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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa (language) merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang 

dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri (Kridalaksana, 2001: 21). Sebagai alat komunikasi dan alat 

interaksi, bahasa dapat dikaji secara internal dan eksternal. Kajian secara internal, artinya 

pengkajian bahasa itu hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, seperti 

struktur fonologi, struktur morfologi, dan struktur sintaksis. kajian secara internal, berarti 

kajian bahasa dilakukan terhadap hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa, 

tetapi berkaitan dengan pemakaian bahasa oleh para penuturnya di dalam kelompok-

kelompok sosial kemasyarakatan (Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 1995:1).  

Kajian secara internal akan menghasilkan perian-perian bahasa tanpa ada 

kaitannya dengan masalah lain di luar bahasa. Kajian bahasa secara internal dilakukan 

dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur yang ada dalam disiplin 

linguistik saja. Sedangkan pengkajian secara eksternal akan menghasilkan rumusan-

rumusan atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kegunaan dan penggunaan bahasa 
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tersebut dalam segala kegiatan di masyarakat. Pengkajian secara eksternal ini tidak hanya 

menggunakan teori dan prosedur linguistik saja, tetapi juga menggunakan teori dan 

prosedur disiplin lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, misalnya disiplin 

sosiologi, disiplin psikologi, dan disiplin antropologi.  

Sosiolinguistik merupakan perpaduan antara sosiologi dan linguistik (Alwasilah, 

1985: 1; Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 1995: 2; Sumarsono dan Paina Partana, 

2002: 1). Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia, lembaga-

lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat (Abdul Chaer dan Leonie 

Agustina, 1995: 2). Linguistik adalah ilmu tentang bahasa (Kridalaksana, 2001: 128). 

Suwito (1983: 2) mengatakan, bahwa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa 

dalam hubungannya dengan pemakaiannya di dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa 

sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem 

komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. 

Penutur dan bahasa selalu dihubungkan dengan kegiatan di dalam masyarakat, 

atau dengan kata lain, bahasa tidak dipandang sebagai gejala individu, tetapi juga 

merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakai bahasa tidak hanya 

ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor nonlinguistik, yaitu 

faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi pemakaian bahasa 

misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan 

sebagainya. Di samping itu pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

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

mengenai masalah apa (Suwito, 1983: 3). Pada dasarnya dalam suatu masyarakat bahasa 

terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menggunakan ragam bahasa tertentu untuk 
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berinteraksi. Salah satu dari masyarakat bahasa yang menggunakan ragam bahasa tertentu 

itu adalah masyarakat kernet. Kernet adalah pembantu sopir (KBBI, 1996: 489). 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang penggunaan bahasa Jawa oleh 

kernet bus kota di Surakarta. Penelitian terhadap penggunaan bahasa Jawa oleh kernet 

bus kota dilakukan di Surakarta karena Surakarta mempunyai latar belakang sosial 

budaya dan bahasa Jawa yang masih subur. Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian 

dengan alasan, yaitu: (1) Surakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa selain Yogyakarta, 

dan kebudayaan Jawa tersebut masih melekat dalam kehidupan masyarakat Surakarta, (2) 

bahasa Jawa di Surakarta masih hidup subur dan berkembang serta mempunyai peranan 

besar dalam situasi  formal dan informal, (3) masyarakat kernet bus kota Surakarta masih 

konsisten menggunakan bahasa Jawa dalam tuturannya sehari-hari, khususnya pada 

waktu kernet menawarkan dan melayani penumpang, (4) bahasa Jawa yang digunakan 

oleh kernet bus kota Surakarta menunjukkan adanya ragam bahasa yang khas dari setiap 

pemakaiannya. Sebagai contoh dapat dilihat pada data tuturan berikut. 

Data (1) 

1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 

1.  Paulan Madu Paulan Madu ! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’  

 
Dalam kesehariannya, masyarakat kernet berkomunikasi dengan menggunakan 

kata atau istilah khas untuk menawarkan jasa kepada para penumpang bus kota. Kata dan 

istilah tersebut ada yang merupakan kata atau istilah baru, tetapi ada juga kata atau istilah 

sehari-hari yang diberi makna baru. Adanya gaya bahasa dan adanya kata atau istilah 

khas yang terdapat dalam tuturan kernet membentuk ragam bahasa yang singkat dan 
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komunikatif. Pemunculan kata atau istilah khas tersebut mempunyai alasan dan maksud 

tertentu. Bertolak dari ketertarikan terhadap bahasa yang digunakan, maka perlu diadakan 

penelitian tentang penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berkaitan dengan penggunaan 

bahasa yang berbentuk makalah, yaitu “Keakraban dan Kesopanan Tuturan Pedagang 

Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta (Kajian Sosiolinguistik)” (2003) oleh Slamet 

Widodo. Makalah ini mengkaji penggunaan bahasa Jawa oleh pedagang kaki lima dalam 

melakukan transaksi jual beli. Pengkajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai 

tingkat kesopanan yaitu penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa.     

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zuhriyah dalam skripsinya yang berjudul 

“Pemakaian Bahasa Jawa dalam Ludruk (Tinjauan Sosiolinguistik)” (1986) mengkaji 

aspek kebahasaan dalam ludruk seperti: alih kode, interferensi bahasa, bahasa slang, 

undha-usuk, kosakata, lafal, dan bentuk kata. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa 

bahasa dalam ludruk mempunyai perbedaan-perbedaan dengan bahasa Jawa baku dalam 

berbagai hal, antara lain dari segi lafal kata, bentuk kata dan kosakata, serta dalam bahasa 

ludruk banyak ditemukan alih kode, interferensi bahasa Indonesia serta pemakaian slang 

dan krama desa dalam penggunaannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hastuti BW dalam skripsinya yang berjudul 

“Bahasa Jawa dalam Register Iklan (Suatu Tinjauan Deskriptif Sosiolinguistik)” (1989), 

membahas latar belakang pembuatan register, komponen tutur, dan pengaruh wacana 

iklan terhadap konsumen. Hasil kajian ini menyebutkan bahwa pemakaian bahasa Jawa 

dalam iklan ditentukan oleh faktor-faktor sosio-situasional. Bahasa itu bersifat 

komunikatif. Bahasa dalam iklan sering mengalami penyimpangan-penyimpangan dari 
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kaidah-kaidah bahasa Jawa baku. Ada kata-kata yang dipungut dari bahasa lain yang 

belum ada padanannya. Ditinjau dari segi pesan yang ingin disampaikan, ada satu tujuan 

yaitu agar pembaca atau pendengar mengikuti apa yang dipesankan dalam iklan. Dari 

struktur wacana, terdapat bentuk wacana dramatik, hortatori, naratif, prosedural, 

dramatik-hotatori, dramatik-naratif, dan dramatik-ekspositori. Dalam iklan berbahasa 

Jawa digunakan bermacam-macam ragam dan gaya bahasa yang bertujuan untuk menarik 

dan menimbulkan perhatian, agar mau mengikuti apa yang dipesankan dalam iklan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono dalam skripsinya yang berjudul 

“Pemakaian Kata-Kata Kasar dalam Bahasa Jawa (Sebuah Analisis Sosiolinguistik)” 

(1991), mengkaji bentuk, makna, jenis kata, dan suasana yang mendukung pemakaian 

kata-kata kasar tersebut dalam bahasa Jawa. Pemakaian kata-kata kasar terbagi dalam 

bentuk morfem bebas dan morfem gabungan. Jenis kata yang digunakan adalah kata 

benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tugas. Kata-kata kasar itu pada dasarnya memiliki 

makna kasar asli, disebabkan tingginya nada yang menyertai pengucapan kata-kata kasar 

itu, dan konteks kalimat. Kemudian ditemukan adanya tipe pisuh dalam pemakaian yang 

terjadi karena hal-hal di luar faktor kebahasaan yang merupakan reaksi dari hal-hal yang 

bersifat kebahasaan dan makian. Bahasa Jawa yang digunakan adalah ragam ngoko 

kasar. Timbulnya pemakaian kata-kata kasar didukung oleh suasana kemarahan atau 

ketegangan. Bahasa Jawa kasar ini biasanya dipakai oleh masyarakat golongan bawah, 

terutama rakyat kecil, buruh rendah, dan pekerja kasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dalam skripsinya yang berjudul “Peranan 

Bahasa Jawa bagi Masyarakat di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten (Suatu 

Tinjauan Sosiolinguistik)” (1998) mengkaji pemakaian bahasa Jawa oleh masyarakat 
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pedesaan di Kecamatan Prambanan, faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian 

bahasa dan peranan bahasa Jawa bagi masyarakat di Kecamatan Prambanan. Berdasarkan 

struktur, bahasa Jawa di Kecamatan Prambanan dibagi menjadi fonologi, morfologi, dan 

sintaksis. Pada tataran fonologi, bahasa Jawa terdiri dari lima vokal dan dua puluh 

konsonan. Tataran morfologi meliputi kata dasar dan kata jadian. Pada bahasa Jawa di 

Kecamatan Prambanan terdapat dua tingkat tutur yaitu krama dan ngoko. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemakaian bahasa yaitu faktor internal meliputi tiga sikap bahasa 

yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan adanya norma bahasa. 

Rasa yang dipakai adalah bahwa bahasa Jawa menimbulkan keakraban apabila dipakai 

sebagai sarana komunikasi antarindividu. Faktor eksternal meliputi asal-usul, sosial 

budaya, dan pendidikan si penutur bahasa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rostrina A.S. dalam skripsinya yang berjudul 

“Penggunaan Bahasa Jawa oleh Pedagang Asongan di Terminal Tirtonadi Surakarta 

(Suatu Tinjauan Sosiolinguistik)” (2000) mengkaji bentuk bahasa Jawa, ragam bahasa 

Jawa dan faktor-faktor yang menentukan penggunaan ragam bahasa Jawa oleh pedagang 

asongan di Terminal Tirtonadi Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

bentuk bahasa Jawa pedagang asongan dilihat dari jenis wacananya menggunakan 

wacana persuasi yang berupa dialog. Bahasa Jawa pedagang diwarnai oleh peristiwa alih 

kode dan campur kode, serta interferensi bahasa. Bila dilihat dari bentuk kebakuan serta 

pola kalimat yang diucapkan, bentuk bahasa pedagang asongan tidak baku. Pola kalimat 

yang digunakan adalah pola kalimat tak langsung, sedangkan kosakata yang digunakan 

adalah kosakata tingkat tutur ngoko dan krama. Ragam bahasa yang digunakan oleh 

pedagang asongan di Terminal Tirtonadi adalah ragam bahasa informal (santai), dengan 
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ditandai gejala aferesis dan sinkope. Faktor-faktor yang menentukan penggunaan bahasa 

adalah: 1) faktor kepribadian penutur, 2) faktor mitra tutur, 3) faktor situasi tutur, dan 4) 

faktor kehadiran orang ketiga (O3).    

Penelitian Arisanti Suwarso dalam skripsinya yang berjudul “Bahasa Jawa di 

Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten (Suatu Tinjauan 

Sosiolinguistik)” (2001) mengkaji bentuk dan ragam bahasa Jawa yang digunakan oleh 

masyarakat Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara, serta faktor-faktor yang 

menentukan penggunaan ragam bahasa Jawa masyarakat Desa Ketandan. Penggunaan 

bahasa Jawa masyarakat Desa Ketandan menggunakan jenis wacana berdasarkan 

pemaparannya, meliputi wacana hortatori dan ekspositori. Komponen tutur yang 

digunakan masyarakat Desa Ketandan adalah: 1) penutur, 2) mitra tutur, 3) situasi tutur, 

4) tujuan tuturan, dan 5) hal yang dituturkan. 

Selain dalam makalah dan skripsi, ada juga penelitian yang berbentuk disertasi, 

yaitu “Fungsi Bentuk Krama dalam Masyarakat Tutur Jawa Studi Kasus di Kotamadya 

Surakarta” (1996) oleh Maryono Dwiraharjo. Disertasi ini meneliti fungsi bentuk krama 

dalam masyarakat tutur Jawa. Penelitiannya merupakan studi kasus di kotamadya 

Surakarta. Masalah pokok yang dibahas mencakup dua hal, yaitu (1) bentuk krama, dan 

(2) fungsi bentuk krama dalam masyarakat tutur Jawa. Pembahasan mengenai bentuk 

krama meliputi identifikasi bentuk krama dan faktor-faktor yang menentukan pemilihan 

dan penggunaan dalam bentuk krama. Pembahasan mengenai fungsi bentuk krama 

menitikberatkan pada fungsinya sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara 

tertulis. 
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Penelitian yang yang pernah dilakukan dan menjadi sumber acuan dalam 

penulisan penelitian ini adalah Register Pialang Kendaraan Bermotor (2002) oleh Dwi 

Purnanto. Pada penelitian ini mengkaji beberapa masalah kajian pustaka mengenai 

penggunaan bahasa, antara lain: variasi bahasa dan register, konteks dan konteks situasi, 

kerangka komprehensif analisis register, alih kode dan campur kode, kajian pragmatik, 

tindak tutur, prinsip kerja sama dan kesantunan dalam berbahasa, dan metafora. Hasil 

dari penelitian ini berupa gambaran situasi kebahasaan dan konteks budaya masyarakat 

Surakarta, karakteristik pemakaian bahasa pialang kendaraan bermotor, bentuk dan 

maksud tutur pialang, dan leksikon khusus penentu register. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penelitian 

tentang penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta belum pernah dilakukan. 

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji tingkat tutur bahasa Jawa, alih kode dan campur 

kode, dan makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Penggunaan Bahasa Jawa oleh Kernet 

Bus Kota Surakarta (Studi Kasus Masyarakat Tutur Bahasa Jawa di Surakarta)”.  

   

1.2 Pembatasan Masalah 

Pembicaraan mengenai penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota  Surakarta 

terdapat beberapa masalah. Adapun  beberapa permasalahan tersebut antara lain: bentuk 

bahasa, ragam bahasa, tingkat tutur, alih kode dan campur kode, kedwibahasaan yang 

terdapat dalam bahasa, faktor penentu penggunaan ragam bahasa, dan makna tuturan 

pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. Dalam penelitian ini 

penulis membatasi pembahasan pada tingkat tutur, alih kode dan campur kode, dan 

variasi makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta.    
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk tingkat tutur pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus 

kota Surakarta? 

2. Bagaimanakah alih kode dan campur kode yang terjadi pada penggunaan bahasa 

Jawa oleh kernet bus kota Surakarta? 

3. Bagaimanakah variasi makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet 

bus kota Surakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pemakaian bahasa Jawa 

oleh kernet bus kota Surakarta. Penelitian ini ditujukan pula untuk ikut dalam 

studi sosiolinguistik dengan menghubungkan pemakaian bahasa dan masyarakat 

tuturnya. 

 

1.4.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk tingkat tutur pada penggunaan bahasa Jawa yang 

digunakan oleh kernet bus kota Surakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2. Mendeskripsikan alih kode dan campur kode yang digunakan oleh kernet bus 

kota Surakarta. 

3. Mendeskripsikan variasi makna tuturan pada pengggunaan bahasa Jawa oleh 

kernet bus kota Surakarta. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai 

berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini terhadap perkembangan bahasa Jawa adalah 

dapat menambah khasanah teori linguistik pada umumnya dan khususnya teori 

sosiolinguistik, yaitu tentang penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini terhadap perkembangan bahasa Jawa adalah 

dapat memberikan sumbangan berupa bentuk dan variasi bahasa yang ada pada tuturan 

kernet bus kota Surakarta bagi masyarakat tutur bahasa Jawa, khususnya kernet bus kota 

Surakarta, dan memberikan sumbangan bagi Dinas LLAJR Surakarta, khususnya Sub 

Dinas Angkutan DLLAJR dalam menentukan kebijakan.                                                       

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sehubungan dengan penelitian ini, sistematika penulisan meliputi lima bab. 

Kelima bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 
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Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian 

sosiolinguistik, masyarakat bahasa, peristiwa tutur, alih kode dan campur kode, faktor 

penentu penggunaan ragam bahasa, tingkat tutur bahasa Jawa, kernet, kondektur, sopir, 

dan bus kota, dan variasi makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus 

kota Surakarta. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi sifat penelitian, data, sumber data, alat 

penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode 

penyajian hasil analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan analisis permasalahan, 

yaitu: bentuk tingkat tutur, alih kode dan campur kode, dan variasi makna tuturan pada 

penggunaan ragam bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. 

Bab V adalah Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran. Pada akhir tulisan ini 

disertakan daftar pustaka dan lampiran data penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan perpaduan antara sosiologi dan linguistik (Alwasilah, 

1985: 1; Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 1995: 2; Sumarsono dan Paina Partana, 

2002: 1). Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia, lembaga-

lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat (Abdul Chaer dan Leonie 

Agustina, 1995: 2). Linguistik adalah ilmu tentang bahasa (Kridalaksana, 2001: 128). 

Sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam pemakaian, dan tujuannya untuk 

menunjukkan kesepakatan-kesepakatan atau kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang 

disepakati oleh masyarakat dan dikaitkan dengan aspek-aspek kebudayaan dalam 

masyarakat itu (Criper dan Widowson dalam Sumarsono dan Paina Partana, 2002: 4). 

Sosiolinguistik juga menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan 

organisasi sosial perilaku bahasa, tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, 

melainkan juga sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa dan pemakai bahasa.    

 

2.2 Masyarakat Bahasa 

Bahasa (language) merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang 

dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri (Kridalaksana, 2001: 21). Masyarakat bahasa adalah suatu 

masyarakat yang didasarkan pada penggunaan bahasa tertentu (Khaidir Anwar, 1984: 

 

13 
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30). Hal itu sesuai dengan pendapat Bloomfield, bahwa masyarakat bahasa adalah 

sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda ujaran yang sama (dalam Alwasilah, 

1985: 43). Pada pokoknya masyarakat bahasa terbentuk karena adanya saling pengertian, 

terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik (secara terperinci 

dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik) (Alwasilah, 1985: 

43).  

Suwito menggunakan istilah masyarakat tutur (speech community) untuk 

menyebut istilah masyarakat bahasa yang digunakan oleh Bloomfield dan Alwasilah. 

Masyarakat tutur (speech community) menurut Suwito adalah suatu masyarakat atau 

sekelompok orang yang mempunyai verbal repertoire relatif sama dan mempunyai 

penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang dipergunakan dalam 

masyarakat itu (1983: 20). Masyarakat bahasa bukan hanya sekadar sekelompok orang 

yang menggunakan bahasa yang sama, tetapi sekelompok orang yang juga mempunyai 

norma yang sama dalam memakai bentuk-bentuk bahasa. Setiap kelompok masyarakat 

yang memiliki latar belakang berbeda seperti: tempat, umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

dan sebagainya, menggunakan bahasa yang sama atau mempunyai penilaian yang sama 

terhadap norma-norma pemakaian bahasanya dapat membentuk masyarakat tutur atau 

masyarakat bahasa. 

Selain istilah masyarakat tutur, ada juga yang menyebut masyarakat bahasa 

dengan istilah guyup tutur. Sumarsono dan Paina Partana menggunakan istilah guyup 

tutur untuk menyebut istilah masyarakat bahasa. Batasan guyup tutur dikemukakan oleh 

John Lyons (dalam Sumarsono dan Paina Partana, 2002: 316), Speech community is all 

the people who use a given language (or dialect). (Guyup tutur adalah semua orang yang 
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menggunakan suatu bahasa atau dialek tertentu). Menurut batasan ini, setiap guyup tutur 

dapat saling tumpang tindih (jika ada para dwibahasawan) dan tidak perlu kesatuan sosial 

atau kesatuan kultural yang dapat membatasi bahasa atau dialek. 

 

2.3 Peristiwa Tutur  

Aspek peristiwa tutur turut menentukan pemilihan bentuk bahasa yang digunakan. 

Yang dimaksud dengan peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi 

linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur 

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

(Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 1995: 61). Sebuah peristiwa tutur terdiri atas 

beberapa komponen tutur, dan menurut Dell Hymes (dalam Sumarsono dan Paina 

Partana, 2002: 325), ada 16 komponen tutur yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut. 

1. Bentuk pesan (message form) 

2. Isi pesan (message content) 

3. Latar (setting) 

4. Suasana (scene) 

5. Penutur (speaker, sender) 

6. Pengirim (addressor) 

7. Pendengar (hearer, receiver, audience) 

8. Penerima (addressee) 

9. Maksud-hasil (purpose-Outcome) 

10. Maksud-tujuan (purpose-goal) 

11. Kunci (key) 
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12. Saluran (channel) 

13. Bentuk tutur (form of speech) 

14. Norma Interaksi (norm of interaction) 

15. Norma Interpretasi (norm of interpretation) 

16. Jenis (genre) 

 
Berdasarkan komponen tersebut di atas, Hymes (dalam Sumarsono dan Paina 

Partana, 2002: 334) mengklasifikasikan 16 komponen itu menjadi delapan komponen 

besar yang dirangkaikan menjadi akronim yaitu SPEAKING . Kedelapan komponen itu 

adalah: 

1. Setting dan scene, setting mengacu pada waktu dan tempat terjadinya 

tuturan, scene mengacu pada “latar psikologis” atau batasan budaya tentang suatu 

kejadian sebagai suatu jenis suasana tertentu.  

2. Participants, mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan 

yang meliputi penutur (speaker, sender), pengirim (addressor), pendengar (hearer, 

receiver, audience), dan penerima (addressee). 

3. Ends (tujuan), yang mencakup maksud-hasil (purpose-outcome) dan 

maksud-tujuan (purpose-goal). 

4. Act sequence (urutan tindak), yang mencakup bentuk pesan (message 

form) dan isi pesan (message content). Bentuk pesan menyangkut cara bagaimana 

suatu topik dituturkan atau diberitakan. Isi pesan berkaitan dengan persoalan apa 

yang dikatakan, menyangkut topik dan perubahan topik. 
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5. Key (kunci), mengacu kepada cara, nada, atau jiwa (semangat) suatu 

tuturan disampaikan. Tuturan bisa berbeda karena kuncinya, misalnya antara serius 

dan santai, antara hormat dan tidak hormat, dan sebagainya. 

6. Instrumentalities (alat), mengacu pada saluran (channel) dan bentuk 

tutur (form of speech). Saluran mengacu kepada medium penyampaian tutur, yaitu 

secara lisan, tertulis, telegram, telepon, dan sebagainya. Saluran lisan misalnya 

dipakai untuk menyanyi, bersenandung, bersiul, dan mengujarkan tutur. Ragam lisan 

untuk tatap muka berbeda dengan untuk telepon. Ragam tulis telegram berbeda 

dengan ragam tulis surat. 

7. Norms (norma), mencakup norma interaksi (norm of interaction) dan 

norma interpretasi (norm of interpretation). Semua kaidah yang mengatur pertuturan 

bersifat imperatif (memerintah), yang dimaksud adalah perilaku khas dan sopan 

santun tutur yang mengikat yang berlaku dalam guyup. Misalnya orang boleh 

menyela atau dilarang menyela percakapan. 

8. Genre (jenis), mengacu pada jenis/bentuk penyampaian, misalnya 

berbentuk cerita atau puisi. 

 

2.4 Alih Kode dan Campur Kode 

2.4.1 Pengertian  Kode 

Istilah kode dimaksudkan untuk menyebutkan salah satu varian di dalam hierarki 

kabahasaan (Suwito, 1983: 67). Seseorang yang melakukan pembicaraan sebenarnya 

mengirimkan kode-kode kepada lawan bicaranya. Pengkodean ini melalui proses yang 

terjadi baik pada pembicara, maupun pada lawan bicara. Kode-kode itu harus dimengerti 

oleh kedua belah pihak. Kalau yang sepihak memahami apa yang dikodekan oleh lawan 
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bicaranya, maka ia pasti akan mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa 

yang seharusnya dilakukan.  

 

2.4.2 Alih Kode (Code Switching) 

Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain 

(Suwito, 1983: 68). Jadi apabila seseorang penutur mula-mula menggunakan kode A 

(misalnya bahasa Jawa), dan kemudian beralih menggunakan kode B (misalnya bahasa 

Indonesia), maka peristiwa peralihan bahasa seperti itu disebut alih kode (code 

switching).  

Appel (dalam Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 1995: 140) mendefinisikan alih 

kode itu sebagai “gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi”. Pada 

ilustrasi di atas dapat dilihat adanya perubahan penggunaan bahasa dari bahasa A ke 

bahasa B, hal itu dilakukan karena adanya perubahan situasi. Dalam masyarakat 

multilingual hampir tidak mungkin seorang penutur menggunakan satu bahasa secara 

mutlak murni tanpa sedikit pun memanfaatkan bahasa atau unsur bahasa yang lain. Alih 

kode oleh Alwasilah (1985: 66) dianggap sebagai perpindahan satu dialek ke dialek lain 

dalam satu bahasa. Dengan demikian, alih kode bisa terjadi antarbahasa, antarvarian, 

antarregister, antarragam, maupun antargaya.  

Penggunaan alih kode dalam berbahasa oleh Suwito (1983: 69) ada dua hal 

sebagai berikut.  

1. Masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri sesuai 

dengan konteksnya.  

2. Fungsi masing-masing bahasa disesuaikan dengan situasi yang relevan dengan 

perubahan konteks.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
Suwito (1983: 69) membedakan adanya dua macam alih kode, yaitu alih kode 

intern dan alih kode ekstern. Yang dimaksud alih kode intern adalah alih kode yang 

berlangsung antarbahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, atau 

sebaliknya. Alih kode ekstern terjadi antara bahasa sendiri (salah satu bahasa atau ragam 

yang ada dalam verbal repertoir masyarakat tuturnya) dengan bahasa asing. Dalam 

praktiknya, mungkin saja dalam satu peristiwa tutur tertentu terjadi alih kode intern dan 

ekstern secara beruntun, apabila fungsi kontekstual dan situasi relevansialnya dinilai oleh 

penutur cocok untuk melakukannya.  

Soepomo Poedjosoedarmo (1979: 38) membagi alih kode menjadi dua macam, 

yaitu alih kode permanen dan alih kode sementara. Dalam alih kode permanen, seorang 

penutur secara tetap mengganti kode tutur terhadap mitra tuturnya. Alih kode sementara 

merupakan alih kode yang dilakukan seorang penutur pada waktu berbicara dengan kode 

tutur yang biasa dipakai dengan berbagai alasan. Peralihan penggunaan kode tutur itu 

terjadi begitu saja di tengah-tengah kalimat atau bagian wacananya dan peralihan kode 

tutur ini tidak berlangsung lama karena penutur kembali menggunakan kode tuturnya 

seperti semula. 

Faktor terjadinya alih kode disebabkan oleh faktor-faktor luar bahasa, terutama 

oleh adanya faktor sosio-situasional. Suwito (1983: 85-87) berpendapat bahwa faktor-

faktor penyebab alih kode itu antara lain berkaitan dengan penutur, mitra tutur, hadirnya 

penutur ketiga, pokok pembicaraan, untuk membangkitkan rasa humor, dan untuk 

sekadar gengsi. Sebagai contoh alih kode dapat dilihat pada data tuturan berikut. 

Data (2) 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
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 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 
8. Belakang jauh Mas! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Belakang jauh Mas!’ 

 

Dari dua tuturan di atas, dapat dilihat terjadinya alih kode dari bahasa Jawa 

kemudian berganti kode ke bahasa Indonesia. Pada tuturan 6 dan 7 kode yang digunakan 

adalah bahasa Jawa, sedangkan tuturan 8 menggunakan kode bahasa Indonesia. Alih 

kode yang terjadi pada tuturan di atas bersifat intern, karena campur kode terjadi 

antarbahasa dalam satu bahasa serumpun.   

 

2.4.3 Campur Kode (Code mixing) 

Campur kode ditandai oleh adanya pemakaian dua bahasa (ragam bahasa) atau 

lebih oleh seorang penutur dalam suatu peristiwa tutur. Oleh karena itu, campur kode 

merupakan salah satu aspek dari saling ketergantungan bahasa (language dependency) di 

dalam masyarakat multilingual. Di dalam masyarakat multilingual tidak mungkin seorang 

penutur akan menggunakan satu bahasa secara mutlak murni tanpa sedikit pun 

memanfaatkan bahasa atau unsur bahasa yang lain.  

Kachru (dalam Suwito, 1983: 76) mendefinisikan campur kode sebagai 

pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang 

satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. Kridalaksana (2001: 35) berpendapat 

bahwa campur kode adalah (1) interferensi, (2) penggunaan satuan lingual bahasa dari 

satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa; termasuk 

di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. 
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Ciri dari gejala campur kode ialah bahwa unsur-unsur bahasa atau variasi-

variasinya yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi mempunyai fungsi tersendiri. 

Unsur-unsur itu telah menyatu dengan bahasa yang disisipinya dan secara keseluruhan 

hanya mendukung satu fungsi. Dalam kondisi yang maksimal campur kode merupakan 

konvergensi kebahasaan (linguistic convergence) yang unsur-unsurnya berasal dari 

beberapa bahasa yang masing-masing telah menanggalkan fungsinya dan mendukung 

fungsi bahasa yang disisipinya. Suwito (1983: 75) membedakan unsur-unsur bahasa yang 

menyisip menjadi dua golongan, yaitu: a) yang bersumber dari bahasa asli dengan segala 

variasi-variasinya dan b) bersumber dari bahasa asing. Campur kode dengan unsur-unsur 

golongan (a) disebut campur kode ke dalam (inner code-mixing), sedangkan campur kode 

yang unsur-unsurnya dari golongan (b) disebut campur kode ke luar (outer code-mixing). 

Contoh terjadinya campur kode dapat dilihat pada data tuturan berikut. 

 

 

Data (3) 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik!  

 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  

 
22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! 
 ‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
 
Pada tuturan 16 merupakan bentuk campur kode ke dalam (inner code mixing), 

karena campur kode itu bersumber dari bahasa asli, yaitu bahasa Jawa bercampur dengan 
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bahasa Indonesia. Kata sik (mengko dhisik) merupakan kata bahasa Jawa, sedangkan kata 

tunggu dan balita merupakan kata bahasa Indonesia. Tuturan 22 merupakan bentuk 

campur kode ke luar (outer code mixing), karena campur kode itu bercampur antara 

bahasa asli dengan bahasa asing, yaitu bahasa Jawa bercampur dengan bahasa Inggris. 

Kata poin merupakan kata bahasa Inggris yang berarti nilai, sementara kata-kata lain 

yang terdapat pada tuturan itu menggunakan bahasa Jawa. Kata poin dalam tuturan kernet 

berarti nilai tambah pendapatan (uang) karena ada penumpang yang akan naik bus kota.   

Sementara tuturan 34 merupakan perpaduan antara campur kode ke dalam dan 

campur kode ke luar. Campur kode ke dalam dan campur kode ke luar terjadi secara 

beruntun. Kata sik (mengko dhisik) merupakan kata bahasa Jawa, sedangkan kata dobel 

(double) merupakan kata bahasa Inggris yang berarti rangkap, dan kata yang, kiri, dan 

naik turun merupakan kata bahasa Indonesia. Percampuran dari ketiga kode itu 

menyebabkan tuturan itu memiliki dua campur kode, yaitu campur kode ke dalam (inner 

code mixing) dan  campur kode ke luar (outer code mixing). 

 

2.5 Faktor Penentu Penggunaan Ragam Bahasa 

Soepomo Poedjosoedarmo (1979: 121) mengemukakan bahwa ada beberapa 

aspek komponen tutur yang dapat mempengaruhi bentuk ujaran seseorang. Aspek-aspek 

komponen tutur itu meliputi pribadi penutur, warna emosi penutur, maksud dan kehendak 

penutur, anggapan penutur terhadap kedudukan dan  relasinya dengan O2, kehadiran O3, 

suasana dan situasi tutur, adegan atau peristiwa tutur, pokok pembicaraan, dan sarana 

tutur. Sehubungan dengan objek kajian penelitian dalam makalah ini, maka tidak semua 

faktor penentu pengunaan ragam bahasa digunakan untuk menganalisis data. Faktor 

penentu yang digunakan antara lain: pribadi penutur, warna emosi, maksud atau 
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kehendak penutur, suasana atau situasi tutur, pokok pembicaraan, sarana tutur, dan 

peristiwa tutur. 

2.5.1 Pribadi Penutur (O1)  

Pribadi penutur dalam hubungannya dengan peristiwa tutur mempunyai arti yang 

penting dalam menentukan bentuk ujaran. Pribadi penutur ini disebut sebagai faktor yang 

membentuk ujaran seseorang. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah watak, emosi, 

peran dan kemampuan berbahasa serta aspirasi penutur. Pengaruh pribadi penutur 

meliputi pemilihan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi, dan atau pemilihan variasi 

serta ragam bahasa serta kehendak penutur (Soepomo Poedjosoedarmo, 1979: 121). 

Pribadi penutur (dalam hal ini kernet bus kota Surakarta) mempunyai sikap baik, 

sopan, tidak emosional, dan mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Hal ini dapat 

dilihat pada data dari setiap tuturan yang ada, misalnya pada data tuturan berikut. 

Data (4)  

11. Amit mbak, arisane-arisane, arisanipun pak!. (D2/TKBKS/06/03/2004)  
‘Permisi mbak, arisannya-arisannya, arisannya pak!’.  

 
Pada tuturan 11 tersebut menandakan bahwa sikap penutur adalah baik, sopan, 

dan mempunyai kemampuan berbahasa yang baik, hal ini tampak pada tuturan  amit 

mbak! ‘ permisi mbak!’. Pada kata amit mbak bukan hanya suatu bentuk tuturan yang 

sopan, tetapi biasanya dalam tuturan ini disertai dengan ekspresi sikap  menunduk 

sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain karena orang lain itu kiranya perlu untuk 

dihormati. 

 

2.5.2 Warna Emosi Penutur 
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Di dalam memilih bentuk tuturan, warna emosi penutur sangat mempengaruhi O1 

dalam mengeluarkan tuturan. Hal ini juga akan mempengaruhi suasana tutur. Warna 

emosi dapat dikatakan sebagai bentuk perasaan, ada kalanya emosi seseorang itu senang, 

ada kalanya sedih dan ada kalanya juga marah. Faktor lingkungan sekeliling di mana 

seseorang itu berada merupakan faktor yang sangat menentukan warna emosi penutur. 

Ketika lingkungan di sekitar itu tidak menyenangkan maka secara otomatis warna emosi 

itu akan berubah menjadi tidak menyenangkan atau bahkan dapat menjadikan warna 

emosi kemarahan bagi orang yang ada di sekitar lingkungan itu. Tetapi sebaliknya, jika 

lingkungan itu menyenangkan maka warna emosi seseorang yang ada pada lingkungan 

itu akan menjadi senang. 

Begitu juga dengan lingkungan di sekeliling kernet. Warna emosi kernet dapat 

berubah-rubah, ada kalanya senang dan ada kalanya marah. Emosi senang mungkin 

muncul ketika mungkin pada hari itu bus yang dikernetinya mendapatkan penumpang 

yang banyak, atau mungkin selama mengkerneti bus tidak menjumpai penumpang 

menyebalkan, misalnya: penumpang yang membayar kurang.  

 

2.5.3 Maksud atau Kehendak Penutur 

Terkadang seseorang jika mendengar tuturan dari orang lain belum tentu langsung 

mengetahui maksud atau kehendak dari penutur, walaupun mungkin bahasa yang 

digunakan oleh penutur sama dengan bahasa mitra tutur. Begitu juga dengan bahasa 

kernet bus kota Surakarta, yang bahasa tuturannya menggunakan berbagai istilah dan 

bahasanya beragam. Terkadang tuturan kernet itu menggunakan bahasa Jawa ngoko, 

terkadang krama, atau mungkin terjadi alih kode dan bahkan campur kode. Sebagai 

contoh dapat dilihat pada data tuturan berikut. 
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Data (5) 

2.  Baron, Jongke, Tipes! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Baron, Jongke, Tipes!’ 
 
1.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! (D2/TKBKS/06/03/2004)   
    ‘ Paulan, Madu, Paulan, Madu!’ 

 

 Maksud dari data (5) tuturan 2 dan 1 adalah suatu penawaran atau ajakan untuk 

menuju ke tempat yang telah disebutkan oleh kernet bus kota. Kata Baron, Jongke, Tipes, 

Paulan, dan Madu merupakan nama suatu tempat. Kata Madu merupakan tuturan singkat 

dari kata Colomadu. Mungkin karena kurang efektifnya penyebutan nama Colomadu, 

maka digunakan kata Madu sebagai bentuk efektifnya. Tetapi maksud dari tuturan 

tersebut akan berubah saat tuturan tersebut di tuturkan saat bus kota itu sampai di daerah 

Baron, Jongke, Tipes, Paulan, atau Colomadu, karena tuturan itu akan bermakna 

peringatan bahwa Baron, Jongke, Tipes, Paulan, atau Colomadu sudah sampai, bagi siapa 

yang akan turun harap bersiap atau segera turun. Seperti halnya pada data tuturan berikut. 

Data (6) 

50. Balapan yang Balapan! 
 ‘Balapan yang Balapan!’ 
 
51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 

 
 

 Maksud dari tuturan 50 adalah bahwa Solo Balapan sudah hampir sampai, bagi 

siapa yang akan turun di Solo Balapan agar bersiap untuk turun dan mendekat ke pintu. 

Maksud dari tuturan 51 adalah lebih menegaskan bahwa Solo Balapan sudah sampai. 

Selain bentuk tuturan, ada juga bentuk istilah yang mempunyai maksud tertentu yang 

digunakan oleh kernet bus kota. Contoh bentuk istilah itu dapat dilihat pada data berikut.   
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Data (7) 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 

 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  

 
27. (`````) Gajahan kiri  Gajahan, sik orang tua-orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua-orang tua, ayo!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 

 
Pada data (7) tuturan 16, 27, dan 34 merupakan data tuturan yang mempunyai 

maksud imbauan. Imbauan tersebut merupakan imbauan dari kernet yang ditujukan 

kepada sopir bus kota agar sopir bus kota mengetahui keadaan akan pelayanan kernet 

dalam menaikkan atau menurunkan penumpang. Kata banyak turun merupakan imbauan 

bahwa penumpang yang akan turun lebih dari satu atau banyak. Kata balita merupakan 

imbauan bahwa penumpangnya anak balita atau mungkin orang tua. Balita merupakan 

singkatan dari bawah lima tahun atau oleh kernet sering digunakan untuk menyebut orang 

yang usianya hampir lima puluh tahun. Kata dobel merupakan imbauan bahwa dalam 

berhentinya bus kota terjadi dua peristiwa, yaitu naik dan turunnya penumpang. Kata 

naik turun merupakan kata yang menjelaskan terjadinya kata dobel, yaitu dobelnya 

karena peristiwa naik turun penumpang. 

Selain maksud imbauan, dalam data tuturan 16, 27, dan 34 terdapat juga maksud 

aba-aba dari kernet kepada sopir bus kota. Aba-aba itu adalah kata yo tarik, kiri , yo, dan 

sik-sik. Yo dan yo tarik merupakan aba-aba kepada sopir supaya segera menjalankan bus 
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kota. Kata kiri  merupakan aba-aba kernet kepada sopir bus kota untuk mengarahkan bus 

kota ke lajur kiri dan berhenti karena ada penumpang yang akan turun. Kata sik-sik 

merupakan bentuk tuturan singkat dari pengulangan kata mengko dhisik-mengko dhisik. 

Maksud dari aba-aba sik-sik adalah supaya sopir tidak segera menjalankan bus karena 

mungkin dalam menurunkan atau menaikkan penumpang belum selesai.   

 

2.5.4 Suasana atau Situasi Tutur 

Suasana atau situasi tutur memiliki peranan yang sangat besar dalam pemilihan 

bentuk bahasa yang akan dipergunakan oleh penutur. Faktor tutur inilah yang 

menyebabkan penutur kadang berganti kode beserta variasinya dalam berbicara dengan 

mitra tuturnya. Dalam suasana resmi, bahasa yang digunakan biasanya bahasa formal, 

sedangkan apabila dalam suasana yang tidak resmi, maka bahasa yang digunakan 

umumnya berbahasa informal. 

Bahasa dilihat dari segi situasinya, dapat dibagi atas: a) bahasa dalam situasi 

resmi, b) bahasa dalam situasi tidak resmi (Mansoer Pateda, 1992: 70). Bahasa dalam 

situasi resmi yakni bahasa yang dipakai dalam komunikasi resmi, misalnya pada saat 

rapat. Sedangkan bahasa dalam situasi tidak resmi dipakai adalah bahasa dalam 

komunikasi sehari-hari, misalnya komunikasi antar masyarakat. Dalam situasi tidak resmi 

masyarakat bahasa bebas memilih kata dan kalimat untuk digunakan. 

Penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta dapat dikategorikan 

sebagai bahasa dalam situasi tidak resmi, karena dalam penggunaannya tidak ada aturan 

tertentu yang menyatakan bahwa dalam tuturannya kernet itu harus menggunakan ragam 

bahasa tertentu. Dalam bertutur, kernet bus kota bebas menentukan ragam bahasa beserta 
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dengan segala variasinya  untuk dipakai dalam menawarkan dan melayani para 

penumpang.   

 

2.5.5 Pokok Pembicaraan 

Permasalahan yang dibicarakan dalam peristiwa tutur ikut menentukan pemilihan 

bentuk bahasa, ragam maupun variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan itu. 

Apabila dalam suatu pembicaraan terjadi alih pokok pembicaraan, maka bentuk bahasa 

atau variasi bahasanya cenderung berubah pula mengikuti pokok pembicaraannya.  

Pokok pembicaraan bahasa Jawa oleh kernet pada dasarnya adalah penawaran 

jasa transportasi. Maksud dari pokok pembicaraan kernet itu adalah imbauan bagi para 

penumpang yang akan pergi ke suatu tujuan, di mana  tujuan itu ada pada salah satu 

jurusan yang tercantum, hendaknya bersedia ikut (menerima penawaran kernet). 

 

2.5.6 Sarana Tutur 

Aspek sarana, meskipun tidak begitu dominan merupakan hal yang terjadi dalam 

suatu peristiwa tutur. Oleh karena itu, aspek ini penting untuk diperhitungkan oleh 

penutur dalam memilih bentuk bahasa pada suatu pembicaraan. Aspek ini mempengaruhi 

aspek-aspek komponen tutur yang lain. Sarana tutur dapat diwujudkan melalui media 

lisan maupun dengan media tulisan. Melalui media lisan, tuturan dapat diungkapkan 

secara langsung atau verbal repertoire, sedangkan dengan media tulisan tuturan 

diungkapkan secara tidak langsung yaitu dalam bentuk tulisan. 

Sarana tutur yang digunakan dalam penggunaan bahasa Jawa kernet bus Surakarta 

adalah melalui media lisan. Menurut Mansoer Pateda (1992: 38) orang berbahasa lisan 

pasti mempunyai tujuan, tujuan itu dapat dilihat dari segi: a) naratif, b) persuasif, c) 
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politis, dan d) rekreatif. Tujuan naratif dapat kita lihat pada orang ketika berbicara seperti 

bercerita. Dia tidak bermaksud apa-apa, kadang-kadang hal ini dilakukan untuk mengisi 

waktu luang. Pada bahasa lisan dengan tujuan persuasif ini dapat dilihat pada orang yang 

sedang merayu, menyakinkan lawan bicara, dan meminta. Tujuan politis sering 

digunakan pada orang yang mempunyai maksud tertentu tapi maksud itu tidak langsung 

diungkapkan, misalnya dia bermaksud A tetapi dia mengungkapkan B. Sedangkan tujuan 

rekreatif digunakan hanya semata-mata untuk menghibur suasana hati. 

Sehubungan dengan tujuan berbahasa lisan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

bahasa kernet termasuk dalam kategori tujuan persuasif, yaitu merayu dan meminta 

kepada para penumpang untuk naik bus kota yang dikernetinya.  

 

2.6 Tingkat Tutur Bahasa Jawa 

Tingkat tutur merupakan variasi-variasi bahasa yang perbedaan antara satu 

dengan lainnya ditentukan oleh perbedaan sikap santun yang ada pada diri pembicara 

(O1) terhadap lawan bicara (O2) (Soepomo Poedjosoedarmo, 1979: 3). Dengan adanya 

tingkat tutur seperti ini, maka sebelum berbicara seorang penutur terlebih dahulu harus 

mengerti posisinya terhadap mitra bicaranya. 

Mengenai bentuk tingkat tutur dalam bahasa Jawa telah banyak ahli bahasa yang 

membuat perincian atau pembagian tingkat tuturnya. Sudaryanto menyatakan bahwa 

karya Ki Padmosoesastro (1899) telah memuat unggah-ungguhing basa. Konsep 

pembagiannya hampir diikuti secara sangat patuh oleh para ahli bahasa berikutnya, yaitu 

Mas Ngabei Dwidjasewaja (1923), Anonim dalam Kartibasa (1946), Antunsuhono 

(1952), Purwodarminta (1953), dan Prawiroatmodjo (1955) (Sudaryanto dalam Maryono 
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Dwiraharjo, 1996: 61), adapun konsepnya ada tujuh tingkat tutur dalam bahasa Jawa, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Basa Ngoko 

2. Basa Krama 

3. Basa Madya 

4. Krama Desa 

5. Krama Inggil 

6. Basa Kedhaton 

7. Basa Kasar 

 
Pembagian tersebut secara teoretis (lebih-lebih secara praktis) kurang 

menguntungkan, sebab terlalu banyak tingkat tutur yang ditampilkan. Sehubungan 

dengan itu, Soepomo Poedjosoedarmo (1979: 13) membagi tingkat tutur bahasa Jawa 

menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 

1. Basa Ngoko terdiri dari basa antya, antya basa, dan ngoko lugu. 

2. Basa Madya terdiri dari madya krama, madyantara, dan madya ngoko. 

3. Basa Krama terdiri dari mudha krama, kramantara, dan wreda   krama 

Dalam penelitian ini masing-masing tingkat tutur tidak akan dibahas secara 

menyeluruh. Pembahasan dalam penelitian ini hanya pada tingkat tutur krama, madya, 

dan ngoko. Hal ini dimaksudkan karena tidak semua tingkat tutur digunakan oleh kernet 

bus kota dan tingkat tutur ngoko, madya, dan krama adalah tingkat tutur yang sering 

digunakan. Data yang berupa tuturan bahasa Jawa dapat diidentifikasi dengan ragam 

bahasa tuturannya, apakah bentuk krama, madya, atau ngoko berdasarkan konteks tuturan 

dan pemakainnya. Konteks tuturan dalam rapat akan berbeda dengan konteks tuturan 
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dalam pergaulan sehari-hari dan juga berbeda dengan tuturan kernet bus kota. Tingkat 

tutur dipengaruhi oleh pemakainnya berdasarkan status, kedudukan, usia, dan lain 

sebagainya. Tuturan seseorang kepada orang yang lebih tua usianya atau orang yang 

lebih terhormat akan berbeda dengan tuturan seseorang itu dengan teman sebayanya. 

Dalam situasi resmi dan pembicaraan dengan orang yang lebih tua akan digunakan 

bentuk krama, pada situasi tertentu yang menunjukkan perasaan sopan dan hormat dalam 

tingkat sedang digunakan bentuk madya, tetapi pada saat berbicara dengan teman sebaya 

atau dalam situasi santai digunakan bentuk ngoko. 

2.6.1 Tingkat Tutur Ngoko 

Tingkat tutur ngoko mencerminkan rasa tak berjarak antara penutur (O1) terhadap 

mitra tutur (O2), artinya O1 tidak memiliki rasa segan terhadap O2. Jadi, bagi orang yang 

ingin menyatakan keakrabannya terhadap orang lain, tingkat ngoko inilah yang 

seharusnya digunakan (Soepomo Poedjasoedarmo, 1979:14). 

Tingkat tutur ngoko adalah tingkat tutur yang menunjukkan kesopanan rendah. 

Tingkat tutur ini digunakan oleh mereka yang merasa sudah akrab, dan oleh mereka yang 

merasa lebih tinggi derajadnya daripada mitra tutur. Dalam tingkat tutur ngoko terdapat 

bentuk ngoko andhap dan ngoko lugu sebagai berikut. 

 

2.6.1.1 Ngoko Andhap 

Ngoko andhap adalah kerangka tuturan dengan ragam ngoko yang digunakan oleh 

penutur dengan maksud merendahkan diri  terhadap mitra tutur. Penutur meramu 

kosakata krama atau krama inggil dalam susunan kata-kata ngoko. Pemakaian krama 

inggil atau krama andhap pada tingkat tutur antya basa dan basa antya digunakan untuk 
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menghormati O2 (orang yang diajak bicara). Tujuan dari penggunaan ngoko andhap 

adalah untuk menjaga kontak sosial secara pribadi dalam hubungan antara penutur dan 

mitra tutur yang sebaya dan sudah akrab. 

Ngoko andhap dibedakan menjadi dua macam yaitu ngoko andhap basa antya 

dan ngoko andhap antya basa yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Basa Antya 

Di dalam tingkat basa antya terdapat kata-kata bentuk ngoko dan krama inggil 

atau krama andhap, tetapi juga ada satu atau dua kata bentuk krama yang disisipkan. 

Afiksasi yang digunakan adalah afiks ngoko seperti {dak-},{kok-}, {di-}, {-ku}, {-mu}, 

{-e}, dan {-ake} yang tidak boleh berubah. Kata ganti orang pertama yaitu aku ‘saya’ 

tidak boleh berubah tetapi kata ganti orang kedua yaitu kowe ‘kamu’ dapat diganti 

dengan panjenengan ‘saudara, anda’, kangmas ‘kakak laki-laki’ untuk orang yang lebih 

tua, dan sliramu ‘kamu’, adhi ‘adik’, dhimas ‘adik laki-laki’ untuk orang yang lebih 

muda. Kata tugas yang digunakan di antaranya; iku ‘itu’, apa ‘apa’, sapa ‘siapa’, endi 

‘mana’, menyang ‘ke’, dan uwis ‘sudah’ tidak boleh diubah menjadi bentuk krama. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kalimat berikut ini: sliramu apa kersa taktumbasake  

pecel? ‘Apakah anda mau saya belikan  pecel?’. 

Contoh tersebut di atas menggunakan kosakata krama dalam pengucapannya 

yaitu kata kersa ‘mau’, tumbas ‘beli’. Afiks yang digunakan adalah afiks ngoko yaitu {-

ake}. Kata sliramu ‘kamu’ adalah sebutan bagi orang kedua tunggal. Kalimat tersebut 

merupakan kalimat bentuk ngoko yang diramu dengan kosakata krama. 

 

2. Antya Basa 
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Antya basa terdiri dari kata-kata ngoko, tetapi ada campuran krama inggil atau 

krama andhap. Afiksasi yang digunakan adalah afiks ngoko. Sebagai contoh dapat dilihat 

pada kalimat berikut ini: sliramu apa kersa taktukokake pecel? ‘Apakah anda mau saya 

belikan pecel?’. 

Contoh tersebut di atas mengunakan kosakata krama dalam pengucapannya yaitu 

kata kersa ‘mau’. Kata tuku ‘beli’ adalah kosakata ngoko. Afiks yang digunakan adalah 

afiks ngoko yaitu {-ake}. Kata sliramu ‘kamu’ adalah sebutan bagi orang kedua tunggal. 

Kalimat tersebut merupakan kalimat bentuk ngoko yang diramu dengan kosakata krama. 

 

2.6.1.2 Ngoko Lugu 

Pada tingkat ngoko lugu, semua kata termasuk kata tugas dan afiksasinya adalah 

bentuk ngoko. Ngoko lugu memakai kata ganti orang pertama dengan kata aku ‘saya’ dan 

kata ganti orang kedua dengan kata kowe ‘kamu’. Afiks yang digunakan misalnya: {dak-

}, {ko-}, {di-}, {-mu}, {-e}, dan {-ake} yang mempunyai bentuk krama dan madya tidak 

mengalami perubahan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kalimat berikut ini; Kowe apa 

gelem taktukokna pecel? ‘apa kamu mau saya belikan pecel?’. 

Contoh tersebut di atas menggunakan kosakata ngoko dalam pengucapannya yaitu 

kata gelem ‘mau’, dan tuku ‘beli’ adalah kosakata ngoko. Kata kowe ‘kamu’ adalah 

sebutan bagi orang kedua tunggal dalam bentuk ngoko. 

 

2.6.2 Tingkat Tutur Madya 

Tingkat tutur madya adalah bahasa pertengahan antara ngoko dan krama. Tingkat 

tutur madya menunjukkan kesopanan yang menengah atau sedang. Dalam kehidupan 

bermasyarakat tingkat tutur madya lebih sering digunakan oleh orang yang tinggal di 
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pedesaan. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa madya biasanya merupakan bentuk singkat 

dari bentuk yang sudah baku pada bentuk krama dan ngoko. 

Tingkat tutur madya ditandai dengan adanya bentuk-bentuk kata madya pada 

kalimatnya, antara lain piyambake ‘dia’, niki ‘ini’, nika ‘itu’, onten ‘ada’, ampun 

‘jangan’, teng ‘ke’, dan sebagainya. Tingkat tutur madya mempunyai tingkatan yaitu 

madya ngoko, madyantara, dan madya krama. 

2.6.2.1 Madya Ngoko 

Di dalam tingkat tutur madya ngoko terdapat kata-kata bentuk krama madya dan 

ngoko, sedangkan afiksasi yang digunakan adalah afiks ngoko. Kosakata yang digunakan 

adalah bentuk madya , tetapi kata-kata yang tidak ada bentuk madyanya menggunakan 

bentuk ngoko. Sebagai contoh dapat dilihat pada kalimat berikut ini: Napa ndika ndhek 

wingi menyang kampus? ‘Apakah anda kemarin berangkat ke kampus?’. 

Contoh tersebut di atas menggunakan kosakata madya dalam pengucapannya 

yaitu kata napa ‘apa’ dan ndhek wingi ‘kemarin’. Kata menyang ‘ke’ adalah kosakata 

ngoko. Kata ndika ‘kamu’ adalah sebutan bagi orang kedua tunggal dalam bentuk madya. 

 

2.6.2.2 Madyantara 

Di dalam tingkat madyantara terdapat kata-kata krama madya dan krama baku, 

dengan tetap menggunakan afiksasi bentuk ngoko. Tuturan madyantara terdiri dari 

kosakata golongan madya, tetapi kata yang tidak ada padanannya dalam bentuk madya 

menggunakan kosakata bentuk krama. Tingkat madyantara ini biasa digunakan oleh 

orang desa terhadap sesama orang desa yang lebih tua dan dihormati. Sebagai contoh 

dapat dilihat pada kalimat berikut ini: Napa ndika ndhek wingi tindak kampus? ‘Apakah 

anda kemarin berangkat ke kampus?’. 
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Contoh tersebut di atas menggunakan kosakata madya dalam pengucapannya 

yaitu kata napa ‘apa’ dan ndhek wingi ‘kemarin’. Kata tindak ‘pergi’ adalah kosakata 

krama. Kata ndika ‘kamu’ adalah sebutan bagi orang kedua tunggal dalam bentuk madya. 

Kalimat tersebut merupakan kalimat bentuk madya yang diramu dengan kosakata krama. 

 

2.6.2.3 Madya Krama 

Di dalam tingkat madya krama terdiri dari kata-kata krama madya, krama baku 

dan krama inggil atau krama andhap. Afiksasi yang digunakan adalah afiks ngoko. 

Tuturan krama madya terdiri dari kosakata madya dan krama, bahkan kosakata yang 

ditujukan kepada O2 (orang kedua) menggunakan krama inggil. Tingkat tutur ini 

biasanya di gunakan oleh istri pegawai rendah (priyayi cilik) terhadap suaminya. Sebagai 

contoh dapat dilihat pada kalimat berikut: Punapa ndika kalawingi dhateng kampus? 

‘Apakah anda kemarin datang ke kampus?’. 

Kalimat tersebut merupakan kalimat bentuk madya yang diramu dengan kosakata 

krama inggil. Kata dhateng ‘datang ke-‘ dan kalawingi ‘kemarin’ adalah kosakata bentuk 

krama inggil. Kata ndika ‘kamu’ adalah sebutan bagi orang kedua tunggal dalam bentuk 

madya. 

 

2.6.3 Tingkat Tutur Krama 

Tingkat tutur krama adalah tingkat yang memancarkan arti penuh sopan santun. 

Tingkat tutur ini menandakan adanya perasaan segan (pekewuh) penutur terhadap lawan 

tutur, karena lawan tutur adalah orang yang belum dikenal, atau berpangkat, atau priyayi, 

berwibawa, dan lain-lain (Soepomo Poedjasoedarmo, 1979: 14). 
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Dalam peristiwa tutur, ada jarak antara O1 dan O2. O1 bersikap hormat kepada O2 

dan tidak boleh berbuat semaunya (Soepomo Poedjasoedarmo, 1979: 14). Tingkat tutur 

krama mempunyai beberapa tingkatan yang merupakan kontinum (kesinambungan) 

sebagai berikut. 

2.6.3.1 Mudha Krama 

Mudha krama ialah tingkat yang paling sopan dan hormat yang biasa dipakai oleh 

O1 terhadap O2 yang mempunyai kelas sosial tinggi atau terhormat dan kalimatnya 

mengandung kata-kata dan imbuhan krama serta mengandung pula krama inggil atau 

krama andhap. Pemakaian krama inggil bertujuan untuk menghormati orang yang diajak 

bicara dan pemakaian krama andhap bertujuan untuk merendahkan penutur (diri sendiri). 

Bentuk ini adalah bentuk yang paling sopan dan hormat, yang biasanya dituturkan oleh 

penutur kepada mitra tutur yang berkelas sosial tinggi atau dianggap berkedudukan 

terhormat. Tingkat tutur ini digunakan oleh orang muda kepada orang tua. Sebagai 

contoh dapat dilihat dalam kalimat berikut: Mangke sonten, menawi siyos, dalem badhe 

kesah dhateng Sala. ‘Nanti sore, kalau jadi, saya akan pergi ke Sala’. 

Kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat krama yang diramu dengan krama 

inggil dan krama andhap. Bentuk krama andhap terdapat pada kata kesah ‘pergi’ dan 

bentuk krama inggil pada kata dalem ‘saya’. 

 

2.6.3.2 Kramantara 

Kramantara adalah tingkat krama yang hanya mengandung kata-kata krama, 

sehingga tidak ditemukan adanya kata-kata krama inggil atau krama andhap di dalam 

kalimatnya. Tingkat tutur ini biasanya digunakan oleh orang tua terhadap orang yang 

lebih muda dan orang-orang yang sama kedudukan sosialnya, misalnya pangkat, sekolah, 
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umur, dan sebagainya. Sebagai contoh dapat dilihat pada kalimat berikut ini: Mangke 

sonten, menawi siyos, kula badhe kesah dhateng Sala. ‘Nanti sore, kalau jadi, saya akan 

pergi ke Sala’. Kalimat tersebut menggunakan bentuk kalimat krama dan tidak 

mengandung unsur krama inggil atau krama andhap. 

 

 

2.6.3.3 Wredha Krama 

Wredha krama ialah tingkat krama yang tidak hanya mengandung krama inggil 

atau krama andhap, bahkan mengandung sufiks ngoko. Tingkat tutur ini biasanya 

digunakan oleh orang yang lebih tua (wredha) kepada orang yang lebih muda. Afiks yang 

digunakan adalah afiks {di-}, {-e}, dan {-ake}. Penggunaan afiks ngoko akan 

menurunkan tingkat kesopanan yang tercermin dalam tingkat tutur wredha krama ini. 

Tingkat tutur ini hanya dipakai oleh orang yang berstatus sosial tinggi kepada 

orang yang status sosialnya sedikit lebih rendah. Sebagai contoh dapat dilihat  pada 

kalimat berikut ini: Tulung, kula tumbasake rokok Djarum Super!. ‘Tolong, saya 

dibelikan rokok Djarum Super!’. kalimat tersebut menunjukkan penggunanan tingkat 

tutur wredha krama yang ditunjukkan dengan adanya afiks {-ake} yang merupakan afiks 

bentuk ngoko.          

 

2.7  Pengertian Kernet, Kondektur, Sopir, dan Bus Kota  

Kernet merupakan kata dari bahasa Indonesia yang berarti pembantu sopir (KBBI, 

1996: 489). Tetapi ada istilah yang hampir sama dengan kernet, yaitu kenek. Kenek 

mempunyai arti: 1) pembantu tukang, 2) pembantu sopir (KBBI, 1996: 478). Kondektur 

adalah pegawai yang memeriksa karcis atau menarik ongkos dan sebagainya (di kereta 
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api, trem, bus) (KBBI, 1996: 517). Sopir adalah pengemudi mobil (bemo dan sebagainya) 

(KBBI, 1996: 957). 

Bus merupakan kendaraan bermotor angkutan umum yang besar yang dapat 

memuat penumpang banyak (KBBI, 1996: 159). Kota adalah (1) dinding (tembok) yang 

mengelilingi benteng (tempat pertanahan), (2) daerah perkampungan terdiri atas 

bangunan rumah yang melupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan 

masyarakat, (3) daerah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, 

kebudayaan, dan sebagainya (KBBI, 1996: 528). Bus kota adalah bus yang melayani 

angkutan penumpang di dalam kota (KBBI, 1996: 159-160). Bus kota Surakarta adalah 

bus yang melayani angkutan di wilayah Surakarta dan terdaftar di DLLAJ Surakarta 

sebagai bus kota dengan jalur serta tarif yang telah sesuai dengan ketetapan.  

Dalam mengoperasikannya, bus dioperasikan oleh awak bus (kru) yang terdiri 

dari sopir, kernet, dan kondektur. Masing-masing awak bus mempunyai tugas sendiri-

sendiri. Sopir bertugas mengemudikan/menjalankan bus, kernet bertugas menawarkan 

jurusan yang akan dituju kepada para penumpang, sedangkan kondektur bertugas 

menarik ongkos pembayaran. Tetapi, ada kalanya seorang kernet yang merangkap 

menjadi kondektur. 

Dalam judul penelitian ini dipilih kata kernet, karena kata kernet adalah kata yang 

banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyebut pembantu sopir. Walaupun dalam 

masyarakat tutur Jawa ada yang menyebut dengan istilah kenek dan krenet, tetapi itu 

hanya sebagian saja. Dalam menjalankan tugasnya, kernet menggunakan tuturan yang 

khas untuk menawarkan dan melayani jasa kepada para penumpang. Tuturan yang khas 

dari kernet ini merupakan bahan penelitian dalam penelitian ini.  
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2.8 Variasi Makna Tuturan  

Makna merupakan: 1) maksud pembicara; 2) pengaruh satuan bahasa dalam 

pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia; 3) hubungan, dalam 

arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau 

antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya (Kridalaksana, 2001: 132). Tuturan 

(narrative) merupakan wacana yang menonjolkan serangkaian peristiwa dalam serentetan 

waktu tertentu, bersama dengan partisipan dan keadaan tertentu (Kridalaksana, 2001: 

221). Variasi makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota 

Surakarta terdapat dalam penggunaan gaya bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah yang 

sering digunakan oleh kernet bus kota sehubungan dengan pelayanan jasa kepada para 

penumpang bus kota. Variasi makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet 

bus kota dapat dilihat pada data tuturan berikut. 

Data (8) 

2.  Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
 ‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 
18. Lur-Palur ! 
 ‘Palur-Palur!’ 
 
40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar!  
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari ! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
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Dalam tuturan, antara kernet yang satu dengan kernet yang lain mempunyai 

perbedaan. Perbedaan itu dapat dilihat pada data 8 tuturan 2, 18, 40, 42, dan 43. Pada 

tuturan 2, dalam menyebut nama wilayah atau tempat yaitu Purwosari, ada yang 

menyebut dengan nama lengkap Purwosari dan ada juga yang menyebut dengan nama 

Wosari. Begitu juga pada tuturan 18, pada pengulangan kata Palur, ada yang menuturkan 

Palur-Palur, ada yang Lur-Palur , dan ada juga Lur-Lur . Dalam tuturan istilah-istilah 

atau imbauan-imbauan, masing-masing kernet mempunyai kebiasaan  tersendiri. Seperti 

pada tuturan 40 ada yang menuturkan sebentar-sebentar, ada yang tunggu, dan ada juga 

yang menuturkan sik-sik. Kemudian pada tuturan 42, ada yang menuturkan ngarep dan 

ada yang menuturkan depan. Dalam menyebut orang tua, ada yang menyebut dengan 

wong tua, orang tua, balita, kakek-kakek, dan ada yang menyabut dengan nenek-nenek. 

Bus kota dalam menunggu penumpang yang akan naik bus, kernet sering memberi 

imbauan kepada sopir dengan tuturan sik lari-lari  dan lagi mlayu.     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam metode penelitian akan dijelaskan mengenai beberapa hal, yaitu: (1) sifat 

penelitian, (2) data, (3) sumber data, (4) alat penelitian, (5) populasi, (6) sampel, (7) 

metode pengumpulan data, (8) metode analisis data, dan (9) metode penyajian hasil 

analisis data. 

3.1 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang 

secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga menghasilkan catatan berupa 

pemerian bahasa dan sifatnya seperti potret (Sudaryanto, 1993: 62). Deskriptif adalah 

metode yang bertujuan membuat deskripsi, maksudnya membuat gambaran, lukisan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-

fenomena yang diteliti (Fatimah Djajasudarma, 1993: 8). Penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan masyarakat 

tersebut melalui bahasanya, serta peristilahan (Fatimah Djajasudarma, 1993: 10). Dalam 

penelitian ini data yang terkumpul berbentuk kata-kata. Penelitian ini berusaha untuk 

mendeskripsikan data kebahasaan terutama mengenai tuturan sebagaimana adanya.  

 
 

3.2 Data 
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Data adalah bahan penelitian (Sudaryanto, 1993: 3). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

langsung dikumpulkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang 

dapat melengkapi data primer (Sumadi Suryabrata, 1992: 85). Data primer dalam 

penelitian ini berupa data lisan yaitu semua tuturan kernet bus kota Surakarta. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa catatan pelengkap data. Adapun hal-hal yang 

perlu dicatat adalah waktu dan tempat. terjadinya peristiwa tutur.  

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan. Informan 

yang dimaksud adalah kernet bus kota Surakarta. 

 

3.4 Alat Penelitian 

Alat penelitian meliputi alat utama dan alat bantu. Alat utama dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri yang langsung melihat keadaan sosial dan kebahasaan kernet bus 

kota Surakarta. Alat bantu dalam penelitian ini adalah alat tulis manual, seperti: ballpoin, 

pensil, penghapus, tip-ex, buku catatan, dan kertas HVS. Alat bantu elektronik yang 

digunakan yaitu: tape recorder, kaset, dan komputer. 

 

 

 

  

3.5 Populasi 

Populasi adalah semua bentuk tuturan yang sudah ada maupun yang sudah 

diadakan, baik bentuk tuturan itu yang kemudian terpilih menjadi sampel maupun tidak 
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terpilih, dan semuanya merupakan satu kesatuan tuturan (Sudaryanto, 1993: 21). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua tuturan kernet bus kota Surakarta dari 23 jalur, yaitu 

dari jalur A – V dan jalur DD. 

 

3.6 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian langsung 

yang mewakili atau dianggap mewakili populasi secara keseluruhan (Edi Subroto, 1992: 

32). Sampel tuturan kernet diambil dari populasi yaitu seluruh tuturan kernet bus kota 

Surakarta dengan jumlah jalur sebanyak 23. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara 

selektif dan benar-benar memenuhi kepentingan dan tujuan penelitian berdasarkan data 

yang ada (Edi Subroto, 1992: 28). Sampel dalam penelitian ini berupa tuturan kernet bus 

kota Surakarta yang melintasi jalan utama di Surakarta mulai dari bulan Maret – Agustus 

2004. adapun sampel yang dimaksud adalah: 

1. Nusa jalur A dengan rute: Palur, Pasar Gedhe, Gladak, Gemblegan, Matahari, 

Jongke, Gumpang, Kartasura, PP, pada pukul 13.10 WIB. 

2. Nusa jalur B dengan rute: Palur, Balapan, Pasar Nongko, Manahan, Colomadu, 

Kartasura, PP, pada pukul 10.00 WIB. 

3. Nusa jalur C dengan rute: Palur, Pasar Legi, Gendengan, Purwosari, Gumpang, 

Kartasura, PP, pada pukul 14.20 WIB. 

4. Atmo jalur D dengan rute: Palur, Balapan, Monumen Pers, Gendengan, 

Kartasura, PP, pada pukul 15.30 WIB. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode simak 

(observasi) dan metode cakap (wawancara). Metode simak atau penyimakan adalah 

metode pengumpulan data dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 

133). Adapun teknik dasar yang dipakai adalah teknik sadap, sedangkan teknik lanjutan 

yang penulis gunakan yaitu teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan 

teknik catat. 

Teknik sadap digunakan untuk mendapatkan data. Dengan segenap pikiran dan 

kemampuan penulis menyadap pembicaraan, penggunaan bahasa seseorang atau 

beberapa orang.  

Dalam teknik SLBC, penulis tidak ikut serta dalam proses pembicaraan, baik 

sebagai pembicara, maupun lawan bicara, baik secara bergantian maupun tidak, baik 

yang bersifat komunikasi (dua arah dan timbal balik), maupun yang bersifat kontak (satu 

arah). 

Teknik rekam dilakukan bersamaan dengan teknik SLBC yang digunakan untuk 

mengabadikan data. Pelaksanaan teknik rekam ini dilakukan secara tertutup untuk 

menjaga pemakaian bahasa yang bersifat wajar dan alami. Tuturan yang direkam 

kemudian ditranskripsi agar mudah untuk dilakukan analisis. Dalam pentranskripsian 

tidak disertakan hal-hal sebagai berikut. 

1. Suara musik, kendaraan, dan lain-lain yang ikut terekam. 

2. Suara pihak lain yang tidak diperlukan dan ternyata ikut terekam. 

Bersamaan dengan teknik rekam juga digunakan teknik catat, yaitu untuk 

memperoleh data berupa catatan yang tidak dapat diambil dengan teknik rekam. 
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Rekaman yang sudah terkumpul ditranskripsikan dalam bentuk data tulis dan 

diklasifikasikan untuk dianalisis.  

 Metode cakap (wawancara) dilakukan dengan mengadakan percakapan antara 

peneliti dengan informan, dengan teknik dasar teknik pancing dan teknik lanjutannya 

teknik cakap semuka (CS) atau wawancara mendalam (indepth interviewing). Teknik 

pancing perlu untuk dilakukan karena untuk memancing orang yang dijadikan informan 

untuk bicara, dan selanjutnya dilaksanakan teknik wawancara mendalam. Teknik 

wawancara mendalam (indepth interviewing) dilakukan untuk mengadakan penggalian 

dan pengecekan kosakata (istilah) dan maknanya sebagai penanda kekhasan bahasa 

(register) kernet bus kota Surakarta.  

 

3.8 Metode Analisis Data 

Tahapan yang perlu dilakukan setelah data terkumpul, yaitu tahap seleksi data 

(pemilihan data), klasifikasi data (pemilahan data), analisis data, penyajian data, dan 

tahap interpretasi data (Sudaryanto dalam Paina Partana, 2002: 8). 

1. Seleksi data, maksudnya untuk memilih/menyaring data yang terkumpul yaitu 

mengenai tuturan kernet bus kota Surakarta. 

2. Klasifikasi data, maksudnya pemilahan atau pengelompokan tipe-tipe data. Data 

tuturan kernet bus kota Surakarta dikelompokkan menjadi dua, yaitu data berupa 

tuturan kernet selama dalam perjalanan menempuh rute jalur bus kota dan 

kosakata khusus yang sering dituturkan oleh kernet bus kota Surakarta.  

3. Analisis data meliputi (a) bagaimanakah bentuk tingkat tutur, (b) bagaimanakah 

wujud alih kode dan campur kode, (c) bagaimanakah variasi makna tuturan pada 

penggunaan bahasa Jawa oleh Kernet bus kota Surakarta. 
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4. Penyajian data, dalam penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk deskripsi, 

yaitu pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. 

5. Interpretasi data, yaitu menafsirkan hasil analisis data untuk mendapatkan 

simpulan penelitian. 

 
Setelah data terkumpul dan dilakukan tahap-tahap seperti tersebut di atas, 

selanjutnya data dianalisis menggunakan metode padan, karena sehubungan dengan 

masalah dan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan penggunaan bahasa Jawa oleh 

kernet bus kota Surakarta. 

3.8.1 Metode Padan 

Metode padan adalah metode analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas 

dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 

13). Metode padan digunakan untuk menganalisis tuturan bahasa Jawa dengan 

mempertimbangkan konteks sosialnya, misalnya untuk menyatakan alasan pemilihan 

tuturan bahasa Jawa dalam interaksi sosial dan faktor yang melatarbelakangi penggunaan 

bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. Alat penentunya adalah referen dan bahasa 

(langue) yang lain. 

Referen bahasa adalah segala sesuatu yang ditunjuk bahasa (benda, barang, objek, 

tindakan, peristiwa, perbuatan, kejadian, sifat, kualitas, keadaan, derajat, jumlah, dan 

sebagainya) dan benar-benar berada di luar bahasa, terlepas dan tidak menjadi bagian dari 

bahasa. Identitas satuan lingual tertentu (misalnya kata) disesuaikan berdasarkan derajat 

kesepadanan, kesesuaian, kecocokan atau kesamaan arti konsep yang terkandung dalam 

kata itu dengan referennya (Edi Subroto, 1992: 56). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Alat penentu bahasa (langue) lain berarti padanan unsur lingual tertentu dari 

bahasanya dengan unsur lingual bahasa lain yang diteliti, akan memberi ancar-ancar 

permulaan tentang unsur lingual bahasa yang diteliti itu (Edi Subroto, 1992: 60). Alat 

penentu bahasa ini digunakan untuk membandingkan bahasa atau tuturan khas yang 

digunakan oleh kernet bus kota Surakarta.  

Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu (PUP). Teknik ini 

digunakan untuk memilah data yang berkaitan dengan unsur-unsur sosiolinguistik, seperti 

situasi tutur yang meliputi penutur, lawan tutur, tujuan tuturan, kontek sosial, dan 

situasional. 

Penerapan dari metode padan dapat dijelaskan pada data tuturan berikut. 

Data (9) 

11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
 
Bentuk tingkat tutur pada data (9) adalah madya. Hal itu dikarenakan terdapatnya 

kata dengan tingkat tutur madya, yaitu kata nggih ‘ya’. Campur kode yang terjadi pada 

tuturan 11 adalah campur kode ke dalam (inner code mixing), yaitu campur kode tingkat 

tutur ngoko, madya, dan krama. Kata arisane ‘arisannya’ merupakan kata dengan tingkat 

tutur ngoko, nggih ‘ya’ adalah kata dengan tingkat tutur madya, dan kata pinten ‘berapa’ 

dan setunggal ‘satu’ merupakan kata dengan tingkat tutur krama. Makna dari data tuturan 

itu merupakan permintaan uang arisan oleh kernet bus kota. Pada penerapan metode 

padan, konteks tuturan kernet tersebut berarti permintaan uang ongkos bus kota. Untuk 

makna dari istilah-istilah khusus yang ada pada tuturan kernet bus kota Surakarta, seperti 

kata arisane, poin, dsb. dapat dilihat pada lampiran halaman 211-218.  
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3.9 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode formal dan informal untuk menyajikan hasil 

analisis data. Metode formal adalah perumusan hasil analisis data dengan tanda dan 

lambang-lambang (Sudaryanto, 1993: 145). Metode informal maksudnya perumusan 

hasil analisis datanya diwujudkan dengan kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi 

yang teknik sifatnya (Sudaryanto, 1993: 145). Metode informal digunakan untuk 

mendeskripsikan adanya ragam bahasa dan bentuk-bentuk bahasa. 

Hasil analisis data berupa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Kaidah yang ditemukan disajikan dalam bentuk rumusan yang disertai dengan 

contoh-contoh tentang penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. Dengan 

demikian dapat mempermudah pemahaman terhadap kaidah-kaidah atau hasil-hasil 

penelitian yang ditemukan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Sehubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka dalam analisis data 

akan dibahas tentang bentuk tingkat tutur, alih kode dan campur kode, dan variasi 

makna tuturan pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta. 

Berkaitan dengan pembahasan tersebut, maka akan dijelaskan pula mengenai 

keadaan umum dan keadaan kebahasaan kota Surakarta. 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Surakarta 

Gambaran umum kota Surakarta meliputi: keadaan geografis, pembagian wilayah, jumlah 

penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan kondisi perekonomian. 

4.1.1 Letak Kota Surakarta 

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan kota Sala secara umum merupakan 
dataran rendah yang berada antara pertemuan Sungai Pepe, Jenes, dengan Bengawan Sala 
dengan ketinggian daratannya kurang lebih 92 m di atas permukaan air laut. Kota 
Surakarta memiliki luas wilayah 4,04 km2 dan terletak di antara koordinat 110º54’15” – 
110º45’35”BT dan 70º36’00” – 70º56’00”LS, dengan batas-batas kotanya sebagai 
berikut. 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali. 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali. 

 

4.1.2 Keadaan Iklim 
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Keadaan iklim yang menyangkut tentang suhu udara, kelembaban, tekanan udara 
dan angin kota Surakarta pada tahun 2002 relatif masih stabil dari tahun ke tahun. 
Adapun iklim kota Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Suhu udara  - maksimum: 28,4ºC 

                          - minimum: 26,7ºC 

2. Rata-rata tekanan udara: 1.010,8 MBS 

3. Kelembaban udara: 71% 

4. Kecepatan angin: 210º 

 

4.1.3 Keadaan Tanah 

Wilayah Surakarta secara umum keadaan tanahnya datar, hanya bagian utara dan 
timur yang agak bergelombang dengan ketinggian kurang lebih 92 m di atas permukaan 
air laut. Jenis tanah kota Surakarta sebagian tanah liat berpasir regosol kelabu dan 
alluvial. Di wilayah bagian utara termasuk tanah liat grumosol, dan wilayah bagian timur 
termasuk tanah litosol mediteran.   

 

4.1.4  Pembagian Wilayah 

Wilayah kota Surakarta dahulu berasal dari Kabupaten Kota Kasunanan Surakarta 
dan Kabupaten Kota Mangkunegaran ditambah dengan 7 kelurahan (setelah adanya 
pemekaran wilayah1), yaitu Kelurahan Karangasem, Kerten, Jajar, Sumber, Banyuanyar, 
Kadipiro, dan Mojosongo. 

Wilayah kota Surakarta dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi yang 
meliputi 5 wilayah kecamatan, yaitu: 

1. Kecamatan Laweyan. 

2. Kecamatan Serengan. 

3. Kecamatan Pasar Kliwon. 

4. Kecamatan Jebres. 

5. Kecamatan Banjarsari. 

 

Dari 5 kecamatan tersebut, terdiri dari 51 kelurahan. Berikut ini merupakan nama-
nama kelurahan dari masing-masing kecamatan. 
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1. Kecamatan Laweyan, terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: 

a. Laweyan 

b. Pajang 

c. Karangasem 

d. Jajar 

e. Sondakan 

 
─────── 
1 Pemekaran wilayah tersebut ditandai dengan pelaksanaan daerah Karanganyar pada tanggal 9 September 
1950 secara de yure, yang meliputi 7 kelurahan. Buku Peringatan Hari Jadi ke-27, 1973: 74. 

f. Purwosari 

g. Bumi 

h. Penumping 

i. Panularan 

j. Kerten 

k. Sriwedari 

2. Kecamatan Serengan, terdiri dari 7 kelurahan, yaitu: 

a. Serengan 

b. Kratonan 

c. Tipes 

d. Danukusuman 

e. Jayengan 

f. Kemlayan 

g. Joyotakan 

3. Kecamatan Pasar Kliwon, terdiri dari 9 kelurahan, yaitu: 
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a. Semanggi 

b. Sangkrah 

c. Joyosuran 

d. Pasar Kliwon 

e. Gajahan 

f. Baluwarti 

g. Kauman 

h. Kampung Baru 

i. Kedung Lumbu 

4. Kecamatan Jebres, terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: 

a. Mojosongo 

b. Jebres 

c. Tegalharjo 

d. Kepatihan Kulon 

e. Kepatihan Wetan 

f. Sudiroprajan 

g. Jagalan 

h. Gandekan 

i. Kampung Sewu 

j. Pucangsawit 

k. Purwodiningratan 

5. Kecamatan Banjarsari, terdiri dari 13 kelurahan, yaitu: 

a. Kestalan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. Setabelan 

c. Keprabon 

d. Timuran 

e. Ketelan 

f. Punggawan 

g. Mangkubumen 

h. Gilingan 

i. Manahan 

j. Nusukan 

k. Sumber 

l. Banyuanyar 

m. Kadipiro 

Untuk lebih jelas memahami uraian di atas, maka ditampilkan dalam tabel berikut 
ini. 

Tabel 1: Banyaknya Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Kepala 
Keluarga (KK) Setiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2002 

 

Banyaknya Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Kepala 
Keluarga (KK) Setiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2002 

 

Kecamatan Kelurahan Rukun Warga 
(RW) 

Rukun 
Tetangga (RT) 

Kepala 
Keluarga 

Laweyan 

Serengan 

Pasar Kliwon 

Jebres 

Banjarsari 

11 

7 

9 

11 

13 

105 

75 

100 

145 

167 

452 

332 

424 

605 

832 

23.156 

13.242 

19.281 

32.024 

39.035 

Kota Surakarta 51 574 2.645 126.738 

Sumber: Bapeda dan BPS Kota Surakarta, 2003: 22 
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4.1.5 Kependudukan 

Berdasarkan laporan monografis dinamis kota Surakarta, jumlah penduduk kota 
Surakarta pada tahun 2002 tercatat sebanyak 554.630 jiwa, dengan perincian perempuan 
sebanyak 282.315 jiwa dan laki-laki sebanyak 272.315 jiwa. Dalam kutun waktu satu 
tahun telah mengalami kenaikan 0,19% (jumlah penduduk pada tahun 2001 adalah 
sebesar 553.580 jiwa2).  

 
─────── 
2Hasil olahan dari data statistik yang penulis peroleh dari Bapeda dan BPS Kota Surakarta. 

Dengan jumlah penduduk 554.630 jiwa dan luas wilayah 44,04 km2, maka rata-
rata tingkat kepadatan penduduk Surakarta adalah 12.594/km2. tingkat kepadatan 
penduduk Surakarta tidak merata, wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi terletak di 
pusat kota, yaitu di kecamatan Serengan dengan jumlah kepadatan penduduk 19.394/km2. 

Tabel di bawah ini menunjukkan luas wilayah, jumlah penduduk, sex ratio dan 
tingkat kepadatan setiap kecamatan di kota Surakarta pada tahun 2002. 

Tabel 2: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Tingkat Kepadatan Setiap 
Kecamatan di  Kota Surakarta Tahun 2002. 

 

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Tingkat Kepadatan Setiap 
Kecamatan di  Kota Surakarta Tahun 2002 

 

Kecamatan Luas Wilayah 
(km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Sex Ratio Tingkat 
Kepadatan 

Laweyan 

Serengan 

Pasar Kliwon 

Jebres 

Banjarsari 

8,64 

3,19 

4,82 

12,58 

14,81 

107.622 

61.945 

85.593 

136.762 

162.708 

98 

96 

96 

95 

98 

12.459 

19.394 

17.776 

10.870 

10.986 

Kota Surakarta 44,04 554.630 96 12.595 

Sumber: Bapeda dan BPS Kota Surakarta, 2003: 40 

 

4.1.6 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat kota Surakarta beragam, mulai dari SD sampai 
dengan perguruan tinggi, bahkan angkatan generasi tua ada yang tidak mengenyam 
pendidikan atau buta huruf, sehingga mempengaruhi pemakaian bahasa Jawa. Semakin 
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tinggi tingkat pendidikan penutur asli bahasa Jawa terpangaruh oleh bahasa lain yang 
diakibatkan adanya kontak bahasa, namun semakin selektif dalam pemilihan kata dengan 
mempertimbangkan mitra tuturnya selama mengadakan interaksi verbal. 

Berdasarkan data monografi tahun 2002 pendidikan penduduk (umur lima tahun 
ke atas) setiap kecamatan di kota Surakarta adalah sebagai berikut. 

Tabel 3: Pendidikan Penduduk (Umur Lima Tahun ke Atas) Setiap Kecamatan di Kota 
Surakarta Tahun 2002 

 

Pendidikan Penduduk (Umur Lima Tahun ke Atas) Setiap Kecamatan di Kota 
Surakarta Tahun 2002 

 

 

Kecamatan 

Tamat 
Akademi/

PT 

Tamat 
SLTA 

Tamat 
SLTP 

Tamat 
SD 

Tidak 
Tamat 

SD 

Belum 
Tamat 

SD 

Tidak 
Sekolah 

Laweyan 

Serengan 

Ps. Kliwon 

Jebres 

Banjarsari 

7.052 

4.116 

4.930 

6.610 

7.062 

23.046 

9.238 

17.979 

19.720 

23.046 

19.390 

12.344 

16.636 

23.006 

26.731 

21.550 

13.891 

13.891 

14.631 

23.070 

8.028 

4.693 

7.204 

13.610 

19.205 

22.729 

10.598 

5.383 

12.849 

15.282 

4.050 

2.075 

3.223 

10.068 

5.107 

Kota 
Surakarta 

29.770 93.070 98.107 106.095 52.740 22.729 24.523 

Sumber: Bapeda dan BPS Kota Surakarta, 2003: 76 

 

4.1.7 Mata Pencaharian 

Masyarakat Surakarta dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
menggantungkan pada berbagai jenis mata pencaharian. Hal ini dilakukan agar dapat 
terus bertahan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup, sehingga orang harus mampu 
melihat peluang pekerjaan apa saja untuk mendapatkan penghasilan. 

Berdasarkan data monografi kota Surakarta tahun 2002, mata pencaharian 
penduduk setiap kecamatan di kota Surakarta adalah sebagai berikut. 
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4.1.8 Kondisi Perekonomian 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Surakarta dari tahun ke tahun 
selalu mengalami perubahan, sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 5: Jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Surakarta. 

 

Jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 

 

NO. TAHUN JUMLAH  

(JUTA) 

1. 1998 1.233.018,44 

2. 1999 1.250.807,41 

3. 2000 1.302.715,92 
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Sumber: Surakarta Dalam Angka 

 

4.2 Keadaan Kebahasaan di Kota Surakarta 

Situasi kehidupan kota pada umumnya menuntut adanya kemampuan 
mengadakan interaksi sosial secara memadahi di dalam berbagai bidang kehidupan. 
Bidang kehidupan yang terkait dengan pemakaian bahasa itu antara lain melingkupi 
lingkungan keluarga, pendidikan, kebudayaan, jaringan kerja, dan jaringan sosial-
keagamaan. 

Dalam setiap lingkungan tersebut menuntut individu sebagai bagian dari suatu 
kelompok sosial dapat menguasai bahasa sebagai media komunikasi. Masyarakat tutur 
Jawa di Surakarta setidak-tidaknya juga menunjukkan gejala pemanfaatan bahasa sebagai 
media interaksi sosial dalam berbagai lingkungan kehidupan sosial. Penduduk di wilayah 
Surakarta sebagian besar menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, 
dan sebagian kecil ada yang menguasai lebih dari dua bahasa tersebut, tetapi itu hanya 
sebagian kecil saja. 

Di dalam praktik atau pelaksanaannya, masing-masing bahasa itu tidak dapat 
digunakan untuk setiap keperluan dan situasi. Kedua bahasa itu dipakai dengan peran dan 
fungsi sosialnya masing-masing. Pemilahan bahasa yang didasarkan pada prinsip ini 
adalah terdapatnya kenyataan bahwa suatu bahasa tidak cocok (tepat) untuk keperluan 
tertentu dan dalam situasi tertentu, dan tidak akan cocok apabila digunakan untuk 
keperluan dan situasi yang lain. 

Berdasarkan prinsip tersebut, maka bahasa di wilayah Surakarta dapat dipilah 
berdasarkan fungsinya masing-masing. Pemakaian bahasa Indonesia difungsikan untuk 
kepentingan yang berkaitan dengan situasi formal nasional, misalnya: pemakaian bahasa 
di lingkungan pendidikan, upacara kenegaraan, rapat-rapat lembaga negara, dan 
sebagainya. Sebaliknya, untuk situasi formal kedaerahan, seperti upacara pernikahan dan 
upacara kematian, digunakan bahasa Jawa. 

Situasi yang akrab dan santai memberi kekeluasaan penutur untuk memilih dan 
memanfaatkan kedua bahasa itu untuk menjalankan fungsi sosialnya. Misalnya: 
percakapan di dalam keluarga, tawar-menawar barang di pasar, dan penawaran-
penawaran yang lain, seperti penawaran jasa oleh kernet. Keberadaan bahasa Jawa 
sebagai bahasa daerah secara otomatis akan menunjukkan identitas etnik pemakainya. 
Untuk itu, apabila di dalam suatu kelompok sosial, misalnya kelompok kernet bus kota, 
terjadi pengguanaan bahasa Jawa yang secara otomatis akan mengikat pemakai itu ke 
dalam kelompoknya. Hal seperti ini yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekuatan 
bahasa sebagai salah satu alat untuk melakukan adaptasi sosial bagi individu-individu 
yang akan terlibat dalam suatu interaksi sosial. 

 

4.3 Bentuk Tingkat Tutur pada Penggunaan Bahasa Jawa oleh Kernet Bus Kota 

Surakarta 
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Bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat tutur Jawa di Surakarta dan 

sekitarnya sebagai sarana komunikasi mengenal adanya tingkat tutur (speech level) yang 

disebut undha-usuk atau unggah-ungguh. Tingkat tutur yang dimaksud adalah tingkat 

tutur ngoko, madya, dan krama. Tingkat tutur ngoko digunakan oleh penutur untuk 

berbicara dengan orang yang sudah akrab, mencerminkan rasa tidak berjarak antara 

penutur dengan mitra tutur. Tingkat tutur ngoko ini biasanya digunakan pada situasi 

santai dan tidak resmi, misalnya orang tua kepada anaknya, antarteman sebaya, dsb. 

Tingkat tutur madya adalah tingkat tutur menengah, menunjukkan perasaan sopan dan 

hormat dalam tingkat sedang. Tingkat tutur madya biasanya terdiri atas kata-kata dalam 

kosakata yang madya bercampur ngoko atau madya bercampur dengan krama. Bentuk 

tingkat tutur madya ini pada umumnya digunakan oleh orang-orang pedesaan atau orang-

orang yang berpendidikan rendah. Tingkat tutur krama mencerminkan rasa segan, 

hormat, dan sopan. Tuturan krama terdiri atas kosakata krama, tidak tercampur oleh 

kosakata dalam tingkat tutur lainnya. Tingkat tutur krama biasanya digunakan oleh orang 

yang berstatus sosial rendah kepada mitra tutur yang berstatus sosial tinggi, seperti 

pembantu kepada majikannya; atau penutur yang berusia muda kepada yang lebih tua, 

seperti anak kepada orang tuanya; dan juga digunakan oleh penutur kepada mitra tutur 

yang belum dikenal, belum akrab sehingga perlu untuk saling menghormati. 

Dalam penelitian ini masing-masing tingkat tutur tidak akan dibahas secara 

menyeluruh. Pembahasan dalam penelitian ini hanya pada tingkat tutur ngoko, madya, 

dan krama. Hal ini dimaksudkan karena bentuk tuturan kernet yang singkat dan tidak 

semua tingkat tutur tidak digunakan oleh kernet bus kota. Tingkat tutur ngoko, madya, 

dan krama adalah tingkat tutur yang sering digunakan oleh kernet bus kota. 
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4.3.1 Tingkat Tutur Ngoko 

Penggunaan tingkat tutur ngoko menggambarkan suasana santai atau akrab dan 

tidak berjarak antara penutur dan mitra tutur. Tingkat tutur ngoko juga merupakan 

penanda ketidakformalan bahasa yang digunakan. Masyarakat kernet bus kota Surakarta 

biasanya menggunakan tingkat tutur ngoko dalam pelayanan jasa terhadap penumpang 

bus kota. Hal itu dimungkinkan karena mitra tutur orang yang berstatus sosial rendah atau 

orang yang usianya sebaya atau lebih muda. Tingkat tutur ngoko pada tuturan kernet bus 

kota Surakarta dapat dilihat pada data tuturan berikut ini.  

Data (10) 

10. Yo Pak! Yo terus! 
 ‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 

 
14. Klewer-klewer Mbak yo! 
 ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 
16. Baron-Baron! Yo ra ana montor, yo! 
 ‘Baron-Baron! Yo tidak ada kendaraan, ayo!’ 

 

 

34. Yo Pak, Palur, (`````) sik, yo! 
 ‘Ayo Pak, Palur, (`````) tunggu, ayo!’ 

47. Neng ngarep selikure!  
 ‘Di depan dua puluh satunya!’ 

 

61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 

 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan-barang bawaan, berhenti-berhenti, tarik!’ 

 

 

Tingkat tutur yang digunakan pada data (10) tuturan 10, 14, 16, 34, 47, dan 61 
adalah ngoko. Tuturan itu digunakan oleh kernet untuk menawarkan jasa kepada 
penumpang yang usianya sebaya atau status sosialnya rendah, dan kepada sopir bus kota. 
Bentuk tingkat tutur ngoko dapat dilihat dari penggunaan sufiks ngoko { -e}, yaitu pada 
kata selikure. Selain itu juga penggunaan kosakata tingkat tutur ngoko yang digunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yaitu kata yo ‘ayo’, ra ‘tidak, ana ‘ada’, terus ‘terus’, montor ‘motor/kendaraan’, ning 
’di’, ngarep ’depan’, gawan ’barang bawaan’, dan tarik ‘tarik’.   

Contoh lain dari tingkat tutur ngoko dapat dilihat pada data berikut. 

Data (11) 

6.  Yo Pak Madu! 
 ‘Ayo Pak Colomadu!’  
 
10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 
31. Arisane-arisane, arisane Mas! 
 ‘Arisannya-arisannya, arisannya Mas!’ 
 
39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 

 
 

Tuturan pada data (11) merupakan tuturan kernet bus kota yang ditujukan kepada 

mitra tutur yang usianya sebaya atau orang yang satus sosialnya rendah. Hal itu dapat 

dilihat pada setiap tuturannya yang menggunakan kosakata tingkat tutur ngoko, yaitu 

penggunaan sufiks {-e} pada kata arisane dan penggunaan kosakata ngoko yang antara 

lain: yo ‘ayo’, maju ‘maju’, sithik ‘sedikit’, ndang ‘segera’, mburi ‘belakang’, dan lima 

‘lima’. 

Begitu juga pada data (12) hampir sama dengan data (10) dan (11), yaitu tuturan 

dengan menggunakan kosakata ngoko.   

Data (12) 

6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
8.  Piro telulase, telulase pira? Yo! 
 ‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 
29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! 
 ‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 
 
37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
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 ‘(`````) tunggu-tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 
39. (`````) barange, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘(`````) barangnya, ayo!’ 

 
Tuturan pada data (12) sama dengan tuturan data (10) dan (11), yaitu 

menggunakan sufiks {-e} pada kata telulase ‘tiga belasnya’, berase ‘berasnya’, dan 

barange ‘barangnya’, dan penggunaan kosakata ngoko antara lain: yo ‘ayo’, piro 

‘barapa’, sik ‘tunggu’, mburi ‘belakang’, dan beras ‘beras’. 

Pada data (13) merupakan tuturan kernet kepada sopir yang mungkin masih 

saudara dengan kernet, karena ditemukannya tuturan sapaan Dhe (pak dhe). Sementara 

tuturannya adalah tuturan dengan tingkat tutur ngoko yang menandakan bahwa hubungan 

mereka sudah terjalin dengan akrab, sehingga bentuk rasa hormat antara keduanya tidak 

ditentukan oleh tingkat tutur yang digunakan. Tuturan lain yang ada pada data (13) 

adalah tuturan kepada mitra tutur yang usianya sebaya atau lebih muda, karena 

ditemukan dengan adanya tuturan Mbake. 

Data (13)  
 

8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
19. Mbake-Mbake, kampus yo! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Mbaknya-Mbaknya, kampus ayo!’ 

 
Kosakata yang digunakan pada data (13) adalah tingkat tutur ngoko, yaitu 

penggunaan sufiks {-e} pada kata Mbake ‘Mbaknya’. Selain penggunaan sufiks ngoko 
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adalah adanya kosakata ngoko seperti: alon ‘pelan’, wae ‘saja’, ngarep ‘depan’, akeh 

‘banyak’, banget ‘sekali’, sik ‘tunggu’, dan yo ‘ayo’. 

 

4.3.2 Tingkat Tutur Madya 

Tingkat tutur madya adalah tingkat tutur menengah, menunjukkan perasaan sopan 

dan hormat dalam tingkat sedang. Tingkat tutur madya ini biasanya terdiri atas kata-kata 

dalam kosakata madya bercampur ngoko atau madya bercampur dengan krama. Dalam 

setiap penawaran jasa kepada penumpang, seorang kernet berusaha untuk menunjukkan 

sikap atau perilaku yang sopan. Perilaku sopan ini diwujudkan dengan penggunaan 

bahasa yang sopan, walaupun tidak sopan sekali. Tingkat tutur madya ini adalah tingkat 

tutur yang sering digunakan oleh kernet dalam penawaran jasa kepada para penumpang. 

Penggunaan tingkat tutur madya pada tuturan kernet bus kota Surakarta, dapat dilihat 

pada tuturan berikut. 

Data (14) 

7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo!’ 
 
15. Mbake mangga, yo terus, yak!  
 ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 
 
28. (`````) ayo gek budhal yo! 
 ‘(`````) ayo berangkat yo!’ 

45. (`````) mangga, yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘(`````) mari, ayo!’ 

 
 
Data (14) merupakan tuturan kernet bus kota dengan tingkat tutur madya, hal itu 

dikarenakan ditemukannya kosakata dengan tingkat tutur madya, yaitu pada kata: nggih 

‘ya’ dan budhal ‘berangkat’. Sementara pada tuturan lain adalah tuturan dengan kosakata 

percampuran antara tingkat tutur krama dengan ngoko, seperti pada kata: mangga ‘mari’ 
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dengan yo ‘ayo’. Kata mangga merupakan kata dengan tingkat tutur krama, sedangkan 

kata yo merupakan kata dengan tingkat tutur ngoko. Tuturan lain yang hampir sama dapat 

dilihat data berikut.   

Data (15)  
 

11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 
 
26. Mandhap Gajahan Bu? O nggih!  
 ‘Turun Gajahan Bu? O ya!’ 
 
36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 

 
Pada data (15) tingkat tutur yang digunakan adalah tingkat tutur madya, yaitu 

tingkat tutur dengan tingkat madya, atau percampuran tingkat tutur krama dengan tingkat 

tutur yang bersufiks ngoko. Kata amit ‘permisi’ merupakan kata dengan tingkat tutur 

ngoko. Kata yang bersufiks ngoko adalah kata arisane ’arisannya’, sedangkan kata 

dengan tingkat tutur krama adalah kata: setunggal ‘satu’, arisanipun ‘arisannya’, 

mandhap ‘turun’, pinten ‘berapa’ dan kalih ‘dua’. Kata yang merupakan kata dengan 

tingkat tutur madya adalah kata nggih ‘ya’.      

Data (16) 
 

15. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Depan-depan, depan ya!’ 

 

Tuturan pada data (16) juga merupakan tuturan dengan tingkat tutur madya, karena 

menggunakan kosakata dengan tingkat tutur madya dan tingkat tutur ngoko. Kata 
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ngarep ‘depan’ merupakan kata dengan tingkat tutur ngoko, kata nggih ‘ya’ 

merupakan kata dengan tingkat tutur madya. 

    

4.3.3 Tingkat Tutur Krama 

Penggunaan kosakata tingkat tutur krama dimaksudkan untuk menghormat atau 

mengungkapkan rasa sopan terhadap mitra tutur. Penggunaan tuturan krama oleh 

kernet bus kota Surakarta dapat dilihat pada data berikut. 

 
 
Data (17) 
 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu? 

 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 

19. Lenggah mriki Bu, kosong! 
 ‘Duduk sini Bu, kosong!’ 
 
21. Mriki Bu, kosong Bu! 
 ‘Ke sini Bu, kosong Bu!’ 

40. Pundi Pak? 
 ‘Ke mana Pak?’ 
 
60. Pinten Pak? Kalih? (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Berapa Pak? Dua?’ 

 
 

Data (17) merupakan data tuturan dengan tingkat tutur krama, hal ini tampak pada 

tuturannya yang menggunakan kosakata dengan tingkat tutur krama yang antara lain pada 

kata: pundi ‘mana’, lenggah ‘duduk’, mriki ‘ke sini’, pinten ‘berapa’, dan kalih ‘dua’. 

Tuturan krama dari kernet bus kota Surakarta juga dapat dilihat pada data berikut.   

Data (18) 

36. Pundi? Yo pasar! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Ke mana? Ayo pasar!’ 

 
Data (19) 
 

13. Pundi Mbak? 
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 ‘Ke mana Mbak?’ 
 
25. Lur, Palur-Palur, pundi Mas? 
 ‘Palur, Palur-Palur, ke mana Mas?’ 
 
44. Mangga Mas! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Mari Mas!’ 

  

Dari data (18) dan (19) dapat ditentukan bahwa tuturan tersebut adalah tuturan 
dengan tingkat tutur krama. Hal itu tampak pada penggunaan kosakata krama pada setiap 
tuturannya. Kata pundi ‘mana’ dan mangga ‘mari’ merupakan kata dengan tingkat tutur 
krama. 

 

4.4 Alih Kode dan Campur Kode yang terjadi pada Penggunaan Bahasa Jawa oleh 

Kernet Bus Kota Surakarta 

Dalam peristiwa tutur, masyarakat kernet bus kota Surakarta sering dihadapkan pada 

situasi tutur yang bervariasi dan orang-orang yang berbeda status sosial, 

pendidikan, usia, maupun bahasa yang digunakan sehari-hari dengan perpindahan 

penduduk dari luar kota bahkan dari luar Jawa. Dengan adanya berbagai variasi dan 

asal mitra tutur menjadikan kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih ada 

pada tuturan bahasa oleh kernet bus kota Surakarta.  

4.4.1 Alih Kode (Code Switching) 

Alih kode yang terjadi pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta 

adalah alih kode yang bersifat intern dan ekstern. Yang dimaksud alih kode intern 

adalah alih kode yang berlangsung antarbahasa sendiri, seperti dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa, atau sebaliknya. Alih kode tingkat tutur dalam suatu 

bahasa juga merupakan bentuk dari alih kode intern. Alih kode ekstern terjadi 

antara bahasa sendiri (salah satu bahasa atau ragam yang ada dalam verbal 

repertoir masyarakat tuturnya) dengan bahasa asing. Dalam praktiknya, mungkin 

saja dalam satu peristiwa tutur tertentu terjadi alih kode intern dan ekstern secara 

beruntun, apabila fungsi kontekstual dan situasi relevansialnya dinilai oleh penutur 

cocok untuk melakukannya.   
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Peralihan kode pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta tidak 

bersifat permanen, tetapi bersifat sementara. Alih kode sementara merupakan alih 

kode yang dilakukan seorang penutur pada waktu berbicara dengan kode tutur yang 

biasa dipakai dengan berbagai alasan. Peralihan penggunaan kode tutur itu terjadi 

begitu saja di tengah-tengah kalimat atau bagian wacananya dan peralihan kode 

tutur ini tidak berlangsung lama karena penutur kembali menggunakan kode 

tuturnya seperti semula.  

Alih kode pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta terbagi menjadi 

dua, yaitu alih kode ke dalam dan alih kode ke luar.   

4.4.1.1 Alih Kode ke Dalam (Alih Kode Intern)  

4.4.1.1.1 Alih Kode Tingkat Tutur 

Tingkat tutur dapat dikatakan sebagai sistem kode tutur dalam masyarakat tutur Jawa. 

Kode tutur dalam jenis ini faktor penentunya adalah relasi antara penutur dengan 

mitra tutur. Pada suatu ketika seorang penutur bertutur dengan orang yang perlu 

dihormati, maka pastilah penutur itu akan menggunakan kode tutur yang memiliki 

makna hormat yang tinggi. Demikian pula ketika seorang penutur bertutur dengan 

orang yang tidak perlu dihormati, maka penutur akan menggunakan kode tutur 

yang tidak hormat.  

Perpindahan antartingkatan tutur dalam bahasa Jawa terjadi antara tingkat tutur ngoko 

dengan tingkat tutur madya, antara tingkat tutur madya dengan tingkat tutur krama, 

atau mungkin antara tingkat tutur krama dengan tingkat tutur ngoko. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa alih kode yang melibatkan tingkat tutur krama relatif 

jarang ditemukan. Hal demikian dikarenakan oleh sifat tuturan dari tuturan kernet 

bus kota adalah informal. Tuturan yang informal biasanya banyak menggunakan 

tingkatan ngoko dan madya. 

1. Alih Kode Tingkat Tutur Ngoko - Madya 

Pada suatu ketika seorang kernet bus kota harus mengganti kode tuturannya 

karena mitra tuturnya. Pergantian tingkat tutur itu mungkin karena status sosial mitra 

tuturnya lebih tinggi dari mitra tutur sebelumnya, sehingga perlu diadakan alih kode 
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tingkat tutur. Berikut merupakan alih kode tingkat tutur dari tingkat ngoko ke tingkat 

tutur madya. 

Data (20) 
 

9.  Pajang, Jongke, Baron, yo! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron, ayo!’ 
 
10. Yo Pak! Yo terus! 
 ‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 
 
11. Ngetan-ngetan! 
 ‘Ke timur-ke timur!’ 
 
12. Pajang, Jongke, Baron! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron!’ 
 
13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
14. Klewer-klewer Mbak yo! 
 ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 
15. Mbake mangga, yo terus, yak! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 

 
 

Pada data (20) tuturan 9 sampai 14, seorang kernet bus kota menggunakan tingkat tutur 

ngoko, tetapi karena ingin lebih menghormati tuturnya menjadikan kernet itu 

mengganti tingkat tutur dari ngoko ke tingkat tutur madya seperti pada tuturan 15. 

Pada tuturan 14 kernet menuturkan dengan tingkat ngoko, yaitu: Klewer-klewer 

Mbak yo! ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’, kemudian berganti dengan tuturan: Mbake 

mangga, yo terus, yak! ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’. Dengan demikian maka 

dapat dikatakan bahwa alih kode yang terjadi adalah alih kode dari kode tutur 

ngoko yang berstatus rendah ke dalam kode tutur madya yang berstatus tinggi. 

Bentuk lain dari alih kode tingkat tutur ngoko ke madya dapat dilihat pada tuturan 

berikut. 

Data (21) 

41. Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres! 
 ‘Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres!’ 
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42. Kalem wae! 
 ‘Kalem saja!’ 
 
43. SMA-SMA (`````)! 
 ‘SMA-SMA (`````)!’   
 
44. Palur-Palur, (`````) yo! 
 ‘Palur-Palur, (`````) ayo!’ 
 
45. (`````) mangga, yo! (D1/TKBKS/05/03/2004)  
 ‘(`````) mari, ayo!’ 

 
Alih kode pada data (21) sama dengan alih kode pada data (20) yaitu alih kode dari yang 

kode yang berstatus rendah ke kode yang berstatus tinggi. Alih kode itu adalah alih 

kode dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur madya. Pada tuturan 41 sampai 44 

kernet bus kota menggunakan tingkat tutur ngoko, tetapi karena pergantian mitra 

tutur dan ingin lebih menghormati menjadikan penutur yaitu kernet mengganti kode 

tuturnya dengan tingkat tutur madya seperti pada tuturan 45. Pada tuturan 44 kernet 

menuturkan: Palur-Palur, (`````) yo! ‘Palur-Palur, (`````) ayo!’, kemudian pada 

tuturan 45 kernet itu berganti tuturan: (`````) mangga, yo!  ‘(`````) mari, ayo!’. 

 Pada tuturan berikut terjadi perubahan kode tutur dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur 

madya karena pergantian mitra tutur dengan orang yang lebih tua atau orang yang 

perlu untuk dihormati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data tuturan berikut. 

Data (22) 
 

8.  Madu- Madu, Madu! 
 ‘Colomadu-Colomadu, Colomadu!’ 
 
9.  Pangkalan Om, poin, yo! 
 ‘Pangkalan Om, poin, ayo!’ 
 
10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 
11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
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Pada data (22) tuturan 8 sampai 10 kernet bus kota menggunakan bahasa dengan 

tingkat tutur ngoko, tetapi karena mitra tuturnya orang tua atau orang yang perlu untuk 

dihormati maka menjadikan tuturan kernet itu berganti kode tutur dari ngoko ke madya 

seperti pada tuturan 11 dan 12. Pada tuturan 10 kernet bus kota menuturkan: Yo geser-

geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah 

maju sedikit Mbak!’, kemudian kernet itu berganti dengan tuturan: Arisane-arisane, 

pinten Pak? Setunggal, o nggih. ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa pada data (22) merupakan alih kode dari yang 

kode yang berstatus rendah ke kode yang berstatus tinggi.  

Data (23) 
 

31. Arisane-arisane, arisane Mas! 
 ‘Arisannya-arisannya, arisannya Mas!’ 
 
32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
 ‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 
33. Yo yang Adipura, Indo Jati!  
 ‘Ayo yang Adipura, Indo Jati!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
35. Baturan, PDAM, kosong! 
 ‘Baturan, PDAM, kosong!’ 
 
36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 

 
Begitu juga pada data (23), merupakan alih kode dari kode yang berstatus rendah 

ke kode yang berstatus tinggi. Pada data 35 dan sebelumnya, kernet menuturkan dengan 

tingkat tutur ngoko. Bunyi dari tuturan itu adalah: Baturan, PDAM, kosong! ‘Baturan, 
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PDAM, kosong!’, kemudian kernet berganti dengan tuturan: Arisane Bu, pinten? Kalih, o 

nggih. ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ Dengan demikian maka telah terjadi alih kode 

dari tingkat ngoko ke madya. Bentuk lain dari alih kode tingkat tutur ngoko ke madya 

dapat dilihat pada tuturan berikut. 

Data (24) 
 

14. Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas? 
 ‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas?’ 
 
15. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Depan-depan, depan ya!’ 

 
Pada data (24), kernet menuturkan dengan tingkat tutur ngoko, tetapi karena ingin 

menghormati mitra tuturnya, kernet mengganti kode tuturnya dengan tingkat tutur madya. 

Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata nggih ‘ya’ yang merupakan kata dengan 

tingkat tutur madya. 

 

2. Alih Kode Tingkat Tutur Ngoko - Krama  

Alih kode tingkat tutur dari ngoko ke krama dapat dilihat pada data tuturan 

berikut.  

Data (25) 
 

4.  (`````) hop, yo! 
 ‘(`````) berhenti, ayo!’ 
 
5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
 ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu-tunggu!’ 
 
6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu? (D1/TKBKS/05/03/2004)  
 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 

 

Pada data (25) tuturan 4 dan 5 kernet menggunakan kode tutur ngoko, tetapi 

karena mitra tuturnya orang yang lebih tua atau lebih terhormat, maka kernet mengganti 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kode tutur dengan tingkat tutur krama. Pada tuturan 5 kernet menuturkan: Tipes-Tipes, 

Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu-

tunggu!’, kemudian kernet berganti kode tutur dengan menuturkan: Baron, Tipes, Baron-

Baron, pundi Bu? ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’. Dengan demikian maka 

telah terjadi alih kode dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur krama. Tuturan lain yang 

juga menyatakan bentuk alih kode dari tingkat tutur ngoko ke krama dapat dilihat pada 

tuturan berikut. 

Data (26) 

17. (`````) dalan ngidul, yo! 
 ‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 
18. Baron-Baron! 
 ‘Baron-Baron!’ 
 
19. Lenggah mriki Bu, kosong! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Duduk sini Bu, kosong!’ 

 
 
Pada data (26) terjadi alih kode karena mitra tuturnya orang yang lebih terhormat. Kernet 

bus kota mengganti tuturannya dengan kode yang lebih sopan, yaitu dengan bentuk 

tingkat tutur krama. Setelah kernet itu menuturkan tuturan dengan tingkat tutur 

krama, maka karena mitra tutur lebih terhormat maka kernet menuturkan 

tuturannya dengan tuturan: Lenggah mriki Bu, kosong! ‘Duduk sini Bu, kosong!’. 

Peralihan kode dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur krama, juga terjadi pada 
data (27). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut. 

Data (27) 

34. Yo Pak, Palur, (`````) sik, yo! 
 ‘Ayo Pak, Palur, (`````) tunggu, ayo!’ 
 
35. Wolung menit telu pitune! 
 ‘Delapan menit tiga tujuhnya!’ 
 
36. Kalem wae, kalem-kalem! 
 ‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 
37. Kalem! 
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 ‘Kalem!’  
 
38. Sabar motor (`````)! 
 ‘Sabar motor (`````)!’ 
 
39. Gandheng-gandheng, yo! 
 ‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
 
40. Pundi Pak? (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Ke mana Pak?’ 
 

Pada data (27) tuturan 34 sampai 39, kernet menggunakan tuturan dengan kode 

tutur ngoko. Tetapi karena untuk menghormati mitra tuturnya, kernet itu mengganti kode 

tuturnya dengan tingkat tutur krama, yaitu dengan tuturan: Pundi Pak? ‘Ke mana Pak?’. 

Dengan demikian maka telah terjadi alih kode dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur 

krama. Alih kode dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur krama yang lain, dapat dilihat 

pada data (28) dan (29) berikut ini. 

Data (28) 

55. Palur-Palur, ayo Pak, Palur Mas! 
 ‘Palur-Palur, ayo Pak, Palur Mas!’ 
 
56. Palur-Palur, (`````) yo terus! 
 ‘Palur-Palur, (`````) ayo terus!’ 
 
57. Kampus-kampus, terus, pojokan (`````)! 
 ‘Kampus-kampus, terus, pojok (`````)!’ 
 
58. Palur-Palur, Palur, kampus! 
 ‘Palur-Palur, Palur, Kampus!’ 

 
59. Palur-Palur! 
 ‘Palur-Palur!’ 
 
60. Pinten Pak? Kalih? (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Berapa Pak? Dua?’ 
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Data (29) 
 
31. (`````) sik-sik! 
 ‘(`````) tunggu!’ 
 
32. (`````) sik, gapura jati! 
 ‘(`````) tunggu, gapura jati!’ 
 
33. (`````) kiri depan, yo! 
 ‘(`````) kiri depan, ayo!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo trus! 
 ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 
35. (`````) yo terus! 
 ‘(`````) ayo terus!’  
 
36. Pundi? Yo pasar! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 

 
 

Pada data (28) tuturan 55 sampai 59 dan data (29) tuturan 31 sampai 35 kernet 

bus kota menuturkan dengan tingkat tutur ngoko, tetapi karena alasan ingin menghormati 

mitra tutur maka kernet bus kota mengganti kode tuturnya dengan tingkat tutur krama 

yang berbunyi Pinten Pak? Kalih? ‘Berapa Pak? Dua?’ dan Pundi? Yo pasar! ‘Ke mana? 

Ayo pasar!’. Alih kode dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur krama yang lain, dapat 

dilihat pada data (30), (31), dan (32) berikut ini. 

Data (30) 
 

8.   Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
9.  Palur, kampus, Palur! 
 ‘Palur, kampus, Palur!’ 
 
10. Lur-Lur! 
 ‘Palur-Palur!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
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12. (`````) Mbak kampus! 
 ‘(`````) Mbak kampus!’ 
 
13. Pundi Mbak? (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Ke mana Mbak?’ 

 
 
Data (31) 

 
20. Palur, kampus, Palur, Bu! Ra! 
 ‘Palur, kampus, Palur, Bu! Tidak!’ 
 
21. Palur, kampus, Palur, Balapan! 
 ‘Palur, kampus, Palur, Balapan!’ 
 
22. Kampus, Palur, Panggung, Balapan, Jebres! 
 ‘Kampus, Palur, Panggung, Balapan, Jebres!’ 
 
23. Palur-Palur, yo! 
 ‘Palur-Palur, ayo!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 

hop-hop-hop! 
 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 
 

25. Lur, Palur-Palur, pundi Mas? (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Palur, Palur-Palur, ke mana Mas?’ 

 
 
Data (32) 

 
41. (`````) ya dalan ngidul! 
 ‘(`````) ya jalan ke selatan!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari! 
 ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 
44. Mangga Mas!  (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Mari Mas!’ 
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Pada data (30), (31), dan (32) telah terjadi alih kode dari tingkat tutur ngoko ke 

tingkat tutur krama. Hal itu dapat dilihat pada penggunaan kata dengan tingkat tutur 

krama, yaitu: kata pundi ‘ke mana’ pada data (30) dan (31), dan kata mangga ‘mari’ pada 

data (32). 

 

4.4.1.1.2 Alih Kode Bahasa Jawa – Bahasa Indonesia 

Alih kode yang berupa peralihan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia banyak 

ditemukan dalam tuturan masyarakat Jawa, khususnya kernet bus kota Surakarta. 

Dikatakan demikian karena kedua bahasa ini dikuasai dengan cukup baik oleh 

anggota masyarakat tutur Jawa, khususnya kernet bus kota. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tuturan berikut ini.  

Data (33) 
 

1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 
 ‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 
2.  Baron, Jongke, Tipes! 
 ‘Baron, Jongke, Tipes!’ 
 
3.  Kanan! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Kanan!’ 
 

Dari data tuturan (33) dapat dilihat bahwa alih kode yang terjadi adalah alih kode 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Pada tuturan 1 dan 2 kernet menggunakan bahasa 

Jawa, dan pada tuturan 3 kernet bus kota beralih kode ke dalam bahasa Indonesia, yaitu 

dengan tuturan: Kanan! ‘Kanan!’. Alih kode ke bahasa Indonesia dilakukan oleh kernet 

bus kota dengan alasan karena kata kanan lebih komunikatif pada tuturan tersebut dari 

pada tuturan dalam bahasa Jawa, yaitu tengen ‘kanan’. Alih kode dari bahasa Jawa ke 

bahasa Indonesia yang lain dapat dilihat pada data tuturan (34) berikut.  

Data (34) 

4.  (`````) hop, yo! 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ‘(`````) berhenti, ayo!’ 
 
5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
 ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu-tunggu!’ 
 
6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 
8. Belakang jauh Mas! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Belakang jauh Mas!’ 

 
 

Dari data tuturan (34) dapat dilihat bahwa alih kode yang terjadi adalah alih kode 
dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Pada tuturan 4 sampai 7 kernet menggunakan 
bahasa Jawa dengan tingkat tutur yang bervariasi dan diwarnai dengan adanya alih kode 
tingkat tutur, dan pada tuturan 8 kernet bus kota beralih kode ke dalam bahasa Indonesia, 
yaitu dengan tuturan: Belakang jauh Mas! ‘Belakang jauh Mas!’. Alih kode ke bahasa 
Indonesia dilakukan oleh kernet bus kota dengan alasan supaya terdengar lebih 
komunikatif. Data tuturan lain yang menunjukkan terjadinya alih kode dari bahasa Jawa 
ke bahasa Indonesia dapat dilihat pada data tuturan berikut. 

Data (35) 

21. Mriki Bu, kosong Bu! 
 ‘Ke sini Bu, kosong Bu!’ 
 
 
22. Klewer-Klewer, Matahari! 
 ‘Klewer-Klewer, Matahari!’ 
 
23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
24. Awas! Tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Awas! Tarik!’ 

 
 
Data (36) 
 

2.  Pundi Bu? Paulan? Yo ora! 
 ‘Ke mana Bu? Paulan? Ayo tidak!’ 
 
3.  Paulan, Gajahan, Madu, Jajar, Manahan, Madu! 
 ‘Paulan, Gajahan, Colomadu, Jajar, Manahan, Colomadu!’ 
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4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu-tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 
5.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
 ‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 
6.  Yo Pak Madu! 
 ‘Ayo Pak Colomadu!’  
 
7.  (`````) poin satu, tarik! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) poin satu, tarik!’ 

 
 
Pada data (35) dan (36), kernet menggunakan tuturan dengan kode tutur bahasa 

Jawa. Tetapi karena ingin menunjukkan kemampuan berbahasa selain bahasa Jawa, pada 

akhirnya kernet itu mengganti kode tuturnya dengan bahasa Indonesia. Hal itu dapat 

dilihat pada penggunaan kalimat, yaitu: Awas! Tarik! pada data (35), dan poin satu, tarik! 

pada data (36), yang mana kalimat itu merupakan kalimat bahasa Indonesia. Data tuturan 

lain yang juga menunjukkan terjadinya alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia 

dapat dilihat pada data (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), dan (45) berikut ini. 

Data (37) 

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 
11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 
13. Yo yang Klegen dekat pintu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ayo yang turun Klegen mendekat ke pintu!’ 

 
 

Data (38) 
 

19. (`````) yo, langsung nengah Mas, tengah kosong! 
 ‘(`````) ayo, langsung ke tengah Mas, tengah kosong!’ 
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20. Pojok-pojok, kosong! 
 ‘Pojok-pojok, kosong!’ 
 
21. Manahan, Jajar, Pasar Nangka, Balapan, Palur! 
 ‘Manahan, Jajar, Pasar Nangka, Balapan, Palur!’ 
 
22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! 
 ‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’ 
 
23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
 ‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 
25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 

 
 
Data (39) 
 

26. Mandhap Gajahan Bu? O nggih.  
 ‘Turun Gajahan Bu? O ya,’ 
 
27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 

 
 
Data (40) 
 

36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 
 
37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
 ‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 
38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
 ‘(`````) kiri-kiri, tunggu tahan, barang-barang!’ 
 
39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! 
 ‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
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 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 
41. Manahan banyak turun, banyak turun! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Manahan banyak turun, banyak turun!’ 

 
 

Data (41) 
 

46. Nengah Bu, tengah kosong! 
 ‘Ke tengah Bu, tengah kosong!’  
 
47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? 
 ‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 
 
48. (`````) Pasar Nangka kiri Pasar Nangka! 
 ‘(`````) Pasar Nangka kiri Pasar Nangka!’ 
 
49. Jebres, Palur, Jebres, Palur! 
 ‘Jebres, Palur, Jebres, Palur!’  
 
50. Balapan yang Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Balapan yang Balapan!’ 

 
 
 
 
Data (42) 
 

8.  Piro telulase, telulase pira? Yo! 
 ‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 
9.  Sepuluh menit karo limolas ki podho. 
 ’Sepuluh menit dengan lima belas menit itu sama.’ 
 
10. Pajang-Pajang, Gumpang!  
 ‘Pajang-Pajang, Gumpang!’ 
 
11. Suro-Suro! 
 ‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri , yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 

 
 

Data (43) 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
 ‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 
26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
 ‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
 
27. Ya, kiri tahu kupat (`````)!(D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 

 
 
Data (44) 
 

36. Pundi? Yo pasar! 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 
 
37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
 ‘(`````) tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 
38. Jauh! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Jauh!’ 

 
 
Data (45) 

 
28. Mbak! Mase! 
 ‘Mbak! Masnya!’ 
29. O jare sepuluh menit, kok jik ndhekem ning kana! 
 ‘O katanya sepuluh menit, kok masih berhenti di sana!’ 
 
30. (`````) hop, gawan! 
 ‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
 
31. (`````) orang tua-orang tua! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘(`````) orang tua-orang tua!’ 

 
Dari data (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), dan (45) dapat dilihat bahwa 

alih kode yang terjadi adalah alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Pada 

tuturannya, kernet mula-mula menggunakan bahasa Jawa dengan tingkat tutur yang 

bervariasi dan diwarnai dengan adanya alih kode tingkat tutur, dan pada akhir tuturannya, 

kernet bus kota beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada 
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penggunaan kalimatnya, yaitu: yo yang Klegen dekat pintu! pada data (37), yang Gajahan 

persiapan-persiapan! pada data (38), Ramayana-Ramayana, ya Ramayana kiri! pada 

data (39), Manahan banyak turun, banyak turun! pada data (40), Balapan yang Balapan! 

pada data (41), kaki kiri-kaki kiri, yo! pada data (42), ya kiri tahu kupat! pada data (43), 

jauh! pada data (44), dan orang tua-orang tua! pada data (45), yang mana semua kalimat 

itu merupakan kalimat dengan bahasa Indonesia. Alih kode ke bahasa Indonesia 

dilakukan oleh kernet bus kota dengan alasan karena kernet ingin menunjukkan 

kemampuan berbahasa selain bahasa Jawa yang juga telah dikuasai oleh masing-masing 

kernet dan juga merupakan alih kode yang sering digunakan yang menjadikan tuturan 

kernet itu menjadi khas.  

 

 

 

4.4.1.2 Alih Kode ke Luar (Alih Kode Ekstern) 

Selain alih kode intern, dalam tuturan kernet bus kota Surakarta juga terjadi alih kode 

ekstern. Alih kode ekstern alih kode yang terjadi antara bahasa sendiri (salah satu 

bahasa atau ragam yang ada dalam verbal repertoir masyarakat tuturnya) dengan 

bahasa asing. Alih kode ekstern ini jarang sekali terjadi dalam tuturan kernet bus 

kota. Begitu juga pada data penelitian ini, alih kode ektern terjadi pada data tuturan 

berikut. 

Data (46) 

17. (`````) dalan ngidul, yo! 
 ‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 
18. Baron-Baron! 
 ‘Baron-Baron!’ 
 
19. Lenggah mriki Bu, kosong! 
 ‘Duduk sini Bu, kosong!’ 
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20. Poin-poin (`````)!(D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Poin-poin (`````)!’ 
 
 

Pada data (46) tuturan 17, 18, dan 19, kernet bus kota menggunakan tuturan dalam 

bahasa Jawa dengan variasi campur kode dan tingkat tutur. Tetapi dengan alasan 

kemampuan kernet menggunakan kode lain, kernet itu kemudian mengganti kode 

tuturnya dengan kata poin-poin yang merupakan kata bahasa Inggris yang berarti 

nilai. Dengan demikian maka telah terjadi alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa 

Inggris. Alih kode ke luar yang lain juga dapat dilihat pada data berikut ini. 

 

 

Data (47) 

1. Palur, kampus, Palur! 
‘Palur, kampus, Palur! 

 

2. Ya kiri (`````)! 
‘Ya kiri (`````)!’ 

 

3. Dobel-dobel! (D5/TKBKS/04/08/2004) 
‘Dobel-Dobel!’ 

 

Pada data (47) tuturan 1 dan 2, kernet bus kota menggunakan tuturan dalam bahasa 

Indonesia. Tetapi dengan alasan kemampuan kernet untuk menggunakan kode lain, 

kernet itu kemudian mengganti kode tuturnya dengan kata dobel-dobel yang 

merupakan kata bahasa Inggris yang berarti rangkap. Dengan demikian maka telah 

terjadi alih kode ke luar, yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris. 

 

4.4.2 Campur Kode (Code Mixing) 

Kernet dalam tuturannya terkadang tidak sepenuhnya menggunakan salah satu kode tutur. 

Secara tidak disengaja kode-kode yang dikuasai oleh kernet tercampur dalam 

sebuah tuturan. Dalam tuturannya kernet selalu berhadapan dengan mitra tutur yang 

bervariasi latar belakang dan penggunaan bahasa. Dari banyaknya mitra tutur yang 
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dihadapi oleh seorang kernet menjadikan peristiwa campur kode lebih banyak 

terjadi. 

4.4.2.1 Campur Kode ke Dalam  (Inner Code Mixing) 

Campur kode ke dalam (Inner Code Mixing) adalah campur kode yang bersumber 

dari bahasa asli dengan segala variasi-variasinya. Yang dimaksud bahasa asli adalah 

bahasa Indonesia dan semua bahasa daerah yang ada di Indonesia (seperti bahasa Jawa, 

Sunda, Madura, Betawi, Batak, dsb.). Dalam penelitian ini, campur kode yang akan 

dianalisis adalah campur kode yang ada dalam bahasa Jawa, yaitu campur kode 

antartingkat tutur dan campur kode antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. 

4.4.2.1.1 Campur Kode Ngoko dengan Madya 

Campur kode tingkat tutur dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur madya yang 

terjadi pada tuturan kernet bus kota Surakarta dapat dilihat pada data tuturan berikut ini. 

Data (48) 
 

7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 
8.  (`````) ayo gek budhal yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘(`````) ayo berangkat yo!’ 

 
 

Pada data (48) tuturan 7, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode tingkat 

tutur ngoko, yaitu: yo ‘ayo’, dengan kode tingkat tutur madya, yaitu: nggih ‘ya’. 

Campur kode yang terjadi pada tuturan 8 adalah tercampurnya kode tingkat tutur 

ngoko, yaitu: yo ‘ayo’ dan gek ‘segera’ dengan kode tingkat tutur madya, yaitu: 

budhal ‘berangkat’.   

Data (49) 
 

19. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Depan-depan, depan ya!’ 
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Pada data (49), tuturan 19 terjadi campur kode antara tingkat tutur ngoko dengan 

tingkat tutur madya. Pada tuturan 19, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya 

kode tingkat tutur ngoko, yaitu: ngarep ‘depan’, dengan kode tingkat tutur madya, yaitu: 

nggih ‘ya’. 

 

4.4.2.1.2 Campur Kode Ngoko dengan Krama 

Campur kode tingkat tutur dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur krama yang 

terjadi pada tuturan kernet bus kota Surakarta dapat dilihat pada data tuturan berikut ini. 

Data (50) 

15. Mbake mangga, yo terus, yak! 
 ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 
 
45. (`````) mangga, yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘(`````) mari, ayo!’ 

 
 
Pada data (50), tuturan 15 dan 45 terjadi campur kode antara tingkat tutur ngoko 

dengan tingkat tutur krama. Pada tuturan 15, campur kode yang terjadi adalah 

tercampurnya kode tingkat tutur ngoko, yaitu: Mbake ‘Mbaknya’, yo ‘ayo’, dan terus 

‘terus’, dengan kode tingkat tutur krama, yaitu: mangga ‘mari’. Campur kode dari tingkat 

tutur ngoko dengan tingkat tutur krama juga dapat dilihat pada data tuturan berikut ini.  

Data (51) 
 

2.  Pundi Bu? Paulan? Yo ora! 
 ‘Ke mana Bu? Paulan? Ayo tidak!’ 
 
11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
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36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 

 
Pada data (51), tuturan 2, 11, 12, dan 36 terjadi campur kode antara tingkat tutur 

ngoko dengan tingkat tutur krama. Pada tuturan 2, campur kode yang terjadi adalah 

tercampurnya kode tingkat tutur ngoko, yaitu: yo ‘ayo’ dan ora ‘tidak’, dengan kode 

tingkat tutur krama, yaitu: pundi ‘mana’. Pada tuturan 11, campur kode yang terjadi 

adalah tercampurnya kode tingkat tutur ngoko, yaitu: arisane ‘arisannya’, dengan kode 

tingkat tutur krama, yaitu: pinten ‘berapa’ dan setunggal ‘satu’. Pada tuturan 12, campur 

kode yang terjadi adalah tercampurnya kode tingkat tutur ngoko, yaitu: amit ‘permisi’dan 

arisane ‘arisannya’, dengan kode tingkat tutur krama, yaitu: arisanipun ‘arisannya’. Pada 

tuturan 36, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode tingkat tutur ngoko, 

yaitu: arisane ‘arisannya’, dengan kode tingkat tutur krama, yaitu: pinten ‘berapa’ dan 

kalih ‘dua’. Campur kode dari tingkat tutur ngoko dengan tingkat tutur krama juga terjadi 

pada data tuturan (52). 

Data (52) 
 

36. Pundi? Yo pasar! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Ke mana? Ayo pasar!’ 

 
Pada data (52), tuturan 36 terjadi campur kode antara tingkat tutur ngoko dengan 

tingkat tutur krama. Pada tuturan 36, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode 

tingkat tutur ngoko, yaitu: yo ‘ayo’, dan pasar ‘pasar’, dengan kode tingkat tutur krama, 

yaitu: pundi ‘ke mana’. 
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4.4.2.1.3 Campur Kode Bahasa Jawa dengan Bahasa Indonesia 

Selain campur kode antartingkat tutur, dalam tuturan kernet bus kota Surakarta juga 

terjadi campur kode antarbahasa, yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. 

Wujud campur kode bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia dapat dilihat pada data 

tuturan berikut. 

Data (53) 
 

23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
25. (`````) hop-hop-hop-hop, awas! 
 ‘(`````) berhenti-berhenti, awas!’ 
 
61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan, tunggu-tunggu, tarik!’ 

 
 
Pada data (53) tuturan 23, 25, dan 61 telah terjadi campur kode bahasa Jawa 

dengan bahasa Indonesia. Pada tuturan 23, campur kode yang terjadi adalah 

tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata yo ‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, 

yaitu: kata pintu. Pada tuturan 25, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode 

bahasa Jawa, yaitu: kata hop ‘berhenti’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata awas. 

Pada tuturan 61, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: 

kata gawan ‘barang bawaan’ dan hop ‘berhenti’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: 

kata kota dan tarik. Campur kode bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia juga dapat 

dilihat pada data tuturan berikut.  

 

 

Data (54) 

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
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16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 

 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  

 
23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
 ‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 
27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
 
38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
 ‘(`````) kiri-kiri, tunggu tahan, barang-barang!’ 
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 
42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
 ‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 
51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 

 
 

Campur kode yang terjadi pada data (54) tuturan 10, adalah campur kode bahasa 

Jawa, yaitu: kata yo ‘ayo’, geser ‘geser’, maju ‘maju’, sithik ‘sedikit’, dengan kode 

bahasa Indonesia, yaitu: kata baju dan merah. Pada tuturan 16, campur kode yang terjadi 

adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata yo ‘ayo’, sik-sik ‘tunggu-tunggu’, 

cepet ‘cepat’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata banyak, turun, balita, dan tarik. 

Pada tuturan 23, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: 

kata yo ‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata persiapan, yang, dekat, dan 

pintu. Pada tuturan 24 dan 27, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode 

bahasa Jawa, yaitu: kata yo ‘ayo’ dan sik ‘tunggu’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: 

kata kiri, habis, dan orang tua. Pada tuturan 38, campur kode yang terjadi adalah 
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tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’, dengan kode bahasa Indonesia, 

yaitu: kata kiri, tahan, dan barang. Pada tuturan 40, campur kode yang terjadi adalah 

tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata yo ‘ayo’, pom bensin ‘pompa bensin’, geser 

‘geser’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata yang dan persiapan. Pada tuturan 42, 

campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’ 

dan cepet ‘cepat’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata halte, kiri, dan banyak. Pada 

tuturan 51, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata 

yo ‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata kiri dan habis. 

Data (55) 

6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri, yo! 
 ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
 
13. Prei kiri, yo terus! 
 ‘Kiri kosong, ayo terus!’ 
 
14. Awas-awas becak, prei kiri, yo! 
 ‘Awas-awas becak, kiri kosong, ayo!’ 
 
33. (`````) kiri depan, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘(`````) kiri depan, ayo!’ 
 

Campur kode yang terjadi pada data (55) tuturan 6, adalah campur kode bahasa 
Jawa, yaitu: kata yo ‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata awas. Pada tuturan 
12, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata yo 
‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata kaki dan kiri . Pada tuturan 13, campur 
kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata prei ‘kosong’, yo 
‘ayo’, terus ‘terus’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata kiri . Pada tuturan 14, 
campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata prei 
‘kosong’, yo ‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata awas dan kiri . Pada tuturan 
33, campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata yo 
‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata kiri  dan depan. 

Data (56) 

11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
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 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-` mbongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar! 
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 

 

Campur kode yang terjadi pada data (56) tuturan 6, adalah campur kode bahasa 

Jawa, yaitu: kata ngarep ‘depan’, akeh ‘banyak’, banget ‘sekali’, dan sik ‘tunggu’, 

dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata kiri.  Pada tuturan 24, campur kode yang terjadi 

adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata rombongan ‘rombongan’ dan hop 

‘berhenti’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata naik dan turun. Pada tuturan 40, 

campur kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata Mbak 

‘Mbak’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata sebentar. Pada tuturan 42, campur 

kode yang terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata ngarep ‘depan’, 

dengan kode bahasa Indonesia, yaitu: kata orang tua. Pada tuturan 43, campur kode yang 

terjadi adalah tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’, dengan kode 

bahasa Indonesia, yaitu: kata lari . 

 

4.4.2.2 Campur Kode ke Luar (Outer Code Mixing) 

Campur kode ke luar (Outer Code Mixing) adalah campur kode yang terjadi 

antara bahasa asli (dalam penelitian ini yaitu: bahasa Indonesia, bahasa Jawa dengan 
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tingkat tutunya) dengan bahasa asing. Dalam tuturannya, kadang kala kernet menuturkan 

penawaran jasa kepada penumpang dengan campur kode ke dalam, selain itu ada kalanya 

juga kernet dalam tuturannya menggunakan campur kode ke luar. Berikut merupakan 

campur kode yang terjadi pada data tuturan kernet bus kota Surakarta.  

4.4.2.2.1 Campur Kode Bahasa Jawa dengan Bahasa Asing 

Campur kode antara bahasa Jawa dengan bahasa asing dapat dilihat pada data berikut ini.   

 
 
Data (57) 
 

26. Poin, poin-poin, (`````) yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Poin, poin-poin, (`````) ayo!’ 
 

 

Data (58) 

 

22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’  
 

 
Data (59) 
 

29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 

 

Campur kode yang terjadi pada data (57), (58), dan (59) adalah campur kode yang 

terjadi antara bahasa Jawa dengan bahasa asing. Pada data (57) tuturan 26, campur kode 

terjadi karena tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu kata: yo ‘ayo’, dengan kode bahasa 

Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Begitu juga dengan data (58) tuturan 22, campur kode 

terjadi karena tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu kata: yo ‘ayo’ dan nengah ‘ke 

tengah’, dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Pada data (59) tuturan 29, 

campur kode terjadi karena tercampurnya kode bahasa Jawa, yaitu kata: yo ‘ayo’, sik 
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‘tunggu’, dan mburi ‘belakang’, dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata dobel (double) 

‘rangkap’. 

 

4.4.2.2.2 Campur Kode Bahasa Indonesia dengan Bahasa Asing 

Campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa asing dapat dilihat pada data 

berikut ini. 

 

 

Data (60) 

7.  (`````) poin satu, tarik! 
 ‘(`````) poin satu, tarik!’ 
 
18. Manahan, Balapan, depan poin satu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Manahan, Balapan, depan poin satu!’  
 
 

Data (61) 
 

15. Ya poin (`````)!(D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Ya poin (`````)!’ 

 
 
Data (62) 
 

45. Dobel depan, dobel-dobel! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 

 

Campur kode yang terjadi pada data (60), (61), dan (62) adalah campur kode yang 

terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Pada data (60) tuturan 7, campur 

kode terjadi karena tercampurnya kode bahasa Indonesia, yaitu kata: satu dan tarik, 

dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Pada data (60) tuturan 18, campur 

kode terjadi karena tercampurnya kode bahasa Indonesia, yaitu kata: satu dan depan, 
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dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Pada data (61) tuturan 15, campur 

kode terjadi karena tercampurnya kode bahasa Indonesia, yaitu kata: ya, dengan kode 

bahasa Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Dan pada data (62) tuturan 45, campur kode terjadi 

karena tercampurnya kode bahasa Indonesia, yaitu kata: depan, dengan kode bahasa 

Inggris, yaitu kata dobel (double) ‘rangkap’. 

 

 

 

4.4.2.3 Campur Kode ke Dalam dan ke Luar (Inner-Outer Code Mixing) 

Campur kode ke dalam dan ke luar adalah campur kode antara bahasa asli (bahasa Jawa 

dengan bahasa Indonesia) dengan bahasa asing yang terjadi dalam satu peristiwa 

tutur. Campur kode ke dalam dan ke luar pada tuturan kernet bus kota Surakarta 

dapat dilihat pada data tuturan berikut.   

Data (63) 

4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu-tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 

 
Pada data (63) tuturan 4, 34, dan 45 terjadi campur kode ke dalam dan ke luar, hal 

ini dikarenakan terjadinya percampuran antara kode bahasa Jawa dengan  bahasa 

Indonesia, dan dengan bahasa asing. Pada tuturan 4, campur kode terjadi karena 

percampuran antara kode bahasa Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’ dan yo ‘ayo’, dengan kode 

bahasa Indonesia, yaitu kata banyak dan tarik, dan dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata 

poin ‘nilai’. Pada tuturan 34, campur kode terjadi karena percampuran antara kode bahasa 

Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu kata kiri, naik, dan 
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turun, dan dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata dobel (double) ‘rangkap’. Pada tuturan 

45, campur kode terjadi karena percampuran antara kode bahasa Jawa, yaitu: kata yo 

‘ayo’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu kata depan dan tarik, dan dengan kode bahasa 

Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Campur kode ke dalam dan ke luar juga dapat dilihat pada 

data berikut ini.  

Data (64) 

4. (`````) sik-sik, dobel-dobel, orang tua-orang tua! 
‘(`````) tunggu-tunggu, dobel-dobel, orang tua-orang tua!’ 

 

5. (`````) poin, tunggu sik, wong tua! 
‘(`````) poin, tunggu dulu, orang tua!’ 

 

6. (`````) ngarep kiri, tunggu, dobel-dobel! (D5/TKBKS/04/08/2004) 
‘(`````) depan kiri, tunggu, dobel-dobel!’ 

 

Pada data (64) tuturan 4, 5, dan 6 terjadi campur kode ke dalam dan ke luar, hal 

ini dikarenakan terjadinya percampuran antara kode bahasa Jawa dengan  bahasa 

Indonesia, dan dengan bahasa asing. Pada tuturan 4, campur kode terjadi karena 

percampuran antara kode bahasa Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’, dengan kode bahasa 

Indonesia, yaitu kata orang tua, dan dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata dobel 

‘rangkap’. Pada tuturan 5, campur kode terjadi karena percampuran antara kode bahasa 

Jawa, yaitu: kata sik ‘tunggu’ dan wong tua ‘orang tua’, dengan kode bahasa Indonesia, 

yaitu kata tunggu, dan dengan kode bahasa Inggris, yaitu kata poin ‘nilai’. Pada tuturan 6, 

campur kode terjadi karena percampuran antara kode bahasa Jawa, yaitu: kata ngarep 

‘depan’, dengan kode bahasa Indonesia, yaitu kata kiri  dan tunggu, dan dengan kode 

bahasa Inggris, yaitu kata dobel ‘rangkap’. 
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4.5 Variasi Makna Tuturan pada Penggunaan Bahasa Jawa oleh Kernet Bus Kota 

Surakarta 

Dalam menjalankan tugasnya, kernet menawarkan jasa pada para penumpang 

menggunakan berbagai tuturan. Masing-masing tuturan kernet mempunyai maksud 

tertentu sebagai strategi tuturnya. Tuturan kernet itu ada yang mempunyai maksud 

penawaran rute kepada penumpang, imbauan kepada sopir bus kota, peringatan 

kepada penumpang dan sopir, dan juga aba-aba yang ditujukan kepada sopir. 

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk variasi makna tuturan kernet bus kota 

Surakarta yang sering digunakan selama dalam mengkerneti bus kota. 

4.5.1 Penawaran Rute 

Penawaran rute merupakan hal paling utama yang harus dilakukan oleh seorang kernet 

bus kota, karena tanpa penawaran dari kernet mungkin calon penumpang 

kurang/tidak tahu akan rute perjalanan dari bus kota dan akibatnya bus kota tidak 

mendapatkan penumpang. Penawaran rute oleh kernet bus kota dapat dilihat pada 

data tuturan berikut.   

Data (65) 

1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 
‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 

2.  Baron, Jongke, Tipes! 
‘Baron, Jongke, Tipes!’ 
 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 

11. Ngetan-ngetan! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
‘Ke timur-ke timur!’ 

 

Data (66)  

1.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
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3. Paulan, Gajahan, Madu, Jajar, Manahan, Madu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
‘Paulan, Gajahan, Colomadu, Jajar, Manahan, Colomadu!’ 

 
 
Data (67) 
 

4.  Pasar-pasar, Pasar Legi! 
‘Pasar-pasar, Pasar Legi!’ 
 

11. Suro-Suro! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
 

Data (68) 
 

1.  Mbak Palur-Palur! 
‘Mbak Palur-Palur!’ 
 

2.  Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 

4.  Palur, kampus, Pak Balapan! 
 ‘Palur, kampus, Pak Balapan!’ 

 
5.  Kleco-Kleco! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Kleco-Kleco!’ 

 

Selama dalam perjalanan, kernet selalu menawarkan rute kepada semua calon 

penumpang. Dalam menawarkan rute, kernet menawarkan dengan nama-nama wilayah 

atau nama jalan yang akan dilewati oleh bus kota. Tetapi kadang kala penawaran itu 

hanya berupa arah jalannya bus kota, yaitu ke barat (dari Palur ke Kartasura) atau ke 

timur (dari Kartasura ke Palur), seperti halnya pada data (65) tuturan 11. Dalam 

penawarannya kernet hanya menawarkan dengan tuturan ngetan-ngetan ‘ke timur-ke 

timur. Dalam penyebutan nama tempat, ada kalanya kernet menyebut dengan nama 

lengkap, tetapi kadang kala kernet bus kota menyebut hanya dengan nama singkat. 

 

4.5.2 Imbauan 
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Selain menawarkan jurusan, kernet juga memberikan imbauan kepada sopir bus kota 

tentang keadaan yang sedang terjadi di ruang penumpang dan yang terjadi 

sehubungan dengan bus kotanya. Imbauan itu biasanya berhubungan dengan naik 

dan turunnya penumpang bus kota, serta imbauan tentang bus kota lain yang satu 

jalur trayek atau bus kota lain yang melewati jalan yang sama. Imbauan ini 

dimaksudkan agar sopir tahu dan paham akan keadaan penumpang yang akan naik 

atau turun dari bus kota, serta mengerti bagaimana mengemudikan bus kotanya 

sehubungan dengan jarak dengan bus kota lainnya. Berikut merupakan data tuturan 

imbauan dari kernet kepada sopir selama dalam perjalanan. 

Data (69) 

8.  Belakang jauh Mas!  
 ‘Belakang jauh Mas!’ 
 
13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
17. (`````) dalan ngidul, yo! 
 ‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 
20. Poin-poin (`````)! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Poin-poin (`````)!’ 
 

Data (70) 

7.  (`````) poin satu, tarik! 
‘(`````) poin satu, tarik!’ 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 
‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 

20. Pojok-pojok, kosong! 
‘Pojok-pojok, kosong!’ 
 

27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua-orang tua, yo! 
‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua-orang tua, ayo!’ 
 

34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 

38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
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‘(`````) kiri-kiri, tunggu, barang-barang!’ 
 

39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 

 
 

Data (71) 
 

3.  Mburi raketok, terus! 
  ‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 
5.  Seket karo pitu lima jik ning kene kok! 
 ‘Lima puluh dan tujuh lima masih di sini kok!’ 
 
25. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
  ‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 
27. Ya, kiri  tahu kupat (`````)! 
  ‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 

 
 
Data (72) 
 

11. (`````) kiri-kiri,  ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
 

24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
30. (`````) hop, gawan! 

 ‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
 

42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 

 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari ! 

‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 

45. Dobel depan, dobel-dobel! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 
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Dalam perjalanan, selain menawarkan rute, kernet juga memberi imbauan kepada 

sopir bus kota. Imbauan yang dituturkan kernet bus kota Surakarta pada umumnya 

menggunakan bahasa Jawa, tetapi ada imbauan yang menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahkan menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris). Imbauan dengan bahasa Jawa yaitu 

pada kata ngarep ‘depan’, gawan ‘barang bawaan’, dsb. Imbauan dengan bahasa 

Indonesia seperti pada kata balita, orang tua, barang, naik turun, dsb. Imbauan dengan 

bahasa asing (bahasa Inggris) yaitu pada kata dobel dan poin.  Hal ini dimaksudkan agar 

sopir mengerti keadaan di sekitar bus kota sehubungan dengan naik-turunnya penumpang 

dan tidak tergesa dalam menjalankan bus kotanya. 

 

4.5.3 Penekanan/Penyangatan Tuturan 

Dalam tuturannya kernet biasanya menuturkan dengan penekanan, yaitu dengan 

menuturkan berulang-ulang. Banyak alasan yang diutarakan oleh kernet dalam 

masalah mengapa terjadi penekanan tuturan. Salah satu alasannya, yaitu karena 

dalam perjalanan atau ruang lingkup bus kota, keadaannya selalu ramai dan bising, 

jadi jika tuturan itu hanya sekali mungkin hal itu tidak akan terdengar, baik oleh 

penumpang atau sopir bus kota. Alasan lainnya adalah sebagai penanda, kalau itu 

merupakan tuturan dari seorang yang berprofesi sebagai kernet. Penekanan tuturan 

dari kernet bus kota Surakarta dapat dilihat pada data tuturan berikut ini.   

Data (73) 
 

5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu!’ 
 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 

7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 

11. Ngetan-ngetan! 
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‘Ke timur-ke timur!’ 
 

13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
14. Klewer-klewer Mbak yo! 
 ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 
20. Poin-poin (`````)! 
 ‘Poin-poin (`````)!’ 
 
23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
25. (`````) hop-hop-hop-hop, awas! 
 ‘(`````) berhenti-berhenti, awas!’ 
 
36. Kalem wae, kalem-kalem! 
 ‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 
39. Gandheng-gandheng, yo! 
 ‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
41. Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres! 
 ‘Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres!’ 
 
43. SMA-SMA (`````)! 
 ‘SMA-SMA (`````)!’   
 
44. Palur-Palur, (`````) yo! 
 ‘Palur-Palur, (`````) ayo!’ 
 
46. Mas-Mas-Mas, ayo! 
 ‘Mas-Mas-Mas, ayo!’ 
 
49. (`````) operan-operan! 
 ‘(`````) operan-operan!’ 
 
57. Kampus-kampus, terus, pojokan (`````)! 
 ‘Kampus-kampus, terus, pojok (`````)!’ 
 
61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004)  
 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan, tunggu, tarik!’  

 
 
Data (74) 
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4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
‘(`````) poin, tunggu-tunggu tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 

8.  Madu-Madu, Madu! 
‘Colomadu-Colomadu, Colomadu!’ 
 

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
‘Ayo geser-geser, Mbaknya yang baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 

11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 
‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 

20. Pojok-pojok, kosong! 
‘Pojok-pojok, kosong!’ 

 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua-orang tua, yo! 

‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua-orang tua, ayo!’   
 

25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! 
‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 
 

27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua-orang tua, yo! 
‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua-orang tua, ayo!’ 
  

28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! 
‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 
 

32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 

34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 

37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 

38. (`````) kiri-kiri , sik tahan, barang-barang! 
‘(`````) kiri-kiri, tunggu, barang-barang!’ 
 

40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
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‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 

42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak-banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 

43. Yo mumpung ijo yo, terus-terus kana banter! 
‘Ayo lampu hijau, terus-terus sana kencang!’ 

 
44. Gelora-gelora, kosong! 

‘Gelora-Gelora, kosong!’ 
 

45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! 
‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 
 

47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? (D2/TKBKS/06/03/2004) 
‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 

 
 
 
 
Data (75) 
 

1.  Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri! 
  ‘Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri!’ 
 
4.  Pasar-pasar, Pasar Legi! 
  ‘Pasar-pasar, Pasar Legi!’ 
 
6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
10. Pajang-Pajang, Gumpang!  
  ‘Pajang-Pajang, Gumpang!’ 
 
11. Suro-Suro! 
  ‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri , yo! 
  ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
 
14. Awas-awas becak, prei kiri, yo! 
  ‘Awas-awas becak, kiri kosong, ayo!’ 
 
16. Kalem-kalem! 
  ‘Kalem-kalem!’ 
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22. Kartasura-Kartasura, Kartasura Mas! 
 ‘Kartasura-Kartasura, Kartasura Mas!’ 
 
26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
 ‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
 
29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! 
  ‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! 
  ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 
37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
  ‘(`````) tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 
41. Minal-minal , habis! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘Terminal-terminal, habis!’ 

 
 
 
Data (76) 
   

1. Mbak Palur-Palur! 
 ‘Mbak Palur-Palur!’ 
 
5.  Kleco-Kleco! 
  ‘Kleco-Kleco!’ 
 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
10. Lur-Lur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri , ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
14. Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas? 
 ‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas?’ 
 
18. Lur-Palur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
19. Mbake-Mbake, kampus yo! 
  ‘Mbaknya-Mbaknya, kampus ayo!’ 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
34. Mbak kosong-kosong, Palur, Panggung, Jebres! 
 ‘Mbak kosong-kosong, Palur, Panggung, Jebres!’ 
 
40. Mbak Palur, Lur-Palur , sebentar-sebentar! 
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
  ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari ! 
  ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 
45. Dobel depan, dobel-dobel! 
  ‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 
 
48. Ndheng-ndheng! 
  ‘Gandeng-gandeng!’ 
 
50. Terminal-terminal! 
  ‘Terminal-terminal!’ 
 
51. (`````) hop-hop-hop! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
  ‘(`````) berhenti-berhenti!’ 

 
Dari data (73), (74), (75), dan (76) dapat dilihat bahwa dalam menyebut nama 

tempat/wilayah, memberi imbauan, dan memberi aba-aba selalu dituturkan berulang-

ulang. Hal itu dimaksudkan untuk menekankan kata yang dituturkan berulang-ulang 

sebagai inti dari tuturannya. Maksud lain dari penekanan tuturan adalah supaya tuturan 

itu lebih terdengar karena bisingnya situasi di sekitar kernet dalam menuturkan. Tuturan 

seperti itu merupakan kekhasan tuturan dari seorang kernet.  

 

4.5.4 Peringatan 
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Penyebutan nama suatu tempat atau wilayah oleh kernet bus kota tidak hanya pada 

penawaran rute kepada para penumpang saja, tetapi dalam menurunkan 

penumpang, kernet juga memberi peringatan. Hal itu dimaksudkan agar para 

penumpang tahu, kalau rute yang dituju sudah sampai. Peringatan dari kernet ini 

juga sangat penting bagi penumpang, kadang kala penumpang tidak tahu daerah 

yang mana yang akan dituju karena hanya tahu namanya saja. Selain itu kadang 

penumpang tidur waktu naik bus kota, jadi perlu untuk diingatkan. Bentuk tuturan 

peringatan dari kernet bus kota Surakarta dapat dilihat pada data berikut. 

 

Data (77) 

23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
38. Sabar motor (`````)! 
 ‘Sabar motor (`````)!’ 
 
43. SMA-SMA (`````)! 
 ‘SMA-SMA (`````)!’   
 
52. Klewer-Klewer, (`````) ya terus! 
 ‘Klewer-Klewer, (`````) ya terus!’ 
 
53. Pojok (`````), terus, wolu lima awas! 
 ‘Pojok (`````), terus, delapan lima awas!’ 
 
61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan-barang bawaan, tunggu-tunggu, tarik!’ 

 
 
Data (78) 

 
13. Yo yang Klegen dekat pintu! 
 ‘Ayo yang turun Klegen mendekat ke pintu!’ 
 
15. Madu-Madu, yo persiapan yang halte Madu geser pintu, kiri!  
 ‘Colomadu-Colomadu, ayo persiapan yang halte Colomadu geser pintu, kiri!’  
 
16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 

Mbak, yo tarik! 
 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 

Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
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23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
 ‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 
25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! 
 ‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 
 
28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! 
 ‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 
 
32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
 ‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 
33. Yo yang Adipura, Indo Jati!  
 ‘Ayo yang Adipura, Indo Jati!’ 
 
35. Baturan, PDAM, kosong! 
 ‘Baturan, PDAM, kosong!’ 
 
37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
 ‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 
41. Manahan banyak turun, banyak turun! 
 ‘Manahan banyak turun, banyak turun!’ 
 
42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
 ‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak-banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 
44. Gelora-gelora, kosong! 
 ‘Gelora-Gelora, kosong!’ 
 
45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! 
 ‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 
 
47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? 
 ‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 
 
50. Balapan yang Balapan! 
 ‘Balapan yang Balapan!’ 
 
51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
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 ‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 
 
 

Data (79) 
 

25. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
 ‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 
27. Ya, kiri tahu kupat (`````)! 
  ‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 
 
32. (`````) sik, gapura jati! 
 ‘(`````) tunggu, gapura jati!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! 
 ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 
36. Pundi? Yo pasar! 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 
 
40. Pojok-pojok! 
 ‘Pojok-pojok!’ 
 
41. Minal-minal, habis! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Terminal-terminal, habis!’ 

 
 
Data (80) 
 

24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
41. (`````) ya dalan ngidul! 
 ‘(`````) ya jalan ke selatan!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
50. Terminal-terminal! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Terminal-terminal!’ 

 
Pada tuturan peringatan data (77), (78), (79), dan (80), kernet menuturkan nama 

tempat/wilayah di mana bus kota itu sudah sampai. Kernet biasanya memberi 
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peringatan dengan menyebutkan seperti nama sekolah, pasar, kantor, dsb., kerena di 

sekitar jalan/tempat berhentinya bus ada bangunan/benda yang diberi nama 

tersebut. Tetapi ada tuturan kernet yang menawarkan peringatan nama suatu 

tempat, tetapi bangunan/benda yang diberi nama tersebut sudah tidak ada. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tuturan berikut.  

Data (81) 

 

7. Persiapan yang SMP-SMP, ya kiri (````)! 
‘ Persiapan yang SMP-SMP, ya kiri (`````)!’ 

 

8. ABC kiri (````)! 
‘ ABC kiri (`````)!’ 

 

9. (`````) Botol kiri Botol! (D5/TKBKS/04/08/2004) 
‘(`````) Botol kiri Botol!’ 

 
Pada data (81) nama SMP adalah nama tempat di sebelah timur TBS, ABC adalah 

nama tempat di sebelah timur jembatan Jurug, dan Botol adalah nama pertigaan terminal 

Palur. Bangunan/benda yang disebutkan oleh kernet di tempat tersebut sudah tidak ada, 

tetapi kernet selalu memberi peringatan dengan menyebut nama bangunan/benda itu. Hal 

itu dikarenakan karena nama bangunan/benda itu dahulu ada dan sangat dikenal, dan 

nama itu selalu disebutkan karena telah menjadi kebiasaan dan kesepakatan untuk 

dituturkan oleh setiap kernet bus kota. 

 

4.5.5 Aba-aba 

Walaupun sudah mahir dalam mengemudikan bus kota, sopir juga memerlukan aba-aba 

dari kernet. Aba-aba ini diperlukan karena keterbatasan dari sopir untuk 

mengetahui seluruh sisi bus kota. Sopir hanya tahu dan paham keadaan depan bus 

kota, tetapi keadaan samping dan belakang dari bus kota sopir tidak tahu. Selain itu 

sehubungan dengan naik atau turunnya penumpang, sopir juga memerlukan aba-aba 
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terutama dalam menghentikan dan menjalankan bus kota. Berikut ini merupakan 

data tentang aba-aba dari kernet bus kota kepada sopir bus kota. 

Data (82) 

1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 
 ‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 
3.  Kanan! 
 ‘Kanan!’ 
 
4.  (`````) hop, yo! 
 ‘(`````) berhenti, ayo!’ 
 
5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
 ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu!’ 
 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo!’ 
 
9.  Pajang, Jongke, Baron, yo! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron, ayo!’ 
 
10. Yo Pak! Yo trus! 
 ‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 
 
 13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
24. Awas! Tarik! 
 ‘Awas! Tarik!’ 
 
29. Terus! 
 ‘Terus!’ 
 
36. Kalem wae, kalem-kalem! 
 ‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 
37. Kalem! 
 ‘Kalem!’  
 
39. Gandheng-gandheng, yo! 
 ‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
 
 
54. Ndheng! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Gandeng!’ 
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Data (83) 
 

4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu banyak penumpang, ayo tarik!’ 
 
14. Kosong, yo terus! 
 ‘Kosong, ayo terus!’ 
 
15. Madu-Madu, yo persiapan yang halte Madu geser pintu, kiri ! 
 ‘Colomadu-Colomadu, ayo persiapan yang halte Colomadu geser pintu, kiri!’  
 
16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 

Mbak, yo tarik! 
 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 

Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 
27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
 
32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 

 
 
Data (84) 
 

1.  Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri ! 
  ‘Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri!’ 
 
2.  Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, terus! 
  ‘Gumpang-Gumpang, Pasar legi, terus!’ 
 
3.  Mburi raketok, terus! 
  ‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 
6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
8.  Piro telulase, telulase pira? Yo! 
  ‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri , yo! 
  ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
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13. Prei kiri , yo terus! 
 ‘Kiri kosong, ayo terus!’ 
 
16. Kalem-kalem! 
  ‘Kalem-kalem!’ 
 
17. (`````) yo mangkat yo! 
  ‘(`````) ayo berangkat!’ 
 
31. (`````) sik-sik! 
  ‘(`````) tunggu!’ 
 
33. (`````) kiri depan, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘(`````) kiri depan, ayo!’ 

 
 
Data (85) 

 
6.  Mbak Kleco-Kleco, yo! 
 ‘Mbak Kleco-Kleco, ayo!’ 
 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri , ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 

hop-hop-hop! 
 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 

berhenti-berhenti!’ 
 
30. (`````) hop, gawan! 
  ‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
 
37. Yo kiri-kiri , (`````) terus! 
  ‘Yo kiri-kiri, (`````) terus!’ 
 
38. Yo awas, Palur-Palur! 
  ‘Yo awas, Palur-Palur!’ 
 
40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar! 
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
46. (`````) kiri, yo terus! 
  ‘(`````) kiri, ayo terus!’ 
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48. Ndheng-ndheng! 
  ‘Gandeng-gandeng!’ 
 
49. (`````) kiri , terus! 
  ‘(`````) kiri, terus!’ 
 
51. (`````) hop-hop-hop! (D4/TKBKS/09/03/2004)  
  ‘(`````) berhenti-berhenti!’ 

 
Kernet dalam setiap menurunkan atau menaikkan penumpang selalu disertai 

dengan aba-aba. Hal itu dimaksudkan agar sopir bus kota jelas, kapan sopir harus 

menghentikan dan kapan sopir harus menjalankan bus kota. Jika tidak diberi aba-aba 

mungkin sopir kurang tahu dan mungkin akan menjadikan kecelakaan penumpang pada 

saat naik atau turun dari bus kota. Aba-aba dari kernet itu sangat singkat, tetapi maksud 

dari aba-aba itu sudah menjadi kesepakatan, dan sopir mengambil tindakan sesuai dengan 

kesepakatan jika mendengar aba-aba itu.   

 

4.5.6 Efektivitas dan Efisiensi Tuturan 

Selain gaya pengulangan tuturan, kernet juga mempunyai gaya dalam 

memendekkan kata. Kata-kata yang dipendekkan itu antara lain aba-aba dan juga nama 

tempat/wilayah. Pada dasarnya, tuturan kernet merupakan tuturan yang singkat, tetapi 

karena untuk lebih efektif dan efisiennya sebuah tuturan, kata dari tuturan yang singkat 

itu diperpendek lagi. Data berikut ini merupakan bentuk pemendekan kata dari tuturan 

kernet bus kota Surakarta.  

 

Data (86) 

29. Terus! 
 ‘Terus!’ 
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33. Lur , (`````) hop, yo! 
 ‘Palur, (`````) berhenti, ayo!’ 
 
54. Ndheng! 
 ‘Gandeng!’ 
 
62. Yo Surya! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Ayo Surya!’ 

 
 
Data (87) 

1.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
 ‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 
4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu banyak penumpang, ayo tarik!’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 
17. Palur, Pasar Nongko, Balapan, proliman! 
 ‘Palur, Pasar Nongko, Balapan, proliman!’ 
 
37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
 ‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas!’  
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 

(D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 

 
 
Data (88) 

3.  Mburi ra ketok, terus! 
 ‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 
11. Suro-Suro! 
  ‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
 ‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
 
41. Minal-minal , habis! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘Terminal-terminal, habis!’ 
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Data (89) 
 

2.  Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
  ‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 
4.  Palur, kampus, Pak Balapan! 
 ‘Palur, kampus, Pak Balapan!’ 
 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
10. Lur-Lur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
17. Kampus-kampus, Balapan, Jebres, Sar Legi, Monumen Pers! 
  ‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres, Pasar Legi, Monumen Pers!’ 
 
18. Lur-Palur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
20. Palur, kampus, Palur, Bu! Ra! 
  ‘Palur, kampus, Palur, Bu! Tidak!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
  ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
48. Ndheng-ndheng! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Gandeng-gandeng!’ 

 

Tuturan singkat merupakan tuturan yang khas dan menjadi penanda kalau itu 
merupakan tuturan seorang kernet. Dalam menuturkan nama tempat/wilayah atau 
mengatakan sesuatu selalu dalam tuturan yang singkat. Hal itu dimaksudkan untuk 
menjadikan tuturan kernet efektif dan efisien, karena dituturkan di atas bus kota yang 
sedang melaju. Jika tuturan kernet itu lengkap, mungkin tuturan itu tidak akan tertangkap 
oleh mitra tutur yang berada di dekat bus, tuturan kernet akan lengkap dalam waktu yang 
cukup lama, padahal bus terus melaju dan bergerak menjauh dari mitra tutur tersebut dan 
menjadikan tuturan itu tidak akan tertangkap seluruhnya. Berdasarkan alasan tersebut 
menjadikan tuturan kernet bus kota menjadi singkat dan komunikatif. 

   

4.5.7 Kosakata Khusus Penanda Tuturan Kernet Bus Kota Surakarta  
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Selain data dalam bentuk tuturan, dalam penelitian ini juga diperoleh data yang 
berupa kosakata khusus yang sering dituturkan oleh kernet bus kota Surakarta. Kosakata 
khusus ini merupakan penanda kalau kosakata seperti pada data merupakan kosakata 
seorang yang berprofesi sebagai kernet. Berikut merupakan pengelompokan kosakata 
khusus penanda tuturan dari kernet bus kota Surakarta.  

4.5.7.1 Kondisi/Umur Penumpang Bus Kota 

Data (90) 

4.  Anak kecil → anak-anak 

5.  Anak sekolah ‘penumpang anak sekolah’ 

6.  Anak-anak ‘penumpang anak-anak’ 

7.  Anggur ‘penumpang orang tua’ 

19.  Balita ‘anak kecil (< 5 tahun) atau orang tua (< 50 tahun)’  

71.  Ibu hamil ‘ibu yang sedang hamil/ibu sedang menggendong anak’  

72.  Ibu-ibu ‘orang perempuan/ibu-ibu’ 

109. Mbah-mbah ‘penumpang orang tua atau orang yang jalannya lambat seperti 

orang tua’ 

125. Nenek-nenek ‘orang tua wanita atau orang wanita yang jalannya lambat seperti 

nenek-nenek’ 

145. Orang tua ‘penumpang yang usianya sudah tua atau penumpang yang jalanya 

lambat’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Dalam menyebutkan umur penumpang bus kota, kernet kadang menyebut dengan 

keadaan yang sesungguhnya, misalnya orangnya tua disebutkan dengan kata orang 

tua, mbah-mbah, nenek-nenek, kalau anak kecil disebutkan dengan kata anak-anak, 

balita, dsb. Tetapi kadang juga kernet menyebut dengan berbagai variasi atau 

keadaan yang tidak semestinya, seperti pada kata balita, anggur, ibu hamil, ibu-ibu, 

dan mbah-mbah/nenek-nenek. Kata balita tidak hanya untuk menyebutkan anak 

usia di bawah lima (5) tahun, tetapi biasanya juga digunakan untuk menyebut orang 

tua, karena kata balita singkatan dari bawah lima puluh tahun. Begitu juga dengan 

kata anggur, orang tua oleh kernet sering disebut dengan kata anggur. Hal itu 

dikarenakan kata orang tua sama seperti merek sebuah minuman, yaitu Anggur 

Cap Orang Tua. Kata ibu hamil kadang digunakan semestinya, yaitu untuk 
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menyebut ibu yang sedang hamil, tetapi kata ibu hamil juga digunakan untuk 

menyebut orang yang sedang menggendong anak atau membawa barang bawaan. 

Kata ibu-ibu, mbah-mbah/nenek-nenek kadang digunakan untuk menyebut orang 

dengan semestinya, tetapi kadang digunakan untuk menyebut orang perempuan 

yang jalannya lambat seperti ibu-ibu, mbah-mbah/nenek-nenek.  

 

4.5.7.2 Nama Tempat/Tujuan  

Data (91) 

9.  Apotek ‘apotik/toko obat’ 

11.  Asrama ‘asrama’ 

20.  Bangjo ‘lampu pengatur lalu lintas (traffic ligh) 

27.  Buk (ngebuk) ‘jembatan kecil’ 

35.  Dalan menggok ‘jalan menikung/tikungan’ 

36.  Dalan mudhun ‘jalan menurun’ 

37.  Dalan munggah ‘jalan menanjak 

38.  Dalan ngalor ‘jalan ke arah utara’ 

39.  Dalan ngetan ‘jalan ke arah timur’ 

40.  Dalan ngidul ‘jalan ke arah selatan’ 

41.  Dalan ngulon ’jalan ke arah barat’ 

62.  Enggok-enggokan ‘jalan menikung/tikungan’ 

64.  Gapura ‘gapura/pintu gerbang’ 

69.  Halte ‘halte bus/tempat pemberhentian bus’ 

77.  Jembatan ‘jembatan’ 

79.  Kampus ‘kampus’ 

82.  Kantor kecamatan ‘kantor kecamatan’ 

83.  Kantor kelurahan ‘kantor kelurahan’ 

84.  Kantor polisi ‘kantor polisi’ 

85.  Kantor pos ‘kantor pos’ 

95.  Koramil ‘kantor Koramil’ 

98.  Lapangan ‘lapangan’ 

116. Mesjid ‘masjid’ 
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117. Minal → terminal 

146. Pabrik ‘pabrik’ 

148. Palang ‘pintu lintasan kereta api’ 

149. Pangkalan ‘tempat memangkal (Pangkalan AU, pangkalan ojek, pangkalan 

taksi, panglalan becak, dsb.)’ 

150. Panti ‘panti (Panti Waluyo, Panti Kustati, panti pijat, dsb.)’  

153. Pasar ‘pasar (Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Klewer, Pasar Nangka, Pasar 

Kliwon, Pasar Pon, dsb.)’ 

156. Pertigaan ‘pertigaan (jalan simpang tiga)’ 

158. Pintu ‘pintu gerbang atau pintu masuk’ 

160. PMI ‘kantor PMI’ 

166. Pom bensin ‘pompa bensin’ 

167. Pos ‘pos (pos polisi, kantor pos, poskamling, dsb.)’ 

168. Pos polisi ‘pos polisi’ 

169. Poskamling ‘poskamling’ 

170. Prapatan ‘perempatan jalan’ 

173. Proliman ‘jalan simpang lima’ 

174. Protelon ‘pertigaan jalan’ 

176. Puskesmas ‘Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)’ 

183. Rumah sakit ‘rumah sakit’ 

185. Sar → pasar 

188. SD ‘Sekolah Dasar’ 

197. SMA ‘Sekolah Menengah Atas’ 

198. SMP ‘Sekolah Menengah Pertama’ 

199. Stasiun ‘stasiun (tempat pemberhentian kereta api)’ 

200. STM ‘Sekolah Teknik Menengah’ 

207. Tanggul ‘tanggul’ 

208. Tanjakan ‘jalan menanjak’ 

212. Terminal ‘terminal bus kota’ 

215. TK ‘Taman Kanak-kanak’ 

216. Toko ‘toko’  
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219. Tugu ‘tugu’ 

222. Wartel ‘Warung Telkom’ 

223. Warung ‘warung’ 

224. Wit ringin ‘pohon beringin’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Data (91) adalah istilah yang biasanya disebutkan untuk memberi tanda sebagai 
tempat berhenti dan turunnya penumpang bus kota. Kata-kata tersebut sudah menjadi 
sebuah kesepakatan dalam menyebutkannya. Sebagai contoh kata SMP, karena disekitar 
jalan itu ada bangunan SMP maka jika akan turun disekitar bangunan itu harus 
menyebutkan “turun SMP” . Tetapi ada juga penyebutan yang bangunan/bendanya tidak 
ada seperti yang disebutkan. Penumpang bus, jika akan turun di sebelah timur TBS selalu 
menyebutkan “turun SMP” , padahal bangunan SMP di sekitar tempat itu tidak ada. Hal 
itu dikarenakan dahulu bangunan tersebut ada dan terkenal serta menjadi kesepakatan 
bersama untuk terus menyebut daerah tersebut dengan kata SMP. 

  

4.5.7.3 Aktivitas Operasional Bus kota  

Data (92) 

18.  Bali ‘pulang ke garasi’ 

49.  Diisi ‘tambah bahan bakar’ 

50.  Dijog ‘ditambah (bahan bakar, oli, air radiator)’ 

51.  Dikirke ‘sedang diperiksa kelayakan jalan di DLLAJ’ 

54.  Dipanasi ‘mesin supaya dipanasi’ 

90.  Kir  ‘periksa kelayakan jalan bus kota’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

111. Mbengkel ‘bus kota masuk bengkel’ 

123. Nambalke ‘menambalkan ban yang bocor’ 

124. Ndhekem ‘bus kota masih menunggu penumpang dalam waktu lama dan tidak 

segera jalan’ 

132. Ngedhem mesin ‘berhenti dan mematikan mesin bus kota’ 

133. Ngepom ‘mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

134. Ngetem ‘menunggu penumpang di halte atau di tempat yang biasanya 

digunakan oleh banyak orang untuk menunggu bus kota’  

135. Nggeblas ‘berjalan tergesa dan dengan kecepatan tinggi’ 
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137. Ngombe ‘awak bus minum atau bus mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 

147. Pajek ‘pajak’ 

151. Parkir ‘tempat parkir atau supaya bus kota diparkir’ 

205. Tambah angin ‘imbauan untuk memompa ban bus kota’ 

221. Ulang tahun ‘kendaraan (bus kota) membayar pajak’ 

(D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Berbagai istilah ada dan bervariasi disebutkan sehubungan dengan operasional bus kota. 

Istilah-istilah itu seakan-akan sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat kernet 

bus kota, karena dalam pengoperasian bus kota di antara istilah-istilah pada data 

(92) pasti ada. Kata-kata tersebut dapat juga dikatakan sebagai penanda, jika 

tuturan tersebut adalah tuturan seorang kernet.  

 

4.5.7.4 Aba-aba Kernet Bus Kota   

Data (93) 

3. Alon ‘berjalan pelan’ 

13.  Awas ‘awas, hati-hati, waspada’ 

14.  Awas kanan ‘awas sebelah kanan’ 

15.  Awas kiri ‘awas sebelah kiri’ 

17.  Bales ‘stir diputar ke arah berlawanan dari arah putar sebelumnya’ 

25.  Belok ‘membelok/menikung’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

45.  Depan kiri ‘di depan berhenti’ 

70.  Hop ‘berhenti’ 

78.  Kalem ‘berjalan dengan santai’ 

80.  Kanan ‘arah kanan bus kota, bergeser/bergerak ke arah kanan’ 
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91.  Kiri ‘berhenti’ 

92.  Kiri depan ‘depan berhenti’ 

93.  Kiri prei  ‘dari arah kiri tidak ada pengguna jalan lain yang lewat’ 

106. Mandhek ‘berhenti’ 

107. Mangkat ‘berangkat beroperasi’ 

171. Prei ‘kosong (dari arah tertentu yang diaba-abakan, tidak ada pengguna jalan 

lain yang lewat)’ 

172. Prei kiri ‘dari arah kiri tidak ada pengguna jalan yang lewat’  

196. Sik-sik ‘tunggu’ 

201. Stop ‘berhenti’ 

202. Stop depan ‘di depan berhenti’ 

209. Tarik ‘imbauan untuk menjalankan bus kota’ 

210. Tempel ‘imbauan untuk memperpendek jarak dengan bus kota di depannya’ 

213. Tinggal ‘imbauan untuk meninggalkan penumpang yang kelamaan’ 

220. Tunggu ‘imbauan untuk menunggu penumpang’ 

(D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Dalam mengemudikan bus kota, sopir memerlukan aba-aba dari kernet. Aba-aba ini 

diperlukan karena keterbatasan dari sopir untuk mengetahui seluruh sisi bus kota. 

Sopir hanya tahu dan paham keadaan depan bus kota, tetapi keadaan samping dan 

belakang dari bus kota sopir tidak tahu. Selain itu sehubungan dengan naik atau 

turunnya penumpang, sopir juga memerlukan aba-aba terutama dalam 

menghentikan dan menjalankan bus kota. Hal itu dimaksudkan agar sopir bus kota 

jelas, kapan sopir harus menghentikan dan kapan sopir harus menjalankan bus kota. 

Jika tidak diberi aba-aba mungkin sopir kurang tahu dan mungkin akan menjadikan 

kecelakaan penumpang pada saat naik atau turun dari bus kota. Aba-aba dari kernet 

itu sangat singkat, tetapi maksud dari aba-aba itu sudah menjadi kesepakatan, 

tindakan apa yang harus dilakukan jika mendengar aba-aba itu. 

 
4.5.7.5 Halangan dan Kerusakan Bus Kota  

Data (94) 

26. Bocor ‘bannya bocor’ 
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87.  Kebanan ‘ban bocor’ 

81.  Kanginan ‘rem blong’ 

88.  Kepalang sepur ‘tertutup oleh pintu lintasan kereta api’ 

104. Macet ‘jalan macet’ 

108. Masuk angin ‘bus mogok atau rem blong’ 

111. Mbengkel ‘bus kota masuk bengkel’ 

120. Mogok ‘bus mogok/rusak’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Dalam mengoperasikan bus kota, terkadang mengalami berbagai halangan. Halangan itu 

dapat berupa keadaan jalan yang terganggu atau disebakan karena kerusakan bus 

kota. Gangguan dalam perjalanan misalnya tertutup oleh pintu lintasan kereta api 

dan jalan macet, sedangkan halangan karena kerusakan bus kota adalah seperti ban 

bocor, bus mogok, rem blong, dsb.   

 
4.5.7.6 Uang dan Setoran Bus Kota 

Data (95) 

12.  Atusan ‘uang ratusan ribu atau ratusan rupiah’ 

32.  Cembanan ‘uang sepuluhan ribu rupiah’ 

34.  Cring ‘uang logam’ 

60.  Eketan ‘uang lima puluh rupiah atau uang lima puluh ribu rupiah’ 

94.  Koin ‘uang logam’ 

178. Ranutup ‘tidak mencukupi (jumlah pendapatan kurang dari ketentuan jumlah 

setoran)’   

179. Recehan ‘uang logam’ 

180. Remuk ‘pendapatan buruk (jumlah pendapatan kurang dari kententuan jumlah 

setoran)’ 

182. Rongpuluhan ‘uang dua puluh ribu rupiah’ 

193. Setoran ‘uang setoran bus kota’ 

217. Tombok ‘uang setoran kurang’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Data (95) merupakan istilah kernet bus kota dalam menyebut jenis pecahan uang 
dan pendapatan bus kota berhubungan dengan setoran. Dalam menyebut jenis uang, 
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kernet bus kota sering menyebutkan dengan berbagai varian seperti uang receh, uang 
pecahan ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Begitu juga dalam setoran bus 
kota, sering kali terdengar istilah yang intinya arti dari kata itu adalah kerugian karena 
pendapatan sedikit. Istilah-istilah itu antara lain: ranutup, remuk, dan tombok. 

  

4.5.7.7 Jumlah Penumpang Bus Kota  

Data (96) 

2.  Akeh ‘banyak penumpang’  

22.  Banyak ‘banyak penumpang’ 

61.  Elek ‘keadaan penumpang bus kota sepi/sedikit’ 

112. Mbludak ‘penumpang penuh dan bus kota tidak dapat memuat penumpang’ 

175. Pul ‘full atau penuh’ 

181. Rombongan ‘penumpang banyak’ 

189. Sedheng ‘keadaan penumpang bus cukupan (tidak bagus dan tidak jelek)’ 

(D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Dalam menyebut banyaknya penupang bus kota, kernet tidak menyebutkan dengan 

jumlah, tetapi kernet menyebutkan dengan keadaan seperti sepi (elek ‘jelek’), 

sedang (sedheng ‘sedang/cukupan), atau ramai/banyak (mbludak ‘meluap’ dan pul 

‘penuh’). 

 

4.5.7.8 Pelayanan dan Pengaturan Penumpang Bus Kota  

Data (97) 

10.  Arisane ‘minta ongkos’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

52.  Dioperke ‘dipindahkan ke bus kota lain’ 

57.  Ditunggu ‘penumpangnya ditunggu’ 

66.  Geser ‘penumpang supaya bergeser/merapat (berdiri)’ 

99.  Lari ‘penumpang yang akan naik sedang lari mengejar bus kota bersangkutan’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

103. Lukiran ‘penumpang yang busnya dipindahkan” 
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105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju atau supaya jam keberangkatan bus 

kota maju’  

114. Melu ‘penumpang akan ikut/naik’ 

115. Mepet ‘bergerak menghimpit dengan penumpang lain (penumpang yang 

berdiri)’ 

118. Miring ‘penumpang berdiri dan menghadap ke kiri/ke kanan bus kota’ 

119. Mlayu ‘penumpang yang akan ikut sedang lari mengejar bus kota’ 

121. Mundur ‘penumpang bergeser ke belakang atau bus berjalan mundur’ 

126. Nengah ‘bergeser ke bagian tengah ruang penumpang bus kota’ 

128. Ngarep ‘penumpang di bagian depan dari ruang penumpang bus kota’ 

142. Nyebrang ‘penumpang sedang menyeberang jalan atau berada di seberang 

jalan’ 

144. Operan ‘penumpang yang dioper atau berganti dari bus kota lain’ 

157. Pindah ‘penumpang yang akan naik bus kota sedang pindah dari bus lain’  

184. Salah bis ‘bus kota yang dinaiki penumpang salah jurusan’ 

211. Tengah ‘bagian tengah bus kota’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Pengaturan penumpang merupakan tanggung jawab sepenuhnya kernet bus kota. 

Penumpang dalam kabin bus kota ditata oleh kernet supaya bus kota dapat memuat 

penumpang sebanyak mungkin. Penataan itu adalah penataan penumpang dengan 

digeser ke depan, ke belakang, dan penumpang diminta untuk menghimpit 

penumpang lain. Selain mengatur, kernet biasanya juga merangkap sebagai 

kondektur, dalam hal ini berarti kernet juga meminta ongkos dari para penumpang.    

 

4.5.7.9 Laju Bus Kota 

Data (98) 

3.  Alon ‘berjalan pelan’ 

21.  Banter ‘berjalan dengan cepat’ 

46.  Dhisik ‘jalan lebih dulu’ 

53.  Dioyak ‘bus kota lain supaya dikejar’ 

74.  Indhik-indhik ’berjalan pelan-pelan’ 
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78.  Kalem ‘berjalan dengan santai’ 

86.  Kasar ‘ugal-ugalan’ 

100. Leren ‘berhenti’ 

106. Mandhek ‘berhenti’ 

131. Ngebut ‘bus kota berjalan dengan kecepatan tinggi’ 

135. Nggeblas ‘berjalan tergesa dan dengan kecepatan tinggi’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 

225.Yak-yakan ‘banyak tingkah dan ugal-ugalan’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Data (98) adalah istilah-istilah yang sering digunakan sehubungan untuk 
menyebut laju bus kota. Laju dari bus kota itu ada yang pelan, sedang, kencang, dan ada 
yang ugal-ugalan. Untuk menyebut hal yang seperti itu, kernet bus kota menggunakan 
istilah-istilah seperti yang disebutkan pada data (98).  

 

4.5.7.10 Jam Keberangkatan Bus Kota 

Data (99) 

59.  Dudul ‘dorongan jam keberangkatan dari bus kota lain yang di belakangnya’ 

75.  Jame kecepeten ‘jam keberangkatan bus kota terlalu dini’ 

76.  Jame telat ‘jam keberangkatan bus kota terlambat’ 

97.  Kres-kresan ‘bus kota lain yang satu jalur dan menjadi pasangan 

keberangkatan dari asal ke tujuan keberangkatan’ 

105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju atau supaya jam keberangkatan bus 

kota maju’  

129. Ngawur ‘tidak sesuai dengan ketentuan jam keberangkatan bus kota’ 

152. Pas jame ‘jam keberangkatan bus kota sudah tepat’ 

159. Pirang menit ‘pertanyaan waktu jarak antara bus kota bersangkutan dengan 

bus kota satu jalur pada jam keberangkatan sebelumnya’ 

190. Selak jam ‘imbauan untuk segera karena jam keberangkatan hampir tiba’ 

191. Sepuluh menit ‘jarak dengan bus kota satu jalur di depannya 10 menit’  
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192. Setangkep ‘satu rute perjalanan pulang pergi’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Berhubungan dengan jam keberangkatan bus kota, dalam tuturan kernet bus kota 
terdapat berbagai istilah. Untuk menuturkan hal-hal yang berhubungan dengan jam 
keberangkatan bus kota, kernet menuturkan dengan istilah-istilah seperti pada data (99). 

 

4.5.7.11 Nama Bus Kota  

Data (100) 

28.  Buto ’nama bus kota, Budhi Utomo’ 

140. Nusa ‘akronim nama bus kota Nugroho Saputro’ 

187. SCT ‘nama bus kota, Sinar Ciptaprima Transport’ 

203. Surya ‘nama panggilan untuk bus kota Surya Kencana’ 

(D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
Di Surakarta terdapat banyak nama-nama bus kota. Nama-nama bus kota itu ada 

yang sering dituturkan dengan nama lengkap dan ada yang dituturkan dengan nama 

singkat. Seperti halnya nama bus kota Nu-Sa dan SCT adalah nama singkat yang sudah 

tertera di badan bus kota. Sementara untuk nama Buto dan Surya adalah pemendekan 

nama bus kota oleh kernet bus kota.  

 

4.5.7.12 Arah dan Jarak dengan Bus Kota Lain 

Data (101) 

1.  Adoh ‘jarak dengan bus kota lain jauh’ 

24.  Belakang ‘arah belakang bus kota atau pintu bus kota yang belakang’ 

31.  Cedhak ‘jaraknya dekat’ 

44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

80.  Kanan ‘arah kanan bus kota, bergeser/bergerak ke arah kanan’ 

113. Mburi ‘arah belakang bus kota, sebelah belakang dari kabin bus kota, pintu 

bus kota yang belakang’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 
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Berhubungan dengan arah dan jarak antara bus kota satu dengan bus kota yang 
lain, kernet biasa menuturkan dengan istilah seperti pada data (101). Untuk arah kernet 
menuturkan dengan kata depan, belakang, dan kanan, sedangkan untuk jarak dengan bus 
kota lain kernet menuturkan dengan kata jauh atau dekat. 

 

4.5.7.13 Nomor Polisi Bus Kota 

Data (102) 

101. Lima sanga (59) ‘sebutan bus kota lain dengan dua nopol belakang lima 

sembilan (59)’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Untuk menyebut bus kota lain, selain dengan nama bus, kernet biasa menyebut 
dengan dua nomor polisi belakang. Seperti pada data (102) istilah 59 digunakan untuk 
menyebut bus kota dengan nomor polisi AD 2659 BA. 

 

4.5.7.14  Imbauan untuk Sopir Bus Kota 

Data (103) 

16.  Bablas ‘berjalan terus/tidak berhenti’ 

20.  Bangjo ‘lampu pengatur lalu lintas (traffic ligh) 

22.  Banyak ‘banyak penumpang’ 

23.  Barang ‘barang bawaan penumpang’ 

46.  Dhisik ‘jalan lebih dulu’ 

47.  Diblongke ‘jalan terus dan tidak menaikkan penumpang’  

48.  Dienteni → ditunggu 

49.  Diisi ‘tambah bahan bakar’ 

50.  Dijog ‘ditambah (bahan bakar, oli, air radiator)’ 

52.  Dioperke ‘dioperkan ke bus kota lain’ 

53.  Dioyak ‘bus kota lain supaya dikejar’ 

54.  Dipanasi ‘mesin supaya dipanasi’ 

57.  Ditunggu ‘penumpangnya ditunggu’ 

58.  Dobel ’dua peristiwa dalam satu kali berhenti, yaitu penumpang naik dan 

turun’ 

59. Dudul ‘dorongan jam keberangkatan dari bus kota lain yang di belakangnya’ 
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63.  Gandheng ‘jalannya didahului oleh bus kota bersangkutan’ 

65.  Gawan’ barang bawaan penumpang’ 

67.  Goyang ‘bus kota mendahului dengan berjalan zig-zag terhadap kendaraan 

lainnya. 

73.  Ijo ‘lampu lalu lintas hijau’ 

89.  Ketok ‘bus kota yang berada di depan/di belakangya kelihatan’ 

91.  Kiri ‘berhenti’ 

92.  Kiri depan ‘depan berhenti’ 

96.  Kosong ‘tidak ada penumpang yang naik/turun’ 

97. Kres-kresan ‘bus kota lain yang satu jalur dan menjadi pasangan keberangkatan 

dari asal ke tujuan keberangkatan’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

104. Macet ‘jalan macet’ 

105. Maju ‘jam keberangkatan bus kota maju’  

107. Mangkat ‘berangkat beroperasi’ 

110. Mbalik ‘bus kota berjalan putar balik sebelum sampai ke tujuan’ 

114. Melu ‘ada penumpang akan ikut/naik’ 

122. Naik-turun ’penumpang ada yang naik dan ada yang turun’ 

124. Ndhekem ‘bus kota masih menunggu penumpang dalam waktu lama dan tidak 

segera jalan’ 

129. Ngawur ‘tidak sesuai dengan ketentuan jam keberangkatan bus kota’ 

130. Ngeblong ‘rem blong atau bus tidak ada penumpangnya’ 

132. Ngedhem mesin ‘berhenti dan mematikan mesin bus kota’ 

133. Ngepom ‘mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

134. Ngetem ‘menunggu penumpang di halte atau di tempat yang biasanya 

digunakan oleh banyak orang untuk menunggu bus kota’  

137. Ngombe ‘awak bus minum atau bus mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 
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142. Nyebrang ‘penumpang sedang menyeberang jalan atau berada di seberang 

jalan’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 

144. Operan ‘penumpang yang dioper atau berganti dari bus kota lain’ 

151. Parkir ‘tempat parkir atau supaya bus kota diparkir’ 

162. Poin ‘penumpang’ 

163. Poin banyak ‘penumpang lebih dari satu/banyak 

164. Poin Satu ‘penumpang satu’ 

177. Puter ‘imbauan bus kota untuk putar balik’ 

202. Stop depan ‘di depan berhenti’ 

204. Tahan ‘imbauan untuk tidak segera menjalankan bus’ 

205. Tambah angin ‘imbauan untuk memompa ban bus kota’ 

206. Tambahi ‘imbauan untuk menambah (angin, bahan bakar, dsb.)’  

209. Tarik ‘imbauan untuk menjalankan bus kota’ 

210. Tempel ‘imbauan untuk memperpendek jarak dengan bus kota di depannya’ 

214. Tinggal ‘imbauan untuk meninggalkan penumpang yang kelamaan’ 

220. Tunggu ‘imbauan untuk menunggu penumpang’ 

(D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Selain menawarkan jurusan, kernet juga memberikan imbauan kepada sopir bus kota 

tentang keadaan yang sedang terjadi di ruang penumpang dan yang terjadi 

sehubungan dengan bus kotanya. Imbauan itu biasanya berhubungan dengan naik 

dan turunnya penumpang bus kota, serta imbauan tentang bus kota lain yang satu 

jalur trayek atau bus kota lain yang melewati jalan yang sama. Imbauan ini 

dimaksudkan agar sopir tahu dan paham akan keadaan penumpang yang akan naik 

atau turun dari bus kota. 

 

4.5.7.15  Imbauan untuk Penumpang Bus Kota 
Data (104) 

15.  Awas kiri ‘awas sebelah kiri’ 
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24.  Belakang ‘arah belakang bus kota’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

66.  Geser ‘penumpang supaya bergeser/merapat (berdiri)’ 

68.  Habis ‘daerah tujuan yang ditawarkan sudah sampai’ 

105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju’  

115. Mepet ‘bergerak menghimpit dengan penumpang lain (penumpang yang 

berdiri)’ 

118. Miring ‘penumpang berdiri dan menghadap ke kiri/ke kanan bus kota’ 

121. Mundur ‘penumpang bergeser ke belakang’ 

126. Nengah ‘bergeser ke bagian tengah ruang penumpang bus kota’ 

128. Ngarep ‘penumpang di bagian depan dari ruang penumpang bus kota’ 

155. Persiapan ‘imbauan persiapan untuk turun dari bus kota’ 

194. Sikil kiwa ’kaki kiri’  

195. Sikil sik ‘kaki dulu’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Selain memberi imbauan untuk sopir, kernet juga memberi imbauan kepada penumpang 

bus kota. Imbauan ini dituturkan pada waktu penumpang akan naik dan turun serta 

pada saat berada dalam bus kota. Hal itu dimaksudkan agar penumpang aman dan 

nyaman pada saat berada dalam bus kota. Ketika mendengar tuturan imbauan dari 

kernet, penumpang hendaknya waspada dan mengikuti apa yang diimbaukan. 

Seperti pada kata awas kiri, maksud dari tuturan itu adalah supaya penumpang 

waspada terhadap pengguna jalan yang melaju dari arah kiri bus kota. Bagitu juga 

pada tuturan sikil kiwa, berarti penumpang harus turun dari bus kota dengan kaki 

kiri yang turun dulu. Jika penumpang tidak menghiraukan imbauan dari kernet 

mungkin bisa terjadi kecelakaan pada penumpang bus kota.  

    

4.5.7.16  Istilah di Sekitar Operasional Bus Kota  
Data (105) 

29.  Calo ‘pengepul penumpang bus kota’ 
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30.  Carter ‘sewa’ 

43.  Demo ‘aksi mogok/protes’ 

127. Ngamen ‘pengamen’ 

161. Pocokan ‘cadangan (sopir pocokan = sopir cadangan pengganti sopir tetap)’ 

218. TPR ‘Tanda Pungutan Retribusi’ (D5/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

Selain istilah-istilah yang berkaitan dengan pengoperasian bus kota, ada juga 
istilah yang sering ada di sekitar aktivitas pengoperasian bus kota. Seperti halnya pada 
data (105) terdapatnya istilah calo, carter, demo, ngamen, pocokan, dan TPR. 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  penggunaan bahasa Jawa oleh kernet 
bus kota Surakarta yang dikaji sebagai studi kasus mayarakat tutur bahasa Jawa di 
Surakarta, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1) Bentuk tingkat tutur pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta 

ada tiga, yaitu tingkat tutur ngoko, madya, dan krama. Tingkat tutur ngoko adalah 

tingkat tutur yang banyak digunakan oleh kernet bus kota. Tingkat tutur ini digunakan 

untuk tuturan yang ditujukan kepada mitra tutur yang usianya lebih muda, sebaya, 

atau orang yang status sosialnya lebih rendah dari penutur. Selain tingkat tutur ngoko, 

tingkat tutur madya adalah tingkat tutur yang juga sering digunakan kernet untuk 

menyatakan bentuk sopan yang sedang. Tingkat tutur ini digunakan untuk tuturan 

yang ditujukan kepada mitra tutur yang usianya lebih tua, dan orang yang perlu untuk 

dihormati tetapi dalam tingkat sedang. Tingkat tutur krama adalah tingkat tutur yang 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



jarang digunakan oleh kernet bus kota Surakata. Tuturan ini hanya digunakan jika 

mitra tuturnya adalah orang yang memang sangat perlu untuk dihormati. 

2) Alih kode yang terjadi pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta 

adalah alih kode ke dalam (alih kode intern) dan alih kode ke luar (alih kode ekstern). 

Pada alih kode ke dalam (alih kode intern) terjadi peralihan kode tingkat tutur, yaitu 

peralihan kode tingkat tutur dari tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur madya dan dari 

tingkat tutur ngoko ke tingkat tutur krama. Dalam alih kode ke dalam (alih kode 

intern) juga terjadi alih kode bahasa, yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

Selain alih kode ke dalam (alih kode intern), pada penggunaan bahasa Jawa oleh 

kernet bus kota Surakarta juga terjadi alih kode ke luar (alih kode ekstern). Alih kode 

ke luar (alih kode ekstern) adalah alih kode yang sangat jarang sekali terjadi pada 

tuturan kernet bus kota. Pada alih kode ke luar (alih kode ekstern) terjadi alih kode 

dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Pada 

penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta selain terjadi alih kode juga 

terjadi campur kode. Campur kode yang terjadi pada penggunaan bahasa Jawa oleh 

kernet bus kota Surakarta adalah campur kode ke dalam (inner code mixing) dan 

campur kode ke luar (outer code mixing). Pada campur kode ke dalam (inner code 

mixing) terjadi campur kode antartingkat tutur dalam bahasa Jawa, yaitu antara 

tingkat tutur ngoko dengan tingkat tutur madya dan tingkat tutur ngoko dengan 

tingkat tutur krama. Pada campur kode ke dalam (inner code mixing), juga terjadi 

campur kode antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Pada campur kode ke luar 

(outer code mixing), terjadi campur kode antara bahasa Jawa dengan dengan bahasa 

Inggris dan campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Selain campur 
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kode ke dalam (inner code mixing) dan campur ke luar (outer code mixing), pada 

tuturan kernet bus kota Surakarta juga terjadi campur kode ganda, yaitu campur kode 

ke dalam dan ke luar (inner-outer code mixing) yang terjadi dalam satu tuturan.   

3) Variasi makna tuturan yang terjadi pada penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus 

kota Surakarta adalah bentuk-bentuk tuturan kernet yang menyatakan penawaran rute, 

imbauan, penekanan/penyangatan tuturan, peringatan, aba-aba, dan 

efektivitas/efisiensi tuturan, serta kosakata khusus penanda tuturan kernet.   

   

5.2 Saran 

Penggunaan bahasa Jawa oleh kernet bus kota Surakarta yang dianalisis dalam 
penelitian ini dibatasi pada penggunaan bentuk tingkat tutur, alih kode dan campur kode, 
dan variasi makna tuturan. Permasalahan mengenai penggunaan bahasa Jawa, khususnya 
bahasa kernet bus kota Surakarta sangat kompleks, seperti: gaya bahasa, variasi bahasa, 
register, dan kajian pragmatik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada peneliti 
berikutnya untuk mengkaji masalah yang belum diteliti. Hal itu dimaksudkan agar 
permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, khususnya bahasa Jawa dapat 
dikaji secara lebih menyeluruh. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan 
bahasa masih banyak sekali, maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya 
untuk meneliti penggunaan bahasa dari sudut pandang yang lain.    
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LAMPIRAN I 

DATA YANG DIANALISIS 

 
 

Data (1) 
 

1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 
1.  Paulan Madu Paulan Madu ! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’  

 
Data (2) 
 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 
8. Belakang jauh Mas! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Belakang jauh Mas!’ 

 
Data (3) 
 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik!  

 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  

 
22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! 
 ‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 

 
 
Data (4)  
 

11. Amit mbak, arisane-arisane, arisanipun pak!. (D2/TKBKS/06/03/2004)  
‘Permisi mbak, arisannya-arisannya, arisannya pak!’.  
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Data (5) 
 

2.  Baron, Jongke, Tipes! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Baron, Jongke, Tipes!’ 

 
1.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! (D2/TKBKS/06/03/2004)   
    ‘ Paulan, Madu, Paulan, Madu!’ 

 
 
Data (6) 
 

50. Balapan yang Balapan! 
 ‘Balapan yang Balapan!’ 
 
51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 

 
 
Data (7) 
 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 

 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  

 
27. (`````) Gajahan kiri  Gajahan, sik orang tua-orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua-orang tua, ayo!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 

 
 
Data (8) 
 

2.  Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
 ‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 
18. Lur-Palur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar!  
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
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42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari ! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 

 

Data (9) 

11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 

 

Data (10) 
 

10. Yo Pak! Yo terus! 
 ‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 

 
14. Klewer-klewer Mbak yo! 
 ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 
16. Baron-Baron! Yo ra ana montor, yo! 
 ‘Baron-Baron! Yo tidak ada kendaraan, ayo!’ 

 

34. Yo Pak, Palur, (`````) sik, yo! 
 ‘Ayo Pak, Palur, (`````) tunggu, ayo!’ 

 
47. Neng ngarep selikure!  
 ‘Di depan dua puluh satunya!’ 

 

61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 

‘Kota-kota, (`````) barang bawaan-barang bawaan, berhenti-berhenti, tarik! 

 

Data (11) 
 

6.  Yo Pak Madu! 
 ‘Ayo Pak Colomadu!’  
 
10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 
31. Arisane-arisane, arisane Mas! 
 ‘Arisannya-arisannya, arisannya Mas!’ 
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39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 

 
Data (12) 

 
6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
8.  Piro telulase, telulase pira? Yo! 
 ‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 
29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! 
 ‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 
 
37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
 ‘(`````) tunggu-tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 
39. (`````) barange, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘(`````) barangnya, ayo!’ 

 
 
Data (13)  

 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
19. Mbake-Mbake, kampus yo! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Mbaknya-Mbaknya, kampus ayo!’ 

 
 
Data (14) 

 

7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo!’ 
 
15. Mbake mangga, yo terus, yak!  
 ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 
 
28. (`````) ayo gek budhal yo! 
 ‘(`````) ayo berangkat yo!’ 
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45. (`````) mangga, yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘(`````) mari, ayo!’ 

 
 
 
Data (15)  

 
11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 
26. Mandhap Gajahan Bu? O nggih!  
 ‘Turun Gajahan Bu? O ya!’ 
 
36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 

 
 
Data (16) 
 

15. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Depan-depan, depan ya!’ 

 
 

Data (17) 
 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu? 

 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 

 
19. Lenggah mriki Bu, kosong! 
 ‘Duduk sini Bu, kosong!’ 
 
21. Mriki Bu, kosong Bu! 
 ‘Ke sini Bu, kosong Bu!’ 

 

40. Pundi Pak? 
 ‘Ke mana Pak?’ 
 
60. Pinten Pak? Kalih? (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Berapa Pak? Dua?’ 

 
 
Data (18) 
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Pundi? Yo pasar! (D3/TKBKS/08/03/2004) 

‘Ke mana? Ayo pasar!’ 
 
 
 
Data (19) 
 

13. Pundi Mbak? 
 ‘Ke mana Mbak?’ 
 
25. Lur, Palur-Palur, pundi Mas? 
 ‘Palur, Palur-Palur, ke mana Mas?’ 
 
44. Monggo Mas! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Mari Mas!’ 

 
 
Data (20) 

 
9.  Pajang, Jongke, Baron, yo! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron, ayo!’ 
 
10. Yo Pak! Yo terus! 
 ‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 
 
11. Ngetan-ngetan! 
 ‘Ke timur-ke timur!’ 
 
12. Pajang, Jongke, Baron! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron!’ 
 
13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
14. Klewer-klewer Mbak yo! 
 ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 
15. Mbake mangga, yo terus, yak! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 

 
 
Data (21) 

 
41. Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres! 
 ‘Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres!’ 
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42. Kalem wae! 
 ‘Kalem saja!’ 
 
43. SMA-SMA (`````)! 
 ‘SMA-SMA (`````)!’   
44. Palur-Palur, (`````) yo! 
 ‘Palur-Palur, (`````) ayo!’ 
 
45. (`````) mangga, yo! (D1/TKBKS/05/03/2004)  
 ‘(`````) mari, ayo!’ 

 
 
Data (22) 
 

8.  Madu- Madu, Madu! 
 ‘Colomadu-Colomadu, Colomadu!’ 
 
9.  Pangkalan Om, poin, yo! 
 ‘Pangkalan Om, poin, ayo!’ 
 
10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 
11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 

 
 

Data (23) 
 

31. Arisane-arisane, arisane Mas! 
 ‘Arisannya-arisannya, arisannya Mas!’ 
 
32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
 ‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 
33. Yo yang Adipura, Indo Jati!  
 ‘Ayo yang Adipura, Indo Jati!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
35. Baturan, PDAM, kosong! 
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 ‘Baturan, PDAM, kosong!’ 
 
36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 
 

Data (24) 
 

14. Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas? 
 ‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas?’ 
 
15. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Depan-depan, depan ya!’ 

 
 

Data (25) 
 

4.  (`````) hop, yo! 
 ‘(`````) berhenti, ayo!’ 
 
5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
 ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu-tunggu!’ 
 
6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu? (D1/TKBKS/05/03/2004)  
 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 

 
 

Data (26) 

 
17. (`````) dalan ngidul, yo! 
 ‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 
18. Baron-Baron! 
 ‘Baron-Baron!’ 
 
19. Lenggah mriki Bu, kosong! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Duduk sini Bu, kosong!’ 

 
 

Data (27) 

 
34. Yo Pak, Palur, (`````) sik, yo! 
 ‘Ayo Pak, Palur, (`````) tunggu, ayo!’ 
 
35. Wolung menit telu pitune! 
 ‘Delapan menit tiga tujuhnya!’ 
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36. Kalem wae, kalem-kalem! 
 ‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 
37. Kalem! 
 ‘Kalem!’  
38. Sabar motor (`````)! 
 ‘Sabar motor (`````)!’ 
 
39. Gandheng-gandheng, yo! 
 ‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
 
40. Pundi Pak? (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Ke mana Pak?’ 
 
 

Data (28) 

 
55. Palur-Palur, ayo Pak, Palur Mas! 
 ‘Palur-Palur, ayo Pak, Palur Mas!’ 
 
56. Palur-Palur, (`````) yo terus! 
 ‘Palur-Palur, (`````) ayo terus!’ 
 
57. Kampus-kampus, terus, pojokan (`````)! 
 ‘Kampus-kampus, terus, pojok (`````)!’ 
 
58. Palur-Palur, Palur, kampus! 
 ‘Palur-Palur, Palur, Kampus!’ 
 
59. Palur-Palur! 
 ‘Palur-Palur!’ 
 
60. Pinten Pak? Kalih? (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Berapa Pak? Dua?’ 

 
 
Data (29) 

31. (`````) sik-sik! 
 ‘(`````) tunggu!’ 
 
32. (`````) sik, gapura jati! 
 ‘(`````) tunggu, gapura jati!’ 
 
33. (`````) kiri depan, yo! 
 ‘(`````) kiri depan, ayo!’ 
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34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! 
 ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 
35. (`````) yo terus! 
 ‘(`````) ayo terus!’  
36. Pundi? Yo pasar! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 

 
 
Data (30) 
 

8.   Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
9.  Palur, kampus, Palur! 
 ‘Palur, kampus, Palur!’ 
 
10. Lur-Lur! 
 ‘Palur-Palur!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
12. (`````) Mbak kampus! 
 ‘(`````) Mbak kampus!’ 
 
13. Pundi Mbak? (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Ke mana Mbak?’ 

 
 

Data (31) 
 

20. Palur, kampus, Palur, Bu! Ra! 
 ‘Palur, kampus, Palur, Bu! Tidak!’ 
 
21. Palur, kampus, Palur, Balapan! 
 ‘Palur, kampus, Palur, Balapan!’ 
 
22. Kampus, Palur, Panggung, Balapan, Jebres! 
 ‘Kampus, Palur, Panggung, Balapan, Jebres!’ 
 
23. Palur-Palur, yo! 
 ‘Palur-Palur, ayo!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 

hop-hop-hop! 
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 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 
 

25. Lur, Palur-Palur, pundi Mas? (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Palur, Palur-Palur, ke mana Mas?’ 

Data (32) 
 

41. (`````) ya dalan ngidul! 
 ‘(`````) ya jalan ke selatan!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari! 
 ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 
44. Monggo Mas!  (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Mari Mas!’ 

 
 
Data (33) 

 
1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 
 ‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 
2.  Baron, Jongke, Tipes! 
 ‘Baron, Jongke, Tipes!’ 
 
3.  Kanan! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Kanan!’ 
 

 
Data (34) 

 
4.  (`````) hop, yo! 
 ‘(`````) berhenti, ayo!’ 
 
5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
 ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu-tunggu!’ 
 
6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
 ‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
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8. Belakang jauh Mas! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Belakang jauh Mas!’ 

 
 
 

Data (35) 

 
21. Mriki Bu, kosong Bu! 
 ‘Ke sini Bu, kosong Bu!’ 
 
22. Klewer-Klewer, Matahari! 
 ‘Klewer-Klewer, Matahari!’ 
 
23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
24. Awas! Tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 

 ‘Awas! Tarik!’ 
 
 
Data (36) 
 

2.  Pundi Bu? Paulan? Yo ora! 
 ‘Ke mana Bu? Paulan? Ayo tidak!’ 
 
3.  Paulan, Gajahan, Madu, Jajar, Manahan, Madu! 
 ‘Paulan, Gajahan, Colomadu, Jajar, Manahan, Colomadu!’ 
 
4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu-tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 
5.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
 ‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 
6.  Yo Pak Madu! 
 ‘Ayo Pak Colomadu!’  
 
7.  (`````) poin satu, tarik! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) poin satu, tarik!’ 

 
 

Data (37) 
 

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
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11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
13. Yo yang Klegen dekat pintu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ayo yang turun Klegen mendekat ke pintu!’ 

 
 
Data (38) 
 

19. (`````) yo, langsung nengah Mas, tengah kosong! 
 ‘(`````) ayo, langsung ke tengah Mas, tengah kosong!’ 
 
20. Pojok-pojok, kosong! 
 ‘Pojok-pojok, kosong!’ 
 
21. Manahan, Jajar, Pasar Nangka, Balapan, Palur! 
 ‘Manahan, Jajar, Pasar Nangka, Balapan, Palur!’ 
 
22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! 
 ‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’ 
 
23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
 ‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 
25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 

 
 
Data (39) 
 

26. Mandhap Gajahan Bu? O nggih.  
 ‘Turun Gajahan Bu? O ya,’ 
 
27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
 
28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 

 
Data (40) 
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36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 
 
 
37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
 ‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 
38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
 ‘(`````) kiri-kiri, tunggu tahan, barang-barang!’ 
 
39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! 
 ‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 
41. Manahan banyak turun, banyak turun! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Manahan banyak turun, banyak turun!’ 

 
 

Data (41) 
 

46. Nengah Bu, tengah kosong! 
 ‘Ke tengah Bu, tengah kosong!’  
 
47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? 
 ‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 
 
48. (`````) Pasar Nangka kiri Pasar Nangka! 
 ‘(`````) Pasar Nangka kiri Pasar Nangka!’ 
 
49. Jebres, Palur, Jebres, Palur! 
 ‘Jebres, Palur, Jebres, Palur!’  
 
50. Balapan yang Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Balapan yang Balapan!’ 
 
 

Data (42) 
 

8.  Piro telulase, telulase pira? Yo! 
 ‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 
9.  Sepuluh menit karo limolas ki podho. 
 ’Sepuluh menit dengan lima belas menit itu sama.’ 
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10. Pajang-Pajang, Gumpang!  
 ‘Pajang-Pajang, Gumpang!’ 
 
 
11. Suro-Suro! 
 ‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 

 
 

Data (43) 
 

25. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
 ‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 
26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
 ‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
 
27. Ya, kiri tahu kupat (`````)!(D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 

 
 

Data (44) 
 

36. Pundi? Yo pasar! 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 
 
37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
 ‘(`````) tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 
38. Jauh! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Jauh!’ 

 
 
Data (45) 

 
28. Mbak! Mase! 
 ‘Mbak! Masnya!’ 
 
29. O jare sepuluh menit, kok jik ndhekem neng kana! 
 ‘O katanya sepuluh menit, kok masih berhenti di sana!’ 
 
30. (`````) hop, gawan! 
 ‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
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31. (`````) orang tua-orang tua! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘(`````) orang tua-orang tua!’ 

 
 
Data (46) 
 

17. (`````) dalan ngidul, yo! 
 ‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 
18. Baron-Baron! 
 ‘Baron-Baron!’ 
 
19. Lenggah mriki Bu, kosong! 
 ‘Duduk sini Bu, kosong!’ 
 
20. Poin-poin (`````)!(D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Poin-poin (`````)!’ 

 
 

Data (47) 

10. Palur, kampus, Palur! 
‘Palur, kampus, Palur! 

 

11. Ya kiri (`````)! 
‘Ya kiri (`````)!’ 

 

12. Dobel-dobel! (D5/TKBKS/04/08/2004) 
‘Dobel-Dobel!’ 

 
 
Data (48) 

 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 
8.  (`````) ayo gek budhal yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘(`````) ayo berangkat yo!’ 

 
 
Data (49) 
  

19. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Depan-depan, depan ya!’ 
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Data (50) 
 

15. Mbake mangga, yo terus, yak! 
 ‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 
45. (`````) mangga, yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘(`````) mari, ayo!’ 

 
 

Data (51) 
 

2.  Pundi Bu? Paulan? Yo ora! 
 ‘Ke mana Bu? Paulan? Ayo tidak!’ 
 
11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
 ‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 
36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 

 
 
Data (52) 
 

36. Pundi? Yo pasar! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 

 
 

Data (53) 
 

23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
25. (`````) hop-hop-hop-hop, awas! 
 ‘(`````) berhenti-berhenti, awas!’ 
 
61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan, tunggu-tunggu, tarik!’ 

 

 

Data (54) 

  

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
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 ‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 
 
 
16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 

Mbak, yo tarik! 
 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 

Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 
23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
 ‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 
27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
 ‘(`````) kiri-kiri, tunggu tahan, barang-barang!’ 
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 
42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
 ‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 
51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 
 

 
Data (55) 

 
6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri, yo! 
 ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
 
13. Prei kiri, yo terus! 
 ‘Kiri kosong, ayo terus!’ 
 
14. Awas-awas becak, prei kiri, yo! 
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 ‘Awas-awas becak, kiri kosong, ayo!’ 
 
 
33. (`````) kiri depan, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘(`````) kiri depan, ayo!’ 
 

 
Data (56) 

 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-` rombongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar! 
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 

 
 

Data (57) 
 

26. Poin, poin-poin, (`````) yo! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Poin, poin-poin, (`````) ayo!’ 
 
 

Data (58) 

 

22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’  
 
 

Data (59) 
 

29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 
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Data (60) 

7.  (`````) poin satu, tarik! 
 ‘(`````) poin satu, tarik!’ 
18. Manahan, Balapan, depan poin satu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Manahan, Balapan, depan poin satu!’  
 
 

Data (61) 
 

15. Ya poin (`````)!(D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Ya poin (`````)!’ 

 
 
Data (62) 
 

45. Dobel depan, dobel-dobel! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 

 
 
Data (63) 

  
4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu-tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 
34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
 ‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! (D2/TKBKS/06/03/2004) 

 ‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 
 
 
Data (64) 

13. (`````) sik-sik, dobel-dobel, orang tua-orang tua! 
‘(`````) tunggu-tunggu, dobel-dobel, orang tua-orang tua!’ 

 

14. (`````) poin, tunggu sik, wong tua! 
‘(`````) poin, tunggu dulu, orang tua!’ 

 

15. (`````) ngarep kiri, tunggu, dobel-dobel! (D5/TKBKS/04/08/2004) 
‘(`````) depan kiri, tunggu, dobel-dobel!’ 
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Data (65) 
 
1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 

‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 
 

2.  Baron, Jongke, Tipes! 
‘Baron, Jongke, Tipes!’ 
 

6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 

11. Ngetan-ngetan! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
‘Ke timur-ke timur!’ 

 
 

Data (66)  
 

1.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 

3. Paulan, Gajahan, Madu, Jajar, Manahan, Madu! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
‘Paulan, Gajahan, Colomadu, Jajar, Manahan, Colomadu!’ 

 
 
Data (67) 
 

4.  Pasar-pasar, Pasar Legi! 
‘Pasar-pasar, Pasar Legi!’ 
 

11. Suro-Suro! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
‘Kartasura-Kartasura!’ 

 
 

Data (68) 
 

1.  Mbak Palur-Palur! 
‘Mbak Palur-Palur!’ 
 

2.  Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 

4.  Palur, kampus, Pak Balapan! 
 ‘Palur, kampus, Pak Balapan!’ 
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5.  Kleco-Kleco! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Kleco-Kleco!’ 

 
 
 

Data (69) 

8.  Belakang jauh Mas!  
 ‘Belakang jauh Mas!’ 
 
13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
17. (`````) dalan ngidul, yo! 
 ‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 
20. Poin-poin (`````)! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Poin-poin (`````)!’ 

 
 
Data (70) 

 
7.  (`````) poin satu, tarik! 

‘(`````) poin satu, tarik!’ 
 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 
‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 

20. Pojok-pojok, kosong! 
‘Pojok-pojok, kosong!’ 
 

27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua-orang tua, yo! 
‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua-orang tua, ayo!’ 
 

34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 

38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
‘(`````) kiri-kiri, tunggu, barang-barang!’ 
 

39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 

 
 

Data (71) 
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3.  Mburi raketok, terus! 
  ‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 
 
5.  Seket karo pitu lima jik neng kene kok! 
 ‘Lima puluh dan tujuh lima masih di sini kok!’ 
 
26. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
  ‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 
27. Ya, kiri  tahu kupat (`````)! 
  ‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 

 
 
Data (72) 
 

11. (`````) kiri-kiri,  ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 

24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
30. (`````) hop, gawan! 

 ‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
 

42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 

 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari ! 

‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 

45. Dobel depan, dobel-dobel! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 

 
 
Data (73) 
 

5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu!’ 
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6.  Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 
 

7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 

12. Ngetan-ngetan! 
‘Ke timur-ke timur!’ 
 

13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
14. Klewer-klewer Mbak yo! 
 ‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 
20. Poin-poin (`````)! 
 ‘Poin-poin (`````)!’ 
 
23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
25. (`````) hop-hop-hop-hop, awas! 
 ‘(`````) berhenti-berhenti, awas!’ 
 
36. Kalem wae, kalem-kalem! 
 ‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 
39. Gandheng-gandheng, yo! 
 ‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
 
41. Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres! 
 ‘Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres!’ 
 
43. SMA-SMA (`````)! 
 ‘SMA-SMA (`````)!’   
 
44. Palur-Palur, (`````) yo! 
 ‘Palur-Palur, (`````) ayo!’ 
 
46. Mas-Mas-Mas, ayo! 
 ‘Mas-Mas-Mas, ayo!’ 
 
49. (`````) operan-operan! 
 ‘(`````) operan-operan!’ 
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57. Kampus-kampus, terus, pojokan (`````)! 
 ‘Kampus-kampus, terus, pojok (`````)!’ 
 
 
61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004)  
 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan, tunggu, tarik!’  

 

 

Data (74) 
 

4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
‘(`````) poin, tunggu-tunggu tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 

8.  Madu-Madu, Madu! 
‘Colomadu-Colomadu, Colomadu!’ 
 

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
‘Ayo geser-geser, Mbaknya yang baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 

11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 
Mbak, yo tarik! 
‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 
Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 

20. Pojok-pojok, kosong! 
‘Pojok-pojok, kosong!’ 
 

24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua-orang tua, yo! 
‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua-orang tua, ayo!’   
 

25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! 
‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 
 

27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua-orang tua, yo! 
‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua-orang tua, ayo!’ 
  

28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! 
‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 
 

32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
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34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 
 

37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 

38. (`````) kiri-kiri , sik tahan, barang-barang! 
‘(`````) kiri-kiri, tunggu, barang-barang!’ 
 

40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 

42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak-banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 

43. Yo mumpung ijo yo, terus-terus kana banter! 
‘Ayo lampu hijau, terus-terus sana kencang!’ 
 

44. Gelora-gelora, kosong! 
‘Gelora-Gelora, kosong!’ 
 

45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! 
‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 
 

47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? (D2/TKBKS/06/03/2004) 
‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 

 
 
Data (75) 
 

1.  Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri! 
  ‘Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri!’ 
 
4.  Pasar-pasar, Pasar Legi! 
  ‘Pasar-pasar, Pasar Legi!’ 
 
6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
10. Pajang-Pajang, Gumpang!  
  ‘Pajang-Pajang, Gumpang!’ 
 
11. Suro-Suro! 
  ‘Kartasura-Kartasura!’ 
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12. (`````) kaki kiri-kaki kiri , yo! 
  ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
 
14. Awas-awas becak, prei kiri, yo! 
  ‘Awas-awas becak, kiri kosong, ayo!’ 
 
16. Kalem-kalem! 
  ‘Kalem-kalem!’ 
 
22. Kartasura-Kartasura, Kartasura Mas! 
 ‘Kartasura-Kartasura, Kartasura Mas!’ 
 
26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
 ‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
 
29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! 
  ‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! 
  ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 
37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
  ‘(`````) tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 
41. Minal-minal , habis! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘Terminal-terminal, habis!’ 

 
 
Data (76) 
   

1. Mbak Palur-Palur! 
 ‘Mbak Palur-Palur!’ 
 
5.  Kleco-Kleco! 
  ‘Kleco-Kleco!’ 
 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
10. Lur-Lur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri , ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
14. Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas? 
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 ‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas?’ 
 
 
18. Lur-Palur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
19. Mbake-Mbake, kampus yo! 
  ‘Mbaknya-Mbaknya, kampus ayo!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 

hop-hop-hop! 
 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 

berhenti-berhenti!’ 
 
34. Mbak kosong-kosong, Palur, Panggung, Jebres! 
 ‘Mbak kosong-kosong, Palur, Panggung, Jebres!’ 
 
40. Mbak Palur, Lur-Palur , sebentar-sebentar! 
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
  ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari ! 
  ‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 
45. Dobel depan, dobel-dobel! 
  ‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 
 
48. Ndheng-ndheng! 
  ‘Gandeng-gandeng!’ 
 
50. Terminal-terminal! 
  ‘Terminal-terminal!’ 
 
51. (`````) hop-hop-hop! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
  ‘(`````) berhenti-berhenti!’ 

 

 

Data (77) 

 
23. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
 ‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 
38. Sabar motor (`````)! 
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 ‘Sabar motor (`````)!’ 
 
43. SMA-SMA (`````)! 
 ‘SMA-SMA (`````)!’   
52. Klewer-Klewer, (`````) ya terus! 
 ‘Klewer-Klewer, (`````) ya terus!’ 
 
53. Pojok (`````), terus, wolu lima awas! 
 ‘Pojok (`````), terus, delapan lima awas!’ 
 
61. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Kota-kota, (`````) barang bawaan-barang bawaan, tunggu-tunggu, tarik!’ 

 
 

Data (78) 
 

13. Yo yang Klegen dekat pintu! 
 ‘Ayo yang turun Klegen mendekat ke pintu!’ 
 
15. Madu-Madu, yo persiapan yang halte Madu geser pintu, kiri!  
 ‘Colomadu-Colomadu, ayo persiapan yang halte Colomadu geser pintu, kiri!’  
 
16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 

Mbak, yo tarik! 
 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 

Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 
23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
 ‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 
24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 
25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! 
 ‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 
 
28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! 
 ‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 
 
32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
 ‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 
33. Yo yang Adipura, Indo Jati!  
 ‘Ayo yang Adipura, Indo Jati!’ 
 
35. Baturan, PDAM, kosong! 
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 ‘Baturan, PDAM, kosong!’ 
37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
 ‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 
41. Manahan banyak turun, banyak turun! 
 ‘Manahan banyak turun, banyak turun!’ 
 
42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
 ‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak-banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 
44. Gelora-gelora, kosong! 
 ‘Gelora-Gelora, kosong!’ 
 
45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! 
 ‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 
 
47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? 
 ‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 
 
50. Balapan yang Balapan! 
 ‘Balapan yang Balapan!’ 
 
51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 
 
 

Data (79) 
 

25. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
 ‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 
27. Ya, kiri tahu kupat (`````)! 
  ‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 
 
32. (`````) sik, gapura jati! 
 ‘(`````) tunggu, gapura jati!’ 
 
34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! 
 ‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 
36. Pundi? Yo pasar! 
 ‘Turun mana? Ayo pasar!’ 
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40. Pojok-pojok! 
 ‘Pojok-pojok!’ 
 
41. Minal-minal, habis! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 ‘Terminal-terminal, habis!’ 

 
 
Data (80) 
 

24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 
hop-hop-hop! 

 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 
berhenti-berhenti!’ 

 
41. (`````) ya dalan ngidul! 
 ‘(`````) ya jalan ke selatan!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
 ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
50. Terminal-terminal! (D4/TKBKS/09/03/2004) 
 ‘Terminal-terminal!’ 

 
 

Data (81) 

 

16. Persiapan yang SMP-SMP, ya kiri (````)! 
‘ Persiapan yang SMP-SMP, ya kiri (`````)!’ 

 

17. ABC kiri (````)! 
‘ ABC kiri (`````)!’ 

 

18. (`````) Botol kiri Botol! (D5/TKBKS/04/08/2004) 
‘(`````) Botol kiri Botol!’ 

 

 

Data (82) 

 
1.  Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 
 ‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 
3.  Kanan! 
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 ‘Kanan!’ 
 
4.  (`````) hop, yo! 
 ‘(`````) berhenti, ayo!’ 
5.  Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
 ‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu!’ 
 
7.  Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
 ‘Gemblegan? Ya, ayo!’ 
 
9.  Pajang, Jongke, Baron, yo! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron, ayo!’ 
 
10. Yo Pak! Yo terus! 
 ‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 
  
13. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
 ‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
 
24. Awas! Tarik! 
 ‘Awas! Tarik!’ 
 
29. Trus! 
 ‘Terus!’ 
 
36. Kalem wae, kalem-kalem! 
 ‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 
37. Kalem! 
 ‘Kalem!’  
 
39. Gandheng-gandheng, yo! 
 ‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
 
54. Ndheng! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Gandeng!’ 

 
 
Data (83) 
 

4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu banyak penumpang, ayo tarik!’ 
 
14. Kosong, yo terus! 
 ‘Kosong, ayo terus!’ 
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15. Madu-Madu, yo persiapan yang halte Madu geser pintu, kiri ! 
 ‘Colomadu-Colomadu, ayo persiapan yang halte Colomadu geser pintu, kiri!’ 
  
16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet 

Mbak, yo tarik! 
 ‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat 

Mbak cepat Mbak, ayo tarik!’  
 
27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
 ‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
 
32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 
 

Data (84) 
 

1.  Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri ! 
  ‘Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri!’ 
 
2.  Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, trus! 
  ‘Gumpang-Gumpang, Pasar legi, terus!’ 
 
3.  Mburi raketok, terus! 
  ‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 
6.  Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
 ‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 
8.  Piro telulase, telulase pira? Yo! 
  ‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 
12. (`````) kaki kiri-kaki kiri , yo! 
  ‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
 
13. Prei kiri , yo trus! 
 ‘Kiri kosong, ayo terus!’ 
 
16. Kalem-kalem! 
  ‘Kalem-kalem!’ 
 
17. (`````) yo mangkat yo! 
  ‘(`````) ayo berangkat!’ 
 
31. (`````) sik-sik! 
  ‘(`````) tunggu!’ 
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33. (`````) kiri depan, yo! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘(`````) kiri depan, ayo!’ 

Data (85) 
 

6.  Mbak Kleco-Kleco, yo! 
 ‘Mbak Kleco-Kleco, ayo!’ 
 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri , ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, 

hop-hop-hop! 
 ‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, 

berhenti-berhenti!’ 
 
30. (`````) hop, gawan! 
  ‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
 
37. Yo kiri-kiri , (`````) terus! 
  ‘Yo kiri-kiri, (`````) terus!’ 
 
38. Yo awas, Palur-Palur! 
  ‘Yo awas, Palur-Palur!’ 
 
40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar! 
 ‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 
46. (`````) kiri, yo terus! 
  ‘(`````) kiri, ayo terus!’ 
 
48. Ndheng-ndheng! 
  ‘Gandeng-gandeng!’ 
 
49. (`````) kiri , terus! 
  ‘(`````) kiri, terus!’ 
 
51. (`````) hop-hop-hop! (D4/TKBKS/09/03/2004)  
  ‘(`````) berhenti-berhenti!’ 

 
 
Data (86) 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29. Terus! 
 ‘Terus!’ 
 
33. Lur , (`````) hop, yo! 
 ‘Palur, (`````) berhenti, ayo!’ 
 
54. Ndheng! 
 ‘Gandeng!’ 
 
62. Yo Surya! (D1/TKBKS/05/03/2004) 
 ‘Ayo Surya!’ 

 
 
Data (87) 
 

1.  Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
 ‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 
4.  (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
 ‘(`````) poin, tunggu banyak penumpang, ayo tarik!’ 
 
12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
 ‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 
17. Palur, Pasar Nongko, Balapan, proliman! 
 ‘Palur, Pasar Nongko, Balapan, proliman!’ 
 
37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
 ‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas!’  
 
40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 

(D2/TKBKS/06/03/2004) 
 ‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 

 
 
Data (88) 

 
3.  Mburi ra ketok, terus! 
 ‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 
11. Suro-Suro! 
  ‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
 ‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
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41. Minal-minal , habis! (D3/TKBKS/08/03/2004) 
  ‘Terminal-terminal, habis!’ 

 
Data (89) 
 

2.  Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
  ‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 
4.  Palur, kampus, Pak Balapan! 
 ‘Palur, kampus, Pak Balapan!’ 
 
8.  Alon-alon wae Dhe! 
 ‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 
10. Lur-Lur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
 ‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
17. Kampus-kampus, Balapan, Jebres, Sar Legi, Monumen Pers! 
  ‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres, Pasar Legi, Monumen Pers!’ 
 
18. Lur-Palur ! 
  ‘Palur-Palur!’ 
 
20. Palur, kampus, Palur, Bu! Ra! 
  ‘Palur, kampus, Palur, Bu! Tidak!’ 
 
42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
  ‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 
48. Ndheng-ndheng! (D4/TKBKS/09/03/2004) 

 ‘Gandeng-gandeng!’ 
 
 
Data (90) 

 
4.  Anak kecil → anak-anak 

5.  Anak sekolah ‘penumpang anak sekolah’ 

6.  Anak-anak ‘penumpang anak-anak’ 

7.  Anggur ‘penumpang orang tua’ 

19.  Balita ‘anak kecil (< 5 tahun) atau orang tua (< 50 tahun)’  

71.  Ibu hamil ‘ibu yang sedang hamil/ibu sedang menggendong anak’  
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72.  Ibu-ibu ‘orang perempuan/ibu-ibu’ 

109. Mbah-mbah ‘penumpang orang tua atau orang yang jalannya lambat seperti 

orang tua’ 

125. Nenek-nenek ‘orang tua wanita atau orang wanita yang jalannya lambat seperti 

nenek-nenek’ 

145. Orang tua ‘penumpang yang usianya sudah tua atau penumpang yang jalanya 

lambat’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (91) 

 
9.  Apotek ‘apotik/toko obat’ 

11.  Asrama ‘asrama’ 

20.  Bangjo ‘lampu pengatur lalu lintas (traffic ligh) 

27.  Buk (ngebuk) ‘jembatan kecil’ 

35.  Dalan menggok ‘jalan menikung/tikungan’ 

36.  Dalan mudhun ‘jalan menurun’ 

37.  Dalan munggah ‘jalan menanjak 

38.  Dalan ngalor ‘jalan ke arah utara’ 

39.  Dalan ngetan ‘jalan ke arah timur’ 

40.  Dalan ngidul ‘jalan ke arah selatan’ 

41.  Dalan ngulon ’jalan ke arah barat’ 

62.  Enggok-enggokan ‘jalan menikung/tikungan’ 

64.  Gapura ‘gapura/pintu gerbang’ 

69.  Halte ‘halte bus/tempat pemberhentian bus’ 

77.  Jembatan ‘jembatan’ 

79.  Kampus ‘kampus’ 

82.  Kantor kecamatan ‘kantor kecamatan’ 

83.  Kantor kelurahan ‘kantor kelurahan’ 

84.  Kantor polisi ‘kantor polisi’ 

85.  Kantor pos ‘kantor pos’ 

95.  Koramil ‘kantor Koramil’ 
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98.  Lapangan ‘lapangan’ 

116. Mesjid ‘masjid’ 

117. Minal → terminal 

146. Pabrik ‘pabrik’ 

148. Palang ‘pintu lintasan kereta api’ 

149. Pangkalan ‘tempat memangkal (Pangkalan AU, pangkalan ojek, pangkalan 

taksi, panglalan becak, dsb.)’ 

150. Panti ‘panti (Panti Waluyo, Panti Kustati, panti pijat, dsb.)’  

153. Pasar ‘pasar (Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Klewer, Pasar Nangka, Pasar 

Kliwon, Pasar Pon, dsb.)’ 

156. Pertigaan ‘pertigaan (jalan simpang tiga)’ 

158. Pintu ‘pintu gerbang atau pintu masuk’ 

160. PMI ‘kantor PMI’ 

166. Pom bensin ‘pompa bensin’ 

167. Pos ‘pos (pos polisi, kantor pos, poskamling, dsb.)’ 

168. Pos polisi ‘pos polisi’ 

169. Poskamling ‘poskamling’ 

170. Prapatan ‘perempatan jalan’ 

173. Proliman ‘jalan simpang lima’ 

174. Protelon ‘pertigaan jalan’ 

176. Puskesmas ‘Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)’ 

183. Rumah sakit ‘rumah sakit’ 

185. Sar → pasar 

188. SD ‘Sekolah Dasar’ 

197. SMA ‘Sekolah Menengah Atas’ 

198. SMP ‘Sekolah Menengah Pertama’ 

199. Stasiun ‘stasiun (tempat pemberhentian kereta api)’ 

200. STM ‘Sekolah Teknik Menengah’ 

207. Tanggul ‘tanggul’ 

208. Tanjakan ‘jalan menanjak’ 

212. Terminal ‘terminal bus kota’ 
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215. TK ‘Taman Kanak-kanak’ 

216. Toko ‘toko’  

219. Tugu ‘tugu’ 

222. Wartel ‘Warung Telkom’ 

223. Warung ‘warung’ 

224. Wit ringin ‘pohon beringin’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

 

Data (92) 

 
18.  Bali ‘pulang ke garasi’ 

49.  Diisi ‘tambah bahan bakar’ 

50.  Dijog ‘ditambah (bahan bakar, oli, air radiator)’ 

51.  Dikirke ‘sedang diperiksa kelayakan jalan di DLLAJ’ 

54.  Dipanasi ‘mesin supaya dipanasi’ 

90.  Kir  ‘periksa kelayakan jalan bus kota’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

111. Mbengkel ‘bus kota masuk bengkel’ 

123. Nambalke ‘menambalkan ban yang bocor’ 

124. Ndhekem ‘bus kota masih menunggu penumpang dalam waktu lama dan tidak 

segera jalan’ 

132. Ngedhem mesin ‘berhenti dan mematikan mesin bus kota’ 

133. Ngepom ‘mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

134. Ngetem ‘menunggu penumpang di halte atau di tempat yang biasanya 

digunakan oleh banyak orang untuk menunggu bus kota’  

135. Nggeblas ‘berjalan tergesa dan dengan kecepatan tinggi’ 

137. Ngombe ‘awak bus minum atau bus mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 

147. Pajek ‘pajak’ 
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151. Parkir ‘tempat parkir atau supaya bus kota diparkir’ 

205. Tambah angin ‘imbauan untuk memompa ban bus kota’ 

221. Ulang tahun ‘kendaraan (bus kota) membayar pajak’ 

(D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (93) 

 

3. Alon ‘berjalan pelan’ 

13.  Awas ‘awas, hati-hati, waspada’ 

14.  Awas kanan ‘awas sebelah kanan’ 

15.  Awas kiri ‘awas sebelah kiri’ 

17.  Bales ‘stir diputar ke arah berlawanan dari arah putar sebelumnya’ 

25.  Belok ‘membelok/menikung’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

45.  Depan kiri ‘di depan berhenti’ 

70.  Hop ‘berhenti’ 

78.  Kalem ‘berjalan dengan santai’ 

80.  Kanan ‘arah kanan bus kota, bergeser/bergerak ke arah kanan’ 

91.  Kiri ‘berhenti’ 

92.  Kiri depan ‘depan berhenti’ 

93.  Kiri prei  ‘dari arah kiri tidak ada pengguna jalan lain yang lewat’ 

106. Mandhek ‘berhenti’ 

107. Mangkat ‘berangkat beroperasi’ 

171. Prei ‘kosong (dari arah tertentu yang diaba-abakan, tidak ada pengguna jalan 

lain yang lewat)’ 

172. Prei kiri ‘dari arah kiri tidak ada pengguna jalan yang lewat’  

194. Sikil kiwa ’kaki kiri’  

195. Sikil sik ‘kaki dulu’ 

196. Sik-sik ‘tunggu’ 

201. Stop ‘berhenti’ 
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202. Stop depan ‘di depan berhenti’ 

209. Tarik ‘imbauan untuk menjalankan bus kota’ 

210. Tempel ‘imbauan untuk memperpendek jarak dengan bus kota di depannya’ 

213. Terus ‘jalan terus’ 

214. Tinggal ‘imbauan untuk meninggalkan penumpang yang kelamaan’ 

220. Tunggu ‘imbauan untuk menunggu penumpang’ 

(D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (94) 

 
26. Bocor ‘bannya bocor’ 

87.  Kebanan ‘ban bocor’ 

81.  Kanginan ‘rem blong’ 

88.  Kepalang sepur ‘tertutup oleh pintu lintasan kereta api’ 

104. Macet ‘jalan macet’ 

108. Masuk angin ‘bus mogok atau rem blong’ 

111. Mbengkel ‘bus kota masuk bengkel’ 

120. Mogok ‘bus mogok/rusak’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (95) 

 
12.  Atusan ‘uang ratusan ribu atau ratusan rupiah’ 

32.  Cembanan ‘uang sepuluhan ribu rupiah’ 

34.  Cring ‘uang logam’ 

60.  Eketan ‘uang lima puluh rupiah atau uang lima puluh ribu rupiah’ 

94.  Koin ‘uang logam’ 

178. Ranutup ‘tidak mencukupi (jumlah pendapatan kurang dari ketentuan jumlah 

setoran)’   

179. Recehan ‘uang logam’ 

180. Remuk ‘pendapatan buruk (jumlah pendapatan kurang dari kententuan jumlah 

setoran)’ 
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182. Rongpuluhan ‘uang dua puluh ribu rupiah’ 

193. Setoran ‘uang setoran bus kota’ 

217. Tombok ‘uang setoran kurang’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

 

Data (96) 

 
2.  Akeh ‘banyak penumpang’  

22.  Banyak ‘banyak penumpang’ 

61.  Elek ‘keadaan penumpang bus kota sepi/sedikit’ 

112. Mbludak ‘penumpang penuh dan bus kota tidak dapat memuat penumpang’ 

175. Pul ‘full atau penuh’ 

181. Rombongan ‘penumpang banyak’ 

189. Sedheng ‘keadaan penumpang bus cukupan (tidak bagus dan tidak jelek)’ 

(D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (97) 

 

10.  Arisane ‘minta ongkos’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

52.  Dioperke ‘dipindahkan ke bus kota lain’ 

57.  Ditunggu ‘penumpangnya ditunggu’ 

66.  Geser ‘penumpang supaya bergeser/merapat (berdiri)’ 

99.  Lari ‘penumpang yang akan naik sedang lari mengejar bus kota bersangkutan’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

103. Lukiran ‘penumpang yang busnya dipindahkan” 

105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju atau supaya jam keberangkatan bus 

kota maju’  

114. Melu ‘penumpang akan ikut/naik’ 

115. Mepet ‘bergerak menghimpit dengan penumpang lain (penumpang yang 

berdiri)’ 
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118. Miring ‘penumpang berdiri dan menghadap ke kiri/ke kanan bus kota’ 

119. Mlayu ‘penumpang yang akan ikut sedang lari mengejar bus kota’ 

121. Mundur ‘penumpang bergeser ke belakang atau bus berjalan mundur’ 

126. Nengah ‘bergeser ke bagian tengah ruang penumpang bus kota’ 

128. Ngarep ‘penumpang di bagian depan dari ruang penumpang bus kota’ 

142. Nyebrang ‘penumpang sedang menyeberang jalan atau berada di seberang 

jalan’ 

144. Operan ‘penumpang yang dioper atau berganti dari bus kota lain’ 

157. Pindah ‘penumpang yang akan naik bus kota sedang pindah dari bus lain’  

184. Salah bis ‘bus kota yang dinaiki penumpang salah jurusan’ 

211. Tengah ‘bagian tengah bus kota’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 

Data (98) 

 

3.  Alon ‘berjalan pelan’ 

21.  Banter ‘berjalan dengan cepat’ 

46.  Dhisik ‘jalan lebih dulu’ 

53.  Dioyak ‘bus kota lain supaya dikejar’ 

74.  Indhik-indhik ’berjalan pelan-pelan’ 

78.  Kalem ‘berjalan dengan santai’ 

86.  Kasar ‘ugal-ugalan’ 

100. Leren ‘berhenti’ 

106. Mandhek ‘berhenti’ 

131. Ngebut ‘bus kota berjalan dengan kecepatan tinggi’ 

135. Nggeblas ‘berjalan tergesa dan dengan kecepatan tinggi’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 

225. Yak-yakan ‘banyak tingkah dan ugal-ugalan’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 
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Data (99) 

 
59.  Dudul ‘dorongan jam keberangkatan dari bus kota lain yang di belakangnya’ 

75.  Jame kecepeten ‘jam keberangkatan bus kota terlalu dini’ 

76.  Jame telat ‘jam keberangkatan bus kota terlambat’ 

97.  Kres-kresan ‘bus kota lain yang satu jalur dan menjadi pasangan 

keberangkatan dari asal ke tujuan keberangkatan’ 

105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju atau supaya jam keberangkatan bus 

kota maju’  

129. Ngawur ‘tidak sesuai dengan ketentuan jam keberangkatan bus kota’ 

152. Pas jame ‘jam keberangkatan bus kota sudah tepat’ 

159. Pirang menit ‘pertanyaan waktu jarak antara bus kota bersangkutan dengan 

bus kota satu jalur pada jam keberangkatan sebelumnya’ 

190. Selak jam ‘imbauan untuk segera karena jam keberangkatan hampir tiba’ 

191. Sepuluh menit ‘jarak dengan bus kota satu jalur di depannya 10 menit’  

192. Setangkep ‘satu rute perjalanan pulang pergi’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

 
Data (100) 

 
28.  Buto ’nama bus kota, Budhi Utomo’ 

140. Nusa ‘akronim nama bus kota Nugroho Saputro’ 

187. SCT ‘nama bus kota, Sinar Ciptaprima Transport’ 

203. Surya ‘nama panggilan untuk bus kota Surya Kencana’ 

(D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (101) 

 
1.  Adoh ‘jarak dengan bus kota lain jauh’ 

24.  Belakang ‘arah belakang bus kota atau pintu bus kota yang belakang’ 

31.  Cedhak ‘jaraknya dekat’ 
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44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

80.  Kanan ‘arah kanan bus kota, bergeser/bergerak ke arah kanan’ 

113. Mburi ‘arah belakang bus kota, sebelah belakang dari kabin bus kota, pintu 

bus kota yang belakang’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

  

Data (102) 
 

101. Lima sanga (59) ‘sebutan bus kota lain dengan dua nopol belakang lima 

sembilan (59)’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

 

Data (103) 

 

16.  Bablas ‘berjalan terus/tidak berhenti’ 

20.  Bangjo ‘lampu pengatur lalu lintas (traffic ligh) 

22.  Banyak ‘banyak penumpang’ 

23.  Barang ‘barang bawaan penumpang’ 

46.  Dhisik ‘jalan lebih dulu’ 

47.  Diblongke ‘jalan terus dan tidak menaikkan penumpang’  

48.  Dienteni → ditunggu 

49.  Diisi ‘tambah bahan bakar’ 

50.  Dijog ‘ditambah (bahan bakar, oli, air radiator)’ 

52.  Dioperke ‘dioperkan ke bus kota lain’ 

53.  Dioyak ‘bus kota lain supaya dikejar’ 

54.  Dipanasi ‘mesin supaya dipanasi’ 

57.  Ditunggu ‘penumpangnya ditunggu’ 

58.  Dobel ’dua peristiwa dalam satu kali berhenti, yaitu penumpang naik dan 

turun’ 

59. Dudul ‘dorongan jam keberangkatan dari bus kota lain yang di belakangnya’ 

63.  Gandheng ‘jalannya didahului oleh bus kota bersangkutan’ 

65.  Gawan’ barang bawaan penumpang’ 
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67.  Goyang ‘bus kota mendahului dengan berjalan zig-zag terhadap kendaraan 

lainnya. 

73.  Ijo ‘lampu lalu lintas hijau’ 

89.  Ketok ‘bus kota yang berada di depan/di belakangya kelihatan’ 

91.  Kiri ‘berhenti’ 

92.  Kiri depan ‘depan berhenti’ 

96.  Kosong ‘tidak ada penumpang yang naik/turun’ 

97. Kres-kresan ‘bus kota lain yang satu jalur dan menjadi pasangan keberangkatan 

dari asal ke tujuan keberangkatan’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

104. Macet ‘jalan macet’ 

105. Maju ‘jam keberangkatan bus kota maju’  

107. Mangkat ‘berangkat beroperasi’ 

110. Mbalik ‘bus kota berjalan putar balik sebelum sampai ke tujuan’ 

114. Melu ‘ada penumpang akan ikut/naik’ 

122. Naik-turun ’penumpang ada yang naik dan ada yang turun’ 

124. Ndhekem ‘bus kota masih menunggu penumpang dalam waktu lama dan tidak 

segera jalan’ 

129. Ngawur ‘tidak sesuai dengan ketentuan jam keberangkatan bus kota’ 

130. Ngeblong ‘rem blong atau bus tidak ada penumpangnya’ 

132. Ngedhem mesin ‘berhenti dan mematikan mesin bus kota’ 

133. Ngepom ‘mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

134. Ngetem ‘menunggu penumpang di halte atau di tempat yang biasanya 

digunakan oleh banyak orang untuk menunggu bus kota’  

137. Ngombe ‘awak bus minum atau bus mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 

142. Nyebrang ‘penumpang sedang menyeberang jalan atau berada di seberang 

jalan’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 
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144. Operan ‘penumpang yang dioper atau berganti dari bus kota lain’ 

151. Parkir ‘tempat parkir atau supaya bus kota diparkir’ 

162. Poin ‘penumpang’ 

163. Poin banyak ‘penumpang lebih dari satu/banyak 

164. Poin Satu ‘penumpang satu’ 

177. Puter ‘imbauan bus kota untuk putar balik’ 

202. Stop depan ‘di depan berhenti’ 

204. Tahan ‘imbauan untuk tidak segera menjalankan bus’ 

205. Tambah angin ‘imbauan untuk memompa ban bus kota’ 

206. Tambahi ‘imbauan untuk menambah (angin, bahan bakar, dsb.)’  

209. Tarik ‘imbauan untuk menjalankan bus kota’ 

210. Tempel ‘imbauan untuk memperpendek jarak dengan bus kota di depannya’ 

214. Tinggal ‘imbauan untuk meninggalkan penumpang yang kelamaan’ 

220. Tunggu ‘imbauan untuk menunggu penumpang’ 

(D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (104) 

 
15.  Awas kiri ‘awas sebelah kiri’ 

24.  Belakang ‘arah belakang bus kota’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

66.  Geser ‘penumpang supaya bergeser/merapat (berdiri)’ 

68.  Habis ‘daerah tujuan yang ditawarkan sudah sampai’ 

105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju’  

115. Mepet ‘bergerak menghimpit dengan penumpang lain (penumpang yang 

berdiri)’ 

118. Miring ‘penumpang berdiri dan menghadap ke kiri/ke kanan bus kota’ 

121. Mundur ‘penumpang bergeser ke belakang’ 

126. Nengah ‘bergeser ke bagian tengah ruang penumpang bus kota’ 

128. Ngarep ‘penumpang di bagian depan dari ruang penumpang bus kota’ 
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155. Persiapan ‘imbauan persiapan untuk turun dari bus kota’ 

194. Sikil kiwa ’kaki kiri’  

195. Sikil sik ‘kaki dulu’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 
 
Data (105) 

 
29.  Calo ‘pengepul penumpang bus kota’ 

30.  Carter ‘sewa’ 

43.  Demo ‘aksi mogok/protes’ 

127. Ngamen ‘pengamen’ 

161. Pocokan ‘cadangan (sopir pocokan = sopir cadangan pengganti sopir tetap)’ 

218. TPR ‘Tanda Pungutan Retribusi’ (D6/KKPTKBKS/22/05/2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

DATA TUTURAN DAN KOSAKATA KHUSUS PENANDA TUTURAN KE RNET 

BUS KOTA SURAKARTA 

 
(D1/TKBKS/05/03/2004) 

 
Hari / tanggal peristiwa       : Jum’at, 5 Maret 2004 
Tempat  : Bus Kota Surakarta Nusa jalur A  
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Jurusan                       : Palur, Pasar Gedhe, Gladak, Gemblegan, Matahari, Jongke, 
Gumpang, Kartasura, PP. 

Arah bus                              : Ke timur (dari Kartasura menuju ke Palur). 

Nomor polisi                       : AD 2524 BA 
Waktu                                  : Jam 13.10 – 14.05 WIB 
 
 
 
4. Tipes, Pajang, Pasar Jongke, hop! 

‘Tipes, Pajang, Pasar Jongke, berhenti!’ 
 

5. Baron, Jongke, Tipes! 
‘Baron, Jongke, Tipes!’ 
 

6. Kanan! 
‘Kanan!’ 
 

7. (`````) hop, yo! 
‘(`````) berhenti, ayo!’ 
 

8. Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, hop, sik-sik! 
‘Tipes-Tipes, Baron, Jongke, Tipes, berhenti, tunggu-tunggu!’ 
 

9. Baron, Tipes, Baron-Baron, pundi Bu?  
‘Baron, Tipes, Baron-Baron, ke mana Bu?’ 
 

10. Gemblegan? Nggih, yo-yo! 
‘Gemblegan? Ya, ayo-ayo!’ 
 

11. Belakang jauh Mas! 
‘Belakang jauh Mas!’ 
 

12. Pajang, Jongke, Baron, yo! 
‘Pajang, Jongke, Baron, ayo!’ 
 

13. Yo Pak! Yo terus! 
‘Ayo Pak! Ayo terus!’ 

14. Ngetan-ngetan! 
‘Ke timur-ke timur!’ 
 

15. Pajang, Jongke, Baron! 
‘Pajang, Jongke, Baron!’ 
 

16. Pajang, Jongke, Baron! Yo! Hop-hop, ben nyalip sik! 
‘Pajang, Jongke, Baron! Ayo! Berhenti-berhenti, biarkan mendahului!’ 
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17. Klewer-klewer Mbak yo! 
‘Klewer-Klewer Mbak ayo!’ 
 

18. Mbake mangga, yo terus, yak! 
‘Mbaknya mari, yo terus, yak!’ 
 

19. Baron-baron! Yo ra ana montor, yo! 
‘Baron-Baron! Ayo tidak ada kendaraan, yo!’ 
 

20. (`````) dalan ngidul, yo! 
‘(`````) jalan ke selatan, ayo!’ 
 

21. Baron-Baron! 
‘Baron-Baron!’ 
 

22. Lenggah mriki Bu, kosong! 
‘Duduk sini Bu, kosong!’ 
 

23. Poin-poin (`````)! 
‘Poin-poin (`````)!’ 
 

24. Mriki Bu, kosong Bu! 
‘Ke sini Bu, kosong Bu!’ 
 

25. Klewer-Klewer, Matahari! 
‘Klewer-Klewer, Matahari!’ 
 

26. Pintu-pintu, pintu, (`````) yo! 
‘Pintu-pintu, pintu (`````) ayo!’ 
 

27. Awas! Tarik! 
‘Awas! Tarik!’ 
 

28. (`````) hop-hop-hop-hop, awas! 
‘(`````) berhenti-berhenti, awas!’ 
 
 

29. Poin, poin-poin, (`````) yo! 
‘Poin, poin-poin, (`````) ayo!’ 
 

30. Klewer-Klewer!  
‘Klewer-Klewer!’ 
 

31. (`````) ayo gek budhal yo! 
‘(`````) ayo berangkat yo!’ 
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32. Terus! 
‘Terus!’ 
 

33. Klewer-Klewer! 
‘Klewer-Klewer!’ 
 

34. Palur Mas, Jebres, Palur! 
‘Palur Mas, Jebres, Palur!’  
 

35. (`````) yo! 
‘(`````) ayo!’ 
 

36. Lur, (`````) hop, yo! 
‘Palur, (`````) berhenti, ayo!’ 
 

37. Yo Pak, Palur, (`````) sik, yo! 
‘Ayo Pak, Palur, (`````) tunggu, ayo!’ 
 

38. Wolung menit telu pitune! 
‘Delapan menit tiga tujuhnya!’ 
 

39. Kalem wae, kalem-kalem! 
‘Kalem saja, kalem-kalem!’ 
 

40. Kalem! 
‘Kalem!’   
 

41. Sabar motor (`````)! 
‘Sabar motor (`````)!’ 
 

42. Gandheng-gandheng, yo! 
‘Gandeng-gandeng, ayo!’ 
 

43. Pundi Pak? 
‘Ke mana Pak?’ 
 
 

44. Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres! 
‘Klewer, Palur, Jebres, Palur, Jebres-Jebres!’ 
 

45. Kalem wae! 
‘Kalem saja!’ 
 

46. SMA-SMA (`````)! 
‘SMA-SMA (`````)!’   
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47. Palur-Palur, (`````) yo! 
‘Palur-Palur, (`````) ayo!’ 
 

48. (`````) mangga, yo! 
‘(`````) mari, ayo!’ 
 

49. Mas-Mas-Mas, ayo! 
‘Mas-Mas-Mas, ayo!’ 
 

50. Neng ngarep selikure! 
‘Di depan dua puluh satunya!’ 
 

51. Kampus Mas? 
‘Kampus Mas?’ 
 

52. (`````) operan-operan! 
‘(`````) operan-operan!’ 
 

53. Palur-Palur, (`````) yo, terus! 
‘Palur-Palur, (`````) ayo, terus!’ 
 

54. Palur-Palur! 
‘Palur-Palur!’ 
 

55. Klewer-Klewer, (`````) ya trus! 
‘Klewer-Klewer, (`````) ya terus!’ 
 

56. Pojok (`````), terus, wolu lima awas! 
‘Pojok (`````), terus, delapan lima awas!’ 
 

57. Ndheng! 
‘Gandeng!’ 
 

58. Palur-Palur, ayo Pak, Palur Mas! 
‘Palur-Palur, ayo Pak, Palur Mas!’ 
 
 

59. Palur-Palur, (`````) yo terus! 
‘Palur-Palur, (`````) ayo terus!’ 
 

60. Kampus-kampus, terus, pojokan (`````)! 
‘Kampus-kampus, terus, pojok (`````)!’ 
 

61. Palur-Palur, Palur, kampus! 
‘Palur-Palur, Palur, Kampus!’ 
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62. Palur-Palur! 
‘Palur-Palur!’ 
 

63. Pinten Pak? Kalih? 
‘Berapa Pak? Dua?’ 
 

64. Kota-kota, (`````) gawan-gawan, hop-hop-hop, tarik! 
‘Kota-kota, (`````) barang bawaan, tunggu-tunggu, tarik!’ 
 

65. Yo Surya! 
‘Ayo Surya!’ 
 

66. Palur Mbak, kampus, Panggung, Jebres-Jebres! 
‘Palur Mbak, kampus, Panggung, Jebres-Jebres!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (D2/TKBKS/06/03/2004) 
 

Hari / tanggal peristiwa       : Sabtu, 06 Maret 2004 
Tempat  : Bus Kota Surakarta Nusa jalur B  

Jurusan                       : Palur, Balapan, Pasar Nangka, Manahan, Colomadu, 
Kartasura, PP. 

Arah bus                              : Ke timur (dari Kartasura ke Palur). 

Nomor polisi                       : AD 2557 BA 
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Waktu                                  : Jam 10.00 – 10.55 WIB 
 

 

 

1. Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 

2. Pundi Bu? Paulan? Yo ora! 
‘Ke mana Bu? Paulan? Ayo tidak!’ 
 

3. Paulan, Gajahan, Madu, Jajar, Manahan, Madu! 
‘Paulan, Gajahan, Colomadu, Jajar, Manahan, Colomadu!’ 
 

4. (`````) poin, sik-sik-sik banyak-banyak, yo tarik! 
‘(`````) poin, tunggu-tunggu banyak-banyak, ayo tarik!’ 
 

5. Paulan, Madu, Paulan, Madu! 
‘Paulan, Colomadu, Paulan, Colomadu!’ 
 

6. Yo Pak Madu! 
‘Ayo Pak Colomadu!’  
 

7. (`````) poin satu, tarik! 
‘(`````) poin satu, tarik!’ 
 

8. Madu- Madu, Madu! 
‘Colomadu-Colomadu, Colomadu!’ 
 

9. Pangkalan Om, poin, yo! 
‘Pangkalan Om, poin, ayo!’ 
 

10. Yo geser-geser, Mbake baju merah maju sithik Mbak! 
‘Ayo geser-geser, Mbaknya baju merah maju sedikit Mbak!’ 
 

11. Arisane-arisane, pinten Pak? Setunggal, o nggih. 
‘Arisannya-arisannya, berapa Pak? Satu, o ya.’ 
  

12. Amit Mbak, arisane-arisane, arisanipun Pak! 
‘Permisi Mbak, arisannya-arisannya, arisannya Pak!’ 
 

13. Yo yang Klegen dekat pintu! 
‘Ayo yang turun Klegen mendekat ke pintu!’ 
 

14. Kosong, yo terus! 
‘Kosong, ayo terus!’ 
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15. Madu-Madu, yo persiapan yang halte Madu geser pintu, kiri!  

‘Colomadu-Colomadu, ayo persiapan yang halte Colomadu geser pintu, kiri!’  
 

16. (`````) yo Madu banyak turun, sik-sik balita-balita, yo Mbak, cepet Mbak cepet Mbak, 
yo tarik! 
‘(`````) ayo Colomadu banyak yang turun, tunggu balita-balita, ayo Mbak, cepat Mbak 
cepat Mbak, ayo tarik!’  
 

17. Palur, Pasar Nangka, Balapan, proliman! 
‘Palur, Pasar Nangka, Balapan, proliman!’ 
 

18. Manahan, Balapan, depan poin satu! 
‘Manahan, Balapan, depan poin satu!’ 
 

19. (`````) yo, langsung nengah Mas, tengah kosong! 
‘(`````) ayo, langsung ke tengah Mas, tengah kosong!’ 
 

20. Pojok-pojok, kosong! 
‘Pojok-pojok, kosong!’ 
 

21. Manahan, Jajar, Pasar Nangka, Balapan, Palur! 
‘Manahan, Jajar, Pasar Nangka, Balapan, Palur!’ 
 

22. Palur Bu? Poin, yo, nengah Bu! 
‘Palur Bu? Poin, ayo, ke tengah Bu!’ 
 

23. Yo Paulan, persiapan yang Paulan, STM dekat pintu yo! 
‘Ayo Paulan, persiapan yang turun Paulan, STM mendekat ke pintu yo!’ 
 

24. (`````) kiri, Paulan, STM habis, sik, orang tua orang tua, yo! 
‘(`````) kiri, Paulan, STM habis, tunggu, orang tua orang tua, ayo!’   
 

25. Yang Gajahan persiapan-persiapan! 
‘Yang turun Gajahan persiapan-persiapan!’ 
 

26. Mandhap Gajahan Bu? O nggih.  
‘Turun Gajahan Bu? O ya,’ 

27. (`````) Gajahan kiri Gajahan, sik orang tua orang tua, yo! 
‘(`````) Gajahan kiri Gajahan, tunggu orang tua orang tua, ayo!’ 
 

28. Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri! 
‘Ramayana-Ramayana, (`````) ya Ramayana kiri!’ 
 

29. Palur, Panggung, Jebres, kampus! 
‘Palur, Panggung, Jebres, kampus!’ 
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30. Palur, yo ora! 

‘Palur, ayo tidak!’ 
 

31. Arisane-arisane, arisane Mas! 
‘Arisannya-arisannya, arisannya Mas!’ 
 

32. Dah Liris-Dah Liris, terus kosong! 
‘Dah Liris-Dah Liris, terus kosong!’ 
 

33. Yo yang Adipura, Indo Jati!  
‘Ayo yang Adipura, Indo Jati!’ 
 

34. (`````) kiri, sik-sik dobel-dobel, naik turun! 
‘(`````) kiri, tunggu dobel-dobel, naik turun!’ 
 

35. Baturan, PDAM, kosong! 
‘Baturan, PDAM, kosong!’ 
 

36. Arisane Bu, pinten? Kalih, o nggih. 
‘Arisannya Bu, berapa? Dua, o ya.’ 
 

37. Yo bangjo Jajar, bangjo-bangjo! 
‘Ayo lampu lalu lintas Jajar, lampu lalu lintas-lampu lalu lintas!’  
 

38. (`````) kiri-kiri, sik tahan, barang-barang! 
‘(`````) kiri-kiri, tunggu tahan, barang-barang!’ 
 

39. Yo ndang, mburi lima sanga banter! 
‘Ayo cepat, di belakang lima sembilan berjalan kencang!’ 
 

40. Yo persiapan yang Manahan, pom bensin, yo geser-geser! 
‘Ayo persiapan yang Manahan, pompa bensin, ayo geser-geser!’ 
 

41. Manahan banyak turun, banyak turun! 
‘Manahan banyak turun, banyak turun!’ 
 
 

42. (`````) halte kiri! Sik banyak-banyak, cepet Bu, cepet Bu! 
‘(`````) halte kiri! Tunggu banyak, cepat Bu, cepat Bu!’ 
 

43. Yo mumpung ijo yo, terus-terus kana banter! 
‘Ayo lampu hijau, terus-terus sana kencang!’ 
 

44. Gelora-gelora, kosong! 
‘Gelora-Gelora, kosong!’ 
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45. Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik! 

‘Rahayu-Rahayu, (`````) poin depan, yo tarik!’ 
 

46. Nengah Bu, tengah kosong! 
‘Ke tengah Bu, tengah kosong!’  
 

47. Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu? 
‘Pasar Nangka-Pasar Nangka, Pasar Nangka Bu?’ 
 

48. (`````) Pasar Nangka kiri Pasar Nangka! 
‘(`````) Pasar Nangka kiri Pasar Nangka!’ 
 

49. Jebres, Palur, Jebres, Palur! 
‘Jebres, Palur, Jebres, Palur!’  
 

50. Balapan yang Balapan! 
‘Balapan yang Balapan!’ 
 

51. (`````) kiri Balapan, yo Balapan habis Balapan! 
‘(`````) kiri Balapan, ayo Balapan habis Balapan!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (D3/TKBKS/08/03/2004) 
 
Hari / tanggal peristiwa       : Senin, 08 Maret 2004 
Tempat  : Bus Kota Surakarta Nusa jalur C  

Jurusan                       : Palur, Pasar Legi, Gendengan, Purwosari, Gumpang, 
Kartasura, PP. 

Arah bus                              : Ke barat (dari Palur ke Kartasura). 
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Nomor polisi                       : AD 2649 BA 
Waktu                                  : Jam 14.20 – 15.20 WIB 
 
 
 
1. Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri! 

‘Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, kiri!’ 
 

2. Gumpang-Gumpang, Pasar Legi, terus! 
‘Gumpang-Gumpang, Pasar legi, terus!’ 
 

3. Mburi raketok, terus! 
‘Belakang tidak kelihatan, terus!’ 
 

4. Pasar-pasar, Pasar Legi! 
‘Pasar-pasar, Pasar Legi!’ 
 

5. Seket karo pitu lima jik neng kene kok! 
‘Lima puluh dan tujuh lima masih di sini kok!’ 
 

6. Yo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas! 
‘Ayo Mbak-Mbak, Jongke-Jongke, awas!’ 
 

7. Pasar-pasar, Gumpang-Gumpang! 
‘Pasar-pasar, Gumpang-Gumpang!’ 
 

8. Piro telulase, telulase pira? Yo! 
‘Berapa tiga belasnya, tiga belasnya berapa? Ayo!’ 
 

9. Sepuluh menit karo limolas ki podho. 
’Sepuluh menit dengan lima belas menit itu sama.’ 
 

10. Pajang-Pajang, Gumpang!  
‘Pajang-Pajang, Gumpang!’ 
 

11. Suro-Suro! 
‘Kartasura-Kartasura!’ 
 
 

12. (`````) kaki kiri-kaki kiri, yo! 
‘(`````) kaki kiri-kaki kiri, ayo!’ 
 

13. Prei kiri, yo terus! 
‘Kiri kosong, ayo terus!’ 
 

14. Awas-awas becak, prei kiri, yo! 
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‘Awas-awas becak, kiri kosong, ayo!’ 
 

15. Ya poin (`````)! 
‘Ya poin (`````)!’ 
 

16. Kalem-kalem! 
‘Kalem-kalem!’ 
 

17. (`````) yo mangkat yo! 
‘(`````) ayo berangkat!’ 
 

18. Kiri prei, terus! 
‘Kiri kosong, terus!’ 
 

19. Jongke-Jongke, Jongke, yo! 
‘Jongke-Jongke, Jongke, ayo!’ 
 

20. Sura-Sura, yo! 
‘Kartasura-Kartasura, ayo!’ 
 

21. Sura-Sura! 
‘Kartasura-Kartasura!’ 
 

22. Kartasura-Kartasura, Kartasura Mas! 
‘Kartasura-Kartasura, Kartasura Mas!’ 
 

23. Kartasura, yo terus! 
‘Kartasura, ayo terus!’ 
 

24. (`````) yo! 
‘(`````) ayo!’ 
 

25. Ya kidul bengkel, (`````) terus! 
‘Ya selatan bengkel, (`````) terus!’  
 

26. Sura, Tasura-Tasura, yo Mbak, terus! 
‘Kartasura, Kartasura-Kartasura, ayo Mbak, terus!’ 
 
 

27. Ya, kiri tahu kupat (`````)! 
‘Ya, kiri tahu kupat (`````)!’ 
 

28. Tasura-Tasura, terus! 
‘Kartasura-Kartasura, terus!’ 
 

29. Dobel-dobel, sik, mburi-mburi, yo! 
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‘Dobel-dobel, tunggu, belakang-belakang, ayo!’ 
 

30. Sura-Sura, yo! 
‘Kartasura-Kartasura, ayo!’ 
 

31. (`````) sik-sik! 
‘(`````) tunggu!’ 
 

32. (`````) sik, gapura jati! 
‘(`````) tunggu, gapura jati!’ 
 

33. (`````) kiri depan, yo! 
‘(`````) kiri depan, ayo!’ 
 

34. Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) yo terus! 
‘Jati urip, rombongan-rombongan, (`````) ayo terus!’ 
 

35. (`````) yo terus! 
‘(`````) ayo terus!’  
 

36. Pundi? Yo pasar! 
‘Turun mana? Ayo pasar!’ 
 

37. (`````) sik-sik, yo berase-berase! 
‘(`````) tunggu, ayo berasnya-berasnya!’ 
 

38. Jauh! 
‘Jauh!’ 
 

39. (`````) barange, yo! 
‘(`````) barangnya, ayo!’ 
 

40. Pojok-pojok! 
‘Pojok-pojok!’ 
 

41. Minal-minal, habis! 
‘Terminal-terminal, habis!’ 

 
 

(D4/TKBKS/09/03/2004) 
 
Hari / tanggal peristiwa       : Selasa, 09 Maret 2004 
Tempat  : Bus Kota Surakarta Atmo jalur D  

Jurusan                       : Palur, Balapan, Monumen Pers, Gendengan, Kartasura, PP. 

Arah bus                              : Ke timur (dari Kartasura menuju ke Palur). 
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Nomor polisi                       : AD 2537 A 
Waktu                                  : Jam 15.30 – 16.30 WIB 
 
 
 
1. Mbak Palur-Palur! 

‘Mbak Palur-Palur!’ 
 

2. Kleco, Pabelan, panti, Wosari! 
‘Kleco, Pabelan, panti, Purwosari!’ 
 

3. Mbak! 
‘Mbak!’ 
 

4. Palur, kampus, Pak Balapan! 
‘Palur, kampus, Pak Balapan!’ 
 

5. Kleco-Kleco! 
‘Kleco-Kleco!’ 
 

6. Mbak Kleco-Kleco, yo! 
‘Mbak Kleco-Kleco, ayo!’ 
 

7. Palur-Palur, Balapan, Monumen Pers! 
‘Palur-Palur, Balapan, Monumen Pres!’ 
 

8. Alon-alon wae Dhe! 
‘Pelan-pelan saja Dhe!’ 
 

9. Palur, kampus, Palur! 
‘Palur, kampus, Palur!’ 
 

10. Lur-Lur! 
‘Palur-Palur!’ 
 

11. (`````) kiri-kiri, ngarep-ngarep, akeh banget Dhe, sik-sik-sik! 
‘(`````) kiri-kiri, depan-depan, banyak sekali Dhe, tunggu-tunggu!’ 
 
 

12. (`````) Mbak kampus! 
‘(`````) Mbak kampus!’ 
 

13. Pundi Mbak? 
‘Ke mana Mbak?’ 
 

14. Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas? 
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‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres Mas?’ 
 

15. Ngarep-ngarep, ngarep nggih! 
‘Depan-depan, depan ya!’ 
 

16. Palur-Palur! 
‘Palur-Palur!’ 
 

17. Kampus-kampus, Balapan, Jebres, Sar Legi, Monumen Pers! 
‘Kampus-kampus, Balapan, Jebres, Pasar Legi, Monumen Pers!’ 
 

18. Lur-Palur! 
‘Palur-Palur!’ 
 

19. Mbake-Mbake, kampus yo! 
‘Mbaknya-Mbaknya, kampus ayo!’ 
 

20. Palur, kampus, Palur, Bu! Ra! 
‘Palur, kampus, Palur, Bu! Tidak!’ 
 

21. Palur, kampus, Palur, Balapan! 
‘Palur, kampus, Palur, Balapan!’ 
 

22. Kampus, Palur, Panggung, Balapan, Jebres! 
‘Kampus, Palur, Panggung, Balapan, Jebres!’ 
 

23. Palur-Palur, yo! 
‘Palur-Palur, ayo!’ 
 

24. Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun- naik turun, rombongan-rombongan, hop-hop-
hop! 
‘Panti Waluyo, panti, (`````) naik turun-naik turun, rombongan-rombongan, berhenti-
berhenti!’ 
 

25. Lur, Palur-Palur, pundi Mas? 
‘Palur, Palur-Palur, ke mana Mas?’ 
 

26. Kampus, Palur! 
‘Kampus, Palur!’ 

27. Kampus, Palur, Balapan, Jebres! 
‘Kampus, Palur, Balapan, Jebres!’ 
 

28. Mbak! Mase! 
‘Mbak! Masnya!’ 
 

29. O jare sepuluh menit, kok jik ndhekem neng kana! 
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‘O katanya sepuluh menit, kok masih berhenti di sana!’ 
 

30. (`````) hop, gawan! 
‘(`````) berhenti, barang bawaan!’ 
 

31. (`````) orang tua-orang tua! 
‘(`````) orang tua-orang tua!’ 
 

32. Palur-Palur, Panggung, Jebres! 
‘Palur-Palur, Panggung, Jebres!’ 
 

33. Palur, Panggung, Jebres, kampus! 
‘Palur, Panggung, Jebres, kampus!’ 
 

34. Mbak kosong-kosong, Palur, Panggung, Jebres! 
‘Mbak kosong-kosong, Palur, Panggung, Jebres!’ 
 

35. Palur, kampus, Palur, kampus! 
‘Palur, kampus, Palur, kampus!’ 
 

36. Palur-Palur, pundi Mas?  
‘Palur-Palur, ke mana Mas?’ 
 

37. Yo kiri-kiri, (`````) terus! 
‘Yo kiri-kiri, (`````) terus!’ 
 

38. Yo awas, Palur-Palur! 
‘Yo awas, Palur-Palur!’ 
 

39. (`````) yo! 
‘(`````) ayo!’ 
 

40. Mbak Palur, Lur-Palur, sebentar-sebentar! 
‘Mbak Palur, Palur-Palur, sebentar-sebentar!’ 
 

41. (`````) ya dalan ngidul! 
‘(`````) ya jalan ke selatan!’ 
 
 

42. RC-RC, (`````) ngarep-ngarep, orang tua! 
‘RC-RC, (`````) depan-depan, orang tua!’ 
 

43. Palur-Palur, (`````) sik lari-lari! 
‘Palur-Palur, (`````) tunggu lari-lari! 
 

44. Monggo Mas! 
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‘Mari Mas!’ 
 

45. Dobel depan, dobel-dobel! 
‘Dobel depan, dobel-dobel!’ 
 

46. (`````) kiri, yo terus! 
‘(`````) kiri, ayo terus!’ 
 

47. (`````) dalan ngidul! 
‘(`````) jalan ke selatan!’ 
 

48. Ndheng-ndheng! 
‘Gandeng-gandeng!’ 
 

49. (`````) kiri, terus! 
‘(`````) kiri, terus!’ 
 

50. Terminal-terminal! 
‘Terminal-terminal!’ 
 

51. (`````) hop-hop-hop! 
‘(`````) berhenti-berhenti!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D5/TKBKS/04/08/2004) 

Hari / tanggal peristiwa       : Rabu, 04 Agustus 2004 
Tempat  : Bus Kota Surakarta Nusa jalur B  

Jurusan                       : Palur, Balapan, Pasar Nangka, Manahan, Colomadu, 
Kartasura, PP. 
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Arah bus                              : Ke timur (dari Kartasura menuju ke Palur). 

Nomor polisi                       : AD 2553 BA 
Waktu                                  : Jam 13.30 – 14.30 WIB 
 

 

19. Palur, kampus, Palur! 
‘Palur, kampus, Palur! 

 

20. Ya kiri (`````)! 
‘Ya kiri (`````)!’ 

 

21. Dobel-dobel! 
‘Dobel-Dobel!’ 

 

22. (`````) sik-sik, dobel-dobel, orang tua-orang tua! 
‘(`````) tunggu-tunggu, dobel-dobel, orang tua-orang tua!’ 

 

23. (`````) poin, tunggu sik, wong tua! 
‘(`````) poin, tunggu dulu, orang tua!’ 

 

24. (`````) ngarep kiri, tunggu, dobel-dobel! 
‘(`````) depan kiri, tunggu, dobel-dobel!’ 

 

25. Persiapan yang SMP-SMP, ya kiri (````)! 
‘ Persiapan yang SMP-SMP, ya kiri (`````)!’ 

26. ABC kiri (````)! 
‘ ABC kiri (`````)!’ 

 

27. (`````) Botol kiri Botol! 
‘(`````) Botol kiri Botol!’ 
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Kosakata Khusus Penanda Tuturan Kernet Bus Kota Surakarta 

(D6/KKPTKBKS/22/05/2004) 

 

 

1.  Adoh ‘jarak dengan bus kota lain jauh’ 

2.  Akeh ‘banyak penumpang’  

3.  Alon ‘berjalan pelan’ 

4.  Anak kecil → anak-anak 

5.  Anak sekolah ‘penumpangnya anak sekolah’ 

6.  Anak-anak ‘penumpangnya anak-anak’ 

7.  Anggur ‘penumpangnya orang tua’ 

8.  Apik ‘keadaan penumpang ramai/banyak’ 

9.  Apotek ‘apotik/toko obat’ 

10.  Arisane ‘minta ongkos’ 

11.  Asrama ‘asrama’ 

12.  Atusan ‘uang ratusan ribu atau ratusan rupiah’ 

13.  Awas ‘awas, hati-hati, waspada’ 

14.  Awas kanan ‘awas sebelah kanan’ 

15.  Awas kiri ‘awas sebelah kiri’ 

16.  Bablas ‘berjalan terus/tidak berhenti’ 

17.  Bales ‘stir diputar ke arah berlawanan dari arah putar sebelumnya’ 

18.  Bali ‘pulang ke garasi’ 

19.  Balita ‘anak kecil (< 5 tahun) atau orang tua (< 50 tahun)’  

20.  Bangjo ‘lampu pengatur lalu lintas (traffic ligh) 

21.  Banter ‘berjalan dengan cepat’ 

22.  Banyak ‘banyak penumpang’ 

23.  Barang ‘barang bawaan penumpang’ 

24.  Belakang ‘arah belakang bus kota atau pintu bus kota yang belakang’ 

25.  Belok ‘membelok/menikung’ 
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26.  Bocor ‘bannya bocor’ 

27.  Buk (ngebuk) ‘jembatan kecil’ 

28.  Buto ’nama bus kota, Budhi Utomo’ 

29.  Calo ‘pengepul penumpang bus kota’ 

30.  Carter ‘sewa’ 

31.  Cedhak ‘jaraknya dekat’ 

32.  Cembanan ‘uang sepuluhan ribu rupiah’ 

33.  Cepet ‘bergegas, supaya berjalan/bergerak dengan cepat’ 

34.  Cring ‘uang logam’ 

35.  Dalan menggok ‘jalan menikung/tikungan’ 

36.  Dalan mudhun ‘jalan menurun’ 

37.  Dalan munggah ‘jalan menanjak 

38.  Dalan ngalor ‘jalan ke arah utara’ 

39.  Dalan ngetan ‘jalan ke arah timur’ 

40.  Dalan ngidul ‘jalan ke arah selatan’ 

41.  Dalan ngulon ’jalan ke arah barat’ 

42.  Dekat pintu ’mendekat ke pintu’ 

43.  Demo ‘aksi mogok/protes’ 

44.  Depan ’arah depan bus atau pintu bus kota yang depan’ 

45.  Depan kiri ‘di depan berhenti’ 

46.  Dhisik ‘jalan lebih dulu’ 

47.  Diblongke ‘jalan terus dan tidak menaikkan penumpang’  

48.  Dienteni → ditunggu 

49.  Diisi ‘tambah bahan bakar’ 

50.  Dijog ‘tambah (bahan bakar, oli, air radiator)’ 

51.  Dikirke ‘sedang diperiksa kelayakan jalan di DLLAJ’ 

52.  Dioperke ‘dioperkan ke bus kota lain’ 

53.  Dioyak ‘bus kota lain supaya dikejar’ 

54.  Dipanasi ‘mesin supaya dipanasi’ 

55.  Disaut → diserobot 

56.  Diserobot ‘penumpangnya direbut oleh bus kota lain’ 
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57.  Ditunggu ‘penumpangnya ditunggu’ 

58.  Dobel ’dua peristiwa dalam satu kali berhenti, yaitu penumpang naik dan turun’ 

59.  Dudul ‘dorongan jam keberangkatan dari bus kota lain yang di belakangnya’ 

60.  Eketan ‘uang lima puluh rupiah atau uang lima puluh ribu rupiah’ 

61.  Elek ‘keadaan penumpang bus kota sepi/sedikit’ 

62.  Enggok-enggokan ‘jalan menikung/tikungan’ 

63.  Gandheng ‘jalannya didahului oleh bus kota bersangkutan’ 

64.  Gapura ‘gapura/pintu gerbang’ 

65.  Gawan’ barang bawaan penumpang’ 

66.  Geser ‘penumpang supaya bergeser/merapat (berdiri)’ 

67.  Goyang ‘bus kota mendahului dengan berjalan zig-zag terhadap kendaraan lainnya. 

68.  Habis ‘daerah tujuan yang ditawarkan sudah sampai’ 

69.  Halte ‘halte bus/tempat pemberhentian bus’ 

70.  Hop ‘berhenti’ 

71.  Ibu hamil ‘ibu yang sedang hamil/ibu sedang menggendong anak’  

72.  Ibu-ibu ‘orang perempuan/ibu-ibu’ 

73.  Ijo ‘lampu lalu lintas hijau’ 

74.  Indhik-indhik ’berjalan pelan-pelan’ 

75.  Jame kecepeten ‘jam keberangkatan bus kota terlalu dini’ 

76.  Jame telat ‘jam keberangkatan bus kota terlambat’ 

77.  Jembatan ‘jembatan’ 

78.  Kalem ‘berjalan dengan santai’ 

79.  Kampus ‘kampus’ 

80.  Kanan ‘arah kanan bus kota, bergeser/bergerak ke arah kanan’ 

81.  Kanginan ‘rem blong’ 

82.  Kantor kecamatan ‘kantor kecamatan’ 

83.  Kantor kelurahan ‘kantor kelurahan’ 

84.  Kantor polisi ‘kantor polisi’ 

85.  Kantor pos ‘kantor pos’ 

86.  Kasar ‘ugal-ugalan’ 

87.  Kebanan ‘ban bocor’ 
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88.  Kepalang sepur ‘tertutup oleh pintu lintasan kereta api’ 

89.  Ketok ‘bus kota yang berada di depan/di belakangya kelihatan’ 

90.  Kir  ‘periksa kelayakan jalan bus kota’ 

91.  Kiri ‘berhenti’ 

92.  Kiri depan ‘depan berhenti’ 

93.  Kiri prei  ‘dari arah kiri tidak ada pengguna jalan lain yang lewat’ 

94.  Koin ‘uang logam’ 

95.  Koramil ‘kantor Koramil’ 

96.  Kosong ‘tidak ada penumpang yang naik/turun’ 

97. Kres-kresan ‘bus kota lain yang satu jalur dan menjadi pasangan keberangkatan dari 

asal ke tujuan keberangkatan’ 

98.  Lapangan ‘lapangan’ 

99.  Lari ‘penumpang yang akan naik sedang lari mengejar bus kota bersangkutan’ 

100. Leren ‘berhenti’ 

101. Lima sanga (59) ‘sebutan bus kota lain dengan dua nopol belakang lima sembilan 

(59)’ 

102. Lukir ‘penumpang dipindah ke bus kota lain’ 

103. Lukiran ‘penumpang yang busnya dipindahkan” 

104. Macet ‘jalan macet’ 

105. Maju ‘penumpang untuk bergeser maju atau supaya jam keberangkatan bus kota 

maju’  

106. Mandhek ‘berhenti’ 

107. Mangkat ‘berangkat beroperasi’ 

108. Masuk angin ‘bus mogok atau rem blong’ 

109. Mbah-mbah ‘penumpang orang tua atau orang yang jalannya lambat seperti orang 

tua’ 

110. Mbalik ‘bus kota berjalan putar balik sebelum sampai ke tujuan’ 

111. Mbengkel ‘bus kota masuk bengkel’ 

112. Mbludak ‘penumpang penuh dan bus kota tidak dapat memuat penumpang’ 

113. Mburi ‘arah belakang bus kota, sebelah belakang dari kabin bus kota, pintu bus kota 

yang belakang’ 
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114. Melu ‘penumpang akan ikut/naik’ 

115. Mepet ‘bergerak menghimpit dengan penumpang lain (penumpang yang berdiri)’ 

116. Mesjid ‘masjid’ 

117. Minal → terminal 

118. Miring ‘penumpang berdiri dan menghadap ke kiri/ke kanan bus kota’ 

119. Mlayu ‘penumpang yang akan ikut sedang lari mengejar bus kota’ 

120. Mogok ‘bus mogok/rusak atau awak bus demonstrasi’ 

121. Mundur ‘penumpang bergeser ke belakang atau bus berjalan mundur’ 

122. Naik-turun ’penumpang ada yang naik dan ada yang turun’ 

123. Nambalke ‘menambalkan ban yang bocor’ 

124. Ndhekem ‘bus kota masih menunggu penumpang dalam waktu lama dan tidak 

segera jalan’ 

125. Nenek-nenek ‘orang tua wanita atau orang wanita yang jalannya lambat seperti 

nenek-nenek’ 

126. Nengah ‘bergeser ke bagian tengah ruang penumpang bus kota’ 

127. Ngamen ‘pengamen’ 

128. Ngarep ‘penumpang di bagian depan dari ruang penumpang bus kota’ 

129. Ngawur ‘tidak sesuai dengan ketentuan jam keberangkatan bus kota’ 

130. Ngeblong ‘rem blong atau bus tidak ada penumpangnya’ 

131. Ngebut ‘bus kota berjalan dengan kecepatan tinggi’ 

132. Ngedhem mesin ‘berhenti dan mematikan mesin bus kota’ 

133. Ngepom ‘mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

134. Ngetem ‘menunggu penumpang di halte atau di tempat yang biasanya digunakan 

oleh banyak orang untuk menunggu bus kota’ 

135. Nggeblas ‘berjalan tergesa dan dengan kecepatan tinggi’ 

136. Ngglondor ‘jalan menurun’ 

137. Ngombe ‘awak bus minum atau bus mengisi bahan bakar di pompa bensin’ 

138. Ngoyak ‘mengejar bus kota yang ada di depannya’ 

139. Nrabas ‘memotong jalan atau lewat jalan pintas’ 

140. Nusa ‘akronim nama bus kota Nugroho Saputro’ 

141. Nyalip ‘mendahului jalannya bus kota lain’ 
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142. Nyebrang ‘penumpang sedang menyeberang jalan atau berada di seberang jalan’ 

143. Nyidhat ‘memotong jalan atau melewati jalan pintas’ 

144. Operan ‘penumpang yang dioper atau berganti dari bus kota lain’ 

145. Orang tua ‘penumpang yang usianya sudah tua atau penumpang yang jalanya 

lambat’ 

146. Pabrik ‘pabrik’ 

147. Pajek ‘pajak’ 

148. Palang ‘pintu lintasan kereta api’ 

149. Pangkalan ‘tempat memangkal (Pangkalan AU, pangkalan ojek, pangkalan taksi, 

panglalan becak, dsb.)’ 

150. Panti ‘panti (Panti Waluyo, Panti Kustati, panti pijat, dsb.)’  

151. Parkir ‘tempat parkir atau supaya bus kota diparkir’ 

152. Pas jame ‘jam keberangkatan bus kota sudah tepat’ 

153. Pasar ‘pasar (Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Klewer, Pasar Nangka, Pasar Kliwon, 

Pasar Pon, dsb.)’ 

154. Penumpang ‘ada penumpang yang akan naik bus kota’ 

155. Persiapan ‘imbauan persiapan untuk turun dari bus kota’ 

156. Pertigaan ‘pertigaan (jalan simpang tiga)’ 

157. Pindah ‘penumpang yang akan naik bus kota sedang pindah dari bus lain’  

158. Pintu ‘pintu gerbang atau pintu masuk’ 

159. Pirang menit ‘pertanyaan waktu jarak antara bus kota bersangkutan dengan bus kota 

satu jalur pada jam keberangkatan sebelumnya’ 

160. PMI ‘kantor PMI’ 

161. Pocokan ‘cadangan (sopir pocokan = sopir cadangan pengganti sopir tetap)’ 

162. Poin ‘penumpang’ 

163. Poin banyak ‘penumpang lebih dari satu/banyak 

164. Poin Satu ‘penumpang satu’ 

165. Pojok ‘sudut jalan’ 

166. Pom bensin ‘pompa bensin’ 

167. Pos ‘pos (pos polisi, kantor pos, poskamling, dsb.)’ 

168. Pos polisi ‘pos polisi’ 
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169. Poskamling ‘poskamling’ 

170. Prapatan ‘perempatan jalan’ 

171. Prei ‘kosong (dari arah tertentu yang diaba-abakan, tidak ada pengguna jalan lain 

yang lewat)’ 

172. Prei kiri ‘dari arah kiri tidak ada pengguna jalan yang lewat’  

173. Proliman ‘jalan simpang lima’ 

174. Protelon ‘pertigaan jalan’ 

175. Pul ‘full atau penuh’ 

176. Puskesmas ‘Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)’ 

177. Puter ‘imbauan bus kota untuk putar balik’ 

178. Ranutup ‘tidak mencukupi (jumlah pendapatan kurang dari ketentuan jumlah 

setoran)’   

179. Recehan ‘uang logam’ 

180. Remuk ‘pendapatan buruk (jumlah pendapatan kurang dari kententuan jumlah 

setoran)’ 

181. Rombongan ‘penumpang banyak’ 

182. Rongpuluhan ‘uang dua puluh ribu rupiah’ 

183. Rumah sakit ‘rumah sakit’ 

184. Salah bis ‘bus kota yang dinaiki penumpang salah jurusan’ 

185. Sar → pasar 

186. Satu ‘ada penumpang satu’ 

187. SCT ‘nama bus kota, Sinar Ciptaprima Transport’ 

188. SD ‘Sekolah Dasar’ 

189. Sedheng ‘keadaan penumpang bus cukupan (tidak bagus dan tidak jelek)’ 

190. Selak jam ‘imbauan untuk segera karena jam keberangkatan hampir tiba’ 

191. Sepuluh menit ‘jarak dengan bus kota satu jalur di depannya 10 menit’  

192. Setangkep ‘satu rute pulang pergi’ 

193. Setoran ‘uang setoran bus kota’ 

194. Sikil kiwa ’kaki kiri’  

195. Sikil sik ‘kaki dulu’ 

196. Sik-sik ‘tunggu’ 
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197. SMA ‘Sekolah Menengah Atas’ 

198. SMP ‘Sekolah Menengah Pertama’ 

199. Stasiun ‘stasiun (tempat pemberhentian kereta api)’ 

200. STM ‘Sekolah Teknik Menengah’ 

201. Stop ‘berhenti’ 

202. Stop depan ‘di depan berhenti’ 

203. Surya ‘nama panggilan untuk bus kota Surya Kencana’ 

204. Tahan imbauan untuk tidak segera menjalankan bus’ 

205. Tambah angin ‘imbauan untuk memompa ban bus kota’ 

206. Tambahi ‘imbauan untuk menambah (angin, bahan bakar, dsb.)’  

207. Tanggul ‘tanggul’ 

208. Tanjakan ‘jalan menanjak’ 

209. Tarik ‘imbauan untuk menjalankan bus kota’ 

210. Tempel ‘imbauan untuk memperpendek jarak dengan bus kota di depannya’ 

211. Tengah ‘bagian tengah bus kota’ 

212. Terminal ‘terminal bus kota’ 

213. Terus ‘jalan terus’ 

214. Tinggal ‘imbauan untuk meninggalkan penumpang yang kelamaan’ 

215. TK ‘Taman Kanak-kanak’ 

216. Toko ‘toko’  

217. Tombok ‘uang setoran kurang’ 

218. TPR ‘Tanda Pungutan Retribusi’ 

219. Tugu ‘tugu’ 

220. Tunggu ‘imbauan untuk menunggu penumpang’ 

221. Ulang tahun ‘kendaraan (bus kota) membayar pajak’ 

222. Wartel ‘Warung Telkom’ 

223. Warung ‘warung’ 

224. Wit ringin ‘pohon beringin’ 

225. Yak-yakan ‘banyak tingkah dan ugal-ugalan’ 

LAMPIRAN III 

KEADAAN TRANSPORTASI SURAKARTA 
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1 Jaringan Prasarana 

1.1 Sistem Jaringan Jalan 

Sistem jaringan jalan di kota Surakarta mempunyai sistem grid. Banyaknya 

persimpangan terutama pada kawasan pusat kota, sangat berpengaruh terhadap besarnya 

tingkat perlambatan arus jalan di persimpangan-persimpangan, terutama pada jam sibuk. 

Dalam mengantisipasi pengaturan lalu lintas, di persimpangan biasanya dipasang lampu 

lalu lintas yang memerlukan pengaturan waktu yang tepat. Pada saat dilakukan survei di 

lapangan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), kondisi transportasi di 

wilayah kota Surakarta secara umum belum menunjukkan permasalahan yang serius. Hal 

ini disebabkan beberapa faktor yang biasanya menjadi pemicu permasalahan transportasi 

pada suatu kota yang belum menampakkan situasi ke arah rawan permasalahan, seperti 

berikut. 

b. Jumlah kapasitas jalan lebih kecil di bandingkan jumlah kendaraan yang 

melaluinya. 

c. Pengaturan lalu lintas di wilayah kota cukup memadai. 

d. Terdapatnya beberapa jalan yang memberikan alternatif terhadap interaksi 

antara daerah pingggiran dengan kawasan pusat kota. 

 

Meskipun demikian, melihat perkembangan yang terjadi di wilayah kota 

Surakarta, bukan suatu hal yang mustahil jika pada masa yang akan datang akan terjadi 

peningkatan jumlah kendaraan keluar dan masuk di wilayah Surakarta. Oleh karena itu, 

untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan transportasi yang kompleks, maka perlu 

219 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



diidentifikasi keadaan lalu lintas di wilayah kota lebih dini, terutama pada kawasan-

kawasan yang berpotensial sebagai kawasan yang sering terjadi kemacetan. 

 

1.2 Prasarana Jalan 

Berikut merupakan perkembangan prasarana jalan dalam kota Surakarta. 

Tabel 6: Panjang Jalan dalam Kota Surakarta. 

Panjang Jalan dalam Kota Surakarta (km) 

 

NO. FUNGSI JALAN 1998 1999 2000 

1. Arteri Primer 44.420 44.420 44.420 

2. Arteri Sekunder 51.145 51.145 51.145 

3. Kolektor Primer 49.765 49.765 49.765 

4. Kolektor Sekunder 128.610 128.610 128.610 

5. Lokal 319.610 319.610 319.610 

 Jumlah 593.550 593.550 593.550 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 

 

1.3 Terminal Transportasi Jalan 

Prasarana terminal yang ada di kota Surakarta yang berfungsi sebagai tempat naik 

turun penumpang adalah Terminal Tirtonadi. Terminal ini merupakan terminal tipe B 

dengan luas 35.500 m2. Terminal ini dibangun pada tahun 1975 dan mempunyai jarak 4 

km dari pusat kota.  

2 Jaringan Sarana 
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2.1 Kendaraan Bermotor 

Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2001 di kota Surakarta mencapai 254.349 

kendaraan, yang terdiri dari sepeda motor, bus, mobil penumpang, dan mobil barang. 

Jenis kendaraan sepeda motor adalah yang paling besar dengan jumlah 465.265 unit 

(57%), sedangkan jenis kendaraan yang paling kecil jumlahnya adalah kendaraan khusus 

dengan 109 unit (0,01%). Jumlah kendaraan yang ada di kota Surakarta dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 7: Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta. 

 

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta 

 

TAHUN MOBIL 

PNP 

MOBIL 

BUS 

MOBIL 

BARANG 

KEND. 

KHUSUS 

SPD. 

MOTOR 

KET. 

1998 23.256 1.096 13.283 6 112.646 UNIT 

1999 23.383 1.143 13.128 31 111.165 UNIT 

2000 116.944 1.160 13.476 36 116.172. UNIT 

2001 126.496 1.168 13.927 39 125.642 UNIT 

JUMLAH 290.081 4.567 53.818 109 465.265 UNIT 

Sumber : BPS Kota Surakarta  

 

 

2.2 Kendaraan Umum  

Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 

penumpang (orang/barang). Pengangkutan orang/barang dengan kendaraan umum 

dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau dengan menggunakan mobil penumpang. 
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Adapun pelayanan dengan kendaraan umum yang ada di kota Surakarta adalah sebagai 

berikut. 

1. Kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur. 

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, 

dilakukan dalam jaringan trayek. Adapun trayek yang ada di kota Surakarta meliputi: 

a. Trayek Antarkota Antarpropinsi (AKAP). 

b. Trayek Antarkota Dalam Propinsi (AKDP). 

c. Trayek Kota (Bus Kota dan Angkutan Kota). 

 

2. Kendaraan umum tidak dalam trayek. 

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek di kota Surakarta 

meliputi: 

a. Taksi 

b. Angkutan Sewa 

c. Angkutan Pariwisata 

d. Angkutan Barang 
 

 

3. Angkutan Rel. 

Untuk angkutan rel di kota Surakarta terdapat 3 stasiun kereta api, yaitu Stasiun Solo 

Balapan, Stasiun Jebres, Stasiun Purwosari dengan tujuan keberangkatan D.I. 

Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. 
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3 Pelayanan Angkutan di Kota Surakarta 

Pelayanan angkutan di kota Surakarta dilayani oleh sebanyak 23 trayek bus kota 

dan 10 trayek angkutan kota. Jenis kendaraan bus yang digunakan adalah kendaraan bus 

sedang dengan kapasitas 26 tempat duduk dan angkutan kota dengan kapasitas 12 tempat 

duduk. Dari segi pelayanan angkutan bus kota ditemukan bahwa dari 23 trayek yang ada, 

terdapat beberapa trayek yang mempunyai permasalahan. Permasalahan-permasalahan 

tersebut antara lain adalah terdapatnya trayek yang saling tumpang-tindhih. Ada trayek 

yang mempunyai faktor muat yang tinggi, dan pada saat yang sama terdapat juga 

beberapa trayek yang faktor muatnya rendah. 

Berikut merupakan tabel dari 23 trayek bus kota dan 10 trayek angkutan kota 

yang ada di kota Surakarta. 

Tabel 8: Inventarisasi Angkutan Bus Kota di Kota Surakarta. 

Inventarisasi Angkutan Bus Kota di Kota Surakarta 

PANJANG RUTE  

NO. 

 

KODE 

TRAYEK 

 

DARI 

 

KE PP 

(km) 

JUMLAH 

ARMADA 

1. DD Kartasura Palur (Via Veteran) 36.17 13 

2. A Kartasura Palur (Via Gladag) 32.99 10 

3. B Kartasura Palur (Via Colomadu) 32.00 20 

4. C Kartasura Palur (Via Yosodipuro) 37.36 10 

5. D Kartasura Palur (Via Yosodipuro) 32.48 24 

6. E Kartasura Palur (Via A. Yani) 42.17 10 
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7. F Kartasura Jurug (Via Agus Salim) 40.47 14 

8. G Kartasura Palur (Via M. Yamin) 35.02 16 

9. H Kartasura Palur (Via Kartini) 35.03 14 

10. I Kartasura Palur (Via Gumpang) 35.56 15 

11. J Kartasura Sukoharjo (Via S. Riyadi) 46.18 13 

12. K Kartasura Sukoharjo (Via Colomadu) 46.20 12 

13. L Kartasura Solo Baru (Via Gumpang) 29.14 10 

14. M Palur Solo Baru 26.29 12 

15. N Kalioso Solo Baru 41.88 6 

16. O Mojosongo Solo Baru 22.46 7 

17. P Kartasura Palur (Via Banyuanyar) 38.08 21 

18. Q Kartasura Palur (Via Gumpang) 38.08 8 

19. R Kartasura Palur (Via Yos Sudarso) 33.42 4 

20. S Kartasura Solo Baru (Via Agus Salim) 44.18 4 

21. T Palur Sukoharjo (Via Gatot S.) 36.29 6 

22. U Kartasura Bekonang (Via Veteran) 36.00 16 

23. V Gemolong Solo Baru 42.00 12 

Sumber : Hasil Survei Dinas LLAJR Kota Surakarta. 

 

Tabel 9: Inventarisasi Angkutan Kota di Kota Surakarta. 

Iventarisasi Angkutan Kota di Kota Surakarta 

    PANJANG RUTE 
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NO. KODE 

TRAYEK 

DARI KE PP 

(km) 

JUMLAH 

ARMADA  

1. 01A Ps. Klewer Pabelan (PP) 24.40 74 

2 01B Ps. Klewer Palur (PP) 11.32 31 

3. 02 Ps. Klewer Giriroto Ngemplak (PP) 29.88 28 

4. 03 Gulon Manang (PP) 18.89 30 

5. 04 Wonorejo Kadipiro – Silir (PP) 26.91 30 

6. 05 Baki Ngemplak Sutan (PP) 19.90 33 

7. 06 Ps. Klewer Kadipiro (PP) 11.32 30 

8. 07 Mojosongo Gading (PP) 14.52 59 

9. 08 Mojosongo Tirtonadi – Mangu (PP) 20.64 35 

10. 09 Jatiteken Mojo – Ngipang (PP) 22.92 38 

Sumber : Hasil Survei Dinas LLAJR Kota Surakarta 

 

 

Tabel 10: Indikator Pelayanan Angkutan di Kota Surakarta 

Indikator Pelayanan Angkutan di Kota Surakarta 

Tarip (Rp)  

NO. 

 

Kode 

Trayek 

 

Panjang 

Trayek 

 

Faktor Muat 

Rata-rata (%) 

 

Frekuensi 

Waktu 

pelayanan 

Rata-rata 
 

SK 

 

Berlaku 

1. 01 A 24.40 89.24 16 1:39 1.200 1.200 

2. 01 B 11.32 80.75 16 1:16 1.200 1.200 

3. 02 29.88 83.33 16 1:25 1.200 1.200 
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4. 03 18.89 76.50 16 2:37 1.200 1.200 

5. 04 26.91 72.63 16 1:06 1.200 1.200 

6. 05 19.90 74.38 16 1:13 1.200 1.200 

7. 06 24.15 95.96 16 1:10 1.200 1.200 

8. 07 14.52 92.30 16 1:02 1.200 1.200 

9. 08 20.64 70.24 16 2:02 1.200 1.200 

10. 09 22.92 85.94 16 1:29 1.200 1.200 

11. A 32.99 79.59 12 1:45 1.200 1.200 

12. B 32.00 78.21 12 2:10 1.200 1.200 

13. C 37.36 85.87 12 1:43 1.200 1.200 

14. D 32.48 107.14 12 1:37 1.200 1.200 

15. E 42.17 - 12 - 1.200 1.200 

16. F 40.47 96.51 12 1:53 1.200 1.200 

17. G 35.02 81.47 12 1:49 1.200 1.200 

18. H 35.03 76.59 12 1:33 1.200 1.200 

19. I 35.56 106.18 12 1:53 1.200 1.200 

20. J 46.18 96.60 12 2:18 1.200 1.200 

21. K 46.20 79.52 12 2:41 1.200 1.200 

22. L 29.14 71.20 12 1:24 1.200 1.200 

23. M 26.29 76.91 12 1:16 1.200 1.200 

24. N 41.88 78.46 12 1:49 1.200 1.200 

25. O 22.46 77.89 12 1:18 1.200 1.200 

26. P 38.08 71.09 12 1:50 1.200 1.200 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



27. Q 38.08 102.18 12 1:58 1.200 1.200 

28. R 33.42 77.99 12 1:42 1.200 1.200 

29. S 44.18 77.38 12 - 1.200 1.200 

30. T 36.29 84.32 12 - 1.200 1.200 

31. U 36.00 90.15 12 - 1.200 1.200 

32. V 42.00 - 12 - 1.200 1.200 

33. DD 36.17 72.48 12 2:07 1.200 1.200 

Sumber : Sub Dinas Angkutan DLLAJ Kota Surakarta. 

 

Keterangan: 

1. Faktor  Muat 

Faktor muat menunjukkan perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut 

dengan kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam kendaraan. Faktor muat hasil dari 

survai statis diperoleh rata-rata penumpang yang ada di dalam kendaraan dibagi 

kapasitas tempat duduk pada saat melewati suatu pengamatan. 

2. Frekuensi 

Frekuensi menunjukkan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik di ruas jalan 

tertentu setiap jam. Data ini diperoleh dari rata-rata jumlah kendaraan yang lewat 

pada titik survai per jam selama jam survai. Frekuensi dihitung dengan cara membagi 

jumlah kendaraan yang lewat selama periode waktu satu jam. 

 

 

 

3. Waktu Tempuh/Pelayanan 
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Pada survai on bus dihasilkan juga waktu tempuh untuk masing-masing trayek 

dengan menghitung selisih waktu berangkat dengan waktu kembali pada titik awal 

pemberangkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 
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INFORMAN 

 

 

1. Nama  : Eko Priyono 

Umur  : 33 tahun 

Alamat  : Tanggulsari RT 03/01 Kadipiro, Banjarsari Surakarta 

Profesi  : Kernet bus kota Nusa jalur A 

 

2. Nama  : Suripto 

Umur  : 35 tahun 

Alamat  :Jati RT 02/02 Jaten Karanganyar 

Profesi  : Kernet bus kota Nusa jalur B 

 

3. Nama  : Sukarno 

Umur  : 37 tahun 

Alamat  : Jetak RT 02/08 Jaten Karanganyar 

Profesi  : Kernet bus kota Nusa jalur C 

 

4 Nama : Mulyono  

Umur : 30 tahun 

Alamat : Jogobondo Palur Jaten Karanganyar 

Profesi  : Kernet bus kota ATMO jalur D 

 

5 Nama : Dalimin Hadi Siswoyo 

Umur : 29 tahun 

Alamat : Pandean RT 01/06 Grogol Sukoharjo 

Profesi  : Kernet bus kota Budhi Utomo jalur K 
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Tabel 4: Mata Pencaharian Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2002 

 

Mata Pencaharian Penduduk  
Setiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2002 

N
o. 

Keca
matan 

Peta
ni 

Sen
diri 

Bur
uh 
Ta
ni 

Nela
yan 

Wir
a-

swa
sta 

Swa
sta 

Bur
uh 

Peda
gang 

Peng
-

angk
utan 

PN
S/ 

AB
RI 

Pensi
unan 

Lain
-lain 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Lawey
an 
Sereng
an 
Pasar 
Kliwo
n 
Jebres 
Banjar
sari 

43 
0 
0 

86 
643 

145 
0 
0 
0 

608 

0 
0 
0 
0 
0 

402 
1.4
95 
1.9
63 

759 
4.9
31 

20.8
93 

6.55
4 

10.0
51 

18.9
68 

16.9
40 

16.
195 
6.0
56 
6.8
79 
16.
736 
19.
104 

5.598 
3.161 
7.459 
3.184 
11.27

1 

2.098 
3.040 
3.862 

927 
8.608 

5.5
77 
1.5
47 
2.9
43 
6.8
45 
9.8
61 

4.87
5 

1.36
8 

2.03
2 

5.09
0 

9.49
2 

27.5
10 

21.3
51 

22.6
76 

45.8
36 

36.6
33 

 Kota 
Suraka

rta 

772 753 0 9.5
50 

73.4
06 

64.
970 

30.67
3 

18.53
5 

26.
773 

22.8
57 

154.
006 

Sumber: Bapeda dan BPS Kota Surakarta, 2003: 67 
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