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Peristiwa Tutur Bahasa Jawa Serang dan Sunda Serang di Provinsi Banten  

Diana Tustiantina 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa   

PENDAHULUAN 
Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya manusia selalu 

memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling 
berinteraksi. Peristiwa tutur dapat terlihat pada interaksi sebuah diskusi di sebuah balai desa, 
di warung, dan di pasar dengan pokok pembicaraan tertentu, memiliki tujuan, dan dilakukan 
oleh orang yang sengaja berkomunikasi. 

Berdasarkan definisi di atas, penulis tertarik untuk mengamati peristiwa tutur dalam 
wujud wacana lisan yakni bahasa Jawa Banten dan bahasa Sunda Banten di Padarincang 
sebagai fenomena sosial. Rumusan masalah yang menarik untuk dibahas adalah: (1) 
Bagaimana peristiwa tutur yang terjadi pada bahasa Jawa Serang dan bahasa Sunda Serang 
di Desa Padarincang dan (2) Komunitas sosial manakah dalam masyarakat tersebut yang 
lebih dominan dalam melakukan adaptasi linguistik. 

Peneliti melakukan analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode simak 
dan metode cakap. Metode simak memiliki teknik dasar, yaitu teknik sadap. Data dianalisis 
berdasarkan rumusan yang dibuat oleh Hymes yakni SPEAKING. Penelitian bahasa 
melibatkan penggunaan buku-buku sebagai referensi.   

PERISTIWA TUTUR 
Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu 

bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan 
pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer dan Leonie, 1995: 62).  

Pateda (1987 : 22) mengemukakan peristiwa tutur dengan istilah peristiwa bahasa. 
Menurutnya, yang dimaksud dengan peristiwa bahasa adalah interaksi linguistik yang 
melibatkan kontak sosial.  

Kushartanti dkk (2007: 53) mengemukakan tujuh faktor peristiwa tutur, yakni waktu 
dan tempat (setting), pesan atau pokok pembicaraan (message), penutur (addresser), mitra 
tutur (addressee), jalur (channel), bentuk atau kemasan pesan (message form), dan aspek 
bahasa (code).  

Hymes categorizes that speech situation in terms of eight componens which we may 
summarize as: form and content of text, setting, participants, ends (intent and effect), key, 
medium, genre, interactional norms (Halliday & Ruqaiya, 1976: 22). Hymes 
mengkategorikan peristiwa tutur ke dalam delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut 
saling terhubung satu sama lain.  

Gunarwan (1995 : 65-64) pun mengemukakan hal yang sama berdasarkan pemikiran 
Hymes bahwa terdapat delapan komponen peristiwa tutur yang bila huruf-huruf pertamanya 
dirangkaikan menjadi akronim  SPEAKING. kedelapan komponen ini yakni : (1) S (setting 
and scene), (2) P (participants),(3) E (end: purpose and goal), (4) A (act sequences), (5) K 
(key: tone of spirit of act), (6) I ( instrusmentalities), (7) N (norrm of interaction and 
interpretation), (8) G (genres).   

ANALISIS 
1. Setting dan Scene  
PT (1) 
A  :Iraha bawa Raskin?  

(Kapan mengambil Raskin?) 
B : Bulan ieu bae sekitar tanggal dua puluh dua. 
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(Bulan ini saja, Sekitar tanggal dua puluh dua.) 
Konteks  : Seorang aparat desa bertanya tentang kegiatan yang akan dikerjakan pada aparat 
desa lainnya.  

PT (2) 
A :  Isukan banja nya!  

( Besok belanja yah!) 
B : Naon Bae Balanjana?  

( Belanja, apa saja?) 
A : Bonteng dua kilo.  

(Timun 2 kilo) 
Konteks : seorang istri meminta suaminya untuk berbelanja kebutuhan di warungnya.   

PT (3)  
A : Pirang rit narike  

( Berapa lama/ berapa putaran menyupirnya) 
B : Rongrit  

(Dua putaran) 
A : Rongrit doang  

(Dua putaran, saja) 
B : Ya lumayan rongrit gah rokoroko mah nana  

(Ia lumayan dua putaran juga untuk rokok saja ada) 
Konteks : seorang teman menanyakan pada temannya yang berprofesi sebagai supir  
angkutan kota.  

PT (4) 
A : Tilu rebuan tilu rebuan nyeepkeun yeuh!  

( tiga ribuan menghabiskan nih!) 
B :Dua rebu bae.  

( Dua ribu saja.) 
A : Teu tiasa ku ongkos ge seep.  

( Tidak bias untuk ongkos saja sudah habis.) 
Konteks : transaksi tawar menawar barang dan harga antara penjual dengan pembeli  

2. Participants terdiri atas sesama rekan, suami istri, teman seprofesi, dan antara penjual 
dengan pembeli.  

3. Ends digunakan dengan tujuan bertanya, penjelasan, mengingatkan, mencari solusi, dan 
permintaan.  

4. Act Sequence berbentuk kalimat tidak lengkap, diungkapkan melalui kalimat langsung 
dan tidak mengandung peribahasa atau kiasan. 

5. Key diantaranya dekat dan sekedar kenal dilakukan dengan sikap dan cara ramah, santun, 
tidak santun, nada suara netral, meninggi, naik turun dengan penjiwaan biasa dan 
gembira.  

6. Instrumentalities menggunakan saluran oral dan berada di pusat kota. 
7. Norms sekedar kenal maka tuturan diucapkan dengan sikap dan cara ramah, santun, nada 

suara netral dengan penjiwaan biasa. Sedangkan bersifat dekat maka diucapkan dengan 
ramah, tidak santun, nada suara naik turun, meninggi, dan netral penjiwaan gembira.  

8. Genre berbentuk dialog.   
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SIMPULAN 
Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa peristiwa tutur terjadi berdasarkan 

konteks tertentu dan kontak sosial, terjadi  di balai desa, di rumah, di warung, di 
POSKAMLING dan di Pasar Padarincang. Partisipan terdiri atas sesama rekan, suami istri, 
teman seprofesi, dan antara penjual dengan pembeli dengan tujuan bertanya, penjelasan, 
mengingatkan, mencari solusi, dan permintaan, memiliki bentuk dan isi berupa kalimat tidak 
lengkap, kalimat langsung dan tidak mengandung peribahasa atau kiasan-kiasan 
perumpamaan. Hubungan yang ada diantaranya dekat dan sekedar kenal dilakukan dengan 
sikap dan cara ramah, santun, tidak santun, nada suara netral, meninggi, naik turun dengan 
penjiwaan biasa dan gembira. Alat yang digunakan adalah oral dan berada di pusat kota. 
Norma yang terjadi Jika hubungan sosial diantara peserta tutur adalah sekedar kenal maka 
tuturan diucapkan dengan sikap dan cara ramah, santun, nada suara netral dengan penjiwaan 
biasa. Sedangkan hubungan sosial bersifat dekat maka tuturan diucapkan dengan ramah, 
tidak santun, nada suara naik turun, meninggi, dan netral penjiwaan gembira dan berbentuk 
dialog.  

Masyarakat desa Padarincang mayoritas berbahasa Sunda. Hal ini berarti hanya 
sebagian kecil saja masyarakatnya berbahasa Jawa. Dominasi bahasa Sunda dalam setiap 
kontak komunikasi yang terjadi di masyarakat Padarincang menyebabkan komunitas 
masyarakat berbahasa Jawa Serang harus memiliki kemampuan lebih yaitu menguasai pula 
bahasa Sunda Serang sehingga komunitas sosial tersebut lebih dominan mengalami adaptasi 
linguistik.    
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