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    Makalah ini merupakan sebagian dari hasil penelitian tahun II (2008) dari Penelitihan Hibah 
Pasca (PHP) yang berjangka waktu 3 tahun (2007, 2008, 2009). Penelitian tersebut berjudul 
Model Pelestarian dan Pengembangan Kemampuan Berbahasa Jawa Krama di Kalangan 

Generasi Wilayah Surakarta dan Sekitarnya . Seperti diketahui BJ adalah salah satu bahasa 
daerah (BD) major yang memiliki tingkat tutur yang kompleks (lihat Padmosoesatro, 1899; 
Poedjosoedarmo,  1982). 

     Hasil penelitian Th I telah dimuat dalam Linguistik Indonesia, Februari 2008, Nomor I Tahun 
ke 26 dengan judul Endangered Krama and Krama Inggil Varieties in Javanese Language . 
Penelitian Th. I bertujuan membuktikan kecurigaan dan keprihatinan para orang tua Jawa 
(sesepuh, pinisepuh}, para pemerhati bahasa dan budaya Jawa, para guru BJ bahwa masyarakat 
Jawa pada umumnya terlebih-lebih generasi muda Jawa (GMJ) semakin lama semakin tidak 
mampu menggunakan tingkat tutur (TT)  bahasa Jawa (BJ) (unggah-ungguh, speech levels) 
secara benar dan tepat sesuai dengan konteks sosio-kultural dan situasinya., Kemampuan 
menggunakan TT BJ (ngoko atau Ng., krama atau Kr., krama inggil atau KrI.) berkaitan erat 
dengan pendidikan budi pekerti, kesantunan, tata krama dalam pergaulan, dan sopan santun. . 

     Di samping didasarkan atas pengamatan yang panjang, keprihatinan tersebut juga didasarkan 
atas hasil kajian para pakar (lihat Hendrata, 1957, Kartoamidjaja dalam Sudaryanto, 1989; 
Uhlenbeck, 1970; Edi Subroto dkk. 1987; Sujono dan Sisyono, 1989; Gunarwan, 2002, 2007).Edi 
Subroto dkk. (1987) tentang Sikap Bahasa GMJ terhadap BJ di Jateng menemukan bahwa sikap 
bahasa sebagai bentuk pernyataan termasuk positif, namun dalam bentuk perilaku berbahasa 
terutama Kr. dan KrI. sangat memprihatinkan. Hal yang sama juga didukung oleh hasil penelitian 
Sujono dan Sisyono (1989). 

     Penelitian Th I ini menggunakan responden GMJ siswa SMUN 1 Surakarta, SMUN 1 Sragen, 
SMUN 1 Wonogiri kelas XI yang rata-rata juga menjadi anggota Karang Taruna di wilayahnya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan wawancara mendalam. Teknik tes tertulis 
dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kosa kata Ng., Kr., KrI. dan kemampuan 
menggunakan TT Ng., Kr., KrI dengan menyertakan konteks sosio-kultural dan situasi pertuturan.  
Seperti diketahui bahwa penguasaan kosa kata (termasuk pemakaian afiks persona pronominal, 
kata ganti) Ng., Kr., KrI.) merupakan piranti internal BJ dalam penggunaan TT. Tes kemampuan 
penggunaan TT diwujudkan dalam bentuk membuat dialog dalam BJ dengan mempertimbangkan 
konteks sosio-kultural dari para peserta tutur serta mengalih-bahasakan ke dalam BJ secara benar 
dan tepat sebuah dialog dalam BI. Hasilnya kedua tes tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
penguasaanya tergolong amat kurang (skor <50 dari rentangan nilai 0 100). Keadaan itu 
diperkuat dari hasil wawancara dengan para responden lain (para orang tua, guru bahasa, GMJ). 



Diketahui bahwa GMJ masih mengenal sebagaian kosa kata Ng. dan pasangannya dengan Kr., 
KrI. (mangan, nedha, dhahar

 
makan ), namaun tidak mampu menggunakannya dengan benar 

berdasarkan konteks sosio-kultura. Banyak data menunjukkan GMJ menggunakan kosa kata 
Kr./KrI. untuk diri sendiri (mangke dalu kula badhe tindak Jakarta, badhe nitih sepur, nyare 
wonten hotel, konduripun nitih sepur nanti malam saya mau ke Jakarta, akan naik kereta api, 
menginap di hotel, pulang naik kereta api) (oleh seorang Pemuda Sala kepada peneliti). Terdapat 
fenomena GMJ tidak mau memakai Kr./KrI. karena takut salah dan lebih baik menggunakan BI. 
Itulah yang dikatakan BJ ragam Kr./KrI. terancam. 

     Wurm (dalam Janse, 2003) mengidentikasi lima tahapan keterancaman sebuah bahasa 
(termasuk variasi bahasa). Tahap I bahasa yang terancam secara potensial (potentially

 

endangered) manakala kanak-kanak dan anak-anak muda lebih tertarik mempelajari 
bahasa/ragam lain yang dominan. Tahap II bahasa yang terancam (endangered) manakala penutur 
termuda dari bahasa/ragam itu adalah penutur muda yang tergolong dewasa. Tahap III yang 
sungguh-sungguh terancam (seriously endangered) manakala penutur termuda berusia paruh baya 
ke atas. Tahap IV adalah tahapan titik akhir (terminally endangered) yaitu manakala penuturnya 
tinggal tersisa orang-orang tua. Tahap V adalah kematian bahasa/ragam itu. 

    Ada beberapa faktor penyebab keterancaman  ragam Kr./KrI. Di antaranya adalah: a) perlunya 
menggunakan bahasa atau ragam untuk keperluan kontak lebih luas (Language of Wider 
Communication), (b) politik atau kebijakan pemerintah, c) ekonomi (lihat Fasold dalam Walker, 
1993; d) semakin merosotnya sikap positif masyarakat, e) terlalu kompleksnya sisitem TT BJ; f) 
ragam Kr./KrI. BJ bukan bahasa Ibu; g) tekanan dari BI dan bahasa asing. 

     Namun demikian, ada keinginan kuat dari para orang tua Jawa agar TT Kr./KrI. di kalangan 
masyarakat Jawa tetap dapat dipertahankan. Oleh karean itu perlu dilakukan berbagai upaya 
penyelamatan. Dalam FGD (para orang tua, pakar BJ, guru BJ, para Pengurus Yayasan, GMJ) 
menyetujui berbagai upaya berikut: a) penyederhanaan TT BJ agar tidak memberi kesan sulit, 
diarahkan pada TT Ng. dan Kr./KrI.; b) perlunya disusun Pedoman Pemakaian TT Kr. dan KrI. 
bagi GMJ dan masyarakat umum; c) perlunya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam 
pembinaan TT Kr./KrI bagi GMJ; d) pengajaran BJ di sekolah difokuskan pada 
penguasaan/keterampilan Ng., Kr./KrI.; e) perlunya kebijakan terpadu dari Pemda setempat 
dengan sekolah dan masyarakat; f) perlunya penyuluhan kepada masyarakat Jawa BJ sebagai 
penanda jati diri orang Jawa yang perlu dijaga; g) perlu dihindari penyelenggaraan upacara 
seremonial dan ritual khas Jawa yang kurang sesuai dengan kultur Jawa. 
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