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1. Pendahuluan   

Di dalam peristiwa komunikasi, ada beberapa pihak yang terlibat. Dengan kata lain, ada 

orang pertama (penutur) dan orang kedua (mitra tutur). Hubungan antara pembicara dan mitra tutur 

bisa bersifat akrab atau juga sebaliknya. Keakraban dalam berkomunikasi di antaranya bisa 

ditentukan oleh kebagusan dan ketepatan pilihan kata atau bahasa yang digunakan.   

Ketepatan pilihan kata mencereminkan kesantunan dalam berkomunikasi. Dalam hal yang 

demikian,  penutur tunduk pada norma-norma budaya. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan 

unsur-unsur budaya yang ada. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-

norma budayanya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang 

sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya.  

Budaya Jawa, memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dari budaya daerah lain. 

Salah satu budaya Jawa yang dominan adalah adanya pemakain bahasa yang sangat mempengaruhi 

perilaku sosial masyarakatnya. Pemakaian bahasa yang demikian mempengaruhi pula pilihan kata 

sapaan yang dipergunakan oleh masyarakat Jawa berkaitan dengan tingkat sosial pemakainya. 

Makalah ini akan berusaha mengungkap niali sosial dan perilaku tutur yang ada pada masyarakat 

Jawa khususnya dalam penggunaan kata sapaan.  

2. Tingkat sosial dan pemakaian bahasa dalam masyarakat Jawa 

Di dalam bahasa Jawa terdapat pemilahan pemakaian bahasa akibat perbedaan tingkat 

sosial. Perbedaan ini dapat berupa tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan 

sebagainya (Suwito, 1985: 3). Dari perbedaan ini timbullah tingkat tutur yang berupa Krama, 

Madya, dan Ngoko di samping  Ngoko sae, Krama inggil, Madyantara, dan sebagainya sebagai 

salah satu varian dari ketiga tingkat tutur tersebut.  

Ada tiga hal yang dapat disebutkan yang oleh masyarakat dianggap sebagai faktor penting 

dalam menentukan pilihan tingkat tutur. Pertama tingkat keakraban dengan O2, kedua tingkat 

keangkeran O2, dan ketiga umur O2.   

Tingkat keakraban dengan O2 dapat dilihat pada orang yang baru berkenalan, sahabat 

karib, hubungan orang tua dengan anak, murid dengan guru, dan sebagainya. Tingkat keangkeran 

dapat berupa bentuk tubuh dan  ekspresi wajah, cara berbahasanya, jabatan atau pangkat yang 

dimilikinya, kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Adapun tingkat umur, dapat dijelaskan bahwa 
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sebagian besar orang Jawa berpendapat bahwa seseorang yang berumur lebih tua, utama untuk 

dihormati (Soepomo, dkk., 1979:16--17).  

3. Sapaan dalam masyarakat Jawa 

Kata sapaan adalah seperangkat kata atau ekspresi untuk menunjuk pada seseorang yang 

diajak bicara ketika pembicaraan sedang berlangsung (Oyetade, 1995). Adapun Fasold (1990) 

mendefinisikan kata sapaan sebagai kata-kata yang digunakan seseorang untuk menunjuk 

seseorang yang sedang diajak bicara. 

Bahasa Jawa memiliki sistem sapaan yang kompleks. Di dalam masyarakat Jawa seseorang 

yang ingin berbicara dengan orang lain harus memperhitungkan hubungan antara penutur dan mitra 

tuturnya (Geertz dalam Pride dan Holmes, 1972). Mereka juga harus berhati-hati dengan posisi 

tingkat sosialnya (golongan masyarakat tinggi, menengah atau bawah) (Wardhaugh, 1998). 

Di dalam keluarga Jawa, terminologi kata sapaan berpangkal pada hubungan dua arah 

(ayah/ibu) dan generasi. Hal ini menghasilkan apa yang dinamakan hubungan atas bawah, di 

samping dua hal lain yakni kesenioran dan jenis kelamin (Geertz, 1961). Setiap individu 

menduduki posisi tertentu di dalam keluarga Jawa dan hal ini sangat menentukan jenis kata 

sapaannya. Menurut teori Brown dan Gilmann (dalarn Giglioli, 1972), kata sapaan dapat menandai 

ekspresi antara penutur dan lawan tutur yang memiliki perbedaan kedudukan (kekuasaan) dan 

keakraban. Sebagai akibatnya, kata sapaan dipergunakan secara berbeda kepada orang yang 

memiliki perbedaan kedudukan (kekuasaan) dan keakraban.  

4. Hubungan sosial (kekuasaan dan keakraban)   

Tu  dan Vous adalah dua bentuk kata ganti orang kedua dalam bahasa Perancis yang 

digunakan sesuai dengan posisi antara penutur dan mitra tutur.  Brown dan Gilman (1972) 

mengatakan bahwa tu dan vous dapat dijelaskan sebagai ekspresi hubungan antara penutur dan 

mitra tutur, kekuasaan dan keakraban, dalam penggunaan bahasa.  

Kekuasaan menunjuk pada kelebihan yang dimiliki seseorang di atas orang lain (Oyetade, 

1995). Kekuasaan ini adalah bentuk hubungan vertikal, yaitu jarak antara penutur dan mitra tutur 

yang meliputi: umur, kedudukan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan keakraban 

meliputi hubungan horisontal (keakraban) antara penutur dan mitra tutur. Brown dan Gilmann 

menyebutnya sebagai power and solidarity theory. 

Hal semacam itu terlihat juga dalam masyarakat Jawa. Di dalam masyarakat Jawa, 

penggunaan kata sapaan tidak hanya ditentukan oleh adanya kekuasaan dan keakraban tetapi juga 

oleh hubungan keluarga atau hubungan darah. Sistem hubungan keluarga/darah  di masyarakat 

Jawa sangat memegang peranan penting dalam menentukan pilihan kata sapaan, sebab hubungan 

keluarga/darah akan menentukan apakah seseorang akan berkedudukan sebagai senior atau bukan.  
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Dalam masyarakat Jawa, seseorang berkedudukan sebagai senior atau yunior akan 

dapat dikenali dari segi umur (lebih tua atau muda), demikian juga untuk saudara kandung 

orang tuanya. Adapun untuk saudara-saudara sepupu, titik penunjuk kesenioran bukanlah 

umur sehubungan dengan diri tetapi umur perbandingan antara kedua orang sesaudara 

yang menghubungkan sepupu tersebut (misalnya orang tua diri dengan orang tua saudara 

sepupu atau kakek nenek mereka masing-masing). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

sistem sapaan dalam masyarakat Jawa lebih melihat pada hubungan kekerabatan dan 

kesenioran.   

5. Kata Sapaan dan Perilaku Tutur Masyarakat Jawa    

Beberapa bentuk sapaan yang sering dipergunakan oleh masyarakat Jawa meliputi: kata 

ganti orang pertama, kedua, nama diri, sapaan keluarga, dan titel.   

5.1 Bentuk sapaan kata ganti orang pertama  

Kata sapaan untuk orang pertama yang sering dipergunakan adalah: aku,  kula. Aku adalah 

kata sapaan bentuk rendah (ngoko) di dalam sistem sapaan masyarakat Jawa bentuk ini digunakan 

dalam hubungan yang tidak sejajar dan akrab. Pada hubungan tidak sejajar (kekuasaan) dapat 

dilihat pada lebih tua dari , lebih kaya dari , lebih kuat dari , atau hubungan yang sudah akrab.  

Penggunaan kata ganti orang pertama lain yang dipergunakan adalah kula. Kata ini 

digunakan berbalikan dengan kata aku dalam arti lain hubungan kekerabatan orang pertama lebih 

rendah dibandingkan dengan orang kedua. Hal ini dapat dilihat dalam contoh:  

5.2  Bentuk sapaan kata ganti orang kedua  

Kowe adalah bentuk rendah (ngoko) yang digunakan pada hubungan tidak sejajar. Hal ini 

dapat dilihat adanya faktor lebih tua dari , lebih kaya dari , lebih kuat dari , dan sebagainya.   

5.3 Nama diri  

Orang Jawa tidak memiliki nama depan, tengah, dan akhir seperti nama orang-orang 

Eropa. Orang Jawa hanya memiliki nama, meskipun terdiri atas satu, dua, atau tiga kata. Nama 

orang Jawa tidak berhubungan dengan nama ayah/keluarganya.  

Semua pemakaian nama diri dalam masyarakat Jawa dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok besar. Kelompok pertama petutur hanya menyapa dengan namanya saja karena ia 

memiliki kekuasaan, dan kelompok kedua penutur menyapa dengan nama saja karena sudah akrab. 



  

3

 
5.4 Sapaan berdasarkan posisinya dalam keluarga  

Sistem kekerabatan masyarakat Jawa agak berbeda dengan sistem kekerabatan masyarakat 

yang lain.. Dalam masyarakat Jawa sistem sapaan sangat tergantung di mana posisi seseorang 

dalam hubungan kekerabatannya. 

Beberapa kata sapaan yang merujuk pada sapaan yang berkaitan dengan posisi seseorang di 

dalam ikatan keluarga antara lain: 

a. bapa = rama = pak bapak

 

b. mak = mbok = simbok = biyung Ibu

 

c. paman = man = pak lik = lik  paman

 

d. kakang = kang = mas = kang mas = gus kakak laki-laki

 

e. adi = di = rayi = jeng = dik  adik

 

f. yayi/rayi adik laki-laki/perempuan

 

g. ngger anak(ku) , cucu (ku)

  

7. Simpulan  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sosial/tingkat sosial seorang penutur 

akan sangat mempengaruhi pilihan bahasa/kata yang akan dipergunakannya di dalam 

berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Khusus di dalam masyarakat Jawa pilihan ini tidak saja 

mempengaruhi penggunaan bahasa, tetapi juga mempengaruhi pilihan kata sapaan yang 

dipergunakan untuk menyapa mitra tuturnya.  

Penggunaan bahasa dan kata sapan dalam masyarakat Jawa sangat menentukan perilaku 

sosial penuturnya. Ia tidak bisa semaunya menggunakan bahasa serta kata sapaan pada mitra 

tuturnya. Ia akan selalu mempertimbangkan posisinya dalam berbahasa dan bertutur sapa. 

Faktor kekuasaan dan keakraban memegang peran penting di dalam menentukan pilihan 

sapaan tersebut. Sistem sapaan Jawa berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dalam hal ini 

hubungan darah (Jawa: awu).    
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