makan di tempat resepsi‟. Pada
tuturan ini yang menarik adalah penempatan leksikon krama inggil: dhahar „makan‟
untuk mitra tutur sekaligus diri penutur. Pemakaian leksikon krama inggil untuk diri
sendiri walaupun memiliki fungsi sosial lebih tinggi dalam kaidah normatif tidak
dibenarkan. Namun demikian, Fakta empirik bahwa penggunaan tuturan tersebut
berterima dalam komunitas penuturnya. Hal ini terbukti ditemukan tuturan yang
sepola, yang berkaitan dengan leksikon dhahar „makan‟, di bawah ini:
(1) Kula takdhahar dhisik ya
„Saya akan makan dulu ya‟
(2) Mbah, kula dereng dhahar, lawuhe napa nggih.
„Mbah, saya belum makan, lauknya apa ya.‟
(3) Bu, aku karo bapak durung dhahar.
„Bu, saya dengan bapak belum makan.‟
Kelonggaran penempatan dan penggunaan leksikon krama inggil untuk diri
penutur telah menjadi kebiasaan yang terus menerus dan turun menurun sehingga
menjadi kebenaran konvensional bagi masyarakat penutur Jawa di Kota Semarang.
Fitur inilah yang membedakan secara signifikan dengan kaidah yang berlaku secara
normatif dalam bahasa Jawa standar. Dengan demikian, berdasar pada teori bahwa
setiap bahasa baik bagi penuturnya maka teori ini

berlaku di Kota Semarang.

Keberterimaan dan kepatutan tuturan hanya bisa diukur oleh penuturnya sendiri.
Pola ini dapat dikatakan sebagai fitur yang dimiliki oleh penutur Jawa Semarang
yang memperlakukan penempatan kosakata krama inggil untuk diri sendiri dalam
tuturan.

Penggunaan bahasa Jawa ngoko alus dipakai pula dalam komunikasi
sehari-hari antara orang tua kepada anaknya. Penggunaan ngoko alus pada
ranah keluarga yang melibatkan antara orang tua terhadap anak, terjadi pada
keluarga muda Jawa yang tinggal di Gang Mertojoyo, Semarang. Peserta tutur
ini diwakili seorang ibu muda dengan anak tunggalnya. Tuturan yang terjadi
dideskripsikan pada peristiwa tutur (4d-16) di bawah ini:
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Data 4d-16:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Muda Perkampungan
(Ibu-Anak)
(1) Ibu : Adik ayo maem sik, iki lho iwake ijik anget.
„Adik ayo makan dulu, ini lho lauknya masih hangat.‟
(2) Anak : Sik Buk, hurung rampung.
„Nanti dulu Bu, belum selesai (mainan)‟
(3) Ibu : Ayo ditinggal sik, ngko yen angel maem, takaturke bu guru ya.
„Ayo ditinggal dulu, nanti kalau susah makan, ibu beritahukan
kepada bu guru ya.‟
(4) Anak : Sedhiluk Buk.
„Sebentar Bu.‟
(5) Ibu : Ayo, diitung ibu ya, setunggal, kaleh.
„Ayo dihitung ibu ya, satu, dua.‟
(6) Anak : Tiga, ya Buk.
„Tiga, ya Bu.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-16) di atas
sebagai berikut, peserta tutur yang terlibat dalam tuturan ini adalah seorang
ibu muda berusia 27 tahun, pendidikan akhir sarjana pendidikan, saat ini
masih berstatus sebagai ibu rumah tangga. Seorang anak laki-laki sebagai
anak kandung yang masih berusia 5 tahun, duduk dibangku taman kanakkanak. Peristiwa tutur ini terjadi pada Minggu pagi, suasana santai saat sang
ibu menyuapi sang anak.
Tuturan yang digunakan sang ibu adalah tuturan bahasa Jawa ngoko
kanak dan ngoko alus. Pemilihan kedua bentuk tuturan tersebut dimanfaatkan
untuk menyalurkan emosi kasih sayang dan pembelajaran terhadap
penggunaan bahasa Jawa halus, dengan sedikit demi sedikit mulai dikenalkan
bahasa Jawa krama. Diharapkan sang anak akan mengenali bahasa Jawa
krama dan mengikuti penggunaan bahasa Jawa yang halus, yang
mencerminkan kesopanan dalam bertutur. Potret terhadap penggunaan bahasa
Jawa pada masing-masing penutur dideskripsikan di bawah ini:
Ibu yang berposisi sebagai penutur/01, memiliki fungsi sosial lebih
tinggi daripada sang anak/02. Beban yang dipikul sang ibu sebagai penutur
cukup berat, yakni di samping bertutur juga membawa misi pembelajaran
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bahasa dan kesopanan bertutur kepada sang anak. Proses pembelajaran bahasa
dilekatkan dalam setiap tuturan yang diujarkan oleh sang ibu kepada anaknya.
Pada tuturan (4d-16:1): Adik ayo maem sik, iki lho iwake ijik anget
„Adik ayo makan dulu, ini lho lauknya masih hangat‟ berbentuk tuturan Jawa
ngoko kanak Semarangan. Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan kanak
karena pada deret leksikon tersebut disisipkan leksikon yang bercorak bahasa
kanak: maem „makan‟. Di samping leksikon kanak, dalam tuturan tersebut
muncul pula leksikon dialektal Semarang: iwak „lauk pauk‟. Leksikon iwak
dalam bahasa Jawa merujuk pada arti ikan. Namun, dalam bahasa Jawa
Semarangan kata iwak mengalami perluasan merujuk pada arti lauk-pauk.
Tuturan (4d-16:3): Ayo ditinggal sik, ngko yen angel maem, takaturke
bu guru ya „Ayo ditinggal dulu, nanti kalau susah makan, ibu beritahukan
kepada bu guru ya.‟ Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus
kanak, yang ditandai dengan munculnya leksikon kanak: maem „makan‟ dan
leksikon krama inggil: atur „beritahukan‟ dalam deret leksikon ngoko.
Penggunaan leksikon atur pada takaturke mengandung tiga tujuan, yakni:
1) Mengenalkan pada anak tentang leksikon krama inggil: atur „bicara‟.
2) Pemakaian bahasa krama inggil diwajibkan untuk dikenakan pada orang
tua atau orang lain, seperti bapak dan ibu guru.
3) Memberikan figur lain yang perlu dihormati dan disayangi selain orang
tua adalah guru.
Melalui pembelajaran dini secara natural, diharapkan sang anak dapat
mulai memilih dan memilah terhadap pemakaian kosakata dalam tuturan
Jawa.
Tuturan (4d-16:5):

Ayo, diitung ibu ya, setunggal, kaleh „Ayo

dihitung ibu ya, satu, dua‟. Bentuk tuturan ini pun dikategorikan sebagai
tuturan ngoko alus. Tuturan yang diujarkan oleh sang ibu terhadap anaknya
mengandung muatan pendidikan pembelajaran terhadap bahasa Jawa halus
atau krama. Pada tuturan ini sang ibu/01 sengaja memasukan bentuk kosakata
krama melalui medan makna angka, yang berkaitan dengan urutan hitungan,
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Tampaknya model pembelajaran ini cukup berhasil. Keberhasilan ini
dibuktikan dengan respon yang diberikan pada sang anak, yang melanjutkan
hitungan angka pada sang ibu, seperti tertera pada konteks tuturan di bawah
ini.
(5) Ibu

: Ayo, diitung ibu ya, setunggal, kaleh.
„Ayo dihitung ibu ya, satu, dua.‟
(6) Anak : Tiga, ya Buk.
„Tiga, ya Bu.‟
Sang anak yang berposisi sebagai mitra tutur/02, dalam kaitan dengan
peristiwa tutur (4d-16), dapat dikatakan bahwa 02 merupakan subjek terhadap
pembelajaran bahasa Jawa dalam ragam halus, dibandingkan sebagai mitra
tutur sebenarnya. Hal ini, terkait dengan muatan misi yang di bawa oleh sang
ibu/01. Bila diselaraskan dengan niat dari 01 maka bentuk yang diharapkan
dari tuturan sang anak adalah bentuk halus: krama atau setidak-tidaknya
ngoko alus.
Tuturan yang diujarkan sang anak berbentuk ngoko lugu dan ngoko
alus. Ujaran bentuk ngoko lugu tampaknya dibentuk dari lingkungan keluarga
yang dalam kesehariannya lebih banyak menggunakan ngoko lugu. Fakta ini
didukung dengan munculnya leksikon dialektal hurung (BJS: durung) „belum‟
yang fasih diucapkan oleh sang anak, seperti pada tuturan (4d-16:2): Sik Buk,
hurung rampung „nanti dulu Bu, belum selesai (mainan)‟ dan leksikon
sedhiluk (BJS: sedhela) „sebentar‟ pada tuturan (4d-16:4): Sedhiluk Buk „
sebentar Bu.‟
Tuturan ngoko alus baru muncul setelah ada respon dari sang ibu,
melalui hitungan urutan angka. Sang anak/02 melanjutkan uratan angka
tersebut, seperti pada tuturan (4d-16:6): Tiga, ya Buk. „tiga, ya Bu‟. Pada
tuturan ini, sang anak/02 baru mampu berujar dengan bentuk ngoko alus.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Penggunaan bahasa Jawa ngoko alus “lebih terpelihara” di dalam
lingkungan keluarga tua yang tinggal dalam wilayah perkampungan. Maksud
istilah “lebih terpelihara” adalah
bahasa
Jawa ngoko alus pemakaiannya lebih
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mendekati dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Dalam
lingkungan keluarga tua yang bertempat tinggal di wilayah perkampungan,
penggunaan bahasa Jawa ngoko alus digunakan oleh (1) isteri kepada suami,
dan (2) anak kepada orang tua ataupun orang tua terhadap anak. Pemakaian
bahasa Jawa ngoko alus pada dua lajur tersebut digunakan dengan
pertimbangan utama adalah kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dan rasa
untuk menghormati yang lebih disegani atau dihormati (suami) dan orang
yang dipatuhi semua tuturannya (orang tua) serta untuk membiasakan sang
anak untuk bertutur halus dan sopan kepada orang yang lebih tua. Peristiwa
tutur yang ditemukan dalam komunikasi keseharian dalam lingkungan
keluarga tua ini akan dideskripsikan di bawah ini.
Penggunaan ngoko alus dalam keluarga tua di wilayah perkampungan,
lebih banyak dimanfaatkan oleh sang isteri untur bertutur kepada suami,
sebagai orang yang dihormati namun memiliki hubungan akrab dan mesra
dalam lingkungan keluarga. Potret tuturan ini akan diwakili oleh keluarga tua
yang bertempat tinggal di Tegalsari Barat, Semarang. Peserta tutur yang
terlibat dalam peristiwa tutur ini adalah seorang istri yang bertutur dengan
sang suami, bentuk tuturannya sebagai berikut:
Data 4d-17:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Tua Perkampungan
(Istri-Suami)
Istri : Pak niki ana undhangan rapat saking Pak Tris.
„Pak ini ada undangan rapat dari Pak Tris.‟
Suami : Tanggal piro tho Bu sak iki?
„Tanggal berapa tho Bu sekarang?‟
Istri : Tanggal selawe Pak, wis minggu kapeng tiga tho Pak.
„Tanggal dua puluh lima Pak, sudah minggu ketiga tho Pak.‟
Suami : Yo ya, aku lali, Bu rapate ning daleme sapa?
„Yo ya, saya lupa, Bu rapatnya di rumahnya siapa?‟
Istri : Daleme Pak Dibyo Pak, Bapak budhal mboten?
„Rumahnya Pak Dibyo Pak, Bapak berangkat tidak?‟
Suami : Insyaallah Bu, takbudhal wae.
„Insyaalla Bu, saya berangkat saja.‟
Latar sosiokultural yang melekat pada tuturan (4d-17) di atas adalah

pasangan suami-isteri pada lingkungan
tua. Peristiwa tutur ini hanya
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melibatkan dua peserta tutur: (1) sang istri yang berperan sebagai penutur/01
berusia 48 tahun, bekerja sebagai buruh cuci, dan (2) sang suami berperan
sebagai mitra tutur/02 berusia 55 tahun, bekerja sebagai penjaga sekolah.
Peristiwa tutur ini terjadi pada sore hari, pada saat istirahat di depan rumah.
Topik tuturan berkisar undangan pertemuan warga bulanan/rapat RT.
Peristiwa tutur (4d-17) bentuk tuturannya diwarnai ngoko lugu dan
ngoko alus. Penggunaan ngoko alus dimulai oleh sang istri, yang menyadari
posisinya dalam rumah tangga, dalam adab Jawa diwajibkan menghormati
sang suami sebagai kepala keluarga. Perilaku tutur suami pun kadang kala
menggunakan bentuk ngoko alus selain ngoko lugu. Potret masing-masing
peserta tutur dideskripsikan di bawah ini:
Tuturan yang digunakan oleh sang istri pada tuturan (4d-17:1,3,5)
dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus. Penggunaan tuturan ngoko alus ini
merupakan pilihan yang dianggap tepat oleh penuturnya. Alasan yang
digunakan adalah sang suami sebagai imam keluarga harus dihormati, baik
dalam berperilaku maupun bertutur. Dalam bertutur sebaiknya menggunakan
bentuk krama, namun penguasaan bentuk krama disadari oleh penuturnya
kurang baik maka digunakan bentuk ngoko alus, yang utama adalah iso lan
gelem ngajeni bojone dewe, kuwi sumbune pirukan omah-omah „bisa dan mau
menghargai suaminya sendiri adalah pusat rukunnya berkeluarga‟. Berangkat
dari anggapan sang istri bahwa menghormati sang suami adalah kewajiban,
maka salah satu cara yang digunakan dalam bertutur memakai ngoko alus,
yakni menyisipkan satu atau lebih leksikon krama/krama inggil dalam deret
leksikon ngoko dalam tuturan.
Tuturan (4d-17:1): Pak niki ana undhangan rapat saking Pak Tris
„Pak ini ada undangan rapat dari Pak Tris‟, tuturan ini merupakan potret
bentuk tuturan ngoko alus, yang menyisipkan leksikon krama: niki „ini‟ dan
saking „dari‟ di antara deret leksikon ngoko dan netral. Pemilihan leksikon
krama pada umumnya adalah kosakata yang dianggap paling mudah diingat.
Fenomena ini pun terjadi pada tuturan berikutnya:
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(3) Tanggal selawe pak, wis minggu kapeng tiga tho Pak.
„Tanggal dua puluh lima Pak, sudah minggu ketiga tho Pak.‟
(5) Daleme Pak Dibyo Pak, Bapak budhal mboten?
„Rumahnya Pak Dibyo Pak, Bapak berangkat tidak?‟
Pada tuturan (4d-17:3) yang dipilih dipadankan pada bentuk krama
adalah leksikon urutan angka, yakni

tiga (ngoko: telu), sedang leksikon

lainnya dibiarkan dalam bentuk ngoko: selawe „dua lima‟ (krama:
selangkung), wis „sudah‟ (krama: sampun). Sedang pada tuturan (4d-17:5)
disisipkan leksikon krama inggil: dalem „rumah‟ dan leksikon krama: mboten
„tidak‟. Pemakain leksikon krama inggil: dalem „rumah‟ sebagai ukuran
menghargai pihak ketiga/03 sebagai orang yang terhormat atau memiliki status
sosial yang terpandang di kampung di mana 01 bertempat tinggal, sedang
kosakata lainnya dipilih bentuk ngoko saja. Pemilihan bentuk ngoko didasari
atas hubungan keakraban sebagai isteri dan suami dalam keluarga, yang telah
dibina selama dua puluh lima tahun.
Bentuk tuturan yang digunakan oleh sang suami, yang berperan
sebagai mitra tutur/02 dalam peristiwa tutur (4d-17) adalah didominasi dengan
bentuk ngoko lugu. Pemilihan penggunaan bentuk ngoko lugu pada peristiwa
tutur tersebut didasarkan pada alasan kebiasaan sehari-hari yang lebih sering
menggunakan ragam tersebut, dan petimbangan kedudukan fungsi sosial
dalam keluarga. Faktor inilah yang mendorong digunakannya bentuk ngoko
lugu (4d-17:2,6).
Pada tuturan (4d-17:4): Yo ya, aku lali, Bu rapate ning daleme sapa?
„Yo ya, saya lupa, Bu rapatnya di rumahnya siapa?‟ mitra tutur lebih memilih
menggunakan bentuk ngoko alus, dengan menyisipkan leksikon krama inggil:
dalem „rumah‟ pada deret leksikon ngoko. Pemilihan penggunaan ngoko alus
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tuturan tersebut melibatkan
pihak ketiga /03 yang memiliki status sosial lebih tinggi daripada penutur. Jadi
pemilihan penggunaan bentuk ngoko alus bukan atas pertimbangan mitra
tuturnya, melainkan atas pertimbangan pihak lain/03 yang dibicarakan dalam
peristiwa tutur tersebut.
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Fakta di atas memberikan potret bahwa penggunaan bahasa Jawa
ngoko alus, lebih banyak dipakai oleh sang istri kepada suami. Sebaliknya,
penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu menjadi pilihan suami dalam bertutur
dengan istrinya.
Penggunaan bentuk ngoko alus pun digunakan pula dalam tuturan
antara sang anak kepada orang tuanya. Potret penggunaan tuturan ini diwakili
oleh keluarga tua yang bertempat tinggal di perkampungan: Pedurungan
Tengah, Semarang. Peserta tutur yang terlibat dalam peristiwa tutur ini adalah
seorang bapak dengan anak perempuannya. Adapun bentuk tuturan yang
terjadi dalam peristiwa tutur (4d-18) di bawah ini:
Data 4d-18:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Tua Perkampungan
(Bapak-Anak)
(1) Bapak : Ndhuk, ibumu lunga neng ndi?
„Nduk, ibumu pergi ke mana?‟
(2) Anak : Tindak pasar Pak.
„Pergi pasar Pak.‟
(3) Bapak : Nong pasar, ibumu golek apa? Wis mangan Ndhuk?
„Ke pasar, ibumu mencari apa? Sudah makan Nduk?‟
(4) Anak : Dereng Pak, pados seragame Wulan.
„Belum Pak, mencari seragamnya Wulan.‟
(5) Bapak : Ndhuk, mau Pak Dhe sida rene?
„Nduk, tadi paman jadi ke sini?‟
(6) Anak: Mboten ngertos, kulo ntes teko.
„Tidak tahu, saya baru datang.‟
Sosiokultural yang melatari peristiwa tutur (4d-18) di atas adalah
seorang bapak dengan anak perempuannya. Sang bapak berusia 52 tahun
sebagai guru SD dan anak gadisnya berusia 20 tahun sebagai mahasiswi pada
perguruan tinggi swasta. Keduanya memiliki hubungan yang lekat dalam
ikatan keluarga. Kelekatan ini ditandai dengan sapaan mesra: Ndhuk daripada
nama sebenarnya. Peristiwa ini terjadi pada siang hari, saat sang bapak pulang
kerja, terjadi di ruang keluarga, dalam suasana santai.
Peristiwa tutur (4d-18) di atas terdapat dua bentuk tuturan, yakni
tuturan yang berbentuk ngoko lugu yang diujarkan oleh sang bapak/01 dan
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bapak. Dua bentuk tuturan yang berbeda ini terjadi karena berkaitan dengan
perbedaan fungsi sosial dalam alur kekerabatan keluarga Jawa dan pengaruh
kedekatan antara keduanya dalam hubungan keluarga. Potret tuturan masingmasing peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Peran sang bapak dalam tuturan (4d-18) sebagai penutur/01, memiliki
status fungsi sosial yang lebih tinggi dari semua anggota keluarganya. Posisi
inilah yang memberikan kelonggaran sang bapak untuk menggunakan bentuk
tuturan apapun. Bentuk yang dipilih adalah ngoko lugu. Bentuk tuturan ini
telah menjadi kebiasan sang bapak untuk berkomunikasi kepada semua
anggota keluarganya. Kebiasaan penggunaan tuturan ngoko lugu tercermin
dalam semua tuturannya (4d-18:1,3,5).
Tuturan (4d-18:5): Nduk, mau Pak Dhe sida rene? „Nduk, tadi Pakdhe
jadi ke sini‟, memperlihatkan begitu lekatnya sang bapak menggunakan
tuturan ngoko lugu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti walaupun
dihadirkan pihak tiga/03 (Pak Dhe) yang posisi fungsi sosialnya lebih tinggi
dari 01, sang bapak tetap mempergunakan tuturan ragam ngoko lugu.
Posisi sang anak pada peristiwa tutur (4d-18) adalah sebagai mitra
tutur/02 yang memiliki status fungsi sosial di bawah 01, namun hubungan
kekerabatan antara anak dan orang tua memperdekat jarak sosial. Penggunaan
tuturan yang dipilih sang anak adalah ngoko alus. Penggunaan ngoko alus
dipilih dengan pertimbangan kedekatan relasi, kelekatan antara anak dengan
bapak, rasa hormat dan sayang terhadap orang tua. Pemilihan bentuk ngoko
sebagai pertanda kelekatan hubungan antara anak dengan bapak, sedang
penyisipan leksikon krama di antara deret leksikon ngoko sebagai pertanda
rasa hormat dan patuh terhadap orang tua.
Tuturan (4d-18:2): Tindak pasar Pak „Pergi pasar Pak‟ adalah potret
tuturan ngoko alus sang anak dalam merespon ujaran sang bapak. Dalam
tuturan ini rasa hormat kepada orang tua (ibu/03) diwujudkan melului
penyisipan leksikon krama: tindak „pergi‟ sebelum leksikon ngoko: pasar
(krama: peken).
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Tuturan (4d-18:4): Dereng Pak, pados seragame Wulan „Belum Pak,
mencari seragamnya Wulan‟. Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan ngoko
alus, walaupun leksikon krama lebih mendominasi dalam ujaran tersebut.
Penggolongan sebagai tuturan ngoko alus didasarkan atas pertimbangan
munculnya sufiks {-e} pada kata polimorfemis seragame „seragamnya‟.
Fenomena ini, mencerminkan bahwa penguasaan kosakata krama sang anak
berkategori baik. Kebiasaan dalam keluarga terbiasa menggunakan tuturan
ngoko maka dominasi pemakaian ngoko alus sangat kuat dalam tuturan anak
kepada orang tua daripada tuturan krama.
Tuturan (4d-18:6): Mboten ngertos, kulo ntes teko „Tidak tahu, saya
baru datang‟, tuturan ini pun berbentuk ngoko alus, yang ditandai dengan
perpaduan adanya leksikon krama dan ngoko dalam ujaran. Leksikon krama
yang dipilih adalah mboten „tidak‟, ngertos „tahu‟, dan kulo „saya‟. Leksikon
ngoko yang dipilih untuk diri penutur adalah ntes „baru‟ (BJS: lagi wae) dan
teko „datang‟.
Faktor keakraban dan kebiasaan tuturan sehari-hari inilah yang
mengantarkan penutur lebih memilih tuturan ngoko alus daripada tuturan
krama.

Namun demikian, berdasarkan pengisian leksikon dalam tuturan,

tampak bahwa leksikon krama lebih mendominasi dalam ujaran daripada
leksikon ngokonya. Fakta ini, memberikan potret bahwa generasi muda di
lingkungan keluarga tua masih mengapresiasi terhadap penguasaan kosakata
krama, hanya lingkungan keluargalah yang telah membiasakan penggunaan
ngoko lugu sebagai alat komunikasi harian. Akibatnya hirarki tuturan halus
lebih sering memanfaatkan ragam ngoko alus daripada ragam krama.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus pada
Ranah Keluarga
Pada prinsipnya penggunaan bahasa Jawa ngoko alus tidak berbeda
dengan penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu. Di dalam tuturan ngoko alus
disisipkan kata-kata krama dan krama inggil, penyisipan dua bentuk leksikon
tersebut digunakan untuk menghormati dan sekaligus sebagai pertanda
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kesopanan dalam unggah-ungguh basa Jawa terhadap mitra tutur/02 atau
mitra yang dituturkankan/03. Dengan demikian, kedudukan ngoko alus dalam
hirarki tingkat tutur berada di atas ngoko lugu, sehigga di dalam ngoko alus
tersirat keinginan penutur untuk menghargai atau menghormati mitra tutur
sebagai ungkapan kesopanan Jawa dalam bertutur. Penambahan atau
penyisipan leksikon krama dan krama inggil dalam deret leksikon ngoko pada
tuturan ngoko lugu tidak akan mengubah hirarki tingkat tutur ke tuturan
krama. Kedudukan tetap pada hirarki tuturan ngoko, yakni ngoko alus.
Koridor penggunaan tuturan ngoko alus, pada umumnya dipakai
manakala penutur berada dalam situasi peristiwa tutur, sebagai berikut:
1) Memiliki status sosial berimbang, tetapi ada keinginan untuk saling
menghargai dan menghormati.
2) Memiliki kedekatan hubungan namun status sosialnya tidak berimbang.
Dengan demikian, inti penggunaan tuturan ngoko alus berintikan pada
kedekatan hubungan dan adanya keinginan untuk saling menghargai
antarpenutur. Dua komponen inilah faktor yang paling kuat dipilihnya tuturan
ngoko alus.
Fakta empirik (deskriptif empiris) yang ditemukan di lapangan,
terutama temuan yang terjadi pada keluarga Jawa di perkotaan dan
perkampungan di Kota Semarang, baik keluarga muda maupun keluarga tua,
memperlihatkan temuan, sebagai berikut:
1) Tuturan ngoko alus mulai ditinggalkan oleh keluarga muda perkotaan
dan mulai digantikan dengan tuturan ngoko lugu campur kode bertipe
Ngl-bI.
2) Tuturan ngoko alus tetap bertahan dan digunakan pada keluarga tua
perkotaan, keluarga muda dan tua perkampungan.
3) Tuturan ngoko alus telah menjadi tingkatan tuturan tertinggi yang masih
dikenali dan digunakan oleh kalangan generasi muda, sebagai bentuk
tuturan halus yang bermuatan nilai kesopanan.
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4. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu pada Ranah Keluarga
Tuturan krama lugu secara hirarki berada di atas tuturan ngoko alus,
memiliki rasa hormat dan nilai kesopanan lebih tinggi daripada tuturan ngoko
alus. Rasa hormat dan nilai kesopanan yang terkandung dalam tuturan krama lugu
diorentasikan kepada mitra tutur/02 atau mitra yang dituturkan/03. Namun bentuk
penghormatan dan kesopanan yang diberikan bernuansa datar/biasa atau tidak
begitu sangat menghormati (Edi Subroto, 2008:22). Secara normatif wujud
tuturannya berintikan leksikon krama bukan krama inggil ataupun krama andhap,
kecuali leksikon yang tidak memiliki padanan dengan leksikon krama atau
leksikon netral tetap dapat digunakan, afiks yang menyertainya berbentuk krama.
Penggunaan tuturan krama lugu dipakai manakala dalam peristiwa tutur
muncul situasi (1) peserta tutur memiliki status berimbang dan sebaya tetapi tidak
akrab atau belum/baru saling mengenal, (2) status dan fungsi sosial peserta tutur
tidak berimbang namun ada rasa untuk saling menghormati. Dengan demikian,
pemanfaatan tuturan krama lugu akan dipilih manakala ada tiga faktor pemicu,
yakni:
1) ketidakakraban dan kitidakkenalan,
2) ketidakseimbangan status dan fungsi sosial, dan
3) keinginan untuk saling menghormati.
Berdasar faktor pemicu di atas, bila dikaitkan dengan penggunaan tuturan
krama lugu pada ranah keluarga maka ada dua faktor yang menuntun penutur
Jawa dalam lingkungan keluarga untuk memakai tuturan krama lugu, yakni :
1) Ketidakseimbangan fungsi sosial, faktor ini dapat dikaitkan dengan alur
kekerabatan dalam keluarga, yakni fungsi sosial yang melekat pada istri
lebih rendah daripada suami, begitu juga fungsi sosial yang melekat pada
anak lebih rendah dari kedua orang tuanya.
2) Keinginan untuk saling menghormati, faktor ini dapat dikaitkan dengan
perasaan kasih sayang orang tua terhadap anak atau kasih sayang suami
terhadap istri. Selanjutnya, berimbas dengan lahirnya rasa hormat dan
menghargai seorang anak kepada orang tuanya atau rasa hormat dan
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Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa terdapat dua lajur
komunikasi dalam ranah keluarga yang menggunakan tuturan krama lugu, yakni:
(1) istri kepada suami dan (2) anak kepada orang tua. Ada dua pilar yang
berpotensi menggunakan tuturan krama lugu di lingkungan keluarga, yakni istri
dan anak
Fakta empirik memperlihatkan bahwa penggunaan tuturan krama lugu
tidak seproduktif penggunaan tuturan ngoko alus. Gejala yang menyebabkan
kekurangsuburan atau keengganan atas penggunaan tuturan krama lugu dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, adalah:
1) Rendahnya atas penguasaan kosakata krama oleh penutur Jawa. Akibat
gejala ini hampir dapat dipastikan (banyak) penutur Jawa akan menghindari
bentuk tuturan krama lugu, karena kunci utama untuk dapat bertutur dengan
baik terletak pada kekayaan atas penguasaan kosakatanya.
2) Fakta lain yang telah terjadi saat ini, memperlihatkan hirarki tertinggi
tuturan Jawa yang paling dipahami dan dikuasi oleh generasi muda adalah
tuturan ngoko alus. Fakta ini sekaligus memperjelas kondisi empirik atas
penggunaan tuturan krama lugu di dalam lingkungan keluarga, yang mulai
surut pemakai dan pemakaiannya.
Dua gejala di atas mulai terjadi di dalam lingkungan keluarga muda yang
tinggal di wilayah perkotaan. Pada umumnya, keluarga muda perkotaan mulai
meninggalkan tuturan krama lugu dan beralih ke dalam tuturan bahasa Indonesia,
dan juga bergeser ke dalam tuturan ngoko alus. Manakala tetap bertahan pada
tuturan krama lugu pada umumnya bentuknya berupa tuturan pendek atau tuturan
yang telah terinterferensi oleh bahasa Indonesia (campur kode: Krl-bI).
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan.
Penelusuran pemakaian tuturan krama lugu pada keluarga muda area
perkotaan mulai susah ditemukan. Pada umumnya, keluarga muda ini mulai
beralih ke dalam tuturan beragam ngoko lugu/alus atau tuturan bercampur
kode: Ngl-bI dan Nga-bI. Penyusutan terhadap penggunaan tuturan ragam
krama lugu banyak disebabkan oleh rendahnya penguasaan atas kosakata
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krama dan tiada kebiasaan untuk menanamkan kesadaran bertutur krama lugu
di lingkungan keluarga. Tuturan krama lugu yang kerap dipakai adalah
tuturan pendek, bila terkait dengan tuturan panjang pada umumnya telah
tersisipi oleh leksikon bahasa Indonesia.
Asumsi yang berkembang di lingkungan keluarga muda perkotaan
adalah penggunaan tuturan ngoko alus sudah dianggap sebagai tuturan yang
sopan sekaligus mudah dipahami. Dianggap sebagai tuturan yang sopan
karena sudah diwakili oleh leksikon krama dan atau krama inggil atau dapat
juga disisipkan leksikon bahasa Indonesia manakala terjadi kesulitan
menemukan leksikon krama atau krama inggil.
Pada umumnya penyisipan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan
Jawa dilakukan karena penutur tidak memahami padanan bentuk krama atau
krama inggilnya. Selain itu, ada tekanan psikologis pada diri penutur:
perasaan takut salah bila menggunakan tuturan krama. Fenomena inilah yang
menumbuhsuburkan bentuk tuturan campur kode daripada tuturan beragam
krama murni. Akibatnya banyak tuturan campur kode dijumpai dalam
peristiwa tutur di lingkungan keluarga muda perkotaan, misal:
(1) Maaf nggih, kula hurung siram, tunggu sekedap
„Sebentar saya belum mandi, tunggu sebentar‟
(2) Tunggu sekedap Mas, rak suwe sirame, mau pergi pundi?
„Tunggu sebentar Mas, tidak lama mandinya, mau pergi kemana?‟
Dua tuturan di atas ditemukan pada keluarga muda Jawa di area
perumahan, dianggap sebagai tuturan berterima dan sopan. Tuturan ini
dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus dialektal Semarang. Tuturan ini
dibangun oleh leksikon ngoko dengan disisipi leksikon krama dan krama
inggil, serta leksikon bahasa Indonesia. Penyisipan leksikon krama/krama
inggil dan leksikon bahasa Indonesia dimanfaatkan untuk menghormati mitra
tuturnya. Ciri dialektalnya ditandai dengan penyisipan leksikon krama inggil:
siram „mandi‟ untuk diri penutur meskipun visinya ditujukan untuk 02. Potret
lain yang terkait dengan penggunaan tuturan krama lugu, terdeskripsi di
bawah ini.
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Potret yang terkait dengan penggunaan tuturan beragam krama lugu
diwujudkan pada peristiwa tutur yang terjadi pada keluarga muda yang tinggal
di Perumahan Bumi Wana Mukti, Sambiroto, Semarang. Peristiwa tutur ini
melibatkan percakapan antara anak dengan orang tuanya, seperti tertera pada
peristiwa tutur (4d-19), di bawah ini.
Data 4d-19:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Muda Perkotaan
(Anak-Orang Tua)
(1) Anak : Bu, aku dipundhutke sepatu.
„Bu, saya dibelikan sepatu‟
(2) Ibu
: Ya, sana nyuwun bapak.
„Ya, sana minta bapak.‟
(3) Anak : Pak, aku dipundhutke sepatu nggih
„Pak, saya dibelikan sepatu ya.‟
(4) Bapak : Piye, sepatune apa rusak?
„Bagaimana, sepatunya apa rusak?‟
(5) Anak : Sampun sesek Pak.
„Sudah sesak Pak.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-19) di atas
adalah tiga peserta tutur yang terikat oleh pertalian kekerabatan, yakni antara
anak dengan kedua orang tuanya. Sang anak berusia 10 tahun pelajar SD.
Sang bapak berusia 35 tahun bekerja sebagai satpam pada perusahan swasta
lingkungan LIK Genuk. Sang ibu berusia 30 tahun bekerja sebagai guru
wiyata dan guru privat bahasa Inggris. Peristiwa tutur ini terjadi pada Minggu
pagi, dalam suasana santai dengan topik tuturan permintaan sang anak untuk
memperoleh sepatu baru.
Bentuk tuturan yang dipakai pada peristiwa tutur (4d-19) adalah
tuturan beragam ngoko lugu, ngoko alus dan krama lugu, serta ragam campur
kode. Tuturan ragam ngoko alus dan krama lugu diujarkan oleh sang anak dan
sang ibu. Sedang tuturan ngoko lugu diujarkan oleh sang bapak. Munculnya
leksikon krama dan krama inggil dalam tuturan sebagai wujud penghormatan
kepada mitra tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih tinggi, yakni anak
kepada orang tua dan istri kepada suami. Sedang leksikon ngoko lebih banyak
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Tuturan krama lugu dalam peristiwa tutur (4d-19) diujarkan oleh sang
anak kepada orang tua (ibu-bapak) dan isteri kepada suami. Bentuk tuturan
krama lugu dalam peristiwa tutur ini ada tiga tipe, yakni: (1) ragam krama
lugu atau tipe Krl tercermin pada tuturan (4d-19:5); (2) ragam krama lugu
berdialektal Semarang atau tipe Krl-S tercermin pada tuturan (4d-19:1,3); dan
(3) ragam krama lugu bercampur kode dengan bahasa Indonesia atau tipe KrlbI tercermin pada tuturan (4d-19:2). Potret tuturan yang mencerminkan
tuturan krama lugu (Krl) muncul sekali, hal ini membuktikan bahwa tuturan
ragam ini kurang produktif bila dibandingkan dengan Krl-S dan Krl-bI.
Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4d-19) sebagai penutur/01.
Kedudukan sang anak secara hirarki berada di bawah kedua orang tuanya. Hal
ini mengisyaratkan bahwa 01 memiliki kewajiban untuk menghormati dan
patuh kepada kedua orang tuanya. Bentuk hormat dan tanda patuh dapat
diwujudkan melalui bentuk tuturnya. Adapun bentuk tutur yang dipilih 01
adalah tuturan Jawa beragam ngoko alus dan krama lugu. Seperti tertera di
bawah ini,
(1) Bu, aku dipundhutke sepatu.
„Bu, saya dibelikan sepatu‟
(3) Pak, aku dipundhutke sepatu nggih. „Pak, saya dibelikan sepatu ya‟
(5) Sampun sesek Pak.
„Sudah sesak Pak‟
Bentuk tuturan (4d-19:1) dan (4d-19:3) memiliki tipe yang mirip,
yakni sebagai tuturan ragam ngoko alus berdialektal Semarang. Tuturan ini
walaupun disisipi oleh leksikon krama inggil: pundhut „mengambil/membeli‟
namun imbuhan yang menyertainya berupa imbuhan ngoko {di-/-(a)ke}, tetap
digolongkan sebagai tuturan berhirarki ngoko alus. Ciri dialektal tuturan
tersebut ditandai dengan pola penempatan leksikon krama inggil dalam
ujaran, yakni leksikon krama inggil: pundhut „membeli‟ diperuntukkan untuk
diri penutur.
Dengan demikian, tuturan Jawa halus yang berdialektal Semarang atau
basa alus Semarangan dapat ditengarai melalui dua fitur, yakni:
1) Adanya leksikon dialektal dalam tuturan, yakni leksikon yang hanya
dipakai dan berkembang di wilayah tuturan Kota Semarang.
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2) Perilaku penempatan leksikon krama inggil dalam tuturan. Leksikon
krama inggil selain diperuntukkan untuk 02/03 yang memiliki status
dan fungsi sosial lebih tinggi serta dihormati, dapat juga diperuntukkan
untuk diri penutur atau kramanisasi diri.
Bentuk tuturan (4d-19:5): Sampun sesek Pak

„sudah sesak Pak‟,

dikategorikan sebagai tuturan beragam krama lugu. Tuturan pendek ini
dibangun oleh leksikon krama: sampun „sudah‟ dan leksikon netral: sesek
„sesak‟ dan pak „pak‟. Pada umumnya tuturan krama lugu yang sering dipakai
oleh keluarga muda perkotaan adalah tuturan pendek dan tuturan sapaan
keakraban. Fenomena ini sebagai pertanda bahwa penutur Jawa perkotaan
mulai menanggalkan tuturan krama lugu dan beralih ke dalam tuturan bahasa
Indonesia atau tetap mempertahankan tuturan Jawa namun bergeser pada
tuturan ngoko alus atau tuturan bercampur kode. Tutura krama lugu yang
sering dijumpai dalam lingkungan keluarga muda perkotaan, antara lain:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Matur nuwun pak.
Monggoh Pak.
Nuwun sewu Bu.
Inggih Pak.
Sampun rampung Bu.
Tasih gadhah Pak.
Sanesipun mawon Mas.

„terima kasih pak‟
„mari pak‟
„permisi bu‟
„ya pak‟
„sudah selesai bu‟
„masih punya pak‟
„lainnya saja mas‟

Tuturan ragam krama lugu lain yang muncul dalam peristiwa tutur
(4d-19) adalah tuturan yang diujarkan sang ibu, yakni tuturan (4d-19:2): Ya,
sana nyuwun bapak „ya, sana minta bapak‟. Tuturan ini bertipe campur kode:
Krl-bI. Selain dibangun oleh leksikon krama juga disisipi leksikon bahasa
Indonesia: sana. Fenomena masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam
tuturan Jawa di dominasi oleh penutur Jawa perkotaan, akibat dari rendahnya
penguasaan kosakata krama dan meliu yang longgar terhadap tradisi Jawa.
b. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Berkaitan dengan tuturan ragam krama lugu, ragam ini pun mulai
surut digunakan oleh kalangan keluarga tua yang bertempat di area
perumahan atau perkotaan. Tampaknya fenomena ini tidak berbeda jauh
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pun ada kecenderungan pada ujaran-ujaran pendek. Temuan tuturan tersebut
dideskripsikan di bawah ini.
Potret penggunaan tuturan krama lugu antara isteri kepada suami pada
keluarga Jawa katagori berusia tua diwakili oleh keluarga yang bertempat
tinggal di Perum Ketileng Permata, Semarang. Dalam peristiwa tutur ini yang
terlibat tuturan adalah seorang istri terhadap suaminya. Tuturan yang terjadi
dideskripsikan pada data (4d-20) di bawah ini.
Data 4d-20:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Bapak dados pesen kaos seragam mboten?
„Bapak jadi pesan baju seragam tidak?‟
(2) Suami : Ya sido tho Bu
„Ya jadi tho Bu‟
(3) Istri : Bapak badhe pesen wonten pundi?
„Bapak mau pesan di mana?‟
(4) Suami : Lagi takpikir-pikir Bu
„Masih saya pikir-pikir Bu‟
(5) Istri : Lha saranipun rencang-rencang kantor pripun?
„Lha sarane teman-teman kantor bagaimana?‟
(6) Suami : Sarane akeh Bu, dadine bingung.
„Sarannya banyak Bu, jadinya bingung‟
Sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-20) di atas adalah
dua peserta tutur yang berasal dari kalangan keluarga tua, bertempat tinggal di
lingkungan perumahan. Sang istri berusia 50 tahun, membuka usaha di rumah
berupa toko kelontong, dan sang suami berusia 55 tahun bekarja sebagai guru
olah raga pada SMP swasta. Topik tuturan yang diangkat dalam peristiwa
tutur tersebut adalah tempat pemesanan untuk kaos seragam anak didik
tempat sang suami mengajar. Peristiwa tutur berlangsung pada sore hari di
toko kelontongnya.
Pada umumnya bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d20) di atas berbentuk ngoko lugu dan krama lugu. Tuturan beragam krama
lugu di ujarkan oleh sang isteri, dan respon yang diujarkan oleh sang suami
dalam menanggapi tuturan sang istri berbentuk ngoko lugu. Dalam peristiwa
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tutur tersebut jalinan kerjasama antara dua peserta tutur berjalan baik
walaupun bentuk aksi dan reaksi ujaran berbeda ragam. Pada subbab ini yang
menjadi fokus kajian adalah tuturan beragam krama lugu, sedang bentuk
tuturan lain digunakan sebagai pendukung kajian.
Posisi sang istri pada peristiwa tutur (4d-20) berperan sebagai
penutur/01. Secara hirarki fungsi kekerabatan dalam keluarga Jawa 01 berada
di bawah sang suami. Dengan fungsi sosial yang dimilikinya, berdasar
pranata kehidupan Jawa, sang istri memiliki kewajiban: ngajeni, ngrumat lan
ngladeni (menghormati, merawat, dan melayani) sang suami. Untuk
melaksanakan tiga kewajiban tersebut sang isteri dapat mengimplementasikan
melalui tingkat tutur. Tingkat tutur yang dipilih adalah tingkat tutur yang
memuat kehalusan dan kesopanan, yakni tuturan beragam krama lugu atau
krama alus. Dalam kasus ini sang isteri memilih tuturan yang beragam krama
lugu.
Adapun bentuk tuturan krama lugu yang diujarkan sang istri adalah
tuturan (4d-20:1,3,5). Tuturan (4d-20:1): Bapak dados pesen kaos seragam
mboten?

„Bapak jadi pesan baju seragam tidak‟, dikategorikan sebagai

tuturan krama lugu. Tuturan yang diujarkan berintikan leksikon krama,
semua leksikon krama yang dihadirkan diperuntukan kepada mitra tutur (sang
suami). Munculnya kosakata netral: pesen, kaos, dan seragam dalam tuturan
ini karena tidak ada pilihan lain dan tidak memiliki padanan dalam bentuk
krama.
Tuturan (4d-20:3): Bapak badhe pesen wonten pundi? „Bapak mau
pesan di mana‟, digolongkan pula kedalam tuturan yang beragam krama lugu.
Semua kosakata yang membangun ujaran ini berintikan leksikon krama,
kecuali leksikon pesen „pesan‟ yang berkategori netral. Munculnya leksikon
netral dalam ujaran tersebut tidak mengubah hirarki tuturan, karena tidak
ditemukan padanannya dalam bentuk krama.
Tuturan (4d-20:5): Lha saranipun rencang-rencang kantor pripun
„lha sarannya teman-teman kantor bagaimana‟, dikategorikan sebagai tuturan
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berintikan leksikon krama, diperkuat pula dengan munculnya afiks

krama:

{-ipun}. Sedang munculnya leksikon kantor dalam ujaran tidak berpengaruh
karena berkategori netral yang tidak memiliki padanan dalam bentuk krama.
Fakta emprik di atas, bentuk tuturan sang istri kepada sang suami
yang beragam krama lugu membuktikan bahwa tuturan ragam ini masih dapat
dipertahankan oleh seorang istri yang berpaku kepada adat Jawa, untuk selalu
ngajeni, ngrumat lan ngladeni sang suami, sebagai imam dalam keluarga,
agar sang anak dapat meneladaninya. Dengan kata lain, bahwa sang ibu
merupakan pilar utama dalam pemertahanan dan pewarisan bahasa.
Sang suami dalam peristiwa tuturan (4d-20) berperan sebagai mitra
tutur/02 yang memiliki fungsi sosial lebih tinggi dalam kehidupan keluarga
Jawa, dan memiliki kebebasan dalam memilih tuturan dalam alur komunikasi
dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam peristiwa tutur (4d-20) sang suami
lebih memilih tuturan ngoko lugu dalam merespon tuturan yang diujarkan
oleh sang isteri. Perbedaan tingkat tutur yang diujarkan oleh sang suami
(ragam ngoko lugu) dan diujarkan sang istri (ragam krama lugu) tidak
mempengaruhi kerja sama dalam alur tuturan tersebut. Hal ini terjadi karena
masing-masing peserta tutur menyadari kedudukan fungsi sosialnya dalam
kehidupan berkeluarga.
Potret pemakaian tuturan beragam krama lugu yang dilakukan seorang
anak kepada orang tuanya, dalam kehidupan sehari-hari pada kalangan
keluarga tua lingkungan perumahan, diwakili oleh keluarga yang bertempat
tinggal di Perumahan Argo Mukti Timur, Semarang. Dalam tuturan ini, yang
terlibat dalam peristiwa tutur adalah seorang anak laki-laki dengan ibunya.
Bentuk tuturan yang terjadi tercermin pada peristiwa tutur (4d-21) di bawah
ini.
Data 4d-21:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Anak-Orang Tua)
(1) Anak : Bu, lamaran kulo wonten PT Astra ketampi, Minggu ngajeng
wawancaranipun.
„Bu, lamaran saya di PT Astra diterima, Minggu depan
wawancaranya.‟
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(2) Ibu : Alhamdulillah, tanggal pira Nang, terus wawancaramu nong
ndi?
„Alhamdulillah, tanggal berapa Nang, terus wawancaramu di mana?‟
(3) Anak : Tanggal enem likur Bu, wonten Jakarta.
„Tanggal dua puluh enam Bu, di Jakarta.‟
(4) Ibu : Nang, nginepa nong Pak Dhe ya, ibu teleponke.
„Nang bermalam di Pak Dhe ya, ibu teleponkan.‟
(5) Anak : Mboten sah Bu, kula bareng kancaku sakkampus.
„Tidak usah Bu, saya bersama temanku satu kampus.‟
(6) Ibu : Barenganmu cah pira Nang.
„Rombonganmu anak berapa Nang?‟
(7) Anak : Tiyang tiga Bu, badhe nitih travel mawon
„Orang tiga bu, nanti naik travel saja.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-21) di atas
adalah dua peserta tutur yang berasal dari kalangan keluarga tua, bertempat
tinggal di lingkungan perumahan. Sang anak berusia 22 tahun baru lulus
diploma tiga, mesin, politeknik. Sang ibu berusia 48 tahun bekerja pada
perusahaan swasta biro jasa pingiriman barang. Topik tuturan dalam peristiwa
tutur ini adalah diterimanya lamaran pekerjaan sang anak. Peristiwa tutur
berlangsung pada Sabtu sore, di ruang depan rumah.
Bentuk tuturan yang mewarnai peristiwa tutur (4d-21) adalah tuturan
beragam ngoko lugu, krama lugu, dan krama alus. Ketiga bentuk tuturan ini
banyak dituturkan oleh sang anak. Tuturan yang diujarkan sang ibu berbentuk
ngoko lugu. Peristiwa tutur tersebut berlangsung akrab dan lancar,
mengindikasikan bahwa sang anak terbiasa menggunakan tuturan multi
ragam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Sedang tuturan
yang diujarkan sang ibu kepada anaknya walaupun berbentuk ngoko lugu,
namun disertai dengan sapaan mesra: Nang „sebutan anak laki-laki Jawa‟.
Fenomena ini dapat diindikasikan bahwa kekuatan budaya Jawa sangat lekat
dengan kehidupan sehari-harinya.
Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4d-21) sebagai penutur/01.
Berdasar hirarki kekeluargaan Jawa, 01 memiliki fungsi sosial lebih rendah
dari sang ibu/02, namun dari relasi hubungan 01 memiliki kedekatan dengan
02. Kedekatan relasi ini sangat lekat karena diikat oleh tali kekeluargaan,
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01 dapat memilih menggunakan tuturan ngoko, jika dikaitkan dengan hirarki
fungsi sosial 01 diwajibkan memggunakan tuturan krama alus. Dalam
peristiwa tutur (4d-21) 01 lebih memilih tuturan beragam krama lugu.
Fenomena ini memberikan potret bahwa jarak fungsi sosial dalam lingkungan
keluarga Jawa terutama golongan tua berpengaruh kuat dalam pemilihan
tuturan daripada kedekatan relasi. Peran lain yang mendorong 01
menggunakan tuturan krama lugu adalah masih tertanamnya pranata Jawa di
dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.
Potret masing-masing tuturan yang diujarkan sang anak sebagai
berikut. Tuturan (4d-21:1): Bu, lamaran kulo wonten PT Astra ketampi,
Minggu ngajeng wawancaranipun „Bu, lamaranku di PT Astra diterima,
minggu depan wawancaranya‟. Dikategorikan sebagai tuturan beragam krama
lugu. Tuturan ini dibangun dan berintikan leksikon krama: kula „saya‟,
wonten „ada‟, ketampi „diterima‟, ngajeng „depan‟ dan afiks yang melekat
pun berbentuk afiks krama: {-ipun}, serta beberapa leksikon netral: bu „ibu‟,
lamaran „lamaran‟, minggu „minggu‟, wawancara „wawancara‟, dan PT
Astra (nama perusahaan).
Tuturan (4d-21:3): Tanggal enem likur Bu, wonten Jakarta „Tanggal
dua puluh enam Bu, di Jakarta‟. Tuturan ini pun dikategorikan sebagai tuturan
krama lugu meskipun dalam ujarannya didominasi oleh leksikon netral. Inti
yang membangun tuturan (4d-21:3) adalah leksikon krama walaupun hanya
satu leksikon saja: wonten „ada‟. Sedangkan leksikon netral yang mewarnai
tuturan tersebut: tanggal „tanggal‟, enem likur „dua puluh enam‟ bu „ibu‟ dan
Jakarta „nama kota‟. Berangkat dari fakta empirik di atas, dapat disimpulkan
bahwa penggolongan ragam tuturan bukan ditentukan jumlah jenis leksikon
yang membangun ujaran, namun ditentukan oleh jenis leksikon yang mengisi
inti tuturan dan faktor sosiolinguistik yang menyertainya.
Tuturan (4d-21:5): Mboten sah Bu, kula bareng kancaku sakkampus
Bu „Tidak usah bu, saya bersama temanku satu kampus Bu‟. Tuturan ini
dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus karena ujaran ini selain
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digunakan sebagai pengkategorian tuturan ngoko alus adalah (1) inti ujaran
diisi oleh leksikon ngoko: sah „susah/usah‟ (Kr: sisah), bareng „bersama‟ (Kr:
sareng), (2) klitik dan imbuhan yang ada dalam ujaran berbentuk ngoko: {ku} dan {sak-}, (3) hadirnya leksikon krama: mboten „tidak‟ dan kula „kula‟
digunakan untuk menghormati mitra tuturnya. Dengan demikian, tuturan (4d21:5) yang terdiri dua klausa, unsur inti dan imbuhannya diisi oleh leksikon
dan imbuhan ngoko, serta ditambahkan leksikon beberapa leksikon krama
sebagai bentuk penghormatan terhadap mitra tuturnya.
Tuturan (4d-21:7): Tiyang tiga Bu, badhe nitih travel mawon „Orang
tiga Bu, nanti naik travel saja‟, tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan
krama alus dialektal Semarang atau krama alus Semarangan (Kra-S).
Dikategorikan sebagai tuturan krama alus Semarangan karena memiliki fitur
yang khas dituturkan oleh masyarakat tutur Kota Semarang, yakni
mengenakan leksikon krama inggil untuk diri sendiri (kramanisasi diri) yang
bertujuan untuk menghormati mitra tuturnya. Pada tuturan (4d-21:7)
dibangun oleh leksikon krama: tiyang „orang‟ tiga „tiga‟, badhe „akan‟,
mawon „saja‟ dan inti ujaran diisi oleh leksikon krama inggil: nitih „naik‟,
serta beberapa leksikon netral : bu dan travel. Berdasar dari jenis leksikon
yang mengisi inti ujaran, tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan krama alus
yang berfitur Semarangan. Tuturan ragam ini produktif dalam tuturan seharihari, dan banyak diujarkan generasi mudanya.
Sang ibu dalam peristiwa tutur (4d-21) berposisi sebagai mitra
tutur/02, serta memiliki fungsi sosial lebih tinggi dari 01. 02 memiliki
keleluasan dalam pemilihan ragam tuturan. Tuturan yang dipilih oleh sang ibu
berbentuk ngoko lugu dan ngoko lugu campur kode. Tuturan ngoko lugu yang
diujarkan oleh sang ibu dapat dispesifikasikan lagi sebagai tuturan ngoko lugu
mesra, yakni tuturan ngoko lugu yang ditandai dengan sapaan mesra sebagai
ungkapan kasih sayang terhadap mitra tuturnya. Sapaan mesra yang
digunakan oleh sang ibu untuk menyapa anaknya adalah dengan sapaan Nang
(4d-21:2,4,6):
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(4) Nang, nginepa …
(6) …cah pira Nang?

„Nang bermalam…‟
„…anak berapa Nang?‟

Tuturan ngoko lugu campur kode (4d-21:2) yang diujarkan oleh sang
ibu ditandai dengan sisipan ungkapan religious alhamdulillah „ungkapan rasa
syukur kepada Tuhan‟ dalam bahasa Arab di antara deret leksikon ngoko.
c. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Penelusuran penggunaan tuturan ragam krama lugu dilakukan juga
pada keluarga muda Jawa yang berada di wilayah perkampungan.
Penggunaan tuturan ragam krama lugu telah jarang terjadi, pada umunya
lebih sering menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu, ngoko alus atau campur
kode Ngl-bI/Nga-bI. Manakala akan mengungkapkan rasa hormat atau
menghargai mitra tutur yang berbeda status fungsi sosialnya, biasanya
menfaatkan

leksikon

bahasa

Indonesia

dalam

tuturan

ngoko

atau

menggunakan tuturan ngoko alus dengan menyisipkan beberapa leksikon
krama yang masih dikenal dan dipahami.
Pada keluarga muda penggunaan tuturan krama lugu mulai jarang
digunakan. Pada umumnya percakapan antara istri kepada suami dilakukan
dengan menggunakan tuturan ngoko alus, bila ada pemakaian tuturan krama
lugu hanya bagian kecil saja. Mayoritas penggunaan tuturan antara isteri
kepada suami didominasi oleh tuturan ngoko alus bahkan juga ngoko lugu.
Dasar alasannya adalah lemahnya penguasan atas kosakata krama / krama
inggil dan faktor lingkungan: terbiasa memakai tuturan ngoko. Penggunaan
ngoko alus pada umumnya dilakukan bila hadirnya pihak lain, misal tamu.
Penggunaan tuturan krama lugu yang berkaitan dengan penghormatan
seorang anak kepada orang tuanya pun jarang terjadi, bila terjadi biasanya
berupa tuturan pendek. Di bawah ini, ada temuan tuturan yang berkaitan
dengan penggunaan tuturan krama lugu di beberapa lingkungan keluarga
muda di wilayah perkampungan, yakni potret tuturan seorang istri kepada
suaminya dan seorang anak kepada orang tuanya.
Penelusuran penggunaan tuturan beragam krama lugu pada keluarga
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Gang Sunan Kalijaga Timur, Semarang. Peritiwa tutur percakapan antara
seorang istri kepada suaminya dideskripsikan pada data (4d-22) di bawah ini.
Data 4d-22:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Muda Perkampungan
(Istri- Suami)
(1) Istri : Pak, siyos ngintun tigan?
„Pak, jadi mengirim telur?‟
(2) Suami : Rak Bu, hurung genep.
„Tidak Bu, belum cukup.‟
(3) Istri : Jatahe Mbak Prapti pun telas.
„Jatahnya Mbak Prapti sudah habis.‟
(4) Suami : Rong dina ngkas Bu, Insyaallah bisa ganep.
„Dua hari lagi Bu, Insyaallah sudah cukup.‟
(5) Istri : Dinten niki kintun sinten?
„Hari ini mengirim siapa?‟
(6) Suami : Mbah Sarwo, Bu ndhang nterke ya.
„Mbah sarwo, Bu segera antarkan ya.‟
(7) Istri : Inggih Pak, mangke takaturke
„Ya Pak, nanti saya kirimkan.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-22) di atas
adalah dua peserta yang terdiri atas seorang istri dan seorang suami. Sang istri
berusia 36 tahun dan sang suami berusia 38 tahun, keduanya memiliki usaha
bersama berupa ternak ayam petelur. Topik tuturan yang terjadi adalah
perihal penyetoran telur pada pelanggannya, peristiwa ini terjadi pada pagi
hari, di kandang ayam.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peritiwa tutur (4d-22) adalah tuturan
beragam ngoko lugu, ngoko alus, dan krama lugu. Tuturan ngoko lugu
diujarkan oleh sang suami, sedang tuturan ngoko alus dan krama lugu
diujarkan oleh sang istri. Tuturan beragam ngoko lugu menjadi pilihan sang
suami dalam berujar dengan sang istri. Hal ini dilatarbelakangi oleh
kedudukan fungsi sosial suami lebih tinggi dibandingkan fungsi sosial yang
melekat pada diri sang istri, di samping kebiasaan sehari-hari dalam bertutur
terbiasa menggunakan tuturan ngoko lugu. Sedang sang istri bila bertutur
kepada suami menggunakan dua ragam: ngoko alus dan krama lugu.
Pemilihan
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menggunakan ngoko alus dan kapan menggunakan krama lugu benar-benar
dipikirkan dan diperhatikan oleh sang istri.
Kedudukan sang istri pada peristiwa tutur (4d-22) sebagai penutur/01,
yang memiliki fungsi sosial lebih rendah dibandingkan fungsi sosial yang
melekat pada suaminya. Namun, relasi antara keduanya sangat lekat, yang
diikat dengan status perkawinan. Dalam budaya Jawa sang istri berkewajiban
menghormati sang suami, yang dapat diwujudkan mulai sikap dan cara
bertuturnya. Cerminan terhadap rasa hormat direalisasikan melalui tuturan
halus, dapat berbentuk ngoko alus (bila dikaitkan dengan kedekatan) atau
berbentuk krama lugu (bila dikaitkan dengan rasa ngajeni „segan‟). Tuturan
krama lugu dimanfaatkan untuk mengawali tuturan, sedang tuturan ngoko
alus dimanfaatkan menyelaraskan respon tuturan yang diujarkan oleh sang
suami.
Tuturan (4d-22:1): Pak, siyos ngintun tigan? „Pak, jadi mengirim
telur‟, dikategorikan sebagai tuturan krama lugu. Semua kosakata yang
membangun tuturan adalah leksikon krama. Tuturan ini dimanfaatkan untuk
mengawali tuturan. Pada kondisi ini, sang istri sadar akan posisinya, untuk
menghormati sang suami, saat mengawali pembicaraan dipilihlah tuturan
beragam krama lugu.
Tuturan (4d-22:3): Jatahe Mbak Prapti pun telas „Jatahnya Mbak
Prapti sudah habis‟, dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus. Dasar
pertimbangannya adalah ujaran yang dituturkan ini dibangun oleh leksikon
dan imbuhan ngoko walaupun dalam ujaran tersebut juga diwarnai leksikon
krama. Akan tetapi, leksikon dan imbuhan ngoko yang mengisi ujaran (4d22:3) berada dalam unsur inti: Jatahe Mbak Prapti, sedang leksikon krama
menempati unsur tambahan: (sam)pun telas. Tuturan ini, bila dikaitkan
dengan tuturan (4d-22:1), ternyata telah bergeser atau turun hirarki ke ngoko
alus. Turunnya hirarki ini diakibatkan sebagai penyimbang dari tuturan yang
diujarkan oleh sang suami (4d-22:2), sekaligus sebagai pengungkap rasa
kedekatan atau kelekatan dari seorang isteri kepada suami.
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Tuturan (4d-22:5): Dinten niki kintun sinten? „Hari ini mengirim
siapa?‟. Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan beragam krama lugu.
Digolongkan tuturan krama lugu karena semua ujaran yang dituturkan
dibangun oleh leksikon krama. Tuturan krama lugu ini juga digunakan untuk
mengawali tuturan, yakni mengawali topik pembicaraan baru untuk memutus
topik sebelumnya.
Tuturan (4d-22:7): Inggih Pak, mangke takaturke „Ya Pak, nanti saya
kirimkan‟,

dikategorikan

sebagai

tuturan

ngoko

alus.

Tuturan

ini

dikategorikan sebagai ngoko alus karena dalam ujaran ini masih menyisipkan
imbuhan ngoko {tak-} dan {-ke} walaupun ujaran ini didominasi oleh
leksikon krama. Inti ujaran (4d-22:7) berada di dalam leksikon tak-atur-ke,
yang verbalnya diisi oleh leksikon krama inggil: atur yang dilekati imbuhan
ngoko {tak-} dan {-ke}, sehingga hirarki turun ke ngoko alus.
Sang suami pada peristiwa tutur (4d-22) berposisi sebagai mitra
tutur/02, yang mempunyai fungsi sosial lebih tinggi daripada 01, serta
memiliki hubungan yang lekat dalam ikatan suami-istri. Latar sosiokultaral
yang dimiliki 02 inilah yang memberikan kebebasan dalam bertutur dengan
01. Tuturan yang dipilih adalah tuturan beragam ngoko lugu. Tuturan ngoko
lugu yang diujarkan oleh 02 diwarnai dengan leksikon dialektal Semarang,
seperti munculnya leksikon rak „tidak‟ (BJS: ora) dan hurung „belum‟ (BJS:
durung) pada tuturan (4d-22:2); ngkas „lagi‟ (BJS: maneh) dan ganep „cukup‟
(BJS: cukup) pada tuturan (4d-22:2,4). Salah satu fitur yang kerapkali muncul
dalam tuturan ngoko lugu adalah munculnya leksikon dialektal Semarang.
Potret tuturan antara anak kepada orang tua yang mencerminkan
tuturan beragam krama lugu, ditemukan pada keluarga muda di lingkungan
perkampungan, yakni keluarga muda yang bertempat tinggal di Kampung
Sawah Besar, Semarang. Tuturan yang terjadi dideskripsikan pada peristiwa
tutur (4d-23) di bawah ini.
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Data 4d-23:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Muda Perkampungan
(Anak-Bapak)
(1) Anak : Pak, mbenjing pun dum-duman rapot.
„Pak, besuk sudah pembagian rapor.‟
(2) Bapak : Jam pira Le.
„Jam berapa Le.‟
(3) Anak : Jam sanga
„Jam sembilan.‟
(4) Bapak : Wah bapak rak iso Le, piye yen ibumu.
„Wah bapak tidak bisa Le, bagaimana kalau ibumu.‟
(5) Anak : Mboten napa-napa.
„Tidak mengapa.‟
(6) Bapak : Piye Le iso lima besar.
„Bagaimana Le bisa lima besar.‟
(7) Anak : Insyaallah Pak, dunganipun.
„Insyaallah Pak, doanya.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-23) di atas
adalah dua peserta tutur, yang terdiri atas seorang anak dengan seorang
bapak. Sang anak berusia 14 tahun duduk dibangku SMP kelas 8. Sang ayah
berusia 35 tahun bekerja sebagai satpam di sebuah bank swasta. Topik tuturan
dalam peristiwa tutur ini berkaitan dengan pengambilan rapor sang anak,
terjadi pada malam hari di ruang makan.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-23) pada
umumnya berbentuk tuturan ngoko lugu bertipe Ngl-bI, ngoko alus bertipe
Nga-bI, dan krama lugu bertipe Krl-bI. Tuturan campur kode ngoko lugu –
bahasa Indonesia (Ngl-bI) banyak diujarkan oleh sang bapak. Tuturan campur
kode ngoko alus – bahasa Indonesia (Nga-bI) dan campur kode krama lugu –
bahasa Arab (Krl-bA) banyak diujarkan oleh sang anak.
Posisi sang anak pada peristiwa tutur (4d-23) sebagai penutur/01, yang
mengawali sekaligus yang merespon terjadinya pembicaraan pada peristiwa
tutur tersebut. Status fungsi sosial yang melekat pada sang anak berdasar
hirarki kekerabatan Jawa berada di bawah sang bapak namun memiliki
keakraban relasi. Bentuk keakraban dinyatakan melalui munculnya sapaan
mesra Jawa untuk sebutan anak
kecil laki-laki:
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Berdasar hirarki fungsi sosial yang melekat pada diri sang anak,
mengisyaratkan bahwa sang anak memiliki kewajiban untuk menghormati
orang tua. Kewajiban ngajeni marang wong tua „menghormati‟ dapat
direalisasikan melalui cara bertutur: ngoko alus, krama lugu. Tuturan ngoko
alus tertera pada tuturan (4d-23:1), sedang tuturan krama lugu tercermin pada
tuturan (4d-23:5,7).
Tuturan (4d-23:5): Mboten napa-napa „tidak mengapa‟, dikategorikan
sebagai tuturan pendek beragam krama lugu. Semua unsur leksikon yang
diisikan dalam tuturan ini berasal dari leksikon krama: mboten „tidak‟ dan
napa-napa „apa/mengapa‟ (Kr: punapa). Realisasi munculnya bentuk napanapa dari bentuk asalnya (pu)napa sebagai ciri tuturan lisan, yang kerapkali
diujarkan dalam bentuk pendek atau ringkas (abreviasi).
Tuturan

(4d-23:7): Insyaallah Pak,

dunganipun „Insyaallah Pak,

doanya‟, dikategorikan sebagai tuturan campur kode krama lugu – bahasa
Arab (Krl-bA) karena inti tuturan ini diisi oleh leksikon dan imbuhan krama:
dunga-nipun, serta disisipkan leksikon religius bahasa Arab: insyaallah
„semoga diizinkan Allah‟.
Posisi sang bapak pada peristiwa tutur (4d-23) sebagai mitra tutur/02
dan memiliki kedudukan fungsi sosial lebih tinggi dari 01. Dalam kehidupan
keluarga sang bapak memiliki peran penting sebagai motor panutan keluarga,
terutama dalam perilaku dan bertutur. Fenomena yang tercermin dalam
tuturan (4d-23) tampaknya peran pembelajar bahasa kurang dimanfaatkan,
dibuktikan secara empirik melalui pemakaian tuturan beragam ngoko lugu
yang kerap diujarkan oleh sang ayah, yakni tuturan (4d-23:2,6).
Penggunaan tuturan ngoko lugu merupakan sarana komunikasi seharihari yang dipakai sang bapak terhadap anggota keluargannya. Kebiasaan ini
merupakan miliu yang terbentuk sejak masa remaja sang bapak hingga
berlanjut menjadi orang tua. Akibat kebiasaan ini, penguasaan atas leksikon
krama cukup rendah, manakala mengalami kesulitan penentuan dan
pemilihan kosakata krama sering kali dialihkan atau digantikan dengan
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Fenomena ini memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan
keluarga sang bapak terbiasa menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu. Sang
anak selain menggunakan ngoko lugu dan ngoko alus, juga menggunakan
tuturan krama lugu. Tuturan krama lugu yang diujarkan oleh sang anak pada
umumnya berjenis tuturan pendek, sebagai jawaban atas tuturan yang
diujarkan oleh sang ayah. Fenomena lain yang muncul adalah pemahaman
tuturan krama lugu yang dimiliki sang anak lebih banyak diperoleh melalui
pembelajaran di sekolah daripada melalui pembelajaran di rumah. Hal ini
terjadi karena lingkungan keluarga telah terbiasa menggunakan tuturan ngoko
lugu daripada tuturan krama lugu, meliu di rumah adalah tuturan ngoko lugu.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Pemotretan terhadap penggunaan tuturan Jawa beragam krama lugu
dilakukan pula di lingkungan keluarga tua area perkampungan sehingga
gambaran secara komprehensif terhadap pemakaian bahasa Jawa krama lugu
dapat dilakukan secara utuh. Kondisi penggunaan tuturan krama lugu di
lingkungan keluarga tua memberikan warna cukup berbeda bila dibandingkan
dengan keluarga muda. Perbedaan ini terlihat dari sikap bahasa yang mereka
ungkapkan. Sikap bahasa yang dinyatakan oleh keluarga tua pada umumnya
mencerminkan:
1) Penggunaan tuturan halus merupakan sikap hormat anak muda terhadap
orang tua. Sikap hormat dapat dirasakan dan dinilai melalui bobot
tuturannya. Maksud bobot tuturan di sini adalah mengandung telung be
„tiga b‟, yakni:
a) becik rembuge adalah benar dan dapat dipercaya isi tuturannya;
b) becik kanggone adalah benar cara penggunaanya;
c) becik basane adalah benar cara penyampaiannya.
2) Penggunaan tuturan Jawa merupakan klambine wong Jawa. Ungkapan
ini dapat diabstraksikan sebagai berikut:
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a) Klambi isih apik pangilone wibawaning sing nganggo, ungkapan
ini memuat arti bahwa pemakaian tuturan bahasa Jawa yang benar
akan memperkokoh jati dirinya sebagai orang Jawa.
b) Klambine wis amoh pangilone sing ngganggo ora iso open-open,
ungkapan ini memuat arti bahwa pemakaian tuturan bahasa Jawa
yang kurang tepat akan melunturkan jati dirinya sebagai orang
Jawa.
Sikap bahasa yang diperlihatkan di atas, sekaligus membuktikan
kokohnya penutur Jawa di lingkungan perkampungan dalam melestarikan
bahasanya. Namun, apakah sikap postif tersebut dibarengi atau disertai
dengan bukti empirik dalam pelaksanaan penggunaan tuturan di lingkungan
keluarga. Tampaknya penggunaan tuturan krama lugu di lingkungan keluarga
tua lebih mudah ditemukan bila dibandingkan penggunaan tuturan di
lingkungan keluarga muda. Di lingkungan keluarga tua penggunaan tuturan
beragam krama lugu dapat ditemukan pada potret tuturan seorang isteri
kepada suami dan seorang anak kepada orang tuanya.
Penelusuran penggunaan tuturan beragam krama lugu pada kalangan
keluarga tua yang berada di wilayah perkampungan diwakili oleh keluarga
yang bertempat tinggal di Gayamsari, Semarang. Peritiwa tutur yang terjadi
adalah percakapan seorang istri kepada suaminya. Adapun tuturan tersebut
tertera pada peristiwa tutur (4d-24) di bawah ini.
Data 4d-24:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Istri - Suami)
(1) Istri

: Pak mangke bukanipun kaliyan napa?
„Pak nanti buka puasanya dengan (makanan) apa?
(2) Suami : Sembarang Bu, sakenenge?
„Sembarang Bu, seadanya?‟
(3) Istri : Dimaseke iwak napa Pak?
„Dimasakan lauk apa Pak?‟
(4) Suami : Masakna bothok karo gorengke gembus.
„Masakkan bothok dan gorengkan gembus.‟
(5) Istri : Nggih Pak, kaliyan gorengan napa?
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(6) Suami : Piye Bu, gedhang kepoke ijih, yen ijih gorengna.
„Bagaimana Bu, pisang kepoknya masih, kalau masih
gorengkan.‟
(7) Istri : Telas Pak, digorengke badak nggih.
„Habis Pak, digorengkan badak ya.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-24) di atas
adalah dua peserta tutur yang terikat dalam perkawinan, yakni seorang istri
dan seorang suami. Sang istri berusia 45 tahun, sebagai ibu rumah tangga
murni, sedang sang suami berusia 50 tahun bekerja sebagai pedagang beras di
pasar Gayamsari. Topik yang terjadi pada peristiwa tutur ini adalah persiapan
untuk berbuka puasa, peristiwa tutur terjadi pada hari Kamis, pukul 15.00.
Kedua peserta tutur adalah muslim yang taat dan terbiasa menjalankan puasa
sunah Senin-Kamis.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-24) terbagi atas
tiga ragam, yakni ragam ngoko lugu, ngoko alus, dan krama lugu. Tuturan
ngoko lugu menjadi pilihan sang suami, sedang tuturan ngoko alus dan krama
lugu menjadi pilihan sang isteri. Penggunaan bentuk ngoko lugu oleh sang
suami disebabkan oleh faktor kebiasaan sehari-hari (telah terbiasa bertutur
ngoko lugu) dan dipengaruhi kedudukan fungsi sosial yang melekat pada diri
sang suami serta faktor perbedaan usia.
Penggunaan tuturan ngoko alus dan krama lugu menjadi pilihan sang
istri karena menyadari bahwa kedudukan sebagai istri dan sekaligus muslim
yang taat, harus menempatkan sang suami sebagai imam keluarga yang wajib
dihormati dan diajeni. Keyakinan inilah yang mengantarkan sang isteri untuk
berusaha menggunakan tuturan krama lugu atau setidak-tidaknya tuturan
ngoko alus yang masih memiliki ruang untuk menempatkan kosakata krama
sebagai wujud penghormatan terhadap suami. Adapun bentuk tuturan pada
masing-masing peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Posisi sang istri pada peristiwa tutur (4d-24) sebagai penutur/01 atau
pembuka pembicaraan. Kedudukkan fungsi sosial dan perbedaan usia berada
di bawah sang suami. Namun demikian, memiliki keakraban relasi yang
diikat melalui tali perkawinan.
Kedudukan
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sang isteri untuk menghormati dan ngajani suami, baik melalui tata perilaku
maupun tata tuturan (subasita). Tingkat tutur yang dipilih sang istri adalah
tuturan beragam ngoko alus dan krama lugu.
Potret dalam peristiwa tutur (4d-24) menggambarkan usaha sang
istri/01 untuk secara maksimal mempergunakan tuturan krama lugu, namun
bila terhambat/kesulitan beralih pada tuturan ngoko alus, yang masih ada
ruang untuk tetap ngajeni sang suami.
Tuturan (4d-24:1): Pak mangke bukanipun kaliyan napa? „Pak nanti
buka puasanya dengan (makanan) apa‟, diketegorikan sebagai tuturan
beragam krama lugu. Tuturan ini dibangun oleh leksikon krama: mangke
„nanti‟, kaliyan „dengan‟, napa „apa‟, dan imbuhan krama {-nipun}, serta
leksikon netral: pak „pak‟, buka „berbuka puasa‟. Walaupun unsur inti dalam
tuturan ini dibangun oleh leksikon netral namun dilekati oleh imbuhan krama
{-ipun}, sehingga berubah ragam menjadi ragam krama lugu. Pemilihan
tuturan krama lugu ini dipicu oleh faktor ektralingual: keinginan untuk
mewujudkan harkat sebagai isteri yang mituhu „setia‟ maka murwakani
tuturan digunakan bentuk krama lugu.
Tuturan (4d-24:3): Dimasake iwak napa Pak? „Dimasakan lauk apa
Pak‟, dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus, tuturan ini kadar
kehalusannya di bawah tuturan pembuka (4d-24:1). Pemilihan tuturan ngoko
alus sebagai kelanjutan tuturan sebelumnya, merupakan pilihan atas
imbangan apa yang telah dituturkan 02/sang suami, sekaligus sebagai wujud
keakraban dan kasih sayang tetapi tetap menghormati suami. Bentuk
penghormatan terhadap suami diwujudkan melalui penyisipan leksikon
krama: napa „apa‟. Bentuk akrabnya direalisasikan dengan leksikon ngoko:
masak „masak‟ dan iwak „lauk-pauk‟, serta imbuhan ngoko {di-} dan {-ake}.
Inti ujaran ini diisi oleh leksikon dan imbuhan ngoko: {di-masak-ke}
„dimasakkan‟. Selain fitur tuturan ngoko alus, tuturan (4d-24:3) disisipkan
pula leksikon dialektal Semarang: iwak „lauk-pauk‟. Leksikon iwak
merupakan leksikon dialektal Semarang yang telah mengalami perluasan arti,
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arti „lauk-pauk‟ (termasuk di dalamnya merujuk pada arti „ikan‟). Perluasan
ini tersebar pada wilayah pemakaian bahasa Jawa di Kota Semarang, terbukti
ditemukan tuturan yang memiliki muatan arti yang sama, yakni:
(1) Aku mangan lawuhe iwak tempe
„saya makan lauknya tempe‟
(2) Ibu masak iwak pitik
„Ibu masak lauk ayam‟
(3) Sarapanku nganggo iwak endhog
„makan pagiku dengan lauk telur‟
(4) Adik lawuhe iwak bacem ya.
„Adik lauknya bacem ya.‟
(5) Yen kepingen murah lawuhmu nganggo iwak gembus.
„Kalu ingin murah laukmu pakai gembus‟
Tuturan (4d-24:5): Nggih Pak, kaliyan gorengan napa? „Ya Pak,
dengan panganan apa?, tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan beragam
krama lugu. Leksikon yang membangun ujaran tersebut didominasi oleh
leksikon krama: nggih „ya‟, kaliyan „dengan‟ dan napa „apa‟, dan dilengkapi
lekson netral: gorengan „gorengan‟. Pemilihan tuturan krama lugu sering
dimanfaatkan oleh sang isteri manakala mengawali tuturan atau membentuk
topik baru dalam tuturan.
Tuturan (4d-24:7): Telas Pak, digorengke badak nggih „habis Pak,
digorengkan badak ya‟. Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan yang
beragam ngoko alus, karena dalam ujaran ini unsur intinya diisi oleh leksikon
berkategori ngoko yang diperkuat dengan masuknya imbuhan ngoko {di-/ake} pada leksikon netral: goreng menjadi digorengake „digorengkan‟.
Leksikon lain yang muncul dalam tuturan ini adalah leksikon krama: telas
„habis‟ dan nggih „ya‟ dan leksikon dialektal: badak „nama jenis makanan
(BJS:

bakwan)‟.

Hadirnya

leksikon

krama

dalam

ujaran

tersebut

dimanfaatkan untuk memperhalus tuturan dan menghormati sang suami.
Fakta empirik ini memberikan potret yang jelas bahwa peran sang istri
di lingkungan cukup besar terutama dalam mengawali sebuah tuturan. Potensi
pemakaian bentuk halus lebih didasari pada pertimbangan ektralingual, yakni
berharap untuk dapat menjadi istri yang mituhu: ngajeni, ngrumat lan
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tersirat bahwa sang istri masih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai
isteri yang harus menghormati sang suami sebagai pemilik fungsi sosial
tertinggi dalam kehidupan keluarga Jawa. Bentuk penghormatannya
direalisasikan

melalui

tuturan

beragam

krama

lugu.

Wujud

rasa

penghormatan diproyeksikan melalui penggunaan leksikon halus: krama.
Kedudukan sang suami dalam peristiwa tutur (4d-24) sebagai mitra
tutur/02 dan memiliki status fungsi sosial lebih tinggi daripada 01. Posisi ini
membawa konsekuensi bahwa 02 memiliki kebebasan atau keleluasaan dalam
memilih tingkat tutur. Pada peristiwa tutur ini, sang suami lebih memilih
menggunakan tuturan ngoko lugu untuk merespon tuturan 01, tercermin pada
tuturan di bawah ini.
Tuturan (4d-24:2): Sembarang Bu, sakenenge? „sembarang Bu,
seadanya?‟, dikategorikan sebagai tuturan ngoko lugu, semua unsur yang
membangun tuturan itu, baik leksikon maupun imbuhannya berbentuk ngoko.
Leksikon ngoko yang dimanfaatkan dalam tuturan adalah sembarang
„sembarang‟, dan eneng „ada‟, dan afiks ngoko {sa(k)-} dan {-e}, serta
leksikon netral: bu „ibu‟.
Tuturan

(4d-24:4):

Masakna

bothok

karo

gorengke

gembus

„Masakkan bothok dan gorengkan gembus‟, dikategorikan sebagai tuturan
ngoko lugu. Digolongkan sebagai tuturan ngoko lugu karena semua leksikon
yang diujarkan berasal dari leksikon ngoko dan afiks yang mengikuti pun
berbentuk ngoko. Jajaran leksikon ngoko yang muncul dalam tuturan tersebut
adalah masak „masak‟, bothok „nama jenis lauk‟, karo „dan‟, goreng „goreng‟
dan gembus „nama jenis makanan‟ dan imbuhan ngoko {-na} dan {-(a)ke}.
Tuturan (4d-24:6): Piye Bu, gedhang kepoke ijih, yen ijih gorengna
„Bagaimana Bu, pisang kepoknya masih, kalau masih gorengkan‟, tuturan
inipun digolongkan dalam tuturan ngoko lugu, seperti tuturan sebelumnya
(4d-24:2,4). Tuturan (4d-24:6) dibangun oleh leksikon dan imbuhan ngoko,
semua unsur yang mengisi ujaran ini berkategori ngoko. Leksikon ngoko yang
mengisi ujaran ini adalah piye „bagaimana‟, gedhang kepok „pisang kepok‟,
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Fakta empirik yang berkiblat pada tuturan sang suami yang terjadi di
dalam lingkungan keluarga tua wilayah perkampungan, memberikan potret
bahwa pemicu penggunaan tuturan ngoko lugu lebih banyak bermuara dari
sang suami. Faktor pemicunya adalah harkat superior yang melekat pada
suami sebagai kepala rumah tangga dan didukung rendahnya penguasaan
leksikon krama pada diri sang suami. Fakta ini yang menopang surutnya
penggunaan tuturan krama lugu di kalangan keluarga tua yang berada di
wilayah perkampungan.
Penelusuran penggunaan tuturan krama lugu pada diri seorang anak
kepada orang tuanya, di kalangan keluarga tua wilayah perkampungan
diwakili oleh keluarga yang berdomisili di Kamiluto, Tlogosari, Semarang.
Ragam tuturan antara percakapan seorang anak kepada bapaknya, tercermin
pada peristiwa tutur (4d-25) di bawah ini.
Data 4d-25:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Anak-Bapak)
(1) Anak : Bapak mangke bibar magrib wonten kendhuren
„Bapak nanti sehabis magrib ada kenduri‟
(2) Bapak : Neng ndi ndhuk?
„Di mana ndhuk?‟
(3) Anak : Daleme Pak Pujo Pak.
„Rumahnya Pak Pujo Pak.‟
(4) Bapak : Ana iwuh apa ndhuk?
„Ada keperluan apa ndhuk?‟
(5) Anak : Mboten ngertos Pak, sanjangipun badhe mendhak .
„Tidak tahu Pak, katanya akan mendhak.‟
(6) Bapak : Mendhak16 sapa?
„Mendhak siapa?
(7) Anak : Mbahe.
„Neneknya.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-25) di atas
adalah dua peserta tutur yang terikat dalam kekerabatan, yakni seorang anak
perempuan dan seorang bapak. Sang anak berusia 18 tahun baru lulus SMA,
sehari-hari membantu sang ibu berjualan di warung. Sang bapak berusia 50
16
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tahun, pedagang barang bekas di pasar Barito. Topik yang terjadi pada
peristiwa tutur ini adalah perihal undangan kenduri oleh tetangga sebelah
rumah, peristiwa tutur terjadi pada hari Kamis, sore hari menjelang magrib.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-25) adalah
tuturan beragam ngoko lugu, ngoko alus, dan krama lugu. Tuturan ngoko lugu
didominasi oleh ujaran sang bapak. Tuturan sang anak beragam: krama lugu,
ngoko alus dan ngoko lugu. Penggunaan tuturan krama lugu dimanfaatkan
untuk menghormati sang bapak, sedang tuturan ngoko alus dan ngoko lugu
disebabkan respon spontan dari tuturan sang bapak. Dengan kata lain, tuturan
ngoko lugu dan ngoko alus sebagai imbangan ujaran yang dituturkan sang
ayah, sekaligus sebagai respon bentuk keakraban. Potret masing-masing
peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Posisi sang anak pada peristiwa tutur (4d-25) adalah penutur/01, yang
memiliki peran sebagai pembuka tuturan dalam peristiwa tutur. Sang anak
dalam peristiwa tutur ini memiliki status fungsi sosial rendah, yakni sebagai
anak kandung yang harus patuh dan menghormati orang tua. Bentuk
penghormatan anak kepada orang tua diwujudkan melalui tuturan, yakni
tuturan sopan yang direalisasikan dalam bentuk ngoko alus dan krama lugu.
Penggunaan tuturan halus dan sopan ini pun tidak dapat dilepaskan dengan
bentuk tuturan sehari-hari yang sering digunakan oleh anggota keluarga
dalam kesehariannya, yakni beragam ngoko lugu. Akibat dari kebiasaan
tersebut maka tuturan sang anak kadang pula muncul bentuk tuturan ngoko
lugu di antara tuturan krama lugu dan ngoko alus. Potret tuturan sang anak
dideskripsikan di bawah ini.
Tuturan (4d-25:1): Bapak mangke bibar magrib wonten kendhuren
„Bapak nanti sehabis magrib ada kenduri‟, dikategorikan sebagai tuturan
krama lugu. Unsur yang membangun ujaran tersebut didominasi oleh
leksikon krama yang sekaligus menduduki unsur inti dalam ujaran. Leksikon
krama yang membangun tuturan (4d-25:1) adalah bapak „bapak‟, mangke
„nanti‟, bibar „sehabis‟, dan wonten „ada‟, serta disisipkan dua leksikon
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netral: kendhuren „kenduri‟ dan magrib „waktu religious muslim/pukul 17.30
s.d 18.00).
Tuturan (4d-25:3): Daleme Pak Pujo Pak „Rumahnya Pak Pujo Pak‟,
tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus karena unsur inti ujaran
tersebut dilekati oleh imbuhan beragam ngoko {-e} walaupun diisi leksikon
krama inggil: dalem „rumah‟. Manakala dilekati imbuhan {-e} menjadi
dalame „rumahnya‟ maka kategori tuturan tersebut bergeser menjadi ragam
ngoko alus. Fenomena ini membuktikan bahwa kekuatan morfem
terikat/imbuhan mampu mengubah gradasi tuturan dari krama lugu menjadi
ngoko alus. Dengan demikian, perubahan gradasi tuturan selain ditentukan
oleh jenis leksikonnya, juga ditentukan oleh jenis imbuhan yang melekat pada
leksikon tersebut.
Tuturan (4d-25:5): Mboten ngertos Pak, sanjangipun badhe mendhak
„Tidak tahu Pak, katanya akan mendhak‟, tuturan ini dikategorikan sebagai
tuturan krama lugu. Semua unsur yang membangun ujaran tersebut baik
leksikon maupun imbuhannya berbentuk krama. Leksikon krama yang
membangun ujaran tersebut adalah mboten „tidak‟, ngertos „tahu‟, sanjang
„bicara‟, dan badhe „akan‟ dan imbuhan kramanya adalah {-ipun}. Leksikon
netral yang ikut mewarnai tuturan adalah mendhak „seribu hari‟. Sedang satusatunya tuturan 01 yang berbentuk ngoko lugu adalah tuturan (4d-25:7):
mbahe „neneknya‟, sebagai tuturan pendek atas respon jawaban dari ujaran
02, tuturan ini diisi oleh leksikon dan imbuhan ngoko: {mbah + -e}.
Posisi sang bapak dalam peristiwa tutur (4d-25) adalah berperan
sebagai mitra tutur/02. Dalam hirarki kekerabatan Jawa sang bapak memiliki
status fungsi sosial tertinggi. Posisi superior inilah yang membuat keleluasan
02 untuk menggunakan aneka ragam tuturan. Tampaknya tuturan yang dipilih
adalah ngoko lugu, ragam ini pun telah menjadi kebiasaan sehari-harinya.
Potret penggunaan tuturan ngoko lugu tercermin dalam tuturan (4d25:2,4,6), yang unsur ujarannya di isi oleh leksikon ngoko.
(2) Neng ndi ndhuk?
„Di mana ndhuk?‟
(4) Ana iwuh apa ndhuk?
„Ada keperluan apa ndhuk?‟
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Dalam tuturan (4d-25:2,4,6) di atas disertakan sapaan mesra untuk
anak perempuan Jawa dengan sapaan Ndhuk. Sapaan mesra ini dapat
digunakan sebagai tanda bentuk relasi keakraban antara 01-02, sekaligus
sebagai simbul kesetiaan atau kasih sayang antara orang tua terhadap
anaknya.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu pada
Ranah Keluarga
Tuturan krama lugu sebagai bentuk tuturan yang memuat rasa hormat
dan nilai kesopanan, yang diorentasikan kepada mitra tutur/02 atau mitra yang
dituturkan/03. Namun bentuk penghormatan dan kesopanan yang diberikan
bernuansa datar atau lumrah. Pemanfaatan tuturan krama lugu akan dipilih
manakala ada tiga faktor pemicu, yakni:
4) ketidakakraban dan kitidakkenalan,
5) ketidakseimbangan status dan fungsi sosial, dan
6) keinginan untuk saling menghormati.
Fakta empirik memperlihatkan bahwa tuturan krama lugu lambat laun
mulai ditinggalkan (enggan digunakan) oleh keluarga muda dan keluarga tua
yang bertempat tinggal di area perkotaan. Cenderung digunakan oleh
keluarga muda-keluarga tua di wilayah perkampungan. Faktor penyebabnya
adalah:
1) Rendahnya atas penguasaan kosakata krama oleh penuturnya, akibatnya
hampir dapat dipastikan banyak penutur Jawa di Kota Semarang akan
menghindari bentuk tuturan krama lugu. Kunci utama untuk dapat
bertutur dengan baik terletak pada kekayaan atas penguasaan
kosakatanya.
2) Hirarki tertinggi tuturan Jawa yang paling dipahami dan dikuasi oleh
generasi muda saat ini adalah tuturan ngoko alus. Fenomena ini
memperkuat asumsi bahwa tuturan krama lugu di dalam lingkungan
keluarga mulai surut pemakai dan pemakaiannya.
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3) Meliu perkotaan yang longgar terhadap tradisi Jawa. Tradisi Jawa inilah
sebagai salah satu kanal yang dapat memperkuat penggunaan tuturan
Jawa beragam krama lugu.
5. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus pada Ranah Keluarga
Tuturan krama alus dalam hirarki tuturan Jawa berada di atas tuturan
krama lugu dan menduduki hirarki tuturan tertinggi. Tuturan ini memiliki kadar
penghormatan dan nilai kesopanan yang sangat tinggi, yang termuat dalam
leksikonnya: krama inggil dan krama andhap. Leksikon krama inggil hanya patut
diperuntukkan kepada mitra tuturnya/02 atau mitra yang dituturkan/03, dan tabu
digunakan untuk diri penutur/01. Leksikon krama andhap digunakan untuk
menghormati mitra tutur dengan cara merendahkan diri sendiri, leksikon ini hanya
patut digunakan untuk diri penutur.
Berdasar kaidah normatif bentuk tuturan krama alus, yakni ujaran yang
dibangun dan berintikan leksikon krama serta afiks yang menyartai pun berbentuk
krama, leksikon nonkrama dapat dipakai manakala tidak ditemukan padanannya
dalam bentuk krama. Ditambahkan pula leksikon krama inggil digunakan untuk
menghormati mitra tutur atau mitra yang dituturkan dan leksikon krama andhap
digunakan untuk menghormati mitra tutur dengan cara merendahkan diri sendiri.
Leksikon ngoko tabu dalam tuturan ini.
Tuturan krama alus dipakai manakala dalam peristiwa tutur tersebut
berada dalam situasi ketidakberimbangan antara peserta tutur dan ada keinginan
kuat untuk mengormati mitra tutur, yang didasarkan pada perasaan segan,
perasaan hormat, perasaan menghargai, dan perasaan kasih.
Penggunaan tuturan krama alus dalam lingkungan keluarga dapat muncul
manakala ada hasrat besar untuk menanamkan kearifan dalam lingkungan
keluarga atau terlahir “kondisi tutur tertentu”. Yang dimaksud “kondisi tutur
tertentu” adalah:
1) Kedudukan takberimbang, yakni ketidakberimbangan fungsi sosial yang
melekat pada masing-masing peserta tutur. Kondisi ini terpotret pada tuturan
antara anak kepada orang tuanya.
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2)

Ada upaya untuk menghormati mitra tutur, situasi ini terjadi manakala
salah satu peserta tutur tertanam rasa segan, hormat, dan kasih kepada mitra
tuturnya. Kondisi ini terpotret dalam tuturan antara isteri kepada suaminya.
Fakta di atas, memberikan gambaran jelas bahwa di lingkungan keluarga

yang memiliki potensi besar untuk menggunakan tuturan krama alus adalah sang
anak dan sang isteri. Ketatnya persyaratan penggunaan krama alus dan tingginya
faktor kesulitan penerapan kaidah dalam berbasa membuat beban berat bagi
penuturnya, terutama penutur perkotaan. Dampaknya adalah terjadi kemerosotan
pemakai dan kemerosotan pemakain tuturan krama alus yang sesuai kaidah
normatif.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tuturan krama alus yang
digunakan di Kota Semarang memiliki fitur yang berbeda dengan kaidah normatif
yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Perbedaan fitur ini mendorong banyak
tanggapan dari berbagai pemerhati bahasa Jawa. Secara garis besar, perbedaan itu
dibedakan atas dua kelompok, yakni kelompok sumelang dan kelompok legowo.
Kelompok sumelang mewakili masyarakat Jawa yang cemas dengan keadaan
bahasa Jawanya, sedang kelompk legawa mewakili masyarakat Jawa yang rela
dan berprasangka positif terhadap keadaan bahasa Jawa yang berkembang saat
ini.
Terlepas dari dua kelompok penyikap bahasa Jawa di atas, tetap harus
diakui bahwa semua bahasa adalah baik bagi penuturnya, manakala bahasa
tersebut dapat menjalin kerjasama dalam berkomunikasi, tidak ada yang terancam
dan saling berterima. Berdasar dari parameter tersebut, apapun bentuknya bahasa
Jawa beragam krama alus yang digunakan di Kota Semarang adalah baik bagi
penutur Kota Semarang. Dengan demikian, parameter penilaiannya adalah
penuturnya sendiri.
Tututan krama alus dialektal Semarang atau sering disebut sebagai krama
alus Semarangan (Kra-S) memiliki nilai keproduktifitasan tinggi dalam peristiwa
tutur. Fenomena ini dapat dipakai sebagai tanda bahwa krama alus Semarangan
merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk oleh para penuturnya.
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1) Memiliki tempat di dalam tuturan.
2) Diyakini keberterimaanya dalam peristiwa tutur. .
3) Diyakini sebagai bentuk kekhasan yang dimiliki masyarakat Kota
Semarang.
4)

Menjadi kebanggan penutur Jawa Kota Semarang.
Tuturan krama inggil Semarangan memiliki fitur yang berbeda dengan

kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Adapun fitur yang
dimilikinya adalah:
1) Kelonggaran menempatkan leksikon krama inggil dalam sebuah ujaran.
2) Penggunaan leksikon krama inggil untuk diri penutur atau kramanisasi diri.
Fitur-fitur yang menandai keberadaan tuturan krama alus ataupun krama
alus Semarangan akan terpotret pada peristiwa tutur di bawah ini.
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Penelusuran penggunaan bahasa Jawa beragam krama alus ataupun
krama alus Semarangan dilakukan pada keluarga muda perkotaan, yang
dibidik adalah keluarga muda yang bertempat tinggal di kompleks perumahan.
Berdasar karakter yang melekat pada tuturan krama alus, yakni digunakan
sebagai perwujudan penghormatan terhadap mitra tutur, sekaligus sebagai
cermin kesopanan dalam diri penutur. Karakter ini menuntun asumsi bahwa
yang berpotensi besar terhadap penggunaan tuturan krama alus
penutur yang berstatus

adalah

sosial rendah namun memiliki hasrat untuk

menghormati mitra tuturnya. Posisi ini dalam lingkungan keluarga melekat
pada sang isteri dan sang anak. Sang isteri berhasrat menghormati sang suami,
begitu pula sang anak berkewajiban menghormati orang tuanya.
Berdasar tata kaidah penggunaan tuturan krama alus maka kajian ini
lebih memfokuskan pada peristiwa tutur yang melibatkan peran istri dan anak
dalam tuturan keluarga. Potret penggunaan tuturan krama alus di lingkungan
keluarga muda perkotaan diwakili oleh keluarga muda yang tinggal di Jalan
Mulawarman, Banyumanik, Semarang. Adapun potret tuturan yang terjadi
dideskripsikan pada data (4d-26) di bawah ini.
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Data 4d-26:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Muda Perkotaan
(Anak-Orang Tua)
(1) Anak : Bu, dalem ndherek karnaval nggih.
„Bu, saya ikut karnaval ya.‟
(2) Ibu
: Ya, kana matur Bapak sik.
„Ya, sana izin Bapak dulu.‟
(3) Anak : Bapak, dalem angsal ndherek karnal?
„Bapak, saya boleh ikut karnaval?‟
(4) Bapak : Ya, macak apa Wuk?
„Ya, berdandan apa Wuk?‟
(5) Ibu
: Pak , ibu mangke konduripun radi sonten.
„Pak, ibu nanti pulangnya agak sore.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-26) di atas
adalah tiga peserta tutur, terdiri atas seorang anak dengan kedua orang tuanya
(ibu/istri dan bapak/suami). Sang anak berusia 14 tahun, pelajar kelas 8 pada
SMP negeri. Sang ibu berusia 38 tahun, bekerja sebagai guru SMP. Sang ayah
berusia 40 tahun, bekerja pada perbankan sektor simpan pinjam. Topik
tuturan yang terjadi dalam peristiwa tutur ini adalah kegiatan sang anak untuk
mengikuti karnaval. Peristiwa tutur ini terjadi pada Minggu pagi.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-26) adalah ragam
krama alus dan ngoko lugu. Bentuk tuturan krama alus digunakan oleh sang
anak dan ibu, sedang tuturan ngoko lugu dipakai oleh sang bapak.
Penggunaan tuturan krama alus diupayakan oleh sang anak kepada orang
tuanya sebagai wujud penghormatan, begitu pula oleh sang ibu sebagai upaya
mengormati sang suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki fungsi
sosial tertinggi dalam hirarki keluarga Jawa. Sang ayah dalam merespon
tuturan menggunakan tuturan ngoko lugu, tuturan ini telah menjadi kebiasaan
sang bapak dalam bertutur dengan anggota keluarganya, dengan dalih akrab
dan mesra.
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Sang anak dalam peristiwa tutur (4d-26) di atas berperan sebagai
penutur/01, memiliki status fungsi sosial paling rendah bila dibandingkan
dengan dua peserta tutur lainnya. Namun, relasi sesama peserta tutur sangat
akrab yang diikat dengan pertalian keturunan (anak kandung-orang tua)
sehingga ikatan batin dan emosional sangat kuat. Hasrat dan daya upaya sang
anak untuk berperilaku sopan sebagai wujud penghormatan kepada orang tua
dilakukan melalui pemakaian tuturan krama alus. Tuturan krama alus yang
digunakan sang anak kepada kedua orang tuanya tercermin dalam tuturan di
bawah ini.
(1) Bu, dalem ndherek karnaval nggih.
„Bu, saya ikut karnaval ya.‟
(3) Bapak, dalem angsal ndherek karnal?
„Bapak, saya boleh ikut karnaval?‟
Kedua tuturan (4d-26:1,3) di atas memiliki tipe yang mirip dan
dikategorikan sebagai tuturan krama alus. Sebagai tuturan krama alus ujaran
ini dibangun oleh leksikon krama: nggih „ya‟, angsal „boleh‟, dan leksikon
krama andhap: dalem „saya‟, ndherek „ikut‟ serta disisipkan leksikon netral:
bu „ibu‟, bapak „bapak‟, karnaval „pawai‟. Unsur inti dalam ujuran tersebut
adalah leksikon krama andhap: dalem „saya‟ dan ndherek „ikut‟. Leksikon
krama andhap: dalem „saya‟ dan ndherek

„ikut‟ diperuntukkan untuk

menghormati mitra tutur dengan cara merendahkan diri sendiri..
Sang ibu dalam peritiwa tuturan (4d-26) berperan sebagai mitra tutur
bagi sang anak, juga berperan sebagai penutur bagi sang suami. Tuturan yang
digunakan sang ibu dikatagorikan sebagai tuturan ngoko alus dan krama alus.
Bentuk tuturan ngoko alus dipakai pada saat bertutur dengan sang anak, dan
beralih memakai tuturan krama alus saat bertutur dengan sang ayah.
Pemilihan ragam tuturan lebih ditentukan oleh faktor sosiokultural
atau tergantung mitra tutur yang dihadapinya. Pemakaian tuturan ngoko alus
bila mitra tuturnya sang anak, yang status fungsi sosialnya lebih rendah.
Manakala mitra tuturnya sang suami dipakai tuturan krama alus karena status
fungsi sosialnya lebih tinggi. Pada situasi ini, sang isteri memiliki hasrat
commit to user
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Penggunaan tuturan krama alus yang diujarkan oleh sang isteri/sang
ibu tercermin dalam tuturan (4d-26:5): Pak , ibu mangke konduripun radi
sonten „Pak, ibu nanti pulangnya agak sore‟. Tuturan ini dikategorikan
sebagai tuturan krama alus berdialektal Semarang. Sebagai tuturan krama
alus, ujaran ini dibangun oleh leksikon krama: mangke „nanti‟, radi „nanti‟
dan sonten „sore‟ dan leksikon krama inggil yang polimorfemis: konduripun
„pulangnya‟. Ciri dialektal terletak pada penempatan leksikon krama inggil:
kondur „pulang‟ untuk diri penutur (kramanisasi diri).
Penempatan leksikon krama inggil dalam tuturan Semarangan
kerapkali berseberangan dengan kaidah normatif. Nilai berseberangan ini
justru ditengarai sebagai ciri kekhasan tuturan yang dimiliki oleh penutur
Jawa di Kota Semarang. Akhirnya fitur ini melekat pada tuturan dan justru
menjadi keunikan dan identitas tuturan Semarangan atau basa Semarangan.
Keunikan terletak pada membasakan diri sendiri dalam tuturan. Bentuk
tuturan ini sangat produktif, berterima, dan telah menjadi kesepakatan
bersama bagi penutur Kota Semarang, seperti tercermin pada tuturan di
bawah ini.
(1) Bu, adik dahar sik nggih.
„Bu, adik makan dulu ya‟
(2) Bu, mangke kula tindak radi gasik.
„Bu, nanti saya pergi agak awal‟
(3) Nderek pamit, kula nembe gerah.
„Minta izin, saya baru sakit‟
Model tuturan ini bila diukur berdasar parameter kaidah normatif
tidak dibenarkan. Fakta empirik, model tuturan kramanisasi diri dapat
diterima oleh komunitas penutur Semarang, bahkan ditengarai sebagai bahasa
Jawa Semarangan.
b. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Penggunaan tuturan krama alus ditelusuri pula pada keluarga tua yang
berada di lingkungan perkotaan. Penggunaan tuturan krama alus ini diwakili
oleh keluarga tua bertempat tinggal di Perumahan Argo Mukti Barat,
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Kekancan Mukti, Semarang. Peristiwa tutur yang terjadi pada keluarga ini
dideskripsikan pada data (4d-27) di bawah ini.
Data 4d-27:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Tua Perkotaan
(Orang Tua-Anak)
(1) Ibu
(2) Bapak
(3) Ibu
(4) Anak
(5) Bapak
(6) Anak

: Pak siyos nindaki kondhangan?
„Pak jadi berangkat resepsi?‟
: Ya Bu, Bagus diajak sisan, rak ana acara tho?
„Ya Bu, Bagus diajak sekalian, tidak ada acara tha?‟
: Gus, bapak ibu dianter ning Rimba Graha ya.
„Gus, bapak ibu diantarkan ke (gedung) Rimba Graha ya.‟
: Mboten saget, kula kagungan acara.
„Tidak bisa, saya ada acara.‟
: Gus acaramu nong ndi?
„Gus acaramu ke mana?.‟
: Badhe mriksani Job Fair Pak.
„Akan melihat Job Fair Pak.‟

Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-27) adalah tiga
peserta tutur yang terikat dalam ikatan keluarga, yakni seorang anak dengan
kedua orang tuannya. Dalam peristiwa tutur ini yang bertindak sebagai
pembuka tuturan adalah sang ibu, yang kemudian berlanjut menjadi konteks
tuturan. Sang ibu berusia 48 tahun bekerja sebagai bidan puskesmas. Sang
ayah berusia 52 tahun bekerja sebagai karyawan perusahaan asuransi. Sang
anak berusia 23 tahun, lulusan akedemi akutansi. Topik tuturan dalam
peristiwa tutur ini adalah acara menghadiri resepsi pernikahan dari rekanan
sang ayah. Peristiwa tutur terjadi pada Sabtu pagi.
Bentuk tuturan yang mengisi peristiwa tutur (4d-27) didominasi oleh
tuturan beragam krama alus, yang diselipi pula oleh tuturan ngoko lugu dan
ngoko alus. Tuturan ngoko lugu diujarkan oleh sang ayah, sedang ngoko alus
dan krama alus diujarkan oleh sang ibu. Sang anak lebih condong
menggunakan tuturan yang beragam krama alus. Adapun potret tuturan dari
masing-masing peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Posisi sang ibu pada peristiwa tutur (4d-27) adalah sebagai penutur/01,
yang mengawali tuturan dalam konteks tuturan tersebut. Posisi sang ibu
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dalam hirarki kekeluargaan Jawa memiliki status fungsi sosial di bawah sang
ayah dan di atas sang anak. Posisi ini membuat sang ibu menggunakan dua
pilihan bentuk tuturan. Pada saat bertutur dengan sang suami menggunakan
tuturan krama alus (4d-27:1) karena ada hasrat untuk menghormati sang
suami. Namun, manakala bertutur dengan sang anak, sang ibu beralih kode
menggunakan tuturan ngoko lugu (4d-27:3).
Tuturan (4d-27:1): Pak,

siyos nindaki kondhangan? „Pak, jadi

berangkat resepsi‟, dikatagorikan sebagai tuturan krama alus. Tuturan ini
selain dibangun oleh leksikon krama: siyos „jadi‟, juga oleh leksikon
polimorfemis krama inggil: {N-tindak-i} „berangkat‟, yang ditujukan untuk
menghormati mitra tuturnya (suami). Selain itu, diselingi pula leksikon netral
yang tidak memiliki padanan dalam bentuk krama dan telah menjadi sapaan
akrab: pak „bapak‟ atau istilah tradisi Jawa: kondhangan „resepsi‟.
Tuturan (4d-27:3) Gus, bapak ibu dianter ning Rimba Graha ya „Gus,
bapak ibu diantarkan ke (gedung) Rimba Graha ya‟, dikatagorikan sebagai
tuturan beragam ngoko lugu, semua leksikon yang membangun ujaran
tersebut adalah leksikon ngoko dan leksikon netral, serta afiks ngoko. Alih
kode ini dilakukan karena penutur sangat menyadari bahwa mitra tuturnya
memiliki status fungsi sosial yang lebih rendah dan memiliki ikatan
kekerabatan

sebagai

anak

kandung.

Fenomena

ini

memperlihatkan

kemampuan sang ibu dalam membagi fungsi tuturannya
Posisi sang bapak pada peristiwa tutur (4d-27) berperan sebagai mitra
tutur/02 manakala memberikan respon tuturan dari sang isteri (6-35:2).
Berperan sebagai penutur/01 manakala bertutur kepada sang anak (6-35:4).
Dua peran yang berbeda ini, baik sebagai 02 maupun 01 tuturan yang
digunakan adalah ngoko lugu. Tuturan ngoko lugu menjadi pilihan karena
status fungsi sosial yang dimilikinya lebih tinggi dalam hirarki keluarga. Di
samping itu, terdapat kebiasaan menggunakan tuturan ngoko lugu dalam
kehidupan sehari-hari.
Posisi sang anak pada peristiwa tutur (4d-27) adalah sebagai mitra
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melekat pada diri sang anak adalah lebih rendah dari kedua orang tuanya,
namun relasi atau hubungan dengan peserta tutur sangat akrab yang diikat
dengan pertalian kekerabatan sebagai anak kandung. Sang anak memiliki
hasrat untuk hormat kepada kedua orang tuanya maka bentuk tuturan yang
dipilih adalah beragam krama alus.
Tuturan krama alus menjadi pilihan untuk berujar kepada kedua orang
tuanya, yang menjadi perhatian dalam tuturan tersebut digunakan tuturan
krama alus dialektal Semarang (Kra-S). Tuturan Kra-S ditandai dengan
menempatkan atau meletakkan leksikon krama inggil tidak sejalan dengan
tata kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Leksikon krama inggil
dapat dilekatkan pada diri penutur sebagai salah cara untuk menghormati
mitra tuturnya. Pola ini telah menjadi kesepakatan bersama bagi penutur Jawa
di Kota Semarang.
Tuturan (4d-27:4): Mboten saget, kula kagungan acara „Tidak bisa,
saya ada acara„, dikategorikan sebagai tuturan krama alus dialektal Semarang
(Kra-S). Keunikan tuturan ini adalah menempatkan leksikon krama inggil:
kagungan „memiliki‟ pada diri penutur: kula „saya‟. Meskipun leksikon
krama inggil tersebut melekat pada diri penutur, nilai penghormatan tetap
diproyeksikan kepada mitra tuturnya (sang ibu). Hal ini dibuktikan melalui
test bertutur dengan mitra tutur lain yang memiliki status fungsi sosial lebih
rendah. Leksikon krama inggil: kagungan „memiliki‟ tidak pernah muncul
atau digantikan dengan leksikon lain: duwe „punya‟ (ngoko) atau gadhah
„punya‟ (krama). Seperti pada tuturan di bawah ini.
(1) Aku duwe acara
(2) Kula gadhah acara

„saya punya acara‟
„saya punya acara‟

Dengan demikian, penutur (sang anak) menyadari bila menghormati orang
tuanya akan dipilih leksikon krama inggil walaupun sistem penempatannya
berseberangan dengan kaidah normatif. Model inilah yang berlaku di wilayah
pakai Kota Semarang, yang diterapkan secara sadar oleh penuturnya.
Model yang telah menjadi kesepakatan bersama ini terulang kembali
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Fair Pak‟. Pada tuturan ini leksikon krama inggil:

mriksani „melihat‟

berfungsi sebagai inti ujaran, melekat pada diri penutur: (kula) badhe
mriksani „(saya) akan melihat‟. Namun demikian, tujuan akhirnya tetap ingin
memberikan penghormatan kepada mitra tuturnya (bapak).
Fenomena di atas memperkuat temuan bahwa telah terjadi
kesepakatan bersama bahwa penghormatan terhadap mitra tutur dilakukan
dengan menempatkan leksikon krama inggil dalam ujaran meskipun leksikon
tersebut melekat pada diri penutur, namun bias penghormatan tetap terpancar
kepada mitra tuturnya.
c. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Penelusuran tuturan beragam krama alus dilakukan pula pada
keluarga muda yang bertempat tinggal di wilayah perkampungan. Di
lingkungan keluarga muda ini pun berpotensi menggunakan tuturan krama
alus. Pilar yang paling berpotensi menggunakan tuturan krama alus adalah
isteri dan anak. Dua pilar ini berpotensi menggunakan tuturan Jawa beragam
krama alus karena fungsi sosial yang dimilikinya mengharuskan untuk
memakai tuturan tersebut yang mencerminkan bentuk penghormatan dan nilai
kesopanan dalam berperilaku tutur.
Keluarga muda wilayah perkampungan yang mewakili penggunaan
tuturan krama alus adalah keluarga yang bertempat tinggal di Gang
Karangroto, Genuk, Semarang. Peristiwa tutur yang terjadi pada keluarga
muda ini dideskripsikan pada data (4d-28) di bawah ini.
Data 4d-28:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Muda Perkampungan
(Anak-Orang Tua)
(1) Anak : Pak, badhe mundhut buku bahasa Indonesia
„Pak, akan membeli buku bahasa Indonesia.‟
(2) Bapak : Mundhut nong ndi Wuk.
„Beli di mana Wuk.‟
(3) anak : Sekolahan, reginipun pitulas ewu gangsal atus.
„Sekolahan, harganya tujuh belas ribu lima ratus.‟
(4) Bapak : Nyuwun ibumu
„Minta ibumu‟commit to user
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(5) Ibu

: Yotronipun belanja pun nipis, wingi kagem mundhut wos
„Uangnya belanja tinggal sedikit, kemarin digunakan untuk
beli beras.‟

Sosiokultural yang melatarbelakangi tuturan (4d-28) di atas adalah
tiga peserta tutur dari lingkungan keluarga muda perkampungan. Tiga peserta
tutur ini terikat dalam pertalian kekerabatan: anak dengan orang tua. Sang
anak berusia 12 tahun, kelas 6 SD. Sang ibu berusia 33 tahun, bekerja sebagai
guru wiyata pada SMP swasta, dan Sang bapak berusia 37 tahun bekerja
sebagai guru tetap pada SMP swasta. Topik tuturan adalah permohonan sang
anak untuk membeli buku pelajaran. Peristiwa ini terjadi pada sore hari, di
ruang tamu.
Latar belakang pendukung pada keluarga muda ini adalah terbiasa
menggunakan bahasa Jawa krama dalam bertutur sapa dengan sesama
anggota keluarga. Pada keluarga muda ini memiliki harapan agar anaknya
kelak dapat bertutur sopan dengan siapa pun dan dapat mengangkat harkat
dirinya di dalam lingkungannya. Berdasar latar belakang ini, maka peristiwa
tutur (4d-28) banyak diwarnai tuturan krama alus dan ngoko alus.
Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4d-28) berperan sebagai
penutur/01, yang mengawali terjadinya tuturan. Kedudukan fungsi sosialnya
berada di bawah mitra tutur, namun memiliki hubungan yang akrab, diikat
dengan tali kekerabatan. Di samping itu, didukung pula oleh ikatan emosi
batin yang diwujudkan dengan munculnya sapaan mesra Wuk „sebutan anak
perempuan Jawa‟. Dalam keluarga tersebut, ada kebiasaan orang tua untuk
menanamkan penggunaan tuturan krama dalam kehidupan sehari-hari,
dampaknya wujud tuturan yang diujarkan sang anak berbentuk krama alus.
Tuturan (4d-28:1) Pak, badhe mundhut buku bahasa Indonesia „Pak ,
akan membeli buku bahasa Indonesia‟, tuturan ini dikatagorikan sebagai
tuturan krama alus Semarangan. Fitur yang menandai sebagai tuturan
dialektal Semarang adalah munculnya leksikon krama inggil: mundhut
„membeli‟ dalam ujaran, yang dilekatkan dengan diri penutur. Fitur
kramanisasi diri telah menjadi
kekhasan
pada setiap tuturan krama alus bagi
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penutur Jawa Kota Semarang. Pewarisan yang terus menerus dengan
menerapkan model tersebut, akhirnya akan tumbuh menjadi kesepakatan
bersama dan menjadi kebenaran kolektif yang berlaku dalam tuturan krama
alus Semarangan.
Tuturan (4d-28:3): Sekolahan, reginipun pitulas ewu gangsalatus
„Sekolahan, harganya tujuh belas ribu lima ratus‟, dikategorikan sebagai
tuturan krama lugu yang normatif, yakni semua unsur yang membangun
ujaran tersebut adalah leksikon krama: regi „harga‟, gangsalatus „lima ratus‟
dan afiks krama: {-nipun} yang diselingi dengan leksikon netral: sekolahan
„sekolahan‟, pitulas ewu „tujuh belas ribu‟. Namun unsur inti yang mengisi
ujaran tersebut adalah leksikon dan afiks krama: reginipun „harganya‟.
Posisi sang ibu dalam peristiwa tutur (4d-28) sebagai mitra tutur, yang
memiliki status fungsi sosial lebih rendah dari sang suami. Berlatar belakang
dari status fungsi sosial yang dimilikinya dan hasrat berbakti kepada suami,
serta memiliki komitmen untuk bertutur sopan maka dalam berkomunikasi
dengan suami digunakan tuturan beragam krama alus.
Tuturan (4d-28:5): Yotronipun belanja pun nipis, wingi kagem
mundhut wos „Uangnya belanja tinggal sedikit, kemarin digunakan untuk beli
beras‟, merupakan tuturan beragam krama alus. Dikategorikan sebagai
tuturan krama alus karena unsur yang membangun ujaran ini didominasi oleh
leksikon krama inggil: yotro „uang‟ (leksikon dialektal Semarang), kagem
„untuk‟, mundhut „membeli‟, wos „beras‟; leksikon krama: (sam)pun „sudah‟
dan imbuhan krama: {-nipun}; disisipkan pula beberapa leksikon netral:
belanja „belanja‟, tipis „tipis‟, wingi „kemarin‟ yang tidak memiliki padanan
dalam bentuk krama.
Fenomena menarik dari tuturan (4d-28:5) adalah di samping sebagai
tuturan krama alus, dikatagorikan pula sebagai Kra-S. Pada tuturan ini ada
dua fitur yang menandainya, yakni: (1) munculnya leksikon krama inggil
dialektal Semarang: yotro (Kr: arta) „uang‟, (2) penempatan dua leksikon
krama inggil: kagem „untuk‟ dan mundhut „membeli‟ untuk diri penutur
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dilekatkan pada diri penutur, namun proyeksi penghormatan tetap
diperuntukkan pada mitra tutur/suami.
Perilaku menggunakan leksikon krama inggil untuk diri penutur telah
menjadi kebiasaan kolektif dan terpola. Pola yang terbentuk adalah kebebasan
melekatkan leksikon krama inggil pada diri penutur. Model ini menjadi
kesepakatan bersama dan telah teruji. Fakta pengujiannya melalui
keberterimaan dalam tuturan dan keberulangan pemakaian. Pola Kra-S ini
selain dituturkan oleh sang ibu, juga dituturkan oleh sang anak.
Posisi sang bapak pada peristiwa tutur (4d-28) sebagai mitra tutur dan
memiliki status fungsi sosial lebih tinggi dari peserta tutur lainnya. Dalam
hirarki kekerabatan Jawa posisi suami menduduki puncak fungsi sosial,
sehingga patut dihormati. Sebaliknya, posisi puncak ini pun memiliki
kebebasan dalam pemilihan ragam tuturan.
Komitmen dalam keluarga muda ini adalah berupaya untuk
menggunakan tuturan Jawa halus. Dalam tuturan keseharian, sang bapak
memilih menggunakan tuturan ngoko alus, dengan pertimbangan pada tuturan
ini masih dapat disisipkan beberapa leksikon krama dan krama inggil sebagai
proses pembelajaran dan sarana pewarisan terhadap penggunaan tuturan
halus.
Tuturan (4d-28:2): Mundhut nong ndi Wuk „Beli di mana Wuk‟,
tuturan ini dikatagorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus. Ujaran ini
dibangun sebagain besar oleh leksikon ngoko: nong „di‟ sebagai varian
leksikon dialektal Semarang (BJS: ning „di‟), (e)ndi „mana‟, dan Wuk „sapaan
mesra untuk anak perempuan Jawa‟, dan disisipi leksikon krama inggil:
mundhut „membeli‟. Yang menarik dari ujaran ini adalah sang bapak sebagai
penutur menyisipkan kosakata krama inggil: mundhut „membeli‟ untuk sang
anak, yang memiliki status fungsi sosial jauh di bawah sang bapak.
Tuturan (4d-28:4): Nyuwun ibumu „Minta ibumu‟, dikategorikan
sebagai tuturan ngoko alus. Pada tuturan ini, sang bapak menempatkan
leksikon krama andhap: nyuwun „minta‟ yang ditujukan kepada sang anak
commit to user
sebagai salah satu model pembelajaran bahasa. Leksikon krama andhap patut

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
224

digunakan untuk diri sang anak manakala bertutur kepada orang tua sebagai
salah satu wujud cara menghormati orang tua.
Penempatan leksikon krama inggil dengan pola bebas penempatan
dalam ujaran, terus berlangsung dan produktif dalam tuturan Jawa Semarang.
Fenomena ini membuktikan sekaligus menegaskan bahwa penempatan
leksikon krama inggil dalam tuturan Jawa Semarangan memiliki kebebasan
letak (tidak seketat dalam kaidah normatif). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa penempatan leksikon krama inggil untuk diri penutur
bagi penutur Jawa Semarangan bukan merupakan kesalahan, namun
merupakan kebenaran kolektif yang dibentuk dan diciptakan oleh komunitas
penutur Jawa Semarang, yang menjadi kesepakatan bersama.
Salah satu fitur kekhasan Kra-S

adalah kebebasan menempatkan

leksikon krama inggil dalam ujaran, baik untuk diri penutur maupun mitra
tutur. Pola yang dimiliki Kra-S tidak dapat diukur melalui parameter kaidah
normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa standar, namun, hanya patut diukur
melalui parameter yang berlaku dalam masyarakat penuturnya. Tuturan
krama alus Semarangan adalah kebenaran empirik yang terjadi dalam
masyarakat tutur Jawa di Kota Semarang.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Penggunaan tuturan beragam krama alus ditelusuri pula pada keluarga
tua yang bertempat tinggal di area perkampungan. Diharapkan pada keluarga
ini ditemukan tuturan krama alus yang sesuai dengan kaidah normatif bahasa
Jawa standar atau justru dijumpai pula tuturan krama alus yang berdialektal
Semarang.
Manakala tuturan krama alus yang digunakan oleh keluarga tua
wilayah perkampungan adalah tuturan krama alus yang sesuai dengan kaidah
normatif menandakan bahwa perkembangan dan persebaran bahasa Jawa
krama alus dialektal Semarang (Kra-S) hanya menyentuh pada keluarga
muda-tua perkotaan dan keluarga muda perkampungan.
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Manakala dalam keluarga tua wilayah perkampungan juga ditemukan
tuturan krama alus Semarangan (Kra-S), memperlihatkan fenomena bahwa
tuturan bahasa Jawa krama alus Semarangan telah tersebar ke semua lini.
Akhirnya lahir asumsi bahwa Kra-S telah diakui keberadaan dan
kebenarannya oleh semua kalangan penutur Jawa di Kota Semarang dan
menjadi kebenaran kolektif.
Pemotretan penggunaan tuturan krama alus di lingkungan keluarga
tua wilayah perkampungan diwakili oleh keluarga tua yang bertempat tinggal
di Tandang Barat, Mrican, Semarang. Bentuk tuturan yang terjadi dalam
keluarga ini dideskripsikan pada data (4d-29) di bawah ini.
Data 4d-29:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Tua Perkampungan
(Orang Tua-Anak)
(1) Bapak : Bu, sandhale Bapak ndi?
„Bu, sandalnya Bapak di mana?‟
(2) Ibu
: Niki Pak, kulo agem.
„Ini Pak, saya pakai.‟
(3) Anak : Pak, kula ngampel hondanipun nggih?
„Pak, saya pinjam hondanya ya?.‟
(4) Bapak : Meh lunga ndi Mas.
„Akan pergi ke mana Mas.‟
(5) Anak : Mundhut dhele sekedhap Pak
„Membeli kedelai sebentar Pak.‟
Latar sosiokultural yang melekat pada peristiwa tutur (4d-29) adalah
tiga peserta tutur yang berasal dari lingkungan keluarga tua, tinggal di area
perkampungan. Ketiga peserta tutur ini terikat dalam pertalian kekerabatan
sebuah keluarga, yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Sang bapak berusia
50 tahun, bekerja sebagai pembuat tahu. Sang ibu berusia 45 tahun sebagai
pedagang tahu di Pasar Mrican. Sang anak berusia 22 tahun, mahasiswa
perguruan tinggi negeri, sering membantu pekerjaan sang bapak untuk
memotong tahu. Topik tuturan dalam peristiwa tutur ini adalah obrolan ringan
pada siang hari saat istirahat kerja. Peristiwa tutur ini terjadi di gudang
pembuatan tahu.
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Bentuk tuturan yang digunakan dalam peristiwa tutur (4d-29) di atas
adalah tuturan beragam ngoko lugu dan krama alus. Tuturan ngoko lugu
banyak diujarkan oleh sang bapak, sedang tuturan krama alus banyak
diujarkan oleh sang ibu dan sang anak. Tampaknya tuturan krama alus yang
diujarkan oleh sang ibu maupun sang anak berbentuk krama alus berdialektal
Semarang. Fenomena ini membuktikan bahwa tuturan krama alus
Semarangan telah menyebar ke semua lini dengan wilayah sebarannya cukup
luas. Adapun deskripsi tuturan masing-masing peserta tutur dikaji di bawah
ini.
Posisi sang bapak pada peristiwa tutur (4d-29) adalah sebagai
penutur/01, yang mengawali tuturan dalam konteks tuturan tersebut.
Kedudukan sang bapak berdasar fungsi sosialnya menduduki hirarki tertinggi,
sebagai kepala rumah tangga. Kedudukan inilah yang memberikan keleluasan
sang bapak untuk menggunakan ragam tuturan. Dalam tuturan (4d-29) sang
bapak tampaknya memilih tuturan ngoko lugu, baik yang ditujukan pada sang
ibu maupun sang anak, yakni pada tuturan (4d-29:1): Bu, sandhale Bapak
ndi? „Bu, sandalnya Bapak di mana?‟ dan tuturan (4d-29:4): Meh lunga ndi
Mas „Akan pergi ke mana Mas‟.
Dua tuturan yang diujarkan sang bapak, semuanya berbentuk ngoko
lugu. Fenomena ini memberikan potret bahwa sang bapak terbiasa dalam
kesehariannya menggunakan tuturan ngoko lugu kepada semuan anggota
keluarganya. Fakta empirik ini memperlihatkan peran sang bapak sangat
kurang dalam pembelajaran dan pewarisan bahasa Jawa beragam krama lugu
dan krama alus.
Peran sang ibu dalam tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4d-29)
di atas adalah sebagai mitra tutur/02. Peran mitra tutur ini untuk merespon
ujaran yang dituturkan oleh sang Bapak. Kedudukan sang ibu dalam keluarga
berada pada deret kedua dalam hirarki kekerabatan. Kedudukan ini
merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi sang ibu menggunakan
tuturan krama alus. Di samping itu, muncul faktor internal dari dalam diri ibu
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yang memicu untuk memakai tuturan krama alus adalah hasrat yang tinggi
untuk menempatkan suami sebagai sosok yang disegani dan dihormati.
Tuturan (4d-29:2): Niki Pak, kulo agem „Ini Pak, saya pakai‟ adalah
tuturan krama alus.

Tuturan ini pun dapat digolongkan sebagai tuturan

krama alus Semarangan. Fitur yang menandai sebagai ujaran dialektal
Semarang adalah munculnya leksikon krama inggil: agem „pakai‟ yang
melekat dalam diri penutur. Penggunaan dan penempatan leksikon krama
inggil

ini dalam ujaran sangat disadari oleh diri penutur, yakni sebagai

bentuk penghormatan terhadap mitra tutur (suami). Proses kesadaran ini dapat
dibuktikan bilamana berbicara dengan orang lain yang status fungsi sosialnya
lebih rendah maka akan digunakan leksikon ngoko: anggo „pakai‟ atau
leksikon krama: angge „pakai‟, sehingga akan muncul bentuk tuturan: (1)
aku anggo „saya pakai‟ atau (2) kula angge „saya pakai‟.
Berdasarkan fenomena di atas, dapat diketahui bahwa sang ibu
memiliki peran yang cukup kuat dalam pembelajaran dan pewarisan bahasa
Jawa krama lugu atau krama alus (termasuk didalamnya Kra-S) kepada
generasi berikutnya (sang anak). Sekaligus sebagai potret bahwa peran sang
ibu sangat dominan dalam ranah keluarga sebagai pilar utama pemertahanan
bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya.
Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4d-29) adalah sebagai mitra
tutur dan memiliki fungsi sosial pada tataran paling bawah. Status sosial yang
melekat pada diri sang anak dan peran yang dimainkan oleh sang ibu dalam
kehidupan bertutur di lingkungan keluarga akan mempengaruhi perilaku tutur
sang anak. Tuturan yang dipilih untuk bertutur kepada kedua orang tuanya
adalah tuturan krama alus. Tuturan ini digunakan sebagai pengungkap rasa
hormat terhadap orang tua.
Tuturan (4d-29:3): Pak, kula ngampel hondanipun nggih? „Pak, saya
pinjam hondanya ya?‟, dikategorikan sebagai tuturan krama alus dialektal
Semarang. Fitur yang menandai sebagai tuturan bercorak dialektal Semarang
adalah munculnya leksikon krama inggil yang melekat pada diri penutur:
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sebagai pilihan untuk menghormati orang tua meskipun terdapat leksikon lain
yang dapat menggantikan posisi tersebut yakni leksikon ngoko: silih „pinjam‟
dan leksikon krama: sambut „pinjam‟. Leksikon lain yang membangun
tuturan (4d-29:3) adalah leksikon krama: kula „saya‟, nggih „ya‟; leksikon
netral: Pak „pak‟, honda „nama kendaraan‟; serta afiks krama {-nipun}
Tuturan (4d-29:5): Mundhut dhele sekedhap Pak „Membeli kedelai
sebentar Pak‟, tuturan ini pun digolongkan sebagai tuturan yang beragam
krama alus Semarangan. Unsur yang membangun tuturan ini adalah leksikon
krama dan krama inggil yang disertai pula leksikon netral. Leksikon krama
yang dipakai dalam ujaran ini adalah sekedhap „sebentar‟, dan leksikon netral
yang digunakan adalah dhele „kedelai‟ dan pak „bapak‟. Sedang yang menjadi
unsur inti dalam ujaran diisi oleh leksikon krama inggil: mundhut „membeli‟.
Penempatan leksikon krama inggil: mundhut „membeli‟ yang melekat pada
diri penutur: (kula) mundhut dhele sekedhap „(Saya) membeli kedelai
sebentar‟ merupakan ciri yang dimiliki tuturan krama alus Semarangan. Pola
Kra-S memberikan kelonggaran menggunakan leksikon krama inggil untuk
diri sendiri.
Fenomena di atas memberikan potret bahwa tuturan yang diujarkan
oleh sang anak sesuai dengan tuturan yang diajarkan dan diwariskan orang
tua, terutama ibu. Peran keluarga dalam pewarisan sangat kuat dibandingkan
ranah lainnya, karena pertama kali anak mendengar dan belajar bahasa ibunya
(bahasa Jawa) dari keluarga, sekaligus keluarga sebagai sarana dan daya
tampung menyalurkan emosi batianiah sang anak kepada orang tua. Tuturan
yang memuat suasana emosi batiniah inilah sebagai bahasa ibu yang paling
mengakar dalam diri penuturnya.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus pada
Ranah Keluarga
Potret penggunaan bahasa Jawa beragam krama alus di lingkungan
keluarga Jawa Kota Semarang tercermin pada penggunaan masing-masing
keluarga yang tersebar pada wilayah perumahan dan perkampungan. Hasil
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kajian pada masing-masing wilayah dengan tipe-tipe keluarga, diperoleh
potret bentuk tuturan krama alus yang digunakan oleh penutur Jawa di Kota
Semarang.
Bentuk tuturan krama alus yang digunakan di wilayah pakai Kota
Semarang memiliki perbedaan signifikan terhadap kaidah normatif yang
berlaku di dalam bahasa Jawa standar. Dalam bahasa Jawa Semarang atau
yang dikenal dengan sebutan bahasa Jawa Semarangan ataupun krama alus
Semarangan, memiliki fitur yang berseberangan dengan kaidah yang berlaku
pada bahasa Jawa standar. Adapun fitur-fitur yang dimiliki tuturan krama
alus Semarangan adalah:
1) Memiliki kelonggaran dalam penempatan leksikon krama inggil
dalam ujaran. Leksikon krama inggil selain dikenakan kepada mitra
dapat juga dilekatkan pada diri penutur.
2) Kehadiran leksikon krama inggil dalam ujaran tetap digunakan untuk
menghormati mitra tutur meskipun melekat pada diri penutur.
Penghormatan tetap berorientasi kepada mitra tutur.
Dua fitur di atas memperkuat kedudukan Kra-S sebagai tuturan
berterima atas dasar kesepakatan bersama yang dibangun melalui kebenaran
kolektif yang diakui oleh penutur Jawa di Kota Semarang. Kebenaran kolektif
ini ditandai oleh:
1) Tuturan Kra-S produktif dalam peristiwa tutur sehari-hari.
2) Tuturan Kra-S berterima dalam alur tuturan yang ditandai dengan
adanya jalinan kerja sama dan harmonisasi dalam bertutur.
3) Tuturan Kra-S diakui, dibanggakan dan menjadi ikon bagi masyarakat
tutur Kota Semarang.
4) Gradasi kesopanan bertutur masyarakat tutur Kota Semarang tidak
lagi diukur dengan kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa
standar namun telah diukur dengan pola yang dimiliki Kra-S.
Fenomena di atas sebagai fakta empirik terhadap keberadaan Kra-S
sebagai model tuturan khas yang dimiliki oleh penutur Jawa di Kota
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standar, manakala setiap kepatutan berbahasa diukur dengan parameter
bahasanya sendiri dan pengakuan para penuturnya. Bila asumsi ini diakui
maka Kra-S adalah tuturan bahasa Jawa Semarangan yang memiliki identitas
dan memiliki penutur setia.
6. Potret Penggunaan Bahasa Jawa pada Ranah Masyarakat
Salah satu ranah yang menduduki tempat utama dalam penggunaan,
penyebaran, dan pemertahanan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu adalah ranah
masyarakat. Bila dikaitkan dengan ranah keluarga maka dapat dibuat analogi: bila
ranah keluarga dianggap sebagai bentuk keluarga kecil maka ranah masyarakat
dianggap sebagai bentuk keluarga besar. Pada ranah masyarakat ini pulalah
aplikasi penggunaan bahasa Jawa mulai diujikan. Pada ranah ini pengguna bahasa
Jawa tidak lagi dihadapkan pada sekup keluarga yang terikat oleh kekerabatan
namun dihadapkan pada kondisi masyarakat yang diikat oleh pranata sosial dan
konvensi masyarakat yang dianut dan diturunkan secara turun menurun. Di dalam
masyarakat, manakala penutur Jawa hendak bertutur akan mempertimbangkan
norma dan aturan yang berlaku untuk menjaga keselarasan dan keharmonian
sosial, sebagai peyandang orang Jawa yang njawani.
Potret penggunaan bahasa Jawa dalam ranah masyarakat dibidik pada
peristiwa tutur natural. Untuk menjaga kenaturalan tuturan, teknik yang dilakukan
melalui penyadapan ujaran dengan melibatkan langsung dalam peristiwa tutur,
kadang pula bertindak pasif bila sasaran ujaran telah tercapai. Tuturan Jawa yang
menjadi fokus kajian pada ranah masyarakat adalah tuturan Jawa beragam ngoko
lugu, ngoko alus, krama lugu dan krama alus. Penggalian tuturan ini dapat terjadi
pada aneka peristiwa tutur di mana keempat ragam tersebut digunakan, antara lain
terjadi pada tuturan antartetangga, tuturan dalam pertemuan, tuturan di warung,
ataupun tuturan dalam paguyuban kerja.

Adapun deskripsi tuturan tersebut

diperikan di bawah ini.
a. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu
Penggunaan bahasa Jawa beragam ngoko lugu dalam ranah
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berimbang dan takberimbang. Hubungan berimbang pada umumnya terjadi
pada:
1) teman akrab atau sebaya,
2) teman sepergaulan,
3) teman seprofisi, dan
4) teman sekomunitas.
Hubungan takberimbang dapat terjadi pada:
1) Penutur yang memiliki status sosial lebih tinggi kepada status sosial
lebih rendah;
2) Penutur yang memiliki kedudukan fungsi sosial lebih tinggi kepada
fungsi sosial lebih rendah;
3) Berdasar

kebutuhan,

yakni

yang

dibutuhkan

kepada

yang

membutuhkan.
Penggunaan tuturan ragam ngoko lugu dalam ranah masyarakat pada
umumnya banyak diwarnai dengan leksikon dialektal setempat. Produktifitas
leksikon dialektal ini pada umumnya disebabkan oleh faktor kedekatan
emosional antarpenutur dan kelekatan emosional terhadap leksikon tersebut.
Daya lekat emosional terhadap leksikon dialektal tidak dapat dihindari
manakala dalam tuturan tersebut melibatkan faktor emosional, situasi
informal, dan kedekatan antarpenutur baik secara relasi maupun jalinam
emosional.
Potret tuturan ngoko lugu dalam temuan penelitian ini diwakili dari
peristiwa tutur yang terjadi pada lingkungan tukang ojek (komunitas teman
seprofisi/paguyuban kerja) di pangkalan tukang ojek kawasan Tandang,
Ujung Barat Pasar Mrican, Semarang. Adapun peritiwa tutur tersebut
dideskripsikan pada data tuturan (4d-30) di bawah ini.
Data 4d-30:

(1) 01
(2) 02

Potret Tuturan Ngoko Lugu pada Paguyuban Kerja
(Sesama Tukang Ojek)
: Kakekane gam ngoto penumpang.
„Kakekane tidak ada penumpang.‟
: Ndhes wis narik ping
pira?
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(3) 01 : Pindho Ndhes, ge ciak hurung dudhul.
„Dua kali Ndhes, untuk beli makan belum cukup.‟
(4) 02 : Gamjet, cangkemku kecut, duwe udhud?
„Tidak punya uang, mulutku (rasa) kecut, punya rokok?‟
(5) 01 : Gam ngoto, ki enenge tegesan.
„Tidak ada, ini adanya putung rokok.
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-30) adalah dua
peserta yang berprofesi sebagai tukang ojek di kawasan Tandang atau
kawasan Pasar Mrican. Penutur/01, berusia ± 35 tahun dan mitra tutur/02
berusia ± 30 tahun. Kedua peserta tutur ini memiliki hubungan akrab dalam
profesinya, bekerja sebagai tukung ojek lebih dari lima tahun. Peristiwa tutur
ini terjadi pada pagi hari sekitar pukul sembilan.
Bentuk tuturan yang digunakan kedua peserta tutur adalah tuturan
Jawa ngoko lugu yang diwarnai leksikon dialektal Semarang. Penggunaan
tuturan ngoko lugu dilatarbelakangi faktor sosial kedekatan antara dua peserta
tutur dan tidak ada pihak ketiga (03) dalam peristiwa tutur tersebut. Tuturan
ngoko lugu merupakan pilihan tepat, tampak dari kedua peserta tutur dapat
bekerja sama dan saling menjaga keselarasan dalam komunikasi. Sedang
warna dialektal ditandai dengan disisipkan beberapa leksikon yang khas bagi
komunitas tersebut, sebagai perlambang keakraban antara keduanya.
Deskripsi masing-masing peserta tutur untuk mengkaji detailnya tuturan
tersebut diperikan di bawah ini.
Penutur dalam peristiwa tutur (4d-30) memiliki kedudukan yang
sejajar dalam aktifitas profesinya sebagai tukang ojek walaupun memiliki usia
lebih tua daripada mitra tuturnya. Tampaknya yang berpengaruh kuat
penggunaan tuturan ngoko lugu terletak pada kedekatan profesi dan
keseimbangan ekonomi. Keberimbangan kedudukan profesi ditunjukkan
dengan penggunaan tuturan ngoko lugu, sedang kedekatan relasi ditunjukkan
melalui penyisipan leksikon dialektal.
Tuturan (4d-30:1): Kakekane gam ngoto penumpang „Kakekane tidak
ada penumpang‟ sebagai wujud tuturan ngoko lugu dialektal Semarang atau
sering disebut oleh penuturnya
sebagai
omongane wong Semarang „tuturan
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orang Semarang‟. Kekhasan yang tampak dalam tuturan ini adalah hadirnya
leksikon kakekane „pisuhan‟ dan gam ngoto „tidak ada‟, kedua leksikon ini
dibaptis sebagai trend mark orang Semarang. Leksikon kakekane salah satu
bentuk pisuhan yang melambangkan kekecewaan terhadap keadaan yang
tidak dikehendakinya. Pisuhan ini bersifat netral, yakni dapat ditujukan
kepada siapaun yang ada disekitarnya, baik untuk diri sendiri maupun di luar
dirinya, misal dalam tuturan dibawah ini:
(1) Kakekane aku kawanan.
„Kakekane saya bangun kesiangan‟
(2) Kakekane kebanan.
„Kakekane ban kendaraan saya bocor‟
(3) Kakekane denyomku njaluk jatah.
„Kakekane isteriku minta jatah/uang harian‟
Tuturan (1): Kakekane aku kawanan „Kakekane saya bangun
kesiangan‟ sebagai potret kekesalan yang ditujukan untuk diri sendiri karena
bangun terlalu siang sehingga terlambat dalam beraktivitas. Tuturan (2):
Kakekane kebanan „Kakekane ban kendaraan saya bocor‟ sebagai potret
kekesalan yang ditujukan pada objek lain atau kondisi yang tidak diharapkan,
yakni roda kendaraannya bocor sehingga menghambat aktivitas lainnya.
Tuturan (3): Kakekane denyomku njaluk jatah „Kakekane isteriku minta
jatah/uang harian‟ sebagai potret kekesalan yang ditujukan oleh mitra yang
dituturkan (03).
Penggunaan leksikon dialektal gam ngoto „tidak ada‟ sebagai potret
keakraban relasi dengan mitra tutur. Leksikon ini searti dengan kata ora ana
„tidak ada‟. Namun dalam peristiwa tutur (4d-30:1) leksikon gam ngoto „tidak
ada‟ dipilih karena mewakili emosi keakraban yang menyelimuti peristiwa
tutur tersebut, yakni terdapat unsur keakraban dan kekecewaan atas kondisi
yang dialaminya.
Tuturan (4d-30:3): Pindho Ndhes, ge ciak hurung dudhul „Dua kali
Ndhes, untuk beli makan belum cukup‟, tuturan ini pun dikategorikan sebagai
tuturan ngoko lugu Semarangan. Katagori ngoko lugu karena tuturan ini
dibangun oleh leksikon ngoko:
pindho
„dua kali‟, (a)ge „untuk‟ dan dudhul
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„sampai/cukup‟. Kategori sebagai tuturan Semarangan karena dalam ujaran
tersebut diwarnai dengan leksikon dialektal Semarang: Ndhes „sapaan untuk
teman laki-laki sebaya‟, ciak „makan‟ dan hurung „belum‟. Ketiga leksikon
ini produktif dalam tuturan sehari-hari pada komunitas tuturan Jawa di
wilayah pakai Kota Semarang. Leksikon Ndhes „sapaan untuk teman laki-laki
sebaya‟, dan ciak „makan‟ lebih produktif pada lingkungan kebanyakan atau
wong cilik (Koentjaraningrat, 1979), dan leksikon hurung „tidak‟ produktif di
semua kalangan.
Tuturan (4d-30:5): Gam ngoto, ki enenge tegesan „Tidak ada, ini
adanya putung rokok‟, tuturan ini dikategorikan pula sebagi tuturan ngoko
lugu Semarangan. Ujaran dalam tuturan (4d-30:5) dibangun oleh semua
leksikon dan imbuhan ngoko serta leksikon ngoko dialektal Semarang.
Leksikon ngoko yang mengisi ujaran ini adalah (i)ki „ini‟, eneng „ada‟,
tegesan „putung rokok‟, dan imbuhan ngoko {-e}. Sedang leksikon dialektal
yang disisipkan dalam ujaran adalah gam ngoto „tidak ada‟.
Mitra tutur dalam peristiwa tutur (4d-30) berusia lebih muda dan
sebagai teman profesi. Posisi sebagai teman seprofisi akan membuat pertalian
hubungan sangat akrab. Keakraban relasi inilah yang menentukan pilihan
terhadap pemakaian tuturan ngoko lugu untuk merespon semua ujaran yang
dituturkan oleh penutur/01. Respon ujaran yang dituturkan 02 berimbang
dengan ujaran yang dituturkan 01. Keberimbangan ini yang menjalin pertalian
kerjasama dan kehormonisan dalam bertutur dapat terjaga. Adapun bentuk
tuturan yang diujarkan oleh mitra tutur/02, dideskripsikan di bawah ini.
Tuturan (4d-30:2): Ndhes wis narik ping pira? „Ndhes sudah dapat
penumpang berapa kali?‟, dikatagorikan sebagai tuturan beragam ngoko lugu
Semarangan. Dikelompokan dalam katagori ngoko lugu karena ujaran
tersebut dibangun oleh semua leksikon ngoko, yakni leksikon ngoko: wis
„sudah‟, narik „mengakut penumpang‟ dan ping pira „berapa kali‟ dalam
ujaran tersebut. Sedang sebagai tuturan Jawa Semarangan ditandai dengan
munculnya leksikon Ndhes „sapaan untuk teman laki-laki sebaya‟ dalam
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Tuturan (4d-30:4): Gamjet, cangkemku kecut, duwe udhud? „Tidak
punya uang, mulutku (rasa) kecut (hambar), punya rokok?‟, tuturan ini
dikategorikan sebagai tuturan ngoko lugu Semarangan. Ujaran dalam tuturan (4d30:4) diwarnai dengan hadirnya sebuah leksikon dialektal Semarang: gamjet „tidak
punya uang‟. Kata bentukan: gam jet „tidak punya uang‟ atau gam ngoto „tidak ada‟
merupakan kosakata yang produktif dan akrab di kalangan penutur Jawa pada
komunitas pinggiran (wong cilik), penutur Semarang menyebutnya sebagai wong
kere atau wong rak nduwe „ekonomi kurang beruntung‟. Seperti dalam pernyataan di
bawah Ini:

“Mas, wong kere apa wang rak nduwe kaya aku ngene, ya basane
kaya ngene, kasar, sing penting wetengku warek, anak baja rak
ngerenges kiwa tengen. Gam ngota, gam jet, gam ngereyes wis biasa
Mas, sing penting gam nyopet, rak isin. Yen isin weteng ngeleh Mas,
anak bojo nangis” (Pur, Januari 2013).
„Mas, orang miskin atau orang tidak punya (ekonomi kurang
beruntung) seperti saya ini, ya bicaranya seperti ini, kasar, yang
penting perutnya kenyang, anak isteri tidak minta-minta dengan
tetangga sebelah (mencari hutangan). Tidak punya ap-apa, tidak
punya uang, tidak minta-minta sudah biasa dalam kehidupan seharihari Mas, yang penting tidak nyopet, tidak malu. Kalau malu (gengsi)
perut lapar Mas, anak isteri bisa menangis.‟
Berdasarkan fakta empirik yang terjadi pada tuturan di atas dapat
diperoleh potret bahwa tuturan ngoko lugu, khususnya tuturan yang
digunakan oleh masayarakat kebanyakan atau yang terhimpun dalam
paguyuban kerja marginal akan banyak ditemukan leksikon dialektal
Semarang. Bentuk leksikon ini yang hanya ditemui dan berkembang di
wilayah tutur Kota Semarang. Pada umumnya leksikon dialektal lebih terikat
oleh kekuatan emosional penuturnya. Beberapa leksikon dialektal lain yang
memiliki kekuatan emosional yang ditemukan di wilayah tutur Kota
Semarang, tercermin pada data (4d-31) di bawah ini:
Data 4d-31:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ciamik
: sangat bagus
kas
: sapaan akrab untuk sahabat laki-laki
koya
: banyak bicara tidak ada tindakan
nggambus : banyak bicara tidak ada bukti
nggambleh : banyak bicara tidak ada manfaatnya
piye jal
: kebingungan
terhadap
persoalan yang sukar dipecahkan
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b. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus
Penggunaan tuturan bahasa Jawa beragam ngoko alus dalam ranah
masyarakat pada umumnya digunakan oleh peserta tutur yang memiliki status
sosial berimbang tetapi masih memiliki rasa saling menghormati akibat faktor
kekurangdekatan hubungan, situasi formal/kurang santai, dan peran peserta
tutur lainnya yang hadir dalam peristiwa tutur. Atau sebaliknya, memiliki
status sosial tak berimbang namun memiliki hubungan kedekatan dan situasi
peristiwa tutur yang kurang formal atau santai.
Penggunaan tuturan bahasa Jawa ngoko alus dalam ranah
masyarakat dijumpai pada peristiwa tutur gugur gunung atau gotong royong di
wilayah perkampungan Cempedak Selatan, Lamper Kidul, Semarang. Bentuk
penggunaan tuturan Jawa ngoko alus tersebut tercermin pada peristiwa tutur
(4d-32) di bawah ini.
Data 4d-32:
Potret Tuturan Ngoko Alus pada Gotong Royong
(Bapak RT-Anak Muda)
(1) 01 : Mas tuthukna lonceng gardu
„Mas pukulkan lonceng gardu.‟
(2) 02 : Nggih Pak. Wis awan kok hurung padha medal?
„Ya Pak. Sudah siang kok belum pada keluar?‟
(3) 01 : Monggoh, diwiwiti mawon seko kidul.
„Silakan, dimulai saja dari selatan.‟
(4) 02 : Nggih, rak mung kongkow, pak RT sampun ngidul
„Ya, tidak hanya duduk-duduk, pak RT sudah ke selatan.‟
(5) 01 : Monggoh-monggoh ndhang rampung
„Ayo-ayo biar lekas selesai‟
Latar sosiokultural pada tuturan (4d-32) adalah percakapan dua
peserta tutur dalam situasi santai/kurang formal. Kegiatan gotong royong
membersihkan selokan di lingkungan kampung. Dua peserta tutur yang
terlibat dalam peristiwa tutur ini adalah bapak RT yang berkedudukan sebagai
penutur/01, status sosial yang melekat pada diri 01 cukup tinggi, yakni
dituakan atau pejabat informal dalam hirarki warga perkampungan. Mitra
tutur/02 dalam peristiwa tutur (4d-32) adalah seorang anak muda berusia
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kisaran 20 tahun, yang berkedudukan sebagai pemuda karang taruna di
kampung tersebut, dianggap memiliki status sosial di bawah 01.
Bentuk tuturan yang digunakan oleh kedua peserta tutur pada
peristiwa tutur (4d-32) berbentuk ngoko alus. Penggunaan bentuk ngoko alus
lebih banyak disebabkan oleh ketidakberimbangan status sosial yang melekat
pada diri peserta tutur. Di samping itu, dipengaruhi pula hadirnya peserta
tutur lainnya atau peserta tutur pasif. Tuturan yang diujarkan dapat ditujukan
lebih dari satu mitra tutur atau dapat ditujukan pada komunitas yang hadir
dalam peristiwa tutur tersebut. Dalam kegiatan gotong royong tuturan yang
diujarkan oleh 01 kadang kala tidak perlu respon ujaran namun respon
tindakan untuk berbuat sesuatu. Potret tuturan untuk masing-masing peserta
tutur dideskripsikan di bawah ini.
Penutur/01 dalam peristiwa tutur (4d-32) memiliki status dan fungsi
sosial lebih tinggi dari komunitas tutur lainnya. Fungsi sosial yang
disandangnya adalah kepala rukun tetangga (RT) di lingkungan wilayahnya.
Dengan demikian, kedudukan 01 dituakan di lingkungannya dan menjadi
panutan warga di wilayahnya, terutama terkait dengan keguyupan dalam
pergaulan di masyarakat.
Bentuk tuturan yang dipilih oleh 01 adalah tuturan ngoko alus.
Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan tuturan ini adalah situasi dan
keragaman status sosial yang melekat pada komunitas peserta tutur. Situasi
dalam peristiwa tutur tersebut adalah santai dan akrab. Keragaman status
sosial peserta tutur adalah multitingkat, baik pada tingkat usia maupun tingkat
ekonomi. Untuk dapat merangkup semua tingkatan tersebut digunakankanlah
tuturan Jawa yang beragam ngoko alus.

Namun manakala ujaran yang

ditujukan kepada salah satu mitra tutur yang berusia muda, 01 menggunakan
tuturan beragam ngoko lugu (4d-32:1): Mas tuthukno lonceng gardu „Mas
pukulkan lonceng gardu‟
Tuturan (4d-32:3): Monggoh, diwiwiti mawon seko kidul „Silakan,
dimulai saja dari selatan‟, dikatagorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus.
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berbentuk ngoko dan unsur intinya pun diisi oleh leksikon polimorfemis
berbentuk ngoko: {di-wiwit-i} „dimulai‟, serta disisipkan beberapa leksikon
krama: monggoh „silahkan‟ dan mawon „saja‟. Bentuk tuturan (4d-32:3) ini
sebenarnya ditujukan oleh semua orang yang hadir dalam peristiwa tutur
tersebut. Tuturan yang digunakannya pun berjenis ajakan atau permohonan,
yang dimarkahi dengan kata ajakan: monggoh „ayo dimulai‟. Dengan
demikian, pada tuturan jenis ini yang dipentingkan adalah respon tindakan
bukan respon verbal. Tindakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan
selokan.
Tuturan (4d-32:5): Monggoh-monggoh ndhang rampung „Ayo-ayo
biar lekas selesai‟, dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus.
Tuturan ini pun, berjenis ajakan atau permohonan yang ditujukan oleh semua
peserta tutur dalam komunitas gotong royong. Pada hakikatnya, tuturan ini
sebagai ulangan atau repetisi dari ujaran sebelumnya, yakni digunakan untuk
mempertegas ajakan pertama untuk segera bekarja. Bentuk tuturan (4d-32:5)
diawali dengan ajakan atau permohonan yang diwujudkan melalui reduplikasi
kosakata krama: monggoh-monggoh „ayo-ayo‟ diikuti oleh kosakata ngoko:
ndhang „lekas‟, dan rampung „selesai‟. Penggunaan kosakata ngoko tersebut
lebih ditujukan pada mitra tutur muda sebagai lambang ketegasan
permohonan.
Mitra tutur dalam peristiwa tutur (4d-32) adalah anak muda yang
memiliki posisi jarak tutur paling dekat dengan 01. Tampaknya semua tuturan
yang diujarkan 01 lebih banyak ditujukan pada generasi muda yang terlibat
dalam gerakan gotong royong. Mitra tutur dalam berujar lebih bersifat
menegaskan ajakan 01 yang ditujukan pada mitra tutur sebaya.
Tuturan (4d-32:2): Nggih Pak. Wis awan kok hurung padha medal?
„Ya Pak. Sudah siang kok belum pada keluar‟, tuturan ini dikategorikan
sebagai tuturan ngoko alus. Tuturan ini, terdiri atas dua kalimat, yakni
kalimat jawaban: Nggih Pak „Ya Pak‟ yang beragam ngoko alus. Sedang
kalimat berikutnya adalah kalimat tanya retorik Wis awan kok hurung padha
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medal? Sudah siang kok belum pada keluar?‟ sebagai ujaran yang beragam
ngoko alus.
Tuturan retorik wis awan kok hurung padha medal „sudah siang kok
belum pada keluar‟ digolongkan sebagai tuturan beragam ngoko alus karena
dalam ujaran yang berbentuk ngoko: wis „sudah‟, awan „awan‟, kok hurung
„kok belum‟ (leksikon dialektal Semarang: hurung dan rung „belum‟) masih
disisipkan kosakata krama: medal „keluar‟, yang ditujukan oleh warga
lainnya yang belum keluar dari rumah untuk ikut gotong royong atau
kerjabakti.
Tuturan (4d-32:4): Nggih, rak mung kongkow, pak RT sampun ngidul
„Ya, tidak hanya duduk-duduk, pak RT sudah ke selatan‟, dikategorikan
sebagai tuturan beragam ngoko alus. Tuturan yang diujarkan oleh mitra tutur
ini bersifat multi-tujuan, yang pertama sebagai ujaran jawaban atas ajakan
dari 01 yang diwujudkan dengan kosakata krama: nggih „ya‟. Kedua ditujukan
pada teman sebaya yang diwujudkan dengan ujaran yang dibangun oleh
kosakata ngoko: rak mung kongkow „tidak hanya duduk-duduk‟, yang diikuti
dengan ujaran berikutnya yang bersifat penegasan yakni Pak RT sampun
ngidul „Pak RT sudah ke selatan‟ yang salah satu leksikonnya berbentuk
krama: sampun „sudah‟. Mitra tutur ini, memiliki kemampuan untuk
membagi fungsi penggunaan tuturan Jawa, saat bertutur dengan teman sebaya
digunakan kosakata ngoko dan saat ditujukan kepada mitra yang statusnya
lebih tinggi digunakan kosakata krama. Sehingga ada kemampuan memilih
leksikon ngoko dan krama.
c. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu
Penggunaan tuturan Jawa beragam krama lugu pada ranah
masyarakat pada umumnya digunakan dalam situasi semiformal atau formal
dan relasi antarpeserta tutur kurang akrab. Faktor lain yang mendorong
penggunaan tingkat tutur krama lugu adalah ketidakberimbangan status dan
fungsi sosial yang dimiliki oleh peserta tutur. Bila pun berimbang kedudukan
sosialnya penggunaan tuturan krama lugu biasanya dipicu oleh adanya rasa
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segan, baru kenal, jarang bertemu, atau hubungan kekerabatan yang sudah
renggang.
Tuturan Jawa ragam krama lugu ditemukan pada peristiwa tutur
rapat RT, dalam situasi semi formal. Rapat RT ini berlangsung di lingkungan
perkampungan: Kamiluto, Tlogosari, Semarang. Bentuk tuturan krama lugu
yang terjadi tercermin pada peristiwa tutur (4d-33) di bawah ini.
Data 4d-33:
Potret Tuturan Krama Lugu pada Rapat RT
(Bapak RT-Warga)
(1) 01 : Pak RT, kula badhe tangklet?
„Pak RT, saya mau tanya?‟
(2) 02 : Manggoh, badhe tangklet napa?
„Silakan, mau tanya apa?‟
(3) 01 : Iuran sampah kokundakake malih?
„Iuran sampah kamu naikkan lagi?‟
(4) 02 : Sanese. Tasih wonten ingkang badhe tangklet?
„Lainnya. Masih ada yang akan bertanya?‟
(5) 01 : Niku riyin Pak.
„Itu dulu Pak.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4d-33) adalah
suasana pertemuan bulanan warga, hampir semua warga hadir dalam
pertemuan tersebut, yang membicarakan kenaikan iuran membuang sampah.
Dalam peristiwa tutur ini, pak RT lah yang langsung memimpin pertemuan
dan warga dapat langsung berinteraksi dalam pertemuan tersebut sehingga
suasana longgar dan santai. Pada peristiwa tutur (4d-33) interaksi tuturan
terjadi melalui pertanyaan yang dituturkan oleh salah satu warga (01) yang
memiliki status sosial dan usia berimbang dengan pak RT (02), tampaknya
yang membedakan hanya jabatan sosial saja, yakni 01 sebagai warga biasa
sedang 02 sebagai ketua rukun tetangga.
Ragam tuturan yang digunakan dalam peristiwa tutur (4d-33) adalah
ragam krama lugu Semarangan. Penggunaan ragam krama lugu ini dipicu
oleh tuturan yang diujarkan oleh 01, yang mengawali dengan tuturan Jawa
beragam krama lugu. Di samping faktor lain, yakni situasi pertemuan dan
hadirnya pihak lain sehingga rasa hormat dan segan tetap dijaga dalam
pertemuan tersebut. Tampaknya penggunaan tuturan krama lugu ini
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tersebut muncul tidak keselarasan pendapat. Potret tuturan untuk masingmasing peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Penutur dalam peristiwa tutur (4d-33) memiliki status sosial
takberimbang dengan mitra tuturnya. 01 sebagai warga biasa sedang 02
sebagai ketua RT. Perbedaan jabatan sosial inipun yang mengantarkan 01
dalam bertutur menggunakan ragam krama lugu. Selain itu, terdapat faktor
ewuh pakewuh dengan warga lainnya yang hadir dalam pertemuan.
Penggunaan tuturan krama lugu dipakai sebagai bentuk hormat terhadap 02
yang dituakan dalam wilayahnya. Perilaku bertutur terpotret dalam tuturan
yang diujarkan.
Tuturan (4d-33:1): Pak RT, kula badhe tangklet? „Pak RT, saya mau
bertanya‟, digolongkan sebagai tuturan yang beragam krama lugu
Semarangan. Katagori krama lugu didasarkan atas penggunaan leksikon
krama: kula „saya‟ dan badhe „akan‟ dalam ujaran. Unsur lainnya yang
mengisi ujaran adalah leksikon krama dialektal Semarang: tangklet „tanya‟
(BJS krama: taken), leksikon ini mengisi fungsi inti dalam ujaran. Dengan
demikian, penggolongan sebagai tuturan krama Semarangan didasarkan atas
munculnya salah satu leksikon dialektal: tangklet „bertanya‟. Leksikon
krama: tangklet „bertanya‟ cukup produktif dalam peristiwa tutur sehari-hari,
terbukti melalui ujaran di bawah ini:
(1) Badhe tangklet daleme pak RT pundi?
„Mau bertanya rumahnya pak RT di mana?‟
(2) Badhe tangklet mangke kundure jam pinten?
„Mau bertanya nanti pulangnya jam berapa?‟
(3) Badhe tangklet mbejang siyos tindak?
„Mau bertanya besok jadi pergi?‟
Tuturan (4d-33:3): Iuran sampah kokundakake malih? „Iuran sampah
kamu naikkan lagi‟, tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan ngoko alus
bukan sebagai tuturan yang beragam krama lugu.

Pada tuturan ini niat

penutur akan tetap menggunakan tuturan krama namun kekuatan emosional
berada dalam wilayah ngoko. Akibat yang muncul dalam tuturan adalah
leksikon ngoko: kok „kamu‟ lebih emosional daripada leksikon krama:
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sampeyan „kamu‟. Penanda ngoko alusnya diwakili oleh leksikon krama:
malih „lagi‟.
Tuturan (4d-33:5): Niku riyin Pak

„Itu dulu Pak‟, dikategorikan

sebagai tuturan beragam krama lugu. Tuturan ini dibangun dan didominasi
oleh leksikon krama: (me)niku „itu‟ dan r(um)iyin „dulu‟ dan leksikon netral
sapaan: pak „pak‟. Bentuk leksikon abreviasi : niku dan riyin adalah ciri-ciri
dari tuturan lisan. Tuturan (4d-33:5) sebagai bukti kekuatan bahwa 01 tetap
berkeinginan untuk mempergunakan tuturan krama lugu. Kadang kala
kekuatan emosional yang besar dapat menggeser pemilihan ragam tuturan
dari krama lugu menjadi ngoko alus atau bahkan kembali ke ragam ngoko
lugu sebagai kekuatan dasar bahasa ibunya.
Mitra tutur dalam tuturan (4d-33) diperankan oleh pak RT. Pada
peristiwa tutur ini, 02 memberikan kesempatan dan peluang kepada semua
warga yang hadir dalam pertemuan untuk bertanya. Semua pertanyaan yang
muncul dari warga akan dijawab dan ditanggapi oleh pak RT. Posisi inilah
yang mengantarkan pak RT berperan sebagai 02. Tuturan yang diujarkan oleh
02 pada umumnya berimbang atau lebih tinggi tatarannya dari tuturan yang
diujarkan oleh warganya. Strategi ini digunakan untuk meredam emosi
manakala ada kebijakan yang tidak selaras dengan keinginan warga. Ujaran
yang dituturkan 02 terpotret di bawah ini.
Tuturan (4d-33:2): Manggoh, badhe tangklet napa? „Silakan, mau
bertanya (masalah) apa‟, tuturan ini dikatagorikan sebagai ujaran yang
berbentuk krama lugu. Semua ujaran yang diverbalkan dibangun oleh
leksikon krama: manggoh „silakan‟, badhe „akan‟, tangklet „bertanya‟ dan
napa „apa‟. Tuturan beragam krama lugu ini sebagai respon imbangan
terhadap tuturan (4d-33:1). Dalam tradisi Jawa, terutama dalam beradab tutur
ada kewajiban untuk selalu menjaga keselarasan dan keharmonian. Pada
umumnya keselarasan dan keharmonian ini diperlihatkan melalui respon
tuturan yang diujarkan, yakni berusaha semaksimal mungkin menggunakan
tuturan yang lebih baik dari mitranya. Dengan demikian, bila menggunakan
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tuturan krama maka respon yang diberikan pun berbentuk krama atau bila
perlu menggunakan krama alus.
Tuturan (4d-33:4): Sanese. Tasih wonten ingkang badhe tangklet?
„Lainnya. Masih ada yang akan bertanya?‟ Dalam tuturan ini muncul dua
ujaran, yakni: (1) sanese dan (2) tasih wonten ingkang badhe tangklet. Ujaran
pertama berbentuk ngoko alus, diwujudkan melalui leksikon krama: sanes
„lain‟ dilekati dengan imbuhan ngoko {-e}. Ujaran kedua berbentuk krama
lugu berdialek Semarang, yang diwujudkan melalui pemilihan leksikon
krama: tasih „masih‟, wonten „ada‟, ingkang „yang‟, badhe „akan‟, termasuk
penyisipan leksikon krama dialektal Semarang: tangklet „bertanya‟. Dua
ujaran dalam satu tuturan, dimanfaatkan sebagai pencair suasana supaya lebih
santai tidak tertekan emosi sesaat.
d. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus
Penggunaan tuturan Jawa beragam krama alus pada ranah masyarakat,
pada umumnya digunakan hanya untuk menghormati mitra tutur yang
memiliki status dan fungsi sosial yang lebih tinggi, serta ada hasrat tinggi
untuk menghormatinya, terutama kepada orang lain/tamu yang belum
dikenalnya. Sebagai tuturan yang menduduki hirarki tertinggi dalam bahasa
Jawa, penggunaan tuturan krama alus memiliki konsekuensi tinggi dalam
pemberlakuan kaidah. Tampaknya kaidah normatif yang berlaku dalam
bahasa Jawa standar kurang berlaku dalam penggunaan tuturan krama alus di
wilayah perkotaan Semarang. Fenomena ini diperlihatkan melalui peristiwa
tutur (4d-34) di bawah ini.
Data 4d-34:

(1) 01
(2) 02
(3) 01
(4) 02

Potret Tuturan Krama Alus pada Penerimaan Tamu
(Tamu-Pemilik Rumah)
: Bapak wonten Bu?
„Bapak ada Bu?‟
: Monggoh Pak pinarak riyin, badhe perlu napa?
„Silakan Pak duduk dulu, mau perlu apa?‟
: Badhe ngaturaken pajek Bu
„Mau menyerahkan pajak Bu?‟
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„Baru bepergian, nanti saya berikan.‟
(5) 01 : Kok tutupan teras, kula sampun asering tindak meriki.
„Kok tutupan terus, kula sudah sering datang ke sini.
(6) 02 : Mboten gadhah rewang, niki nembe mawon rawuh.
„Tidak punya pembantu, ini baru saja datang‟.
Latar sosiokultural yang menyertai tuturan (4d-34) di atas adalah
sebuah dialog atau percakapan antara tamu/01 dengan pemilik rumah/02.
Sang tamu adalah petugas kelurahan. Pemilik rumah adalah seorang ibu
rumah tanggga. Peristiwa tutur ini terjadi di wilayah kompleks Perumahan
Pokok Pondasi, Ngaliyan, Semarang. Jarak relasi antara 01 dengan 02 tidak
akrab, dan berdasar tautan usia 01 lebih tua daripada 02.
Bentuk tuturan yang digunakan dalam peristiwa tutur (4d-34) di atas
adalah tuturan Jawa beragam krama lugu dan krama alus. Penggunaan dua
ragam tersebut tampaknya lebih banyak dipicu oleh faktor jarak relasi: kurang
akrab cenderung kurang kenal. Identitas 01 dikenali melalui pakaian seragam
(costum) yang dipakainya. 01 dalam membuka komunikasi menggunakan
tuturan beragam krama dan berlanjut dalam ragam krama alus. Respon ujaran
yang diberikan 02 pun berimbang, yakni tuturan krama alus.
Bentuk tuturan krama alus yang diujarkan oleh kedua peserta tutur
tersebut merupakan tuturan yang berterima terutama di lingkungannya. Hal
ini dibuktikan melalui proses komunikasi berjalan lancar, terjadi kerjasasama,
dan tidak ada yang terancam. Bentuk tuturan masing-masing peserta tutur
terpotret di bawah ini.
Penutur/01 dalam peristiwa tutur (4d-34) memiliki status sosial lebih
tinggi dari mitra tuturnya. Ditilik dari profesi 01 adalah petugas kelurahan dan
dari faktor usia 01 lebih tua daripada 02. Penutur dalam mengawali
pembicaraan menggunakan ragam krama alus karena posisinya sebagai tamu
dan kurang akrab.
Tuturan (4d-34:1): Bapak wonten Bu? „Bapak ada Bu‟, dikategorikan
sebagai krama lugu. Unsur inti dalam ujaran ini diisi oleh leksikon krama:
wonten „ada‟, sedang leksikon lain yang menyertai berbentuk netral: bapak
commit
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pembuka dalam sebuah komukasi Jawa sehingga

substansi ujaran tidak

penting. Dengan demikian, ada atau tidak adanya tokoh bapak tidak penting
bagi 01, yang utama hanya menyerahkan kartu pajak saja.
Tuturan salam pembuka dalam komunikasi Jawa di wilayah Kota
Semarang cukup produktif, digunakan sebagai salam keakraban, unsur
jawaban kurang dipentingkan. Keunikan salam keakraban atau salam tegur
sapa adalah dianggap tidak menyinggung hak dan harkat orang lain. Bentuk
salam tegur sapa ini pada umumnya berbentuk krama atau krama alus, seperti
tercermin pada tuturan di bawah ini:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

tindak pundi
badhe bidhal
sampun kondur
pinarak rumiyin
tindak ngaler
tindak ngilen

„pergi kemana‟
„akan berangkat‟
„sudah pulang‟
„silakan singgah‟
„pergi melaut‟
„pergi haji‟

Tuturan (4d-34:3): Badhe ngaturaken pajek Bu „Mau menyerahkan
pajak bu‟, tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan

krama alus.

Dikategorikan sebagai tuturan krama alus karena unsur intinya diisi oleh
leksikon polimorfemis krama inggil: ngaturaken „menyerahkan‟, sedang
leksikon lain yang menyertainya adalah leksikon krama dan netral, yakni:
badhe „mau‟, bapak, dan bu.
Tuturan (4d-34:5): Kok tutupan teras, kula sampun asering tindak
meriki „Kok tutupan terus, kula sudah sering datang ke sini‟, tuturan panjang
ini dikategorikan sebagai tuturan ragam krama alus berdialektal Semarang.
Fitur sebagai tuturan ragam krama alus ditandai oleh leksikon yang
membangun ujaran ini, yakni leksikon krama dan krama inggil. Leksikon
krama lebih mendominasi mengisi ujaran, yakni leksikon: teras „terus‟, kula
„saya‟, asering „sering‟, meriki „ke seni‟. Leksikon krama inggil yang mengisi
ujaran ini adalah tindak „pergi/datang‟. Pemilihan dan penempatan leksikon
krama inggil inilah yang sekaligus sebagai ciri sebagai tuturan basa
Semarangan, yang mensyahkan terjadinya kramanisasi diri pada diri penutur.
Fenomena kramanisasi diri sangat
commitproduktif
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berterima dalam alur tuturan. Keproduktifan ini tercermin dalam tuturan di
bawah ini.
(1) Dhaharku karo iwake bacem.
„Makanku dengan lauk (tahu) bacem‟
(2) Kula remen ngagem ingkang biru.
„Saya suka memakai yang warna biru‟
(3) Kula dereng diaturi pinarak.
„Saya belum disuruh duduk‟
(4) Dalem badhe sare riyin.
„Saya akan tidur dulu‟
(5) Sekedep nembe kula pirsani.
„Sebentar baru saya lihat‟
Mitra tutur/02 dalam peristiwa tutur (4d-34) memiliki status fungsi
sosial di bawah 01. Ditilik dari faktor usia 02 lebih muda daripada 01. Mitra
tutur dalam merespon ujaran mengimbangi tuturan yang diujarkan oleh 01,
yakni berbentuk krama alus. Adapun bentuk tuturan yang diujarkan oleh 02
sebagai berikut.
Tuturan (4d-34:2): Monggoh Pak pinarak riyin, badhe perlu napa?
„Silakan Pak duduk dulu, mau perlu apa‟, dikategorikan sebagai tuturan
beragam krama alus. Unsur ujaran yang membangun tuturan ini adalah
kosakata krama inggil yang disertai kosakata krama dan netral. Pemilihan
dan penempatan kosakata dalam ujaran tersebut sesuai dengan kaidah
normatif BJS, yakni menempatkan leksikon krama inggil: pinarak „duduk‟
untuk mitra tuturnya. Begitu pula dengan penempatan leksikon krama:
monggoh „silakan‟, r(um)iyin „dahulu‟, badhe „akan‟, dan (pu)napa „apa‟
dalam tuturan sesuai kaidah normatif. Penempatan kosakata netral: perlu
„perlu‟ dan pak „pak‟ dalam tuturan karena leksikon ini tidak memiliki
padanan dalam bentuk krama inggil.
Tuturan (4d-34:4)

Saweg tindakan, mangke kula aturaken „Baru

bepergian, nanti saya berikan.‟ Tuturan ini dikatagorikan sebagai tuturan
beragam krama alus. Dasar penggolongan sebagai tuturan krama alus
didasarkan atas unsur yang membangun ujaran tersebut, yakni kosakata
krama inggil dan krama. Leksikon krama yang mengisi ujaran adalah saweg
commit to user
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membangun ujaran adalah tindakan „bepergian‟, dan aturaken „diberikan‟.
Kedua leksikon krama inggil ini selain mengisi fungsi inti dalam ujaran juga
diperuntukan kepada mitra yang dituturkan/03, pola tuturan ini selaras dengan
kaidah normatif bahasa Jawa standar.
Tuturan (4d-34:6)

Mboten gadhah rewang, niki nembe mawon

rawuh „Tidak punya pembantu, ini baru saja datang‟, dikategorikan sebagai
tuturan beragam krama alus berdialektal Semarang. Ciri sebagai tuturan
krama alus adalah semua leksikon yang mengisi ujaran tersebut adalah
leksikon krama dan krama inggil. Leksikon krama dimanfaatkan secara
optimal untuk mengimbangi ujaran yang dituturkan oleh 01. Leksikon krama
yang dipakai untuk membangun ujaran adalah mboten „tidak‟, gadhah
„punya‟, rewang „pembantu‟, niki „ini‟, nembe „baru‟ dan mawon „saja‟.
Kehadiran leksikon krama inggil: rawuh „pulang‟ dalam ujaran dipakai
merupakan fitur yang dimiliki krama alus Semarangan. Leksikon krama
inggil yang menduduki fungsi inti ujaran dikenakan untuk diri penutur
sendiri. Fenomena membasakan diri sendiri tampaknya telah mengakar pada
diri penutur Jawa di Kota Semarang.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa pada Ranah
Masyarakat
Ranah masyarakat adalah aplikasi sesungguhnya terhadap penggunaan
sebuah bahasa termasuk bahasa Jawa bagi masyarakat Kota Semarang.
Semua faktor yang mempengaruhi bentuk tuturan sangat dipertimbangkan
baik yang berkaitan dengan interna maupun eksterna bahasa, termasuk di
dalamnya tatanan sosial yang dianut masyarakatnya.
Melalui masyarakatlah sebenarnya sebuah bahasa baru dapat dipakai
sebagai jati diri penuturnya. Melalui masyarakat pulalah sebuah konvensi
pemakaian bahasa mulai diberlakukan baik berupa kaidah atau hanya
berdasar kesepakatan bersama saja (pola).
Bentuk tuturan Jawa yang berkembang di Kota Semarang dipakai
sebagai jati diri masyarakat Semarang, yang dikenal dengan sebutan basa
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Semarangan. Basa Semarangan ini hanya dipakai dan berkembang di Kota
Semarang serta memiliki fitur-fitur sebagai berikut:
1) Memiliki leksikon dialektal yang berbeda baik bentuk maupun proses
pembentukannya dengan leksikon BJS. Leksikon dialektal banyak
tersimpan di dalam tuturan ngoko lugu.
2) Memiliki keunikan cara menempatkan leksikon krama inggil dalam
tuturan, sebagai bentuk penghormatan terhadap mitra tutur atau mitra
yang dituturkan, yakni:
a) Leksikon krama inggil dilekatkan pada mitra tutur/mitra yang
dituturkan.
b) Leksikon krama inggil dapat dilekatkan pada diri penutur atau
kramanisasi diri.
3) Tuturan ragam krama dan krama alus cukup produktif dalam tuturan
tegur sapa.
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E. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko dan Krama Pada Ranah
Keluarga dan Masyarakat di Kota Pekalongan
1. Pengantar
Potret penggunaan bahasa Jawa pada wilayah pakai Kota Pekalongan,
mengisyaratkan untuk memperoleh gambaran apa adanya (deskriptif empiris)
terhadap pemakaian bahasa Jawa oleh para penutur aslinya. Potret penggunaan
bahasa Jawa ini akan dibidik terhadap pemakaian bahasa Jawa ngoko, ngoko alus,
krama lugu dan krama alus apa adanya yang dipakai oleh penuturnya (empirik),
baik pada ranah keluarga maupun ranah masyarakat. Pada ranah keluarga masih
dipilahkan lagi atas wilayah perkotaan dan perkampungan, serta yang digunakan
oleh keluarga muda dan keluarga tua. Untuk mencapai tujuan pemotretan yang
komprehensif, kajian ini dikategorikan atas dasar ragam tuturannya, kemudian
disesuaikan dengan kategori usia penutur dan area pemakaian.
2. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu pada Ranah Keluarga
Potret penggunaan bahasa Jawa ngoko dilakukan lebih awal karena ragam
ini merupakan ragam dasar, terlebih di kalangan penutur Jawa Pekalongan.
Tuturan ngoko ini memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan tuturan ngoko
lainnya, termasuk Semarang. Kekhasan yang dimiliki ragam ngoko ini terletak
pada dua fitur, yakni:
1) Fitur bunyi atau kecap ujaran dialektis beserta aksen atau logatnya, sering
disebut sebagai dialek Pak Ora karena setiap kali berujar sering disertai
ujaran pak ora baik beraksen datar [paq oraq] atau beraksen medhak [pak
orak], serta kecap ujaran lainnya, antara lain: ri, ra, po‟o, ha‟ah pok.
2) Fitur leksikon, dalam bahasa Jawa Pekalongan banyak leksikon berdialektal
lokal, yang berkembang di wilayah tutur Kota Pekalongan, antara lain:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

bacilek
bah
bebas ho'
becek
beleh
bhali
bia

„tuan‟
„juragan tanah‟
„terserah‟
„jengkel‟
„bukan‟
„pulang‟
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(8) bik
(9) bolo nda'
(10) bungan
(11) brug
(12) cao
(13) cecek
(14) colo
(15) co'e
(16) enceh
(17) gigu
(18) jibal
(19) kotomono
(20) kadek
(21) kedrimoho
(22) kepek
(23) ledo
(24) mayeng
(25) mbeak
(26) megono

„bercinta‟
„damai‟
„nah begitu‟
„jembatan‟
„pergi‟
„buah nangka muda‟
„absen‟
„mungkin‟
„rambutan‟
„jijik‟
„licik‟
„semisal‟
„dari‟
„sengaja‟
„tuli‟
„goda‟
„bermain‟
„polisi‟
„makanan khas Pekalongan dari nangka

Penggunaan tuturan bahasa Jawa ngoko memiliki dua ragam yakni ragam
ngoko lugu dan ngoko alus. Kedua ragam ini sering digunakan oleh penutur Jawa
Pekalongan, terutama pada kalangan keluarga tua perkotaan, keluarga muda dan
tua perkampungan. Sedang keluarga muda perkotaan mulai lambat laun mengeser
penggunaan ragam ngoko dengan cara mencampurkan kode bahasa Indonesia
atau telah beralih kedalam bahasa Indonesia, karena bahasa bahasa Jawa ngoko
dianggapnya kasar.
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu murni mulai jarang ditemukan,
terutama pada keluarga muda yang bertempat di wilayah perkotaan (pusat
kota). Pada umumnya dalam penggunaannya sering terinterverensi oleh
leksikon bahasa Indonesia, yakni dengan menyisipkan leksikon bahasa
Indonesia dalam ujarannya. Potret penggunaan tuturan ragam ngoko lugu
pada keluarga muda perkotaan diwakili oleh keluarga muda yang tinggal di
Perum Palapa, Kota Pekalongan. Adapun potret tuturan yang terjadi
dideskripsikan pada peristiwa tutur (4e-1) di bawah ini.
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Data 4e-1:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Muda Perkotaan
(Orang Tua-Anak)
(1) Bapak : Bu jupukna celana panjangku
„Bu ambilkan celana panjangku‟
(2) Ibu
: Sedheluk Pak, pa‟a lunga ndi?
„Sebentar Pak, mau pergi kemana?‟
(3) Anak : Pak cepet, wis ditunggu oq.
„Pak cepat, sudah ditunggu oq.‟
(4) Bapak : Ding, bareng bapak pa‟a?
„Ding, bareng bapak ya?‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-1) di atas
adalah tiga peserta tutur, terdiri atas bapak-ibu dengan seorang anak laki-laki.
Sang bapak berusia 40 tahun bekerja sebagai karyawan pengepakan ikan.
Sang ibu berusia 35 tahun bekerja sebagai guru MTs dan sang anak berusia
10 tahun pelajar SD kelas 4. Peristiwa tutur ini terjadi pada Minggu sore
dalam suasana santai, topik tuturan adalah bapak pergi mendadak menengok
tetangga yang jatuh.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-1) pada umumnya
berbentuk ngoko lugu, baik yang diujarkan oleh bapak-ibu maupun sang
anak. Tampaknya tuturan ragam ngoko lugu telah menjadi kebiasaan seharihari pada keluarga muda tersebut, sebagai sarana komunikasi antaranggota
keluarga. Hal ini terbukti tidak ada kecanggungan dalam bertutur baik dari
sang anak kepada kedua orang tuanya atau sebaliknya. Pada keluarga ini,
kaidah pemakaian ragam ngoko lugu mengalami perluasan, yakni dapat
dipakai dan dikenakan oleh siapapun, baik yang menyandang fungsi sosial
tinggi maupun rendah.
Posisi sang bapak pada peristiwa tutur (4e-1) sebagai penutur/01
terhadap sang ibu dan anaknya. Sang bapak yang memiliki fungsi hirarki
tertinggi dalam kehidupan keluarga, memilih dan memulai tuturan dengan
ragam ngoko lugu. Hal ini sebagai cermin bahwa 01 kurang menghiraukan
pewarisan terhadap tuturan halus (krama/krama alus). Akibatnya, di
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Bentuk tuturan yang digunakan sang bapak tercermin pada tuturan
(4e-1:1): Bu jupukna celana panjangku „Bu ambilkan celana panjangku‟.
Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan ngoko lugu bertipe campur kode:
Ngl-bI. Konstruksi tuturannya adalah ujaran ngoko yang disisipi leksikon bI.
Leksikon ngoko: jupukna „ambilkan‟ mengisi fungsi inti/predikat dalam
kalimat, sedang leksikon bI: celana panjang mengisi fungsi objek dalam
kalimat. Tampaknya sang bapak lebih memilih leksikon bI: celana panjang
daripada leksikon ngoko: kathok dawa „celana panjang‟. Tuturan kedua (4e1:b) Ding, bareng Bapak pa‟a „Ding, bareng Bapak ya‟ dikategorikan sebagai
tuturan ngoko lugu berdialektal Pekalongan. Kosakata yang membangun
tuturan berintikan leksikon ngoko: bareng „bersama‟, yang diikuti oleh ujaran
dialektal berkategori fatis pa‟a berfungsi sebagai penegas ajakan.
Posisi sang ibu dalam peristiwa tutur (4e-1) sebagai mitra tutur bagi
01. Kedudukan fungsi sosial yang melekat pada diri sang ibu berada di bawah
01/suami. Diharapkan dengan posisi tersebut, 02 memiliki kewajiban untuk
hormat dan ngajeni kepada 01, yang dapat dilakukan melalui pemilihan ragam
tuturan. Tampaknya sang ibu lebih memilih ragam tuturan

ngoko lugu

daripada ragam krama. Dasar pertimbangannya adalah ragam ngoko lugu
telah menjadi kebiasan sehari-hari. Bila dicoba menggunakan tuturan krama
dianggapnya lucu dan seperti bermain kethoprakan. Fenomena ini sebagai
cerminan lunturnya kesadaran terhadap pelestarian tuturan krama pada
keluarga muda perkotaan
Bentuk tuturan sang ibu tercermin pada tuturan (4e-1:2): Sedheluk
Pak, paqa

lunga ndi? „Sebentar Pak, mau pergi kemana‟. Tuturan ini

dikategorikan sebagai tuturan ngoko lugu berdialektal Pekalongan. Sebagai
tuturan ngoko lugu ditandai dengan leksikon yang membangun ujaran
tersebut, yakni leksikon ngoko: sedheluk „sebentar‟, lunga „pergi‟, dan ndi „ke
mana‟, sedang ciri dialektal lokal ditandai oleh munculnya ujaran pa‟a
berkategori fatis yang memiliki arti „mau‟.
Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4e-1) sebagai mitra tutur bagi
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dengan bentuk tuturan yang diujarkan oleh kedua orang tuanya. Sang anak
akan mewarisi apa yang dilakukan dan dituturkan oleh orang tuannya.
Potret tuturan sang anak tercermin pada tuturan (4e-1:3): Pak cepet,
wis ditunggu oq „Pak cepat, sudah ditunggu oq‟, tuturan ini pun dikategorikan
sebagai tuturan ngoko lugu berdialektal Pekalongan. Semua leksikon yang
membangun ujaran berasal dari leksikon ngoko: cepet „cepat‟, wis „sudah‟,
dan ditunggu „ditunggu‟. Ciri kedialektalannya diperlihatkan melalui ujaran
berkategori fatis oq.
Temuan tuturan Jawa beragam ngoko lugu yang digunakan oleh
keluarga muda yang tinggal di wilayah perkotaan atau perumahan
memperlihatkan kebebasan penggunaan ragam ngoko lugu di lingkungan
keluarga. Ragam ngoko lugu digunakan tidak memperhatikan kaidah
pemakainnya, tampak terjadi kelonggaran dalam pemakaian. Ragam ngoko
lugu bebas digunakan kepada mitra tutur siapa pun baik itu memiliki fungsi
sosial lebih tinggi (orang tua) ataupun fungsi sosial lebih rendah (anak), yang
ditekankan hanya faktor kebiasaan. Keluarga muda wilayah perkotaan
terbiasa menggunakan tuturan ngoko lugu kepada siapapun tanpa memandang
status fungsi sosial, yang diutamakan keakraban dan penyampaian pesan.
Bentuk tuturan ngoko lugu yang berkembang di lingkungan keluarga
muda perkotaan ada tiga tipe, yakni:
1) Tipe Ngl, yakni tuturan ngoko lugu tanpa ada penyisipan dari unsur
bahasa lain.
2) Tipe Ngl-dP, yakni tuturan ngoko lugu berdialektal Pekalongan,
ditandai dengan masuknya leksikon dialektal atau aksen ujaran
berkategori fatis.
3) Tipe Ngl-bI, yakni tuturan ngoko lugu yang disisipi leksikon bahasa
Indonesia.
b. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Penggunaan tuturan bahasa Jawa ngoko lugu pada keluarga muda
yang bertempat tinggal di lingkungan perkampungan masih cukup produktif.
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Tampaknya tuturan berbentuk ngoko lugu ini masih menjadi andalan sebagai
alat komunikasi sehari-hari dalam ranah keluarga. Potret penggunaannya
tercermin pada tuturan di bawah ini.
Data 4e-2:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Muda Perkampungan
(Istri-Suami)
: Pak tevine mbruwet, po‟o pasang parabola.
„Pak televisinya tidak jelas, pasanglah parabola ya‟.
(2) Suami : Halah pak ra, rekene larang nyandhak pitung atus.
„Halah tidak, harganya mahal sampai tujuh ratus (ribu).‟
(3) Istri : Sing cilik bae Pak, po‟o limang atusan bae.
„Yang kecil saja Pak, hanya lima ratusan (ribu) saja.‟
(4) Suami : Kie ora oleh Bu, wingi Kang Ratno ntas masang.
„Tidak boleh Bu, kemarin Mas Ratno baru saja memasang.‟
(1) Istri

Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-2) adalah dua
peserta tutur yang terikat oleh tali perkawinan. Sang istri berusia 27 tahun
sebagai ibu rumah tangga dan sang suami berusia 28 tahun bekerja di bengkel
sepeda motor. Keluarga muda ini terhitung sebagai pengantin baru, tinggal di
Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur. Peristiwa tutur ini
terjadi dalam suasana santai di ruang tamu, topik tuturannya adalah keinginan
untuk memasang antena parabola.
Peritiwa tutur (4e-2) di atas sebagai potret nyata terhadap penggunaan
tuturan Jawa beragam ngoko lugu berdialek Pekalongan. Secara empirik
setiap tuturan yang diujarkan diwarnai dengan aksen kedaerahan berkategori
fatis: po‟o dan pak ora. Fenomana ini memperlihatkan bukti bahwa unsur
dialektal lebih berkembang subur di wilayah perkampungan.
Tuturan Jawa berdialek lokal memiliki keistimewaan, yakni dapat
membuat hubungan peserta tutur sangat akrab, akibatnya kaidah atau aturan
penggunaan tingkat tutur ngoko menjadi longgar, cenderung diabaikan. Pada
tuturan (4e-2) terlihat status fungsi sosial yang melekat pada diri sang suami
diabaikan oleh pemakaian tuturan ngoko lugu, yang tercermin hanya
keakraban saja.
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Potret tuturan ngoko lugu yang digunakan oleh sang istri tercermin
pada tuturan (4e-2:1,3). Pada konteks tuturan di atas, peran sang istri sebagai
penutur/01. Dalam budaya Jawa, sang istri memiliki kedudukan lebih rendah
daripada sang suami. Tampaknya status fungsi sosial yang melekat pada diri
suami diabaikan oleh sang istri, tercermin melalui ragam tuturan yang
diujarkan, yakni beragam ngoko lugu. Pengabaian ini dilakukan hanya atas
dasar pertimbangan keakraban dan kebiasaan. Relasi keakraban diperkuat
melalui ujaran dialektal setempat.
Tuturan sang istri pada ujaran (4e-2:1): Pak tevine mbruwet, po‟o
pasang parabola „Pak telivisinya tidak jelas, pasanglah parabola ya‟ dan (4e2:3): Sing cilik bae Pak, po‟o limang atusan bae „Yang kecil saja Pak, hanya
lima ratusan (ribu) saja‟. Merupakan bentuk tuturan yang beragam ngoko lugu
berdialek Pekalongan. Semua tuturan tersebut dibangun oleh leksikon ngoko
dan netral, serta dilekati oleh imbuhan yang berbentuk ngoko. Leksikon
ngoko yang membangun tuturan (4e-2:1) adalah mbruwet „tidak jelas‟ dan
pasang „pasang‟, sedang pada tuturan (4e-2:3) adalah sing „yang‟, cilik
„kecil‟, dan limang atusan „lima ratusan‟. Ciri dialektalnya ditandai melalui
munculnya ujaran [poqo] dan leksikon dialektal: bae „saja‟ pada tuturan.
Inisiatif tuturan dilakukan oleh sang istri sebagai penutur/01, langsung
memilih ujaran beragam ngoko lugu. Fenomena ini sebagai tanda kedua
peserta tutur ini memiliki hubungan akrab dan telah menjadi kebiasan seharihari dalam kehidupan bertutur di lingkungan keluarga.
Potret tuturan yang digunakan oleh sang suami tercermin dalam
tuturan (4e-2:2,4). Peran dan kedudukan suami dalam lingkungan keluarga
Jawa memiliki posisi paling tinggi. Namun, dalam peristiwa tutur (4e-2) di
atas tampaknya peran dan kedudukan sang suami sejajar dengan sang isteri.
Perlakuan ini menjadi wajar manakala dalam alur komunikasi terjalin kerja
sama dan tidak ada yang (merasa) terancam. Keterjalian kerja sama tersebut
diwujudkan melalui bentuk tuturan yang diujarkan oleh sang suami, yakni
beragam ngoko lugu yang diwarnai dengan dialek lokal.
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Bentuk ujaran sang suami adalah (4e-2:2): Halah pak ra, rekene
larang nyandhak pitung atus „Halah tidak, harganya mahal sampai tujuh ratus
(ribu)‟ dan (4e-2:4): Kie ora oleh Bu, wingi Kang Ratno ntas masang „Tidak
boleh Bu, kemarin Mas Ratno baru saja memasang‟. Kedua tuturan ini
dibangun oleh leksikon ngoko beserta imbuhan ngoko yang disertai leksikon
dialektal. Lekikon ngoko yang membangun deret ujaran (4e-2:2) adalah
{reken-e} „harganya‟, larang „mahal‟, nyandhak „sampai‟, pitung atus „tujuh
ratus (ribu)‟, dan ujaran (4e-2:4) adalah ora „tidak‟, oleh „boleh‟, wingi
„kemarin‟, kang „mas‟, ntas „baru‟, dan masang „memasang‟. Sedang
leksikon dialektal yang menyertai ujaran tersebut adalah halah pak ra „ujaran
keselarasan‟ dan kie „sekarang/ini‟.
Berdasarkan bukti emprik dari penggunaan tuturan di atas diperoleh
temuan bahwa tuturan Jawa beragam ngoko lugu masih cukup produktif
sebagai sarana komunikasi di lingkungan keluarga muda yang bertempat
tinggal di wilayah perkampungan. Tuturan ngoko lugu memperlihatkan relasi
akrab (tak berjarak) terlebih bila disertai oleh ujaran keselarasan yang dimiliki
dialek setempat. Akibatnya, penggunaan bentuk ngoko lugu dapat dikenakan
kepada mitra tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih tinggi. Fenomena
ini berkelanjutan dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan sebagai bentuk
tuturan sehari-hari.
c. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Penggunaan tuturan Jawa beragam ngoko lugu di lingkungan keluarga
tua yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan mulai kurang produktif. Pada
umumnya penggunaannya telah bercampur dengan bahasa Indonesia.
Penggunaan ngoko lugu dalam lingkungan keluarga sering muncul dalam
bentuk perintah atau seruan. Sedang dalam bentuk berita atau tuturan panjang
jarang digunakan. Pada lingkungan keluarga tua perkotaan lebih sering
memanfaatkan leksikon bahasa Indonesia karena masih muncul anggapan
bahwa bentuk ngoko lugu dianggapnya kasar dan kurang baik diajarkan bagi
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anak asuhnya. Fenomena ini yang mendorong rendahnya penggunaan tuturan
Jawa ragam ngoko lugu di lingkungan keluarga yang tinggal di perkotaan.
Bentuk tuturan ngoko lugu yang masih digunakan oleh lingkungan
keluarga tua di area perkotaan, tercermin dalam peristiwa tutur yang terjadi di
bawah ini, sebagai berikut:
Data 4e-3:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Suami-Istri)
(1) Suami : Bu, mbakyu mau diolahke apa‟a?
„Bu, mbakyu mau dimasakan apa ya?‟
(2) Istri : Ya‟ra gaweke megono17 lauke sesek balur.
„Ya dimasakan megono lauknya ikan (asin) balur.
(3) Suami : Karo‟a tambahen apem
„Dengan ditambah apem ya‟
(4) Istri : Kapan mbakyu mrene Pak?
„Kapan mbakyu ke sini Pak?‟
(5) Suami : Habis dhuhur Bu.
„Sehabis dhuhur Bu.‟
Latar sosiokultural yang menyertai tuturan (4e-3) di atas adalah dua
peserta tutur yang berasal dari kalangan keluarga tua. Sang suami berusia 55
tahun bekarja sebagai karyawan pabrik tekstil dan sang istri berusia 50 tahun
ibu rumah tangga dan membuka warung di kompleks Perum Palapa,
Pekalongan. Topik tuturan yang diangkat dalam peristiwa tutur tersebut
adalah penyambutan kakak perempuan dari suami yang akan bertandang ke
rumah. Peristiwa tutur ini terjadi dalam suasana santai, di beranda depan.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-3) bervariasi,
sebagian berbentuk ngoko lugu berdialektal Pekalongan dan lainnya
berbentuk campur kode: Ngl-bI, dan berbahasa Indonesia. Berdasarkan
bentuk tuturan yang diujarkan mencerminkan relasi antarpenutur sangat akrab
yang diikat tali kekeluargaan. Posisi fungsi sosial kurang berperan dalam
keluarga, terbukti respon tuturan yang diujarkan sang istri berbentuk ngoko

17
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lugu. Tampaknya kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan keluarga tersebut
menggunakan bahasa Jawa beragam ngoko lugu.
Potret tuturan yang digunakan oleh sang suami yang berperan sebagai
penutur/01 tercermin pada tuturan (4e-3:1,3,5). Tuturan yang digunakan oleh
01 pada umumnya dapat dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko lugu
berdialektal Pekalongan, namun sebagian ujaran disisipkan leksikon bahasa
Indonesia.
Tuturan (4e-3:1): Bu, mbakyu mau diolahke apa‟a? „Bu, mbakyu mau
dimasakan apa ya?‟, dikategorikan sebagai tuturan bertipe campur kode: NglbI. Pada ujaran ini, selain didominasi oleh leksikon ngoko, juga disisipkan
leksikon bahasa Indonesia: mau. Ciri dialektal Pekalongan ditandai dengan
ujaran apa‟a yang diucapkan [apaqa]. Bunyi ujaran sering kali diucapkan
pada akhir tuturan sebagai penanda penegasan atas apa yang ujarkan
sebelumnya. Leksikon dan imbuhan ngoko yang mengisi ujaran adalah
mbakyu „kakak perempuan‟ dan {di-olah-ke] „dimasakan‟, sekaligus mengisi
fungsi inti dalam kalimat.
Tuturan (4e-3:2): Karo‟a tambahen apem „Dengan ditambah apem
ya‟, dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko lugu yang kental dengan
logat Pekalongan. Logat dialektal setempat ditandai dengan leksikon ngoko:
karo „dengan‟ dan imbuhan aktif imperatif {-a} yang diucapkan panjang [a:].
Leksikon ngoko lainnya yang membangun ujaran ini adalah tambah „tambah‟
yang dilekati imbuhan imperatif {-en}, sekaligus mengisi fungsi inti kalimat,
dan diikuti leksikon netral apem „nama jenis makan‟.
Tuturan

(4e-3:5):

Habis

dhuhur

Bu

„Sehabis

dhuhur

Bu‟,

dikategorikan sebagai tuturan berbahasa Indonesia yang tersisipi leksikon
religius (bahasa Arab: dhuhur „rentang waktu antara pukul 12.00 – 15.00).
Munculnya tuturan bahasa Indonesia di sela-sela tuturan Jawa sebagai
pertanda bahwa keluarga tua yang tinggal di wilayah perkotaan telah akrab
dengan pemakaian tuturan bahasa Indoneisa di samping tuturan Jawa.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia memiliki
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pengalihan kode, yakni dari tuturan Jawa ke tuturan bahasa Indonesia yang
terjadi secara serta merta.
Bentuk tuturan yang diujarkan sang istri pada umumnya beragam
ngoko lugu dan sebagian ujarannya disisipkan leksikon bahasa Indonesia.
Wujud respon ujaran yang diujarkan sang isteri ini mencerminkan bahwa
status fungsi sosial suami diabaikan. Sang istri tidak lagi memanfaatkan
undha-usuk yang dimiliki bahasa Jawa, justru memilih tuturan yang
sama/seragam dengan tuturan sang suami. Fenomena ini sebagai potret bahwa
penggunaan ragam ngoko lugu dalam ranah keluarga dapat diperuntukkan
pada mitra tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih tinggi. Tampaknya
dalam penentuan dan pemilihan ragam dalam tuturan lebih banyak
dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari dan tali keakraban antarpenutur.
Tuturan (4e-3:2) Ya‟ra gaweke megono lauke

sesek balur „Ya

dimasakan megono lauknya ikan (asin) balur‟, dikategorikan tuturan beragam
ngoko lugu bertipe Ngl-bI. Tuturan yang diujarkan sang istri lebih didominasi
leksikon ngoko yang dimarkahi pula oleh ujaran berdialektal Pekalongan
[yaqra:], leksikon dialektal: megono „nama jenis makanan‟ dan sesek „ikan
asin‟. Leksikon dan imbuhan ngoko yang membangun ujaran ini adalah
{gawe-ke} „dibuatkan/dimasakan‟ dan balur „nama ikan‟. Fenomena yang
muncul pada tuturan (4e-3:2) adalah leksikon bahasa Indonesia lauk
mengalami proses morfologis Jawa, yakni mendapat imbuhan {-e} sehingga
terjadi proses naturalisasi ke dalam bahasa Jawa menjadi lauke „lauknya‟.
Tuturan (4e-3:4): Kapan mbakyu mrene Pak? „Kapan mbakyu ke sini
Pak?‟, dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko lugu. Semua leksikon
yang membangun ujaran ini adalah leksikon ngoko, yakni kapan „kapan‟,
mbakyu „kakak perempuan, pak „pak‟, dan mrene „ke sini‟
Temuan yang diperoleh dari penggunaan tuturan ragam ngoko lugu
yang dipakai oleh keluarga tua wilayah perkotaan memperlihatkan bukti
empirik bahwa wajah tuturan ngoko lugu telah terinterferensi oleh leksikon
bahasa Indonesia. Bentuk interferensi tersebut berupa penyisisipan leksikon
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disisipkan pun mengalami proses morfologis Jawa. Dengan demikian, telah
terjadi proses naturalisasi ke dalam bahasa Jawa.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Pemakaian tuturan Jawa beragam ngoko lugu di kalangan keluarga tua
yang bertempat tinggal di wilayah perkampungan masih produktif. Tuturan
ragam ini lebih sering muncul terutama dalam peristiwa tutur yang
melibatkan percakapan antara orang tua dengan anaknya dan atau kadangkala
antara suami kepada istri. Potret tuturan ragam ngoko lugu tercermin pada
peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-4:
Potret Tuturan Ngoko Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Ibu-Anak)
(1) Ibu

: Le tukua cengik maring Mbah Tugi.
„Nak belikan cabe kecil ke Mbah Tugi.‟
(2) Anak : Ya Mak, pira leh tukua.
„Ya Bu, berapa belinya‟
(3) Ibu
: Kie dhike, telung ewu Le, susuke jaluke krupuk.
„Ini uangnya, tiga ribu Nak, uang kembaliannya dibelikan krupuk‟
(4) Anak : Mak, kula mendhet sewu.
„Bu, saya minta seribu‟
Sosiokultural yang melatari peristiwa tutur (4e-4) di atas adalah dua
peserta tutur yang memiliki ikatan pertalian kekarabatan yang kuat, yakni
antara seorang ibu dengan anaknya. Sang ibu berusia 43 tahun sebagai ibu
rumah tangga dengan sang anak bungsu berusia 14 tahun sebagai pelajar
SMP. Peristiwa tutur ini terjadi pada siang hari dalam suasana santai. Topik
peristiwa tutur ini adalah permintaan sang ibu untuk membelikan cabe
sebagai bahan membuat sambal untuk makan siang.
Bentuk tuturan yang digunakan dalam peristiwa tutur di atas adalah
tuturan Jawa beragam ngoko lugu, terutama tuturan yang diujarkan sang ibu.
Ragam ngoko lugu yang digunakan dalam tuturan ini merupakan cerminan
kebiasaan tuturan yang digunakan sehari-hari dan dikuatkan dengan bukti
munculnya sapaan mesra dalam tuturan.
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Sang ibu dalam peristiwa tutur (4e-4) berperan sebagai penutur/01,
memiliki status fungsi sosial lebih tinggi dibandingkan mitra tuturnya dalam
kehidupan keluarga. Posisi fungsi sosial yang tinggi memiliki kebebasan
dalam pemilihan tingkat tutur yang digunakan. Dalam peristiwa tutur ini,
sang ibu/01 memilih menggunakan tuturan beragam ngoko lugu yang
diwarnai ciri dialektal setempat. Ciri dialektal lebih sering melekat dalam
tuturan ngoko, baik dalam bentuk bunyi ujaran maupun leksikon dialektal.
Tampaknya pemakaian bentuk ngoko lugu merupakan kebiasaan tuturan
sehari-hari di lingkungan keluarga. Hal ini, terbukti melalui tuturan (4e4:1,3).
Tuturan (4e-4:1): Le tukua cengik maring Mbah Tugi „Nak belikan
cabe kecil ke Mbah Tugi‟, dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko lugu
yang lekat dengan dialektal Pekalongan. Tuturan yang diujarkan sang ibu
dibangun oleh kosakata ngoko: tuku „beli‟ yang dilekati imbuhan {-a} yang
diujarkan dengan logat Pekalongan [tukua:] „belikan‟. Di samping itu,
ditandai pula sapaan mesra untuk anak laki-laki: Le; leksikon dialektal cengik
„cabe kecil‟ dan maring „tempat‟.
Tuturan (4e-4:3): Kie dhike, telung ewu Le, susuke jaluke krupuk „Ini
uangnya, tiga ribu Nak, uang kembaliannya dibelikan krupuk‟, dikategorikan
pula sebagai tuturan beragam ngoko lugu yang kental dengan ciri dialektal
Pekalongan. Ujaran dalam tuturan ini diisi oleh leksikon ngoko: telung ewu
„tiga ribu‟, leksikon dan imbuhan ngoko: {susuk-e} „kembalian uang‟ dan
{jaluk-e} „dimintakan/ dibelikan‟, dan leksikon netral krupuk „nama jenis
makanan‟. Di samping itu, diwarnai pula leksikon dialektal setempat: kie
dhike „ini uangnya‟, sekaligus sebagai tanda tuturan Jawa dialek Pekalongan.
Sang anak yang berkedudukan sebagai mitra tutur/02 dan memiliki
status fungsi sosial lebih rendah, namun memiliki ikatan batin yang lekat
terhadap 01, yang diikat dengan pertalian kekerabatan, anak kandung. Atas
dasar ketakseimbangan tingkat fungsi sosial ini, bentuk respon yang diujarkan
oleh sang anak ada dua ragam, yakni ragam ngoko lugu dan ragam ngoko
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Tuturan (4e-4:2): Ya Mak, pira leh tukua „Ya Bu, berapa belinya‟,
dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko lugu berdialek Pekalongan.
Tuturan yang diujarkan ini diisi oleh leksikon ngoko: ya „ya‟, mak „ibu‟, pira
„berapa‟, dan leksikon ngoko polimorfemis {tuku-a} „belilah‟. Disamping itu,
ditandai pula ciri dialektal yang berwujud ujaran [a] yang diucapkan [a:] dan
kategori fatis leh „penegas tujuan‟. Pemilihan penggunaan tuturan beragam
ngoko ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kebiasaan sehari-hari dalam
kehidupan keluarga. Namun, manakala berkaitan dengan permohonan 01
beralih ragam ke dalam ragam krama, dengan alasan supaya permohonan
yang diinginkan dapat tercapai, seperti tercermin dalam tuturan (4e-4:4):
Mak, kula mendhet sewu „Bu, saya minta seribu‟.
Temuan yang diperoleh dari penggunaan tuturan ragam ngoko lugu
yang dipakai oleh keluarga tua wilayah perkampungan memperlihatkan bukti
empirik bahwa wajah tuturan ngoko lugu benar-benar masih ditemukan dan
cukup produktif. Ciri dialektalnya lebih kental, baik ditandai dengan logat
yang

medhak maupun kekayaan leksikon dialektalnya.

Tampaknya

keproduktifan tuturan ngoko lugu ini lebih banyak disebabkan kebiasaan
sebagai tuturan sehari-hari dan dapat mencerminkan kekuatan emosional
penuturnya.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu pada
Ranah Keluarga
Tuturan bahasa Jawa ragam ngoko lugu pada ranah keluarga
ditemukan tiga tipe, yakni:
1) Tipe Ngl atau ragam ngoko lugu, tipe ini dalam penggunaannya
mengalami perluasan, yakni cenderung bebas dan longgar terhadap
kaidah bahasa Jawa standar, dapat digunakan kepada mitra tutur siapa
pun, baik yang memiliki fungsi sosial lebih tinggi maupun lebih
rendah. Faktor penenetunya justru ditentukan oleh kebiasaan dan
miliu.
2) Tipe Ngl-dP atau ragam ngoko lugu berdialek Pekalongan, tipe ini
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3) Tipe Ngl-bI atau ragam ngoko lugu bercampur kode dengan bahasa
Indonesia.
Temuan

bila

dipandang

dari

sudut

penutur

dan

areanya,

memperlihatkan temuan, sebagai berikut:
1) Keluarga muda perkotaan, terutama di pusat kota lambat laun mulai
meninggalkan tuturan tipe Ngl karena dianggap kasar. Tuturan yang
sering digunakan bertipe Ngl-bI dan tuturan bI.
2) Keluarga tua perkotaan cenderung menggunakan tuturan tipe Ngl-bI.
3) Keluarga muda perkampungan cenderung menggunakan tipe Ngl,
Ngl-dP dan Ngl-bI.
4) Keluarga tua perkampung produktif menggunakan tipe Ngl dan Ng-dP
dengan aksen lebih medhak.
3. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus pada Ranah Keluarga
Penggunaan tuturan ngoko alus lebih memiliki tempat dibandingkan
ragam ngoko lugu. Tuturan ngoko alus dianggap lebih halus nilai kesopanannya
dan dianggap prigel dan luwes. Dianggap tidak sesulit tuturan krama namun lebih
halus dari tuturan ngoko lugu. Uniknya pada tuturan ini adalah selain disisipkan
leksikon krama dapat juga disisipkan leksikon bahasa Indonesia manakala
mengalami kesulitan menemukan leksikon krama.
Tuturan ngoko alus sebagian ujaran yang diperuntukkan kepada mitra
tutur dipakai leksikon krama/krama inggil manakala leksikon tersebut tidak
ditemukan atau lalai maka dapat digantikan oleh leksikon bahasa Indonesia.
Muncul anggapan bahwa leksikon bahasa Indonesia memiliki nilai kesopanan
yang dapat disejajarkan dengan leksikon krama/krama inggil.
Secara umum, lingkungan keluarga baik di perkotaan maupun
perkampungan memanfaatkan tuturan ngoko alus untuk jalinan komunikasi
sehari-hari. Potret penggunaan tuturan ngoko alus terdeskripsi pada peristiwa
tutur di bawah ini.
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Penggunaan tuturan Jawa beragam ngoko alus pada keluarga muda
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1) Tipe pertama: Nga, ditandai pada deret leksikon ngoko disisipkan
leksikon krama/krama inggil terutama yang terkait dengan mitra tutur
atau mitra yang dituturkan.
2) Tipe kedua: Nga-bI, ditandai pada deret leksikon ngoko dapat
disisipkan leksikon bahasa Indonesia manakala tidak ditemukan atau
tidak diketahui bentuk kramanya.
Fenomena yang sering terjadi adalah peran leksikon bahasa Indonesia
dalam menggantikan leksikon krama atau krama inggil dalam tuturan Jawa
cukup tinggi karena banyak generasi muda lemah dalam penguasaan kosakata
krama dan krama inggil.
Tipe pertama (Nga) dikategorikan sebagai tuturan Jawa beragam
ngoko alus murni, sedang tipe kedua (Nga-bI) dikategorikan sebagai tuturan
bercampur kode dengan bahasa Indonesia. Adapun potret pemakaian tuturan
ragam ngoko alus tercermin pada tuturan di bawah ini.
Data 4e-5:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Muda Perkotaan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Bapak lehe tindak ndandani beker kapan?
„Bapak mau pergi memperbaiki (jam) beker kapan?‟
(2) Suami : Dheluk maneh habis luhuran
„Sebentar lagih setelah sholat dhuhur‟
(3) Istri : Pak sisan titip ditumbaske telur satu kilo mawon
„Pak sekalian titip dibelikan telur satu kilo saja‟
(4) Suami : Sekilo po‟o, sakiki pira?
„Hanya satu kulo, sekarang berapa (harganya)?‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-5) adalah
percakapan dua peserta tutur, antara isteri dengan suami. Sang istri berusia 30
tahun bekerja sebagai guru privat matematika pada lembaga pendidikan
swasta. Sang suami berusia 35 tahun bekerja sebagai guru PNS pada sebuah
SMA negeri. Peristiwa tutur ini terjadi pada keluarga muda yang tinggal di
area perkotaan, Jalan Truntum, Krapyak Lor, Pekalongan Utara. Situasi
percakapan dalam suasana santai dengan topik memperbaiki jam meja yang
rusak.
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Peristiwa tutur (4e-5) memperlihatkan aneka varian bentuk tuturan,
yakni tuturan Jawa beragam ngoko alus (Nga), disertai ragam ngoko dan
ragam campur kode Nga-bI. Tuturan ragam ngoko alus diujarkan oleh sang
istri/01 sebagai ungkapan kesopanan terhadap sang suami/02. Sedang sang
suami merespon tuturan berbentuk ngoko lugu dan campur kode: Ngl-bI. Hal
ini dilakukan karena sang suami memiliki fungsi sosial lebih tinggi, sehingga
memiliki kelonggaran dalam memilih tingkat tutur.
Sang istri dalam peristiwa tutur (4e-5) memiliki status fungsi sosial
lebih rendah dari sang suami. Sebagai upaya menghormati sang suami sesuai
koridor budaya Jawa: kewajiban ngajeni bojo nganggo basa sing apik
„kewajiban menghormati suami dengan memakai bahasa yang baik‟, maka
dipilihlah bentuk ngoko alus. Pemilihan bentuk ini disesuaikan dengan
kemampuan penguasaan tuturan Jawa dan kebiasaan sehari-hari. Penyisipan
kosakata krama dalam deret ujaran ngoko dianggapnya sebagai bentuk
ngajeni bojo atau menghormati sang suami.
Tuturan (4e-5:1) Bapak lehe tindak ndandani beker kapan?„ Bapak
mau pergi memperbaiki (jam) beker kapan‟. Tuturan ini digolongkan sebagai
tuturan Jawa beragam ngoko alus dialektal Pekalongan. Penggolongan ini atas
dasar munculnya leksikon krama inggil: tindak „pergi‟, di antara deret
leksikon ngoko: {n-dandan-i} „memperbaiki, beker „(jam) beker‟, dan kapan
„kapan‟. Leksikon krama inggil tersebut menduduki fungsi inti dalam kalimat
dan diperuntukkan kepada mitra tutur. Ciri dialektalnya ditandai munculnya
leksikon lehe (BJS: olehe „maunya‟), yang pengucapnya fonem /h/ sangat
jelas [lehe]. Salah satu ciri dialektikal Pekalongan (BJP) adalah pengucapan
fonem /h/ jelas dan kadang kala bunyi [h] disisipkan ditengah-tengah kata,
misal pada kosakata di bawah ini:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

BJS: banyu
BJS: bali
BJS: bangkuang
BJS: montor
BJS: beras
BJS: gelem

BJP: benhyu
BJP: bhelhi
BJP: bhengkhuang
BJP: mohtor
BJP: bheras
BJP: gelhem
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Tuturan (4e-5:3): Pak sisan titip ditumbaske telur satu kilo mawon
„Pak sekalian titip dibelikan telur satu kilo saja‟, dapat dikategorikan sebagai
tuturan ragam ngoko alus yang terinterfrensi leksikon bahasa Indonesia (NgabI). Tipe ini jauh lebih produktif daripada ragam ngoko alus itu sendiri. Pada
umumnya tipe Nga-bI sering digunakan pada keluarga Jawa yang tinggal di
pusat perkotaan. Bentuk ngoko alus bertipe Nga-bI sebagai antisipasi tuturan
manakala pada saat berujar penutur kurang memahami padanan dalam bentuk
kramanya. Penutur Jawa Pekalongan beranggapan bahwa tipe tuturan ini lebih
mudah dan lebih luwes digunakan oleh siapapun dan untuk siapapun.
Dalam tuturan (4e-5:3) selain muncul leksikon ngoko: sisan „sekalian‟,
dan titip „titip‟, disisipkan leksikon krama: tumbas „beli‟ yang dilekati
imbuhan ngoko {di-/-ke} dan mawon „saja‟. Munculnya leksikon krama
tersebut sebagai upaya untuk menghormati mitra tuturnya. Sedang munculnya
leksikon bahasa Indonesia telur satu kilo, diduga kebiasaan sehari-hari atau
dianggap lebih sopan menggunakan kata tersebut daripada endog sekilo „telur
satu kilo‟.
Sang suami dalam peristiwa tutur (4e-5) bertindak sebagai mitra tutur,
yang memberikan respon jawaban atas tuturan yang diujarkan oleh sang
istri/01. Berkaitan dengan posisi status fungsi sosial yang melekat pada 02,
sebagai suami dalam tatanan budaya Jawa memiliki fungsi sosial tertinggi
dalam ranah keluarga. Posisi inilah, sang suami memiliki kebebasan dalam
memilih tingkat tutur. Tampaknya yang dipilih dan digunakan untuk
merespon tuturan 01 adalah ngoko lugu bertipe Ngl-bI dan ragam ngoko lugu
dialektal Pekalongan (Ngl-dP).
Tuturan (4e-5:2): Dheluk maneh habis luhuran „Sebentar lagi setelah
sholat dhuhur‟, dikategorikan sebagai tuturan ngoko lugu bercampur kode:
Ngl-bI. Leksikon bahasa Indonesia yang digunakan dalam tuturan ini adalah
habis, disisipkan di antara ujaran beragam ngoko lugu, menempati fungsi
keterangan. Leksikon ngoko yang digunakan untuk membangun tuturan (4e5:2) adalah dheluk „sebentar‟, maneh „lagi‟. Sedang leksikon luhuran „rentang
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waktu antara pukul 12.00 s.d. 15.00‟ sebagai leksikon religious yang
ternaturalisasi dalam bahasa Jawa.
Tuturan (4e-5:4): Sekilo po‟o, sakiki pira „Hanya satu kulo, sekarang
berapa‟, dapat dikelompokkan sebagai tuturan ngoko lugu berdialektal
Pekalongan. Ciri dialektal Pekalongan ditandai dengan penggunaan bunyi
ujaran [poqo] di antara deret leksikon ngoko yang dituturkan oleh 02. Sedang
deret leksikon ngoko yang mengisi ujaran ini adalah sekilo „satu kilo‟, sakiki
„sekarang‟ dan pira „berapa‟.
Temuan yang diperoleh dari data empirik pada tuturan ngoko alus ini
adalah bentuk tuturan ngoko alus masih dipakai di lingkungan keluarga muda
perkotaan, terutama sebagai pengungkap rasa kesopanan terhadap mitra tutur
yang memiliki fungsi sosial lebih tinggi. Muncul kecenderungan baru ada
gejala menyisipkan leksikon bahasa Indonesia untuk menggantikan leksikon
krama manakala si penutur tidak mengetahui padanan dalam bentuk krama.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuturan ngoko alus menurut
anggapan penutur Jawa Pekalongan adalah tuturan ngoko yang digunakan
untuk bertutur dengan mitra tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih
tinggi, sebagai pengungkap rasa hormat dan kesopanan. Ungkapan rasa
hormat dan kesopanan tersebut dapat dimarkahi dengan menyisipkan leksikon
krama/krama inggil atau leksikon bahasa Indonesia manakala mengalami
kesulitan menemukan padanan dalam bentuk krama/krama inggil.
b. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Pemakaian tuturan Jawa beragam ngoko alus masih sering ditemukan
pada lingkungan keluarga muda yang berada pada area perkampungan.
Tuturan ini pada umumnya digunakan oleh anggota keluarga yang berusia
muda kepada yang berusia tua, atau tepatnya sering digunakan untuk arah
komunikasi isteri kepada suami atau sering pula seorang anak kepada orang
tuanya. Ragam ngoko alus ini dianggap cukup mewakili untuk mengungkap
rasa hormat, rasa segan yang memiliki sikap sopan. Tuturan ragam ini
biasanya dipakai sebagai antisipasi terhadap rendahnya atas penguasaan
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tuturan beragam krama yang dipicu dengan rendahnya penguasaan dan
pemahaman atas kosakata krama (inggil). Bentuk tuturan ragam ngoko alus
tercermin pada data (4e-6) di bawah ini.
Data 4e-6:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Muda Perkampungan
(Bapak-Ibu)
(1) Bapak : Bu jupuke dhisik kacamataku.
„Bu ambilkan dulu kacamataku‟
(2) Ibu
: Ya Pak, nok pundi dhekeke.
„Ya Pak, di mana meletakkannya‟
(3) Bapak : Mau nok duwurhe tase Totok.
„Tadi ada di atas tasnya Totok‟
(4) Ibu
: Tok, kacamatane bapak mbok leh ndi?
„Tok, kacamatane bapak, kamu pindah mana?‟
(5) Anak : Wonten duwur tivi Bu.
„Ada di atas TV Bu.‟
(6) Ibu
: Jupuko, aturke Bapak ya.
„Ambilkan, berikan Bapak ya.‟
Latar sosiokultural tuturan (4e-6) di atas adalah peristiwa tutur yang
terjadi pada keluarga muda yang bertempat tinggal di daerah Medoho,
Pekalongan Barat. Peserta tutur adalah anggota keluarga, terdiri atas seorang
bapak berusia 37 tahun bekerja sebagai staf karyawan pada pabrik tekstil, dan
seorang ibu berusia 30 tahun bekerja sebagai penjaga toko batik di pasar batik
Setono, serta seorang anak berusia 14 tahun pelajar SMP. Peristiwa tutur ini
terjadi dalam suasana santai, pada Jumat siang. Pada umumnya tuturan yang
digunakan beragam ngoko alus sebagai tuturan hormat, dan sebagian lagi
berupa tuturan beragam ngoko lugu sebagai tuturan akrab. Dalam subbab ini
yang menjadi pokok kajian adalah tuturan beragam ngoko alus, maka yang
dipotret adalah penggunaan tuturan tersebut. Potret lengkapnya tercermin
dalam kajian di bawah ini.
Sang ibu dalam peristiwa tutur (4e-6) berperan sebagai mitra tutur dari
sang bapak. Posisi ibu dalam tatanan keluarga Jawa memiliki status fungsi
sosial di bawah sang suami. Berangkat dari tatanan budaya Jawa yang kental,
sang isteri memiliki kewajiban untuk menghormati sang suami. Dalam
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dalam kehidupan bertutur pada keluarga ini, sang ibu atau isteri lebih memilih
tuturan beragam ngoko alus ketimbang tuturan krama. Dasar pertimbangan
empirik adalah ada kebiasaan sehari-hari dalam bertutur menggunakan ragam
ngoko, selain ada alasan yang mendasar adalah kurang memahami
menggunakan tuturan krama dan rendahnya penguasaan atas kosakata krama.
Di samping itu, tidak dibiasakan menggunakan tuturan krama dalam
kehidupan bertutur di lingkungan keluarga. Potret tuturan ngoko alus
tercermin pada tuturan di bawah ini.
Tuturan (4e-6:2): Ya Pak, nok pundi dhekeke „Ya Pak, di mana
meletakkannya‟, dikategorikan sebagai tuturan Jawa yang beragam ngoko
alus berdialektal Pekalongan. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah
munculnya kosakata krama: pundi „mana‟ yang diperuntukkan untuk mitra
tuturnya, yang memiliki kedudukan fungsi sosial lebih tinggi. Dengan
demikian, menyisipkan sebuah leksikon krama di antara leksikon ngoko
dalam deret ujaran, terlebih menduduki fungsi inti, yang ditujukan untuk
mitra tuturnya, dapat digunakan sebagai dasar penentuan tuturan beragam
ngoko alus. Keistimewaan lain tuturan ini adalah adanya ciri dialektikal
setempat, yakni leksikon nok [nᴐk] dan dhekeke [ḍƐkƐke] dilafalkan medhak
atau berlogat lokal.
Tuturan (4e-6:6): Jupuko, aturke Bapak ya „Ambilkan, berikan Bapak
ya‟. Tuturan ini digolongkan ke dalam tuturan Jawa beragam ngoko alus
dialektal Pekalongan. Mitra tutur dari sang ibu pada tuturan ini adalah sang
anak, yang kedudukan fungsi sosialnya di bawah sang ibu, namun dalam
tuturan tersebut melibatkan 03 atau mitra tutur yang dibicarakan yang
memiliki status fungsi sosial lebih tinggi dari sang ibu dan dihormati. Tuturan
yang dipilih adalah ragam ngoko alus. Leksikon ngoko: jupuko „ambilkan‟
ditujukan pada mitra tutur, sedang leksikon krama: atur yang dilekati
imbuhan ngoko {-e} diperuntukkan untuk 03. Ciri dialektal muncul pada
aksen pengucapan bunyi pada leksikon ngoko: jupuko [jupukᴐ] „ambilkan‟.
Posisi sang anak dalam peristiwa tutur (4e-6) adalah sebagai mitra
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dari sang ibu. Secara kultural Jawa kedudukan sang anak lebih rendah dari
sang ibu, maka dalam perilaku tuturan ada unsur kewajiban untuk
menghormati sang ibu (orang tua) dengan menggunakan tuturan krama.
Namun, tuturan yang dipilih sesuai kebiasaan sehari-hari yakni tuturan Jawa
beragam ngoko alus. Wujud tuturan yang digunakan sang anak adalah (4e6:5): Wonten duwur tivi bu „ada di atas tv bu. Pemilihan leksikon krama:
wonten „ada‟ menujukkan tempat yang diperuntukan sang ibu, kemudian
diikuti leksikon ngoko: duwur „atas‟ dan leksikon netral: tv „tv‟ dan bu „ibu‟.
Penempatan salah satu leksikon krama dalam ujaran ngoko yang
dimanfaatkan untuk menghormati mitra tuturnya.
Temuan yang diperoleh dari tuturan empirik yang terjadi pada
keluarga muda yang berada di area perkampungan adalah tuturan ngoko alus
dimanfaatkan untuk menghormati mitra tutur yang memiliki fungsi sosial
lebih tinggi. Pemanfaatan tuturan ragam ngoko alus ini sebagai potret
kemampuan yang dimiliki keluarga muda dalam penguasaan tuturan krama
masih memprihatinkan atau masih kurang. Berdasarkan pengakuan dari
penutur Jawa Pekalongan, bahwa penggunaan tuturan ngoko alus adalah
sudah lebih dari cukup, karena unsur menghormati kepada orang tua atau
orang yang disegani masih tertanam dalam perilaku tuturan. Di samping itu,
faktor kebiasaan sehari-hari telah terbiasa menggunakan tuturan ngoko dan
jarang menggunakan tuturan krama, kecuali dalam pelajaran di sekolah.
c. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Penggunaan bahasa Jawa beragam ngoko alus cukup produktif di
kalangan keluarga tua yang bertempat tinggal di area perkotaan. Ragam
tuturan ini lebih sering digunakan untuk percakapan antara istri kepada suami
atau kadang kala antar suami kepada isteri manakala hadir pihak ketiga, atau
juga antara anak kepada orang tua. Bentuk tuturan beragam ngoko alus yang
digunakan kerap kali disisipkan kosakata bahasa Indonesia bila mengalami
kesulitan dalam menemukan padanannya dalam bentuk krama. Dengan
demikian, ada dua fenomena penggunaan tuturan beragam ngoko alus, yakni:
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ragam ngoko alus murni dan ragam ngoko alus campuran (Nga-bI). Kedua
bentuk tuturan ini dianggap memiliki kedudukan yang sama, yakni
menghormati mitra tuturnya. Potret tuturan ragam ngoko alus tercermin dalam
peristiwa tutur (4e-7) di bawah ini.
Data 4e-7:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Tua Perkotaan
(Suami-Istri/Ibu-Anak)
(1) Suami : Bu sarunge wis mbok setorke ring pasar.
„Bu sarungnya sudah kamu kirimkan ke pasar‟
(2) Istri : Dereng Pak, jeh dipliling dhisik.
„Belum Pak, masih dipak-pak dulu.
(3) Suami : Meh setor pirang kodi
„Akan kirim berapa kodi‟
(4) Istri : Jaluke rongpuluh kodi mangke kintun sepuluh bae
„Mintanya dua puluh kodi nanti dikirim sepuluh saja‟
(5) Ibu
: Mas ibu diewangi ngepak-ngepak sarung
„Mas ibu dibantu mengepak sarung‟
(6) Anak : Ya bu, badhe kirim pundi
„Ya bu, akan dikrim ke mana‟
(7) Ibu
: Nok pasar lor karo tokone Lek Di, ibu enterna
„Di pasar utara dan tokonya Lek Di, ibu diantarkan‟
(8) Anak : Sarunge Lek Di sing pundi
„Sarungnya Lek Di yang mana‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-7) di atas adalah
sang suami berusia 50 tahun bekerja sebagai pedagang batik, sang istri atau
ibu berusia 45 tahun bekerja sebagai pedagang batik di centra batik
Pekalongan, dan sang anak berusia 18 tahun pelajar pada SMA negeri di
Pekalongan. Ketiga peserta tutur tersebut memiliki hubungan akrab yang
diikat dengan pertalian kekerabatan. Keluarga ini bertempat tinggal pada area
perkotaan di Perum Palapa, Pekalongan. Topik tutur dalam peristiwa tutur ini
adalah pengiriman batik ke pedagang pasar.
Bentuk tuturan yang digunakan oleh tiga peserta tutur di atas adalah
tuturan Jawa beragam ngoko lugu dan beragam ngoko alus. Ragam ngoko
lugu digunakan oleh sang suami dan sang ibu, sedang ragam ngoko alus
dipakai oleh sang istri dan sang anak. Secara umum, keluarga ini dapat
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memilih ragam ngoko lugu dan kapan harus menggunakan ragam ngoko alus.
Peran pembagian fungsi ini diperlihatkan oleh peserta tutur sang istri/ibu.
Sang ayah lebih memilih menggunakan tuturan ngoko lugu karena
memandang dirinya sebagai kepala keluarga yang memiliki status fungsi
sosial tertinggi di lingkungan keluarga. Sang anak memilih tuturan beragam
ngoko alus karena harus berperilaku hormat kepada orang tua, perilaku
hormat ini diwujudkan melalui tuturan. Potret penggunaan tuturan ngoko alus
akan dikaji di bawah ini.
Sang istri yang memiliki status fungsi sosial di bawah sang suami,
dalam koridor budaya Jawa, memiliki kewajiban dalam pranata sosial untuk
menghormati sang suami, dalam tuturan dapat diwujudkan melalui bertutur
halus. Namun, pada kehidupan keluarga yang dialaminya, bentuk tuturan
yang dipilihnya adalah ngoko alus. Bentuk ini dimanfaatkan untuk
menghormat sang suami. Bentuk penghormatan ini tercermin dalam tuturan
(4e-7:2,4). Namun sebaliknya, pada saat bertutur kepada sang anak, langsung
beralih ke dalam tuturan beragam ngoko lugu (4e-7:5,7).
Tuturan (4e-7:2): Dereng Pak, jeh dipliling dhisik „Belum Pak, masih
dipak-pak dulu‟, dikategorikan sebagai tuturan beragam ngoko alus dialektal
Pekalongan. Penanda sebagai tuturan beragam ngoko alus adalah munculnya
leksikon krama: dereng „belum‟ sebagai pembuka tuturan sekaligus merespon
tuturan dari 01. Walaupun leksikon berikutnya berbentuk ngoko: jeh „masih‟,
{di-pliling} „dipilah-pilah‟, dan dhisik „dulu‟. Leksikon krama dalam ujaran
ini dimanfaatkan untuk menghormati mitra tutur/sang suami, sedang leksikon
ngoko yang berdialek lokal: jeh „masih‟ dan pliling „pilih‟ sebagai cermin
keakraban dalam keluarga, dan sebagai potret keseharian. Bentuk ngoko lebih
akrab dalam komunikasi sehari-hari daripada bentuk krama.
Tuturan (4e-7:4): Jaluke rong puluh kodi mangke kintun sepuluh bae
„Mintanya dua puluh kodi nanti dikirim sepuluh saja‟. Tuturan ini pun dapat
dikategorikan sebagai tuturan Jawa yang beragam ngoko alus berdialek lokal.
Sebagai penanda bentuk ngoko alus diperlihatkan melalui dua leksikon
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dalam ujaran tersebut. Kedua leksikon krama tersebut dipergunakan untuk
menghormati mitra tuturnya. Sedang leksikon ngoko yang mendominasi
mengisi ujaran ini sebagai perlambang keakraban. Sedang ciri kedaerahan
diperlihatkan melalui leksikon dialektal [jalukeq] „mintanya‟ dan bae „saja‟,
sekaligus perlambang sebagai penutur Jawa asli Pekalongan.
Ragam tuturan lainnya (4e-7:5): Mas ibu diewangi ngepak-ngepak
sarung „Mas ibu dibantu mengepak sarung‟ dan (4e-7:7): Nok pasar lor karo
tokone Lek Di, ibu enterna

„di pasar utara dan tokonya Lek Di, ibu

diantarkan‟ adalah beragam ngoko lugu. Pada ragam tuturan ini sang isteri
berpindah peran sebagai ibu yang bertutur kepada anaknya. Sang ibu langsung
beralih ke ragam ngoko lugu. Ragam ini diakui sebagai lambang keakraban
dan lekat dengan ikatan emosional batin. Tampaknya tuturan ngoko lugu
digunakan sebagai tuturan keseharian manakala bertutur kepada anakanaknya.
Potret tuturan yang diperlihatkan sang anak saat bertutur dengan orang
tuanya atau sang ibu menggunakan tuturan Jawa beragam ngoko alus. Tuturan
ini dipilih dan digunakan sang anak tidak dapat dilepaskan oleh faktor
sosialnya, yakni keinginan untuk menghormati orang tuanya. Potret tuturan
ngoko alus yang digunakan sang anak dalam merespon tuturan sang ibu
tercermin pada tuturan di bawah ini.
Tuturan (4e-7:6): Ya bu, badhe kirim pundi „Ya bu, akan dikirim ke
mana‟, dikelompokkan sebagai tuturan beragam ngoko alus. Tuturan ini
menampilkan leksikon krama dalam ujaran ngokonya. Leksikon krama dalam
ujaran ini diperuntukkan untuk mitra tutur, sebagai bentuk hormat dan sikap
sopan kepada orang tuanya. Leksikon krama yang dipakai untuk menghormati
mitra tuturnya adalah badhe „akan‟ dan pundi „mana‟, sedang leksikon ngoko
dan netral dalam ujaran tersebut adalah kirim „kirim‟, ya „ya‟, dan bu „ibu‟.
Tuturan (4e-7:8): Sarunge Lek Di sing pundi „Sarungnya Lek Di yang
mana‟. Tuturan ini pun dikategorikan sebagai tuturan Jawa beragam ngoko
alus, yang ditandai dengan munculnya leksikon krama: pundi „mana‟ dalam
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diperuntukkan 03/mitra yang dituturkan. Kosakata ngoko yang membangun
tuturan tersebut adalah leksikon polimorfemis {sarung-e} „sarungnya,
leksikon: sing „yang‟ dan leksikon sapaan Lek „paman‟.
Temuan yang diperoleh dari data empirik dari peristiwa tutur yang
terjadi pada keluarga tua perkotaan adalah tuturan Jawa ngoko alus masih
dipergunakan oleh anggota keluarga untuk menghormati mitra tutur yang
memiliki status fungsi sosial lebih tinggi, sebagai cermin sikap hormat dan
sikap sopan dari yang muda kepada yang tua. Selain itu, memperlihatkan pula
sebuah fenomena bahwa tuturan yang dominan dalam kehidupan keluarga tua
perkotaan adalah ragam ngoko, sedang sebagai sikap hormat kepada orang tua
hanya cukup menggunakan ragam ngoko alus dengan cara menampilkan
sebagian kosakata krama/krama inggil (yang masih dipahami) dalam tuturan.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Penggunaan bahasa Jawa beragam ngoko alus masih produktif di
kalangan keluarga tua yang tinggal di wilayah perkampungan. Pada
umumnya ragam ini lebih sering digunakan pada percakapan sang istri
kepada suami. Kualitas penggunaannya pun lebih mantap karena penuturnya
lebih menguasai dan memahami kosakata kramanya.

Bentuk tuturannya

lebih tepat terutama dalam penempatan dan pemilihan leksikon kramanya.
Potret tuturan ngoko alus yang dipergunakan oleh kalangan keluarga tua,
tercermin pada peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-8:
Potret Tuturan Ngoko Alus Keluarga Tua Perkampungan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Bapak sirame nganggo tuyo anget napa adem bae
„Bapak mandinya menggunakan air panas atau dingin saja‟
(2) Suami : Godogke bae Bu, rematikku rada krasa
„Rebuskan saja Bu, rematikku agak terasa‟
(3) Istri : Ya wis takwenehi sarem sitik kangge obat
„Ya sudah saya beri garam sedikit untuk obat'
Latar sosiokultural pada peristiwa tutur (4e-8) adalah percakapan
commit
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yakni antara istri dan suami. Sang istri berusia 50 tahun bekerja sebagai
pedagang sayur di kampung dan sang suami berusia 55 tahun sebagai guru
MTs. Keluarga ini bertempat tinggal di Kelurahan Kradean, Kecamatan
Pekalongan Selatan. Topik tuturan adalah mempersiapkan air untuk mandi.
Bentuk tuturan yang digunakan pada peristiwa tutur (4e-8) adalah
ngoko lugu dan ngoko alus. Tuturan yang digunakan oleh sang istri saat
bertutur kepada suami adalah ragam ngoko alus. Namun, sang suami dalam
merespon tuturan yang diujarkan oleh sang isteri memilih ragam ngoko lugu.
Kedua peserta tutur saling menjalin kerja sama dan terikat dengan kekuatan
emosi batin.
Potret tuturan yang beragam ngoko alus tercermin dalam tuturan sang
isteri, yakni pada tuturan (4e-8:1 dan 2). Penggunaan tuturan ragam ngoko
alus menjadi pilihan sang istri dalam bertutur sehari-hari kepada sang suami.
Tuturan ini dipakai sebagai cermin tanda hormat, segan, dan patuh kepada
suami.
Tuturan (4e-8:1): Bapak sirame nganggo tuyo anget napa adem bae
„Bapak mandinya menggunakan air panas atau dingin saja‟, sebagai tuturan
ngoko alus berdialektal Pekalongan. Menilik dari tuturan ngoko alus yang
diujarkan sang isteri, tampak sekali penutur tepat dalam menempatkan
kosakata krama dalam deret ujaran ngoko. Kosakata krama yang dipilih
untuk mengisi ujaran adalah: siram „mandi‟, tuyo „air‟, dan (pu)napa „atau‟.
Fitur dialektikalnya ditandai oleh leksikon ngoko: bae „saja‟. Melihat
perbandingan kemunculan antara kosakata ngoko dan krama yang berimbang
mencerminkan kualitas kemampuan penguasaan kosakata krama dari sang
ibu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi sang ibu dalam
mengormati sang suami dalam berperilaku tutur dengan cara menempatkan
banyak kosakata krama dalam ujaran ngokonya.
Tuturan (4e-8:3): Ya wis takwenehi sarem sitik kangge obat „Ya sudah
saya beri garam sedikit untuk obat, tuturan inipun dikategorikan sebagai
tuturan ngoko alus yang berkualitas, dimana penggunaan kosakata krama:
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diri penutur sendiri tetap menggunakan leksikon ngoko: takwenehi „saya
beri‟.
Temuan yang diperoleh melalui data empirik dari percakapan yang
terjadi pada keluarga tua di lingkungan perkampungan menunjukkan bahwa
penggunaan tuturan Jawa beragam ngoko alus masih lekat dalam kehidupan
sehari-hari. Tuturan ragam ngoko alus digunakan untuk menghormati mitra
tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih tinggi, sekaligus sebagai tanda
hormat, segan, dan patuh. Bentuk tuturan ngoko alusnya pun lebih
berkualitas, baik pada pemilihan dan penemapatan kosakata krama dalam
tuturan.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus pada
Ranah Keluarga
Temuan yang diperoleh dari data empirik pada tuturan ngoko alus
adalah tuturan ngoko alus masih dipakai di lingkungan keluarga muda dan tua,
baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perkampungan. Keluarga tua
wilayah perkampungan memiliki kualitas penggunaan tuturan ngoko alus
lebih baik terutama pada pemilihan dan penemapatan kosakata krama dalam
tuturan.
Tuturan ngoko alus digunakan sebagai pengungkap rasa kesopanan
terhadap mitra tutur yang memiliki fungsi sosial lebih tinggi. Ungkapan rasa
hormat dan kesopanan tersebut dapat dimarkahi dengan menyisipkan leksikon
krama/krama inggil atau leksikon bahasa Indonesia manakala mengalami
kesulitan menemukan padanan dalam bentuk krama/krama inggil. Tipe ragam
ngoko alus yang berkembang di wilayah tutur Kota Pekalongan adalah Nga,
Nga-dP, dan Nga-bI.
4. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu pada Ranah Keluarga
Bahasa Jawa ragam krama lugu memiliki faktor kesulitan yang cukup
tinggi. Sebelum bertutur, penutur harus mempertimbangkan faktor sosial yang ada
di sekelilingnya dan faktor sosiolinguistik yang menyertai peristiwa tutur yang
akan berlangsung. Selain itu, secara
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pemilihan dan penempatan kosakata yang akan digunakan dalam tuturan, agar
tuturan berterima di komunitas penuturnya.
Penggunaan tuturan ragam krama lugu yang tepat dapat mencerminkan
harkat dan martabat sang penutur. Semakin tepat penggunaannya maka semakin
tinggi harkat dan martabatnya di lingkungan penuturnya. Namun demikian,
penggunaan tuturan krama lugu tidak dapat dilepaskan dari faktor sikap bahasa
penutur dan faktor kebiasaan sehari-hari yang terjadi dalam lingkungan keluarga.
Kadang kala memiliki sikap bahasa posistif tetapi tidak dibarengi dengan
kebiasaan sehari-hari atas penggunaan tuturan tersebut atau sebaliknya. Dua
faktor tersebut dapat tercermin melalui:
1) kemampuan atas penguasaan kosakata krama,
2) kemampuan atas penempatan kosakata krama dalam tuturan, dan
3) kemampuan atas pemilihan kosakata dalam tuturan.
Berangkat dari tiga kemampuan ini, diharapkan penutur Jawa dapat
mengukur sendiri potret tuturannya, termasuk untuk memotret penggunaan
tuturan krama lugu yang dipakai saat ini. Namun demikian, setiap kemampuan
tuturan tetap akan diukur berdasarkan parameter di mana tuturan itu dipakai,
termasuk tuturan krama lugu yang dipakai di Kota Pekalongan. Adapun potret
penggunaan tuturan krama lugu di Kota Pekalongan akan dideskripsikan pada
peristiwa tutur di bawah ini.
a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Penggunaan bahasa Jawa ragam krama lugu pada keluarga muda yang
berada di wilayah perkotaan mulai jarang digunakan, pemakaiannya cukup
terbatas. Kondisi ini terjadi karena banyak keluarga muda perkotaan telah
bergeser ke penggunaan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Alasan yang
sering dikemukan adalah bahasa Jawa krama itu sangat sulit, banyak aturan
yang harus dipatuhi, manakala terjadi kesalahan dalam penggunaan langsung
dicap sebagai orang yang tak sopan atau tidak mengenal unggah-ungguhing
basa.
commit to user
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Kalangan keluarga muda sering beranggapan bahwa dalam bertutur
Jawa krama lugu memiliki banyak pertimbangan yang harus dipikirkan antara
lain: harus berfikir terlebih dahulu perihal pemilihan kosakata krama itu
sendiri dan penempatan kosakata krama itu untuk siapa. Karena banyak
pertimbangan inilah mengakibatkan bentuk tuturan krama lugu mulai jarang
digunakan. Apabila digunakan pada umumnya berupa tuturan pendek atau
tuturan jawaban. Sedang wujud bentuk tuturan panjang seringkali berbentuk
percampuran kode dengan bahasa Indonesia. Pola bentuknya berupa
penyisipan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan.
Penyisipan leksikon bahasa Indonesia ke dalam tuturan Jawa dapat
disebabkan oleh:
(1) Penutur mengalami kesulitan dalam menemukan padanan bentuk
krama.
(2) Kepraktisan dan kemudahan berpikir manakala bertutur dengan
menggunakan bahasa Indonesia.
(3) Kurang ada keterlatihan dan kebiasaan untuk bertutur krama lugu.
Aturan dasar penggunaan tuturan Jawa krama lugu adalah digunakan
manakala penutur/01 memiliki status sosial lebih tinggi atau lebih tua tetapi
masih memiliki rasa segan dan menghormati mitra tuturnya. Dapat juga
peserta tutur yang memiliki status sosial relatif sederajad atau umur sebaya
tetapi baru berkenalan dan belum akrab, serta ada keinginan untuk
membangun pencitraan kesopanan dalam bertutur.
Pada umumnya di lingkungan keluarga tuturan krama lugu lebih
sering dipakai untuk menghormati mitra tutur yang memiliki kedudukan
fungsi sosial lebih tinggi. Tuturan krama lugu tumbuh subur pada keluarga
yang memegang dan menanamkan tradisi Jawa ke dalam sendi-sendi
kehidupan. Dalam tatanan Jawa sang suami memiliki fungsi sosial tertinggi
di kehidupan keluarga. Terkait dengan fungsi sosial maka tuturan krama lebih
sering dipakai oleh isteri kepada suami atau anak kepada orang tua. Adapun
potret tuturan krama lugu di kalangan keluarga muda perkotaan tercermin
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Data 4e-9:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Muda Perkotaan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Bapak tadi dipunpadosi pak RT.
„Bapak tadi dicari pak RT‟
(2) Suami : Ada apa Bu, ninggalke pesen po‟o?
„Ada apa Bu, meninggalkan pesan apa?‟
(3) Istri : Mboten Pak, hanya nitipaken undangan.
„Tidak Pak, hanya menitipkan undangan‟
(4) Suami : Undangane di mana, go‟o rene.
„Undangane di mana, bawakan ke sini‟
(5) Istri : Wonten bupet Pak, di atas tivi.
„Di bupet Pak, di atas tvi‟
Peristiwa tutur (4e-9) di atas, terjadi pada keluarga muda perkotaan
yang tinggal Jalan dr. Sutomo, Pekalongan. Latar sosiokultural yang
menyertainya adalah dua peserta tutur, yakni antara istri/01 dengan suami/02.
Sang istri adalah ibu rumah tangga berusia 38 tahun dan sang suami berusia
40 tahun bekarja sebagai karyawan dealer mobil. Topik dalam peristiwa tutur
ini adalah surat undangan dan terjadi dalam suasana santai dan akrab.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-9) merupakan
perwakilan dari warna tuturan yang terjadi pada keluarga muda perkotaan.
Dipandang dari sudut penuturnya ada upaya dari sang istri/01 untuk berujar
secara halus dengan menfaatkan leksikon krama dan bahasa Indonesia dalam
tuturannya. Hal ini dilakukan sebagai daya upaya untuk menghormati 0 2
sebagai suami dan kepala rumah tangga. Sedang sang suami merespon ujaran
dengan menfaatkan tuturan ngoko berdialektal lokal atau menyisipkan
leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan.
Secara umum, bentuk tuturan yang diujarkan oleh istri-suami dalam
peristiwa tutur (4e-9) telah terinterfernsi oleh bahasa Indonesia, yakni dengan
menyisipkan leksikon bahasa Indonesia ke dalam tuturan Jawa.

Bentuk

campur kode ini telah menjadi fenomena umum dan berterima dalam tuturan,
terutama di lingkungan keluarga perkotaan.
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Tingginya pemanfaatan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan
krama lugu disebabkan oleh asumsi yang berkembang di lingkungan penutur
Jawa di Kota Pekalongan, sebagai berikut:
1) Leksikon bahasa Indonesia memiliki kedudukan setara dengan
leksikon krama dalam posisinya sebagai perwujudan kosakata halus
dan sopan.
2) Leksikon bahasa Indonesia dan leksikon krama dapat saling
menggantikan. Manakala mengalami kesulitan menemukan leksikon
krama dapat digantikan leksikon bahasa Indonesia, tanpa mengurangi
rasa hormat kepada mitra tuturnya.
3) Pada umumnya penguasaan leksikon bahasa Indonesia jauh lebih baik
daripada penguasaan leksikon krama.
Berdasarkan tiga asumsi yang berkembang di masyarakat Jawa Kota
Pekalongan maka bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-9)
dapat dikelompokkan atas dua ragam, yakni ragam krama lugu yang
diujarkan oleh sang isteri/01 (4e-9:1,3,5) dan ragam ngoko alus yang
diujarkan oleh sang suami/02 (4e-9:2,4). Adapun potret tuturan krama lugu
yang diujarkan oleh sang istri tercermin dalam deskripsi di bawah ini.
Tuturan (4e-9:1): Bapak tadi dipunpadosi pak RT „Bapak tadi dicari
pak RT‟. Bila berangkat dari asumsi penuturnya maka tuturan ini dapat
dikategorikan sebagai tuturan beragam krama lugu bercampur kode dengan
leksikon bahasa Indonesia (tipe Krl-bI). Ragam krama lugu bertipe Krl-bI
cukup produktif di dalam tuturan keluarga muda perkotaan. Ragam ini
ditandai dengan munculnya leksikon bI: tadi (Kr: wau) dalam tuturan krama
lugu. Tampaknya leksikon bI: tadi muncul mendampingi leksikon krama
polimorfemis: {dipun-padosi} „dicari‟ yang menduduki fungsi inti dalam
kalimat, sekaligus yang memperkuat kedudukannya sebagai tuturan beragam
krama lugu.
Tuturan (4e-9:3): Mboten Pak, hanya nitipaken undangan „Tidak Pak,
hanya menitipkan undangan‟. Tuturan ini pun dikategorikan sebagai tuturan
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hadirnya leksikon krama: mboten „tidak‟ dan afiks krama {-aken} yang
melekat pada leksikon netral nitip „menitip‟ yang membentuk leksikon krama
polimorfemis: nitipaken „menitipkan‟. Sedang leksikon bI yang disisipkan
adalah hanya (Kr: namung) dan undangan (Kr: serat, ulem).
Tuturan (4e-9:5): Wonten bupet Pak, di atas tivi „Di bupet pak, di atas
televisi‟. Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan beragam krama lugu
bertipe Krl-bI. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengelompokkan
sebagai tuturan bertipe Krl-bI adalah munculnya sebuah leksikon krama:
wonten „ada‟ dalam tuturan dan digunakan untuk mengormati mitra tutur.
Dalam tuturan leksikon krama: wonten „ada‟ diikuti oleh leksikon netral:
bupet „bufet‟, pak „bapak‟ dan tivi „telivisi‟. Leksikon bahasa Indonesia yang
disisipkan dalam tuturan krama lugu adalah di atas (Kr: nginggil atau wonten
inggil).
Temuan yang diperoleh melalui peristiwa tutur di atas adalah
penggunaan tuturan Jawa beragam krama lugu murni pada keluarga muda
perkotaan mulai jarang dipakai. Pada umumnya ragam krama lugu yang
kerap dipakai adalah tuturan krama lugu yang telah terinterferensi oleh
leksikon bahasa Indonesia. Fenomena ini terjadi karena rendahnya
penguasaan kosakata krama yang berujung kesulitan menemukan padanan
bentuk krama. Tipe campur kode Krl-bI lebih produktif ketimbang ragam
krama lugu sendiri, terlebih muncul asumsi umum bahwa kedudukan
leksikon bahasa Indonesia patut dan sopan dalam tuturan Jawa.
b. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Penggunaan bahasa Jawa krama lugu dalam kehidupan sehari-hari
pada keluarga muda yang tinggal di area perkampungan masih sering
digunakan. Produktivitas pemakaiannya cukup tinggi. Tuturan beragam
krama lugu

dalam

kehidupan keluarga

muda dimanfaatkan untuk

menghormati mitra tutur yang disegani dan dipatuhi. Faktor disegani
biasanya terjadi pada tuturan istri kepada suami, sedang faktor dipatuhi
biasanya terjadi pada tuturan anak kepada orang tua.
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Faktor lain yang menopang atas penggunaan tuturan krama lugu
adalah kebiasaan bertutur sehari-hari yang digalang oleh keluarga. Dalam
kehidupan keluarga perkampungan biasanya masih kuat ketaatan terhadap
tradisi dan pranata budaya Jawa. Tradisi dan pranata Jawa alat
penyampaiannya adalah tuturan Jawa krama. Biasanya, keluarga yang ketat
tradisinya penguasaan tuturan kramanya pun akan baik
Pada kehidupan keluarga muda perkampungan penggunaan tuturan
krama lugu sering kali digunakan oleh penuturnya untuk menghormati mitra
tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih tinggi dan dipatuhi. Alur
penggunaannya kerap kali dipakai oleh sang istri kepada suami. Kadangkala
terjadi pula sang suami menggunakan tuturan krama lugu bila hadir pihak
lain.
Dalam peristiwa tutur ini bentuk tuturan ragam krama lugu pada
keluarga muda perkampung di wakili oleh keluarga muda yang tinggal di
Baros, Pekalongan Timur. Bentuk tuturan tersebut terpotret pada data di
bawah ini:
Data 4e-10:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Muda Perkampungan
(Istri-Suami)
(1) Suami : Bu, aku pak nong pasar bheli tawas karo malam
„Bu, aku akan ke pasar beli tawas dan malam18‟
(2) Istri : Tawas mawon Pak, malamipun taseh cekap.
„Tawas saja Pak, malamnya masih cukup‟
(3) Suami : Po‟o malame jek tho.
„Bagaimana malamnya masih tho,
(4) Istri : Tasih, tumbas tawas mawon?
„Masih, beli tawas saja?‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur di atas adalah dua
peserta tutur yang terikat oleh tali perkawinan, yakni sang suami berusia 35
tahun bekerja sebagai perajin batik tulis dan sang istri berusia 30 tahun
sebagai ibu juga sebagai perajin batik tulis. Keduanya memiliki keahlian yang

18
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sama. Topik tuturan dalam peristiwa tutur ini adalah belanja bahan
pengolahan kain dan terjadi dalam suasana santai dan akrab.
Varian bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-10) ada
dua ragam, yakni ragam ngoko lugu (4e-10:1,3) dan krama lugu (4e-10:2,4)
yang diwarnai dialek setempat. Tuturan ragam ngoko lugu diujarkan oleh
sang suami. Tuturan yang diujarkan oleh sang istri beragam krama lugu.
Dasar pertimbangan yang digunakan oleh suami memilih tuturan ngoko lugu
adalah faktor fungsi sosial yang melekat pada dirinya. Sedang dasar
pertimbangan sang istri memilih tuturan ragam krama lugu adalah sikap
hormat dan segan terhadap suami, sekaligus sebagai perwujudan perilaku
sopan. Potret tuturan yang beragam krama lugu dideskripsikan di bawah ini.
Tuturan (4e-10:2): Tawas mawon Pak, malamipun taseh cekap
„Tawas saja pak, malamnya masih cukup‟. Tuturan ini dikategorikan sebagai
uturan beragam krama lugu. Dasar pertimbangannya adalah komponen
penyususn ujaran dibangun oleh leksikon dan imbuhan krama, serta leksikon
netral. Leksikon krama yang dipilih adalah mawon „saja‟, taseh „masih‟, dan
cekap „cukup‟. Leksikon netral yang menyertai terkait dengan nama bahan
dasar batik: tawas dan malam, serta sapaan mesra untuk suami: pak.
Diperkuat oleh imbuhan krama yang melekat pada leksikon krama yakni
sufiks {-ipun}. Pilihan tuturan krama lugu ini semata-mata digunakan untuk
menghormati mitra tuturnya, yang sekaligus sebagai suaminya.
Bentuk hormat dan sikap sopan kepada sang suami berlanjut
diwujudkan dalam tuturan krama lugu lainnya, yakni pada tuturan (4e-10:4):
Tasih, tumbas tawas mawon? „Masih, beli tawas saja‟. Tuturan inipun,
dibangun oleh kosakata krama: tasih „masih‟, tumbas „beli‟ dan mawon
„saja‟.
Dua tuturan krama yang diujarkan oleh sang istri kepada sang suami
merupakan potret penggunaan tuturan krama lugu dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga muda yang bertempat tinggal di wilayah
perkampungan. Penggunaan tuturan ini dimanfaatkan sebagai perwujudan
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sarana untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan berumah tangga. Temuan
yang diperoleh adalah bentuk tuturan krama lugu yang dipakai masih murni
belum terinterfensi oleh bahasa Indonesia. Fenomena ini dapat juga
digunakan sebagai parameter bahwa penguasaan kosakata krama masyarakat
perkampungan cukup baik dan terpelihara.
Faktor yang memicu terpeliharanya tuturan krama lugu dalam
kehidupan keluarga muda adalah (1) faktor segan biasanya terjadi pada
tuturan istri kepada suami, (2) faktor patuh biasanya terjadi pada tuturan anak
kepada orang tua, dan (3) faktor miliu biasanya terjadi pada keluarga yang
kuat memegang tradisi dan pranata Jawa.
c.

Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Potret penggunaan bahasa Jawa krama lugu juga dibidik pada
kalangan keluarga tua yang bertempat tinggal di perkotaan. Fenomena yang
berkembang saat ini adalah keluarga tua perkotaan terutama di lingkungan
perumahan (lebih sering berbaur dengan komunitas urban) bentuk tuturan
Jawanya telah terinterferensi bahasa Indonesia. Wujud tuturan yang kerap kali
dipakai berbentuk campur kode (Krl-bI).
Bentuk tuturan Jawa beragam krama lugu di lingkungan keluarga tua
perkotaan di wakili oleh keluarga yang bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro
Aminoto, Pekalongan. Potret penggunaan tuturan tersebut terpotret pada
peristiwa tutur di bawah ini:
Data 4e-11:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Tua Perkotaan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Pak mangke ikut kempalan mboten?
„Pak nanti ikut kumpulan (rapat) tidak?‟
(2) Suami : Walah meh lali Bu, tempate di mana Bu?
„Walah hampir lupa Bu, tempatnya di mana Bu?‟
(3) Istri : Wonten rumahipun pak RT.
„Di rumahnya pak RT.‟
(4) Suami : Bu, tulong ngko dielingke maneh ya.
„Bu, tolong nanti diingatkan lagi ya.‟
(5) Istri : Inggih, insyaallah.
commit to user
„Ya, insyaallah.

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
285

Latar sosiokultural yang terdapat dalam peristiwa tutur (4e-11) di atas
adalah dua peserta tutur yang terikat oleh tali perkawinan, yakni seorang
suami berusia 55 tahun bekerja sebagai pedagang beras di pasar induk
Pekalongan, dan sang istri berusia 50 tahun membuka usaha toko klontong di
rumah. Peristiwa tutur ini terjadi dalam suasana akrab dengan topik tuturan
adalah rapat bulanan warga.
Varian tuturan yang terjadi dalam peristiwa tutur ini adalah tuturan
Jawa beragam ngoko lugu (4e-11:2,4) dan krama lugu (4e-11:1,3,5). Tuturan
ngoko lugu menjadi pilihan sang suami dalam berkomunikasi dengan sang
istri. Pilihan ini tidak dapat dilepaskan dari status fungsi sosial yang melekat
pada diri suami, dan sekaligus telah menjadi kebiasaan keseharian
menggunakan tuturan ngoko lugu bila berkomunikasi dengan anggota
keluarga lainnya. Tuturan krama lugu menjadi pilihan sang istri dalam
bertutur dengan sang suami. Pilihan ini dilakukan dengan pertimbangan
bahwa seorang istri mempunyai kewajiban untuk menghormati dan patuh
kepada sang suami sekaligus menjadi imam dalam keluarga. Diharapkan
kehidupan dalam keluarga menjadi harmoni. Adapun bentuk tuturan krama
lugu yang diujarkan oleh sang istri terpotret pada tuturan di bawah ini.
Tuturan (4e-11:1): Pak mangke ikut kempalan mboten? „Pak nanti ikut
kumpulan (rapat) tidak?‟. Tuturan ini adalah bentuk tuturan krama lugu yang
terjadi dalam lingkungan keluarga tua yang bertempat tinggal di wilayah
perkotaan. Ragam ini terbentuk atas percampuran tuturan krama dengan
bahasa Indonesia atau bertipe Krl-bI. Dikategorikan sebagai tuturan krama
lugu karena ujaran ini didominasi oleh leksikon krama yang diperuntukkan
kepada mitra tutur sebagai wujud penghormatan dan sikap sopan. Sedang
kehadiran leksikon bahasa Indonesia dalam ujaran ini diduga disebabkan
kesulitan dalam menemukan padanan dalam bentuk krama atau justru lebih
mudah dan terbiasa menggunakan leksikon bI: ikut daripada leksikon krama:
tumut „ikut‟.
Tampaknya tipe Krl-bI cukup produktif, terbukti pada tuturan
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tuturan ini memperlihatkan gejala yang sama, yakni masuknya leksikon bI
dalam ujaran krama. Dalam tuturan tersebut leksikon bI: rumah mengalami
naturalisasi melalui proses morfologi bahasa Jawa dengan ditambahkan sufiks
krama {-ipun}, sehingga berperilaku seperti leksikon krama: rumahipun.
Tuturan (4e-11:5): Inggih, insyaallah „Ya, insyaallah‟, dikategorikan
sebagai tuturan krama lugu yang disertai leksikon religius insyaallah „bila
Tuhan mengizinkan‟. Tuturan pendek atau tuturan jawaban ini biasanya
beragam krama lugu karena cukup diperlukan satu atau dua kata krama saja
untuk menjawab pertanyaan. Bentuk ini cukup produktif, antara lain:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

mboten mawon.
dereng
sampun cekap
tasih kirang
nuwun sewu

„tidak saja‟
„belum‟
„sudah cukup‟
„masih kurang„
„permisi „

Temuan yang diperoleh berdasarkan data empirik yang terjadi pada
keluarga tua yang bertempat tinggal di area perkotaan adalah potret tuturan
Jawa beragam krama lugu telah mengalami kelonggaran yakni dapat disisipi
leksikon bahasa Indonesia. Masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam
ujaran krama lugu lebih banyak disebabkan oleh (1) kesulitan dalam
menemukan padanan dalam bentuk krama dan (2) muncul asumsi bahwa
leksikon bahasa Indonesia memiliki kedudukan sejajar dengan leksikon
krama dalam kesopanan bertutur. Dengan demikian, berkembang anggapan
bahwa menggunakan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan krama tidak
akan mengurangi nilai kesopanan dalam bertutur.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Penggunaan bahasa Jawa ragam krama lugu masih produktif dalam
kehidupan sehari-hari di kalangan keluarga tua yang tinggal di wilayah
perkampungan. Tumbuh suburnya penggunaan ragam ini tidak dapat
dilepaskan dengan tradisi budaya Jawa yang masih kental dalam rantai
kehidupannya. Tradisi kegotongroyongan dan tegur sapa masih lekat dalam
kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya kepedulian sosial masih tinggi.
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Lingkungan keluarga tua perkampungan kebiasaan menggunakan
bahasa Jawa masih ditanamkan cukup baik terhadap anggota keluarganya.
Peran orang tua cukup tinggi. Namun tujuan sebenarnya adalah ingin
menerapkan sopan santun terhadap anak-anaknya agar menjadi anak yang
hormat dan patuh kepada orang tua. Tampaknya tujuan ini berdampak
terhadap pewarisan penggunaan tuturan Jawa karena di dalam tuturan Jawa
tertanam subasita (kesopanan).
Tuturan krama lugu sangat akrab dalam tuturan antara suami-isteri,
yang lebih sering adalah tuturan isteri kepada suami. Bila suami bertutur
krama lugu kepada isteri pada umumnya ada pihak lain yang hadir dalam
peristiwa tutur tersebut atau sebagai bentuk pembelajaran manakala sang anak
pun hadir dalam peristiwa tutur.
Penggunaan tuturan Jawa beragam krama lugu dari kalangan keluarga
tua yang tinggal di wilayah perkampungan diwakili oleh keluarga yang
bertempat tinggal di Kuripan Lor, Pekalongan Selatan. Adapun bentuk
tuturan yang digunakan tercermin dalam peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-12:
Potret Tuturan Krama Lugu Keluarga Tua Perkampungan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Pak, mbejing tumut ngawati?
„Pak, besuk ikut mengawasi?‟
(2) Suami : Ya Bu, bena gelis mari.
„Ya Bu, biar cepat selesai‟
(3) Istri : Tukangipun ingkang melebet pinten?
„Tukangnya yang berkerja berapa?‟
(4) Suami : Lima, si Karyo karo Kardi pamit.
„Lima, si Karyo dan Kardi izin‟
(5) Istri : Ampun supe, talangipun dipundandosi riyin.
„Jangan lupa, talangnya diperbaiki dulu.‟
Latar sosiokultaral yang terdapat pada peristiwa tutur (4e-12) adalah
dua peserta tutur yang terikat dengan tali perkawinan, sehingga relasi antara
dua penutur tersebut sangat akrab. Sang suami berusia 55 tahun bekerja
sebagai perawat di puskesmas,commit
dan sang
istri berusia 50 tahun bekerja sebagai
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guru tari. Peristiwa tutur ini terjadi dalam suasana santai dengan topik
pekerjaan tukang.
Peristiwa tutur (4e-12) yang dituturkan oleh keluarga tua yang tinggal
di wilayah perkampungan memiliki ketetapan dan kemantapan ragam, yakni:
(1) bentuk ragam ngoko lugu dialektal Pekalongan yang diujarkan oleh sang
suami kepada sang istri; (2) bentuk ragam krama lugu yang diujarkan oleh
istri kepada sang suami.
Dua ragam berbeda dapat terjadi dalam satu peristiwa tutur bila terjadi
ketimpangan status fungsi sosial. Pada peristiwa tutur (4e-12) sang suami
memiliki kedudukan fungsi sosial tinggi dalam tatanan kehidupan keluarga
Jawa. Sebaliknya sang istri berada di bawah sang suami. Kondisi ini
memungkinkan sang suami leluasa memilih tingkat tutur, namun sang istri
terbelenggu terhadap pilihan tingkat tutur. Pada peristiwa tutur (4e-12) sang
istri memilih ragam krama lugu. Potret tuturan krama lugu yang diujarkan
sang isteri tercermin pada tuturan (4e-12:1,3,5) dideskripsikan di bawah ini.
Tuturan (4e-12:1): Pak, mbejing tumut ngawati? „Pak, besuk ikut
mengawasi‟. Tuturan yang diujarkan sang isteri dikategorikan sebagai tuturan
Jawa beragam krama lugu. Dasar pertimbangannya adalah tuturan tersebut
dibangun oleh leksikon yang berasal dari kategori krama: mbejing „besuk‟,
tumut ikut‟, dan ngawati „mengawasi‟, dan sapaan mesra kekeluargaan yang
tergolong netral: Pak „bapak‟. Lebih utama lagi bahwa tuturan tersebut
dipakai sebagai bentuk hormat terhadap sang suami, sekaligus sebagai
perwujudan perilaku sopan sang istri kepada sang suami.
Tuturan (4e-12:3): Tukangipun ingkang melebet pinten? „Tukangnya
yang berkerja berapa?‟ Tuturan ini pun dikategorikan sebagai tuturan
beragam krama lugu, semua leksikon yang digunakan dalam ujaran
berkategori krama. Leksikon netral: tukang „tukang‟ mendapat imbuhan
krama {-ipun} dapat mengubah menjadi leksikon krama, karena kadar
kehalusannya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Leksikon krama lainnya
yang membentuk tuturan krama lugu adalah ingkang „yang‟, melebet „masuk‟
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dan pinten „berapa‟. Sikap inti dari tuturan ini adalah sebagai tindak hormat
dan sikap sopan dari sang isteri kepada suami.
Kekuatan bentuk krama lugu tercermin kembali pada tuturan (4e12:5): Ampun supe, talangipun dipundandosi riyen „Jangan lupa, talangnya
diperbaiki dulu‟. Tuturan ini kadar kesulitannya lebih tinggi dibandingakan
pada dua tuturannya sebelumnya. Pada tuturan (4e-12:5) selain menampilkan
leksikon krama dalam tuturan juga memperlihatkan kemahiran penutur dalam
membangun leksikon polimorfemis berkategori krama. Imbuhan krama {ipun} dilekatkan pada leksikon netral talang berubah menjadi leksikon
krama: talangipun „talangnya‟ dan prefiks krama {dipun-} membentuk
leksikon krama: dipundandosi „diperbaiki‟.
Berdasarkan data empirik dari percakapan yang terjadi pada peristiwa
tutur di atas diperoleh temuan bahwa kalangan keluarga tua yang bertempat
tinggal di area perkampungan masih mahir dalam bertutur menggunakan
ragam krama lugu. Kemahiran ini tampaknya disebabkan oleh perilaku dan
sikap penuturnya sendiri, yakni membiasakan bertutur Jawa krama dalam
kehidupan berkeluarga. Meskipun tujuan awalnya hanya ingin menanamkan
perilaku hormat dan sikap sopan dalam tatanan keluarga. Hasilnya cukup
besar, yakni terjadi proses pembelajaran terhadap bahasa Jawa. Dalam bahasa
Jawa itu sendiri terdapat tatanan perilaku hormat dan kesopanan yang
tersimpan di dalam unggah-ungguhing basa.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu pada
Ranah Keluarga
Temuan yang diperoleh atas penggunaan tuturan Jawa beragam krama
lugu pada ranah keluarga adalah
1) Keluarga muda dan keluarga tua perkotaan penggunaan tuturan krama
lugu kerap kali terinterfrensi oleh bahasa Indonesia (tipe Krl-bI). Hal
ini terjadi akibat rendahnya penguasaan kosakata krama dan muncul
asumsi bahwa kedudukan leksikon bahasa Indonesia sejajar dengan
leksikon krama.
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2) Keluarga muda dan keluarga tua perkampungan, penggunaan tuturan
krama lugu belum terinterfensi oleh bahasa Indonesia. Penguasaan
kosakata krama cukup baik dan terpelihara. Faktor pemicunya adalah
(1) faktor segan biasanya terjadi pada tuturan isteri kepada suami, (2)
faktor patuh biasanya terjadi pada tuturan anak kepada orang tua, dan
(3) faktor miliu biasanya terjadi pada keluarga yang kuat memegang
tradisi dan pranata Jawa.
5. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus pada Ranah Keluarga
Penggunaan bahasa Jawa ragam krama alus dalam tuturan sehari-hari
pada penutur Jawa Pekalongan memiliki kadar kehalusan yang berbeda-beda
antara kelompok penutur yang satu dengan yang lainnya. Kadar kehalusan ini
meliputi: sikap hormat, sikap menghargai orang lain, dan sikap sopan. Pada
umumnya kadar perbedaan ini terletak pada kualitas tuturannya, yang terukur
melalui pemilihan dan penempatan kosakata krama inggil dalam tuturan.
Tipe penggunaan tuturan krama alus pada ranah keluarga, dibeda atas
empat tipe, yakni:
1) Tipe baku adalah tuturan krama alus yang sesuai kaidah normatif.
2) Tipe longgar adalah tuturan krama alus yang longgar terhadap kaidah
normatif. Kelonggaran terjadi pada pemilihan dan penempatan leksikon
krama inggil dalam tuturan.
3) Tipe dialektal adalah tuturan krama alus yang diwarnai oleh fitur dialektal
baik pada leksikon maupun aksennya.
4) Tipe campur kode adalah tuturan krama alus yang terinterferensi oleh
leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan.
Tuturan Jawa beragam krama alus di wilayah pakai Kota Pekalongan
memiliki potret yang khas. Kekhasan yang dimilikinya adalah bentuk tuturannya
memiliki kebebasan dalam berekspresi,

kelonggaran menempatkan unsur

dialektal dalam ujaran, dan logat atau aksen yang dimiliki penuturnya.
Kebebasan berekspresi pada umumnya diperlihatkan oleh penutur yang
bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Kebebasan berekspresi ini diwujudkan
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melalui kebebasan menyisipkan kosakata bahasa Indonesia dalam ujaran (tipe
campur kode). Perilaku ini dilakukan karena bahasa Indonesia telah mendominasi
dalam kehidupan bertutur sehari-hari, akibat berkelanjutan adalah penguasaan
kosakata krama inggil semakin berkurang. Rendahnya terhadap penguasaan
kosakata krama khususnya krama inggil akan memicu penutur untuk
menyisipkan leksikon bahasa Indonesia atau bahasa asing dalam tuturan. Seperti
kasus di bawah ini.
Data 4e-13:
(1) Bapak tindakipun naik napa?
„Bapak perginya naik apa?‟
(2) Seratipun sampun dibawa bapak .
„Suratnya sudah dibawa bapak‟
(3) Estu sampun kler persoalnipun.
„Sungguh sudah selesai persoalannya‟
(4) Nuwun sanget pulsanipun sampun masuk.
„Terima kasih sekali pulsanya sudah masuk‟
(5) Ibu siyos ngaos ke pondok.
„Ibu jadi mengaji ke pondok‟
Tuturan (4e-13) sering terjadi dalam peristiwa tutur. Hal ini membuktikan
bahwa tuturan krama alus telah terinterferensi oleh leksikon bahasa Indonesia
dan bahasa asing (bahasa Inggris). Tuturan (4d-1) di atas tidak lagi murni tuturan
krama alus bahasa Jawa, namun telah tersisipi leksikon bahasa Indonesia (4e13:1): naik, (4e-13:2): dibawa, (4e-13:4): masuk, (4e-13:5): ke dan leksikon
bahasa Inggris (4e-13:3): kler (clear).
Unsur dialektal yang terdiri atas leksikon lokal, bunyi ujaran dan aksen
dialektal kerapkali mewarnai tuturan. Kekuatan aksen dialektal dapat menuntun
asal-usul penutur. Kekuatan aksen dialektal yang melekat pada tuturan krama
alus berada pada posisi akhir ujaran, direalisasikan melalui fona panjang pada
posisi ultima, terutama vokal [a:] dan [o:], tercermin pada data 4e-14 di bawah
ini.
Data 4e-14:
Potret Kojahan Pekalongan
(1) mangga‟a
(2) mboten pa‟a

[maŋgaqa:]
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(3) dahara ya‟o
[dahara: yaqᴐ]
„makanlah ya‟
(4) sinten po‟o
[sintən pᴐqᴐ:]
„siapa ya‟
(5) kiye halah po‟o tumbhaso [kiye halah pᴐqᴐ tumbhasᴐ:]
„ini saja yang dibeli ya‟
Pengguna tuturan krama alus di wilayah pakai Pekalongan adalah penutur
muda dan tua, baik yang tinggal di lingkungan perumahan maupun
perkampungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hampir semua penutur
Jawa Pekalongan mengenal dan atau menggunakan tuturan beragam krama alus.
Unsur pembedanya lebih tampak pada area tempat, fenomena yang terjadi adalah:
1) Keluarga muda dan keluarga tua perkotaan memiliki kecenderungan
menggunakan tuturan krama alus dengan aturan yang cukup longgar.
Kelonggaran ini tertelatak pada penempatan kosakota krama alus dalam
tuturan. Namun, kelonggaran ini masih dipahami dan disadari oleh
penuturnya untuk mengantisipasi kesalahan seringkali

disisipkan

leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan.
2) Keluarga muda dan keluarga tua perkampungan memiliki kecenderungan
menggunakan tuturan krama alus yang cukup ketat, terutama perihal
penerapan kaidah penggunaan tuturan. Dari segi kualitas tuturan keluarga
tua lebih ketat mencermati tuturan daripada keluarga muda. Kecermatan
pada penguasaan, pemilihan, dan penempatan leksikon krama inggil
dalam tuturan.
Bertolak dari fenomena di atas, dapat diketahui gradasi kualitas bentuk
tuturan krama alus pada masing-masing penutur. Penutur Jawa yang bertempat
tinggal di wilayah perkampungan memiliki potensi menggunakan tuturan krama
alus yang lebih baik daripada yang tinggal di perkotaan.
Potret penggunaan tuturan Jawa beragam krama alus untuk masingmasing penutur dideskripsikan di bawah ini berdasarkan area tempat tinggal,
sekaligus dapat digunakan untuk menandai dan memilahkan ciri-ciri yang
melekat pada tuturan ragam krama alus.
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a. Keluarga Muda Jawa Perkotaan
Penggunaan tuturan krama alus dalam ranah keluarga memiliki potret
unik. Keunikan ini ditandai dengan fitur sebagai berikut:
1) Memiliki kebebasan berekspresi dengan ditandai masuknya leksikon
bahasa Indonesia dalam tuturan.
2) Memiliki kelonggaran dalam menerapkan kaidah normatif.
Pada umumnya keluarga muda memiliki kecenderungan untuk lebih
berekspresi dan lebih longgar menerapkan kaidah normatif bila dibandingkan
dengan keluarga tua. Dalam lingkungan keluarga tua masih ada upaya untuk
membatasi diri terhadap pengaruh kebebasan berekspresi dan berupaya pula
untuk taat terhadap kaidah normatif. Adapun potret tuturan krama alus pada
keluarga muda perkotaan dideskripsikan di bawah ini.
Data 4e-15:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Muda Perkotaan
(Istri-Suami)
(1) Istri

: Mas kapan mau tindak dalemipun bapak?
„Mas kapan mau pergi ke rumahnya bapak?‟
(2) Suami : Minggu ngarep bae Dhik, ki leh isoa.
„Minggu depan saja Dik, itupun kalau bisa.‟
(3) Istri : Oo leh dereng tentu pok.
„Oo kalau begitu belum tentu bisa.‟
(4) Suami : Rung Dhik, dhengok acaraku sik ra.
„Belum Dhik, melihat acaraku dulu.‟
(5) Istri : Nggih sampun, mboten usah matur bapak dulu leh.
„Ya sudah, tidak perlu bicara dengan bapak dulu.‟
Latar sosiokultural peristiwa tutur (4e-15) di atas adalah dua peserta
tutur yang terikat oleh tali perkawinan. Sang istri berusia 33 tahun sebagai ibu
rumah tangga murni dan suami berusia 39 tahun bekerja sebagai pedagang
kain di Pasar Batik Setono. Keluarga muda ini bertempat tinggal Perum
Buaran, Pekalongan. Peristiwa tutur tersebut berlangsung dalam suasana
santai dan akrab, topik tuturan yang diangkat adalah menengok orang tua.
Bentuk tuturan yang mewarnai peristiwa tutur (4e-15) adalah tuturan
Jawa dialektal Pekalongan beragam ngoko lugu dan krama alus. Tuturan
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leksikon dialektal berlogat Pekalongan, sedang yang diujarkan oleh sang istri
adalah tuturan ragam krama lugu (4e-15:3) dan krama alus (4e-15:1,5).
Kedudukan sang isteri dalam peristiwa tutur (4e-15) bertindak sebagai
penutur/01. Tuturan yang menjadi pilihan adalah krama lugu dan krama alus.
Kedua ragam tuturan tersebut menjadi pilihan karena ada kewajiban bagi
sang istri dalam tatanan keluarga Jawa untuk menghormati sang suami
sebagai kepala rumah tangga, terlebih dalam kehidupan keluarga tersebut,
sang suami menjadi penyangga kekuatan ekonomi keluarga. Bentuk rasa
hormat sang istri kepada sang suami diwujudkan dalam bentuk tuturan
beragam krama lugu dan alus, sekaligus sebagai ungkapan kesopanan
terhadap suami.
Potret tuturan krama alus yang diujarkan oleh sang istri terhadap sang
suami memperlihatkan fitur sebagai berikut:
1) Leksikon krama inggil dalam tuturan ditujukan kepada mitra tutur
sebagai bentuk penghormatan.
2) Tuturan kerapkali disisipi dengan leksikon dialektal dan diwarnai bunyi
ujaran berlogat lokal.
3)

Tuturan kerapkali disisipi dengan leksikon bahasa Indonesia.
Leksikon krama inggil pada tuturan (4e-15) ditujukan kepada mitra

tutur atau mitra yang dituturkan, sebagai bentuk penghormatan dan
kesopanan. Leksikon krama inggil yang digunakan adalah leksikon tindak
„pergi‟ dan dalem „rumah‟ (4e-15:1) dan leksikon matur „bicara‟ (4e-15:5).
Penerapan leksikon krama inggil dalam tuturan di atas telah sesuai dengan
kaidah normatif BJS. Penutur memperhatikan kaidah penerapan leksikon
krama inggil dalam tuturan, yakni hanya patut diperuntukkan kepada mitra
tutur (tindak „pergi‟ dan matur „bicara‟) dan kepada mitra yang dituturkan
(dalemipun „rumahnya‟).
Leksikon dialektal dan bunyi ujaran merupakan ciri identikal
kedaerahan yang tidak dapat ditanggalkan karena telah melekat secara
emosional dalam diri pentur. Ciri identikal tersebut melekat pada tuturan (4ecommit to user
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dimarkai dengan bunyi ujaran berkategori fatis: oo leh dan pok yang memiliki
fungsi penegas ujaran. Begitu juga, pada tuturan (4e-15:5): Nggih sampun,
mboten usah matur bapak dulu leh „Ya sudah, tidak perlu bicara dengan
bapak dulu‟ yang disertai pemarka bunyi ujaran leh yang berfungsi sebagai
penyelaras ujaran pada akhir tuturan.
Penyisipan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan beragam krama
alus terjadi pada tuturan (4e-15:1): Mas kapan mau tindak dalamipun
bapak?‟ Mas kapan mau pergi ke rumahnya bapak?‟ dan tuturan (4e-15:5):
Nggih sampun, mboten usah matur bapak dulu „Ya sudah, tidak perlu bicara
dengan bapak dulu‟. Leksikon bahasa Indonesia yang disisipkan adalah mau
(Kr: badhe) dan dulu (Kr: rumiyin).
Penyisipan leksikon bahasa Indonesia ke dalam tuturan Jawa ragam
krama alus disebabkan oleh dua faktor, yakni:
(1) Penguasaan dan pemahaman terhadap leksikon krama dan krama inggil
kurang tertanam dalam kehidupan bertutur di lingkungan keluarga.
(2) Penguasaan dan pemahaman terhadap leksikon bahasa Indonesia
memiliki tempat dalam kehidupan bertutur sehari-hari.
Akibatnya penyisipan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan Jawa beragam
krama alus sering terjadi secara sertamerta dan tanpa disadari, sehingga
menjadi sebuah model tuturan (Kra-bI). Model tipe ini telah popular dan
berterima di kalangan penutur perkotaan, seperti bentuk tuturan sehari-hari di
bawah ini:
Data 4e-16:
(1) Duko banget po‟o.
„sangat marah‟
(2) Dhahar dulu po‟o.
„Bagaimana makan dulu‟
(3) Ayo leh silakan pinarak dulu.
„Ayo silakan duduk dulu‟
(4) Dak monggoh kersa baiknya peripun.
„Terserah saja baiknya bagaimana‟
(5) Ha'ah pok baru aja tindak.
„Sungguh benar baru saja pergi‟
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b. Keluarga Tua Jawa Perkotaan
Tuturan bahasa Jawa ragam krama alus yang digunakan pada keluarga
tua perkotaan tercermin di bawah ini.
Data 4e-17:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Tua Perkotaan
(Suami-Istri)
(1) Suami : Bu sing rawuh mau sapa leh?
„Bu yang datang tadi siapa?‟
(2) Istri : Pak Dhe Marjo, badhe perlu sekedhik kaliyan Bapak.
„Pak Dhe Marjo, ada perlu sedhikit dengan Bapak‟
(3) Suami : Hara‟ ring perlu apa ya, pak ora ninggalkie pesen?
„Kiranya perlu apa ya, tidak meninggalkan pesan?‟
(4) Istri : Mboten, ketingalipun badhe njangkepi cicilan.
„Tidak, kelihatannya akan melunasi cicilan/hutang.‟
(5) Suami : Ki kebejan tenan Bu, ring arep-arep temen.
„Beruntung sekali Bu, yang ditunggu-tunggu sekali.‟
(6) Istri : Mudah-mudahan estu, saget kagem imbuh-imbuh modal.
„Mudah-mudahan benar, dapat digunakan tambah-tambah
modal.‟

Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-17) adalah dua
peserta tutur suami-istri. Sang suami berusia 50 tahun bekerja sebagai
karyawan pemkot dan sang istri berusia 47 tahun sebagai ibu rumah tangga
dan membuka usaha kelontong di tempat tinggalnya. Keluarga ini bertempat
tinggal di kelurahan Kramatsari, Pekalongan Barat. Peristiwa tutur terjadi
dalam suasana santai pada Sabtu sore, topik tuturan adalah kedatangan
seorang tamu.
Bentuk tuturan yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-17) merupakan
potret sehari-hari dari warna tuturan yang terjadi pada keluarga tua di wilayah
perkotaan. Dalam peristiwa tutur tersebut muncul empat ragam tuturan:
ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus. Tuturan ragam ngoko
lugu (4e-17: 3,5) dan ngoko alus (4e-17:1) diujarkan oleh sang suami/01.
Pilihan ragam ngoko lugu dan ngoko alus dilakukan atas dasar pertimbangan
status fungsi sosial yang melekat pada diri suami dan kebiasaan dalam
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bertutur sehari-hari. Tuturan ragam krama lugu (4e-17:2) dan krama alus (4e17:4,6) diujarkan oleh sang isteri/02. Tampaknya pemilihan ragam krama
lugu dan krama alus didasarkan atas faktor kultural Jawa, yang menuntun
untuk ngajeni marang bojo „hormat dan berlaku sopan kepada suami‟.
Ragam krama alus yang dituturkan oleh sang istri sebagai respon atas
tuturan yang diujarkan oleh sang suami memiliki dua bentuk yang berbeda,
yakni krama alus (murni) dan krama alus bertipe Kra-bI. Pertama, tuturan
krama alus (4e-17:4): Mboten, ketingalipun badhe njangkepi cicilan „Tidak,
kelihatannya akan melunasi cicilan/hutang‟ sebagai tuturan krama alus yang
mematuhi penggunaan kaidah normatif, yakni leksikon polimorfemik krama
inggil: {ke-tingal-ipun} „kelihatannya‟ diperuntukkan kepada mitra yang
dituturkan/03 sedang leksikon lain yang menyertainya berbentuk leksikon
krama: mboten „tidak‟, badhe „akan‟, dan {n-jangkep-i} „melengkapi‟, serta
leksikon netral: cicilan „angsuran / cicilan‟.

Kedua, tuturan krama alus

bertipe Kra-bI (4e-17:6): Mudah-mudahan estu, saget kagem imbuh-imbuh
modal „Mudah-mudahan benar, dapat digunakan tambah-tambah modal‟. Pada tipe
ini, penutur selain menggunakan leksikon krama dan krama inggil,

juga

menyisisipkan leksikon bahasa Indonesia: mudah-mudahan (Kr: mugi-mugi) dan
modal (Net: pawitan) dalam tuturannya. Penempatan leksikon krama: estu „benar‟,
saget

„dapat‟, dan imbuh-imbuh „tambah-tambah‟ serta leksikon krama inggil:

kagem „digunakan‟ telah sesuai dengan penggunaan kaidah normatif. Kedua bentuk
tipe ini sekaligus dapat dipakai sebagai potret penggunaan krama alus yang terjadi di
wilayah perkotaan.
Berdasarkan fakta empirik melalui data tuturan di atas ditemukan bahwa
pada keluarga tua lingkungan perkotaan masih mempergunakan tuturan Jawa
beragam krama alus. Tuturan krama alus yang dipakai dapat dipilahkan atas dua
tipe. Tipe pertama adalah ragam krama alus yang masih taat terhadap penggunaan
kaidah normatif. Tipe kedua adalah tipe campur kode atau tipe Kra-bI, yakni

ragam krama alus yang penggunaannya telah mendapat pengaruh bahasa
Indonesia, berupa penyisipan leksikon bahasa Indonesia ke dalam tuturan
krama alus. Namun, penggunaan tipe Kra-bI masih terkontrol dalam kalangan
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keluarga tua, masih mampu mengendalikan diri untuk membatasi masuknya
leksikon bahasa Indonesia dalam tuturannya.
Berbeda dengan orang tua. tampaknya generasi mudanya kurang
mampu membendung masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan
halusnya, seperti terpotret pada peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-18:
Potret Kemampuan Tuturan Generasi Muda
di Kalangan Keluarga Tua Perkotaan
(Bapak-Anak)
(1) Bapak : Mas, ayo sinau.
„Mas, ayo belajar.‟
(2) Anak : Inggih Pak.
„Ya Pak‟
(3) Bapak : Bijene mau leh piraa?
„Nilai tadi dapat berapa ya?‟
(4) Anak : Angsal delapan puluh, wau radi sulit Pak.
„Dapat depapan puluh, tadi agak sulit Pak.‟
(5) Bapak : Poqo sinaumu, wis kabeh pok?
„Bagaimana belajarmu, sudah semua tha?‟
(6) Anak : Inggih sampun Pak, tapi memang sulit.
„Ya sudah Pak, tapi memang sulit‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-18) adalah dua
peserta tutur yang memiliki pertalian kekerabatan, yakni antara bapak dengan
anak. Sang bapak berusia 57 tahun pansiunan pegawai puskesmas dan sang
anak berusia 17 tahun pelajar SMU. Keluarga ini bertempat tinggal di
Kelurahan Kauman, Pekalongan Timur. Peritiwa tutur ini terjadi dalam
suasana santai dan bertopik pelajaran sekolah.
Peristiwa tutur (4e-18) adalah potret kemampunan generasi muda
dalam bertutur halus. Generasi muda hanya mampu menyentuh pada tataran
krama lugu. Tampaknya mengalami kesulitan bila bertutur sampai pada
tingkat tataran krama alus. Fakta peristiwa tutur di atas memperlihatkan
bahwa pada tataran krama saja telah banyak disisipi oleh leksikon bahasa
Indonesia. Fenomena ini, memperkuat dugaan bahwa penguasaan atas
leksikon krama terlebih krama inggil pada generasi muda masih kurang.
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Peristiwa tutur (4e-18) memperlihatkan produktivitas masuknya
leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan krama. Suburnya penyisipan
leksikon bahasa Indonesia tercermin dalam tuturan (4e-18:4, 6). Pada tuturan
ini, tampak dengan leluasa generasi muda menyisipkan sejumlah leksikon
bahasa Indonesia: delapan puluh, sulit (4e-18:4) dan memang sulit (4e-18:6)
ke dalam tuturan kramanya. Fakta ini, masih lebih baik bila dibandingkan
dengan generasi muda di lingkungan keluarga muda, yang sudah enggan
menggunakan tuturan krama dan bergeser ke dalam tuturan bahasa Indonesia.
Fenomena yang terjadi pada peristiwa tutur (4e-18) sekaligus sebagai
bukti bahwa generasi muda mulai enggan menggunakan tuturan krama lugu
murni terlebih krama alus. Pada umumnya, tuturan krama lugu hanya dipakai
dalam pelajaran kelas atau kondisi yang memaksanya. Manakala ada paksaan
dari orang tua, itupun dalam bentuk tuturan pendek, sebatas tuturan krama
lugu, seperti pada tuturan di bawah ini.
(1) Inggih Pak.
(2) Matur nuwun Bu.
(3) Nderek langkung.

„Ya Pak‟
„Terima kasih Bu‟
„Permisi‟

c. Keluarga Muda Jawa Perkampungan
Potret terhadap tuturan krama alus yang digunakan pada wilayah
perkampungan memiliki fitur sebagai berikut:
1) Lebih kental dengan ciri dialektalnya ditandai dengan leksikon
dialektal dan bunyi ujaran.
2) Cenderung taat kaidah dan menjadi longgar manakala hadir penanda
dialektal.
Ciri dialektal yang menyertai tuturan krama alus pada umumnya
diwujudkan melalui bentuk leksikonnya baik yang monomorfemis maupun
polimorfemis. Munculnya leksikon dialektal dalam tuturan krama alus
digunakan sebagai penanda keakraban dan emosional kedaerahan. Leksikon
dialektal dikategorikan sebagai bentuk leksikon netral karena tidak memiliki
padanan krama. Bilamana dipaksakan dibuat bentuk krama maka akan
terlahir bentuk krama desa commit
atau krama
lokal. Tuturan ragam krama alus
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dialektal seringkali dijumpai pada peristiwa tutur di lingkungan keluarga yang
tinggal di wilayah perkampungan, seperti pada tuturan di bawah ini:
Data 4e-19:
(1) Padha maring tindak ndi bae?
„Mau pergi ke mana saja?‟
(2) Monggo padha pinarak dhisik bae.
„Silakan duduk dulu saja.‟
(3) Pak ora dahar dhisik mboten sah kesesa.
„Biarkan makan dulu tidak usah tergesa-gesa‟
Leksikon dialektal pada tuturan (4e-19), yakni leksikon: maring „ke‟,
ndi bae „ke mana saja‟, dhisik bae „lebih dulu saja‟, pak ora „biarkan saja‟,
tidak memiliki padanan dalam bentuk krama/krama inggil, sehingga dipakai
begitu saja dan sekaligus sebagai ciri kedaerahan bahasa sehari-hari
masyarakat tutur Pekalongan.
Adapun tuturan bahasa Jawa ragam krama alus yang digunakan pada
keluarga muda perkampungan tercermin di bawah ini.
Data 4e-20:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Muda Perkampungan
(Orang Tua-Anak)
(1) Ibu

: Le mamak jupukke sothil.
„Nak, Ibu ambilkan susruk‟
(2) Anak : Mang, pak melu bapak bae.
„Tidak mau, akan ikut bapak saja.‟
(3) Ibu
: Bapake badhe tindak pundia?
„Bapaknya akan pergi ke mana tho?
(4) Bapak : Pak ngluru ngebom golek angin oq.
„Akan pergi ke Pantai Pasir Kencana mau jalan-jalan saja‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-20) di atas
adalah tuturan yang terjadi pada keluarga muda yang bertempat tinggal di
Kelurahan Pabeyan, Pekalongan Utara. Sang bapak berusia 38 tahun bekerja
sebagai mandor las pada galangan kapal dan sang ibu berusia 35 tahun
bekerja sebagai pengepul ikan asin (sesek), sedang sang anak berusia 12
tahun pelajar SD. Peristiwa tutur ini terjadi dalam suasana santai dan akrab
dengan topik tuturan kegiatan ringan sehari-hari.
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Bentuk tuturan yang mewarnai peristiwa tutur (4e-20) di atas adalah
tuturan beragam ngoko lugu dan krama alus. Tuturan ngoko lugu diujarkan
sang ibu kepada sang anak (4e-20:1) dan sebaliknya anak kepada ibu (4e20:2), serta sang ayah kepada ibu (4e-20:4). Sedang tuturan krama alus
diujarkan sang ibu kepada ayah (4e-20:3).
Tuturan sang ibu (4e-20:3): Bapake badhe tindak pundia „Bapaknya
akan pergi ke mana tho‟, tuturan krama alus ini dikategorikan memiliki
kecenderungan lebih taat kaidah normatif. Semua leksikon yang membangun
tuturan adalah leksikon krama: badhe „akan‟ pundi „ke mana‟. Sedang
leksikon krama inggil: tindak „pergi‟ mengisi fungsi inti kalimat dan
diperuntukkan kepada mitra tutur. Sedang ciri dialektalnya dimarkai oleh
aksen atau logat Pekalongan berbentuk ujaran [a:] yang berfungsi sebagai
penegas dan imbuhan {-e} yang melekat pada leksikon bapak pada umumnya
diujarkan secara sertamerta.
Berdasarkan fakta empirik dari peristiwa tutur yang terjadi pada
lingkungan keluarga muda area perkampungan memperlihatkan bahwa peran
sang ibu sangat kuat untuk mepergunakan tuturan krama alus. Tuturannya
pun cukup taat kaidah. Pada keluarga ini, generasi mudanya lebih berkiblat
pada tuturan sang bapak daripada sang Ibu, tuturan sang ibu dianggap sangat
sulit.
d. Keluarga Tua Jawa Perkampungan
Tuturan bahasa Jawa ragam krama alus yang digunakan pada keluarga
tua perkampungan tercermin di bawah ini.
Data 4e-21:
Potret Tuturan Krama Alus Keluarga Tua Perkampungan
(Orang Tua-Anak)
(1) Bapak : Mak, nyong kie tulonga jupuke ladhing ya.
„Bu, aku lekas tolonglah ambilkan pisau ya‟
(2) Ibu
: Nggih Pak, badhe kagem napa ok?
„Ya Pak, akan untuk apa tho?‟
(3) Bapak : Pak kanggo nyesek cecek kie.
„Akan dipakai mengupas nangka muda ini?‟
(4) Ibu
: Alhamdulillah kula olahipun megono.
„ Alhamdulillah saya masaknya megono.‟
(5) Anak : Ha'ah pok, Mak kaliyan diparingi lawuh sesek balur ya.
to user
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Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-21) adalah tiga
peserta tutur yang terikat oleh pertalian keluarga. Sang bapak berusia 50
tahun dan sang ibu berusia 45 tahun, keduanya bekerja sebagai penjahit baju,
sedang sang anak berusia 17 tahun pelajar SMA. Keluarga ini bertempat
tinggal di Kelurahan Krapyak Lor, Pekalongan Utara. Peristiwa tutur terjadi
pada Minggu siang dalam suasana santai dan akrab. Topik tuturan adalah
memasak makan khas Pekalongan, yakni megono.
Bentuk tuturan yang mengisi peristiwa tutur (4e-21) adalah tuturan
Jawa beragam ngoko lugu, krama lugu dan krama alus. Tuturan ngoko lugu
(4e-21: 1,3) diujarkan sang ayah. Tuturan ini dipilih sesuai dengan status
fungsi sosial yang melekat pada diri sang ayah dalam tatanan keluarga Jawa.
Tuturan krama lugu (4e-21:4) diujarkan sang ibu atas respon dari tuturan sang
ayah. Tuturan krama alus diujarkan sang ibu kepada sang ayah (4e-21:2) dan
tuturan sang anak kepada sang ibu (4e-21:5). Adapun potret tuturan krama
alus oleh masing-masing peserta tutur dideskripsikan di bawah ini.
Tuturan yang diujarkan sang ibu kepada sang ayah (4e-21:2): Nggih
Pak, badhe kagem napa ok „Ya Pak, akan untuk apa tho‟. Dikategorikan
sebagai tuturan beragam krama alus. Tuturan ini, unsur intinya diisi oleh
leksikon berkategori krama inggil: kagem „buat‟, yang ditujukan kepada mitra
tuturnya sebagai bentuk penghormatan dan berperilaku sopan. Kosakata lain
yang menyertainya adalah leksikon krama: nggih „ya‟, badhe „akan‟, dan
napa „apa‟. Ciri dialektal yang melekat dalam tuturan tersebut adalah bunyi
ujaran berkategori fatis ok sebagai penegas maksud. Bunyi ujaran ini pada
umumnya terikat secara emosional pada diri penuturnya sehingga akan terujar
secara sertamerta. Berdasarkan bentuknya, tuturan krama alus ini lebih taat
kaidah, kerena penutur sangat memperhatikan pemilihan dan penempatan
kosakata dalam tuturan.
Tuturan yang diujarkan sang anak kepada sang ibu (4e-21:5): Ha'ah
pok, Mak kaliyan diparingi lawuh sesek balur ya „Sungguh, Bu dengan
ditambah lauk ikan asin balur ya‟. Tuturan ini cenderung dikategorikan
commit to user
sebagai tuturan Jawa baragam krama alus dialektal Pekalongan. Penggunaan

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
303

kaidahnya lebih longgar daripada kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa
Jawa standar. Kelonggaran tersebut ditandai dengan perlakuan imbuhan yang
melekat pada leksikon krama inggil: paring „beri‟, yakni dapat diisi oleh
imbuhan ngoko {di-/-i} menjadi diparingi „diberi/ditambah‟. Tampaknya
ukuran batasan tuturan krama alus di wilayah tuturan Kota Pekalongan
terletak pada kehadiran leksikon krama inggil dalam tuturan, yang
diperuntukkan kepada mitra tutur/02 atau mitra yang dituturkan/03, sekaligus
sebagai simbul bentuk penghormatan dan sikap sopan.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus pada
Ranah Keluarga
Temuan empirik terhadap penggunaan tuturan krama alus dalam
ranah keluarga dapat dipilahkan berdasarkan atas tipe keluarga, yakni:
1) Keluarga muda:
a) Wilayah perkotaan memiliki kebebasan berekspresi yang ditandai
dengan masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan dan
memiliki kelonggaran dalam menerapkan kaidah normatif (Kra-bI).
b) Wilayah perkampungan cenderung taat terhadap kaidah normatif dan
kerapkali ditandai dengan munculnya leksikon dialektal dan bunyi
ujaran dalam tuturan (Kra-dP).
2) Keluarga tua
a) Wilayah perkotaan cenderung taat kaidah normatif dan masih mampu
mengendalikan diri terhadap interferensi bahasa Indonesia (Kra-bI).
b) Wilayah perkampungan masih taat terhadap kaidah normatif dan
kerapkali ditandai dengan munculnya leksikon dialektal dan bunyi
ujaran dalam tuturan (Kra-dP).
6. Potret Penggunaan Bahasa Jawa pada Ranah Masyarakat di Kota
Pekalongan
Sisi menarik dari sebuah masyarakat adalah tatanan sosial yang
dimilikinya. Tatanan ini lahir secara konvensional kemudian ditaati dan dijunjung
tinggi. Untuk memperoleh keselarasan tatanan sosial semua rela mengalahkan
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masyarakat berbeda-beda, sesuai ungkapan mawa desa mawa cara. Fenomena
inipun terjadi pada masyarakat Pekalongan, terutama bentuk tuturan yang
dimilikinya. Masyarakat Pekalongan menyebut bahasanya dengan sebutan basa
Kalongan atau kojahan Kalongan atau bahasa Jawa dialek Pak Ora (BJdPO).
Keunikan bahasa Jawa Pekalongan selain ditemukan di dalam ranah
keluarga, juga akan dilengkapi temuan lain yang terjadi pada ranah masyarakat.
Keistimewaan yang ada di dalam ranah masyarakat adalah kehidupan tatanan
sosial yang terwadahi dalam pranata sosial. Setiap kali terjadi peristiwa tutur
selain peran komponen tutur, juga ditentukan pranata sosial yang ada di dalam
masyarakat tersebut, sehingga terbentuk kesepakatan bersama yang menjadi
identitas masyarakatnya.
Pada ranah masyarakat akan ditelusuri penggunaan tuturan bahasa Jawa
yang dipakai oleh masyarakatnya, sehingga diperoleh potret sesunggahnya
bentuk tuturan bahasa Jawa baik pada ragam ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu
maupun ragam krama alus. Peristiwa tutur yang dibidik adalah wilayah perkotaan
dan perkampungan, dengan mengutamakan kondisi peristiwa tutur yang natural.
Deskripsi temuan, di awali pada tuturan ragam ngoko lugu berlanjut pada tuturan
ragam krama alus, masing-masing ragam tuturan dideskripsikan pada subbab di
bawah ini.
a. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu
Potret tuturan bahasa Jawa beragam ngoko lugu di masyarakat tutur
Kota Pekalongan lebih mudah dikenal melalui leksikon dialektalnya dan
aksen atau logat yang menyertai tuturan. Tuturan ngoko lugu lebih sering
digunakan dalam suasana akrab dan sudah saling mengenal. Tuturan ngoko
lugu yang digunakan oleh masyarakat tutur Pekalongan lebih dikenal dengan
sebutan bahasa Jawa dialek Pak Ora.
Bahasa Jawa dialek Pak Ora adalah tuturan sehari-hari yang
digunakan oleh masyarakat tutur Pekalongan. BJdPO kerapkali diisi oleh
kosakata ngoko dan digunakan pada tuturan ngoko lugu. Adapun fitur yang
dimiliki mencakup:
1) Dipakai dalam peristiwa tutur santai/akrab dan beragam ngoko lugu.
Tuturan ini

kerapkali

memperlihatkan

ciri

kedialektalan

yang

mempresentasikan kekuatan emosi penutur, seperti tuturan di bawah ini.
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(1) Cengermu suwe rak ketok ring ndi bae.
„Dirimu lama tidak kelihatan pergi kemana saja‟
(2) Mlebu neng kene leh.
„Masuk di sini sajalah‟
(3) Ndhuk pak luru maneh pok .
„Nduk mau pergi lagi ya‟
(4) Iki ceceke di gawa bae.
„Ini buah nangka mudanya dibawa saja‟
2) Penyebutan Pak Ora oleh masyarakat tutur Pekalongan didasarkan atas
keproduktifitasan ujaran tersebut dalam menyertai tuturan, terlihat pada
tuturan di bawah ini.
(1) Yo wis kokuwe po'o ra.
„Ya sudah begitupun tidak apa-apa.‟
(2) Pa‟ ora rakaiki.
„Biarkan tidak apa-apa‟
(3) Pa‟ ora bae lah.
„Biarkan sajalah‟
3)

Memiliki banyak kosakata dialektal berkategori ngoko, antara lain:
(1) anthog
(2) babut
(3) blukang
(4) bacilek
(5) bah
(6) bebas ho'
(7) becek
(8) beleh
(9) bhali
(10) bik
(1) bolo nda'
(2) bungan
(3) bruk
(4) cekrek
(5) cemlorot
(6) cicer
(7) cao
(8) cecek
(9) celi
(10) cemed

„sendawa‟
„permadani‟
„pelepah kelapa‟
‘ tuan muda’
‘ juragan tanah’
‘ terserah’

„jengkel‟
‘ tidak’
‘ pulang’
‘ asmara’
‘ damai’
‘ nah begitulah’

„jembatan‟
„luka di kaki‟
„gesit‟
„gelandangan‟
‘ pergi’
‘ nangka muda’
‘ umpatan’
‘ sialan’

4) Kerapkali ditandai oleh bunyi ujaran berkategori fatis, baik diujarkan
pada awal maupun akhir tuturan. Bunyi ujaran ini memiliki makna
penegas maksud atau kadangkala hanya berfungsi sebagai identitas lokal
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ri,
ra,
po'o,
ha'ah pok,
lha,
leh
ye.

Bentuk tuturan beragam ngoko lugu atau kojahan telah menjadi
tuturan khas bagi masyarakat Pekalongan, baik yang tinggal wilayah
perkotaan maupun wilayah perkampungan. Pembedanya hanya terletak pada
aksen atau logatnya saja. Masyarakat kota sering ditengarai dengan aksen
datar sedang masyarakat perkampungan ditengarai dengan aksen medhak.
Aksen datar dan medhak pada dasarnya hanya dibedakan oleh posisi
artikulasi pada konsonan dan posisi lidah pada vokal. Aksen datar terjadi
pada posisi lidah tengah [a] dan posisi artikulasi glotal [q] misal pada ujaran
[paq oraq], sedang pada aksen medhak terjadi pada posisi lidah tengah [a] dan
posisi artikulasi dorso velar [k] misal pada ujaran [pak orak].
Potret tuturan ragam ngoko lugu atau kojahan yang terjadi pada
masyarakat perkotaan tercermin di bawah ini:
Data 4e-22:
Potret Tuturan Ngoko Lugu pada Masyarakat Perkotaan
(Kojahan Dua Anak Muda)
(1) 01 :Tak ndhangka'i rak teko, lha suwe temen?
„Saya kira tidak datang, kok lama sekali?‟
(2) 02 : Ha‟ah pak, hang piye ketemu cengere Yanto ning bruk wetan.
„Ya benar, bagaimana bertemu sosoknya Yanto di jembatan timur‟
(3) 01 : Leh sida rak bheli darane.
„Kamu jadi tidak membeli burung merpatinya‟
(4) 02 : Lha mbuh wis kawanan, pa‟ ora suk bae.
„Tidak tahu sudah kesiangan, bagaimana besuk saja.‟
Latar sosiokultaral yang menyertai peristiwa tutur (4e-22) adalah dua
anak muda perkotaan yang memiliki kegemaran yang sama, yakni
memelihara merpati balap „aduan‟. Usia kedua anak muda tersebut
berimbang sekitar 17-an tahun. Keduanya teman sekolah sekaligus teman
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sepermainan dan tinggal bersebelahan (bertetangga) di Kelurahan Kauman,
Pekalongan Timur.
Bentuk tuturan yang dipakai oleh kedua peserta tutur dalam peristiwa
tutur (4e-22) adalah tuturan Jawa beragam ngoko lugu atau tepatnya ragam
ngoko lugu dialektal Pekalongan (kojahan). Ragam tuturan kojahan menjadi
pilihan karena keduanya adalah teman sebaya, akrab, dan berada pada
komunitas yang sama. Semua bentuk tuturan dari kedua peserta tutur diisi
oleh leksikon ngoko dan didominasi oleh leksikon dialektal setempat.
Kosakata dialektal yang membangun tuturan di atas adalah:
(1) tak ndhangka'i
(2) rak
(3) lha
(4) temen
(5) ha‟ah pak
(6) hang piye
(7) cengere
(8) bruk.
(9) leh
(10) bheli
(11) pa‟ ora
(12) bae.

[tak nᶁaŋkaqiq]
[raq]
[lhaq]
[təmən]
[haqah paq]
[haŋ piye]
[cəŋəre]
[bruk]
[leh]
[beli]
[paq oraq]
[baeq]

„saya kira‟
„tidak‟
„kok‟
„berlebihan‟
„ya benar‟
„bagaimana‟
„sosok‟
„jembatan‟
„kamu‟
„beli‟
„bagaimana‟
„saja‟

Tampaknya fenomena tuturan kojahan yang terjadi pada wilayah
perkotaan terjadi juga pada wilayah perkampungan, seperti tercermin pada
peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-23:
Potret Tuturan Ngoko Lugu pada Masyarakat Perkampungan
(Kojahan Dua Anak Muda)
(1) 01 : Jebhul no'o gendha'ane tho tak dhangka’i adine ra.
„Ternyata pacarnya saya kira adiknya.‟
(2) 02 : Celi, ha‟ah pok cengere wis oleh gendha‟an.
„Pisuhan (asem ik), apa benar, dia sudah punya pacar‟
(3) 01 : Kokuwelah por poran gayane.
„Seperti itulah gayanya berlebihan‟
(4) 02 : Po ha‟a sie nyong dadi semelet.
„Apa benar sih, saya jadi penasaran.‟
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Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-23) adalah dua
anak muda sebaya, berusia pada kisaran 18-an tahun, teman sepermainan dan
tinggal dalam satu kampung di Kelurahan Duwet, Pekalongan Selatan.
Tuturan yang dipakai oleh dua peserta tutur di atas adalah tuturan
kojahan. Tuturan ragam ini ditandai dengan nominasi leksikon dialektal
Pekalongan. Leksikon dialektal tersebut telah dianggap menjadi identitas diri
oleh penuturnya dan

hanya berkembang di wilayah tutur Pekalongan.

Adapun leksikon dialektal yang membangun tuturan (4e-23) di atas adalah:
(1) jebhul no'o
[jəbhul noqo]
„ternyata‟
(2) gendha'an
[gendhaqan]
„pacar‟
(3) tak dhangka‟i
[tak dhangkaqi]
„saya kira‟
(4) ra
[ra]
„fatis‟
(5) celi
[cəli]
„pisuhan‟
(6) ha‟ah pok
[haqah pok]
„apa benar‟
(7) cenger
[cəngər ]
„sosok‟
(8) ko kuwe
[kᴐ kuwe]
„seperti itu‟
(9) por poran
[pᴐr pᴐran]
„berlebihan‟
(10) po ha‟a sie
[pᴐk haqa sie]
„apa benar sih‟
(11) nyong
[ñᴐŋ]
„saya‟
(12) semelet
[səmələt]
„panas‟
Penggunaan tuturan Jawa beragam ngoko lugu atau kojahan lebih
sering dipakai dalam peristiwa tutur santai dan tidak resmi. Tuturan ini
digunakan oleh semua kalangan usia dan di semua wilayah, terutama yang
memiliki status sosial berimbang dan sebaya.
Tuturan atau kojahan memiliki kekuatan emosional bagi para
penuturnya, terutama emosional kedaerahan. Hal ini tercermin manakala
peristiwa tutur yang terlibat tuturan adalah penutur asli Pekalongan maka
spontan akan beralih kode ke dalam tuturan kojahan. Kekuatan emosional
inipun berpengaruh pada kasus tuturan transaksi jual beli, tercermin pada
peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-24:
Potret Tuturan Ngoko Lugu pada Transaksi Jual Beli di Pasar
(Kojahan Pembeli-Penjual)
(1) Pembeli : Bu petene siji regane pira?
„Bu petainya satu harganya berapa?‟
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(2) Penjual : Reginipun kaleh ewu limang atus.
„Harganya dua ribu lima ratus‟
(3) Pembeli : Leh ke nawake pak ora por-poran.
„Kamu kalau menawarkan tidak usah mahal mahal‟
(4) Penjual : Ri tak ndhangka'‟i leh rak sedulur Kojah.
„Saya kira kamu bukan orang sini (Pekalongan)‟
(5) Pembeli : Nyong temen asli Kuripan
„Saya orang asli Kuripan‟
(6) Penjual : Leh loro po‟o
„Kamu ambil dua lah‟
Peistiwa tutur (4e-24) yang beralatar belakang transaksi jual-beli di
pasar tradisional. Relasi antara penjual dan pembeli pada awal tuturan
memiliki jarak, hal ini tercermin pada pilihan tuturan, yakni ragam ngoko
(pembeli/01) dan ragam krama (penjual/02). Relasi tersebut berubah menjadi
akrab manakala 01 beralih pada ragam kojahan (4e-24:3): Leh ke nawake pak
ora por-poran „Kamu kalau menawarkan tidak usah mahal mahal‟, sertamerta
02 beralih pada ragam kojahan (4e-24:4): Ri tak ndhangka'‟i leh rak sedulur
Kojah „Saya kira kamu bukan orang sini‟. Tuturan selanjutnya beragam
kojahan (4e-24:5,6) spontan terbentuk ikatan emosional kedaerahan antara 01
dengan 02. Ikatan emosional dan keakraban relasi berpengaruh terhadap nilai
transaksi jual-beli, akhirnya nilai harga yang diberikan oleh 01 jauh lebih
murah.
Fenomena tuturan (4e-24) sebagai potret bahwa tuturan kojahan
digunakan oleh semua lapisan masyarakat, sebagai identitas daerah dan
jatidiri bagi masyarakat Pekalongan.
b. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus
Tuturan Jawa beragam ngoko alus lebih banyak digunakan untuk
percakapan akrab namun masih memiliki keinginan untuk saling menghormati
antarpeserta tutur, baik pada status sosial berimbang maupun tak berimbang.
Pada status berimbang pada umumnya terjadi pada saat pertemuan atau
hubungan antartetangga, sedang pada status tak berimbang pada umumnya
terjadi antara orang tua dengan pemuda atau tokoh masyarakat (jabatan sosial)
dengan warganya.
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Bentuk tuturan ngoko alus yang berkembang saat ini dapat
digolongkan atas dua tipe, yakni:
1) Tipe murni, yakni tuturan ngoko alus yang semua unsur ujarannya
berasal dari bahasa Jawa baik leksikon maupun imbuhannya. Tuturan
ini lebih sering digunakan oleh penutur Jawa yang tinggal di wilayah
perkampungan.
2) Tipe campur kode, yakni tuturan ngoko alus yang unsur ujarannya
selain diisi oleh bahasa Jawa juga disisipi unsur bahasa lain (bI).
Tuturan tipe ini memiliki kelonggaran terhadap penerapan kaidah,
yakni bentuk hormat selain diisi oleh leksikon krama atau krama
inggil dapat pula diisi oleh leksikon bahasa Indonesia. Tuturan ini
lebih sering digunakan oleh penutur Jawa yang tinggal di wilayah
perkotaan.
Potret penggunaan dua tipe tuturan ngoko alus tercermin dalam tuturan
di bawah ini, baik pada wilayah perkotaan maupun perkampungan.
1) Penutur Jawa Perkotaan
Bentuk tuturan Jawa beragam ngoko alus yang digunakan oleh penutur
Jawa wilayah perkotaan ada dua tipe, yakni ngoko alus tipe murni dan ngoko
alus tipe campur kode. Namun, tipe yang sering digunakan adalah tipe campur
kode, sedang tipe murni lebih sering dipakai sebagai tuturan pendek yang
berupa salam tegur sapa.
Tuturan pendek yang sering digunakan oleh masyarakat perkotaan
antara lain:
Data 4e-25:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pak tindak ndi?
Mlampah pok?
Peripun kabare?
Pak tumbas apa?
Pinarak dhisik.

„mau pergi kemana?‟
„akan berangkat kerja?‟
„bagaimana kabarnya?‟
„mau beli apa?‟
„singgah dulu‟

Tuturan pendek (4e-25) di atas sering dipakai sebagai salam tegur sapa
yang lebih bersifat keramahan (lip service), biasa dituturkan kepada tetangga
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yang berjalan melintas rumah. Tuturan ini dianggap sebagai bentuk
kepedulian terhadap sesamanya.
Potret tuturan ngoko alus lainnya yang terjadi pada masyarakat tutur
perkotaan tercermin pada data di bawah ini.
Data 4e-26:
Potret Tuturan Ngoko Alus Tegur Sapa Tetangga di Perkotaan
(Laki-laki dan Perempuan)
(1) 01 : Esuk-esuk pak tindak ndi Yu?
„Pagi-pagi mau pergi ke mana Yu?‟
(2) 02 : Niki pak ke daleme pak RT.
„Ini akan ke rumahnya pak RT.‟
(3) 01 : Leh perlu napa tok kelihatane penting.
„Kamu perlu apa kok kelihatannya penting‟
(4) 02 : Ho‟oh Kang, nyuwun tanda tangane nggo KTP.
„Ya Kang, minta tanda tangannya untuk KTP‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-26) adalah dua
peserta tutur laki-laki dan perempuan berbeda usia. 01 seorang laki-laki
berusia 40-an tahun dan 02 seorang perempuan berusia 35-an tahun.
Hubungan dua peserta tutur cukup akrab, bertetangga, dengan status ekonomi
berimbang (menengah). Keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Kauman,
Pekalongan Timur.
Peristiwa tutur (4e-26) adalah potret tuturan ragam ngoko alus yang
terjadi di wilayah perkotaan. Ragam ngoko alus yang digunakan ada dua tipe,
yakni tipe murni diujarkan oleh 01 pada awal tuturan (4e-26:1), dan tipe
campur kode diujarkan oleh 01 dan 02 sebagai bentuk kelanjutan dalam
bertutur

(4e-26:2,3,4).

Masing-masing

tuturan

memperlihatkan

ciri

dialektalnya yang diperlihatkan melalui leksikon dialektal ngoko.
Tuturan awal yang dilakukan oleh 01 memakai ragam ngoko alus
murni: esuk-esuk pak tindak ndi Yu „pagi-pagi mau pergi ke mana Yu‟ (4e26:1). Tuturan ini dibangun oleh leksikon ngoko dan leksikon krama inggil.
Leksikon ngoko: esuk-esuk „pagi-pagi‟, ndi „kemana‟, dan Yu „sapaan‟ dan
leksikon ngoko dialektal: pak „akan/mau‟ sebagai simbul keakraban terhadap
mitra tutur yang hidup bertetangga
sekaligus identitas lokal. Munculnya
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leksikon krama inggil: tindak „pergi‟ diperuntukkan kepada mitra tutur
sebagai ungkapan rasa hormat dan sikap sopan.
Respon 02 diungkapkan melalui tuturan beragam ngoko alus campur
kode(Nga-bI). Respon pertama tercermin pada tuturan (4e-26:2): niki pak ke
daleme pak RT „ini akan ke rumahnya pak RT‟. Tuturan ini dibangun atas
campuran dua bahasa berbeda dan dua ragam berbeda. Bahasa Jawa dengan
dua ragam: ngoko-krama inggil, dan bahasa Indonesia melalui penyisipan
leksikonnya pada tuturan Jawa. Leksikon krama inggil: dalem „rumah‟ beserta
preposisi bahasa Indonesia {ke-} yang muncul dalam tuturan diperuntukkan
kepada mitra yang dituturkan/03. Leksikon krama: niki „ini‟ ditujukan kepada
01 sebagai bentuk rasa hormat. Bentuk akrab diperlihatkan melalui leksikon
ngoko dialektal: pak „mau‟. Tipe inipun diulangi kembali pada tuturan
berikutnya, yakni tuturan (4e-26:4): ho‟oh Kang, nyuwun tanda tangane nggo
KTP „ya Kang, minta tanda tangannya untuk KTP‟. Leksikon krama: nyuwun
„minta‟ dan leksikon bahasa Indonesia: tanda tangan (Kri: asmanan)
diperuntukkan kepada 03, sekaligus dipakai sebagai sarana mewujudkan rasa
hormatnya, sedang bentuk akrab ditampilkan melalui leksikon ngoko: nggo
„untuk‟, Kang „sapaan‟ dan leksikon dialektal ho‟oh [hᴐqᴐh] „ya‟.
Respon berkelanjutan yang diberikan oleh 01 pun menggunakan
tuturan ngoko alus bercampur kode: Nga-bI, tercermin pada tuturan (4e-26:3):
Leh perlu napa tok kelihatane penting „kamu perlu apa kok kelihatannya
penting‟. Ungkapan rasa hormat diwujudkan melalui leksikon krama: napa
„apa‟ dan leksikon bahasa Indonesia: kelihatan. Ungkapan rasa akrab
diperlihatkan melalui leksikon ngoko: perlu „perlu‟ dan penting „penting‟,
sedang leksikon dialektal lokal ditunjukkan melalui leksikon Leh „kamu‟ dan
kategori fatis penegas: tok.
Berdasarkan data emprik melalui tuturan di atas, tuturan Jawa ngoko
alus yang digunakan oleh penutur Jawa perkotaan memiliki ciri-ciri, sebagai
berikut:
1) Leksikon ngoko yang mengisi ujaran pada umumnya didominasi oleh
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2) Ragam ngoko alus bertipe murni (Nga) banyak diwujudkan dalam
bentuk tuturan pendek berupa tuturan salam tegur sapa.
3) Ragam ngoko alus bertipe campur kode (Nga-bI), ungkapan rasa
hormat dan sikap sopan kepada 02/03 diwujudkan melalui penggunaan
leksikon krama, atau krama inggil, dan atau leksikon bahasa
Indonesia. Masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan pada
umumnya terjadi karena penutur mengalami kesulitan menemukan
padanan dalam bentuk krama/krama inggil.
2) Penutur Jawa Perkampungan
Bentuk tuturan Jawa beragam ngoko alus yang digunakan oleh penutur
Jawa wilayah perkampungan lebih taat kaidah bila dibandingkan penutur
kota. Interferensi bahasa Indonesia sangat terjaga, penutur sangat membatasi
diri terhadap masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan Jawa.
Tuturan ragam ngoko alus

produktif dalam tuturan sehari-hari karena

dianggap cukup patut untuk bertutur dan tidak rumit penggunaannya.
Dianggap cukup patut karena mencerminkan sikap hormat yang diwakili
leksikon krama atau krama inggil dan mencerminkan keakraban yang diwakili
oleh leksikon ngoko dan leksikon dialektal. Tuturan ini lebih sering dijumpai
pada peristiwa tutur dengan topik tuturan yang ringan (obrolan). Bentuk
tuturan ngoko alus tercermin pada peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-27:
Potret Tuturan Ngoko Alus Obrolan antara Tetangga di Perkampungan
(1) 01
(2) 02
(3) 01
(4) 02
(5) 01
(6) 02

(Dua Lelaki)
: Pak, ndek bhengi pak RT tindak maring umahmu rak?
„Pak, kemarin malam pak RT datang ke rumahmu tidak?‟
: Ho‟oh pok, sekedap mung nariki urunan.
„Ya, sebentar hanya minta iuran.‟
: Maringi pira Pak?
„Memberi berapa Pak?‟
: Padha batire bae, sampeyan maringi pira?
„Sama temannya saja, kamu member berapa?‟
: Padha bae, padha liyane, biso ndherek iwang iwang rak?
„Sama saja, sama lainnya, bisa ikut kerja bakti tidak?‟
: Nyong pak ndherek
bae. to user
commit
„Saya akan ikut saja‟
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Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-27) adalah dua
peserta tutur dengan usia sebaya, kisaran 40 tahun. Hubungan mereka akrab
tinggal dalam satu kampung, tepatnya di Kelurahan Buaran, Pekalongan
Selatan. Status sosial ekonomi keduanya berimbang.
Bentuk tuturan yang digunakan oleh dua peserta tutur tersebut baik 01
maupun 02 adalah tuturan Jawa beragam ngoko alus. Penggunaan ngoko alus
diwarnai dengan leksikon dialektal yang telah melekat secara emosional
dalam diri peserta tutur sebagai bahasa ibunya. Leksikon dialektal yang
digunakan adalah ndek bhengi „kemarin malam‟, maring „menuju ke‟ , rak
„tidak‟, ho‟oh pok „yakin ya‟, batir „teman‟, bae „saja‟, padha bae „sama saja‟,
nyong „saya‟, pak „akan/mau‟ dan iwang-iwang „gotong royong‟.
Leksikon ngoko yang mengisi ujaran ini dimanfaatkan sebagai
pengikat hubungan sehinga membentuk hubungan akrab, tidak berjarak dan
bersituasi santai. Leksikon ngoko yang dimanfaatkan dalam ujaran adalah
umahmu „rumahmu‟, mung „hanya‟, nariki „ambil/minta‟, urunan „iuran‟, pira
„berapa‟, Pak „sapaan pria dewasa‟, padha „sama‟, liyane „lainnya‟, dan biso
„bisa/dapat‟. Sedang Leksikon krama/krama inggil yang digunakan dalam
tuturan difungsikan sebagai bentuk penghormatan terhadap mitra tutur dan
mitra yang dituturkan. Leksikon krama/krama inggil yang digunakan oleh
kedua peserta tutur adalah tindak „pergi‟ (Kri), maringi „memberi‟ (Kri),
ndherek „ikut‟ (Kra) dan sekedap „sebentar‟ (Kr), sampeyan „kamu‟ (Kr)
c. Potret Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu
Tuturan Jawa beragam krama lugu lebih banyak digunakan pada
peristiwa tutur yang memiliki latar kurang akrab/berjarak antarpenuturnya.
Status sosial ataupun posisi fungsi sosial yang berimbang maupun tak
berimbang. Peran utama tuturan ini adalah mengedepankan nilai kesopanan
dan hormat terhadap mitra tutur. Ragam tuturan ragam krama lugu lebih
sering digunakan pada peristiwa tutur yang bertopik perkenalan, awal
pertemuan (prologue), transaksi jual-beli, dan petuah/nasehat.
Bentuk tuturan ragam krama lugu yang digunakan di Kota Pekalongan
commit to user
memiliki dua bentuk. Tuturan krama lugu yang digunakan di wilayah
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perkotaan sebagian telah mengalami perubahan, yakni mendapat pengaruh
dari bahasa Indonesia berupa penyisipan leksikon bahasa Indonesia. Sedang
tuturan krama lugu yang digunakan di wilayah perkampungan masih cukup
ketat terhadap masuknya leksikon bahasa Indonesia. Namun, tidak bisa
dihindiri dari penyertaan ujaran dialektal yang berfungsi sebagai penyelaras
atau penegas ujaran. Lekatnya leksikon dialektal dalam tuturan akibat
kekuatan ikatan emosi yang telah tertanam bersama bahasa ibunya.
Tuturan krama lugu yang dipakai oleh penutur Jawa yang tinggal di
Kota Pekalongan memiliki empat tipe, yakni:
1) Tipe murni (Krl) adalah tuturan krama lugu yang masih berpegang
pada kaidah penggunaan krama lugu.
2) Tipe

dialektal

(Krl-dP)

adalah

tuturan

krama

lugu

yang

penggunaannya disertai ujaran dialektal baik berupa leksikon, bunyi
ujaran berkategori fatis maupun logat.
3) Tipe campur kode (Krl-bI) adalah tuturan krama lugu yang
penggunaannya mendapat sisipan leksikon bahasa Indonesia, baik
sebagai pengganti padanan krama atau mendampingi leksikon krama.
4) Tipe campur kode berdialektal (Krl-bI-dP) adalah tuturan krama lugu
campur kode yang disertai ujaran dialektal.
Adapun potret penggunaan tuturan Jawa ragam krama lugu tercermin
pada masing-masing wilayah di bawah ini.
1) Penutur Jawa Perkotaan
Potret penggunaan tuturan krama lugu yang terjadi pada penutur yang
berada di wilayah perkotaan tercermin pada peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-28:
Potret Tuturan Krama Lugu Tamu dan Tuan Rumah di Perkotaan
(Dua Lelaki)
(1) 01 : Monggoh melebet mawon, tumben wonten napa nggih?
„Silakan masuk saja, tumben ada apa ya?‟
(2) 02 : Sepindah silaturahim kaping kaleh mau ulem-ulem.
„Pertama silaturahmi keduanya mau menyampaikan undangan‟
(3) 01 : Ingkang punya kerja
sinten?
commit
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(4) 02 : Pak Khozin badhe aqiqoh larenipun.
„Pak Khozin akan aqiqoh anaknya.‟
Latar sosiokultural yang mengikuti peristiwa tutur (4e-28) adalah dua
peserta tutur, yang masing-masing berposisi sebagai tuan rumah (01) dan
lainnya berperan sebagai tamu (02). Dua penutur sebaya dalam usia kisaran 40
an tahun, namun status sosial 01 lebih tinggi daripada 02. Peristiwa tutur ini
terjadi

pada

kompleks

perumahan

Binagriya,

Kelurahan

Tegalreja,

Pekalongan Barat.
Bentuk tutur krama lugu yang dipakai pada peristiwa tutur (4e-28)
memiliki dua tipe yakni tipe campur kode (Krl-bI) dan tipe murni. Kedua
peserta tutur tersebut tidak dapat lepas dari pengaruh masuknya leksikon
bahasa Indonesia dalam tuturannya, akibatnya peristiwa tutur di atas
didominasi oleh tuturan bercampur kode.
Bentuk tuturan yang dipakai oleh penutur/01 semua berwujud ragam
krama lugu bertipe Krl-bI, setiap tuturan yang diujarkan terselip leksikon
bahasa Indonesia. Tuturan

(4e-28:1): monggoh melebet mawon, tumben

wonten napa nggih? „silakan masuk saja, tumben ada apa ya?‟, dikategorikan
sebagai tuturan beragam krama lugu bertipe Krl-bI. Leksikon bahasa
Indonesia yang digunakan adalah tumben yang menggantikan leksikon bahasa
Jawa kadingaren. Tuturan (4e-28:3): ingkang punya kerja sinten? ‟yang
punya kerja siapa?‟, leksikon bahasa Indonesia yang disisipkan adalah punya
kerja menggantikan leksikon bahasa Jawa gadhah damel. Tampaknya
leksikon bahasa Indonesia lebih dikenal daripada leksikon bahasa Jawanya.
Fenomena ini sebagai potret rendahnya penguasaan kosakata krama penutur
Jawa perkotaan, yang beakibat lahirnya tuturan krama lugu bertipe campur
kode atau nama pupuler yang diberikan oleh penutur Jawa di Pekalongan
adalah krama kie atau tuturan krama saat ini.
Bentuk tuturan yang dipakai oleh mitra tutur/02 ada dua tipe, yakni tipe
campur kode: Krl-bI atau krama kie dan krama lugu bertipe murni. Krama kie
terjadi pada tuturan (4e-28:2): sepindah silaturahim kaping kaleh mau ulemcommit mau
to user
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bahasa Indonesia yang merasuk dalam tuturan krama lugu adalah mau.
Sedang tuturan krama lugu bertipe murni (Krl-m) terjadi pada tuturan (4e28:4): Pak Khozin badhe aqiqoh larenipun „Pak Khozin akan aqiqoh
anaknya.‟ Pada tuturan ini unsur inti ujaran dibangun oleh leksikon krama
kecuali leksikon religi: aqiqoh yang dalam bahasa Jawa tidak ditemukan, dan
menjadi leksikon netral.
Temuan empirik dari peristiwa tutur (4e-28) memberikan potret jelas
bahwa krama lugu yang berkembang di wilayah perkotaan adalah tipe campur
kode Krl-bI atau krama kie. Gejala masuknya unsur leksikon bahasa Indonesia
ke dalam tuturan Jawa krama lugu sukar dibendung, karena penguasaan
terhadap kosakata krama masih rendah, sehingga pilihan paling mudah adalah
meyisipkan leksikon bahasa Indonesia ke dalam tuturan. Fenomena ini telah
meluas di lingkungan penutur perkotaan.
2) Penutur Jawa Perkampungan
Penggunaan tuturan bahasa Jawa ragam krama lugu yang digunakan
oleh penutur Jawa yang berada di wilayah perkampungan tercermin pada
peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-29:
Potret Tuturan Krama Lugu Tamu dan Tuan Rumah di Perkampungan
(Orang Tua-Muda)
(1) 01 : Ingkang seleh mawon, pun mlampah pinten taun?
„Yang sabar saja, sudah jalan berapa tahun?‟
(2) 02 : Manjing tigang taun.
„Masuk tiga tahun‟
(3) 01 : Kapitang enggal, bhelih mancing pupon pok.
„Terhitung baru, sebaiknya mengambil anak pupu saja‟
(4) 02 : Niyatipun ngonten, dereng wonten ingkang pas.
„Niyatnya begitu, belum ada yang tepat.‟
(5) 01 : Luru mawon ingkang mambu kadhang.
„cari saja yang ada jalur saudara.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-29) di atas
adalah dua peserta tutur yang berbeda fungsi sosialnya. Penutur/01 tergolong
commit
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tergolong muda atau keluarga muda. Dalam peristiwa tutur ini 01 memberikan
petuah atau nasehat yang diminta 02. Suasana peristiwa tutur agak resmi dan
berjarak karena 02 berposisi sebagai tamu dan 01 sebagai tuan rumah.
Peristiwa tutur tersebut berlangsung di Kelurahan Buaran, Pekalongan
Selatan.
Bentuk tuturan krama lugu pada peristiwa tutur (4e-29) dapat
dibedakan atas dua tipe, yakni tipe krama lugu murni (Krl) dan tipe krama
lugu dialektal (Krl-dP). Tuturan krama lugu murni lebih banyak diujarkan
oleh 02 dan sebagian diujarkan oleh 01. Sedang tuturan krama lugu dialektal
lebih sering diujarkan oleh 01.
Bentuk tuturan yang diujarkan oleh 01 ada dua tipe, yakni krama lugu
tipe murni (Krl) dan tipe dialektal (Krl-dP). Tuturan tipe murni terjadi pada
tuturan (4e-29:1): ingkang seleh mawon, pun mlampah pinten taun „yang
sabar saja, sudah jalan berapa tahun‟. Tuturan ini dibangun oleh leksikon
krama, sekaligus berfungsi sebagai pembuka tuturan. Tuturan ini dipilih
karena 01 belum mengenal 02 dan tidak mengetahui latar kulturalnya. Pada
tuturan berikutnya, yakni tuturan (4e-29:3): kapitang enggal, bhelih mancing
pupon pok „terhitung baru, sebaiknya mengambil anak pupu saja‟ dan tuturan
(4e-29:5): luru mawon ingkang mambu kadhang „cari saja yang ada jalur
saudara.‟ Tampaknya mulai bergeser ke ragam krama lugu yang berdialek
lokal. Tuturan ini menjadi pilihan berikutnya karena telah mengetahui pasti
kultural 02 melalui respon tuturan yang diujarkannya (4e-29:2). Unsur
dialektal yang mengisi tuturan 01 adalah bhelih „sebaiknya‟ dan pok „saja‟
pada tuturan (4e-29:3) dan luru „cari‟ dan kadhang „suadara‟ pada tuturan (4e29:5). Setelah penggunaan leksikon dialektal muncul dalam tuturan, suasana
peristiwa tutur tersebut menjadi cair dan lebih akrab daripada tuturan awal.
Bentuk tuturan 02 yang dipilih dalam peristiwa tutur (4e-29)
menggunakan dua tipe yakni krama lugu bertipe murni (Krl) dan bertipe
dialektal (Krl-dP). Pada peristiwa tutur tersebut 02 mencoba untuk bersifat
akrab agar mendapatkan petuah, sehingga respon pertama yang diujarkan
commit to user
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tiga tahun‟. Leksikon dialektal yang mengisi ujaran ini adalah manjing
„menginjak‟. Tampaknya respon yang diberikan 02 berpengaruh terhadap
pilihan tuturan yang diujarkan oleh 01, yang dibuktikan melalui ujaran yang
dituturkan berikutnya oleh 01 juga bertipe dialektal.
Tuturan berikutnya yang diujarkan 02 adalah bertipe murni (4e-29:4):
niyatipun ngonten, dereng wonten ingkang pas „cari saja yang ada jalur
saudara‟, semua unsur yang membangun tuturan ini adalah leksikon krama.
Pada posisi ini 02 tetap menjaga nilai kesopanan dan hormat terhadap 01.
Temuan yang diperoleh melalui fakta empirik pada peristiwa tutur
yang digunakan di wilayah perkampungan adalah penutur lebih terasa nyaman
menggunakan tuturan krama lugu dialektal daripada krama lugu bertipe
murni. Namun demikian, tuturan krama lugu yang bertipe murni masih
dikuasai sesuai kaidah penggunaannya.
d. Potret Tuturan Bahasa Jawa Krama Alus
Tuturan bahasa Jawa beragam krama alus dianggap bentuk tuturan
Jawa paling rumit pemakaiannya. Pada tuturan ini diatur pula pemilihan dan
penempatan leksikonnya setiap kali berujar. Melalui pemilihan dan
penempatan leksikon dalam ujaran dapat diketahui posisi dan peran masingmasing peserta tutur dalam kehidupan masyarakat. Melalui tuturan krama alus
inilah penutur dapat menghargai dan menghormati mitra tutur sesuai perannya
dalam masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur nilai kesopanan diri penutur
sendiri. Tuturan krama alus sebagai perwujudan orang Jawa menghormati
dan bersikap sopan kepada mitra tuturnya.
Penggunaan tuturan krama alus yang sesuai kaidah penggunaannya
atau yang sesuai dengan pola aturan yang berlaku dalam kaidah tingkat tutur
krama alus jarang ditemukan dan jarang dipergunakan, kecuali dalam tuturan
pendek ataupun tuturan yang berkaitan dengan tegur sapa, seperti tercermin
dalam data di bawah ini:
Data 4e-30:
(1) Monggoh pinarak rumiyen.
„Silakan duduk dahulu‟
commit to user
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Monggoh dhahar rumiyen.
Dereng sare?
Sampun matur?
Kapan rawuhipun.
Sare meriki mawon.

„Silakan makan dahulu‟
„Belum tidur?‟
„Sudah disampaikan?‟
„Kapan datangnya?‟
„Tidur sini saja.‟

Jarang ditemukan dan jarang dipergunakan tuturan krama alus di kota
Pekalongan karena dua faktor pokok yang lemah dalam diri penutur, yakni:
1) Rendahnya penguasaan terhadap kosakata krama inggil.
2) Kurang memahami kaidah penggunaan tuturan krama alus.
Selain dua faktor pokok di atas, ada beberapa faktor miliu yang
mempengaruhi keengganan menggunakan tuturan krama alus dalam tuturan
sehari-hari, antara lain:
1) Tuturan krama alus kurang terikat secara emosional karena tidak
diperkenalkan sejak kecil, pada umumnya diperkenalkan melalui
pelajaran sekolah
2) Tidak ada tekanan dari lingkungan untuk mempergunakan tuturan
krama alus dalam kehidupan sehari-hari.
Faktor di atas sangat berpengaruh terhadap potret penggunaan tuturan
krama alus oleh penuturnya. Muncul berbagai perilaku dalam menyikapi
tuturan krama alus dan akhirnya bermuara dari bentuk krama alus yang
digunakan oleh penutur Pekalongan.
Perilaku yang muncul adalah tuturan krama alus adalah tuturan krama
alus dipakai manakala digunakan untuk orang yang sangat dihormati atau
orang yang sangat dibutuhkan. Gejala ini dijumpai pada saat melamar
pekerjaan, pinjam kebutuhan/uang, menawarkan barang/transaksi jual beli.
Bentuk tuturan krama alus yang saat ini dipakai oleh masyarakat
tuturnya memiliki wujud, sebagai berikut:
1) Kerapkali disertai ujaran dialektikal yang telah terikat secara
emosional, baik berwujud leksikon maupun bunyi ujaran berkategori
fatis.
2) Sering kali disisipkan leksikon bahasa Indonesia dalam ujaran
commit
to user Penyisipan leksikon bahasa
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Indonesia tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap
leksikon krama inggil tetapi juga disebabkan oleh kebiasaan
penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian.
3) Memiliki kelonggaran kaidah, yakni:
(a) Imbuhan krama dapat dilekatkan ke dalam leksikon ngoko tanpa
mengalami perubahan.
(b) Terjadi naturalisasi pada leksikon bahasa Indonesia yang
disisipkan dalam ujaran melalui penambahan afiks bahasa Jawa.
Berdasarkan fenomena di atas bentuk tuturan krama alus yang
digunakan di Kota Pekalongan memiliki tiga tipe, yakni:
1) Krama alus tipe murni (Kra), yakni tuturan krama alus yang taat pada
kaidah.
2) Krama alus dialektal (Kra-dP), yakni tuturan krama alus yang disertai
atau diikuti unsur dialektikal.
3) Krama alus campur kode (Kra-bI), yakni tuturan krama alus yang
disisipi leksikon lain/bahasa Indonesia.
1) Penutur Jawa Perkotaan
Potret penggunaan tuturan krama alus yang terjadi pada penutur yang
berada di wilayah perkotaan tercermin pada peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-31:
Potret Tuturan Krama Alus pada Transaksi Jual Beli di Perkotaan
(Penjual-Pembeli)
(1) Penjual : Monggoh monggoh pinarak, ra lenggah mriki Bu.
„Silakan-silakan mampir, ya istirahat sini Bu.‟
(2) Penjual : Niki ra batiknipun corak enggal, saweg dugi, dipirsani Bu.
„Ini tho batiknya model baru, baru dikirim, dilihat dulu Bu‟
(3) Penjual : Kagem oleh-oleh Bu, po‟o sarimbet wernipun kalem?
„Untuk buah tangan Bu, apa yang sarimbit warnanya kalem?‟
(4) Pembeli : Cubi niku Bu, inggil pojok.
„Coba yang itu Bu, atas pojok.‟
(5) Penjual : Leh niki, medalan enggal, bahanipun adem.
„Yang ini, keluaran baru, bahannya dingin.‟
(6) Pembeli : Pinten?
„Berapa?‟
commit to user
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(7) Penjual : Seratus dua puluh tiga mawon, bbm Bu.
„Seratus dua puluh tiga saja, bbm Bu‟
(8) Pembeli : Kok bbm?
„Kok bbm?‟
(9) Penjual : Bbm itu busana batik mirah asli Pekalongan Bu.
„Bbm itu pakaian batik murah asli Pekalongan Bu‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-31) di atas
adalah dua peserta tutur antara penjual baju batik (penutur/01) dengan
pembeli (mitra tutur/02). 01 adalah seorang ibu pedagang baju batik di Pusat
Grosir Setono, diperkirakan berusia 35-an tahun, penutur asli Pekalongan
bertempat tinggal di Kelurahan Kauman, Pekalongan Timur dan 02 adalah
seorang ibu yang berusia 40-an. Peristiwa tutur ini terjadi pada Grosir Batik
Setono, Kelurahan Karang Malang, Kecamatan Pekalongan Timur.
Bentuk tuturan yang digunakan dalam peristiwa tutur (4e-31) adalah
tuturan Jawa beragam krama dan krama alus. Tuturan krama alus banyak
diujarkan oleh 01 yang berprofisi sebagai penjual, selalu aktif menawarkan
dagangannya dengan berbagai strategi tuturan (6 ujaran) agar calon pembeli
tertarik

dengan

promosinya

dan

berakhir

membeli

barang

yang

ditawarkannya. Sedang 02 pasif dalam bertutur dengan tuturan pendek
berbentuk krama lugu.
Bentuk tuturan krama alus yang digunakan 01 bertipe krama alus
dialektal (Kra-dP) dan bertipe campur kode (Kra-bI). Krama alus yang
bertipe dialektal tercermin pada tuturan (4e-31:1): Monggoh-monggoh
pinarak, ra lenggah mriki Bu „Silakan-silakan mampir, ya istirahat sini Bu‟,
tuturan (4e-31:2): Niki ra batiknipun corak enggal, saweg dugi, dipirsani Bu
„Ini tho batiknya model baru, baru dikirim, dilihat dulu Bu‟, tuturan (4e31:3): Kagem oleh-oleh Bu, po‟o sarimbet wernanipun kalem? „Untuk buah
tangan Bu, apa yang sarimbit warnanya kalem.‟ Ketiga tuturan tersebut
diujarkan oleh 01 secara beruntun untuk mengikat 02 agar tidak berpaling ke
tampat lainnya. Daya ikat ini diperlihatkan melalui leksikon krama inggil:
pinarak „mampir‟ dan lenggah „duduk‟ (4e-31:1), {di-pirsan-i} „dilihat‟ (4e31:2), dan kagem „untuk‟ (4e-31-3).
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Pada peristiwa tutur (4e-31) fungsi leksikon krama inggil selain
dipergunakan untuk mengormati 02, namun lebih banyak dimanfaatkan untuk
menarik dan mengikat calon pembeli dengan menempatkan 02 pada posisi
tertinggi. Dengan harapan 02 merasa tersanjung dan terhormat akhirnya
terpikat untuk membeli barang yang ditawarkan. Sedang bunyi ujaran
berkategori fatis ra (4e-31:1,2) dan po‟o (4e-31:3) yang muncul secara serta
merta dalam ujaran akibat ikatan emosional yang tertanam dalam bahasa
ibunya, sekaligus tanpa disadari sebagai ciri pedagang asli Pekalongan.
Leksikon lain yang membangun ketiga ujaran tersebut adalah leksikon krama:
monggoh „silakan‟, mriki „sini‟ (4e-31:1), niki „ini‟, enggal „baru‟, saweg
„baru‟, dugi „datang‟ (4e-31:2), dan oleh-oleh „buah tangan‟, sarimbet „satu
pasang‟, {werni-pun} „warnanya‟, dan beberapa leksikon netral: batik, corak,
dan kalem.
Tuturan krama alus bertipe campur kode (Kra-bI) tercermin pada
tuturan (4e-31:9): Bbm itu busana batik mirah asli Pekalongan Bu „Bbm itu
pakian batik murah asli Pekalongan Bu‟. Keunikan pada tuturan ini adalah
strategi penjual mempermainkan kata dalam bentuk akronim bbm yang
memiliki arti sebenarnya blackberry massages digeser berubah arti menjadi
busana batik mirah. Strategi ini digunakan untuk memancing calon
pembeli/02 supaya terpikat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh 01.
Leksikon krama inggil yang dipakai untuk memikat adalah busana „pakian‟
yang terpadu dalam kelompok kata busana batik mirah. Sedang leksikon
bahasa Indonesia yang disisipkan dalam ujaran adalah demonstratif itu yang
menunjuk pada akronim bbm. Leksikon lain yang digunakan untuk
membangun tuturan (4e-31:9) adalah lesikon krama: mirah „murah‟ dan
leksikon netral: batik, asli, Pekalongan, dan bu. Kekuatan permainan kata
dalam bentuk akronim yang memanfaatkan perpaduan leksikon krama inggil
dengan leksikon krama lainnya memiliki daya tarik yang kuat untuk mitra
tuturnya, yang terbukti dari respon tuturan (4e-31:8): kok bbm „kok bbm‟.
Temuan yang diperoleh melalui data emprik yang terjadi pada
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tuturan krama alus yang digunakannya memiliki ciri unik yakni selain dapat
disisipi oleh leksikon bahasa Indonesia juga dapat pula diikuti ujaran
dialektal. Bentuknya dinamis dan bervariatif, sekaligus longgar terhadap
kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa standar.
2) Penutur Jawa Perkampungan
Potret penggunaan tuturan krama alus yang terjadi pada penutur yang
berada di wilayah perkampungan tercermin pada peristiwa tutur di bawah ini.
Data 4e-32:
Potret Tuturan Krama Alus antara Mandor-Tukang di Perkampungan
(1) Mandor : Nghang priye Pak, gerah menopo?
„Bagaimana Pak, sakit apa?„
(2) Tukang : Walah Jo, ayo mlebu, iki ngelu sebelah po‟o.
„ Walah Jo, ayo masuk, ini pusing sebelah saja‟
(3) Mandor : Je puyeng sebelah, bibar dhahar napa?
„Oo pusing sebelah, habis makan apa?‟
(4) Tukang : Lah Jo, wingi iku kecentog tahu uleg.
„Lah Jo, kemarin itu lantaran makan sambal tahu.‟
Latar sosiokultural yang menyertai peristiwa tutur (4e-32) di atas
adalah dua peserta tutur antara mandor kelapa dengan anak buahnya (tukang
pengelupas serabut kelapa). 01 adalah seorang laki-laki berusia 52 tahun dan
02 adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun. Kedua memiliki jarak sosial yang
dibentang pekerjaan, 01 sebagai atasan dan 02 sebagai anak buah, namun
keduanya cukup akrab. Peristiwa tutur ini terjadi di rumah sang mandor, di
Kelurahan Kuripan Kidul, Pekalongan Selatan.
Bentuk tuturan yang mewarnai peristiwa tutur (4e-32) di atas adalah
tuturan Jawa yang beragam ngoko dan krama alus. Tuturan krama alus lebih
banyak diujarkan oleh 01 dengan pertimbangan bahwa mitra tutur yang
dihadapai adalah atasannya, yang harus dihormati dan berlaku sopan.
Sedangkan 02 memilih menggunakan tuturan beragam ngoko lugu karena
yang dihadapi adalah bawahannya.
Ragam tuturan krama alus yang dipilih oleh 01 adalah krama alus
dialektal, yang tercermin pada tuturan (4e-32:1): Nghang priye Pak, gerah
menopo? „Bagaimana Pak, commit
sakit apa?‟
dan tuturan (4e-32:3): Je puyeng
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sebelah, bibar dhahar napa? „O pusing sebelah, habis makan apa?‟. Kedua
tuturan tersebut di tandai oleh munculnya leksikon dialektal dan ujaran
dialektikal berkategori fatis yang memiliki fungsi penyelaras ujaran dan
penegasan maksud.
Leksikon dialektal yang digunakan adalah nghang priye „bagaimana‟.
Kategori fatis yang muncul sebagai ciri kedaerahan adalah je „o (ya)‟. Unsur
dialektikal ini tidak memiliki padanan dalam bentuk krama sehingga tidak
dapat digantikan oleh bentuk lain, sekaligus sebagai penanda tuturan yang
berdialek Pekalongan.
Leksikon

krama

inggil

yang

dimanfaatkan

sebagai

bentuk

penghormatan dan berlaku sopan kepada mitra tuturnya tercemin dalam
leksikon: gerah „sakit‟ (4e-32:1) dan puyeng „sakit kepala‟ dan dhahar
„makan‟ (4e-32:3). Ketiga leksikon krama inggil tersebut mengisi fungsi inti
dalam ujaran, kemudian dilengkapi oleh leksikon krama: (me)nopo „apa‟ (4e32:1,3); bibar „selesai‟ (4e-32:3); dan leksikon netral pak „pak‟ (4e-32:1);
sebelah „sebelah‟ (4e-32:3).
Temuan yang diperoleh dari data emprik peristiwa tutur (4e-32) adalah
potret tuturan

krama inggil yang digunakan di lingkungan masyarakat

perkampungan memiliki ciri kekhasan,

yakni:

longgar terhadap kaidah

dengan leluasa memasukkan unsur dialektikal kedalam tuturan. Salah satu
sebab mudahnya unsur dialektikal masuk dalam tuturan adalah
1) Unsur dialektikal telah melekat secara emosional diri penutur.
2) Unsur dialektikal tidak memiliki padanan dalam bentuk krama/krama
inggil.
e. Temuan terhadap Potret Penggunaan Bahasa Jawa pada Ranah
Masyarakat
Temuan empirik yang dapat diangkat dari penggunaan bahasa Jawa
yang terjadi pada ranah masyarakat di wilayah tutur Kota Pekalongaa adalah:
1) Tuturan ragam ngoko lugu banyak digunakan pada situasi santai-akrab,
ditandai oleh fitur: leksikon dialektal dan bunyi ujaran yang
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perkotaan dan perkampungan ditandai oleh aksen datar dan medhak.
Aksen datar pada masyarakat tutur perkotaan dan aksen madhak pada
masyarakat tutur perkampungan.
2) Tuturan ngoko alus memiliki dua tipe, yakni (1) tipe murni (Nga) lebih
sering digunakan penutur di wilayah perkampungan, dan (2) tipe campur
kode (Nga-bI) lebih sering digunakan penutur di wilayah perkotaan.
3) Tuturan krama lugu memiliki dua tipe, yakni (1) tipe campur kode (KrlbI) atau krama kie berkembang di masyarakat perkotaan. Gejala masuknya
leksikon bI ke dalam tuturan sukar dibendung karena penguasaan kosakata
krama masih rendah; (2) tipe Krl-dP berkembang di masyarakat
perkampungan; (3) tipe Krl masih dikuasai oleh masyarakat perkotaan dan
perkampungan sesuai kaidah normatif.
4) Tuturan krama alus yang berkembang di masyarakat perkotaan selain
disisipi oleh leksikon bI juga disertai ujaran dialektal. Bentuknya dinamis,
bervariatif dan longgar terhadap kaidah BJS. Sedang di masyarakat
perkampungan tuturan krama alus karapkali diwarnai unsur dialektikal.
Unsur dialektikal kerap kali mewarnai tuturan karena telah melekat secara
emosional diri penutur dan tidak memiliki padanan dalam bentuk
krama/krama inggil.
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F. Fitur Bahasa Jawa yang Digunakan di Kota Semarang
dan Kota Pekalongan
1. Pengantar
Bahasa Jawa yang digunakan oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan di
Kota Pekalongan memiliki fitur yang berbeda dengan bahasa Jawa standar.
Perbedaan yang muncul dapat ditengarai sebagai ciri sebagian dari bahasa Jawa
yang berada di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Selain berbeda dengan bahasa
Jawa standar, kedua tuturan Jawa tersebut juga memiliki ciri-ciri kedaerahan,
yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Fungsi utama bahasa Jawa adalah (1) pengikat erat emosi kekerabatan dan
keturunan (berada pada alur ranah keluarga); dan (2) identitas diri sekaligus
sebagai alat komunikasi dalam komunitasnya (berada pada alur ranah
masyarakat). Fungsi utama tersebut dapat dipertahankan, namun dalam
perkembangan berikutnya tidak dapat dipungkiri bila terjadi perubahan yang
diwarnai oleh letak geografi (pesisir), tradisi Jawa (ketat/longgar), dan kompetisi
ekonomi (urban).
Pengaruh letak geografi tercermin melalui leksikon dialektal dan logat
penutur. Leksikon dialektal sebagai identitas lokal atau kedaerahan memiliki
wilayah sebaran terbatas dan memiliki ikatan emosional yang ditandai melalui
logat atau aksennya. Melalui identitas tersebut biasanya penutur mudah ditelusuri
asal-usulnya. Fitur ini pun dimiliki oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan.
Pengaruh tradisi Jawa tercermin melalui pola tuturan yang digunakan.
Wilayah ring pusat budaya Jawa memiliki kekuatan kehidupan tradisi Jawa, pada
umumnya pola tuturan bahasa Jawanya selaras dengan kaidah normatif.
Sebaliknya bila jauh dari wilayah ring pusat budaya Jawa pada umumnya
kekuatan kehidupan tradisi Jawa mulai longgar atau ditinggalkan akibatnya pola
pemakaian tuturan Jawa mengalami perapuhan atau berseberangan dengan kaidah
normatif. Perapuhan dan kelonggaran terhadap kaidah normatif telah merambah
commit
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terjadi, khususnya di Kota Semarang memperlihatkan pemakaian tuturan bahasa
Jawa krama alus berseberangan dengan kaidah normatif.
Pengaruh kompetisi ekonomi tercermin melalui masuknya pengaruh
bahasa Indonesia dalam tuturan. Masyarakat perkotaan kondisi persaingan
ekonominya cukup tinggi berpengaruh terhadap tipe tuturan yang diujarkan.
Bentuk tuturan yang kerapkali diujarkan bercampur kode dengan bahasa
Indonesia. Dampaknya, pengaruh leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan sulit
dibendung, baik pada tuturan ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu maupun krama
alus. Munculnya tipe baru hasil interferensi bahasa Indonesia, yakni tipe campur
kode ngoko lugu-bahasa Indonesia (Ngl-bI), tipe campur kode ngoko alus-bahasa
Indonesia (Nga-bI), tipe campur kode krama lugu-bahasa Indonesia (Krl-bI), dan
tipe campur kode krama alus-bahasa Indonesia (Kra-bI). Sebaliknya, pada
masyarakat perkampungan yang persaingan ekonominya longgar, pengaruh
bahasa Indonesia dalam tuturan dapat diminimalisir.
Untuk mengungkap perbedaan antara basa Semarangan dan basa
Kalongan dengan BJS, dilakukan dengan tahapan: (1) menandai fitur yang
melekat pada basa Semarangan dan basa Kalongan; selanjutnya (2) temuan fitur
tersebut dibandingkan untuk menemukan perbedaan dan persamaannya; akhirnya
(3) hasilnya diperbandingkan dengan BJS; (4) diperoleh temuan bahwa basa
Semarangan dan basa Kalongan adalah sebagain tuturan Jawa yang berkembang
di wilayah pesisir utara Jawa Tengan yang memiliki fitur berbeda dengan BJS.
Langkah-langkah tersebut tertata dalam kajian di bawah ini.
2. Fitur Basa Semarangan
Fitur basa Semarangan melekat pada bunyi ujaran, kosakata dialektal,
pembentukan kosakata, dan perilaku penempatan kosakata krama inggil dalam
tuturan krama alus.
a. Bunyi Ujaran
Bunyi ujaran adalah kecap ujaran yang menyertai tuturan secara
sertamerta dan melekat secara emosional dalam diri penutur. Ikatan
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emosional ini tertanam sejak penutur mengenal bahasa ibunya. Bunyi ujaran
dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengenali asal-usul daerah penutur.
Fungsi kecap ujaran dalam tuturan adalah penegas maksud atau tujuan
dari apa yang diucapkan, kadangkala hanya berfungsi sebagai penyelaras
ujaran agar tampak logat kedaerahannya (bersifat dialektis). Kecap ujaran
pada umumnya berada dalam kategori fatis dan sering melekat pada tuturan
beragam ngoko lugu. Beberapa bentuk kecap ujaran yang kerap kali dipakai
oleh penutur Jawa di Kota Semarang, antara lain tertera pada (4f-1) di bawah
ini.
Data 4f-1:
(1) …ik
(2) …ok
(3) he eh
(4) piye jal
(5) lha
(6) lha ik
(7) lha ya
(8) sip
(9) to yo
(10) ndhak yo
(11) po
(12) po meneh
(13) ya rak
(14) rak wis
(15) rak mang
Kecap ujaran (4f-1) di atas sebagai identitas tuturan penutur Jawa di
Kota Semarang. Posisi kecap ujaran dalam tuturan dapat terletak pada awal
maupun akhir tuturan. Letak dalam tuturan banyak dipengaruhi oleh
topikalisasi tuturan dan emosi sesaat pada saat tuturan beralangsung. Letak
kecap ujaran dalam tuturan tercermin dalam tuturan (4f-2) di bawah ini.
Data 4f-2:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Lha ya rak mang ita itu
„tidak usah bertingkah‟
Asem, malah lungo ik
„pisuhan, langsung pergi‟
Gayane kemlinti ok
„gaya luar biasa‟
He eh lheb ghodek
„benar-benar hebat‟
Piye jal mlengse
„bagaimana ini‟
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Kekuatan emosi yang tinggi dapat mendorong munculnya kecap
ujaran secara beruntun dalam tuturan. Pada tuturan (4f-2:1): Lha ya rak mang
ita itu „tidak usah bertingkah‟, kecap ujaran di ucapkan secara beruntun: Lha
ya disusul rak mang. Hal ini terjadi karena muncul dorongan emosional yang
termuat dalam leksikon dialektal ita-itu „bertingkah‟.
Pola di atas diikuti pula dengan tuturan (4f-2:4): He eh lheb ghodek
„benar-benar hebat‟, tuturan ini muncul kecap ujaran he eh disusul lheb
karena didorong oleh kekuatan emosional yang tersimpan dalam leksikon
dialektal ghodek „hebat sekali‟. Sedang tuturan lainnya (4f-2:2,3,5) kecap
ujaran muncul dalam situasi wajar/normal, yakni berada pada posisi akhir
tuturan: ..ik dan ..ok atau pada posisi awal tuturan piye jal.
b. Leksikon Dialektal
Leksikon dialektal sebagai salah satu fitur yang dimiliki oleh semua
tuturan yang terkait dengan lokasi geografi. Fenomena ini terjadi juga dalam
tuturan Jawa yang dipakai oleh penutur Jawa di Kota Semarang. Leksikon
dialektal sebagai ruh bahasa ibu penutur. Hal ini, mengisyaratkan bahwa
leksikon dialektal sebagai penyalur emosi yang kuat, identitas kedaerahan
karena wilayah sebaran cukup terbatas, dan ringan dalam tuturan. Beberapa
leksikon dialektal yang berkembang di wilayah tuturan Kota Semarang tertera
pada data (4f-3) di bawah ini.
Data 4f-3:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

bak-buk
balangan
blaik
ciamik
denok & kenang
gilo-gilo

(7) gombal mukiyo
(8) ita-itu
(9) kas
(10) kenthip
(11) komble
(12) koplak
(13) koya

„impas‟
„barang bekas‟
„ungkapan kaget‟
„hebat‟
„mbak dan mas‟
„penjual aneka jajanan pasar didorong gerobak di
pasarkan malam hari
„rayuan‟
„bertingkah‟
„sapaan akrab untuk laki-laki‟
„sangat jauh‟
„pelacur‟
„bodoh‟
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

lautan
cup
moci
nas
nda
ndaho
ngerek
ngenthos
nggambus
reka rekae
rewo-rewo
sali

„istirahat siang‟
„mengincar‟
„minum wedang poci‟
„istirahat main‟
„sapaan‟
„tersohor‟
„naik pamor‟
„terlalu lama menunggu lama‟
„omong kosong‟
„pura-pura‟.
„ramai-ramai‟
„kaya‟

c. Pembentukan Kosakata
Selain leksikon dialektal, tuturan bahasa Jawa yang digunakan di Kota
Semarang memiliki leksikon khas. Leksikon khas ini berdasarkan
pembentukannya dibedakan atas tiga kelompok, yakni:
i.Model Hangam
ii.Model Metonimia
iii.Model Bebas
Leksikon khas ini merupakan upaya penutur Semarang dalam
menciptakan leksikon baru untuk memperkaya kosakata tuturan Jawa di
Semarang, meskipun mulanya untuk kepentingan kelompok tertentu tetapi
sekarang sudah diakui sebagai bahasa Jawa Semarangan.
1) Model Hangam
Sebagian leksikon khas bahasa Jawa Semarang dibentuk melalui pola
menukar urutan aksara Jawa: ha-na-ca-ra-ka. Pada awalnya kosakata yang
dibentuk melalui pola ini lebih popular digunakan oleh kalangan gali/preman
pada era 1970-an (Hartono, 2010:28). Perkembangan berikutnya, kosakata
dengan pola bentukan ini popular di kalangan masyarakat Semarang,
terutama masyarakat lapis bawah.
Pola pembentukan kosakata khas bahasa Jawa di kota Semarang
menurut Hartono (2010:28) melalui urutan perumusan sebagai berikut:
1) Dua puluh huruf Jawa Hanacaraka dibagi menjadi dua bagian, yakni
dengan pola seperti di commit
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No Urut

Bagian
pertama
No Urut

Bagian
kedua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ha

na

ca

ra

ka

da

ta

sa

wa

la

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

pa

dha

ja

ya

nya

ma

ga

ba

tha

nga

2) Sepuluh huruf bagian pertama dibaca sesuai urutan
No Urut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ha

na

ca

ra

ka

da

ta

sa

wa

la

Arah baca

Bagian
pertama

3) Sepuluh huruf bagian kedua dibaca dengan urutan terbalik
No Urut

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

nga

tha

ba

ga

ma

nya

ya

ja

dha

pa

Arah baca

Bagian
kedua

4) Model rumusan yang terbentuk
Bagian
pertama
Huruf
Bagian
kedua

ha

na

ca

ra

ka

da

ta

sa

wa

la

nga

tha

ba

ga

ma

nya

ya

ja

dha

pa

5) Leksikon sasaran dipenggal berdasarkan suku katanya, selanjutkan
suku kata tersebut dipetakan pada model poin 4 sehingga diperoleh
suku kata baru yang menjadi target leksikon bentukan atau leksikon
target.
6) Penyelarasan bunyi: leksikon target atau leksikon bentukan yang
dihasilkan melalui model ini mengalami penyelarasan bunyi, pada
umumnya ditutup dengan konsonan, biasanya konsonan /m/.
Untuk berikutnya pola pembentukan leksikon ngoko Semarangan
yang dilakukan dengan menukar urutan aksara Jawa oleh penulis disebut
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dengan model hangam. Dasar penamaan model hangam didasarkan atas pola
alur pembentukan kata, yakni:
1) Huruf ha adalah huruf awal dari sepeluh huruf bagian pertama.
2) Huruf nga adalah huruf awal dari sepuluh huruf bagian kedua
3) Konsonan /m/ adalah konsonan yang sering dimanfaatkan sebagai
penyelaras bunyi pada akhir kata.
Adapun konstruksi proses pembentukan kata baru yang didasarkan
atas model hangam adalah, sebagai berikut:
1) Leksikon sasaran adalah wedhok „wanita‟
2) Dipenggal berdasar suku kata menjadi we dan dhok
3) Suku kata dipetakan pada model, diperoleh hasil:
(1) we
 dhe
(2) dhok  nya
4) Suku kata bentukan dirangkai menjadi dhenya
5) Proses penyelarasan bunyi sehingga diperoleh leksikon target atau
leksikon baru yang menjadi leksikon Jawa Semarangan, yakni:
dhenya + m  dhenyom
6) Dihasilkan leksikon baru: dhenyom „wanita‟
Beberapa bentukan kata baru yang dihasilkan dengan model hangam
antara lain tertera pada data (4f-4) di bawah ini:
Data 4f-4:
(1) calam
(2) ngicu
(3) gomom
(4) jelade
(5) patang
(6) ngamu
(7) mode
(8) jayus
(9) jethu
(10) jemet

„bapak‟
„ibu‟
„rokok‟
„dua puluh lima‟
„laki-laki‟
„aku‟
„kamu‟
„seratus‟
„seribu‟
„lima puluh‟

2) Model Metonimia
Kata bertipe metonimia (metonymy) atau penyebutan sebuah nama
berdasarkan asosiasinya, tidakcommit
digolongkan
to user sebagai kosakata dialektal tetapi
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sebagai kosakata khas. Kosakata metonimia produktif dalam tuturan seharihari, yakni tercermin pada data (4f-4) di bawah ini.
Data 4f-5:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dayatsu
Kijang
Honda
Sanyo
Pilot
Beker

„merujuk semua jenis angkutan kota berute kota bawah19‟
„merujuk semua jenis angkutan kota berute kota atas20‟
„merujuk semua jenis kendaraan bermotor roda dua‟
„merujuk semua jenis pompa air‟
„merujuk semua jenis pulpen‟
„merujuk semua jenis jam meja‟

3) Model Bebas
Di samping pola pembentukan kosakata baru model hangam dan
model metonimia,

diakui pula oleh penutur Semarang muncul bentukan

kosakata khas lain yang tidak diketahui pola pembentukannya atau disebut
dengan model bebas. Namun demikian, kosakata tersebut telah populer di
wilayah tuturan Kota Semarang, terutama di kalangan pemuda yang tinggal di
wilayah ring basa Semarangan. Adapun kosakata khas tersebut, antara lain:
Data 4f-6:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ngokong-ngokong „duduk-duduk di tepi jalan‟
ngotho
„begitu‟
ngrenyi
„baru‟
gam
„tidak‟
gamnget
„tidak enak badan‟
gamjet
„tidak punya uang‟
gam moto liur
„jangan banyak mulut‟

d. Perilaku Penempatan Kosakata Krama Inggil dalam Tuturan Krama Alus

Fenomena unik terjadi di Kota Semarang, yakni muncul kelonggaran
terhadap penempatan dan pemakaian kosakata krama inggil pada diri penutur
pada tuturan krama alus, sebagai pengungkap rasa hormat dan sopan terhadap
mitra tuturnya. Dikategorikan unik karena fenomena ini berseberangan
dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Dalam kaidah
preskriptif normatif leksikon krama inggil tabu digunakan oleh diri penutur
tetapi di Kota Semarang leksikon krama inggil berterima dipakai oleh diri
19
20
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Simpang
Lima, Depok, Karang Ayu, Mrican.
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penutur. Gejala ini disebut dengan kramanisasi diri. Fenomena ini tercermin
dalam data tuturan (4f-7) di bawah ini.
Data 4f-7:
(1) Kula badhe tindak jagong mangke siang.
„Saya akan pergi hajatan nanti siang.‟
(2) Dalem bade ngagem ingkang lurik mawon.
„Saya akan memakai yang lurik saja.‟
(3) Taktenggone kalian takpinarak mriki mawon.
„Saya tunggu sembari saya duduk di sini saja.‟
(4) Kagungan kula sampun kula kos-koske.
„Milik saya sudah saya kos-koskan.‟
(5) Kula takndherek nitih nggih.
„Saya ikut numpang ya.‟
(6) Kula nggih dereng dhahar injing.
„Saya juga belum makan pagi.‟
(7) Menawi mboten repot kula dipunpundhutke sisan mawon.
„Kalau tidak repot saya dibelikan sekalian saja.‟
Bentuk mbasake awake dhewe pada data (4f-7) di atas adalah
fenomena menempatkan kosakata krama inggil untuk diri penutur sendiri (01)
bukan untuk mitra tuturnya (02). Fakta tersebut membuktikan bahwa penutur
Jawa di Kota Semarang memiliki kebiasaan menempatkan kosakata krama
inggil untuk diri sendiri. Fenomena ini disebut dengan kramanisasi diri yang
memiliki pola pronomina I dilekati leksikon krama inggil, seperti pola di
bawah ini.
Pronomina I dilekati leksikon krama inggil
kula
dalem
tak

tindak
+ ngagem
pinarak
nitih
dhahar
pundhut

Dalam preskriptif normatif bahasa Jawa standar seharusnya kosakata
krama inggil hanya diperbolehkan digunakan kepada mitra tutur yang
memiliki posisi dan status sosial lebih tinggi daripada penuturnya dan
dihormati.
commit to user
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3. Fitur Basa Kalongan
Fitur yang melekat dalam basa Kalongan kerapkali dijumpai pada tuturan
beragam ngoko lugu. Pada tuturan ini kekuatan emosional penutur ikut berperan,
yang menjadi ruhnya adalah bunyi ujaran dan leksikon dialektal. Fitur yang
menandai basa Kalongan melekat pada bunyi ujaran, leksikon dialektal dan
leksikon khas Kalongan.
a. Bunyi Ujaran
Adapun bunyi ujaran atau kecap ujaran yang kerapkali dipakai dalam
tuturan basa Kalongan. antara lain tercermin pada data (4f-8) di bawah ini.
Data 4f-8:
(1) paq ora
(2) paq
(3) ri
(4) ra
(5) po'o
(6) ha'ah pok
(7) ha a ho
(8) lha
(9) ye
(10) leh
(11) ndangka'i
(12) no'o
(13) dermoho
(14) nghang priye
(15) rakaiki
(16) halah kie
(17) ha'a
(18) ha'a oq'
(19) po ha‟a sie
Kecap ujaran di atas sebagai identitas bagi penutur Jawa di Kota
Pekalongan. Setiap kali terjadi tuturan kecap ujaran sertamerta menyertainya
baik pada awal, tengah, maupun akhir tuturan. Tuturan yang mencerminkan
kecap ujaran dan kerapkali dituturkan oleh penutur Jawa di Kota Pekalongan,
tercermin pada tuturan (4f-9) di bawah ini.
Data 4f-9:
(1) Yo pak ora o.
„Ya biarkan sajalah.‟ commit to user
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(2) Po'o nyong ra ngapusi.
„Saya tidak berbohong.‟
(3) Halah kie po'o ho' memper'e.
„Yang pantas saja.‟
(4) Mlebu neng kene leh.
„Kamu masuk sini saja.‟
(5) Ndang ditapuki raaa
„Segera ditangani/diatasi.‟
b. Leksikon Dialektal
Leksikon dialektal yang berkembang pada basa Kalongan mempunyai
bentuk yang berbeda dengan bahasa Jawa standar atau bahasa daerah lainnya,
termasuk basa Semarangan. Leksikon ini hanya tumbuh dan berkembang di
wilayah tutur Kota Pekalongan. Adapun leksikon dialektal yang kerapkali
muncul dalam tuturan Jawa di Kota Pekalongan, antara lain:
Data 4f-10:
(1) anthog
(2) alerhi
(3) along
(4) bebas ho
(5) becek
(6) beleh
(7) benhyu
(8) bhelhi
(9) bia
(10) bik
(11) bilid
(12) bruk
(13) bya
(14) ceplik
(15) cicer
(16) cecek
(17) celi
(18) ciak'ka
(19) colo
(20) cok'e
(21) cuntel
(22) ledo
(23) leh
(24) lur
(25) doplo
(26) jebhul no'o
(27) ju

‟serdawa‟
‘alergi’
‘mendapatkan ikan hasil tangkapan’
‘ terserah ‘

„jengkel‟
‘ bukan’

„air‟
„pulang‟
‘berkelahi,
‘ bercinta’
‘ istirahat’

„jembatan‟
„hadapi‟
„lampu templok‟
„gelandangan‟
‘nangka muda’
‘pisuhan’
‘tidak pakai alas kaki/sandal’
‘absen’
‘mungkin’
‘goblog’
‘goda’
‘sebutan untuk anak laki-laki’
‘sebutan untuk anak laiki-laki’
‘ bego’

„ternyata‟
commit to user
„lapar‟
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(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

kisik
kul
ora dermoho
miyang
nghang priye
nggemplo
nggoto
singosingo ho
sebeh
semeh

„pantai‟
„makan‟
„tak sengaja‟
„melaut‟
„bagaimana‟
„nelayan cari ikan dengan waktu singgkat/1-3 hari‟
„nelayan mencari ikan‟
„seadanya‟
„bapak‟
„ibu‟

Kosakata dialektal kerapkali dipakai pada tuturan Jawa beragam
ngoko lugu, terutama pada kojahan Kalongan, seperti pada tuturan (4f-11) di
bawah ini.
Data 4f-11:
(1) Lha kowe pak ring ndi si?
„kamu mau ke mana‟
(2) Yo wis kokuwe po'o ra
„ya sudah begitupun tak apa‟
(3) Eh dab karo ojo ladak-ladak ra'
„Eh kamu jangan bergaya‟
(4) Ho'o po raaa, seng penting podo be'-ne lairan Kalongan
„Ya sudah, yang penting sama ibunya kelahiran Pekalongan‟
c. Leksikon Khas Basa Kalongan
Leksikon khas adalah leksikon yang berkembang di wilayah tutur
Kota Pekalongan, yang dibuat oleh penuturnya sendiri yang mengacu pada
suatu tempat yang ada di kota Pekalongan. Beberapa kosakata khas yang
ditemukan di wilayah tutur di Kota Pekalongan antara lain:
Data 4f-12:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ngeboom
Setono
Sapura
THR
Senggol
Sayun

„merujuk semua wilayah pantai di Pekalongan‟
„merujuk batik murah di Pekalongan‟
„merujuk makam‟
„merujuk lokasi hiburan di belakang mall‟
„merujuk pasar barang bekas‟
„merujuk lokasi terminal‟

4. Perbandingan Fitur antara Basa Semarangan dengan Basa Kalongan
Perbandingan antara basa Semarangan dengan basa Kalongan adalah
kajian yang menelusuri persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh kedua
commit to user
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Semarangan dan basa Kalongan adalah dua tuturan yang berbeda, sekaligus
merupakan fitur sebagian tuturan Jawa yang berkembang di wilayah pesisir utara
Jawa Tengah.
a. Perbedaan antara Basa Semarangan dengan Basa Kalongan
Fitur pembeda antara basa Semarangan dengan basa Kalongan dapat
ditemukan melalui fitur yang melekat pada masing-masing tuturan. Adapun
fitur pembeda tersebut terdapat pada fitur geografik, proses pembentukan
kata, kelonggaran penempatan kosakata krama inggil dalam tuturan, dan
penamaan tuturan.
1) Fitur Geografik
Fitur geografik yang membedakan basa Semarangan dengan basa
Kalongan terdapat pada bunyi ujaran, leksikon dialektal, kosakata khas, dan
pembentukan kosakata.
2) Bunyi Ujaran
Bunyi ujaran yang melekat masing-masing tuturan baik yang
digunakan di Kota Semarang maupun di Kota Pekalongan memiliki
perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini muncul karena ikatan emosi dan
latar belakang geografik masing-masing penutur. Melalui bunyi ujaran ini
pun semangat kedaerahan menjadi kuat bahkan menjadi identitas lokal.
Fenomena yang terjadi di Kota Semarang, memperlihatkan bunyi
ujaran dipakai sebagai fitur identitas lokal, seperti terungkap melalui
pernyataan di bawah ini.
“Ketika seorang teman bertanya mengenai apa dan bagaimana dialek
Semarangan itu? Maka, saya dan orang-orang asli Semarang
hanya akan menjawab, “Halah pokokmen bahasa sing nganggo ik,
ok, heeh, ndha, ndhes ki lho! Ngarahmu piye, jawabku bener rak
kas?” (Hartono, 2006:26).
Tampak pada pernyataan yang diungkapkan Hartono (2006:26)
bahwa untuk memperjelas identitas bahasa Jawa yang digunakan di Kota
Semarang, cukup ditandai dengan bunyi ujaran saja: ik, ok, heeh, ndha,
ndhes, ki, dan lho. Hal ini mempertegas bahwa tuturan bahasa Jawa di
commit to user
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Fenomena yang terjadi di Kota Pekalongan, bunyi ujaran juga
digunakan sebagai identitas lokal, seperti pernyataan di bawah ini.
“Dialek kados mriki nggih kasar, menawi alus meniko biasanipun
sampun pendatang. Dialek mriki Pak Ora, kathah nggunake tembung
pak ora (sakkarepmu) kaliyan ora kaiki (mboten napa-napa). Wonten
ingkang medhak sanget, wonten ingkang biasa mawon. Kados:
(1) Yo wis kokuwe paq ora (Yo wis ngono yo ora opo-opo), utawi
(2) Orak kaiki, lha kowe pak ring ndi si? (ora apa-apa, lha kowe arep
menyang ndhi?)” (Kunarti, Januari 2012)
„Dialek yang ada di sini ya kasar, kalau sudah halus pada umumnya
sudah pendatang. Dialek di sini disebut Pak Ora, karena banyak
menggunakan kata pak ora (sesukamu), dan ora kaiki (tidak apa-apa)
ada yang diucapkan dengan tekanan, ada yang ringan (biasa saja).
Seperti:
(1) Ya sudah begitu juga tidak apa-apa, atau
(2) Tidak apa-apa, lha kamu akan pergi kemana.
Peryataan yang diungkapkan Kunarti (2012) mempertegas bahwa
bunyi ujaran pak ora digunakan untuk menamai sebuah tuturan Jawa yang
digunakan di Kota Pekalongan. Fenomena ini memperkuat asumsi bahwa
bunyi ujaran sebagai identitas lokal yang kuat setelah leksikon dialektal.
3) Leksikon Dialektal
Leksikon dialektal merupakan keanekaragaman leksikon yang
muncul di wilayah tuturan berdasarkan tipikal geografis. Kosakata
dialektal yang dibentuk oleh komunitas penuturnya selain digunakan
untuk menguatkan ciri kedaerahan setempat, juga dimanfaatkan untuk
menggantikan atau mendampingi kosakata bahasa Jawa standar.
Kosakata dialektikal yang dapat menandai sebagai tuturan Jawa
yang digunakan di Kota Semarang, tercermin pada data (4f-13) di bawah
ini.
Data 4f-13:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ciamik
jemet
kahat
kenthip
koplak

„bagus‟
„lima puluh‟
„makan‟
„tempat tinggi‟
„pusing‟
commit to user
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Kelima kosakata dialektal pada data (4f-13) ditemukan di Kota
Semarang, tergolong dalam ragam ngoko dan produktif dalam tuturan
sehari-hari. Kosakata ini merupakan bentuk khas, hanya dimiliki dan
berkembang di wilayah tutur Kota Semarang, dan digunakan untuk
mendampingi atau menggantikan kosakata bahasa Jawa standar. Kata
ciamik „bagus‟ untuk mendampingi kata apik „bagus‟, kata jemet
„limapuluh‟ digunakan untuk mendampingi kata seket „lima puluh‟, kata
kahat „makan‟ untuk mendampingi kata mangan „makan‟. Kata kenthip
„tempat tinggi‟ dipakai untuk menggantikan kata duwur „tinggi‟ yang sulit
dijangkau. Kata koplak „pusing‟ dipakai untuk menggantikan kata ngelu
„pusing‟ yang diakibatkan oleh tekanan pikiran.
Kosakata dialektikal yang dapat menandai sebagai tuturan Jawa
yang digunakan di Kota Pekalongan, tercermin pada data (4f-14) di
bawah ini.
Data 4f-14:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

benhyu
cecek
nggoto
nghang priye
ora dermoho

„air‟
„nangka muda‟
„nelayan‟
„bagaimana‟
„tidak sengaja‟

Kelima kosakata dialektal pada data (4f-14) diperoleh di Kota
Pekalongan, tergolong dalam ragam ngoko lugu dan produktif dalam
tuturan sehari-hari. Kosakata ini merupakan bentuk khas dan berkembang
di wilayah tutur Kota Pekalongan. Digunakan untuk menggantikan
kosakata bahasa Jawa standar. Kata benhyu „air‟ digunakan untuk
menggantikan kata banyu „air‟, kata cecek „nangka muda‟ dipakai untuk
menggantikan kata tewel „nangka muda„. Kata nggoto „nelayan‟ untuk
mendampingi kata nelayan „nelayan‟, kata nghang priye „bagaimana‟
digunakan untuk menggantikan kata keperiye „bagaimana‟, dan kata ora
dermoho „tidak sengaja‟ untuk menggantikan kata ora sengaja „tidak
sengaja‟.
commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
342

b. Proses Pembentukan Kata Khas
Proses pembentukan leksikon khas untuk memperkaya kosakata
masing-masing wilayah tuturan sering kali dilakukan oleh penuturnya, baik
melalui

metonimia

maupun

anologi

lokasi/tempat.

Namun

proses

pembentukan dengan model hangam (dirancang oleh penuturnya sendiri)
hanya ditemukan di wilayah tutur Kota Semarang, seperti terlihat pada
kosakata (4f-15) dibawah ini.
Data 4f-15:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

coso
dhenyom
mode
ngamu
ngicu

<
<
<
<
<

bojo
wedhok
kowe
aku
ibu

„suami/isteri‟
„wanita‟
„kamu‟
„saya‟
„ibu‟

Kata coso „suami/isteri dibentuk dari kata bojo „suami/isteri‟, kata
dhenyom „wanita‟ dibentuk dari kata wedhok „wanita‟, kata mode „kamu‟
dibentuk dari kata kowe „kamu‟, kata ngamu „saya‟ dibentuk dari kata aku
„saya‟, dan kata ngicu „ibu‟ dibentuk dari kata ibu „ibu‟. Pembentukan kata
tersebut menggunakan pedoman yang dirancang penuturnya sendiri, dengan
memanfaatkan aksara Jawa: hanacaraka.
c. Kelonggaran Penempatan Kosakata Krama Inggil dalam Tuturan
Kelonggaran penempatan terhadap kosakata krama inggil dalam
tuturan krama alus dilakukan oleh penutur Jawa di Kota Semarang.
Kelonggaran penempatan kosakata krama inggil dalam tuturan adalah
mensyahkan menggunakan leksikon krama inggil untuk diri sendiri tetapi
tetap digunakan untuk menghormat mitra tuturnya.
Perlakuan mensyahkan penempatan leksikon krama inggil tercermin
pada pernyataan ini “letak keunikan tuturan bahasa Jawa Semarangan terletak
selalu mbasakke awake dhewe atau menggunakan kata krama inggil untuk
dirinya sendiri, namun tujuannya tetap untuk menghormati mitra tuturnya,
seperti “Kula tak siram riyin, putra kula kalih” (Widyartono,Mei, 2012).
Kelonggaran penempatan kosakata krama inggil dalam tuturan juga
commit
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Pekalongan dikategorikan sebagai tuturan yang tidak benar atau keliru.
Dengan demikian, di lingkungan wilayah tutur Kota Pekalongan tidak
menyetujui adanya leksikon krama inggil untuk diri sendiri.
Fenomena kebebasan menempatkan leksikon krama inggil untuk diri
penutur diakui syah dan berterima hanya di wilayah tutur Kota Semarang,
sekaligus sebagai fitur pembeda antara tuturan Jawa di Kota Semarang
dengan tuturan Jawa di Kota Pekalongan.
d. Penamaan Tuturan
Penamaan tuturan Jawa yang dipakai oleh penutur Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan dilakukan oleh penuturnya sendiri. Penamaan
ini dilandasi oleh semangat kedaerahan untuk memperoleh jati dirinya
melalui bahasa yang dipakai.
Tuturan Jawa yang digunakan di Kota Semarang dikenal dengan
sebutan Basa Semarangan dan tuturan Jawa yang digunakan di Kota
Pekalongan dikenal dengan tiga sebutan yakni bahasa Jawa Pak Ora, Kojahan
Kalongan, dan Basa Kalongan. Penamaan itu sebagai cermin kecintaan
penutur Jawa di wilayahnya masing-masing.
e. Persamaan antara Basa Semarangan dengan Basa Kalongan
Kota Semarang dan Kota Pekalongan sebagai wilayah tutur Jawa yang
barada jauh dari pusat budaya Jawa (Solo-Jogja), berlokasi di pesisir utara Jawa
Tengah. Tuturan Jawa yang digunakan di dua kota tersebut selain memiliki
perbedaan juga memiliki persamaan. Persamaan yang dimiliki oleh dua tuturan
Jawa yang dipakai di Kota Semarang dan Kota Pekalongan adalah (1) gejala
penghalusan terhadap leksikon ngoko, (2) naturalisasi leksikon bahasa Indonesia,
dan (3) sikap kesetian penutur terhadap bahasanya.
1) Penghalusan terhadap Leksikon Ngoko
Akibat rendahnya penguasaan kosakata krama, muncul upaya untuk
menghaluskan kosakata ngoko sehingga seolah-olah sejajar dengan kosakata
krama. Proses pengahulusan leksikon ngoko ke dalam bentuk krama disebut
commit to user
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dengan mengimbuhkan afiks krama pada kosakata ngoko. Pola ini
bertentangan dengan

kaidah penempatan afiks krama pada bahasa Jawa

standar. Afiks penanda bentuk krama hanya dapat dilekatkan pada kosakata
krama (inggil) saja dan tidak dapat dilekatkan dengan kosakata ngoko (Edi
Subroto dkk, 2008:22). Namun, kaidah tersebut kurang berlaku pada penutur
Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Penutur Jawa di dua kota
tersebut beranggapan bahwa afiks penanda bentuk krama juga dapat
dilekatkan pada kosakata ngoko dengan tujuan penghalusan tuturan untuk
menghormati mitra tutur. Pola ini tercermin pada data (4f-16) di bawah ini.
Data 4f-16:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

turu + nipun
dhuwit + ipun
duduh + aken
teka + nipun
adoh + aken

> turunipun
> dhuwitipun
> duduhaken
> tekanipun
> adohaken

„tidurnya‟
„uangnya‟
„ditunjukkan‟
„kedatangannya‟
„jauhkan‟

2) Naturalisasi Leksikon Bahasa Indonesia
Naturalisasi leksikon bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa krama
dilakukan karena penutur kurang menguasai leksikon krama dan krama
inggil. Langkah naturalisasi dianggap paling mudah dan aman karena proses
pembentukannya mudah dan berterima dalam peristiwa tutur di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan.
Naturalisasi ini dilakukan melalui proses morfologis dengan
mengimbuhkan afiks krama pada kosakata bahasa Indonesia. Pola ini cukup
populer terutama pada penutur muda yang bertempat tinggal di wilayah
perkotaan. Leksikon naturalisasi tercermin pada data (4f-17) di bawah ini.
Data 4f-17:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

datang + ipun
naik + ipun
dipun + tunjuk + aken
bunga + nipun
dipun + jauh + aken

> turunipun
> duitipun
> ditunjukaken
> bunganipun
> dipunjauhaken
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3) Sikap Kesetiaan Penutur terhadap Bahasanya
Sikap kesetiap penutur terhadap tuturannya diperlihatkan oleh masingmasing penutur yang berada di Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
Kesetiaan untuk melestarikan dan mengembangkan tuturannya cukup tinggi.
Keinginan untuk mengangkat basa Semarangan dan basa Kalongan menjadi
bahasa yang bermartabat cukup kuat dan berupaya untuk melepaskan diri dari
pengaruh Solo dan Jogja.
Sikap menggunakan dan mengangkat basa Semarangan dan basa
kalongan sebagai tuturan yang tepat bagi penuturnya terlepas dari
penilaiannya siapapun. Basa Semarangan adalah bahasa yang baik buat
penutur Semarang dan basa Kalongan adalah bahasa yang baik untuk penutur
Pekalongan.
Bentuk kesetiaan terhadap bahasanya sendiri dibuktikan melalui
dibentuknya komunitas pecinta bahasa. Komunitas pecinta basa Semarangan
diwadahi dalam Rame Kondhe dan komunitas pecinta kojahan Kalongan
diwadahi dalam Warung Megono.
f. Fitur Sebagai Potret Sebagian Bahasa Jawa yang Berkembang di
Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah
Kota Semarang dan Kota Pekalongan adalah bagian dari wilayah
tuturan Jawa yang berada di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Dengan
demikian, tuturan Jawa yang dipakai di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
adalah potret sebagian bahasa Jawa yang berada di wilayah tersebut. Potret
yang diperlihatkan sebagai bagian dari wilayah pesisir utara Jawa Tengah
adalah:
1)

Memiliki bunyi ujaran dan leksikon dialektal yang berbeda dengan
bahasa Jawa standar, bertipikal geografik.

2) Memiliki potensi membentuk kosakata baru melalui kreativitas

penuturnya yang terlepas dari kaidah bahasa Jawa standar.
3) Memiliki keberanian menghaluskan leksikon ngoko menjadi bentuk

krama dengan melekatkan afiks krama pada leksikon ngoko.
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4) Memiliki potensi besar menaturalisasikan leksikon bahasa Indonesia ke

dalam leksikon krama.
5) Mensyahkan kramanisasi diri dalam tuturan sebagai bentuk penghormatan

terhadap mitra tutur.
6) Ada kesetian penutur terhadap bahasanya melalui komunitas pecinta

bahasa. Komunitas pecinta basa Semarangan diwadahi dalam Rame
Kondhe dan Komunitas pecinta basa kalongan diwadahi dalam Warung
Megono.
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G. Perbandingan Temuan Penggunaan Tingkat Tutur
Bahasa Jawa Ngoko dan Krama antara Penutur Jawa
di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
1. Pengantar
Perbandingan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama
antara penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan, pada hakikatnya
digunakan untuk menelusuri kekhasan tuturan yang dimiliki oleh masing-masing
wilayah tersebut. Hasil perbandingan ini selain diperoleh fitur perbedaan juga
diperoleh fitur persamaan. Fitur perbedaan digunakan sebagai penanda identitas
tuturan lokal sedang fitur persamaan digunakan sebagai bagian penanda identitas
tuturan pesisir utara.
Melalui perbandingan ini, secara rinci dapat diketahui fitur yang melekat
pada masing-masing tuturan, baik yang mencakup identitas tuturan maupun
bentuk penggunaan tuturan. Identitas tuturan mencakup kecap ujaran dan bentuk
kata, dan penguasaan kosakata. Identitas penggunaan tuturan mencakup ketaatan
penggunaan tingkat tutur terhadap kaidah normatif. Muara hasil perbandingan ini
adalah diperoleh potret penggunaan tuturan ngoko dan krama yang digunakan
oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan, sebagai tuturan yang
berkembang di luar ring budaya Jawa Solo-Jogja yang memiliki fitur dan tipikal
yang khas.
2. Perbandingan Temuan Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu
Perbandingan penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu yang dipakai di
wilayah tuturan Kota Semarang dan Kota Pekalongan memperlihatkan adanya
perbedaan yang signifikan terutama pada ciri dialektal yang melekat pada bunyi
ujaran beserta logatnya, varian leksikon dialektal dan proses pembentukan
kosakata khas.
Fitur logat dalam penelitian ini kurang diperhatikan karena terkait dengan
tinggi rendahnya ujaran dan berada di luar lingkup kajian. Fokus perhatian pada
bunyi ujaran atau kecap ujaran karena secara linguistik memiliki kelas kata, pada
commit to user
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dilepaskan dengan topografi dan wilayah persebaran. Proses pembentukan
kosakata khas terkait dengan proses kreatif penuturnya untuk memperkaya
kosakata sekaligus dapat digunakan sebagai identitas jatidiri. Selain tiga ciri
tersebut, kadangkala ditandai pula oleh sikap penuturnya atas bahasa yang
dipakainya. Sikap ini memiliki kekuatan untuk membangun sebuah asumsi yang
mengakar pada diri penutur yang melahirkan sebuah kesepakatan bersama dan
diyakini kebenarannya. Fenomena ini terjadi pada penutur basa Semarangan.
a. Bunyi Ujaran
Bunyi ujaran yang melekat pada tuturan bahasa Jawa ngoko lugu yang
digunakan oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
memiliki bentuk yang berbeda. Bunyi ujaran ini dapat dipakai sebagai alat
bantu penentu asal wilayah penutur karena melekat secara emosional dan
bertipikal geografik.
Bunyi atau kecap ujaran pada diri penutur tertanam secara alami dan
diperoleh melalui bahasa ibu, yang tumbuh dan berkembang di lingkungan
keluarga dan masyarakat.

Bunyi ujaran terujar secara sertamerta dalam

tuturan, secara linguistik berada pada kategori fatis dan berfungsi sebagai
penegas maksud atau tujuan dari apa yang dituturkannya, identikal tuturan
bahkan kadangkala hanya berfungsi sebagai penyelaras tuturan.
Bunyi ujaran bersifat dialektis dan cenderung melekat pada tuturan
beragam ngoko lugu. Dengan demikian, bunyi ujaran di wilayah tutur Kota
Semarang cukup produktif melekat pada basa Semarang dan di wilayah tutur
Kota Pekalongan cukup produktif melekat pada basa Kalongan atau kojahan
Kalongan. Penyebutan basa Semarangan dan basa Kalongan atau kojahan
Kalongan diberikan sendiri oleh penuturnya sebagai sikap bangga terhadap
bahasanya, sekaligus dijadikan jati diri bagi daerahnya.
1) Bunyi Ujaran pada Basa Semarangan
Bunyi ujaran basa Semarangan kerapkali melekat pada tuturan yang
beragam ngoko lugu dan melekat secara emosional dalam tuturan. Lekatnya
bunyi ujaran dalam tuturan ngoko
lugu
inti dari basa Semarangan.
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Wajar bila basa Semarangan dianggap sebagai bahasa kasar “basane wong
pinggiran - basane wong pesisir”. Ukuran sebagai bahasa kasar karena diukur
dengan parameter bahasa Jawa standar. Ukuran nilai sebuah bahasa adalah
baik bagi penuturnya sendiri. Begitu pula basa Semarangan adalah baik bagi
penutur Semarang.
Hakiki sebuah bahasa terletak pada kemampuan secara emosional
untuk menyalurkan pikir, budi, dan hasrat secara utuh bagi penuturnya tanpa
ada rasa yang membendung. Kekuatan dan keutuhan emosional penutur
Semarang dapat tersalur lewat basa Semarangan.
Basa Semarangan digunakan dalam tuturan

keseharian oleh

masyarakat tutur Semarang terutama dalam suasana santai dan akrab.
Masyarakat Semarang untuk membudayakan basa Semarangan agar tetap
terpelihara dan menjadi ikon Kota Semarang diwadahi oleh pecinta basa
Semarangan dalam komunitas yang bernama Rame Kondhe.
2) Bunyi Ujaran pada Basa Kalongan
Basa Kalongan atau kojahan Kalongan merupakan tuturan sehari-hari
masyarakat tutur Pekalongan. Basa Kalongan dibangun oleh leksikon
dialektal dan bunyi/kecap ujaran. Dua komponen ini menjadi ruhnya kojahan
Kalongan.
Bunyi ujaran Kalongan dapat dikatakan identik dengan orang
Pekalongan. Setiap kali terjadi kojahan, bunyi ujaran sertamerta menyertainya
baik pada awal, tengah, maupun akhir tuturan. Untuk mempertahankan ciri
kedaerahan yang terkait dengan basa Kalongan masyarakat Kota Pekalongan
membuat komunitas pecinta kojahan Kalongan dalam wadah yang dinamai
Warung Megono.
Bunyi ujaran pada masing-masing tuturan Jawa yang digunakan di
Kota Semarang (basa Semarangan) dan kota Pekalongan (basa Kalongan)
diperbandingkan seperti pada tabel (4.12) di bawah ini. Pada tabel
perbandingan ini akan tampak perbedaannya bentuk bunyi ujaran pada
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masing-masing wilayah tuturan. Dengan demikian, melalui bunyi ujaran yang
dituturkan akan dapat diketahui identitas atau jati diri asal penuturnya.
Tabel 4.12: Perbandingan Bunyi Ujaran
Basa Semarangan dengan Basa Kalongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bunji Ujaran
Basa Semarangan Basa Kalongan
…ik
ri
…ok
ra
he eh
ha'a
piye jal
paq ora
lha ik
rakaiki
lha ya
po ha‟a sie
sip
leh
ndhak yo
no'o
po meneh
lha
ya rak
ha'a pok
rak wis
po'o
rak mang
ha'ah pok

b. Leksikon Dialektal
Leksikon dialektal setiap wilayah tuturan memiliki bentuk yang berbeda
karena terkait oleh wilayah topografi, termasuk Kota Semarang dan Kota
Pekalongan. Selain topografi, leksikon dialektal memiliki kekuatan emosional
karena dikenali sejak dini dan dipelajari secara alami, melalui leksikon
dialektal ini dapat diketahui asal-usul penutur.
1) Leksikon Dialektal Basa Semarangan
Leksikon dialektal basa Semarangan adalah kosakata yang tumbuh
berkembang dan dipakai di wilayah tuturan Kota Semarang. Leksikon ini
bertipikal geografik dan memiliki bentuk yang berbeda dengan leksikon
bahasa Jawa standar dan leksikon basa Kalongan.
Leksikon dialektal lekat dengan emosional penuturnya dan kerapkali
muncul dalam tuturan beragam ngoko lugu, terutama pada basa Semarangan.
Selain leksikon dialektal di wilayah tutur Semarang, terdapat pula leksikon
khas yang dibentuk atau diciptakan oleh penuturnya dengan model Hangam,
yakni dilakukan dengan menukar urutan aksara Jawa ha-na-ca-ra-ka.
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2) Leksikon Dialektal Basa Kalongan
Leksikon dialektal yang berkembang pada basa Kalongan mempunyai
bentuk yang berbeda dengan bahasa Jawa standar dan basa Semarangan.
Leksikon ini hanya tumbuh berkembang dan dipakai di wilayah tutur Kota
Pekalongan.

Kosakata dialektal basa Kalongan kerapkali dipakai pada

tuturan ragam ngoko lugu, terutama pada kojahan Kalongan.
Berdasarkan perbedaan bentuk dan kekayaan leksikon dialektal yang
dimiliki oleh basa Semarangan dan basa Kalongan, menunjukkan bahwa
kedua tuturan bahasa Jawa tersebut telah memiliki fitur sebagai tuturan yang
berbeda. Perbedaan fitur yang dimiliki ini dapat digunakan sebagai identitas
bagi penuturnya maupun wilayahnya.
Berdasarkan kekayaan dan

fitur leksikon dialektal yang dimiliki

tuturan Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan, wajar manakala
penuturnya menyebut sebagai bentuk tuturan yang berbeda. Bahasa Jawa
yang berkembang di wilayah tutur Kota Semarang disebut sebagai

basa

Semarangan. Bahasa Jawa yang berkembang di wilayah tutur Kota
Pekalongan disebut sebagai basa Kalongan, kojahan Kalongan atau bahasa
Jawa dialek Pak Ora.
Perbedaan bentuk leksikon pada basa Semarangan dan basa Kalongan
dapat dilihat pada tabel (4.13) di bawah ini. Sekaligus dapat memperlihatkan
keunikan dan kekhasannya masing-masing, sebagai tuturan bahasa Jawa yang
berbeda.
Tabel 4.13: Perbandingan Leksikon Dialektal
Basa Semarangan dengan Basa Kalongan
Glos
1
bodoh sekali
sapaan
bertingkah
tidak
istirahat siang
keluar
cerewet

Leksikon Dialektal
Basa Semarangan
2
doplo
ndha
ita-itu
gam
lautan
cabut
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1
pelit
umpama
pisuhan
melaut

2
kuprit
rekake
asem
ngelaut

3
jadam
etoke
celi
miyang

3. Perbandingan Temuan Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus
Penggunaan tuturan bahasa Jawa ngoko alus yang pada prinsipnya adalah
tuturan ragam ngoko yang digunakan untuk menghormati dan sekaligus sebagai
pertanda perilaku sopan terhadap mitra tutur/02 atau mitra yang dituturkankan/03
dengan memanfaatkan leksikon krama atau krama inggil dalam tuturan.
Bentuk tuturan ragam ngoko alus ini paling diminati oleh penutur Jawa
yang tinggal di perkotaan baik yang berada di Kota Semarang maupun di Kota
Pekalongan. Salah satu unsur yang menimbulkan minat tinggi terhadap
penggunaan tuturan ngoko alus ini adalah konstruksinya mudah dan sudah
dianggap cukup sopan.
Saat ini muncul fenomena terutama di lingkungan penutur muda dan
keluarga muda yang tinggal di area perkotaan, yakni tuturan ngoko alus
merupakan tingkat tutur tertinggi yang masih dipahami dan dipakainya sesuai
kaidah normatif yang berlaku. Tuturan ngoko alus sudah dianggap mewakili
sebagai perwujudan tuturan yang memiliki nilai kesopanan. Fenomena ini terjadi
karena rendahnya penguasaan terhadap leksikon krama dan krama inggil serta
kekurangmampuan untuk bertutur pada tataran tingkat krama alus.
Selain memiliki kesamaan fenomena dalam pemahaman penggunaan
tuturan ngoko alus, penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan juga
memiliki keanekaragaman pemakaian tuturan ngoko alus. Keanekaragaman
tersebut terpotret di bawah ini.
a. Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus di Kota Semarang
Fakta empirik yang ditemukan terhadap penggunaan bahasa Jawa
ragam ngoko alus di ranah keluarga baik yang bertempat tinggal di wilayah
perkotaan maupun perkampungan di Kota Semarang, memperlihatkan temuan
sebagai berikut.
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4) Tuturan ngoko alus lambat laun mulai ditinggalkan oleh keluarga muda
perkotaan dan mulai digantikan dengan tuturan ngoko lugu bertipe
campur kode: Ngl-bI. Leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan tersebut
dimanfaatkan sebagai pengganti leksikon ngoko yang memiliki nilai
rasa kasar.
5) Tuturan ngoko alus yang digunakan oleh keluarga Jawa perkotaan,
terutama keluarga muda cenderung bertipe campur kode: Nga-bI.
Masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan tersebut untuk
menggantikan leksikon krama/krama inggil yang mulai sulit dikenali
lagi.
6) Tuturan ngoko alus masih digunakan oleh keluarga Jawa yang tinggal di
perkampungan terutama pada kalangan keluarga tua. Masuknya
pengaruh bahasa Indonesia dalam tutur masih dapat dikendalikan.
7) Tuturan ngoko alus telah menjadi tingkatan tuturan tertinggi yang
dipahami dan digunakan oleh generasi muda sebagai bentuk tuturan
yang sopan.
Pada ranah masyarakat tuturan ngoko alus masih digunakan terutama
terkait dengan peristiwa tutur yang melibatkan peserta tutur multitingkat, baik
pada tingkat usia maupun tingkat ekonomi, misal pada kegiatan gotongroyong dan pertemuan warga. Penggunaan leksikon ngoko lebih ditujukan
untuk diri penutur dan mitra tutur sebaya, sedang leksikon krama/krama
inggil untuk mitra tutur dan mitra yang dituturkan dengan status sosial lebih
tinggi.
b. Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko Alus di Kota Pekalongan
Fakta empirik yang terjadi di Kota Pekalongan adalah tuturan ngoko
alus lebih memiliki tempat dibandingkan ragam ngoko lugu. Tuturan ini
dianggap “prigel” atau lebih luwes. Pemakaiannya tidak sesulit tuturan krama
namun lebih halus daripada tuturan ngoko lugu. Secara umum, lingkungan
keluarga baik perkotaan maupun perkampungan memanfaatkan tuturan ngoko
alus.
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Fenomena yang ditemukan pada penggunaan tuturan ngoko alus di
lingkungan penutur Jawa di Kota Pekalongan adalah tiga tipe tuturan ngoko
alus, yakni:
1) Tipe Nga, yakni tuturan ngoko alus murni. Pada tuturan ini hanya
disisipi leksikon krama/krama inggil pada tuturan ngoko. Penyisisipan
leksikon krama/krama inggil digunakan untuk menghormati mitra tutur.
2) Tipe dialektal: Nga-dP, yakni tuturan ngoko alus yang diwarnai unsur
dialektikal Pekalongan. Ciri dialektikalnya dapat ditandai melalui unsur
leksikon lokal dan kecap ujaran berkategori fatis.
3) Tipe campur kode: Nga-bI, yakni tuturan ngoko alus yang mendapat
sisipan leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan. Masuknya

leksikon

bahasa Indonesia dalam tuturan manakala mengalami kesulitan untuk
menemukan padanan dalam bentuk krama/krama inggil.
Fenomena yang terjadi adalah tuturan ngoko alus bertipe: Nga-bI
lebih kerap dipakai daripada ragam ngoko alus itu sendiri. Pada umumnya
tipe ini sering digunakan pada keluarga Jawa yang tinggal di pusat perkotaan.
Penutur Jawa perkotaan beranggapan bahwa tipe tuturan ini lebih mudah dan
lebih luwes digunakan oleh siapapun dan untuk siapapun. Fenomena lain
yang ditemukan adalah penggunaan bahasa Jawa ragam ngoko alus cukup
produktif di kalangan keluarga tua yang tinggal di wilayah perkampungan.
Kualitas penggunaannya pun cukup baik, terutama dalam penempatan dan
pemilihan leksikon kramanya.
Pada ranah masyarakat tuturan ngoko alus tipe murni (Nga) cukup
produktif terutama dipakai sebagai tuturan salam tegur sapa. Pada lingkungan
masyarakat perkampungan tuturan ngoko alus kerapkali diwarnai oleh unsur
dialektikal, sekaligus dipakai sebagai identitas kedaerahan. Sedang tuturan
ngoko alus bertipe campur kode Nga-bI lebih banyak digunakan oleh penutur
yang bertempat tinggal di pusat kota
Temuan yang diperoleh dari perbandingan penggunaan tuturan ragam
ngoko alus antara penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
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1) Penutur Jawa perkotaan di Kota Semarang lambat laun mulai
meninggalkan tuturan ngoko alus dan mulai digantikan dengan tuturan
ngoko lugu bertipe campur kode: Ngl-bI. Sebaliknya penutur Jawa baik
perkotaan maupun perkampungan di Kota Pekalongan tuturan ngoko
alus lebih memiliki tempat dibandingkan ragam ngoko lugu. Tuturan ini
dianggap “prigel” atau lebih luwes.
2) Penutur Jawa Kota Pekalongan dalam bertutur ngoko alus terlihat warna
dialektikalnya, terutama pada pemakian leksikon dialektal dan kecap
ujaran.
3) Penutur Jawa dari kalangan keluarga tua perkampungan khususnya Kota
Pekalongan masih mempergunakan tuturan ngoko alus (Nga) dengan
kualitas cukup baik, terutama dalam pemilihan dan penempatan leksikon
krama/krama inggil dalam tuturan.
4) Penutur perkotaan terutama keluarga muda muncul kecenderungan
menggunakan tuturan ngoko alus bertipe campur kode: Nga-bI.
Masuknya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan ngoko alus untuk
menggantikan leksikon krama/krama inggil yang mulai sulit dikenali
lagi.
4. Perbandingan Temuan Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu
Tuturan krama lugu digunakan manakala ada keinginan pada diri masingmasing peserta tutur untuk saling menghormati. Rasa hormat dan nilai kesopanan
yang dungkapkan lebih tinggi daripada yang terkandung dalam tuturan ngoko alus
tetapi masih terkesan datar.
Fakta empirik memperlihatkan bahwa penggunaan tuturan krama lugu
tidak seproduktif penggunaan tuturan ngoko alus. Gejala yang menyebabkan
keengganan atas penggunaan tuturan krama lugu dalam kehidupan sehari-hari
baik pada ranah keluarga maupun masyarakat adalah rendahnya penguasaan
kosakata krama oleh penutur Jawa. Akibat gejala ini hampir dapat dipastikan
banyak penutur Jawa akan menghindari penggunaan tuturan krama lugu.
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Fakta lain yang terjadi saat ini adalah memperlihatkan hirarki tertinggi
tuturan Jawa yang paling dipahami dan dikuasi oleh generasi muda adalah tuturan
ngoko alus. Fakta ini sangat berpengaruh pada penggunaan tuturan krama lugu
pada penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Potret perbandingan
terhadap pengunaan tuturan krama lugu di dua kota tersebut, tercermin di bawah
ini.
a. Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu di Kota Semarang
Fakta yang ditemukan memperlihatkan bahwa penutur Jawa di Kota
Semarang mulai surut dan enggan menggunakan tuturan krama lugu dalam
kehidupan sehari-hari. Tuturan krama lugu ini mulai jarang dipakai oleh
keluarga muda dan keluarga tua yang bertempat tinggal di lingkungan
perkotaan. Wilayah pemakaian dan pemakainya mulai surut, cenderung
digunakan oleh keluarga muda-keluarga tua di wilayah perkampungan.
Beberap faktor yang menyebabkan surutnya terhadap penggunaan
tuturan krama lugu adalah:
1) Rendahnya atas penguasaan kosakata krama oleh penuturnya, akibatnya
hampir dapat dipastikan banyak penutur Jawa akan menghindari bentuk
tuturan krama lugu.
2) Hirarki tertinggi tuturan Jawa yang paling dipahami dan dikuasi saat ini
oleh generasi muda adalah tuturan ngoko alus. Fenomena ini
memperkuat dugaan bahwa tuturan krama lugu mulai surut pemakai dan
pemakaiannya.
3) Meliu perkotaan yang longgar terhadap tradisi Jawa karena melalui
tradisi Jawa inilah penggunaan tuturan Jawa ragam krama lugu kerap
dipakai.
Namun demikian, penggunaan tuturan krama lugu di lingkungan keluarga tua
masih terpelihara, terbukti melalui sikap bahasanya, yakni:
1) Tuturan krama lugu merupakan tuturan halus yang harus digunakan
oleh orang muda untuk menghormati orang tua. Sikap hormat yang
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paling dapat dirasakan dan dinilai melalui bobot tuturannya. Yang
dimaksud berbobot di sini mengandung telung be „B3‟, yakni:
a) becik rembuge adalah benar dan dapat dipercaya isi tuturannya;
b) becik kanggone adalah benar cara penggunaanya;
c) becik basane adalah benar cara penyampaiannya.
2) Penggunaan tuturan krama merupakan klambine wong Jawa, yang
diabstraksikan dengan petuah “Klambi isih apik pangilone wibawaning
sing nganggo, klambine wis amoh pangilone sing ngganggo ora iso
open-open” ungkapan ini memuat arti pemakaian tuturan bahasa Jawa
yang kurang tepat akan melunturkan jati dirinya sebagai orang Jawa,
pemakaian tuturan bahasa Jawa yang benar akan memperkokoh jati
dirinya sebagai orang Jawa.
Pada ranah masyarakat tuturan krama lugu masih digunakan
terutama sebagai sarana tuturan bagi peserta tutur yang memiliki hubungan
kurang akrab. Faktor lain yang mendorong penggunaan tingkat tutur krama
lugu adalah ketidakberimbangan status dan fungsi sosial yang dimiliki oleh
peserta tutur. Bila pun berimbang kedudukan sosialnya penggunaan tuturan
krama lugu biasanya dipicu oleh adanya rasa segan, baru kenal, jarang
bertemu, atau hubungan kekerabatan yang sudah renggang.
Fakta empirik di atas memperlihatkan telah terjadi pergeseran fungsi
pada tuturan krama lugu di Kota Semarang. Fungsi tuturan krama lugu yang
dipakai di Kota Semarang tidak lagi digunakan oleh penutur yang memiliki
status sosial lebih tinggi daripada mitra tutur tetapi masih merasa segan dan
perlu menghormati; dan penutur yang memiliki usia lebih tua kepada berusia
muda tetapi masih merasa perlu menghormati. Yang terjadi adalah tuturan
krama lugu digunakan oleh penutur muda atau berusia muda kepada mitra
tutur yang lebih tua; dan penutur yang memiliki status dan fungsi sosial lebih
rendah kepada mitra tutur yang memiliki status dan fungsi sosial lebih tinggi.
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b. Penggunaan Bahasa Jawa Krama Lugu di Kota Pekalongan
Fakta yang ditemukan terhadap penggunaan tuturan ragam krama
lugu di Kota Pekalongan adalah:
1) Penggunaan bahasa Jawa ragam krama lugu pada keluarga muda
perkotaan mulai jarang digunakan dan pemakaiannya cukup terbatas.
Bila digunakan cenderung berbentuk tuturan pendek atau tuturan
jawaban.
2) Penggunaan tuturan ragam krama lugu khususnya pada keluarga yang
tinggal di perkotaan lebih sering menggunaan tuturan bertipe campur
kode: Krl-bI. Kerapkali dalam tuturan krama lugu disisipkan leksikon
bahasa Indonesia. Penyisipan leksikon bahasa Indonesia ke dalam
tuturan krama lugu, disebabkan oleh:
a) Penutur sering mengalami kesulitan dalam menemukan padanan
dalam bentuk krama.
b) Berkembang asumsi di lingkungan penutur Jawa di Kota
Pekalongan:
(1) Leksikon bahasa Indonesia memiliki kedudukan setara dengan
leksikon krama dalam posisinya sebagai perwujudan kosakata
halus dan sopan.
(2) Leksikon bahasa Indonesia dan leksikon krama dapat saling
menggantikan. Manakala mengalami kesulitan menemukan
leksikon krama dapat digantikan leksikon bahasa Indonesia,
tanpa mengurangi rasa hormat kepada mitra tuturnya.
(3) Pada umumnya penguasaan leksikon bahasa Indonesia jauh
lebih baik daripada penguasaan leksikon krama
c)

Kepraktisan dan kemudahan berpikir manakala bertutur dengan
menggunakan bahasa Indonesia.

d)

Kurang ada keterlatihan dan kebiasaan untuk bertutur krama lugu.

3) Potret tuturan Jawa krama lugu di kalangan keluarga tua perkotaan telah
mengalami kelonggaran, yakni dapat disisipi leksikon bahasa Indonesia.
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a) Kesulitan dalam menemukan padanan dalam bentuk krama.
b) Muncul asumsi bahwa leksikon bahasa Indonesia memiliki
kedudukan sejajar dengan leksikon krama dalam kesopanan
bertutur.
Dengan demikian, berkembang anggapan bahwa menggunakan leksikon
bahasa Indonesia dalam tuturan krama tidak akan mengurangi nilai
kesopanan dalam bertutur.
4) Tuturan krama lugu tumbuh subur pada keluarga yang memegang
tradisi Jawa

dan menanamkan tradisi Jawa ke dalam sendi-sendi

kehidupan. Tradisi ini pada umumnya masih dipelihara pada keluarga
yang bertempat tinggal di area perkampungan. keluarga yang ketat
tradisinya penguasaan tuturan kramanya pun akan baik.
5) Pada kehidupan keluarga muda perkampungan penggunaan tuturan
krama lugu sering kali digunakan oleh penuturnya untuk menghormati
mitra tutur yang memiliki status fungsi sosial lebih tinggi dan dipatuhi.
6) Dalam lingkungan keluarga tua perkampungan kebiasaan menggunakan
bahasa Jawa masih ditanamkan cukup baik terhadap anggota
keluarganya. Peran orang tua cukup tinggi. Namun tujuan sebenarnya
adalah ingin menerapkan sopan santun terhadap anak-anaknya agar
menjadi anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Tampaknya
tujuan ini berdampak terhadap pewarisan penggunaan tuturan Jawa
karena di dalam tuturan Jawa tertanam subasita (kesopanan).
Hasil perbandingan penggunaan tuturan krama lugu antara penutur
Jawa yang tinggal di Kota Semarang dan Kota Pekalongan memperoleh
potret sebagai berikut.
1. Tuturan krama lugu mulai surut pemakai dan pemakaiannya di wilayah
perkotaan baik di Kota Semarang maupun Kota Pekalongan. Surut
pemakai ditandai dengan jarangnya keluarga Jawa menggunakan
tuturan krama lugu, sangat terbatas. Pada umumnya digunakan oleh
penutur Jawa yang masih menjaga dan menjalankan tradisi Jawa dalam
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untuk bertutur krama lugu. Telah terjadi pergeseran fungsi penggunaan
tuturan krama lugu, fenomena saat ini tuturan krama lugu justru
digunakan kepada penutur yang memiliki status sosial rendah kepada
status sosial tinggi untuk menghormati mitra tuturnya.
2. Tuturan krama lugu masih bertahan pada keluarga Jawa yang tinggal
diperkampungan terutama keluarga yang masih memelihara dan
melaksanakan tradisi Jawa dalam sendi-sendi kehidupan. Keluarga tua
perkampungan yang berada di Kota Pekalongan lebih memelihara
penggunaan

tuturan

krama

lugu

dibandingkan

keluarga

Jawa

perkampungan yang berada di Kota Semarang.
Penggunaan tuturan ragam krama lugu pada ranah masyarakat masih
dipergunakan terutama digunakan untuk peristiwa tutur yang relasi
antarpeserta

tutur

kurang

akrab.

Peran

utama

tuturan

ini

adalah

mengedepankan nilai kesopanan dan hormat terhadap mitra tutur, sering
digunakan pada peristiwa tutur yang bertopik perkenalan, awal pertemuan
(prologue), transaksi jual-beli, dan petuah/nasehat.
Tuturan ragam krama lugu di Kota Semarang dibedakan atas dua tipe,
yakni (1) tipe Krl-bI dan (2) tipe Krl. Tipe Krl-bI lebih produktif ketimbang
tipe Krl. Tipe Krl cenderung berbentuk tuturan pendek. Di Kota pekalongan
berkembang empat tipe, yakni (1) tipe Krl, tipe Krl-dP, (3) tipe Krl-bI, dan
tipe Krl-bI-dP. Di wilayah pemakaian Kota Pekalongan, khususnya penutur
Jawa perkampungan lebih terasa nyaman menggunakan tuturan krama lugu
dialektal (Krl-dP) daripada krama lugu bertipe murni (Krl) meskipun krama
lugu yang bertipe murni masih dikuasai.
5. Perbandingan Temuan Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus
Hasil perbandingan antara bahasa Jawa krama alus yang digunakan oleh
penutur Jawa di Kota Semarang dan Kota Pekalongan memiliki perbedaan yang
signifikan. Letak perbedaan tersebut pada perilaku penempatan leksikon krama
inggil dalam tuturan. Masing-masing wilayah tutur memiliki cara yang berbeda
dalam mengungkapkan kesopanan dan rasa hormat kepada mitra tutur atau kepada
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mitra yang dituturkan. Penutur Jawa di Kota Semarang memiliki cara unik bila
dibandingkan dengan penutur Jawa yang berada di Kota Pekalongan. Namun,
perbedaan inilah yang membentuk identitas lokal sekaligus bagian ciri dialektis
untuk memperkaya corak dan kekuatan bahasa Jawa itu sendiri.
Wujud perbedaan penggunaan tuturan krama alus di dua kota tersebut
dideskripsikan di bawah ini, sekaligus untuk memperjelas identikal lokal sebagai
potret tuturan krama alus yang dipakai di wilayah Kota Semarang dan Kota
Pekalongan.
a. Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus di Kota Semarang
Bentuk penggunaan bahasa Jawa krama alus yang dipakai oleh
penutur Jawa di Kota Semarang memiliki fitur yang berbeda dengan kaidah
normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa standar, dan berbeda pula dengan
pola penggunaan yang dipakai di Kota Pekalongan. Bila berdasar pada
parameter bahwa setiap bahasa itu baik bagi setiap penuturnya maka bahasa
Jawa Semarang adalah baik bagi penutur Jawa Semarang, walaupun
berseberangan terhadap kaidah normatif. Dengan demikian, parameter tetap
harus dikembalikan kepada penuturnya sendiri.
Tuturan krama alus yang digunakan oleh penutur Jawa di Kota
Semarang lebih sering disebut sebagai krama inggil Semarangan (Kra-S),
ragam ini sangat produktif dalam tuturan sehari-hari. Fenomena ini sekaligus
membuktikan bahwa tuturan tersebut berterima dan bagian dari hasil
kesepakatan bersama oleh penutur.
Fitur yang dimiliki atau melekat dalam tuturan krama inggil
Semarangan

adalah

memperlakukan

leksikon

krama

inggil

yang

berseberangan dengan kaidah normatif. Dalam kaidah normatif leksikon
krama inggil tabu digunakan oleh diri penutur tetapi di Kota Semarang
leksikon krama inggil berterima dipakai oleh diri penutur. Gejala ini disebut
dengan kramanisasi diri.
Fenomena kramanisasi diri yang terjadi pada tuturan krama inggil
Semarangan ditandai dengan ciri, sebagai berikut.
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1) Kelonggaran menempatkan leksikon krama inggil dalam sebuah ujaran.
2) Penggunaan leksikon krama inggil untuk diri penutur atau kramanisasi
diri.
Ciri-ciri tersebut tercermin pada tuturan (4g-1) di bawah ini.
Data 4g-1
(1) Bapak siyos mirsani? Monggoh sareng, kula nggih badhe mirsani.
„Bapak jadi menonton, mari bersama, saya juga akan melihat‟
(2) Bapak tindak nitih napa, kula badhe nitih Honda mawon.
„bapak pergi naik apa, saya akan naik Honda saja‟
Leksikon krama inggil: mirsani „melihat‟ dan tindak „pergi‟ pada
tuturan (4g-1:1,2) memiliki kelonggaran melekat kepada mitra tutur maupun
diri penutur (kramanisasi diri). Namun demikian, kedua tuturan di atas
memiliki fungsi dan tujuan sama yakni menghormati mitra tutur dengan daya
keinginan untuk berlaku sopan dalam bertutur.
Penempatan leksikon krama inggil dalam basa Semarangan (4g-1)
kerapkali berseberangan dengan kaidah normatif. Nilai berseberangan inilah
justru ditengarai sebagai ciri kekhasan tuturan yang dimiliki oleh penutur
Jawa di Kota Semarang. Akhirnya fitur ini melekat pada tuturan dan justru
menjadi keunikan dan identitas basa Semarangan. Keunikan terletak pada
membasakan diri sendiri dalam tuturan.
Fenomena di atas memperkuat temuan bahwa telah terjadi kesepakatan
bersama: perlakuan penghormatan terhadap mitra tutur dilakukan dengan
menempatkan leksikon krama inggil melekat pada diri penutur, namun bias
penghormatan tetap terpancar kepada mitra tuturnya.
Perilaku menggunakan leksikon krama inggil untuk diri penutur telah
menjadi kebiasaan kolektif dan terpola. Pola yang terbentuk adalah kebebasan
melekatkan leksikon krama inggil pada diri penutur. Model ini menjadi
kesepakatan bersama dan telah teruji. Fakta pengujiannya melalui
keberterimaan dalam tuturan dan keberulangan pemakaian. Keberulangan
pemakaian tercermin pada tuturan di bawah ini.
(1) Kula kagungan acara.
„
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(2) Badhe mriksani Job Fair
„Akan melihat Job Fair‟
(3) Kula nitih Honda mawon.
„Saya naik Honda saja‟
(4) Kula agemipun mawon.
„Saya pakai saja‟
(5) Kula galihipun rumiyin.
„Saya pikirkan dulu‟
(6) Wingi kula kagem mundhut wos.
„Kemarin saya pakai beli beras‟
(7) Kula badhe mundhut dhele sekedap.
„Saya akan membeli kedelai sebentar‟
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penempatan leksikon
krama inggil untuk diri penutur bagi penutur Jawa Semarangan bukan
merupakan kesalahan, namun merupakan kebenaran kolektif yang dibentuk
dan diciptakan oleh komunitas penutur Jawa Semarang itu sendiri dan
menjadi kesepakatan bersama.
Kebenaran kolektif yang mengarah menjadi kesepakatan bersama
ditandai melaui fenomena sebagai berikut.
1) Tuturan Kra-S produktif dalam peristiwa tutur sehari-hari.
2) Tuturan Kra-S berterima dalam alur tuturan, semua peserta tutur dapat
menjalin kerja sama, terjadi harmonisasi tuturan, dan tidak ada yang
terancam.
3) Tuturan Kra-S menjadi kebanggaan penutur Jawa Semarang dan
menjadi ikon bagi masyarakat tutur Semarang.
4) Gradasi kesopanan bertutur masyarakat tutur Semarang tidak lagi diukur
dengan kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa standar namun
telah diukur dengan pola yang dimiliki Kra-S.
Pada ranah masyarakat tuturan krama alus cukup produktif terutama
pada tuturan salam pembuka komunikasi Jawa. Tuturan salam digunakan
sebagai salam keakraban dimana jawabannya tidak dipentingkan, seperti
tercermin pada frasa tegur sapa di bawah ini.
(1) tindak pundi
„tegur sapa saat bertemu di jalan‟
(2) hallo, sugeng (sonten)
„tegur sapa saat bertelepon„
(3) sampun ngilen
„tegur
sapa perihal ibadah haji‟
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(4) sami wilujeng
(5) sampun sami dhahar

„tegur sapa saat bertemu dan bertamu‟
„tegur sapa tuan rumah kepada tamu‟

b. Penggunaan Bahasa Jawa Krama Alus di Kota Pekalongan
Penggunaan tuturan bahasa Jawa krama alus di Kota Pekalongan lebih
moderat dibandingkan pemakaian di Kota Semarang. Wajah krama alus di
Kota Pekalongan lebih condong berkiblat kepada kaidah normatif. Hanya
kualitas pengacuan pada kaidah normatif sangat longgar. Kelonggaran ini
dipicu oleh topografi wilayah (dialektal), dinamika penutur (urban), dan
semangat pelestarian (bahasa ibu). Wajah tuturan krama alus dapat dipotret
sebagai berikut.
1) Keluarga muda dan keluarga tua perkotaan memiliki kecenderungan
menggunakan tuturan krama alus dengan aturan yang cukup longgar.
Kelonggaran ini tertelatak pada penempatan kosakota krama inggil
dalam tuturan. Namun, kelonggaran ini masih dipahami dan disadari
oleh penuturnya untuk mengantisipasi kesalahan seringkali disisipkan
leksikon bahasa Indonesia dalam tuturan.
2) Keluarga

muda

dan

keluarga

tua

perkampungan

memiliki

kecenderungan menggunakan tuturan krama alus yang cukup ketat,
terutama perihal penerapan kaidah penggunaan tuturan. Dari segi
kualitas tuturan keluarga tua lebih ketat mencermati tuturan daripada
keluarga muda. Kecermatan pada penguasaan, pemilihan, dan
penempatan leksikon krama inggil dalam tuturan.
Bentuk tuturan Jawa ragam krama alus di wilayah perkotaan memiliki
potret yang khas. Kekhasannya adalah memiliki kebebasan dalam berekspresi
dan memiliki kelonggaran menempatkan unsur dialektal dalam ujaran, serta
logat atau aksen yang dimiliki penuturnya. Bentuk kekhasan dalam
berekspresi yang ditandai dengan penyisispan leksikon bahasa Indonesia.
Warna dialektis ditandai dengan kecap ujaran. Fenomena tersebut tercermin
dalam tuturan di bawah ini.
(1) Oo leh dereng tentu pok.
„Oo kalau begitu belum
tentu bisa‟
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(2) Mboten usah matur bapak dulu leh.
„Tidak perlu bicara dengan bapak dulu‟
(3) Dhuka banget po‟o.
„Sangat marah‟
(4) Dhahar dulu po‟o.
“Bagaimana makan dulu‟
(5) Ha'ah pok baru aja tindak.
„Sungguh benar baru saja pergi‟
Penyisipan unsur dialektikal dalam tuturan sulit dibendung karena
telah terikat secara emosional dalam diri penutur. Sedang penyisipan leksikon
bahasa Indonesia dalam tuturan di kalangan keluarga tua masih terkendali,
Sedang pada keluarga muda dan generasi mudanya kurang mampu
membendung lajunya leksikon bahasa Indonesia dalam tuturannya.
Bentuk tuturan Jawa ragam krama alus di wilayah perkampungan
selain kental dengan ciri dialektalnya juga taat kaidah. Ciri dialektal yang
menyertai tuturan krama alus pada umumnya diwujudkan melalui leksikon
dan logatnya. Leksikon dialektal ini sebagai penanda keakraban dan
emosional kedaerahannya. Kaidah yang menjadi kiblat tuturan adalah kaidah
normatif bahasa Jawa standar, namun lebih longgar. Seperti nukilan tuturan di
bawah ini.
(1) Bapake badhe tindak pundia?
„Bapaknya akan pergi ke mana tho?
(2) Nggih Pak, badhe kagem napa ok?
„Ya Pak, akan untuk apa tho?‟
Penggunaan tuturan krama alus pada ranah masyarakat di Kota
Pekalongan mulai jarang digunakan. Pada umumnya hanya digunakan dalam
tuturan pendek atau sebagai sarana tegur sapa keakraban, seperti pada nukilan
data di bawah ini.
(1)
(2)
(3)
(4)

Monggoh pinarak rumiyen.
Badhe tindak pundi?
Kapan rawuhipun.
Sare meriki mawon.

„Silakan duduk dahulu‟
„Akan pergi ke mana?‟
„Kapan datangnya?‟
„Tidur sini saja.‟

Rendahnya penggunaan tuturan krama alus di wilayah pakai Kota
Pekalongan, disebabkan oleh:
1) Rendahnya penguasaan terhadap kosakata krama inggil.
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3) Kurang terikat secara emosional karena tidak diperkenalkan sejak kecil.
4) Tidak ada tekanan dari lingkungan untuk mempergunakan tuturan krama
alus dalam kehidupan sehari-hari.
Perilaku yang berkembang adalah tuturan krama alus dipakai
manakala digunakan untuk keperluan tertentu yang terkait dengan
kepentingan penutur, antara lain: saat melamar, saat pinjam kebutuhan/uang,
dan saat menawarkan barang/transaksi jual beli.
Pola tuturan krama alus yang digunakan oleh penutur Jawa di Kota
Pekalongan memiliki tiga tipe, yakni:
1) Krama alus tipe murni (Kra), yakni tuturan krama alus yang taat pada
kaidah.
2) Krama alus dialektal (Kra-dP), yakni tuturan krama alus yang disertai
atau diikuti unsur dialektikal.
3) Krama alus campur kode (Kra-bI), yakni tuturan krama alus yang
disisipi leksikon lain/bahasa Indonesia.
Fakta empirik di atas, perbandingan antara penggunaan tuturan Jawa
ragam krama alus oleh penutur Jawa di Kota Semarang dan penutur Jawa di Kota
Pekalongan memiliki pola orientasi yang berbeda. Tuturan krama alus yang
digunakan oleh penutur Jawa di Kota Semarang lebih berorientasi pada pola
kramanisasi diri (bS: mbasake awake dhewe „membasakan diri sendiri‟). Sedang
tuturan krama alus yang digunakan oleh penutur Jawa di Kota Pekalongan masih
berorientasi pada kaidah normatif walaupun penerapannya lebih longgar.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan
Hasil penelitian terhadap penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan
krama pada ranah keluarga dan masyarakat di Kota Semarang dan Pekalongan,
secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat tutur bahasa Jawa yang digunakan
di wilayah tutur Kota Semarang dan Kota Pekalongan telah mengalami
pergeseran dan berseberangan dengan bahasa Jawa standar. Fitur penggunaan
tingkat tutur yang digunakan di Kota Semarang dan Kota Pekalongan yang secara
geografis berada di wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah dapat diangkat sebagai
bagian dari fitur yang dimiliki oleh tuturan bahasa Jawa yang berkembang di
wilayah pesisiran utara Jawa Tengah.
Secara khusus penelitian ini menjawab semua rumusan masalah dan
tujuan penelitian. Adapaun simpulan yang dapat diangkat dari hasil penelitian
tertuang di bawah ini.
1. Peran Keluarga dan Masyarakat
Peran keluarga sebagai pintu gerbang pengenalan, pembelajaran, dan
pelestarian terhadap bahasa Jawa yang berpola bahasa Jawa standar untuk
wilayah tutur Kota Semarang dan Kota Pekalongan kurang berhasil dan kurang
berperan. Hal dapat dibuktikan melalui fenomena yang terjadi saat ini, yakni:
1) Bahasa Jawa tidak lagi menjadi bahasa yang rekat dengan emosi dan jiwa
penuturnya, di lingkungan keluarga perkotaan penggunaan bahasa bahasa
Jawa mulai digeser dengan bahasa Indonesia.
2) Kurang bangga terhadap bahasa Jawa, tampak mulai ada unsur malu bila
menggunakan bahasa Jawa, akibatnya enggan menggunakan bahasa Jawa
dan kurang ada tradisi dalam keluarga untuk bertutur Jawa;
3) Muncul anggapan penggunaan bahasa Jawa tidak memiliki relasi terhadap
peningkatan ekonomi..
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5) Maraknya tuturan Jawa bertipikal dialektal.
6) Lahirnya pola baru penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa yang
berseberangan dengan kaidah bahasa Jawa standar.
Peran masyarakat pun sangat lemah terhadap pelestarian bahasa Jawa
yang berpola bahasa Jawa standar. Sebaliknya peran masyarakat sangat menonjol
terhadap pelestarian bahasa Jawa yang bertipikal dialektal. Fenomena ini
diperlihatkan oleh lahirnya komunitas-komunitas pecinta bahasa. Komunitas
pecinta tuturan Jawa di Kota Semarang atau pecinta basa Semarangan diwadahi
dalam komunitas Rame Kondhe. Sedang, di Kota Pekalongan pecinta basa
Kalongan diwadahi dalam komunitas Warung Megono. Dua komunitas pecinta
bahasa ini sangat peduli dengan tuturannya, baik mulai menghimpun kosakata
dialektal yang dimilikinya sampai mempopulerkan penggunaan tuturannya
2. Penguasaan Kosakata dasar pada Generasi Muda
Penguasaan kosakata generasi muda yang menjadi pilar utama kekuatan
pelestarian bahasa sangat rendah, baik pada penguasaan kosakata ngokonya
maupun kosakata kramanya. Berdasarkan hasil pengujian kosakata dasar
memperlihatkan bahwa hasil skor rerata berada pada kualifikasi kurang baik.
Hasil rincian skornya, sebagi berikut:
1) Generasi muda Semarang penguasaan kosakata ngoko berada pada skor
61,6 (kualifikasi cukup baik) dan penguasaan kosakata krama pada skor
20,5 (kualifikasi tidak baik), rerata penguasaan kosakata dasar berada pada
skor 41,1 (kualifikasi kurang baik).
2) Generasi muda Pekalongan penguasaan kosakata ngoko berada pada skor
66,8 (kualifikasi cukup baik), penguasaan kosakata krama pada skor 25,5
(kualifikasi kurang baik), dan rerata penguasaan kosakata dasar berada
pada skor 46,1 (kualifikasi kurang baik).
Secara umum penutur muda di Kota Pekalongan penguasaan kosakatanya
masih lebih baik daripada penutur muda di Kota Semarang. Akibat rendahnya
penguasaan kosakata dasar bahasa Jawa standar dapat berakibat, sebagai berikut:
1) Keengganan untuk bertutur
Jawa. to user
commit

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
369

2) Timbul gejala campur kode pada tuturan Jawa, sehingga muncul tipe
tuturan Ngl-bI, Nga-bI, Krl-bI, dan Kra-bI.
3) Tumpang tindih penempatan kosakata Jawa dalam tuturan, terutama
kosakata krama dan krama inggil.
4) Kramanisasi kosakata ngoko dengan memberikan imbuhan krama pada
leksikon

ngoko,

sebagai

upaya

menghaluskan

kosakata

untuk

menghormati mitra tutur dan berlaku sopan.
5) Penjawaan bahasa Indonesia atau naturalisasi ke dalam bahasa Jawa,
leksikon bahasa Indonesia dijawakan dengan melekatkan imbuhan krama
sebagai salah satu bentuk penghalusan rasa.
6) Produktifitasnya leksikon dialektal dalam tuturan karena leksikon ini lebih
ringan penggunaannya daripada leksikon bahasa Jawa standar.
3. Potret Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Jawa Ngoko dan Krama
Potret penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan cukup memperihatinkan bila diukur dengan
parameter bahasa Jawa standar. Pola Penggunaannya telah bergeser dan
berseberangan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa standar. Fenomena
ini diperlihatkan pada tuturan ngoko alus, krama lugu, dan krama alus.
1) Posisi tuturan ngoko lugu cukup kuat karena kedudukannya sebagai bahasa
ibu bagi penutur Jawa. Unsur pembedanya, pada umumnya terletak pada
leksikon dialektal dan bunyi ujaran.
2) Tuturan ngoko alus telah menjadi tingkat tutur tertinggi yang masih dikuasai
dan digunakan sesuai kaidah bahasa Jawa standar oleh penutur Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan. Tuturan ngoko alus dianggap paling
mudah, prigel dan luwes. Mudah dituturkan, prigel dipakai karena masih
memuat nilai kesopanan dan rasa hormat yang diwakili oleh leksikon krama,
dan luwes dipakai oleh siapapun dalam situasi apapun, baik akrab maupun
kurang akrab.
3) Penggunaan tuturan krama lugu di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
telah mengalami kemerosotan, lambat laun mulai jarang digunakan oleh
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penuturnya. Pada bahasa Jawa standar tuturan krama lugu digunakan oleh
penutur yang memiliki status sosial lebih tinggi atau berusia lebih tua
kepada mitra tutur yang memiliki status sosial lebih rendah atau berusia
lebih muda tetapi masih memiliki rasa segan dan hormat. Sebaliknya
penggunaan tuturan krama lugu di Kota Semarang dan Kota Pekalongan
bergeser, yakni dipakai oleh penutur yang memiliki status sosial lebih
rendah atau berusia muda kepada mitra tutur yang memiliki status sosial
lebih tinggi atau berusia lebih tua sebagai bentuk penghormatan dan sikap
sopan atas kedudukannya.
4) Penggunaan tuturan krama alus di Kota Semarang berseberangan dengan
kaidah penggunaan tuturan krama alus bahasa Jawa standar. Pada bahasa
Jawa standar penempatan leksikon krama inggil hanya diperuntukkan pada
mitra tutur yang memiliki status sosial lebih tinggi atau berusia lebih tua
daripada penuturnya dan sangat dihormati, tabu untuk diri penutur.
Sebaliknya di Kota Semarang leksikon krama inggil dapat digunakan dan
syah untuk diri penutur (kramanisasi diri) meskipun tujuan utamanya untuk
menghormati mitra tuturnya dan sebagai wujud berlaku sopan. Model
kramanisasi diri adalah bentuk tuturan krama alus yang berterima bagi
penutur Semarang, bahkan model ini bukan dianggap sebagai kesalahan
tetapi sebagai kebenaran kolektif yang disepakati bersama oleh penuturnya.
Sedangkan penggunaan tuturan krama alus di Kota Pekalongan masih
mengikuti kaidah bahasa Jawa standar walaupun mulai kehilangan
penuturnya, hanya dipakai pada keluarga tua perkampungan, umumnya
hanya digunakan sebagai salam tegur sapa.
4. Fitur Basa Semarangan dan Basa Kalongan
Fitur yang melekat pada basa Semarangan dan basa Kalongan dapat
dipilahkan menjadi dua, yakni fitur yang melekat pada bahasanya dan fitur yang
melekat pada penuturnya.
a. Fitur yang Melekat pada Bahasa
Fitur yang melekat pada bahasanya, tampak pada perian di bawah ini, yakni:
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1) Kekayaan leksikon dialektal dan bunyi ujaran yang bertipikal
geografik pesisiran. Tipikal geografik pesisiran kerapkali dinyatakan
oleh leksikon yang merujuk pada kekayaan bahari dan kebebasan
letak bunyi ujaran dalam tuturan yang mencerminkan kekuatan
emosional penutur;
2) Kreatif terhadap pembentukan kata untuk memperkaya leksikon
tuturannya, baik untuk mendampingi maupun menggantikan kosakata
bahasa Jawa standar. Kreatifitas pembentukann kata baru ini
dilakukan dengan model hangam, model metonimia, dan model bebas.
Model hangam yang memanfaatkan urutan aksara Jawa hanya dimiliki
oleh penutur Jawa di Kota Semarang.
3) Keberanian melakukan perubahan untuk menutupi kekurangan atas
penguasaan kosakata krama dan krama inggil, yakni dilakukan
dengan teknik menghaluskan leksikon ngoko dan naturalisasi bahasa
Indonesia ke dalam bentuk krama. Teknik yang dilakukan adalah
melekatkan imbuhan krama pada leksikon ngoko dan leksikon bahasa
Indonesia, pola seperti ini ditabukan dalam bahasa Jawa standar.
4) Longgar dan cenderung bergeser terhadap kaidah penggunaan tingkat
tutur yang berlaku dalam bahasa Jawa standar, terutama dalam tingkat
tutur yang bersentuhan dengan sikap hormat dan santun terhadap
mitra tutur.
5) Tingkat tutur tertinggi yang masih dikuasai dan digunakan sesuai
kaidah bahasa Jawa standar adalah tuturan ngoko alus.
b. Fitur yang Melekat pada Penutur
Fitur yang melekat pada penuturnya adalah mampu mengubah gradasi
kesopanan bertutur, yakni gradasi kesopanan bertutur tidak lagi diukur dengan
kaidah normatif yang berlaku dalam bahasa Jawa standar tetapi diukur
berdasarkan kesepakatan bersama yang dibentuk melalui kebenaran kolektif.
Fenomena itu terjadi pada wilayah tutur di Kota Semarang. Fenomena lain yang
muncul pada fitur penutur adalah terangkatnya tuturan bahasa Jawa di Kota
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Semarang menjadi basa Semarangan dan terangkatnya tuturan bahasa Jawa di
Kota Pekalongan menjadi basa Kalongan. Kedua tuturan ini, baik basa
Semarangan maupun basa Kalongan memiliki penutur setia yang diwadai dalam
komunitas pecinta bahasa.
5.

Perbandingan Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Jawa Ngoko dan
Krama
Perbandingan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa ngoko dan krama

antara Kota Semarang dengan Kota Pekalongan, dimanfaatkan untuk menentukan
gradasi perbedaan, terutama pada penanda dialektal dan pola penggunaan tuturan
krama alus.
Penanda dialektal merupakan ciri alami setiap tuturan, hal ini terkait
dengan topografi wilayah dan kekuatan emosi masyarakat tuturnya.
1) Penanda dialektal yang terkait dengan topografi wilayah diwujudkan
melalui leksikon dialektal yang persebarannya terbatas di mana tuturan
tersebut di pakai.

Leksikon dialektal yang berkembang di wilayah tutur

Semarang berbeda dengan leksikon dialektal yang digunakan di wilayah
Kota Pekalongan. Penutur Jawa di Kota Semarang menyebut „sapaan lakilaki‟ dengan kata: nda berbeda dengan penutur Jawa di Kota pekalongan
menyebutnya dengan sapaan: lur. Arti kata „tidak‟ di Kota Semarang
dikatakan gam dan di Kota Pekalongan disebut beleh.
2) Penanda dialektal yang terkait dengan kekuatan emosi masyarakat tercermin
pada bunyi ujaran yang melekat pada tuturan. Kekuatan emosi yang melekat
pada bunyi ujaran mampu digunakan sebagai penanda identitas tuturan.
Kekuatan bunyi ujaran ik, ok, dan he eh mampu menandai sebagai tuturan
khas bahasa Jawa di Semarang atau basa Semarangan. Begitu juga, kekuatan
bunyi ujaran ri, ra, dan pak ora mampu menandai sebagai tuturan bahasa
Jawa khas Pekalongan atau basa Kalongan, bahkan basa Kalongan dinamai
juga dengan tuturan Jawa Pak Ora.
Pola penggunaan tuturan krama alus antara penutur Jawa di Kota
Semarang dan Kota Pekalongan terjadi perbedaan yang signifikan. Penutur Jawa
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di Kota Semarang dalam bertutur krama alus mensyahkan atau memperbolehkan
menggunakan kosakata krama inggil untuk diri penutur (kramanisasi diri)
walaupun tujuan utamanya adalah menghormati dan berlaku sopan terhadap mitra
tutur. Pola perlakuan kramanisasi diri ini diakui oleh penutur Semarang bukan
merupakan kesalahan namun telah menjadi kebenaran kolektif yang telah
disepakati bersama oleh masyarakat tutur Semarang. Dengan demikian, bila
muncul tuturan kula pirsani rumiyen sakderengipun siram dapat dipastikan
tuturan orang Semarang. Tetapi pola kramanisasi diri di Kota pekalongan belum
diakui kebenarannya, manakala ditemukan tuturan berpola kramanisasi diri masih
ada upaya untuk meluruskan tuturan tersebut.
B. Implikasi
Hasil temuan memperlihatkan bahwa posisi basa Semarangan dan basa
Kalongan sangat kuat di wilayah tuturnya. Secara lingual basa Semarangan dan
basa Kalongan mempengaruhi bentuk tuturan bahasa Jawa standar. Muncullah
ragam tuturan Jawa standar berdialektal lokal: Ngl-d, Nga-d, Krl-d, dan Kra-d.
Faktor nonlingual pun diperlihatkan melalui kesetiaan penuturnya. Rasa kesetiaan
terhadap tuturan lokal diwujudkan dengan lahirnya komunitas pecinta bahasa.
Pecinta basa Semarangan diwadahi dalam komunitas Rame Kondhe, sedang
pecinta basa Kalongan diwadahi dalam komunitas Warung Megono.
Realitas ini sebaiknya dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan
pemerintah propinsi, terutama dalam menerapkan kebijakan terkait dengan
pelestarian bahasa Jawa. Pelestarian pada hakikatnya adalah menumbuhkan
kesenangan untuk berbahasa Jawa bukan mengancam untuk berbahasa Jawa.
Kebijakan pelestarian bahasa Jawa sebaiknya memperhatikan kekuatan yang
dimiliki oleh masing-masing daerah.
Dalam tuturan lokal tersimpan kecerdasan dan kearifan lokal serta
kecerdasan emosional. Melalui sarana ini diharapkan ruh bahasa Jawa akan pulih,
masyarakat akan mampu dengan sendirinya untuk melaksanakan fungsinya kapan
tuturan lokal digunakan dan kapancommit
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Upaya revitalisasi untuk melestarikan bahasa Jawa standar harus
dilakukan bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Bahasa Jawa
standar sebagai bahasa Jawa baku harus memiliki tempat di hati penuturnya.
Sikap senang bertutur Jawa mulai ditumbuhkan, upayanya adalah ruh bahasa
Jawa harus tertanam dalam diri emosi penuturnya. Tempat strategis untuk
menanamkan ruh Jawa adalah lingkungan keluarga melalui tali kasih tuturan
orang tua.
Upaya revitalisasi di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan
meningkatkan peran orang tua untuk bertutur Jawa dengan lurus dan leres kepada
seluruh anggota keluargannya. Upaya ini, sebagai langkah awal generasi muda
belajar dan mengenal bahasa Jawa yang tepat. Proses pembelajaran bahasa Jawa
yang efektif dilakukan dengan cara memberikan teladan tindakan bentuk tuturan
yang baik. Pilar utama kegiatan ini adalah orang tua maka langkah awal yang
segera dilakukan menumbuhkan motivasi pada diri orang tua untuk mau belajar
dan menggunakan bahasa Jawa secara tepat..
Upaya revitalisasi di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan
menggiatkan kembali cinta bahasa Jawa melalui kegiatan edukasi. Upaya ini
harus mendapat dukungan tokoh masyarakat dan dipelopori oleh budayawan,
pakar bahasa, dan pemerhati bahasa. Diharapkan melalui upaya ini dapat lahir
pegiat pecinta bahasa yang akan duduk berdampingan dengan komunitas pecinta
bahasa lokal: Rame kondhe dan Warung Megono.
Upaya revitalisasi dari Pemerintah cukup efektif melalui saluran
pendidikan. Implimentasinya bahwa pengajaran bahasa Jawa tidak selalu
difokuskan pada kemampuan linguistik tetapi lebih ditekankan pada unggahungguhing basa karena unggah-ungguhing basa adalah inti dan ruhnya bahasa
Jawa.
C. Saran
Perkembangan penggunaan bahasa Jawa di Kota Semarang dan Kota
Pekalongan cukup memprihatinkan, yakni rendahnya penguasaan kosakata,
adanya pergeseran pemahaman, dan
pemakaian
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penggunaan bahasa Jawa tidak

lurus dan leres, terutama pada bahasa Jawa

beragam krama.
Basa Semarangan dan basa Kalongan mendominasi dalam tuturan seharihari dan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Jawa standar, akibatnya
terbentuklah tuturan Jawa bercorak dialektal. Temuan ini akan mengantarkan
untuk mengajukan pertimbangan atau saran, sebagai berikut:
1. Saran Teoritis
Secara teoritis kunci utama untuk dapat menguasai unggah-ungguh bahasa
Jawa secara lurus dan leres terletak pada penguasaan kosakata, kemampuan
memilih dan memilah kata-kata bahasa Jawa secara cermat. Manakala komponen
tersebut tidak dapat dikuasai maka tuturan yang terujar dipastikan tidak tepat.
Dengan demikian, untuk menggapai cita luhur terhadap penggunaan bahasa Jawa
secara lurus dan leres, langkah awal adalah merevitalisasi komponen utama
tersebut melalui ranah keluarga dan masyarakat, serta mendapat dukungan
pemerintah.
Dukungan pemerintah dapat dilakukan melalui pengajaran bahasa di dunia
pendidikan. Ada upaya pembaruan kebijakan yang terkait dengan pengajaran
bahasa Jawa. Orientasi pengajaran bahasa Jawa lebih ditekankan kepada rasa
tumbuhsenang berbahasa Jawa, dengan demikian harus ada pembaharuan
kurikulum.
2. Saran Praktis
Fenomena merosotnya penutur dan pemakaian bahasa Jawa terutama di
wilayah perkotaan harus mendapat perhatian serius oleh elemen masyarakat dan
pemerintah. Untuk mencegah keberlanjutan fenomena tersebut harus ada tindakan
praktis dan sinergis yang mengarah pada tindakan penyelamatan. Tindakan
penyelamatan tersebut dapat berbentuk sebagai berikut:
1) Pemerintah daerah dapat mengeluarkan perda yang terkait dengan
kesungguhan berbahasa Jawa, yakni memasukkan bahasa Jawa sebagai
salah satu materi test penjaringan pegawai negeri sipil dan setiap kenaikan
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eselon bagi pejabat struktural diwajibkan mengikuti test kemampuan
berbahasa Jawa.
2) Meningkatkan kompetensi kemampuan berbahasa Jawa bagi guru-guru
bahasa Jawa dengan pelatihan melalui MGMP.
3) Setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan dianjurkan ada lomba edukasi
bahasa Jawa, antara lain berpidato berbahasa Jawa dan nembang Jawa.
4) Basa Semarangan dan basa Kalongan merupakan variasi bahasa Jawa yang
berkembang sesuai dengan lingkungannya dan menjadi salah satu ciri
sebagian bahasa Jawa yang berkembang di wilayah Pesisir Utara Jawa
Tengah.
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LAMPIRAN
REKAPITULASI SKOR HASIL PENGUJIAN KOSAKATA
NGOKO DAN KRAMA PADA GENERASI MUDA
1. Rekapitulasi Skor Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Ngoko Pada
Generasi Muda di Kota Semarang
No

Medan Makna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

aktivitas
anggota tubuh
benda dan perkakas dalam rumah tangga
bilangan
binatang dan tumbuhan
budaya
keterangan waktu
pakian, perlengkapan, dan perhiasan
sifat
tanya
warna
Rerata

Penguasaan
Kosakata
Persentase
42,9
61,1
40,9
96,4
77,0
13,3
95,8
70,0
59,3
62,8
58,0
61,6

2. Tingkatan Kualifikasi Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Ngoko ada
Generasi Muda di Kota Semarang
No

Medan Makna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

budaya
benda dan perkakas dalam rumah tangga
aktivitas
warna
sifat
anggota tubuh
tanya
Pakian, perlengkapan, dan perhiasan
binatang dan tumbuhan
keterangan waktu
bilangan
Rerata
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Penguasaan Kosakata
Persentase Kualifikasi
13,3
tidak baik
40,9
kurang baik
42,9
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cukup baik
59,3
61,1
62,8
70,0
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3. Rekapitulasi Skor Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Krama
Pada Generasi Muda di Kota Semarang
No

Medan Makna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

aktivitas
anggota tubuh
benda dan perkakas dalam rumah tangga
bilangan
binatang dan tumbuhan
budaya
keterangan waktu
pakian, perlengkapan, dan perhiasan
sifat
tanya
warna
Rerata

Penguasaan
Kosakata
Persentase
5,0
28,4
4,2
73,2
0,6
0
40,0
0,8
33,0
21,8
18,8
20,5

4. Tingkatan Kualifikasi Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Krama
pada Generasi Muda di Kota Semarang
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Medan Makna
budaya
binatang dan tumbuhan
Pakian, perlengkapan, dan perhiasan
benda dan perkakas
dalam rumah
tangga
aktivitas
warna
tanya
anggota tubuh
sifat
keterangan waktu
bilangan
Rerata
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Persentase
0
0,6
0,8
4,2
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Kualifikasi
tidak baik

kurang
baik
cukup baik
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5. Rekapitulasi Skor Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Ngoko
Pada Generasi Muda di Kota Pekalongan
No

Medan Makna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

aktivitas
anggota tubuh
benda dan perkakas dalam rumah tangga
bilangan
binatang dan tumbuhan
budaya
keterangan waktu
pakian, perlengkapan, dan perhiasan
sifat
tanya
warna
Rerata

Penguasaan
Kosakata
Persentase
58,7
52,1
51,0
97,6
76,1
21,3
91,6
71,0
49,7
69,0
96,4
66,8

6. Tingkatan Kualifikasi Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Ngoko
ada Generasi Muda di Kota Pekalongan
No

Medan Makna

1
2
3

budaya
sifat
benda dan perkakas
dalam rumah
tangga
bagian anggota tubuh
aktivitas
tanya
pakian, perlengkapan, dan perhiasan
binatang dan tumbuhan
keterangan waktu
warna
bilangan
Rerata

4
5
6
7
8
9
10
11
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Penguasaan Kosakata
Persentas
Kualifikasi
e
21,3
tidak baik
49,7
kurang baik
51,0
cukup baik
52,1
58,7
69,0
71,0
76,1
91,6
96,4
97,6
66,8

baik

cukup baik
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7. Rekapitulasi Skor Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Krama
Pada Generasi Muda di Kota Pekalongan
No

Medan Makna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

aktivitas
anggota tubuh
benda dan perkakas dalam rumah tangga
bilangan
binatang dan tumbuhan
budaya
keterangan waktu
pakian, perlengkapan, dan perhiasan
sifat
tanya
warna
Rerata

Penguasaan
Kosakata
Persentase
17,0
1,2
5,4
91,0
5,7
0
63,0
5,0
10,6
45,2
35,8
25,5

8. Tingkatan Kualifikasi Hasil Pengujian Penguasaan Kosakata Krama
pada Generasi Muda di Kota Pekalongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Penguasaan Kosakata
Persentase Kualifikasi
budaya
0
tidak baik
anggota tubuh
1,2
Pakian, perlengkapan, dan perhiasan
5,0
benda dan perkakas dalam rumah tangga
5,4
binatang dan tumbuhan
5,7
sifat
10,6
aktivitas
17,0
warna
35,8
kurang baik
tanya
45,2
keterangan waktu
63,0
cukup baik
bilangan
91,0
baik
Rerata
25,5
kurang baik
Medan Makna
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LAMPIRAN
DAFTAR TANYAAN
Pengantar
Tujuan daftar tanyaan ini adalah untuk mengukur kemampuan generasi muda
dalam menerapkan tuturan bahasa Jawa secara tepat sesuai persepsinya
masing-masing pada alur komunikasi yang terjadi dalam peristiwa tutur.
Semua isian yang diberikan sangat bermanfaat untuk memotret
kehidupan penggunaan bahasa Jawa yang sebenarnya pada generasi muda.
Kegiatan pengisian ini semata-mata hanya untuk mengetahui kondisi
penguasaan dan kemampuan bahasa Jawamu saja. Oleh karena itu, isilah
dengan sejujurnya berdasarkan kemampuan dan keadaan yang sebenarnya.
A. Identitas Diri
1) Nama Lengkap
:…………………………………………………
2) Nama Ayah
:…………………………………………………
3) Nama Ibu
:…………………………………………………
4) Alamat Tempat Tinggal :………………………………………………
…………..………………………………………………………………
B. Bahasa yang Digunakan pada Ranah Keluarga dan Masyarakat
(Bila telah ada jawabannya, silahkan Anda melingkari pada huruf tersebut,
bila tidak ada jawaban yang sesuai dengan Anda, dipersilahkan mengisi)
1. Ranah Keluarga
a. Anda bila berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa apa?
(1) bahasa Jawa (a. ngoko b. krama c. krama alus)
(2) bahasa Indonesia
(3) bahasa …………………………………
b. Anda bila berbicara dengan anggota keluarga yang lain menggunakan
bahasa apa?
(1) bahasa Jawa (a. ngoko b. krama c. krama alus)
(2) bahasa Indonesia
(3) bahasa …………………………………
c. Di rumah ada yang membantu pekerjaan? Bila ada dan bila usianya
lebih tua dengan Anda, Anda menggunakan bahasa apa?
(1) bahasa Jawa (a. ngoko b. krama c. krama alus)
(2) bahasa Indonesia
(3) bahasa …………………………………
2. Lingkungan Masyarakat
a. Dengan tetangga sebelahmu yang usianya lebih tua, Anda kalau
berbicara menggunakan bahasa apa?
(1) bahasa Jawa (a. ngoko b. krama c. krama alus)
(2) bahasa Indonesia
(3) bahasa …………………………………
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b. Dengan tetangga sebelahmu yang usianya lebih muda, Anda kalau
berbicara menggunakan bahasa apa?
(1) bahasa Jawa (a. ngoko b. krama c. krama alus)
(2) bahasa Indonesia
(3) bahasa …………………………………
c. Bila ada tamu di rumahmua, Anda kalau berbicara menggunakan
bahasa apa?
(1) bahasa Jawa (a. ngoko b. krama c. krama alus)
(2) bahasa Indonesia
(3) bahasa …………………………………
C. Bentuk Tuturan Jawa
Buatlah kalimat bahasa Jawa berdasarkan abstraksi di bawah ini, gunakanlah
bahasa Jawa sehari-hari sesuai pengetahuan Anda.
1) Pamanmu akan mengajak pergi melihat konser D‟masiv, tapi kamu belum
siap dan harus mandi dahulu.
2) Saya akan tidur namun masih diajak berbincang-bincang dengan kakek;
bagaimana caramu minta izin mau tidur.
3) Teman ayahmu datang namun ayahmu masih tidur; bagaimana caramu
mempersilahkan tamu itu untuk menunggu.
4) Memberitahu kepada nenek bahwa kamu belum makan.
5) Minta izin kepada Pak RT kalau besuk tidak bisa ikut kerja bakti karena
mau pergi Jakarta (naik kereta api).
6) Bercerita kepada pak guru tadi malam melihat pertandingan sepak bola
antara MU melawan Liverpool.
7) Memberitahu pada pak guru kalau matanya merah.
8) Memberitahu pada nenekmu kalau kamu bangun tidur kesiangan hingga
terlambat sekolah.
9) Minta izin pak guru kalau kamu mau mengambil tas di ruang guru.
10) Memperkenalkan diri terhadap orang yang lebih tua, kemudian
menanyakan namanya.
D. Penguasaan Kosa Kata
(Isilah kotak kosong tersebut dengan bentuk ngoko dan krama sesuai arti
katanya)
Bagian Tubuh
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arti
baca
berkumur
bermain
cuci muka
jual
keramas
kirim
mandi
memarahi

Ngoko
Aktivitas Sehari-hari
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

membantah
menanak nasi
menangis
menawar
mencari
mengunyah
menjahit
menukar
menulis
minum
sambung
Anggota Tubuh

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

air mata
bulu mata
dahi
jari
kumis
lutut
pipi
pusat
telinga
tengkuk
Perkakas dalam Rumah Tangga

31
32
33
34
35
36
37
38
39

benang
kertas
lampu
payung
pintu
pisau
sendok
surat
tikar

40
41
42
43
44

dua
dua puluh lima
lima
satu
sepuluh

Bilangan

No
45
46
47
48
49

Arti
bawang merah
buaya
daun
ikan
itik

Binatang dan Tumbuhan
Ngoko
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50
51
52
53
54

kambing
pisang
pohon
puyuh
tebu

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

berita
berkenduri
impian
kepercayaan
lagu
memijat
nilai
ramuan
tarian
tawar

65
66
67
68
69

besuk
kemarin
malam
pagi
siang

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

baju
batik
bedak
celana
cincin
emas
gelang
sarung
selimut
sisir
sikat

Seni Tradisi

Keterangan Waktu

Pakian dan Perhiasan

Sifat
81
82
83
84
85
86
87
88
89

abot
berubah
habis
ingat
kalah
kelihatan
malu
mau
sanggup
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90

seneng

91
92
93
94
95

apa
bagaimana
mana
mengapa
siapa

Kata Tanya

Warna
96
97
98
99
100

hijau
hitam
kuning
merah
putih

E. Narasi
Gunakanlah kemampuan bahasa Jawamu untuk menjawab pertanyaan di
bawah ini atau cerita apa saja dengan kemampuan bahasa Jawa mu
1) Kegiatan apa yang paling kamu sukai untuk menyalurkan hobimu?
2) Ceritakan kegiatanmu itu secara singkat?
F. Silakan Berkomentar
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……
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LAMPIRAN
PETA KOTA SEMARANG
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LAMPIRAN
PETA KOTA PEKALONGAN
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