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SARI 

Wibowo, Arto. 2006. Pilihan Bahasa Pedagang Etnis Cina dalamIinteraksi 
Jual Beli diPasar Kota Salatiga. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Dra. Ida Zulaeha, M.Hum. Pembimbing II : Tommi 
Yuniawan, S.Pd, M.Hum. 

Kata Kunci : pilihan bahasa, pedagang etnis Cina, interaksi jual beli 
 

Pemilihan bahasa oleh masyarakat tutur di pasar tidak pernah lepas dari 
situasi sosial yang ada di sekitarnya. Pedagang dan pembeli tidak selalu berasal 
dari lingkungan dengan suasana kebahasaan yang sama. Perbedaan ini 
menimbulkan usaha menemukan kesepakatan pemahaman terhadap pemakaian 
bahasa kemudian mereka menciptakan pilihan-pilihan bahasa yang disesuaikan 
dengan situasi hubungan antara pedagang dengan pembeli dan berbagai hal 
yang ada di sekitarnya. Para pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di 
pasar Kota Salatiga juga melakukan pemilihan bahasa dalam kepentingannya 
untuk menciptakan interaksi jual beli yang menguntungkan. 

Masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana pola bahasa pedagang 
etnis Cina dalam interaksi jual-beli di pasar kota Salatiga ? (2) bagaimana 
wujud variasi tunggal bahasa, alih kode dan campur kode pedagang etnis Cina 
dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga ? (3) faktor sosial apa yang 
menentukan pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di 
pasar kota Salatiga ? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan wujud pilihan 
bahasa pedagang etnis Cina pada saat melakukan transaksi jual beli dengan 
pembeli dan faktor-faktor yang turut mempengaruhi pilihan bahasa pedagang 
etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar. 

Penelitian ini dekat dengan penelitian yang berjudul Pilihan Bahasa 
Masyarakat Etnik Sunda dalam Ranah Pasar: Kajian Sosiolinguistik di 
Kabupaten Cilacap oleh Neni Nuraini. Kebaruan penelitian ini dilihat dari 
hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya salah satunya terletak pada 
lokasi dan objek penelitian, serta  adanya uraian mengenai pola bahasa oleh 
pedagang etnis Cina dalam interaksi  jual beli di pasar, khususnya pada saat 
menghadapi pembeli dari etnis Jawa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan pendekatan 
metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 
sosiolinguistik. Pendekatan metodologisnya adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah pedagang etnis Cina yang 
melakukan transaksi jual beli di pasar kota Salatiga. Data penelitian ini adalah 
tuturan atau bagian tutur lisan pedagang etnis Cina pada saat melakukan 
kegiatan jual beli dengan pembeli di pasar kota Salatiga. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode simak dan metode cakap. Metode simak 
memiliki teknik dasar  yaitu teknik sadap. Teknik sadap ini memiliki dua 
teknik lanjutan yaitu teknik simak bebas libat cakap dan teknik simak libat 
cakap . Metode cakap atau lebih dikenal sebagai metode wawancara yang 
digunakan adalah wawancara semuka dan wawancara terbuka. Teknik analisis 
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data dilakukan melalui dua prosedur yaitu analisis selama proses pengumpulan 
data dan analisis setelah proses pengumpulan data. Hasil analisis data yang 
berupa temuan penelitian disajikan menggunakan metode formal dan metode 
informal. 

Pola bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota 
Salatiga  ditentukan oleh latar belakang sosial pedagang dan pembeli. Peristiwa 
alih kode yang dilakukan pedagang etnis Cina dapat berupa (1) peralihan dari 
kode bahasa Indonesia ke kode bahasa Jawa, (2) peralihan kode bahasa Jawa 
ke kode bahasa Indonesia. Wujud campur kode yang dilakukan oleh pedagang 
Cina di pasar kota Salatiga  dapat berupa kata, frasa dan perulangan. Faktor 
yang menentukan terjadinya pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam 
interaksi jual beli di pasar Kota Salatiga adalah (1) situasi tutur, (2) pilihan 
bahasa pembeli, dan (3)  peserta tutur. 

Penelitian ini belum memiliki kedalaman deskripsi wujud campur kode  
sampai pada jenis-jenis kata, frase, dan perulangan, sehingga masih diperlukan 
penelitian lebih lanjut. Lebih dari itu, fenomena kebahasan pedagang etnis Cina 
di pasar kota Salatiga masih berpotensi sebagai lahan penelitian sosiolinguistik, 
yaitu antara lain (1) sistem sapaan yang digunakan baik oleh pedagang maupun 
pembeli sebagai penanda hubungan sosial keduanya, (2) kekhasan penggunaan 
bahasa Jawa oleh pedagang etnis Cina, dan (3) interferensi bahasa  Jawa pada 
penggunaan bahasa Indonesia oleh pedagang etnis Cina. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Dalam pendahuluan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraian secara rinci dipaparkan sebagai 

berikut ini. 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia  menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Bahasa memiliki 

tugas untuk memenuhi salah satu kebutuhan sosial manusia, menghubungkan 

manusia satu  dengan yang lain di dalam peristiwa sosial tertentu.  Peran penting 

bahasa dalam kehidupan manusia disadari sebagai kebutuhan primer  dalam 

kehidupan sosial. 

Bahasa dapat dikaji dari sudut pandang keilmuan. Ilmu yang menjadikan 

bahasa sebagai objek kajiannya disebut Linguistik. Awalnya linguistik adalah sebuah 

disiplin ilmu yang mandiri, namun dalam perkembangannya, linguistik dapat pula 

melibatkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Ini berarti linguistik 

menjadi bersifat multidisipliner. Dalam kaitan tersebut, dikenal beberapa studi bahasa 

yang melibatkan disiplin ilmu lain. Seperti misalnya psikolinguistik yang 

mempelajari proses mental dalam hubungannya dengan cara-cara perolehan bahasa 

dan pilihan bahasa. Antropolinguistik mempelajari bahasa dalam kehadirannya 

sebagai bagian dari kebudayaan manusia (Greenberg dalam Suwito, 1991:2). 

Selanjutnya adalah sosiolinguistik yang mempelajari pengaruh lingkungan sosial 
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terhadap bentuk pilihan bahasa. Bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem 

komunikasi yang merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaannya (Suwito, 

1991:3). 

Manusia adalah mahluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan untuk 

bersosialisasi. Oleh karena itu manusia membutuhkan kehadiran manusia lain untuk 

memenuhi kebutuhan sosialnya. Hal ini kemudian memunculkan kelompok-

kelompok manusia dengan kesamaan tertentu yang disebut sebagai masyarakat. 

Manusia tidak lagi dipandang sebagai individu yang berdiri sendiri dan tidak 

memiliki hubungan dengan  manusia lain, maka seseorang tidak dapat  dipisahkan 

dengan masyarakatnya. Demikian pula pilihan bahasa tidak lagi menjadi bagian satu 

orang, karena telah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat itu. Artinya, di dalam 

sebuah masyarakat pilihan bahasa dipandang sebagai sebuah peristiwa sosial. 

Pilihan bahasa sebagai peristiwa sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor linguistik tetapi juga oleh faktor-faktor diluarnya. Pilihan bahasa erat terkait 

dengan situasi sosial masyarakat pemakainnya. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, 

dan status sosial seseorang dapat mempengaruhi pilihan bahasanya ketika berbicara 

dengan orang lain. Demikian pula situasi yang melatarbelakangi sebuah pembicaraan 

dapat mempengaruhi bagaimana sebuah bahasa akan dipergunakan. Pengaruh faktor-

faktor  sosial maupun situasional  terhadap pilihan bahasa ini menimbulkan adanya 

variasi-variasi pilihan bahasa (Poedjosoedarmo dalam Suwito, 1991:28). Fenomena 

kebahasan di atas dipandang sebagai gejala sosial yang menarik untuk dikaji secara 

ilmiah.                                                                                                                                                          
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Pertemuan masyarakat dari latar belakang kebahasaan yang berbeda di dalam 

suatu peristiwa tutur dapat memunculkan banyak variasi pemakaian bahasa yang 

unik, karena didalamnya akan terlibat setidaknya dua bahasa yang berbeda dalam satu 

kesempatan. Gejala yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana bahasa-bahasa 

yang berbeda itu dipilih dalam setiap kesempatan komunikasi yang ada. Bahasa mana 

yang sering dipergunakan? Bagaimana penggunaannya dan kenapa?  Persinggungan 

kode-kode dari bahasa yang berbeda menimbulkan gejala pilihan bahasa yang 

menarik untuk dikaji. 

Sektor perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari peran warga etnis Cina 

yang sejak abad ke-8 telah melakukan kegiatan perdagangan terutama di kota-kota 

pelabuhan di Nusantara. Diawali dengan adanya hubungan dagang antara Cina dan 

kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara yang berkembang pesat, terjadilah migrasi 

orang Cina ke wilayah Indonesia. Lambat laun merebak perkawinan campur antara 

orang Cina Totok dengan warga pribumi yang kemudian melahirkan warga keturunan 

Cina peranakan. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia kedudukan warga Cina 

semakin kuat sebab keahlian berdagang mereka dibutuhkan penjajah Belanda sebagai 

perantara dengan warga pribumi. Pedagang Cina menguasai pasar-pasar di desa-desa 

sampai ke kota pelabuhan-pelabuhan besar. Tidak mengherankan jika kemudian 

banyak keturunan Cina yang menjadi kaya dan berpengaruh kususnya di pulau Jawa. 

Peran dan kedudukan warga keturunan Cina menjadi sejajar dengan penguasa feodal 

dan  lebih tinggi dibandingkan orang-orang pribumi. Sampai hari ini proses 

pembauran terus berlangsung secara perlahan namun pasti, namun demikian bukan 
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berarti tanpa rintangan. Latar belakang sejarah keberadaan warga keturunan Cina di 

Indonesia sepertinya telah dipersiapkan penjajah untuk membuka peluang 

perselisihan antara warga keturunan Cina dengan warga pribumi sebagai upaya 

menjalankan politik adu domba yang begitu terkenal hingga saat ini. Tercatat 

beberapa kerusuhan horisontal yang bermuatan sikap anti Cina, salah satunya yang 

disebut sebagai kerusuhan Mei tahun 1999. Kerusuhan anti Cina disebut-sebut terjadi 

akibat tidak adanya kerukunan antara warga pribumi dan nonpribumi. Warga etnis 

Cina dianggap bersikap sombong dan tidak suka bergaul, mengelompok sendiri dan 

suka memamerkan kekayaan. Tetapi benarkah fakta-fakta tersebut? Ataukah hanya 

beberapa perasangka semata? 

Pasar adalah tempat yang paling mudah untuk menemukan komunitas warga 

keturunan Cina, sehingga dapat dijadikan sebagai lokasi pengamatan bagaimana 

kehidupan sosial mereka dengan warga pribumi. Apakah hubungan mereka terjalin 

harmonis dalam arti saling menguntungkan ataukah tidak ada samasekali kerukunan. 

Dalam kesempatan itu bahasa adalah alat untuk mencari fakta sebenarnya, sebab 

pemakaian bahasa pada kelompok masyarakat tertentu  mencerminkan situasi sosial 

budaya yang sedang terjadi di masyarakat tersebut. 

Pasar adalah tempat bertemunya pedagang dengan pembeli dalam 

kepentingannya untuk melakukan interaksi jual beli. Sebagai sebuah komunitas 

sosial, pasar memiliki nilai sosial yang tinggi, sehingga banyak gejala sosial yang 

terjadi di sana. Salah satunya adalah gejala kebahasaan. Pilihan bahasa sangat penting 

dalam mendukung interaksi jual beli di pasar. Para pedagang berupaya 
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memperlakukan para pembeli dengan baik sehingga tertarik dan melakukan 

pembelian. Demikian pula para pembeli berusaha mendapatkan transaksi yang 

menguntungkan dan terhindar dari penipuan. Upaya dari kedua belah pihak tersebut 

tercermin pada pilihan bahasa mereka. 

Pilihan bahasa oleh masyarakat tutur di pasar tidak pernah lepas dari situasi 

sosial yang ada di sekitarnya. Pedagang dengan pembeli tidak selalu berasal dari 

lingkungan dengan suasana kebahasaan yang sama. Perbedaan ini menimbulkan 

usaha menemukan kesepakatan pemahaman terhadap pemakaian bahasa, yang 

kemudian menciptakan pilihan-pilihan berbahasa yang disesuaikan dengan situasi 

hubungan antara pedagang dengan pembeli dan berbagai hal yang ada di sekitarnya. 

Pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan untuk menjadikan 

pilihan bahasa etnis Cina di pasar Kota Salatiga sebagai sebuah kajian sosiolinguistik 

yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat pemakainya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

1) bagaimana pola bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual-beli di pasar 

kota Salatiga ?, 

2) bagaimana wujud variasi tunggal bahasa, alih kode dan campur kode 

pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga ?, 

3) faktor sosial apa yang menentukan pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam 

interaksi jual beli di pasar kota Salatiga ?. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 

1) pola bahasa oleh pedagang etnis Cina dalam interaksi jual-beli di pasar kota 

Salatiga, 

2) wujud variasi tunggal bahasa, alih kode dan campur kode pedagang etnis Cina 

dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga, 

3) faktor sosial yang menentukan pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam 

interaksi jual beli di pasar kota Salatiga . 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

pengembangan teori kebahasaan dan menambah informasi khasanah penelitian kajian 

sosiolinguistik sebagai disiplin ilmu linguistik yang memusatkan perhatiannya pada 

gejala kebahasaan di masyarakat 

Secara praktis, penelitian ini memberikan deskripsi tentang pilihan bahasa 

para pedagang  etnis Cina di Kota Salatiga dalam ranah jual beli pasar yang berupa 

variasi tunggal bahasa,  alih kode dan campur kode serta faktor sosial yang 

mendukungnya. Temuan tersebut diharapkan memberi kontribusi data dasar bagi 

penelitian lanjutan yang sejenis dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, 

peneliti dan para pemerhati masalah kebahasaan. 

 

 



 7

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN  LANDASAN TEORETIS 

 

Bab ini memuat informasi kepustakaan yang relevan dengan pilihan topik 

penelitian dan uraian tentang teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan sebagai 

landasan kerja penelitian.  

 

2.1 Kajian Pustaka 
 

Penelitian sosiolinguistik tentang pilihan bahasa dan perkodean di dalam 

masyarakat bilingual telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya Kunjana 

Rahardi dalam penelitian yang dibukukan berjudul Sosiolinguistik, Kode dan Alih 

kode mengungkapkan bahwa sistem tingkat tutur adalah salah satu jenis kode, 

penelitian itu berfokus pada kode dan alih kode yang terjadi pada masyarakat tutur 

bilingual dan diglosik di wilayah Kotamadya Yogyakarta. Markhamah dalam Etnik 

Cina : Kajian Linguis Kultural menemukan bahwa Etnik Cina di Kotamadya 

Surakarta adalah penutur yang bilingual dengan menguasai pemakaian Bahasa Jawa 

dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa  Jawa mereka ditandai oleh penggabungan 

unsur Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa yang berarti terjadi alih kode dan campur 

kode diantara pemakaian kedua bahasa itu. Fathur Rokhman dkk dalam laporan 

penelitian berjudul Variasi Bahasa Etnik Cina dalam Interaksi sosial di Kota 

Semarang: Kajian Sosiolinguistik mengemukakan latar belakang pemakaian bahasa 

7
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remaja etnik Cina di Kota Semarang dilatarbelakangi penggunaan bahasa Jawa dan 

bahasa Indonesia. Interaksi dengan pengguna bahasa Jawa diperoleh dalam pergaulan 

dengan teman, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sedang 

pola pemakaian bahasa Indonesia dipengaruhi pemakaian bahasa tersebut di rumah 

dan di sekolah. Masyarakat etnik Cina di Kota Semarang adalah masyarakat tutur 

yang bilingual. Terakhir, Neni Nuraeni dalam skripsinya yang berjudul Pilihan 

Bahasa Masyarakat Etnis Sunda dalam Ranah Pasar: Kajian Sosiolinguistik di 

Kabupaten Cilacap mendeskripsikan variasi pilihan bahasa dan faktor yang 

menentukan pilihan bahasa dalam ranah pasar oleh masyarakat etnik Sunda di 

kabupaten Cilacap. Variasi berupa alih kode, campur kode, dan variasi pada bahasa 

yang sama atau variasi tunggal bahasa  yang dipengaruhi oleh faktor penyesuaian 

maksud, perasaan jengkel, partisipan dan sebagainya.  

 Terdapat kesamaan antara bahasan penelitian di atas dengan bahasan 

penelitian pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli ini, yaitu 

diuraikannya tentang  pilihan bahasa pada masyarakat bilingual yang berupa alih 

kode, campur kode, dan variasai pada bahasa yang sama  beserta faktor sosial yang 

mempengaruhinya. Penelitian ini lebih dekat dengan penelitian yang berjudul Pilihan 

Bahasa Masyarakat Etnik Sunda dalam Ranah Pasar: Kajian Sosiolinguistik di 

Kabupaten Cilacap. Perbedaannya adalah pada obyek penelitian yaitu tuturan 

pedagang etnik Cina, dan lokasi penelitian serta  adanya uraian baru yang 

disampaikan yaitu pembahasan mengenai pola bahasa oleh pedagang etnis Cina 
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dalam interaksi sosial dalam hal ini adalah peristiwa jual beli di pasar, khususnya 

dalam interaksi sosial dengan pembeli yang menggunakan bahasa Jawa. 

 

2.2 Landasan Teoretis 
 

Dalam subbab ini diuraikan beberapa teori dan konsep  yang digunakan 

sebagai landasan kerja penelitian.  Antara lain akan diuraikan pengertian bahasa,  

sosiolinguistik, peristiwa tutur, masyarakat bahasa dan masyarakat tutur, 

kedwibahasaan dan kontak bahasa, variasi bahasa, tingkat tutur bahasa Jawa, pilihan 

bahasa, dan faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa. 

 

2.2.1 Pengertian Bahasa 

Komunikasi menjadi hal yang penting bagi  manusia. Sebagai mahluk sosial, 

manusia memiliki kebutuhan dasar  untuk dapat menjalin hubungan dengan 

sesamanya. Kebutuhan mendasar tersebut memerlukan bantuan sebuah alat  yang 

dapat dipahami satu sama lain. Bahasa, terutama bagi manusia menjadi wahana yang 

paling efektif dalam rangka menjalankan alur komunikasinya secara verbal.   Bahasa 

adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota 

kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana dan Kentjono dalam Chaer, 1994:32).  Definisi ini menjelaskan  bahwa 

fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi  manusia dalam  hubungannya 

dengan manusia lain di dalam sebuah sistem sosial budaya masyarakatnya. 
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Bahasa adalah sebuah gejala sosial yang pada hakekatnya  memiliki sifat-sifat 

tertentu. Bahasa  memiliki aturan, pola, atau sistem  dalam  menempatkan lambang-

lambang bunyinya yang bermakna, arbitrer, produktif, unik, dinamis, dan bervariasi, 

menjadi satu kesatuan yang teratur dalam pemahaman konvensi yang sama oleh 

manusia. Bahasa juga bersifat universal, artinya semua bahasa di dunia memiliki 

kemiripan sifat atau ciri-ciri tertentu pada unsur-unsur bahasanya, tidak semua tetapi 

pada unsur bahasa  yang paling umum, misalnya semua bahasa mengenal adanya 

vokal dan konsonan. 

 

2.2.2 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin, yaitu disiplin ilmu sosiologi dan 

disiplin ilmu linguistik, dua bidang ilmu yang masing-masing memberi peran yang 

berbeda. Sosiologi memperhatikan hubungan sosial antar manusia di dalam  

masyarakatnya, sebagai individu maupun kelompok. Sosiologi adalah kajian yang 

objektif  dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat beserta lembaga-

lembaga sosial dan proses sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi berusaha 

mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi berlangsung dan tetap ada. Dengan 

mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu 

masyarakat akan diketahui cara-cara manusia bersosialisasi dalam  masyarakatnya 

(Chaer dan Kristina, 2004:2). Adapun Linguistik adalah bidang ilmu yang 

mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek 

kajiannya (Rokhman, 2002). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu 

sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial 

di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan Agustina, 2004:4).  

Berbeda dengan sosiologi bahasa, yang merupakan cabang ilmu sosiologi 

yang mempelajari fenomena sosial yang dihubungkan dengan keberadaan situasi 

kebahasaan di masyarakat. Kajian sosiolinguistik bersifat kualitatif sedangkan kajian 

sosiologi bagasa bersifat kuantitatif. Sosiolonguistik lebih berhubungan dengan 

perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, sedang sosiologi bahasa berhubungan 

dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek.  

Bram dan Dickey (dalam Rokhman, 2002), menyatakan bahwa sosiolinguistik 

menitikberatkan perhatiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di masyarakat, 

menjelaskan kemampuan manusia memainkan aturan berbahasa secara tepat dalam 

situasi yang beragam. Masalah yang dibicarakan dalam sosiolinguistik adalah: (1) 

identitas sosial dari penutur, siapakah penutur, apa kedudukannya di masyarakat, 

keluarga dan pranata sosial lain, identitas penutur mempengaruhi pilihan bahasanya 

seperti pilihan variasi bahasa tertentu terhadap situasi yang dihadapi, (2) identitas 

sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi, (3) lingkungan sosial 

tempat peristiwa tutur terjadi, di manakah tempat  peristiwa tutur terjadi apakah di 

tempat umum yang ramai ataukah di ruangan tempat seseorang tenngah beribadah, 

(4) analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, pilihan dialek yang 

berhubungan dengan status sosial penggunanya, (5) penilaian sosial yang berbeda 

penutur dan perilaku bentuk ujaran, masyarakat akan menilai bentuk ujaran dan 
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perilaku kebahasaan lain yang sesuai dan pantas dimiliki sehubungan dengan 

kedudukannya terhadap masyarakat lain, (6) tingkat variasi dan ragam linguistik, 

sebagai akibat perubahan dan perkembangan yang terus terjadi di masyarakat maka 

bahasa turut berkembang ke dalam varian-varian yang disesuaikan dengan kebutuhan 

kebahasaan dalam masyarakat tersebut, (7) penerapan praktis dari penelitian 

sosiolinguistik. 

 

2.2.3 Peristiwa Tutur 

Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran 

atau lebih yang melibatkan dua pihak yaitu penutur dan mitra tutur dengan satu pokok 

tuturan,  waktu dan tempat tertentu (Chaer dan Agustina, 2004). Secara sederhana 

peristiwa tutur adalah peristiwa komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan. Satu 

peristiwa tutur harus memiliki komponen tutur yang meliputi, seperti yang dinyatakan 

Hymes dalam  Rahardi (2001), Chaer (2003), dan Agustina (2004), dalam akronim 

SPEAKING. (S) Setting and scene, yaitu berkenaan dengan waktu, tempat dan situasi 

pembicaraan. (P) Participants, yaitu pihak-pihak yang terlibat didalam tuturan. (E) 

Ends, merujuk pada maksud dan tujuan penuturan. (A) Act sequence, mengacu pada 

bentuk dan isi ujaran. (K) Key, meliputi nada, cara, dimana suatu pesan disampaikan. 

(I) Instrumentalities, mengacu pada bahasa yang di gunakan atau variasi bahasa 

seperti dialek, ragam atau register. (N) Norm of Interaction and Interpretation, 

mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. (G) Genre, mengacu pada jenis 

bentuk penyampaian, seperti puisi, narasi, doa dan sebagainya. Kedelapan unsur 
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tersebut merupakan faktor di luar bahasa yang dapat menentukan pilihan bahasa 

peserta tutur dalam sebuah peristiwa tutur. 

Peristiwa tutur pada hakikatnya adalah serangkaian tindak tutur yang 

terstruktur dan mengarah pada suatu tujuan. Jika peristiwa tutur merupakan gejala 

sosial dalam situasi tertentu yang menitik beratkan pada tujuan peristiwa, maka 

tindak tutur lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan 

dipengaruhi kemampuan kebahasan penutur yang menitikberatkan pada makna 

tuturan yang dilakukan. 

 

2.2.4 Masyarakat Bahasa dan Masyarakat Tutur 

Sebuah masyarakat yang menggunakan satu bahasa tertentu dapat disebut 

sebagai masyarakat bahasa tersebut tanpa batasan wilayah tertentu. Meskipun 

masyarakat bahasa tersebut berada di luar daerah atau negara bahasa bahasa tersebut 

berasal, selama bahasa itu masih digunakan sebagai alat komunikasi, masyarakat 

tersebut dapat dikenal sebagai masyarakat bahasa itu masyarakat bahasa Jawa adalah 

sekelompok individu yang merasa menggunakan bahasa Jawa secara lisan maupun 

tertulis ketika melakukan interaksi sosial. Meskipun masyarakat ini tidak bermukim 

di pulau Jawa  tapi di negara lain, tetap saja masyarakat tersebut disebut sebagai 

masyarakat bahasa Jawa.  

Terdapat istilah lain yaitu masyarakat tutur, istilah ini berbeda dengan istilah 

masyarakat bahasa. Yaitu sekelompok orang yang mempunyai penilaian yang sama 

terhadap norma-norma pemakaian bahasa dalam sebuah masyarakat dan tidak 
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terbatas pada satu bahasa yang sama. Masyarakat ini dituntut memiliki verbal 

repertoir yaitu semacam kemampuan komunikatif sebuah masyarakat meski berasal 

dari masyarakat bahasa yang berbeda, dan biasanya masih dalam satu rumpun bahasa 

(Suwito, 1991; Chaer dan Agustina, 2004). Misalnya bahasa Inggris Amerika 

(American English), dan bahasa Inggris Australia (Australian English) yang berasal 

dari rumpun bahasa yang sama yaitu  bahasa Inggris Raya (British English, yang 

berasal dari bahasa Xaxon) memiliki pengguna bahasa masing-masing, namun masih 

dapat saling memahami. Suwito (1991:25) menyimpulkan bahwa masyarakat tutur 

bukan hanya sekelompok orang yang mempergunakan bentuk bahasa yang sama, 

tetapi juga sekelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam 

menggunakan bentuk-bentuk bahasa. 

 

2.2.5 Kedwibahasaan dan Kontak Bahasa 

Pada masa sekarang ini, masyarakat tidak hanya mampu menguasai satu 

bahasa saja. Sebab dengan kuatnya arus interaksi sosial budaya dengan bangsa lain 

dimungkinkan adanya asimilasi kebudayaan antar banyak masyarakat yang berlatar 

belakang budaya yang berbeda-beda, dengan demikian ada banyak bahasa yang 

beredar dimasyarakat.  Hal ini kemudian menciptakan situasi bilingual (dwibahasa) 

dan multilingual (aneka bahasa). Kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau 

lebih  oleh seseorang atau masyarakat, (Tarigan dalam Markhamah, 2000). Orang 

yang menggunakan dua bahasa atau lebih disebut sebagai dwibahasawan atau 

bilingual. Seseorang dikatakan bilingual bila mampu menggunakan dua bahasa secara 
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berdampingan, tidak dituntut adanya  penguasaan penuh melainkan hanya dengan 

penguasaan minimal atas bahasa kedua, seseorang sudah disebut bilingual. 

Kedwibahasaan ditandai dengan berbagai macam gejala seperti alih kode, campur 

kode, interferensi, integrasi dan pemertahanan atau pergeseran bahasa. 

Kedwibahasaan disebabkan oleh adanya sentuh bahasa atau kontak bahasa 

yang berarti saling pengaruh antara satu bahasa dengan bahasa lain, dialek satu 

dengan dialek lain atau antara satu variasi bahasa dengan variasi bahasa yang lain 

(Markhamah, 2000). Lebih lanjut, kontak bahasa dapat dibagi atas kontak bahasa 

regional dan kontak bahasa nonregional. 

Mackey (1968:554 dalam Suwito 1991:47) memberikan pengertian kontak 

bahasa sebagai pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain baik langsung 

maupun tak langsung, sehingga menimbulkan perubahan bahasa yang dimiliki oleh 

ekabahasawan. Kontak bahasa meliputi segala peristiwa persentuhan antarabeberapa 

bahasa yang berakibat adanya kemungkinan pergantian pemakaian bahasa oleh 

penutur dalam konteks sosialnya. 

 

2.2.6 Variasi Bahasa 

Wujud bahasa yang kongkret akan diperlakukan berbeda oleh adanya 

perbedaan penuturnya meskipun sebagai sistem, bahasa dipahami sama oleh semua 

penuturnya. Bahasa menjadi bervariasi karena penggunaanya dan tujuan pengguna 

atau penuturnya juga beragam, dan semakin beragam apabila wilayah penggunaannya 

juga semakin luas. Varian bahasa dibedakan menjadi tiga yaitu dialek, tingkat tutur 
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dan ragam (Rahardi, 2001). Dialek dapat dibedakan berdasarkan geografi, sosial, 

usia, jenis kelamin, aliran, dan suku. Tingkat tutur dibedakan menjadi tingkat tutur 

hormat dan tingkat tutur tidak hormat. Ragam dibedakan menjadi ragam suasana dan 

ragam komunikasi.Variasi dilihat dari segi penuturnya dibedakan menjadi : (1) 

idiolek, yaitu variasai bahasa yang bersifat perseorangan, seperti pilihan kata, irama, 

gaya bahasa, susunan kalimat. Setiap manusia memiliki warna suara yang berbeda 

ketika berbicara, (2) dialek, yakni variasai bahasa dari sekelompok penutur yang 

jumlahnya relatif, yang berada dalam satu tempat, variasi ini bersifat perkelompok 

masyarakat, (3) kronolek, ialah variasi bahasa yang digunakan secara temporal, jadi 

memiliki batasan waktu penggunannya, (4) sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi 

bahasa yang berkenaan dengan status, golongan dan kelas sosial penggunanya. 

Umumnya dapat diidentifikasikan dengan adanya perbedaan morfologis, sintaksis dan 

kosa kata. Misalnya ada yang disebut akrolek, basilek, slang, kolokial,jargon, argot 

dan ken. Berdasarkan penggunaannya dikenal adanya ragam-ragam bahasa seperti 

ragam jurnalistik, ragam sastra dan ilmiah. Berdasarkan status pemakainya dikenal 

ragam rendah dan ragam tinggi, ragam formal dan ragam non formal. 

Ragam bahasa dari segi keformalan dibedakan menjadi (1) ragam baku, (2) 

ragam resmi atau formal, (3) ragam usaha atau konsultatif, (4) ragam santai, dan (5) 

ragam akrab atau intim (Chaer dan Agustina, 2004: 70-73). Ragam baku adalah 

variasi bahasa yang paling formal menggunakan bahasa dalam ragam baku dengan 

pola dan kaidah yang sudah ditetapkan kebakuannya. Variasi bahasa ragam baku 

digunakan dalam acara resmi dan khidmat, misalnya dalam upacara kenegaraan. 
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Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi formal 

seperti pidato kenegaraan, rapat-rapat dinas, buku pelajaran dan lain sebagainya. 

Ragam usaha atau konsultatif adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi 

yang tidak terlalu resmi atau formal dan tidak terlalu santai. Misalnya dalam 

pembicaraan di sekolah, rapat-rapat biasa atau pembicaraan yang berorientasi pada 

hasil produksi. Ragam santai atau kausal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

situasi santai seperti pada pembicaraan antara kawan, keluarga pada waktu istirahat, 

berolahraga, berekreasi dan sebagainya. Ragam santai ditandai dengan adanya 

pemakaian bahasa yang sering tidak normatif, kosa katanya banyak dipengaruhi 

bahasa daerah dan unsur leksikal dialek. Ragam akrab atau intim adalah varaiasi 

bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. 

Ragam akrab ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek, dan 

dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. 

 

2.2.7 Tingkat Tutur Bahasa Jawa 

Tingkat tutur merupakan sistem kode dalam suatu masyarakat tutur khususnya 

pada masyarakat tutur bilingual dan diglosik (Rahardi, 2001: 52). Dalam sebuah 

bahasa terdapat cara-cara tertentu untuk menentukan perbedaan sikap hubungan 

penutur dan mitra tutur dalam bertutur. Sikap hubungan tersebut secara garis besar 

dibedakan sebagai bentuksikap  hormat dan bentuk sikap tidak hormat atau biasa. 

Manakala seorang penutur ingin bersikap hormat pada mitra tuturnya, penutur 

tersebut akan menggunakan kode tutur yang menunjukkan sikap hormat. Demikian 
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pula jika seorang penutur merasa tidak perlu bersikap hormat  pada mitra tuturnya, 

penutur tersebut tidak akan menggunakan kode tutur yang menunjukkan sikap hormat 

Tingkat tutur bahasa Jawa memiliki dua macam ragam pemakaian , yaitu 

ragam ngoko dan ragam krama. (Hardyanto dan Utami, 2001:47). Ragam Ngoko 

terdiri dari  ngoko lugu dan ngoko alus. Ragam krama terdiri dari krama lugu dan 

krama alus. ngoko lugu adalah ragam bahasa Jawa yang seluruhnya dibentuk dengan 

kosa kata ngoko. Digunakan oleh peserta tutur yang mempunyai hubungan akrab, dan 

tidak ada usaha untuk saling menghormati. Ngoko alus adalah pemakaian bahasa 

Jawa yang memiliki dasar ragam ngoko ditambah adanya penggunaan kosakata 

krama inggil. Digunakan oleh peserta tutur yang akrab dan ada usaha untuk saling 

menghormati. Ragam krama lugu adalah pemakaian bahasa Jawa yang seluruhnya 

menggunakan kosakata krama. Digunakan oleh peserta tutur yang belum akrab atau 

tidak akrab. Ragam krama alus adalah pemakaian bahasa Jawa yang memiliki dasar 

krama lugu ditambah adanya penggunaan kosakata krama inggil. Digunakan oleh 

peserta tutur yang memiliki hubungan kurang akrab dan terdapat usaha untuk saling 

menghormati. 

Sebuah kalimat diidentifikasikan sebagai ragam ngoko dan  krama ditentukan 

oleh pilihan dan pemakaian leksikon di dalam kalimat itu secara tepat (Sasangka, 

1993:10). Artinya bahwa tujuan pilihan leksikon tersebut sesuai dengan 

peruntukannya, yaitu ada tidaknya usaha untuk menghormati lawan bicara atau orang 

ketiga. Leksikon ngoko digunakan pada kalimat ngoko, sedangkan leksikon krama 
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digunakan dalam kalimat krama. Bahasa Jawa memiliki tiga besar leksikon, yaitu 

leksikon ngoko, krama, dan krama inggil. 

Leksikon ngoko digunakan sebagai dasar pembentukan leksikon krama dan 

krama Inggil, meskipun demikian leksikon ngoko tidak selalu memiliki padanan pada 

leksikon krama dan krama inggil, bahkan ada beberapa leksikon ngoko yang tidak 

memiliki padanannya sama sekali. Leksikon ngoko yang demikian itu disebut sebagai 

leksikon netral. Penggunaan leksikon netral dapat dilakukan pada semua bentuk 

tingkat tutur, tanpa mengurangi nilai bentuk tingkat tuturnya. Berikut contoh leksikon 

dalam bahasa Jawa. 

 

No. Ngoko Krama Krama Inggil Bahasa Indonesia 
1. abang abrit - merah 
2. abot awrat - berat 
3. adhi - rayi adik 
4. akeh kathah - banyak 
5. anggo angge agem pakai 
6. arep ajeng kersa akan 
7. ayu - - cantik 
8. pelem - - mangga 
9. sapu - - sapu 

 

 

2.2.8 Pilihan Bahasa  

Situasi kedwibahasaan menyediakan beberapa bahasa atau variasi bahasa 

dalam masyarakat. Seseorang harus melakukan pilihan variasi bahasa mana yang 

tepat untuk  berbicara dengan mitra tuturnya sesuai latar belakang sosial budaya  yang 
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mengikutinya. Masalah pilihan bahasa dapat dipandang sebagai masalah sosial yang 

dihadapi masyarakat dwibahasa. Dalam satu topik pembicaraan tertentu beserta 

beberapa kondisi sosial budaya yang menyertainya, satu variasi bahasa cenderung 

lebih dipilih untuk digunakan daripada variasi bahasa yang lain, secara sadar maupun 

tidak oleh penutur. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian yang dilakukan penutur 

untuk memenuhi  kebutuhan berbahasa.  

Terdapat tiga jenis  pilihan bahasa dalam kajian sosiolinguistik. Pertama yang 

disebut variasi dalam bahasa yang sama (variation within the same language atau 

intra language variation). Kedua yang disebut alih kode (code switching). Jenis 

ketiga adalah campur kode (code-mixing) Umar dan Paina (1993), Rahardi (2001), 

Sumarsono dan Paina (2002), Rokhman (2002), Chaer dan Agustina (2004). 

Kode adalah suatu sistem tutur yang penerapan unsur bahasanya mempunyai 

ciri khas sesuai dengan latar belakang penutur, relasi penutur dengan lawan tutur, dan 

situasi tutur yang ada (Poedjosoedarmo, 1982:30). Kode adalah istilah yang dapat 

mengacu kepada bahasa atau varian dalam sebuah bahasa.  Dalam sebuah kode 

terdapat unsur-unsur bahasa seperti fonem, morfem, kata dan kalimat yang dalam 

pilihannya terdapat keistimewaan yaitu antara lain terdapat pada bentuk, distribusi, 

dan frekuensi  unsur-unsur bahasa tersebut. Kode berbentuk varian bahasa yang 

dipakai berkomunikasi anggota suatu masyarakat bahasa. Pilihan varian bahasa oleh 

masyarakat monolingual berasal dari satu bahasa, tetapi bagi masyarakat multilingual 

varian mencakup dua bahasa atau lebih. Makna kode dapat disimpulkan jika konteks 

wacana dan faktor komponen percakapannya telah diketahui. 
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Gejala variasi pada bahasa yang sama diakibatkan adanya fungsi sosial varian 

bahasa tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan tingkat sosial penuturnya atau 

tingkat keformalan sebuah situasi tutur. Tingkat tutur dalam bahasa Jawa yang 

dikenal sebagai kromo dan ngoko adalah satu bentuk variasi dalam satu bahasa yang 

sama. Apabila seseorang penutur bahasa Jawa menggunakan bahasa Jawa kromo atau 

ngoko ketika berbicara dengan orang lain maka ia telah melakukan pilihan variasi 

bahasa yang sama (Rokhman,2002).  Peristiwa tutur dibawah ini merekam adanya 

pilihan tingkat tutur untuk menunjukan sikap hormat pembeli kepada pedagang.  

 

KONTEKS : PEMBELI BERUSAHA MENEGASKAN JUMLAH BARANG 
YANG HENDAK DIBELI. 
 
PEMBELI : “Sampurna kretek sing cilik setunggal mawon kok mas.” 
  [sampurna krεtεk sIη cilIk sΜtuηgal mawεn kO? mas] 
  (Sampuna kretek yang ukurannya kecil jumlahnya satu saja 

kok mas) 
 
 

Alih kode disebabkan oleh adanya komponen kebahasaan yang bermacam-

macam. Kode bahasa seseorang dapat berubah-ubah sejalan dengan perubahan situasi 

yang terjadi saat pembicaraan dilakukan.  Jika seseorang menguasai bahasa Jawa 

sebagai bahasa pertamanya dan menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa 

keduanya serta menguasai bahasa Mandarin sebagai bahasa asing, maka ia dapat 

beralih kode dengan ketiga bahasa itu (Sumarsono,2002 :201). Alih kode berarti 

menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain 

pada satu peristiwa komunikasi (Rokhman,2002). Rahardi (2001) menegaskan bahwa 
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yang dimaksud dengan alih kode adalah pilihan secara bergantian dua bahasa atau 

mungkin lebih, variasi-variasi pada bahasa yang sama atau gaya-gaya bahasa. Alih 

kode dengan demikian dapat disebut sebagai peralihan pilihan kode bahasa, yang 

berupa bahasa, varian bahasa, atau gaya bahasa pada bahasa tertentu dari pilihan kode 

bahasa, yang berupa bahasa, varian bahasa, atau gaya bahasa pada bahasa yang lain 

dalam satu peristiwa tutur. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam situasi alih kode 

adalah adanya peralihan fungsi. Setiap alih kode selalu dikuti oleh fungsi yang 

berbeda sesuai dengan faktor-fator yang mempengaruhinya seperti suasana, 

partisipan, keterbatasan penguasaan kosa kata, dan lain sebagainya. Dalam penggalan 

berikut terdapat gejala peralihan kode. 

 

KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI MELIBATKAN SEORANG PEDAGANG 
DAN DUA ORANG PEMBELI. PEDAGANG SEMPAT MENGALAMI 
KEBINGUNGAN AKIBAT PENGARUH MAKSUD TINDAK TUTUR YANG 
TERJADI SEBELUMNYA. 
 
PEMBELI 1  : “Koh ! Pati setengah, maesenane setengah, sele sak ons….” 
PEDAGANG  : “Tadi tepung sagu?” 
PEMBELI1  : “Pati.” 
PEDAGANG  : “Oh bukan  sagu! Oh.. tadi mbake ya?” 
  “Tak kiro sagu!Limolas wolong atus.” 
  [ta? kirε sagu …  limεlas wεlεη atUs] 
  (Saya kira mintanya tepung sagu. Lima belas ribu delapan 

ratus rupiah) 
 
 
Pedagang awalnya meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli, 

kemudian beralih ke kode bahasa Jawa setelah mengetahui bahwa ia telah mengambil 

barang yang salah. Alih kode ini dilakukan untuk menutupi rasa malu. 
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Campur kode hampir mirip dengan alih kode. Hanya penggunaan dua kode 

bahasa yang berbeda dilakukan secara besamaan dalam satu peristiwa tutur. Dalam 

campur kode digunakan serpihan kode bahasa tertentu yang masuk kedalam tuturan 

yang menggunakan dasar bahasa yang lain. Campur kode adalah tercampurnya unsur 

bahasa satu dengan unsur bahasa yang lain, yang digunakan secara konsisten (Suwito, 

1991), (Rahardi, 2001), (Rokhman, 2002). Pada  kutipan berikut didapatkan adanya 

gejala campur kode. 

 

KONTEKS : SEORANG PEDAGANG TENGAH MELAYANI KEBUTUHAN 
PEMBELINYA YANG MENANYAKAN CAT YANG HARGANYA MURAH, 
NAMUN  KARENA KETIADAAN STOK BARANG SI PEDAGANG 
MENAWARKAN MEREK LAIN YANG LEBIH MAHAL SEDIKIT. 
 
PEDAGANG  : “Sing biasa ra eneng. 
  [SIη biasa ra? εnεη] 
  (Yang lebih murah harganya barangnya tidak ada) 
  “Tak ke’i sing delapan puluh gram.” 
  [Ta? ke? i sIη delapan puluh gram] 
  (Saya beri yang delapan puluh gram) 
   
 
Pemakaian bahasa Jawa disisipi frase dalam kode bahasa Indonesia, hal ini 

disebabkan kebiasaan pedagang untuk penyebutan satuan ukuran berat dalam kode 

bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi 

memiliki fungsi struktur bahasa asal melainkan menyatu dengan bahasa yang disisipi. 

 Menurut Suwito (1991:92), berdasarkan unsur-unsur bahasa yang terlibat di 

dalamnya, campur kode dapat dibedakan menjadi beberapa macam, (1) penyisipan 

unsur-unsur yang berwujud kata., (2) penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa,(3) 
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penyisipan unsur-unsur yang berwujud bentuk baster, (4) penyisipan unsur-unsur 

yang berwujud perulangan kata, (5) penyisipan unsur-unsur yang berwujud ungkapan 

atau idiom, dan. (6) penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa. 

 Menurut Markhamah (2000), dalam penelitian tentang pemakaian bahasa 

Jawa oleh masyarakat etnis Cina di Surakarta, campur kode dapat berupa; (1) kata 

dan bentuk baster, (2) frase, (3) unsur perulangan, dan (4) berwujud klausa. Wujud 

campur kode yang berupa kata, baster dan frase ditentukan dengan memperhatikan 

wujud leksikon dan frase bahasa lain yang digunakan dalam tuturan yang berbahasa 

Jawa memiliki padanan leksikon dan frase dalam bahasa Jawa. Campur kode yang 

berupa bentuk perulangan artinya bentuk perulangan bahasa Indonesia digunakan 

dalam tuturan berbahasa Jawa. Campur kode yang berupa klausa artinya penggunaan 

klausa bahasa Indonesia dalam tuturan yang berbahasa Jawa. 

 

2.2.9 Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Bahasa 

Pilihan bahasa dalam interaksi sosial masyarakat dwibahasa atau multibahasa 

disebabkan oleh beberapa faktor sosial dan budaya. Evin-Trip dalam Rokhman 

(2002) mengidentifikasikan empat faktor utama, yaitu latar waktu dan tempat, situasi, 

partisipan, topik pembicaraan dan fungsi interaksi. Menurut Geertz dalam Umar dan 

Napitupulu (1993) menyatakan adanya latarbelakang sosial, isi percakapan, sejarah 

hubungan sosial pembicara, dan kehadiran pihak ketiga dalam percakapan. Gal dan 

Rubin (dalam Rokhman, 2002) masing-masing menyatakan bahwa partisipan adalah 

faktor terpenting terjadinya pilihan bahasa, sedang Rubin menyatakan bahwa faktor 
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lokasi terjadinya interaksi lebih menentukan pilihan bahasa. Dapat disimpulkan 

bahwa latar belakang sosial, situasi,  dan partisipan dapat menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan bahasa. 

Neni (2005) dalam penelitian Pilihan Bahasa Masyarakat Etnis Sunda dalam 

Ranah Pasar : Kajian Sosiolinguistik di Kabupaten Cilacap, mengungkap bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi pilihan bahasa masyarakat 

etnik Sunda dalam ranah pasar adalah penyesuaian bahasa, mempengaruhi pembeli, 

perasaan jengkel, upaya berkilah, status sosial, usia, jenis kelamin, dan hadirnya 

orang ketiga. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pilihan bahasa 

pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar Kota Salatiga beserta faktor-

faktor sosial yang melatarbelakanginya. Pasar adalah tempat bertemunya pedagang 

dengan pembeli dalam kepentingannya untuk melakukan interaksi jual beli. Sebagai 

sebuah komunitas sosial, pasar memiliki nilai sosiologis yang tinggi, sehingga banyak 

gejala sosial yang terjadi di sana. Salah satunya adalah gejala kebahasaan. Pilihan 

bahasa sangat penting dalam mendukung interaksi jual beli di pasar. Para pedagang 

berupaya memperlakukan para pembeli dengan baik sehingga tertarik dan melakukan 

pembelian. Demikian pula para pembeli berusaha mendapatkan transaksi yang 

menguntungkan dan terhindar dari penipuan. Upaya dari kedua belah pihak tersebut 

tercermin pada pilihan bahasa mereka. 
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Pilihan bahasa oleh masyarakat tutur di pasar tidak pernah lepas dari situasi 

sosial yang ada di sekitarnya. Pedagang dengan pembeli tidak selalu berasal dari 

lingkungan dengan suasana kebahasaan yang sama. Perbedaan ini menimbulkan 

usaha menemukan kesepakatan pemahaman terhadap pemakaian bahasa, yang 

kemudian menciptakan pilihan-pilihan berbahasa yang disesuaikan dengan situasi 

hubungan antara pedagang dengan pembeli dan berbagai hal yang ada di sekitarnya. 

Para pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar Kota Salatiga juga 

melakukan pilihan bahasa dalam kepentingannya untuk memperoleh intraksi jual beli 

yang menguntungkan. 

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik, 

peristiwa tutur, masyarakat bahasa, kontak bahasa, kode bahasa, variasi bahasa , 

pilihan bahasa, variasi tunggal bahasa, alih kode, campur kode, dan faktor yang 

mempengaruhi pilihan bahasa. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. 

Pendekatan teoretis penelitian ini adalah pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan 

metodologis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan metode cakap. Data dalam 

penelitian ini dianalisis melalui dua prosedur yaitu analisis selama proses 

pengumpulan data dan analisis setelah proses pengumpulan data 
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Kerangka berfikir di atas dapat dibagankan sebagaimana berikut ini. 

PILIHAN BAHASA PEDAGANG ETNIS CINA 

DALAM INTERAKSI JUAL BELI DI PASAR 

 
 

MASYARAKAT TUTUR 
DI PASAR KOTA SALATIGA 

  
 
 
 
 

 
                        KONTAK BAHASA 

 
            TUTURAN 
PEDAGANG ETNIS CINA 
 

     TUTURAN PEMBELI 
                  LATAR BELAKANG SOSIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
        TEORI SOSIOLINGUISTIK 

  
 

                         METODE PENELITIAN 
 
 

 
HASIL PENELITIAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III ini diuraikan  bagaimana cara penelitian ini dikerjakan, di dalam 

bab ini terdapat uraian mengenai lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penyajian hasil analisis 

data. Uraian selanjutnya akan disampaikan dalam paparan di bawah ini. 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di 

lapangan tertentu (Djojosuroto, 2000:10). Karena data penelitian diperoleh di pasar 

Kota Salatiga, maka lokasi penelitian  adalah pasar Kota Salatiga. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. 

Pendekatan teoretis penelitian ini adalah pendekatan sosiolinguistik, yaitu pendekatan 

penelitian berkaitan dengan teori atau ilmu yang memperhatikan penggunaan bahasa 

dalam kaitannya dengan masyarakat (Chaer dalam Nuraeni, 2005:34). 

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

28 



 29

fakta-fakta yang tampak atau yang sebagaimana adanya (Nawawi, 1983:63). Subana, 

(2001) menyatakan bahwa penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data 

yang berkenaan dengan fakta, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dan menyajikan apa adanya. Pendekatan kualitatif berarti berusaha 

memahami fenomena sosial kebahasaan  yang tengah diteliti (Mahsun, 2005:235).  

Istilah memahami diartikan sebagai usaha mencari makna suatu fenomena yang 

diteliti sesuai pemahaman para pelakunya. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini adalah  prosedur penelitian dengan hasil sajian data deskriftif berupa 

tuturan lisan dalam peristiwa tutur dan fenomena kebahasaan yang turut 

mempengaruhi pilihan bahasa pedagang etnis Cina di pasar Kota Salatiga. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari penelitian (Subana, 2001:115). Sumber data 

penelitian ini adalah pedagang etnis Cina yang melakukan transaksi jual beli di pasar 

kota Salatiga. Data penelitian ini adalah tuturan yang diduga sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian. Data dalam penelitian ini mencakupi dua macam data, yaitu: (a) 

data primer dan (b) data sekunder. Data primer berupa tuturan atau bagian tutur lisan 

pedagang etnis Cina pada saat melakukan kegiatan jual beli dengan pembeli di pasar 

kota Saltiga. Data sekunder berupa informasi atau keterangan tentang latar belakang 

sosial budaya, dan situasional sebagai hasil pengamatan dan wawancara. 

Pengambilan data primer dilakukan secara acak dengan memperhatikan 

tingkat keperwakilannya terhadap sumber data. Tidak ada keriteria khusus seperti 
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batasan usia pendidikan maupun jenis kelamin. Pengambilan data ini juga 

memperhatikan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sehingga tuturan 

pedagang keturunan Cina yang tidak dapat berhasa Jawa dan bahasa Indonesia, yang 

kemungkinannya adalah etnis Cina Totok, tidak diambil sebagai data. Pemerolehan 

data tersebut ditulis dalam kartu data berikut ini. 

 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan 

Bahasa 
Bahasa yang 
Digunakan 

    
Kutipan percakapan 
 
                                                                                           ( Nomor Percakapan) 
Analisis 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yaitu proses 

diperolehnya data dari sumber data (Subana, 2001:115). Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui metode simak dan metode cakap. Metode simak merupakan 

metode yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara melakukan penyimakan 

penggunaan bahasa (Mahsun, 2005:218). 

Metode simak memiliki teknik dasar  yaitu teknik sadap. Teknik tersebut 

dilaksanakan dengan cara melakukan penyadapan terhadap pemakaian bahasa. 

Artinya dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan menyadap tuturan 

pedagang etnis Cina pada saat melakukan interaksi jual-beli di pasar. Teknik ini 
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dilakukan dengan merekam peristiwa tutur tersebut menggunakan alat perekam 

berupa tape recorder dan membuat catatan yang berupa informasi tambahan yang 

tidak diperoleh melalui kegiatan perekaman. Teknik sadap ini memiliki dua teknik 

lanjutan yaitu teknik simak bebas libat cakap dan teknik simak libat cakap . 

Teknik simak bebas libat cakap meniadakan keterlibatan peneliti secara 

langsung pada saat melakukan penyadapan, dengan kata lain peneliti berkedudukan 

sebagai pengamat dan tidak turut terlibat dalam peristiwa tutur. Teknik ini menjaga 

perilaku berbahasa pedagang etnis Cina untuk dapat berlangsung pada situasi dan 

konteks yang sebenarnya, sehingga perilaku tersebut dapat dipahami sebagai keadaan 

yang sebenarnya. Maka data yang diperoleh adalah data pemakaian bahasa yang 

secara alamiah terjadi dan bukan kesengajaan  yang dicipta para partisipan setelah 

mengetahui peristiwa tutur mereka tengah direkam. Selanjutnya mengenai teknik 

simak libat cakap, yaitu upaya penyadapan peristiwa tutur dengan cara peneliti turut 

terlibat dalam peristiwa tutur tersebut. Peneliti tidak hanya menjadi pengamat tetapi 

ikut menyatu atau manunggal dengan partisipan yang hendak disimak perilaku 

tuturnya (Mahsun, 2005:218). Keterlibatan peneliti dalam peristiwa tutur 

memungkinkan adanya upaya menstimulasi munculnya data-data yang diharapkan, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap. 

Metode cakap atau lebih dikenal sebagai metode wawancara adalah metode 

pemerolehan data dengan cara melakukan percakapan dengan penutur sebagai 

narasumber (Mahsun, 2005:226). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara 

semuka dan wawancara terbuka. Wawancara semuka berarti peneliti berhadapan 
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langsung dengan nara sumber (Mahsun, 2005:226). Wawancara terbuka dilakukan 

pada situasi responden sadar dan mengetahui dirinya diwawancarai (Sudaryano dalam 

Rokhman, 2002:5). Pelaksanaan  metode wawancara diikuti dengan teknik rekam dan 

teknik catat. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan melalui dua prosedur yaitu analisis selama 

proses pengumpulan data dan analisis setelah proses pengumpulan data (Miles dan 

Huberman 1984:21-25; Muhadjir 1996:105 dalam Nuraeni, 2005:38). Kedua 

prosedur dilakukan dengan memperhatikan penggunaan bahasa baik oleh pedagang 

etnis Cina maupun penggunaan bahasa oleh pembeli yang berwujud tunggal bahasa, 

alih kode dan campur kode. Prosedur pertama dilakukan dengan langkah-langkah; (1) 

reduksi data yaitu identifikasi keragaman variasi kode bahasa, pola pilihan bahasa, 

dan faktor yang menentukan pilihan bahasa, (2) sajian data, dan (3) pengambilan 

simpulan. Prosedur kedua dilakukan dengang langkah-langkah; (1) transkripsi data 

rekaman, (2) Pengelompokan data rekaman dengan catatan yang disusun selama 

proses perekaman, (3) penafsiran variasi kode bahasa, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan bahasa, (4) penyimpulan tentang pilihan bahasa pedagang 

etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar Kota Salatiga. 

Peneliti juga melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan pihak-

pihak yang dianggap bersangkutan dengan penelitian ini, selama kedua prosedur di 

atas dilaksanakan. 



 33

3.5 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data yang berupa temuan penelitian disajikan menggunakan 

metode formal dan metode informal (Mahsun, 2005; Sudaryanto dalam Nuraeni, 

2005). Metode formal digunakan untuk menyajikan hasil analisis data yang berupa 

lambang dan tanda, yang mencakupi variasi kode bahasa, pola pilihan bahasa, dan 

faktor-faktor yang menyebabkan pilihan bahasa pada interaksi jual beli di pasar Kota 

Salatiga oleh pedagang etnis Cina. Sedangkan metode informal digunakan untuk 

menyajikan hasil analisis data yang berupa kata-kata biasa dalam terminologi 

sosiolinguistik . 
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BAB IV 

PILIHAN BAHASA PEDAGANG ETNIS CINA 

DALAM INTERAKSI JUAL BELI DI PASAR KOTA SALATIGA 

 

Pada bab  ini akan diuraikan pola bahasa pedagang etnis Cina, variasi tunggal 

bahasa, alih kode, campur kode dan faktor sosial yang mempengaruhi variasi tunggal 

bahasa, alih kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga. 

Pembahasan tersebut akan diuraikan dalam paparan berikut ini. 

 

4.1 Pola Bahasa Pedagang Etnis Cina dalam Interaksi Jual Beli di Pasar 

Kota Salatiga  

Kosakata bahasa Indonesia, Jawa, Cina dan Inggris ditemukan 

penggunaannya dalam percakapan antara pedagang dan pembeli di pasar Kota 

Salatiga. Persentasi pemakaian kosakata bahasa Indonesia dan Jawa ragam ngoko 

relatif  tinggi, hal ini disebabkan penguasaan kosakata bahasa tersebut cukup tinggi 

baik oleh pedagang maupun pembeli. Sedangkan pemakaian kosa kata bahasa Jawa 

ragam krama sedikit ditemukan. Hal tersebut juga terjadi pada pemakaian kosakata 

bahasa Cina dan Inggris yang pemakaiannya terbatas pada istilah tertentu yang 

memiliki fungsi khusus, seperti nilai harga yang dirahasiakan, nama barang dagangan 

dan istilah dalam bahasa asing. Berikut ini dipaparkan secara singkat  pola 

penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ragam ngoko, sedangkan paparan 
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mengenai pola bahasa Jawa ragam krama, bahasa Cina dan inggris hanya berupa 

penambahan sebagai pelengkap karena tingkat penguasaannya relatif rendah. 

Pilihan bahasa Indonesia menjadi sangat penting bagi para pedagang Cina saat 

berdagang di pasar. Bahasa Indonesia dianggap lebih netral dibandingkan dengan 

bahasa Jawa yang mengenal tingkat tutur. Karena netralitas tersebut, bahasa 

Indonesia lebih dipilih sebagai sarana berinteraksi tanpa harus mengkhawatirkan 

aspek kesopanan saat berbicara dengan para pembeli yang sebagian besar berasal dari 

etnis Jawa. Para pedagang Cina menganggap bahasa Jawa lebih sulit pada 

penggunaan kosa kata bahasa Jawa  ragam krama. 

Bagi para pedagang etnis Cina, bahasa Indonesia digunakan sebagai  bahasa 

perdagangan. Para pedagang Cina ini tidak banyak menggunakan bahasa Cina 

meskipun berhadapan dengan pembeli yang beretnis Cina, hal ini karena bahasa Cina 

tidak dikuasai dengan baik oleh sebagian besar pedagang Cina di pasar Kota Salatiga. 

Bahasa Cina tidak banyak dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari baik di keluarga 

maupun di luar lingkungan keluarga. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang sudah 

menjadi bahasa sehari-hari dalam berbagai keperluan. 

Dari hasil transkripsi data dan wawancara ditemukan pola bahasa Indonesia 

oleh pedagang etnis Cina saat berbicara dengan pembelinya yang dibedakan 

berdasarkan latar belakang etnis, usia, dan tingkat keakraban seperti yang tertera pada 

tabel 1dan tabel 2 (Lampiran 1). Pembedaan tersebut adalah pembeli yang berasal 

dari (1) etnis Cina tidak dikenal lebih tua, (2) etnis Cina tidak dikenal sebaya, (3) 

etnis Cina tidak dikenal lebih muda, (4) etnis Cina tidak dikenal dan akrab lebih tua, 
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(5) etnis Cina tidak dikenal dan akrab sebaya, (6) etnis Cina tidak dikenal akrab lebih 

muda, (7) etnis Cina dikenal lebih tua, (8) etnis Cina dikenal sebaya, (9) etnis Cina 

dikenal lebih muda, (10) etnis Cina dikenal dan akrab lebih tua, (11) etnis Cina 

dikenal dan akrab sebaya, (12) etnis Cina dikenal akrab lebih muda, (13) etnis Jawa 

tidak dikenal lebih tua, (14) etnis Jawa tidak dikenal sebaya, (15) etnis Jawa tidak 

dikenal lebih muda, (16) etnis Jawa tidak dikenal dan akrab lebih tua, (17) etnis Jawa 

tidak dikenal dan akrab sebaya, (18) etnis Jawa tidak dikenal akrab lebih muda, (19) 

etnis Jawa dikenal lebih tua, (20) etnis Jawa dikenal sebaya, (21) etnis Jawa dikenal 

lebih muda, (22) etnis Jawa dikenal dan akrab lebih tua, (23) etnis Jawa dikenal dan 

akrab sebaya, (24) etnis Jawa dikenal akrab lebih muda. 

Pembeli  tidak dikenal adalah pembeli yang tidak dikenal identitasnya yaitu 

nama, alamat, pekerjaan, kebiasaan tertentu, dan hal-hal lain yang dapat dijadikan 

identifikasi pembeli. Dua percakapan berikut menggambarkan pembicaraan antara 

pedagang dengan pembeli tidak dikenal. 

PERCAKAPAN 1 
KONTEKS: PEMBELI BERMAKSUD MEMBELI  ROKOK DAN KOREK 
PEMBELI  : “Rokok Surya om. Sama koreke satu.” 
PEDAGANG  : “Korek jres apa gas?” 
PEMBELI  : “Jres…. Berapa om?” 
PEDAGANG  : “Anem ribu dua ratus…. Ini kembalinya, terimakasih.” 
 
PERCAKAPAN 29 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI TERJADI ANTARA SEORANG 
PEDAGANG DENGAN SEORANG PEMBELI. SI PEDAGANG MAUPUN 
PEMBELI KONSISTEN MENGGUNAKAN KODE BAHASA INDONESIA. 
PEMBELI  : “Beli obat sakit kepala.” 
PEDAGANG  : “Yang apa?” 
PEMBELI  : “Paramex. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu dua ratus.” 
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Kutipan pecakapan di atas memberikan gambaran bagaimana seorang pedagang etnis 

Cina saat menghadapi pembeli yang tidak dikenalnya. Percakapan berlangsung cepat 

dan efisien. Artinya, perhatian pedagang dan pembeli tertuju pada keperluan transaksi 

jual beli yang dilakukan. Misalnya pada percakapan 29, pembeli mengutarakan 

maksudnya dengan mengatakan “Beli obat sakit kepala.”, yang dijawab oleh 

pedagang dengan mengatakan “Yang apa?”, kemudian pembeli menyebutkan merek 

yang dikehendaki dan menanyakan berapa harganya dengan mengatakan “Paramex. 

Berapa?”. Pedagang lalu menyebutkan harganya “Seribu dua ratus.”. Pada kutipan 

percakapan tersebut terdapat penggunaan kalimat singkat dan jelas. Ini yang 

dimaksud dengan percakapan berlangsung cepat dan efisien. 

Pembeli tidak dikenal dan akrab adalah pembeli tidak dikenal yang kemudian 

terlibat dalam situasi tindak tutur yang akrab. Dalam percakapan berikut contoh 

situasi tutur antara pedagang dengan pembeli yang tidak dikenal dan akrab. 

PERCAKAPAN 6 
KONTEKS  : PERCAKAPAN TERJADI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI 
DI SEBUAH TOKO KEBUTUHAN RUMAH TANGGA, KEBETULAN ADA 
ORANG KETIGA YANG HADIR DAN MELAKUKAN SATU AKTIVITAS 
NAMUN TIDAK IKUT DALAM PERCAKAPAN ITU 
PEMBELI  : “Beli biore yang merah, yang gede berapa?” 
PEDAGANG  : “Sepuluh ribu. Sama apa?” 
PEMBELI  : “Sikat gigi. Yang tiga itu ada ndak?” 
PEDAGANG : “O … ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” 
PEMBELI  : “Formula ada ndak ?” 
PEDAGANG  : “Formulane habis. Pepsodene yang bulu . Sing biasa  besok 

pagi. Ini enak to malahan, sikate lebar ok. Ndak  seneng?” 
PEMBELI  :”Ya ndak biasa pake masalahnya. Biasanya yang formula 

itu.” 
PEDAGANG  : “O ndak biasa . Ketoke formulane yo penuh.” 
  “Nak iki kan cilik banget ra penak.” 
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[Na? iki kan cilIk bηΜet εra pena?] 
  (kalau yang ini kan ukurannya kecil sekali, jadi tidak 

nyaman dipakai) 
PEMBELI  : “Ambil odolnya aja.” 
PEDAGANG  : “Odol yang apa?” 
PEMBELI  : “Pepsoden yang tanggung. Punya paramek?” 
PEDAGANG  : “Satu pa dua?” 
PEMBELI  : “Dua.” 
 
Pedagang dan pembeli pada awalnya menggunakan bahasa Indonesia. Pembeli 

mengatakan ”Beli biore yang merah, yang gede berapa?”,yang kemudian dijawab 

pedagang dengan mengatakan “Sepuluh ribu. Sama Apa?”. Kemudian pembeli 

tertarik untuk membeli jenis barang yang lain yang kebetulan telah habis 

persediaannya.  Karena telah habis persediaannya, si pedagang berusaha menarik 

kembali minat pembeli dengan menawarkan jenis barang yang sama namun berbeda 

merek dan harga, dengan mengatakan :“Formulane habis. Pepsodene yang bulu . 

Sing biasa  besok pagi. Ini enak to malahan, sikate lebar ok. Ndak  seneng?”. Pada 

saat pedagang melakukan tuturan tersebut,  suasana pembicaraan sebetulnya telah 

diarahkan pada suasana yang lebih akrab dari sebelumnya. Ini ditandai oleh adanya 

penggunaan bahasa Jawa seperti akhiran [e] pada kata formulane, pepsodene dan 

sikate. Kemudian penggunaan kata ’sing’ untuk mengganti kata hubung ’yang’. 

Bahasa Jawa dipergunakan oleh pedagang terutama pada suasana tutur yang akrab. 

Ketika suasana menjadi lebih akrab, pedagang berharap pembeli tertarik untuk 

membeli. 

Pembeli dikenal adalah pembeli yang identitas minimalnya diketahui oleh 

pedagang yaitu nama dan tempat tinggal, atau sedikitnya pedagang pernah terlibat 
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dalam sebuah situasi yang mengakibatkan  pembeli dikenal, seperti terlihat dalam 

percakapan berikut. 

PERCAKAPAN 12 
KONTEKS : TINDAK TUTUR DI SEBUAH TOKO KACA MATA YANG 
PERNAH DI KUNJUNGI SI PEMBELI , PEDAGANG MENUNJUKAN SIKAP 
SIMPATI 
PEDAGANG  : “Yang lama satu seper empat ?” 
PEMBELI  : “Iya kalo ndak salah.” 
PEDAGANG   : “Yang lama dibawa nggak?” 
PEMBELI  : “Ndak dibawa. Ilang masalahnya.” 
 ( …………………….. ) 
PEDAGANG  : “Frame- nya mau ini ya?” 
PEMBELI  : “Iya. Hari ini bisa jadi ndak ?” 
PEDAGANG : “Besok ya. Ini Minggu, sing motong libur. Namanya siapa 

mas?” 
PEMBELI  : “Arto.” 
PEDAGANG  : “Anto? Kayanya belum lama kesini ya? Itu yang    
  ilang?” 
PEMBELI  : “Iya, cuman kemaren (framenya) item semua.” 
PEDAGANG   : “Sudah ada satu bulan ya? Besok jam satu kesini.” 
PEMBELI  : “Ya.” 
PEDAGANG   : “Terima kasih.” 

Percakapan di atas dilakukan oleh pedagang dan pembeli yang pernah terlibat dalam 

satu situasi yang menyebabkan pembeli dikenal identitas minimalnya yaitu nama dan 

alamat. Ada bagian dalam percakapan tersebut yang menyatakan bahwa  pedagang 

berusaha menunjukan simpatinya kepada pembeli yang kehilangan kaca matanya 

setelah mengetahui bahwa si pembeli pernah membeli di tokonya. Pedagang 

mengatakan “Besok ya. Ini Minggu, sing motong libur. Namanya siapa mas?”. 

Setelah pembeli menyebutkan namanya, pedagang menimpali dengan mengatakan: 

“Anto? Kayanya belum lama ke sini ya? Itu yang ilang?”. Pembeli tersebut adalah 

orang yang identitas minimalnya dikenal oleh pedagang. 
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Pembeli dikenal dan akrab adalah pembeli dikenal yang sebelumnya pernah 

terlibat dalam situasi tindak tutur yang akrab. Kutipan percakapan berikut dilakukan 

oleh  pedagang kepada pembeli dikenal dan akrab. 

PERCAKAPAN 27 
KONTEKS : TINDAK TUTUR OLEH PEDAGANG CINA DENGAN PEMBELI 
JAWA DI SEBUAH TOKO BANGUNAN, PEDAGANG MENAWARKAN 
PILIHAN LAIN 
PEMBELI  : “Cat kayu setengah kilo.” 
PEDAGANG  : “Warnane?” 
PEMBELI   : “Item.” 
PEDAGANG   : “Item. Enenge Emko?” 
  [item εnεηe emko] 
  (yang warna hitam sepertinya tinggal merek Emko)  
  “Ketoke rong puluh.” 
  [ketε?e rεη pulUh] 
  (Harganya sekitar dua puluh ribu rupiah) 
PEMBELI : “Biasa?” 
PEDAGANG   : “Sing biasa ra eneng. 
  [sIη biasa ra? εnεη] 
  (Yang lebih murah harganya barangnya tidak ada) 
  “Tak ke’i sing delapan puluh gram.” 
  [ta? ke? i sIη delapan puluh gram] 
  (Saya punya yang delapan puluh gram) 
   “Lima las ewu.” 
   [limε las εwu] 
   (Harganya lima belas ribu rupiah) 
   “Piye?” 
   [piye] 
   (Bagaimana) 

Dalam percakapan di atas dapat diketahui bahwa pedagang mengetahui jenis barang 

yang biasa dibeli oleh pembeli tersebut. Pembeli mengatakan “Cat kayu setengah 

kilo.”, ketika barang yang dimaksud tidak tersedia, pedagang segera memberi 

informasi alternatif pilihan lain beserta harganya kepada pembeli dengan 
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mengatakan“Item. Enenge Emko?Ketoke rong puluh.”  Pembeli menegaskan bahwa 

yang diinginkan adalah barang yang lebih murah harganya dengan mengatakan 

“Biasa?”. Maksudnya pembeli merasa cat Emko lebih baik kualitasnya sehingga  

harganya lebih mahal, maka ia menanyakan cat yang kualitasnya sedang untuk 

mendapatkan harga yang terjangkau. Pedagang kemudian menyatakan bahwa cat 

yang dimaksud pembeli tidak tersedia, maka untuk kembali menarik minat pembeli, 

pedagang menawarkan jenis cat yang lain, dengan mengatakan : “Sing biasa ra 

eneng. Tak ke’i sing delapan puluh gram. Lima las ewu. Piye?” Hal-hal seperti ini 

tidak terjadi pada pembeli yang belum dikenal. Penggunaan bahasa Jawa dalam 

kutipan tindak tutur di atas relatif tinggi, maka tingkat keakraban pelaku tindak tutur 

tersebut juga relatif tinggi. 

Ada kondisi tertentu yang menyebabkan tingkat keakraban sebuah tindak tutur 

menjadi lebih tinggi yang ditunjukan oleh adanya topik pembicaraan yang 

berkembang atau adanya topik pembicaraan yang berada di luar keperluan jual beli, 

seperti dalam tindak tutur berikut ini.  

PERCAKAPAN 8 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH STUDIO FOTO 
ANTARA 3 PEDAGANG DAN 2 PEMBELI YANG SUDAH SALING KENAL 
SEBELUMNYHA, POKOK PEMBICARAANNYA MELUAS KE LUAR 
URUSAN JUAL BELI 
PEMBELI 1  : “Mau foto tante.” 
PEDAGANG 1  : “Lho ndadak foto barang?” 
  [lho ndada? foto baraη] 
  (Harus foto segala) 
PEMBELI 1  : “Buat KTP.” 
PEDAGANG 1  : (BICARA KE  PEMBELI 2) “Kok ndadak foto ya kok an 

ya? “ 
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  [kO? ndada? foto baraη kO?an ya] 
  (Perlu membuat foto segala ya) 
PEMBELI 1  : “Lha terus gimana?” 
PEMBELI 2  : “Duwene berwarna, hitam putih ra duwe.” 
  [duwεne berwarna hitam putih ra? duwε] 
  (Punya yang foto berwarna, yang hitam putih tidak punya) 
PEDAGANG 2  : “Biasane ndak papa ik?” 
PEMBELI 1  : “Ini luar biasa.”( BERCANDA) 
PEDAGANG 2  : “Pakek lama biasane.” ( BERCANDA) 
PEDAGANG 3 :”Lemu nok saiki malahan. Malahan makmur.” 
  [lεmu nU? Sa?iki malahan] 
  (Sekarang terlihat agak gemuk ya) 
PEDAGANG 3  : MEMBICARAKAN ANAK PEREMPUAN PEMBELI 2 

YANG MENJADI TEMAN PEDAGANG 2) “Lha anake 
bludas-bludus nang kene.” 

  [lha ana?e blUdas-blUdos naη kene] 
  (Putrinya sering berkunjung ke sini) 
PEMBELI 2  : “Lha kamu ndak kuliah” (BERTANYA PADA 

PEDAGANG 2 ) 
PEDAGANG 2  : “Ini ijek we pulang. Nanti sore lagi.” 
PEMBELI 2 : “Nek Rindang jarang nggone mbahe, malah sok rene.” 
  [nε? Rindaη jaraη ηgεne mbah he, malah sεk rene] 
  (Rindang jarang pergi ke tempat Neneknya, malah 

seringnya ke sini) 
PEDAGANG 1 : “Bocah-bocah lak ngono to akeh-akehe.” 
  [bεcah-bεcah la? ηεnε ta akεh-akεhe] 
  (Anak yang baru besar sekarang kebanyakan seperti itu 

perilakunya) 
PEDAGANG 2  : “Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya.” 
  [na? ketemu mbak Ayu naη kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kOn mampir kono ya] 
  (Kalau bertemu mbak Ayu di kampus. Mbak Ayu titip pesan 

buat Rindang supaya mampir ke rumahnya) 
  “Lha jarang men ke sana ok.” 
PEMBELI 2  : “Wis suwi ora rana.”  
  [wis suwwi εra rεnε] 
  (Sudah lama memang tidak berkunjung ke sana) 
PEDAGANG 2  : “Seneni mbahmu lakan kowe ndang. Tak ngonok ke. Lha 

jauh ok kata ne, males kesana.” 



 43

  [SΜnεnni mbahmu la? an kεwe Ndaη. Ta? ηεnε?ke]  
  (Kamu nanti dimarahi Nenekmu. Aku bilang begitu) 
PEMBELI 2  : “Lha kan cedak rene.” 
  [lha kan cΜda? kene] 
  (Memang lebih dekat ke sini) 
PEDAGANG 1  : “Titip ke Rindang. Empat hari ndak papa?” 
PEMBELI 2  : “Ndak.” 
PEDAGANG 1  : “Ukuran.” 
PEMBELI 2  : “Nggo KTP piro cik?” 
 ` [ηgo KTP pirε Ci?] 
  (Untuk keperluan membuat KTP ukurannya berapa Cik) 
PEDAGANG 1  : “KTP tok ? Sijine ndak.” 
  [KTP tεk Sijine nda?] 
  (Hanya untuk keperluan pembuatan KTP ? Tidak 

memerlukan yang berukuran 3R ?) 
PEMBELI 2  : “Ndak.. Suk mben nak arep di gedek ke rak iso.”BERNIAT 

(MEMBAYAR LANGSUNG TAPI DITOLAK 
PEDAGANG 1).”Sisan wae. Sisan wae.” 

  [nda? sUk mben wae na? arΜp digedε? ke ra? isε. Sisan 
wae. Sisan wae] 

  (Tidak. Besok saja jika ingin diperbesar. Sekalian saya 
bayar  saja) 

PEDAGANG 1  : “Sesuk wae Buk, afdruk ke sik.” 
  [sεsu? wae bU? Afdru? ke si?] 
  (Besok sekalian jika sudah jadi, sekarang diproses dulu 

saja Bu) 
PEDAGANG 2  : “Bawa sik wae “(MEMANGGIL PEDAGANG 3, 

PEMBELI MAU PAMIT). “Papah!” 
PEMBELI 2  : “Om… Yo cik…. Pi ?” 
PEDAGANG  : “Ya.” 
 

Selain adanya penggunaan bahasa Jawa ragam Ngoko, seperti ”Lho ndadak foto 

barang?”, “Duwene berwarna, hitam putih ra duwe.”, ”Nek Rindang jarang nggone 

mbahe, malah sok rene.”, “Bocah-bocah lak ngono to akeh-akehe.” pada kutipan 

tindak tutur di atas, percakapan pedagang dan pembeli terlihat sangat panjang, 

terdapat basa-basi seperti saat pembeli mengutarakan maksudnya untuk membuat pas 
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foto : “Mau foto tante.” Pedagang berbasa-basi dengan mengatakan: “Lho ndadak 

foto barang?”, pedagang dengan tuturan itu menanyakan kenapa pembeli merepotkan 

diri untuk membuat pas foto sedangkan pedagang tersebut memang menjual jasa 

pembuatan pas foto. Kemudian percakapan di atas menggunakan sapaan akrab seperti 

tante, kamu, mbak, kowe, cik, papah, om. Percakapan juga berlangsung lambat, dan 

topik pembicaraannya berkembang ke luar urusan jual beli yang ada. Seperti saat 

menanyakan kabar pedagang mengatakan: ”Lemu nok saiki malahan. Malahan 

makmur.”, saat membicarakan kebiasaan anak pembeli yang sering berkunjung, 

pedagang mengatakan : “Lha anake bludas-bludus nang kene.”, pedagang memberi 

informasi bahwa anak pembeli sering sekali berkunjung dan diterima dengan baik. 

Hal-hal tersebut membuktikan adanya intensitas situasi akrab yang sangat tinggi. 

 Bahasa Indonesia cenderung dipilih, terutama saat berbicara pada pembeli 

yang lebih tua dan tidak dikenal, baik yang berasal dari etnis Cina maupun etnis 

Jawa. Situasi yang serupa juga dialami oleh pembeli yang berasal dari etnis Cina 

tidak dikenal sebaya, etnis Cina tidak dikenal lebih muda, etnis Cina tidak dikenal 

dan akrab lebih tua, etnis Cina tidak dikenal akrab lebih muda, etnis Cina dikenal 

lebih tua, etnis Jawa tidak dikenal lebih tua, etnis Jawa tidak dikenal sebaya, etnis 

Jawa tidak dikenal lebih muda, etnis Jawa tidak dikenal dan akrab lebih tua, etnis 

Jawa dikenal lebih tua. 

 Pedagang etnis Cina di pasar Kota Salatiga sudah tentu dihadapkan pada 

penggunaan bahasa Jawa karena para pembelinya rata-rata menggunakan bahasa 

Jawa terutama pada ragam ngoko. Bahasa Jawa ragam ini hadir pada situasi tutur 
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yang santai dan akrab. Ada perbedaan situasi penggunaan bahasa Jawa oleh pedagang 

etnis Cina dewasa dengan yang belum dewasa. Pedagang etnis Cina belum dewasa 

tidak akan menggunakan bahasa Jawa ketika menghadapi pembeli yang berasal dari 

etnis manapun yang berusia lebih tua darinya. Para pedagang etnis Cina belum 

dewasa ini akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya menghindari penggunaan bahasa Jawa ragam ngoko dan menghindari 

kesalahan penggunaan bahasa Jawa pada tingkat tutur yang lebih tinggi. Sedangkan 

pedagang etnis Cina dewasa akan lebih berani menggunakan bahasa Jawa pada situasi 

yang sama karena meskipun mereka melakukan kesalahan, pembeli akan menjadi 

maklum.  

Berikut ini contoh tindak tutur yang dilakukan pedagang Cina belum dewasa 

pada pembeli dari etnis Jawa dikenal lebih tua. 

PERCAKAPAN 32 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR  ANTARA SEORANG PEMBELI DAN DUA 
ORANG PEDAGANG CINA BELUM DEWASA INI TERJADI DI SEBUAH 
PERCETAKAN FOTO YANG MERANGKAP SEBAGAI KIOS PENJUALAN 
PULSA TELEPON SELULAR, BAIK PENJUAL DAN  PEMBELI TELAH 
SALING KENAL 
 
PEMBELI  : “Hallo.” 
PEDAGANG 1 : “Hai.” 
PEMBELI  : “Mau vocer. Eh … isi pulsa.” 
PEDAGANG 1  : “Pulsa? Harganya masih duwur lho?” 
PEMBELI  : “Ndak pa-pa. Masih butuh kok. Dua puluh (harganya)  
  dua empat  ya?” 
PEDAGANG 1 : “Dua puluh (harganya) dua empat.” 
PEMBELI  : “Lima puluh berapa?” 
PEDAGANG 1 : “Limapuluhe lima-lima. Gimana?” 
PEMBELI  : “Lima-lima?” 
PEDAGANG 1  : “Mau yang lima puluh? Mau yang elektrik apa tak  
   kasihke vocere?” 
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PEMBELI  : “Yang elektrik.” 
PEDAGANG 1 : “Elektrik? Yang lima puluh ya mas?” 
PEMBELI  : “Ya. (beralih ke PEDAGANG 2) Bisa cetak digital?  
  Segini berapa ?” 
PEDAGANG 2 : “Itu kalo ukuran 3R itu seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Kalo se A4?” 
PEDAGANG 2 : “A4 sendiri kira-kira 10R ya? Itu delapan ribu” 
PEDAGANG 1     : “Hpnya bawa nggak mas?” 
PEMBELI  : “Bawa. Ini.” 
PEDAGANG 1       : “Kok salah.” 
PEMBELI  : “Bener kok.” 
  [BΜnΜr ko?] 
  (kan sudah benar) 
PEDAGANG 1 : “Salah, tulisane salah.” 
  [salah tulIsane salah] 
  (itu salah karena pada teks pemberitahuannya menyatakan 

itu salah) 
  “ Kok perintah salah. Apa dah masuk?” 
PEMBELI  : “Simpati kok.” 
PEDAGANG 1  : “Lho Simpati apa Mentari?” 
PEMBELI  : “Simpati.” 
PEDAGANG 1  : “Tak kira minta Mentari. Ndak pa-pa tak minta lagi.  
  Dengerku tadi Mentari.” 
PEMBELI  : “Aku ndak ngomong Mentari ndak ngomong Simpati  
  kok.” 
PEDAGANG 1  : “Ndak ngomong? Tak kira Mentari. Tak kembeliin lagi 

bisa kok. Kebanyakan Mentari. Sudah!” 
PEMBELI  : “Lima lima?” 
PEDAGANG 1  : “Ya. Makasih. Belanjaannya banyak. Tu belanjaannya  
  sendiri?” 
PEMBELI  : “Iya. Makasih ya.” 
PEDAGANG 1  : “Ya.” 

Dapat diperhatikan bahwa kosa kata bahasa Indonesia lebih banyak dipergunakan, 

meskipun penggunaannya dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Jawa. 

Berikut adalah contoh tindak tutur yang dilakukan pedagang Cina dewasa 

dengan pembeli dari etnis Jawa tidak dikenal lebih muda. 
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PERCAKAPAN 25 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH SEORANG 
PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI DI SEBUAH TOKO BAHAN 
MAKANAN, PADA SAAT PEMBELI DATANG SI PEDAGANG TENGAH 
MELAKUKAN SATU AKTIVITAS. 
 
PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  [kelire] 
  (Warnanya apa) 
PEMBELI  : “Yang putih.” 
PEDAGANG  : “Yang putih?” 
PEMBELI  : “Sedotan duwe Cik ?” 
  [sedεtan duwe Ci?] 
  (punya sedotan Cik) 
PEDAGANG  : “Sak mplek?” 
  [sa? mplε?] 
  (satu bunkus) 
PEMBELI  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (ya satu bungkus) 
  “Jadinya berapa?” 
PEDAGANG  : “Tiga ribu sama seribu. Empat ribu.” 
 

Dari percakapan di atas dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia lebih dipilih oleh 

pedagang pada saat berbicara dengan pembeli. Pembeli mengutarakan keinginannya 

untuk membeli agar-agar dengan mengatakan : “Ager-agere piro Cik?”. Meskipun 

pembeli menggunakan bahasa Jawa saat membuka pembicaraan, pedagang tidak 

serta-merta menyesuaikan pilihan bahasanya dengan pilihan bahasa pembeli yang 

memilih bahasa Jawa. Pedagang mengatakan : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 

Namun demikian upaya untuk menyesuaikan pilihan bahasa pembeli selalu dilakukan 
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oleh pedagang, terbukti dengan adanya alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Jawa yang kemudian dilakukan pedagang. 

PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  
Dari kutipan percakapan di atas terlihat pedagang menyesuaikan pilihan bahasanya 

dengan pembeli, maka ketika pembeli melakukan peralihan kode, pedagang juga 

melakukan peralihan kode. Pilihan bahasa Indonesia dan penyesuaian bahasa dengan 

pilihan bahasa pembeli tersebut dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada 

pembeli. 

 Dapat disimpulkan bahwa pola bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi 

jual beli di pasar kota Salatiga  ditentukan oleh latar belakang sosial pedagang dan 

pembeli. Bahasa Indonesia dipilih pada situasi yang lebih memerlukan penghormatan 

kepada pembeli, sedangkan bahasa Jawa ragam ngoko dipilih pada situasi yang lebih 

akrab dan tidak memerlukan bentuk penghormatan yang khusus kepada pembeli. 

 

4.2 Wujud Variasi Tunggal Bahasa, Alih Kode, dan Campur Kode Pedagang 

Etnis Cina dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Kota Salatiga 

Masyarakat tutur di pasar Kota Salatiga adalah masyarakat tutur yang 

multilingual, artinya terdapat beberapa pilihan bahasa dalam setiap peristiwa tutur 

yang terjadi. Setiap anggota masyarakatnya harus memilih bahasa mana yang tepat 

sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai anggota dari masyarakat bahasa seperti disebut 
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di atas, para pedagang etnis Cina di pasar kota Salatiga dihadapkan pada pilihan 

beberapa bahasa. Pilihan bahasa pedagang etnis Cina di pasar kota Salatiga ini 

teridentifikasikan pada pemakaian variasi bahasanya. Terdapat tiga jenis variasi yang 

dapat digunakan oleh pedagang etnis Cina. Variasi yang pertama  adalah variasi 

tunggal bahasa, variasi yang kedua adalah alih kode dan variasi yang ketiga adalah 

campur kode. 

Pertama, variasi tunggal bahasa memungkinkan para pedagang etnis Cina 

memilih satu variasi bahasa yang sama. Kedua, alih kode memungkinkan penggunaan 

satu bahasa pada satu keperluan dan penggunaan bahasa yang lain pada keperluan 

yang lain. Sedangkan yang ketiga,  campur kode memungkinkan penggunaan satu 

bahasa yang dicampuri serpihan bahasa-bahasa lain. Pada sub bab berikut dipaparkan 

wujud variasi bahasa yang dipergunakan para pedagang etnis Cina dalam interaksi 

jual beli di pasar kota Salatiga.  

 

4.2.1 Wujud Variasi Tunggal Bahasa 

 Pilihan bahasa yang terjadi pada peristiwa tutur dalam interaksi jual beli 

pedagang etnis Cina di pasar kota Salatiga dapat berwujud tunggal bahasa. Wujud 

variasi tunggal bahasa pada peristiwa tindak tutur pedagang etnis Cina dalam 

interaksi jual beli di pasar tersebut meliputi (1) bahasa Indonesia, dan (2) bahasa 

Jawa. Wujud variasi tunggal bahasa tersebut dapat digambarkan dalam paparan 

berikut ini. 
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 4.2.1.1 Bahasa Indonesia 

 Wujud variasi tunggal bahasa para pedagang etnis Cina dalam interaksi jual 

beli di pasar kota Salatiga dapat terjadi pada pemakaian bahasa Indonesia. Variasi 

tunggal bahasa ini digunakan untuk menghindari timbulnya kesalahan pada 

penggunaan bahasa Jawa yang memiliki tingkatan bertutur. Pedagang dan pembeli 

umumnya tidak saling mengenal sehingga tidak diketahui tingkat sosial lawan 

bicaranya. Hal tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak tahu tingkat bahasa 

mana yang tepat digunakan. Jadi bahasa Indonesia diaggap lebih aman dalam situasi 

tutur yang demikian itu karena dapat menghindarkan dari keharusan menggunakan 

tingkat tutur yang berbeda seperti yang terdapat pada penggunaan bahasa Jawa. 

 Kutipan percakapan antara pedagang etnis Cina dengan pembeli dari etnis 

Jawa berikut dapat memberikan gambaran wujud variasi tunggal bahasa pada bahasa 

Indonesia ragam tidak resmi oleh pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di 

pasar kota Salatiga. 

PERCAKAPAN 1 
KONTEKS: PEMBELI BERMAKSUD MEMBELI ROKOK, KEMUDIAN 
PEDAGANG MENANYAKAN JENISNYA. 
PEMBELI  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 
PEMBELI  : “Gudang garam.” 
PEDAGANG  : “Filter?” 
PEMBELI  : “Iya. Sama koreknya.” 
PEDAGANG  : “Jres apa gas?” 
PEMBELI  : “Gas. Punya batre Koh?” 
PEDAGANG  : “Ada.” 
PEMBELI  : “Yang kecil.” 
PEDAGANG  : “Berapa ya ?” 
PEMBELI : “Dua. Sudah. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Tujuh ribu lima ratus. Terima kasih.” 
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Pembeli mengungkapkan keinginannya untuk membeli rokok kemudian pedagang 

menanggapinya dengan menanyakan jenis rokoknya.  

PEMBELI  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 
 
Setelah maksud yang pertama tercapai, pembicaraan berkembang pada transaksi 

berikutnya yaitu pembelian korek. Pembeli mengatakan : ”Sama koreknya.” 

Pedagang kembali menanyakan jenis koreknya dengan mengatakan : “Jres apa 

gas?”. Karena pembeli merasa perlu membeli baterai, maka pembeli mengatakan 

maksudnya dengan mengatakan: ”Punya batre Koh?” . Pada akhir pembicaraan itu 

pembeli menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan, kemudian 

pedagang memberitahukan jumlah nominalnya.  

PEMBELI : “Dua. Sudah. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Tujuh ribu lima ratus. Terima kasih.” 

Setelah semua proses transaksi terjadi pedagang mengucapkan terima kasih. Bahasa 

yang digunakan dalam tindak tutur di atas menggunakan pilihan variasi tunggal 

bahasa Indonesia ragam tidak resmi. Situasi yang serupa terjadi dalam kutipan 

percakapan berikut. 

PERCAKAPAN 2 
KONTEKS: PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL YANG 
MELIBATKAN SEORANG PEMBELI DENGAN SEORANG PENJUAL, 
PEMBELI MENANYAKAN HARGA ADAPTOR 
 
PEMBELI  :  “Misi mbak. Adaptor ?” 
PEDAGANG  : “Adaptor?” 
PEMBELI : “Yang kecil.” 
PEDAGANG  : “Yang setengah ampere tu ?” 
PEMBELI  : “Ya yang itu, berapa ?” 
PEDAGANG : “Ini, sebentar ya…. Yang ini harga sembilan ribu. 
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Pada percakapan pedagang dan pembeli di atas terlihat pilihan bahasa Indonesia yang 

dominan. Pedagang ini memilih bahasa Indonesia untuk menyesuaikan pilihan bahasa 

pembeli yang memilih pemakaian bahasa Indonesia saat mengawali pembicaraan. 

Pada situasi yang demikian, pedagang etnis Cina di pasar kota Salatiga akan memilih 

untuk menyesuaikan pilihan bahasanya dengan bahasa pembeli. Pedagang tidak akan 

memilih bahasa Jawa, sebab hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan yang tidak 

lazim. Jika dalam situasi yang sama pedagang memilih bahasa Jawa, sedangkan 

bahasa Jawa yang dikuasai adalah pada ragam ngoko, maka tindakan memilih bahasa 

Jawa oleh pedagang untuk menanggapi pembeli yang memilih bahasa Indonesia akan 

dianggap tidak sopan. Dalam kutipan percakapan berikut terdapat situasi yang serupa. 

PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : SEBUAH PERCAKAPAN TENGAH TERJADI DI SEBUAH TOKO 
OLAHRAGA ANTARA SEORANG PENJUAL DENGAN SEORANG PEMBELI 
YANG KEDUANYA BERETNIS CINA, MEREKA MENGGUNAKAN BAHASA 
JAWA KARENA ALASAN KEAKRABAN KEMUDIAN SEORANG PEMBELI 
LAIN (JAWA) DATANG MENYELA PERCAKAPAN ITU. 
 
PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
PEDAGANG  : “Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  : “Yang satu, string”. 
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
  [Na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang ukurannya duapuluh lima 

berapa) 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [NΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
  [NΜm likUr malahan] 
  (Harganya malah dua puluh enam ribu) 
PEDAGANG  : “Ini Senarnya.” 
PEMBELI 1  : “Berapa?” 
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PEDAGANG  : “Seribu.” 

Pilihan bahasa Indonesia dilakukan sebagai upaya menghormati pembeli. Tidak 

mungkin pedagang memilih bahasa Jawa ragam ngoko dalam tindak tutur kepada 

pembeli dari etnis Jawa yang memilih bahasa Indonesia. 

PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
PEDAGANG  : “Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  : “Yang satu, string”. 
 
Alasan pembeli untuk memilih bahasa Indonesia saat mengawali pembicaraan adalah 

sebagai upaya menghormati pedagang, karena jika memilih bahasa Jawa 

dikhawatirkan akan mengurangi nilai kesopanan. Pembeli mengatakan: “Punya senar 

gitar ndak cik?”. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pedagang Cina hanya 

menguasai bahasa Jawa ragam ngoko, sehingga pilihan bahasa Jawa ragam krama 

merupakan tindakan yang tidak tepat. Pembeli memilih bahasa Indonesia untuk 

bersikap sopan terhadap pedagang, maka pedagang pun memilih menyesuaikan 

pilihan bahasanya dengan pilihan bahasa pembeli untuk alasan yang sama. Pedagang 

mengatakan :“Yang nomor berapa ?”. 

 Penyesuaian pilihan bahasa pedagang dengan pilihan bahasa pembeli 

dilakukan sebagai penghargaan atau penghormatan. Namun demikian pilihan bahasa 

Indonesia oleh pedagang etnis Cina di pasar kota Salatiga sebagai bentuk 

penghargaan kepada pembeli tidak hanya dilakukan pada kebutuhan untuk 

menyesuaikan pilihan bahasa pembeli. Pada kutipan berikut dibuktikan bahwa bahasa 

Indonesia dipilih untuk membuka pembicaraan. 
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PERCAKAPAN 16 
KONTEKS : PEDAGANG MENANYAKAN KEPERLUAN PEMBELI DI 
SEBUAH TOKO ELEKTRONIK 
PEDAGANG 1 : “Apa dik?” 
PEMBELI  : “Kabel RCA yang satu keluar tiga punya ndak?” 
PEDAGANG 1 : “Yang RCA biasanya keluar dua. 

Untuk membuka pembicaraan pedagang sengaja memilih bahasa Indonesia saat 

berbicara kepada pembeli dengan mengatakan : “Apa dik?”. Hal ini dilakukan karena 

pedagang tersebut tidak mengetahui bahasa apa yang akan dipilih oleh pembeli. Pada 

peristiwa tutur di atas terdapat kemungkinan pembeli memilih bahasa Jawa, dan jika 

hal itu terjadi bukan tidak mungkin pedagang menyesuaikan pilihan bahasanya 

dengan memilih bahasa Jawa. 

 Apabila terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, maka dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran suasana tutur dari suasana yang berjarak  

ke suasana yang akrab. Perubahan suasana tutur dari suasana berjarak ke suasana 

yang akrab tidak selalu ditandai dengan adanya pengalihan kode dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa saja. Pada peristiwa tutur yang hanya menggunakan bahasa 

Indonesia juga dapat terjadi perubahan suasana tutur yang demikian itu. Perubahan 

suasana tersebut ditandai berkurangnya pembicaraan yang bersifat teknis seperti 

pertanyaan mengenai jenis barang, ketersediaan barang, jumlah dan harganya. Jika 

suasana menjadi akrab, pedagang memberikan informasi tambahan yang 

berhubungan dengan barang yang dimaksud pembeli. Seperti dalam kutipan 

percakapan berikut. 
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PERCAKAPAN 6 
KONTEKS : PERCAKAPAN TERJADI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DI 
SEBUAH TOKO KEBUTUHAN RUMAH TANGGA.  
 
PEMBELI  : “Beli biore yang merah. Yang gede berapa?” 
PEDAGANG  : “Sepuluh ribu. Sama Apa?” 
PEMBELI  : “Sikat gigi. Yang tiga itu ada ndak?” 
PEDAGANG : “O … ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” 
PEMBELI  : “Formula ada ndak ?” 
PEDAGANG  : “Formulane habis. Pepesodene yang bulu . Sing biasa  

besok pagi. Ini enak to malahan, sikate lebar . Ndak  
seneng?” 

PEMBELI  : “Ya ndak biasa pake masalahnya. Biasanya yang formula 
itu.” 

PEMBELI  : “Ambil odolnya aja.” 
PEDAGANG  : “Odol yang apa?” 
PEMBELI  : “Pepsoden yang tanggung. Punya paramek?” 
PEDAGANG  : “Satu pa dua?” 
PEMBELI  : “Dua.” 
PEDAGANG  : “Dua berarti sepuluh ribu…. Tiga belas setengah.”  
PEMBELI  : “Makasih .” 
PEDAGANG  : “Ya mari.” 
 
Ketika pembeli mengutarakan maksudnya untuk membeli sabun Biore dan 

menanyakan harga barang yang dimaksud, pedagang belum memberikan suasana 

tutur akrab. 

PEMBELI  : “Beli biore yang merah. Yang gede berapa?” 
PEDAGANG  : “Sepuluh ribu. Sama Apa?” 
 
Kemudian pedagang menanyakan sekiranya pembeli menghendaki barang lain 

dengan mengatakan “ sama apa?” sebagai tawaran agar nilai transaksi pembelian di 

tokonya bertambah. Pembeli menanggapi tawaran tersebut dengan mengatakan “Sikat 

gigi yang tiga itu ada ndak?”, ini berarti pembeli menginginkan sikat gigi dalam 

paket hemat yaitu satu kemasan berisi tiga. Karena barang yang dimaksud pembeli 

tidak tersedia, maka pedagang merubah suasana menjadi akrab dengan mengatakan 



 56

“O.. ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” Sebagai tindakan yang simpatik 

supaya pembeli tertarik membeli sikat gigi kemasan biasa yang ditawarkannya 

kemudian. Perubahan suasana  akrab ditandai perubahan nada bicara pedagang dari 

yang kurang akrab menjadi akrab. Pedagang bisa saja hanya mengatakan “Tidak 

ada.” yang merupakan jawaban wajar, tetapi yang dikatakan pedagang adalah  “O… 

ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” Suasana akrab tersebut terus 

berlangsung hingga pedagang merasa yakin bahwa pembeli tidak lagi berkeinginan 

untuk membeli barang. Ketika transaksi jual beli telah berada pada bagian akhir, 

tingkat keakraban menunjukan penurunan. Berikut kutipannya. 

PEDAGANG  : “Dua berarti sepuluh ribu…. Tiga belas setengah.”  
PEMBELI  : “Makasih .” 
PEDAGANG  : “Ya mari.” 
 
Setelah pembeli mengucapkan ”makasih” sebagai ungkapan terimakasih kepada 

pedagang dan bersiap meninggalkan tempat, pedagang menimpali dengan hanya 

mengatakan : ”Ya mari”.  

Pilihan bahasa pedagang Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga 

dapat berwujud tunggal bahasa, yaitu antara lain pada pilihan bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia dipilih untuk memenuhi aspek penghargaan kepada pembeli karena 

netralitasnya mampu menghindarkan pedagang dari kesalahan pilihan bahasa Jawa 

yang memiliki tingkat tutur, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan 

dengan demikian interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli mencapai hasil yang 

diinginkan. 
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4.2.1.2 Bahasa Jawa 

Pilihan tunggal bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar 

kota Salatiga dapat berupa bahasa Jawa. Pilihan tunggal bahasa Jawa ini terdiri dari 

dua ragam bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa ragam ngoko dan ragam krama. Pada 

kutipan percakapan berikut terdapat pilihan bahasa Jawa ragam ngoko. 

PERCAKAPAN 1 
KONTEKS : TERJADI PERCAKAPAN DI ANTARA SEORANG PEDAGANG 
DAN SEORANG PEMBELI YANG AKRAB MENGENAI SATU HAL 
BERHUBUNGAN DENGAN SEPEDA MOTOR MILIK PEMBELI, DAN 
PEMBELI ADALAH ETNIS JAWA 
 
PEDAGANG  : “Rego piro kuwi?” 
  [rΜgε pirε kuwi] 
  (Harganya berapa itu) 
PEMBELI 1  : “Ngenyek opo, prima kok. Tak bangun entek loro.” 
  [ηΜnε? εpε  Prima  kε? ta? baηun Μntε? lεrε] 
  (Jangan menghina, itu Prima. Saya perbaiki habis dua 

juta) 
PEDAGANG  : “Tahun pira kuwi primane?” 
  [taUn pirε kuwi primane] 
  (Buatan tahun berapa Primanya) 
PEMBELI 1  : “Sembilan enam. 
PEDAGANG  : “Prima dadi grand kuwi?” 
  [prima dadi grand kuwi] 
  (Prima berubah jadi Grand itu) 
PEMBELI 1  : “Supra, njerone Supra.” 
  [supra, njΜrone Supra] 
  (Supra, sparepartnya Supra) 
 
Pilihan bahasa Jawa ragam ngoko sangat jelas terlihat dan ini menandakan adanya 

kedudukan yang setara di antara keduanya. Penggalan percakapan berikut memiliki 

kesamaan dengan percakapan di atas, tetapi percakapan berikut ini dilakukan oleh 

pedagang dan pembeli yang berasal dari etnis Cina. 
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PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : PERCAKAPAN TERJADI DI SEBUAH TOKO OLAHRAGA 
ANTARA SEORANG PENJUAL DENGAN SEORANG PEMBELI CINA YANG 
MENGGUNAKAN BAHASA JAWA KARENA ALASAN KEAKRABAN  
PEMBELI 2  : “Nak Sanyo sing selawe ono cik?” 
  [na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang ukurannya duapuluh lima 

berapa) 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [nΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
  [nΜm likUr malahan] 
  (Harganya malah dua puluh enam ribu) 
 

Dari percakapan pedagang dan pembeli di atas terdapat tuturan berbahasa Jawa ragam 

ngoko yaitu “Nak Sanyo sing selawe ono cik?”, “Nem likur.”, “Nem likur 

malahan?”. Hal tersebut membuktikan adanya pilihan tunggal bahasa Jawa ragam 

ngoko. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan untuk menunjukkan rasa 

lebih hormat. Antara pedagang dan pembeli kedudukannya setara, sehingga tidak 

diperlukan penggunaan bentuk tuturan yang bertingkat. 

 Pilihan tunggal bahasa Jawa ragam ngoko dapat pula disebabkan keterbatasan 

penguasaan kosa kata bahasa Jawa ragam krama oleh pedagang etnis Cina pada 

peristiwa tutur yang memerlukan adanya bentuk tuturan yang bertingkat. Misalnya 

pada kutipan percakapan berikut yang dilakukan oleh pedagang etnis Cina dengan 

pembeli yang berasal dari etnis Jawa sebaya. 

PERCAKAPAN 9 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR DALAM BAHASA JAWA OLEH DUA 
ORANG DI SEBUAH TOKO BAHAN MAKANAN.  
PEMBELI  : “Gula.” 
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  [gulε] 
  (Beli gula) 
PEDAGANG  : “Gula pinten?” 
  [gulε pintΜn] 
  (Beli gula berapa kilo) 
PEMBELI  : “Setengah kiloan tiga.” 
PEDAGANG  : “Siji setengah?” 
  [siji sΜtΜηah] 
  (Satu Setengah kilogram) 
PEMBELI  : “Ya.” 
PEDAGANG  : “Sewelas papat seket” 
  [sΜwΜlas papat sεkΜt] 
  (Sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) 
 
Pembeli mengawali percakapan menggunakan bahasa Jawa, sebagai upaya untuk 

menghargai pembeli, pedagang memilih menyesuaikan bahasanya dengan bahasa 

pembeli yang ditinggikan tingkat tuturnya yaitu bahasa Jawa ragam krama dengan 

mengatakan “gula pinten”. Namun kemudian pembeli menyadari bahwa pilihan 

bahasa Jawanya tidak tepat pada situasi itu, maka pembeli beralih kode ke bahasa 

Indonesia dengan mengatakan “setengah kiloan tiga.”. Tidak menjadi hal yang lazim 

jika pedagang etnis Cina memilih bahasa Jawa ragam krama ketika berbicara kepada 

pembeli. Untuk memenuhi tingkat tutur yang lebih sopan para pedagang Cina akan 

menggunakan bahasa Indonesia. Mengetahui pembeli beralih kode ke bahasa 

Indonesia, pedagang beralih kode ke bahasa Jawa ragam ngoko, karena kode bahasa 

Jawa ragam ngoko lebih dikuasai dibanding bahasa Jawa ragam krama. Bahasa Jawa 

ragam ngoko dan bahasa Jawa ragam krama adalah dua kode bahasa yang berbeda 

meskipun sama-sama bahasa Jawa. Tetapi kenapa pedagang tidak menyesuaikan 

pilihan bahasanya sesuai pilihan bahasa pembeli yaitu bahasa Indonesia? Alasan 
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pedagang memilih bahasa Jawa ragam ngoko adalah bahwa situasi percakapan itu 

telah mengarah ke suasana akrab dan tidak terdapat kepentingan untuk menunjukan 

rasa lebih hormat, sehingga ragam ngoko dianggap lebih tepat pada situasi yang 

demikian itu. Pilihan tunggal bahasa pada bahasa Jawa ragam krama dilakukan 

pedagang etnis Cina untuk menyesuaikan pilihan bahasanya dengan pilihan bahasa 

pembeli. 

Ketika pembeli berbicara dengan bahasa Jawa ragam krama, maka pedagang 

Cina akan berusaha menggunakan bahasa Jawa ragam krama. Seperti misalnya pada 

kutipan percakapan berikut. 

PERCAKAPAN 5 
KONTEKS  : SEORANG PEMBELI MENYELA PEMBICARAAN YANG  
SEBELUMNYA TERJADI ANTARA SEORANG PEMBELI DAN SEORANG 
PENJUAL DI SEBUAH TOKO MAKANAN KECIL 
 
PEMBELI 1  : “Enting – enting yang paling murah ada ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Sepuluh ribu. Berapa?” 
PEMBELI  : “Satu saja.” 
PEMBELI 2  : (SUDAH ADA BELUMNYA ) 
  “Pareng Bu.” 
  [parΜη Bu?] 
  (Permisi Bu) 
PEDAGANG  : “Nggih. Ini Mas.” 
  [ηgih Mas] 
  (Iya Mas) 

Pembeli 2 telah mengakhiri sebuah transaksi dengan pedagang, maka pembeli 

berpamitan dengan mengatakan: “Pareng Bu.”, kemudian sebagai upaya 

menghormati pembeli, pedagang menyesuaikan pilihan bahasanya dengan 
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mengatakan : “nggih.”. Pareng bu dan nggih bagi pedagang etnis Cina dianggap 

sebagai bahasa Jawa yang halus, dalam hal ini berarti ragam krama. 

 Dapat disimpulkan pilihan tunggal bahasa Jawa ragam ngoko oleh pedagang 

etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga lebih banyak dibandingkan 

pilihan tunggal bahasa Jawa ragam kramanya. Ragam ngoko dipilih pada suasana 

tutur yang akrab dan menghindari kesalahan penggunaan bahasa Jawa ragam krama. 

Sedangkan ragam krama digunakan untuk menyesuaikan pilihan bahasa pembeli dan 

untuk lebih menghormati pembeli. 

 

4.2.2 Wujud Variasi Alih Kode 

 Pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota 

Salatiga dapat berupa alih kode. Alih kode dapat disebut sebagai peralihan pilihan 

kode bahasa, yang berupa bahasa, varian bahasa, atau gaya bahasa pada bahasa 

tertentu dari pilihan kode bahasa, yang berupa bahasa, varian bahasa, atau gaya 

bahasa pada bahasa yang lain dalam satu peristiwa tutur. Dalam sebuah peristiwa alih 

kode terdapat pilihan satu  kode bahasa  untuk satu keperluan dan kode bahasa yang 

lain untuk keperluan yang lain, dalam satu peristiwa tutur yang sama. Peristiwa alih 

kode yang dilakukan pedagang etnis Cina ini dapat berupa (1) peralihan dari kode 

bahasa Indonesia ke kode bahasa Jawa, (2) peralihan kode bahasa Jawa ke kode 

bahasa Indonesia. Berikut ini paparan selenjutnya. 
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 4.2.2.1 Alih Kode Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa  

 Peristiwa alih kode yang dilakukan pedagang etnis Cina dalam interaksi jual 

beli di pasar kota Salatiga dapat berupa  peralihan dari kode bahasa Indonesia ke kode 

bahasa Jawa. Pedagang etnis Cina terbiasa memilih kode bahasa Indonesia saat 

mengawali tindak tuturnya kepada pembeli pada sebuah peristiwa tutur dalam 

interaksi jual beli di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk mengormati pembeli, kususnya 

pembeli yang tidak dikenal sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya, pedagang 

membutuhkan peralihan kode ke bahasa Jawa sebagai pilihan yang dianggapnya lebih 

tepat digunakan pada sebuah keperluan tertentu. Kutipan percakapan berikut ini 

menggambarkan fenomena kebahasaan tersebut. 

PERCAKAPAN 2 
KONTEKS: PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL 
PEMBELI MENANYAKAN HARGA ADAPTOR YANG BERUKURAN KECIL. 
PEMBELI  : “Berapa?” 
PEDAGANG : “Hargane nak itu lima belas.” 
PEMBELI  : “Ndak bisa kurang?” 
PEDAGANG : “Ini paling empat belas setengah. Hargane lima belas.” 
PEMBELI  : “Ya udah beli yang ini saja.” 
PEDAGANG : “Tinggal volte mbok cocoke.”  
  [tinggal volte mbεk cεcε? ke] 
  (sesuaikan dulu tegangan listriknya)  

Pada saat memberi informasi harga adaptor yang dimaksud pembeli, pedagang 

menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah pembeli setuju dengan harga 

tersebut, pedagang memberitahu petunjuk penggunaan adaptor dengan mengatakan: 

“tinggal volte mbok cocoke”. Saat itu situasi tutur telah berubah menjadi lebih akrab, 

maka pedagang merasa perlu menunjukkannya kepada pembeli dengan 
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memberitahukan petunjuk penggunaan adaptor yang tertera pada kemasannya, 

meskipun pembeli tidak menanyakannya. Pada saat itu pedagang menganggap pilihan 

kode bahasa Jawa ragam ngoko lebih tepat dibandingkan kode bahasa Indonesia. Hal 

ini karena jika berbicara dalam bahasa Indonesia, pedagang tidak dapat memberi 

pernyataan yang singkat, jelas, dan dapat diterima pembeli pada situasi tutur yang 

akrab itu. Penggunaan kode bahasa Jawa dianggap lebih efektif dan efisien serta 

menunjukkan sikap akrab pedagang  pada situasi tersebut.  

 Pada percakapan lain ditemukan peristiwa alih kode  berbeda, seperti yang 

terjadi pada kutipan percakapan berikut ini. 

PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : SEBUAH PERCAKAPAN TENGAH TERJADI DI SEBUAH TOKO 
OLAHRAGA ANTARA SEORANG PEDAGANG DENGAN PEMBELI 1 YANG 
KEDUANYA BERETNIS CINA, MEREKA MENGGUNAKAN BAHASA JAWA 
KARENA ALASAN KEAKRABAN KEMUDIAN  PEMBELI 2 (JAWA) DATANG 
MENYELA PERCAKAPAN ITU. 
PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
PEDAGANG  : “Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  : “Yang satu, string”. 
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
  [na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang harganya dua puluh lima ribu 

ada) 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [nΜm likUr] 
  (Yang ada hanya yang seharga dua puluh enam ribu) 

Dialog di atas menunjukan terjadinya peristiwa alih kode intern antara kode bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa. Ketika berbicara pada pembeli 1, pedagang 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menyesuaikan pilihan bahasa pembeli 1. 

PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
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PEDAGANG  : “Yang nomor berapa ?” 
 
Sesaat kemudian pembeli 2 yang sebelumnya tengah terlibat tindak tutur dengan 

pedagang, menanyakan sebuah merek produk dengan spesifikasi harga tertentu 

kepada pedagang. Pembeli 2 ini menggunakan pilihan bahasa Jawa ragam Ngoko, 

yang kemudian dapat dianggap bahwa sebelumnya antara pedagang dan pembeli 2 

telah terjadi situasi tutur yang akrab. Pada saat menanggapi pertanyaan pembeli 2 itu, 

pedagang melakukan pengalihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam 

ngoko.  

PEDAGANG  : “Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  : “Yang satu, string”. 
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
 
Alih kode ini terjadi akibat perubahan situasi tutur, pokok pembicaraan, dan 

pergantian mitra tutur. Perubahan situasi tutur yang terjadi adalah dari situasi yang 

berjarak yaitu antara pedagang dan pembeli 1 yang ditandai penggunaan bahasa 

Indonesia, pedagang mengatakan : “Yang nomor berapa ?”. Situasi berjarak ini 

kemudian mengarah ke situasi yang akrab yaitu antara pedagang dan pembeli 2 yang 

ditandai dengan penggunaan bahasa Jawa ragam ngoko. Saat itu pedagang 

mengatakan :“Nem likur.”. 

PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
 
Pergantian mitra tutur yang terjadi adalah pergantian dari pembeli 1 ke pembeli 2. 

Pokok pembicaraan yang berubah adalah perubahan dari pokok pembicaraan antara 
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pedagang dengan pembeli 1 ke pokok pembicaraan antara pedagang dengan pembeli 

2. 

 Dialog berikut adalah kutipan percakapan yang mengalami peristiwa alih kode 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam krama. 

PERCAKAPAN 5 
KONTEKS  : SEORANG PEMBELI MENYELA PEMBICARAAN YANG  
SEBELUMNYA TERJADI ANTARA SEORANG PEMBELI DAN SEORANG 
PENJUAL DI SEBUAH TOKO MAKANAN KECIL 
 
PEMBELI 1  : “Enting – enting yang paling murah ada ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Sepuluh ribu. Berapa?” 
PEMBELI  : “Satu saja.” 
PEMBELI 2  : (SUDAH ADA BELUMNYA ) “Pareng Bu.” 
  [parΜη Bu?] 
  (Permisi Bu) 
PEDAGANG  : “Nggih. Ini Mas.” 
  [ηgih Mas] 
  (Iya Mas) 

Pedagang memilih penggunaan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan pembeli 1 

untuk menyesuaikan pilihan bahasa pembeli 1. Kemudian pembeli 2 menyampaikan 

maksudnya untuk berpamitan kepada pedagang dengan mengatakan “pareng bu”. 

Kode bahasa yang digunakan pembeli 2 adalah bahasa Jawa ragam krama Ini berarti 

ada usaha pembeli 2 untuk menunjukan sikap hormatnya kepada pedagang. Karena 

ada usaha penghormatan tersebut, maka pedagang merasa perlu melakukan hal yang 

serupa untuk menunjukan sikap sopan, yaitu dengan ditandai penyesuaian pilihan 

bahasa oleh pedagang dengan pilihan bahasa pembeli 2. Oleh karena itu pedagang 

mengatakan “nggih” yang berarti isyarat mempersilahkan kepergian pembeli dalam 

kode bahasa Jawa ragam krama. Pada peristiwa tutur di atas telah terjadi peralihan 
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kode bahasa pedagang  dari kode bahasa Indonesia saat berbicara dengan pembeli 1 

ke kode bahasa Jawa ragam krama saat berbicara kepada pembeli 2. Peralihan kode 

ini disebabkan adanya perubahan mitra tutur. 

 Peristiwa alih kode antara bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam ngoko oleh 

pedagang Cina di pasar kota Salatiga dapat terjadi pada peristiwa tutur antara 

pedagang Cina dengan pembelinya dalam sebuah interaksi jual beli. Berdasarkan 

kutipan percakapan berikut ini, hal tersebut dapat dibuktikan. 

PERCAKAPAN 7 
KONTEKS  : PEMBELI BERMAKSUD MEMBELI SEBUAH HEADPHONES, 
KARENA PEDAGANG SEDANG SIBUK MAKA PEMBELI BERTANYA PADA 
PELAYAN TOKO. PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH TOKO 
ELEKTRONIK BESAR YANG RAMAI DAN SIBUK . 
 
PEMBELI   : “Om nyari head phone.” 
PEDAGANG  : “Oya, sebentar dulu ya tak mbilang.” 
PEMBELI   : (BERBICARA KEPADA PELAYAN TOKO) 
   “Sing ngene ono mas?” 
PEDAGANG  :  “O yang besar ndak ada.” 
  (BERALIH KE PELAYAN TOKO) 
   “Sing gede ono ra?” 
  [sIη gΜde εnε ra] 
  (Yang ukurannya besar ada tidak) 
 
Pembeli mengutarakan maksudnya untuk membeli sebuah headphone. Pada waktu itu 

pedagang tengah menghitung ulang nilai transaksi sebelumnya dengan pembeli lain, 

sehingga pedagang meminta pembeli untuk menunggu sebentar. Pembeli kemudian 

mengalihkan pertanyaannya pada pelayan toko yang tengah membenahi barang-

barang di dekatnya. Pembeli menunjuk sebuah poster yang memuat gambar sebuah 

headphone besar sembari mengatakan “sing ngene ono mas” (yang seperti ini ada 
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mas) kepada pelayan toko. Karena pedagang telah menyelesaikan hitungannya, maka 

ia segera bereaksi atas pertanyaan pembeli pada pelayan toko dengan memberi 

Jawaban “o.. yang besar ndak ada”. Kemudian untuk lebih memastikan kebenaran 

ucapannya tersebut, pedagang mengkonfirmasikan kembali dengan bertanya pada 

pelayan toko. Pedagang mengatakan “sing gedhe ono ra” (yang besar ada tidak). 

Saat pedagang beralih pada pelayan toko, ia melakukan alih kode dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa ragam ngoko. Karena situasi tuturnya akrab, pedagang 

merasa tidak perlu bersikap lebih hormat kepada pelayan toko, sehingga ia 

mengalihkan kodenya ke kode bahasa Jawa ragam ngoko. 

 Ada saatnya pedagang berusaha menarik minat pembeli untuk membeli 

barang di tokonya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pedagang berupaya untuk 

bersikap lebih akrab yang ditunjukan oleh pilihan bahasa Jawa ragam ngoko oleh 

pedagang. Situasi yang demikian terdapat pada percakapan antara seorang pedagang 

dengan seorang pembeli dari etnis Jawa di sebuah toko kelontong, berikut ini 

kutipannya. 

PERCAKAPAN 6 
KONTEKS : PEMBELI BERMAKSUD MEMBELI SIKAT MEREK TERTENTU, 
NAMUN KARENA BARANG YANG DIMAKSUD PERSEDIAANNYA TELAH 
HABIS, MAKA PEDAGANG BERUSAHA MENARIK MINAT PEMBELI 
TERHADAP SIKAT GIGI MEREK YANG LAIN DENGAN MEMBERI 
INFORMASI TENTANG KEUNGGULANNYA. 
PEMBELI  : “Sikat gigi. Yang tiga itu ada ndak?” 
PEDAGANG : “O … ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” 
PEMBELI  : “Formula ada ndak ?” 
PEDAGANG  : “Formulane habis. Pepesodene yang bulu . Yang biasa  

besok pagi. Iki enak to malahan, sikate lebar ok. Ndak  
seneng?” 

  



 68

Pembeli menanyakan kepada pedagang ketersediaan sikat gigi merek Formula setelah 

diketahui bahwa sikat gigi paket hemat satu dapat tiga tidak tersedia di toko yang 

bersangkutan. Karena pedagang mengetahui bahwa persediaan sikat gigi Formula di 

tokonya telah habis, maka pedagang segera menawarkan sikat gigi merek Pepsodent. 

Untuk menarik perhatian pembeli, pedagang menambahkan  informasi tentang 

keunggulan yang dimiliki sikat gigi merek Pepsodent. Untuk lebih membuat pembeli 

tertarik, pedagang membuat situasi tutur menjadi lebih akrab dari sebelumnya, yaitu 

dengan melakukan pengalihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam 

ngoko. Pedagang mengatakan “iki enak to malahan. sikate lebar ok” (sikat gigi yang 

ini lebih nyaman dipakai karena lebih lebar). 

Pada peristiwa tutur yang sama, terjadi peralihan kode bahasa Indonesia ke 

bahasa Jawa sebagai bentuk ungkapan pembelaan diri oleh pedagang setelah usaha 

untuk menarik minat pembeli gagal. Berikut ini kutipannya. 

PEMBELI  :”Ya ndak biasa pake masalahnya. Biasanya yang formula 
itu.” 

PEDAGANG  : “O ndak biasa . Ketoke formulane yo penuh.” 
  “Nak iki kan cilik banget ra penak.” 

[na? iki kan cilIk bηΜet εra pena?] 
  (kalau yang ini kan ukurannya kecil sekali, jadi tidak 

nyaman dipakai) 
 
Untuk menutupi kegagalan menarik minat pembeli pada dialog sebelumnya, 

pedagang memberikan simpati kepada pembeli. Hal ini dilakukan dengan 

mengatakan “o.. ndak biasa” yang memberi kesan bahwa pedagang memahami 

alasan mengapa pembeli tidak tertarik pada sikat gigi yang ditawarkanya. Kemudian 
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untuk mempertegas, pedagang melakukan alih kode ke bahasa Jawa dengan 

mengatakan “ ketoke formulane yo penuh” (Bulu sikat gigi Formula kan lebih 

banyak). Pernyataan ini mengungkapkan kelebihan sikat gigi Formula dibandingkan 

sikat gigi yang ditawarkannya. Untuk lebih mempertegas lagi pedagang melontarkan 

pendapatnya mengenai kekurangan sikat gigi yang ditawarkannya itu. Pedagang 

mengatakan “nak iki kan cilik banget ra penak” (kalau yang ini kan ukurannya kecil 

sekali, jadi tidak nyaman dipakai). 

 

 4.2.2.2 Alih Kode Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia 

 Peristiwa alih kode yang dilakukan pedagang etnis Cina dalam interaksi jual 

beli di pasar kota Salatiga dapat berupa  peralihan dari kode bahasa Jawa ke kode 

bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada percakapan berikut. 

PERCAKAPAN 1 
KONTEKS : PEMBELI 2 DATANG DAN MEMOTONG PEMBICARAAN 
ANTARA PEDAGANG DAN PEMBELI 1 YANG SEDANG BERLANGSUNG 
PEDAGANG  : “Tahun pira kuwi primane?” 
  [taUn pirε kuwi primane] 
  (Buatan tahun berapa Primanya) 
PEMBELI 1  : “Sembilan enam.” 
PEDAGANG  : “Prima dadi grand kuwi?” 
  [prima dadi grand kuwi] 
  (Prima berubah jadi Grand itu) 
PEMBELI 1  : “Supra, njerone Supra.” 
  [supra, njΜrone Supra] 
  (Supra, sparepartnya Supra) 
PEMBELI 2  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 
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Percakapan di atas mula-mula dilakukan pedagang menggunakan bahasa Jawa ngoko 

yang menandakan adanya keakraban antara pedagang dengan pembeli 1.  

PEDAGANG  : “Tahun pira kuwi primane?” 
 
Ketika pembeli 2 hadir dan melakukan tindak tutur kepada pedagang, maka kode 

bahasa pedagang beralih ke kode bahasa Indonesia. 

PEMBELI 2  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 

Hal ini terjadi sebagai akibat kehadiran partisipan baru yang dirasa perlu lebih 

dihormati. Pada kutipan percakapan (30) dan (31) dibawah ini terdapat fenomena 

kebahasaan yang sama. 

PERCAKAPAN 30 
KONTEKS : SEBUAH PERISTIWA TUTUR ANTARA SEORANG PEDAGANG 
DENGAN SEORANG PEMBELI TELAH SAMPAI PADA BAGIAN AKHIR, 
KEMUDIAN DATANG PEMBELI 2 YANG MELAKUKAN TINDAK TUTUR 
DENGAN PEDAGANG TERSEBUT. 
PEDAGANG  : “Digawa ngene apa diwadahi ?” 
  [dig⊃w⊃ ηεnε ⊃p⊃ diwadai] 
  (Dibawa begini saja apa mau dimasukan ke dalam tas) 
PEMBELI 1  : “Diwadahi tas!” 
  [diwadai tas] 
  (Dimasukan ke dalam tas saja) 
PEMBELI 2  : “Tante mau nyari enting-enting gepuk sama ….” 
PEDAGANG  : “Eting-enting gepuke habis ik. Tinggal yang rajang.   
    Gepuke besok pagi jam tujuan.” 
 

PERCAKAPAN 31 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI TERJADI DI SEBUAH KIOS JAMU 
TRADISONAL. SESEORANG YANG TELAH AKRAB DENGAN SI 
PEDAGANG TENGAH BERKELAKAR KEPADA PEDAGANG TERSEBUT, 
KEMUDIAN DATANG SEORANG PEMBELI YANG MENYELA TINDAK 
TUTUR TERSEBUT. 
ORANG : “Tak isah-isah ndak bisa ?” 
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PEDAGANG  : “Wis ora payu kowe.” 
  [wis o⊃ra payu ko⊃we] 
  (Kamu sudah tidak diperlukan lagi) 
  “Kene!” 
  [kene] 
  (Ke sini kamu) 
  “Mengko tak kon.” 
  [meηko ta? kon] 
  (Nanti kamu saya suruh) 
  “Kene sik.” 
  [kene si?] 
  (Ke sini dulu) 
PEMBELI  : “Obat sariawan ada nggak ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Enam ratus.” 
PEMBELI  : “Minumnya berapa kali ?” 
PEDAGANG  : “Sehari dua kali.” 
PEMBELI  : “Beli dua. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu dua ratus.” 

Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain. Pada 

percakapan 30 dapat dikutip keterangan tentang hal itu, seperti di bawah ini. 

PEDAGANG       : “Digawa ngene apa diwadahi ?” 
         ............................................................................. 
PEMBELI 2  : “Tante mau nyari enting-enting gepuk sama ….” 
PEDAGANG  : “Eting-enting gepuke habis ik. Tinggal yang rajang.   
    Gepuke besok pagi jam tujuan.” 
 
Pada percakapan 31 juga memiliki fenomena yang sama, berikut kutipannya. 

PEDAGANG  : “Wis ora payu kowe.” 
  “Kene! Mengko tak kon. Kene sik.” 
PEMBELI  : “Obat sariawan ada nggak ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Enam ratus.” 
 
Hal ini terjadi sebagai akibat kehadiran partisipan baru yang dirasa perlu lebih 

dihormati. 
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 Kehadiran pembeli pada saat sebuah peristiwa tutur yang tengah terjadi antara 

pedangang dan pembeli sering menimbulkan peralihan kode pedagang. Perubahan 

suasana tutur, perbedaan topik pembicaraan, peralihan mitra tutur dan usaha 

menyesuaikan pilihan bahasa mitra tutur dapat menjadi beberapa hal yang 

menyebabkan peristiwa alih kode pedagang. Seperti yang terlihat pada percakapan 

berikut ini. 

PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : SEBUAH PERCAKAPAN TENGAH TERJADI DI SEBUAH TOKO 
OLAHRAGA ANTARA SEORANG PENJUAL DENGAN SEORANG PEMBELI 
YANG KEDUANYA BERETNIS CINA, MEREKA MENGGUNAKAN BAHASA 
JAWA KARENA ALASAN KEAKRABAN KEMUDIAN SEORANG PEMBELI 
LAIN (JAWA) DATANG MENYELA PERCAKAPAN ITU. 
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
  [na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang ukurannya duapuluh lima 

berapa) 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [nΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
  [nΜm likUr malahan] 
  (Harganya malah dua puluh enam ribu) 
PEDAGANG  : “Ini Senarnya.” 
PEMBELI 1  : “Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu 

Percakapan di atas mula-mula dilakukan menggunakan bahasa Jawa ngoko karena 

alasan lebih akrab yang menandakan tidak adanya keharusan bagi pedagang untuk 

bersikap lebih hormat kepada pembeli. 

PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
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Ketika Pembeli beralih kepada pembeli 1 yang belum dikenal maka kode bahasa 

beralih ke bahasa Indonesia untuk memberi kesan lebih sopan dan bersikap lebih 

hormat. 

PEDAGANG  : “Ini Senarnya.” 
PEMBELI 1  : “Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu 

 Alih kode yang dilakukan pedagang dapat berupa penyesuaian pilihan bahasa 

pembelinya. Penyesuaian seperti ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat tutur pada 

bahasa pembeli. 

PERCAKAPAN 21 
KONTEKS : SEPENGGAL PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH 
SEORANG PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI, SI PEMBELI BERUSAHA 
MENEGASKAN JUMLAH BARANG YANG HENDAK DIBELI 
PEMBELI : “Sampurna kretek sing cilik setunggal mawon kok    
    mas.” 
  [sampurna krεtεk sIη cilIk sΜtuηgal mawεn kO? mas] 
  (Sampuna kretek yang ukurannya kecil jumlahnya satu saja 

kok mas) 
PEDAGANG  : “Telu ?” 
  [tΜlu] 
  (Belinya tiga) 
PEMBELI  : “Setunggal !” 
  [sΜtuηgal] 
  (Satu saja) 
PEDAGANG  : “Dua ribu.” 

Pedagang mula-mula meggunakan bahasa Jawa ragam ngoko saat bicara dengan 

pembeli.  

PEMBELI : “Sampurna kretek sing cilik setunggal mawon kok  mas.” 
PEDAGANG  : “Telu ?” 
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Sedang pembeli pada saat itu menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko alus yang bagi 

pembeli itu seperti ragam krama,  pedagang kemudian beralih ke kode bahasa 

Indonesia yang dianggapnya memenuhi kaidah kesopanan yang setara dengan 

penggunaan ragam ngoko alus oleh pembeli. 

PEMBELI  : “Setunggal !” 
PEDAGANG  : “Dua ribu.” 
 
Alih kode ini disebabkan faktor penyesuaian dengan bahasa mitra tutur untuk 

memenuhi kaidah kesopanan. Dan penyesuaian tersebut dilakukan karena pedagang 

tidak menguasai bahasa Jawa ragam krama, maka ia lebih memilih bahasa Indonesia 

yang tidak memiliki tingkat tutur seperti pada bahasa Jawa. 

 Peristiwa alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia oleh pedagang yang 

diakibatkan adanya penyesuaian pilihan bahasa pembeli ada kalanya tidak hanya 

terjadi karena kebutuhan untuk bersikap lebih hormat. Penyesuaian tersebut dapat 

terjadi salah satunya oleh adanya peralihan kode yang dilakukan pembeli. 

PERCAKAPAN 25 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH SEORANG 
PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI, PADA SAAT PEMBELI DATANG SI 
PEDAGANG TENGAH MELAKUKAN SESUATU 
PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  [kelire] 
  (Warnanya apa) 
PEMBELI  : “Yang putih.” 
PEDAGANG  : “Yang putih?” 
PEMBELI  : “Sedotan duwe Cik ?” 
  [sedεtan duwe Ci?] 
  (punya sedotan Cik) 
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PEDAGANG  : “Sak mplek?” 
  [sa? mplε?] 
  (satu bunkus) 
PEMBELI  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (ya satu bungkus) 
  “Jadinya berapa?” 
PEDAGANG  : “Tiga ribu sama seribu. Empat ribu 

Pada kutipan percakapan di atas terlihat pedagang dan pembeli sama-sama 

terpengaruh-mempengaruhi terjadinya peristiwa alih  kode  dalam peristiwa tutur di 

atas. Dari percakapan di atas dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia lebih dipilih 

oleh pedagang pada saat berbicara dengan pembeli. Pembeli mengutarakan 

keinginannya untuk membeli agar-agar dengan mengatakan : “Ager-agere piro 

Cik?”. Meskipun pembeli menggunakan bahasa Jawa saat membuka pembicaraan, 

pedagang tidak serta-merta menyesuaikan pilihan bahasanya dengan pilihan bahasa 

pembeli yang memilih bahasa Jawa. Pedagang mengatakan : “Ager-ager, seribu lima 

ratus.” Namun demikian upaya untuk menyesuaikan pilihan bahasa pembeli selalu 

dilakukan oleh pedagang, terbukti dengan adanya alih kode dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Jawa yang kemudian dilakukan pedagang. 

PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  
Dari kutipan percakapan di atas terlihat pedagang menyesuaikan pilihan bahasanya 

dengan pembeli, maka ketika pembeli melakukan peralihan kode, pedagang juga 

melakukan peralihan kode. Pilihan bahasa Indonesia dan penyesuaian bahasa dengan 
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pilihan bahasa pembeli tersebut dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada 

pembeli. Peristiwa alih kode terjadi karena ada faktor  terpengaruh pilihan bahasa 

mitra tutur. 

 Peralihan kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia akibat penyesuaian pilihan 

bahasa pembeli dilakukan pedagang tidak hanya karena kebutuhan untuk menunjukan 

adanya sikap lebih hormat pada pembeli. Peralihan kode tersebut dapat terjadi 

semata-mata untuk menyesuaian pilihan bahasa pembeli supaya suasana tutur yang 

akrab tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat pada kutipan percakapan berikut ini. 

PERCAKAPAN 24 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR DI BAWAH INI MELIBATKAN LIMA 
PARTISIPAN YAITU DUA ORANG PEMBELI, DUA ORANG PEDAGANG 
DAM SATU ORANG PEMBANTU. TERJADI SALING TINDIH TINDAK 
TUTUR SEBAGAI AKIBAT KEHADIRAN MASING-MASING PARTISIPAN 
PEDAGANG 1  : “Mbak e piye, mbak e?” 
  [mba?e piye, mba? e] 
  (Perlu apa mbak) 
PEMBELI 1  : “Super enam belas dua, Sampurna kretek dua, Mild dua, 

tuju enam dua, GGF satu, Malboro satu, Samsu ne enam 
belas satu, Ekstra Joss satu, Korek e satu.” 

PEDAGANG 1  : “Korek e sak pak ?” 
  [korε? E sa? Pa?] 
  (Koreknya satu pak) 
PEMBELI 1  : “Iya…. Tepung ketan punya ndak cik ?” 
PEDAGANG 1  : “O… ndak ada.” 

Pedagang awalnya meggunakan bahasa Jawa saat bicara dengan pembeli yang sudah 

dikenal akrab. Pedagang mengatakan : “Korek e sak pak ?”. Kemudian pedagang 

beralih ke kode bahasa Indonesia karena pembeli berbicara menggunakan kode 

bahasa Indonesia. 
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PEMBELI 1  : “Iya…. Tepung ketan punya ndak cik ?” 
PEDAGANG 1  : “O… ndak ada.” 
 
Alih kode ini disebabkan faktor  menyesuaikan bahasa pembeli. 

 Topik pembicaraan yang dianggap menarik dapat mempengaruhi terjadinya 

peralihan kode pedagang dari kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Saat pedagang 

ingin mendapatkan informasi lebih banyak dari pembeli tentang sebuah topik yang 

menarik, pedagang berusaha menunjukan ketertarikannya pada topik tersebut. 

Sehingga pedagang melakukan alih kode ke bahasa Indonesia untuk merubah suasana 

tutur menjadi serius. Hal ini dapat dilihat pada kutipan percakapan berikut ini. 

PERCAKAPAN 24 
KONTEKS : PEDAGANG TERTARIK DENGAN INFORMASI YANG 
DISAMPAIKAN PEMBELI MENGENAI KELANGKAAN BBM 
PEDAGANG 2  : “Ora ngombe rak dadi pitik kaliren.” 
  [εra ngεmbe ra? dadi pitI? kalirΜn] 
  (Kalau kamu tidak minum nanti kamu kecapaian) 
PEMBELI 1  : (menyela) “Nggolek lengo tanah angel.” 
  [ηgolε? lΜηε tanah aηεl] 
  (Mau beli minyak tanah susah) 
PEDAGANG 2  : “Opo iyo ah.” 
  [εpε iyε ah] 
  (yang benar saja) 
   ”Di mana?” 

Pedagang awalnya menggunakan bahasa Jawa saat menanggapi pernyataan  

pembelinya yang mengatakan bahwa persediaan nminyak tanah langka di pasaran. 

“Nggolek lengo tanah angel.”. Pedagang awalnya tidak begitu tertarik dengan 

mengatakan : “Opo iyo ah.”, kemudian pedagang merasa fakta yang diceritakan 

pembeli adalah hal yang penting maka pedagang beralih kode ke bahasa Indonesia 
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dengan mengatakan ”Di mana?” Alih kode ini disebabkan beralihnya suasana bicara 

dari yang tidak serius menjadi serius.  

 Peralihan kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh 

pedagang dapat terjadi sebagai bentuk penghargaan pedagang kepada pembeli yang 

dinilai serius dalam melakukan pembelian. Penghargaan tersebut dilakukan untuk 

menjaga minat pembeli. Seperti terlihat pada kutipan berikut. 

PERCAKAPAN 28 
KONTEKS: PEMBELI MENANYAKAN HARGA GEMBOK KECIL 
PEMBELI 2  : “Gembok.” 
PEDAGANG  : “Sing gedhi sing cilik ?” 
  [sIη gΜdhi singη cilI?] 
  (Yang ukurannya besar apa yang kecil) 
PEMBELI 2  : “Sing cilik piro?” 
  [sIη cilI? Pir⊃] 
  (yang ukurannya kecil berapa) 
PEDAGANG  : “Ini. Enam ribu.”  

Pedagang melakukan alih kode ketika pembeli menanyakan harga.  

PEMBELI 2  : “Sing cilik piro?” 
Pedagang menganggap pembeli serius terhadap penawarannya sehingga pedagang 

berusaha  bersikap lebih sopan dengan beralih kode ke bahasa Indonesia. 

PEDAGANG  : “Ini. Enam ribu.”  

Peristiwa alih kode ini diakibatkan pedagang ingin menjaga minat pembeli. 

 

4.2.3 Wujud Variasi Campur Kode 

 Akibat dari penguasaan lebih dari satu bahasa oleh pedagang etnis Cina dalam 

interaksi jual beli di pasar kota Salatiga ialah terjadinya campur kode. Campur kode 
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adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan cara saling memasukan unsur satu 

bahasa ke bahasa yang lain yang digunakan secara konsisten. Campur kode 

diidentifikasikan oleh unsur-unsur bahasa yang berpadanan satu sama lain. Campur 

kode yang dilakukan oleh pedagang Cina ini dapat berwujud kata, bentuk baster, 

frasa dan klausa. Kode-kode yang terlibat dalam peristiwa campur kode tersebut 

berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Cina. 

 Pada wacana percakapan berikut dapat dilihat bentuk campur kode yang 

berwujud kata. 

PERCAKAPAN 2 
KONTEKS: PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL 
PEMBELI MENANYAKAN HARGA ADAPTOR YANG BERUKURAN KECIL. 
PEDAGANG  : “He..em nak ini kabele tok ni. Yang delapan setengah 

yang lebih kecil sedikit ya.” 
PEMBELI  : “lebih ringan.” 
PEDAGANG  : “He..em habis ik, tinggal itu. Laine besar ya. Nak ini satu 

ampere. Lebih berat.” 
 
Pada percakapan di atas terjadi pencampuran kode dalam bahasa Jawa yang 

berbentuk konjungsi nak dan kata tok dalam tuturan berbahasa Indonesia. Peristiwa 

campur kode ini diakibatkan kebiasaan pedagang menggunakan kata nak dan tok. 

Percakapan berikut memperlihatkan gejala kebahasaan yang sama. 

PERCAKAPAN 3 
KONTEKS : PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL YANG 
MELIBATKAN SEORANG PEMBELI DENGAN SEORANG PENJUAL 
PEMBELI : “Chargernya berapa?” 
PEDAGANG  : “Yang ini. Ini ne tok ya? Ini ne tok dua dua lima ratus, 

empat. Ada sing sepuluhan tapi isi dua. Sepuluh ribu.” 
PEMBELI  : “Lain kali aja.” 
PEDAGANG  : “Ya terima kasih.” 
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Kata dalam bahasa Jawa sing yang memiliki padanan dalam bahasa Indonesia pada 

kata yang telah biasa digunakan dalam tindak tutur pedagang etnis Cina di pasar. 

Penggunaan kata sing  menandakan situasi tutur berangsur berubah akrab. Percakapan 

berikut juga terdapat hal yang sama. 

PEDAGANG 1  : “Sesuk wae buk, afdruk ke sik.” 
  [sεsu? wae bU? Afdru? ke si?] 
  (Besok sekalian jika sudah jadi, sekarang diproses dulu 

saja Bu) 
PEDAGANG 2     : “Bawa sik wae “ 

Leksikon bahasa Indonesia bawa dirasa lebih pantas digunakan dalam situasi tutur di 

atas dari pada leksikon bahasa Jawa gawa. Leksikon bawa, sering digunakan sebagai 

padanan gawa yang terdengar kurang pantas.  

 Selain berupa kata, campur kode yang dilakukan pedagang etnis Cina tersebut 

dapat berwujud frase. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan percakapan berikut.  

PERCAKAPAN 19 
KONTEKS : PEDAGANG MEMBERI SARAN KEPADA PEMBELI 
PEDAGANG : “Oh ..sampone Pantene,  yo kuwi.” 
  [oh   sampone pεntin yε kuwi] 
  (Kalau samponya bermerek Pantene maka kondisionernya 

juga harus merek Pantene) 
  “Mengko tukok ke sing tanpa dibilas.” 
  [mΜηkε tukε? ke sIη tanpa dibilas] 
  (nantinya dibelikan kondisioner yang jenisnya tanpa 

dibilas) 
 
Pada kutipan percakapan di atas, frase bahasa Indonesia  tanpa dibilas ditemukan 

pada tuturan berbahasa Jawa. Frase tersebut berpadanan dengan ora bilasan. Pada 

kutipan percakapan berikut juga terdapat campur kode berbentuk frase. 
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PERCAKAPAN 27 
KONTEKS : PEDAGANG MENAWARKAN SATU PRODUK LAIN YANG 
SEJENIS DENGAN YANG DIMAKSUD PEMBELI 
PEMBELI 2  : “Biasa?” 
PEDAGANG 2  : “Sing biasa ra eneng. 
  [sIη biasa ra? εnεη] 
  (Yang lebih murah harganya barangnya tidak ada) 
  “Tak ke’i sing delapan puluh gram.” 
  [ta? ke? i sIη delapan puluh gram] 
  (Saya punya yang delapan puluh gram) 

Frase yang merupakan frase bahasa Indonesia dalam kutipan di atas adalah  delapan 

puluh yang berpadanan dengan frase bahasa Jawa wolong puluh . Jika frase delapan 

puluh diganti frase wolong puluh maka akan menjadi  tak kei sing wolong puluh 

gram. Campur kode yang berbentuk frase dapat pula ditemukan pada kutipan 

percakapan berikut. 

PERCAKAPAN 8 
KONTEKS : PEMBELI MENANYAKAN SESUATU KEPADA PEDAGANG 
SEBAGAI BASA-BASI 
PEMBELI 2  :“Lha kamu ndak kuliah” (BERTANYA PADA    

   PEDAGANG 2 ) 
PEDAGANG 2  : “Ini ijek we pulang. Nanti sore lagi.” 

Pada kutipan percakapan yang terjadi dalam suasana tutur santai dan akrab di atas 

ditemukan adanya frase bahasa Jawa ’ijek we’ berpadanan dengan frase bahasa 

Indonesia ‘baru saja’ yang digunakan pada tuturan berbahasa Indonesia. 

 Selain berupa frase, campur kode yang dilakukan pedagang etnis Cina 

tersebut dapat berwujud perulangan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

percakapan berikut.  
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PERCAKAPAN 15 
KONTEKS : PEDAGANG MENANYAKAN KEBUTUHAN LAIN YANG 
DIINGINKAN PEMBELI 
PEDAGANG : “Opo meneh ?” 
PEMBELI  : “Ekstra jos apa ya. Kopi.” 
PEDAGANG  : “Joss, jreng? Opo kopi mix? Nescafe kecil kuwi, tanpa anu 

tu, ndeg-ndegane.” 
PEMBELI  : “dua mbak.” 

Pada percakapan di atas ditemukan bentuk perulangan bahasa Jawa dari kata 

‘mandeg’ menjadi ndeg-ndegan, dalam tuturan berbahasa Indonesia. Di dalam bahasa 

Indonesia terdapat padanannya yaitu ampas-ampasannya. 

 Dengan demikian bentuk variasi campur kode pedagang etnis Cina dalam 

interaksi jual beli di pasar kota Salatiga dapat berupa kata, baster, frase dan bentuk 

perulangan. 

 

4.3 Faktor Penyebab Pilihan Bahasa Pedagang Etnis Cina dalam Interaksi 

Jual Beli di Pasar Kota Salatiga 

 Pilihan bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota 

Salatiga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain 

ialah; (1) situasi tutur, (2) peserta tutur, dan (3) pilihan bahasa pembeli. Berikut 

adalah paparan mengenai faktor-faktor tersebut. 

 

 4.3.1 Situasi Tutur 

 Situasi tutur yang ditemukan pada peristiwa tutur pedagang etnis Cina dalam 

interaksi jual beli di pasar kota Salatiga adalah situasi tutur yang akrab dan situasi 
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tutur yang berjarak. Situasi tutur yang akrab ditandai oleh adanya hubungan akrab 

antara pedagang dengan pembeli. Hubungan akrab tersebut ditandai oleh penggunaan 

bahasa Jawa ragam ngoko dan adanya topik pembicaraan yang berkembang ke luar 

urusan jual beli. Hubungan berjarak ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia 

ragam usaha dan topik pembicaraan yang bersifat teknis urusan jual beli, seperti jenis 

barang, harga-harga, jumlah barang, dan sebagainya. 

 Pada situasi tutur yang akrab, pedagang memilih bahasa Jawa ragam ngoko 

untuk berbicara dengan pembeli. Percakapan berikut memperlihatkan hal tersebut. 

PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : PERCAKAPAN TERJADI DI SEBUAH TOKO OLAHRAGA 
ANTARA SEORANG PENJUAL DENGAN SEORANG PEMBELI CINA YANG 
MENGGUNAKAN BAHASA JAWA KARENA ALASAN KEAKRABAN  
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
  [na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang ukurannya duapuluh lima 

berapa) 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [nΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
  [NΜm likUr malahan] 
  (Harganya malah dua puluh enam ribu) 

Dari percakapan pedagang dan pembeli di atas membuktikan adanya pilihan tunggal 

bahasa Jawa ragam ngoko. Hal ini jelas disebabkan oleh adanya keakraban yang 

tinggi sehingga tidak diperlukan adanya bentuk tuturan yang bertingkat. 

 Ada kondisi tertentu yang menyebabkan tingkat keakraban sebuah situasi 

tindak tutur menjadi lebih tinggi yang ditunjukan oleh adanya topik pembicaraan 
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yang berkembang atau adanya topik pembicaraan yang berada di luar urusan jual beli 

yang ada, seperti dalam tindak tutur berikut ini.  

PERCAKAPAN 8 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH STUDIO FOTO 
ANTARA 3 PEDAGANG DAN 2 PEMBELI YANG SUDAH SALING KENAL 
SEBELUMNYHA, POKOK PEMBICARAANNYA MELUAS KE LUAR 
URUSAN JUAL BELI 
PEMBELI 1  : “Mau foto tante.” 
PEDAGANG 1  : “Lho ndadak foto barang?” 
  [lho ndada? foto baraη] 
  (Harus foto segala) 
PEMBELI 1  : “Buat KTP.” 
PEDAGANG 1  : (BICARA KE  PEMBELI 2) “Kok ndadak foto ya kok an 

ya? “ 
  [ko? ndada? foto baraη ko?an ya] 
  (Perlu membuat foto segala ya) 
PEMBELI 1  : “Lha terus gimana?” 
PEMBELI 2  : “Duwene berwarna, hitam putih ra duwe.” 
  [duwεne berwarna hitam putih ra? duwε] 
  (Punya yang foto berwarna, yang hitam putih tidak punya) 
PEDAGANG 2  : “Biasane ndak papa ik?” 
PEMBELI 1  : “Ini luar biasa.”( BERCANDA) 
PEDAGANG 2  : “Pakek lama biasane.” ( BERCANDA) 
PEDAGANG 3 :”Lemu nok saiki malahan. Malahan makmur.” 
  [lεmu nU? Sa?iki malahan] 
  (Sekarang terlihat agak gemuk ya) 
PEDAGANG 3  : MEMBICARAKAN ANAK PEREMPUAN PEMBELI 2 

YANG MENJADI TEMAN PEDAGANG 2) “Lha anake 
bludas-bludus nang kene.” 

  [lha ana?e blUdas-blUdos naη kene] 
  (Putrinya sering berkunjung ke sini) 
PEMBELI 2  : “Lha kamu ndak kuliah” (BERTANYA PADA  
   PEDAGANG 2 ) 
PEDAGANG 2  : “Ini ijek we pulang. Nanti sore lagi.” 
PEMBELI 2 : “Nek Rindang jarang nggone mbahe, malah sok rene.” 
  [nε? Rindaη jaraη ηgεne mbah he, malah sεk rene] 
  (Rindang jarang pergi ke tempat Neneknya, malah 

seringnya ke sini) 
PEDAGANG 1 : “Bocah-bocah lak ngono to akeh-akehe.” 
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  [bεcah-bεcah la? ηεnε ta akεh-akεhhe] 
  (Anak yang baru besar sekarang kebanyakan seperti itu 

perilakunya) 
PEDAGANG 2  : “Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya.” 
  [nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya] 
  (Kalau bertemu mbak Ayu di kampus. Mbak Ayu titip pesan 

buat Rindang supaya mampir ke rumahnya) 
  “Lha jarang men ke sana ok.” 
PEMBELI 2  : “Wis suwi ora rana.”  
  [wis suwwi εra rεnε] 
  (Sudah lama memang tidak berkunjung ke sana) 
PEDAGANG 2  : “Seneni mbahmu lakan kowe ndang. Tak ngonok ke. Lha 

jauh ok kata ne, males kesana.” 
  [sΜnεnni mbahmu la? an kεwe Ndaη. Ta? ηεnε?ke]  
  (Kamu nanti dimarahi Nenekmu. Aku bilang begitu) 
PEMBELI 2  : “Lha kan cedak rene.” 
  [lha kan cΜda? kene] 
  (Memang lebih dekat ke sini) 
PEDAGANG 1  : “Titip ke Rindang. Empat hari ndak papa?” 
PEMBELI 2  : “Ndak.” 
PEDAGANG 1  : “Ukuran.” 
PEMBELI 2  : “Nggo KTP piro cik?” 
 ` [ηgo KTP pirε Ci?] 
  (Untuk keperluan membuat KTP ukurannya berapa Cik) 
PEDAGANG 1  : “KTP tok ? Sijine ndak.” 
  [KTP tεk Sijine nda?] 
  (Hanya untuk keperluan pembuatan KTP ? Tidak 

memerlukan yang berukuran 3R ?) 
PEMBELI 2  : “Ndak.. Suk mben nak arep di gedek ke rak iso.”BERNIAT 

(MEMBAYAR LANGSUNG TAPI DITOLAK 
PEDAGANG 1).”Sisan wae. Sisan wae.” 

  [nda? sUk mben wae na? arΜp digedε? ke ra? isε. Sisan 
wae. Sisan wae] 

  (Tidak. Besok saja jika ingin diperbesar. Sekalian saya 
bayar  saja) 

PEDAGANG 1  : “Sesuk wae buk, afdruk ke sik.” 
  [sεsu? wae bU? Afdru? ke si?] 
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  (Besok sekalian jika sudah jadi, sekarang diproses dulu 
saja Bu) 

PEDAGANG 2  : “Bawa sik wae “(MEMANGGIL PEDAGANG 3,  
    PEMBELI MAU PAMIT). “Papah!” 
PEMBELI 2  : “Om… Yo cik…. Pi ?” 
PEDAGANG  : “Ya.” 

Selain adanya penggunaan bahasa Jawa ragam Ngoko, seperti ”Lho ndadak foto 

barang?”, “Duwene berwarna, hitam putih ra duwe.”, ”Nek Rindang jarang nggone 

mbahe, malah sok rene.”, “Bocah-bocah lak ngono to akeh-akehe.” pada kutipan 

tindak tutur di atas, percakapan pedagang dan pembeli terlihat sangat panjang, 

terdapat basa-basi seperti saat pembeli mengutarakan maksudnya untuk membuat pas 

foto : “Mau foto tante.” Pedagang berbasa-basi dengan mengatakan: “Lho ndadak 

foto barang?”, pedagang dengan tuturan itu menanyakan kenapa pembeli merepotkan 

diri untuk membuat pas foto sedangkan pedagang tersebut memang menjual jasa 

pembuatan pas foto. Kemudian percakapan di atas menggunakan sapaan akrab seperti 

tante, kamu, mbak, kowe, cik, papah, om. Percakapan juga berlangsung lambat, dan 

topik pembicaraannya berkembang ke luar urusan jual beli yang ada. Seperti saat 

menanyakan kabar pedagang mengatakan: ”Lemu nok saiki malahan. Malahan 

makmur.”, saat membicarakan kebiasaan anak pembeli yang sering berkunjung, 

pedagang mengatakan : “Lha anake bludas-bludus nang kene.”, pedagang memberi 

informasi bahwa anak pembeli sering sekali berkunjung dan diterima dengan baik. 

Hal-hal tersebut membuktikan adanya intensitas situasi akrab yang sangat tinggi. 

 Pada situasi tindak tutur yang berjarak, pedagang cenderung memilih 

penggunaan bahasa Indonesia untuk menunjukan sikap sopan dan menghormati 
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pembeli. Hal ini juga disebabkan oleh adanya usaha untuk menghindari kesalahan 

pada penggunaan bahasa Jawa ragam krama. Bentuk-bentuk tingkat tutur bahasa 

Jawa dianggap sulit dan menghalangi kelancaran komunikasi pedagang kepada 

pembeli. Berikut adalah contoh tindak tuturnya . 

PERCAKAPAN 25 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH SEORANG 
PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI DI SEBUAH TOKO BAHAN 
MAKANAN, PADA SAAT PEMBELI DATANG SI PEDAGANG TENGAH 
MELAKUKAN SATU AKTIVITAS. 
 
PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  [kelire] 
  (Warnanya apa) 
PEMBELI  : “Yang putih.” 
PEDAGANG  : “Yang putih?” 
PEMBELI  : “Sedotan duwe Cik ?” 
  [sedεtan duwe Ci?] 
  (punya sedotan Cik) 
PEDAGANG  : “Sak mplek?” 
  [sa? mplε?] 
  (satu bunkus) 
PEMBELI  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (ya satu bungkus) 
  “Jadinya berapa?” 
PEDAGANG  : “Tiga ribu sama seribu. Empat ribu.” 

Tindak tutur di atas dilakukan antara pedagang Cina dewasa dengan pembeli dari 

etnis Jawa tidak dikenal lebih muda. Dari percakapan di atas dapat diketahui bahwa 

bahasa Indonesia lebih dipilih oleh pedagang pada saat berbicara dengan pembeli. 

Meskipun pembeli menggunakan bahasa Jawa saat membuka pembicaraan, pedagang 
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tidak serta-merta menyesuaikan pilihan bahasanya dengan pilihan bahasa pembeli 

yang memilih bahasa Jawa. 

 Kutipan percakapan antara pedagang etnis Cina dengan pembeli dari etnis 

Jawa berikut dapat memberikan gambaran wujud pilihan tunggal bahasa pedagang 

etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota Salatiga pada situasi yang berjarak. 

PERCAKAPAN 1 
KONTEKS: PEMBELI BERMAKSUD MEMBELI ROKOK, KEMUDIAN 
PEDAGANG MENANYAKAN JENISNYA. 
PEMBELI  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 
PEMBELI  : “Gudang garam.” 
PEDAGANG  : “Filter?” 
PEMBELI  : “Iya. Sama koreknya.” 
PEDAGANG  : “Jres apa gas?” 
PEMBELI  : “Gas. Punya batre Koh?” 
PEDAGANG  : “Ada.” 
PEMBELI  : “Yang kecil.” 
PEDAGANG  : “Berapa ya ?” 
PEMBELI : “Dua. Sudah. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Tujuh ribu lima ratus. Terima kasih.” 

Percakapan pada kutipan di atas terjadi relatif singkat, artinya langsung pada maksud 

pembicaraannya. Pembeli mengungkapkan keinginannya untuk membeli rokok 

kemudian pedagang menanggapinya dengan menanyakan jenis rokoknya. Setelah 

maksud yang pertama tercapai, pembicaraan berkembang pada transaksi berikutnya 

yaitu pembelian batu batre. Pada akhir pembicaraan itu pembeli menanyakan berapa 

jumlah uang yang harus dibayarkan, kemudian pedagang memberitahukan jumlah 

nominalnya. Setelah semua proses transaksi terjadi pedagang mengucapkan terima 

kasih. Meskipun ragam bahasa yang ada adalah ragam tidak formal namun informasi 
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yang disampaikan baik oleh pembeli maupun pedagang bersifat formal, karena 

menyangkut hal teknis transaksi yang sedang dilaksanakan. 

 Perubahan situasi tutur juga dapat menjadi faktor penyebab pilihan bahasa 

pedagang etnis Cina di pasar kota Salatiga. Perubahan situasi tersebut dapat berupa 

perubahan situasi tutur yang berjarak ke situasi tutur yang akrab dan perubahan 

situasi tutur yang akrab ke situasi tutur yang berjarak. 

 Perubahan situasi tutur yang berjarak ke situasi tutur yang akrab menimbulkan 

peristiwa alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam ngoko. Ada kalanya 

pedagang berusaha menarik minat pembeli untuk membeli barang di tokonya. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut pedagang berupaya untuk bersikap lebih akrab yang 

ditunjukan oleh pilihan bahasa Jawa ragam ngoko oleh pedagang. Situasi yang 

demikian terdapat pada percakapan antara seorang pedagang dengan seorang pembeli 

dari etnis Jawa di sebuah toko kelontong, berikut ini kutipannya. 

PERCAKAPAN 6 
KONTEKS : PEMBELI BERMAKSUD MEMBELI SIKAT MEREK TERTENTU, 
NAMUN KARENA BARANG YANG DIMAKSUD PERSEDIAANNYA TELAH 
HABIS, MAKA PEDAGANG BERUSAHA MENARIK MINAT PEMBELI 
TERHADAP SIKAT GIGI MEREK YANG LAIN DENGAN MEMBERI 
INFORMASI TENTANG KEUNGGULANNYA. 
PEMBELI  : “Sikat gigi. Yang tiga itu ada ndak?” 
PEDAGANG : “O … ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” 
PEMBELI  : “Formula ada ndak ?” 
PEDAGANG  : “Formulane habis. Pepesodene yang bulu . Yang biasa  

besok pagi. Ini enak to malahan, sikate lebar ok. Ndak  
seneng?” 

 
Pembeli menanyakan kepada pedagang ketersediaan sikat gigi merek Formula setelah 

diketahui bahwa sikat gigi paket hemat satu dapat tiga tidak tersedia di toko yang 
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bersangkutan. Karena pedagang mengetahui bahwa persediaan sikat gigi Formula di 

tokonya telah habis, maka pedagang segera menawarkan sikat gigi merek Pepsodent. 

Untuk menarik perhatian pembeli, pedagang menambahkan  informasi tentang 

keunggulan yang dimiliki sikat gigi merek Pepsodent. Untuk lebih membuat pembeli 

tertarik, pedagang membuat situasi tutur menjadi lebih akrab dari sebelumnya, yaitu 

dengan melakukan pengalihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam 

ngoko. 

 Perubahan situasi tutur yang akrab ke situasi tutur yang berjarak menimbulkan 

peristiwa alih kode dari bahasa Jawa ragam ngoko ke bahasa Indonesia. Masih pada 

peristiwa tutur yang sama, terjadi peralihan kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa 

sebagai bentuk ungkapan pembelaan diri oleh pedagang setelah usaha untuk menarik 

minat pembeli gagal. Berikut ini kutipannya. 

PEMBELI  :”Ya ndak biasa pake masalahnya. Biasanya yang formula 
itu.” 

PEDAGANG  : “O ndak biasa . Ketoke formulane yo penuh.” 
  “Nak iki kan cilik banget ra penak.” 

[na? iki kan cilIk baηΜet εra pena?] 
  (kalau yang ini kan ukurannya kecil sekali, jadi tidak 

nyaman dipakai) 
 
Untuk menutupi kegagalan menarik minat pembeli pada dialog sebelumnya, 

pedagang memberikan simpati kepada pembeli. Hal ini dilakukan dengan 

mengatakan “o.. ndak biasa” yang memberi kesan bahwa pedagang memahami 

alasan mengapa pembeli tidak tertarik pada sikat gigi yang ditawarkanya. 
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Ketika terjadi perubahan situasi tutur yang berjarak ke situasi tutur yang 

akrab, pedagang membutuhkan peralihan kode ke bahasa Jawa sebagai pilihan yang 

dianggapnya lebih tepat digunakan pada sebuah keperluan tertentu. Kutipan 

percakapan berikut ini menggambarkan fenomena kebahasaan tersebut. 

PERCAKAPAN 2 
KONTEKS: PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL 
PEMBELI MENANYAKAN HARGA ADAPTOR YANG BERUKURAN KECIL. 
PEMBELI  : “Berapa?” 
PEDAGANG : “Hargane nak itu lima belas.” 
PEMBELI  : “Ndak bisa kurang?” 
PEDAGANG : “Ini paling empat belas setengah. Hargane lima belas.” 
PEMBELI  : “Ya udah beli yang ini saja.” 
PEDAGANG : “Tinggal volte mbok cocoke.”  
  [tinggal volte mbεk cεcε? ke] 
  (sesuaikan dulu tegangan listriknya)  

Pada saat memberi informasi harga adaptor yang dimaksud pembeli, pedagang 

menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah pembeli setuju dengan harga 

tersebut, pedagang memberitahu petunjuk penggunaan adaptor dengan mengatakan: : 

“tinggal volte mbok cocoke”. Saat itu situasi tutur telah berubah menjadi lebih akrab, 

maka pedagang merasa perlu sedikit berbasa-basi kepada pembelinya dengan 

memberitahukan petunjuk penggunaan adaptor yang tertera pada kemasannya, 

meskipun pembeli tidak menanyakannya. Pada saat itu pedagang menganggap pilihan 

kode bahasa Jawa ragam ngoko lebih tepat dibandingkan kode bahasa Indonesia. 

 Topik pembicaraan yang dianggap menarik dapat mempengaruhi terjadinya 

peralihan kode pedagang dari kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Saat pedagang 

ingin mendapatkan informasi lebih banyak dari pembeli tentang sebuah topik yang 
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menarik, pedagang berusaha menunjukan ketertarikannya pada topik tersebut. 

Sehingga pedagang melakukan alih kode ke bahasa Indonesia untuk merubah suasana 

tutur menjadi serius. Hal ini dapat dilihat pada kutipan percakapan berikut ini. 

PERCAKAPAN 24 
KONTEKS : PEDAGANG TERTARIK DENGAN INFORMASI YANG 
DISAMPAIKAN PEMBELI MENGENAI KELANGKAAN BBM 
PEMBELI 1  : (menyela) “Nggolek lengo tanah angel.” 
  [ηgolε? lΜηε tanah aηεl] 
  (Mau beli minyak tanah susah) 
PEDAGANG 2  : “Opo iyo ah.” 
  [εpε iyε ah] 
  (yang benar saja) 
   ”Di mana?” 

Pedagang awalnya menggunakan bahasa Jawa saat berbicara dengan pembelinya 

PEMBELI 1  : “Nggolek lengo tanah angel.” 

PEDAGANG 2  : “Opo iyo ah.” 

  ....................... 

kemudian beralih kode ke bahasa Indonesia saat menyadari seriusnya informasi yang 

disampaikan pembeli. 

PEDAGANG 2  :  .................. 
   ”Di mana?” 

Alih kode ini disebabkan beralihnya suasana tutur dari yang tidak memerlukan 

pengungkapan rasa lebih menghormatimitra tutur menuju ke suasana tutur yang 

memerlukan pengungkapan rasa lebih menghormati mitra tutur. Pedagang beralih 

kode dari bahasa Jawa ngoko ke bahasa Indonesia untuk menghaluskan tuturannya 

agar mitra tuturnya memberikan informasi yang diinginkan. 
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 4.3.2 Peserta Tutur 

Penelitian ini menemukan fakta pola pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa 

Jawa oleh pedagang etnis Cina saat berbicara dengan pembelinya dipengaruhi latar 

belakang etnis pembeli, usia pembeli, dan tingkat keakraban dengan pembeli,  seperti 

yang tertera pada tabel 1 dan 2 berikut ini. 

 
Tabel 1. Pilihan Bahasa Pedagang Etnis Cina Dewasa 

 
Pembeli Tidak Dikenal Tidak Dikenal 

dan Akrab 
Dikenal Dikenal dan 

Akrab 
Tua BI BI BI BJ dan BI 

Sebaya BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI Etnis 
Cina 

Muda BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI 
Tua BI BI BI BJ dan BI 
Sebaya BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI Etnis 

Jawa 
Muda BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI 

 

Tabel 2. Pilihan Bahasa Pedagang Etnis Cina belum Dewasa 

Pembeli Tidak 
Dikenal 

Tidak Dikenal 
dan Akrab 

Dikenal Dikenal 
dan Akrab 

Tua BI BI BI BI dan BJ 
Sebaya BI BI dan BJ BI dan BJ BI dan BJ 

 
Etnis 
Cina Muda BI BI dan BJ BI dan BJ BI dan BJ 

Tua BI BI BI BI dan BJ 
Sebaya BI BI  BI dan BJ BI dan BJ 

 
Etnis 
Jawa Muda BI BI  BI dan BJ BI dan BJ 

 

Perbedaan usia turut mempengaruhi pilihan bahasa pedagang. Seorang 

pedagang Cina belum dewasa akan cenderung memilih bahasa Indonesia ketika 

berbicara dengan pembeli yang usianya lebih tua. Pada kutipan percakapan berikut 
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seorang pedagang Cina belum dewasa melakukan alih kode saat berbicara dengan 

pembeli yang lebih tua. 

PERCAKAPAN 8 
KONTEKS : PEDAGANG 2 MENGUTIP UCAPAN SESEORANG . 
PEDAGANG 2  : “Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya.” 
  [Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya] 
  (Kalau kebetulan  bertemu mbak Ayu di kampus. Mbak Ayu 

titip pesan buat Rindang supaya mampir ke rumahnya) 
  “Lha jarang men ke sana ok.” 

Pedagang 2 mula-mula memilih kode bahasa Jawa saat mengutip ucapan seseorang 

”Pi nak ketemu Rindang kon mampir kono ya.” kemudian pedagang 2 ini beralih 

kode ke bahasa Indonesia pada saat  menyimpulkan sebuah keadaan : “Lha jarang 

men ke sana ok.”. Alih kode ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk berbicara 

dengan sikap sopan kepada pembeli yang usianya lebih tua. 

Bahasa Indonesia cenderung dipilih, terutama saat berbicara pada pembeli 

yang lebih tua dan tidak dikenal, baik yang berasal dari etnis Cina maupun etnis 

Jawa. Situasi yang serupa juga dialami oleh pembeli yang berasal dari etnis Cina 

tidak dikenal sebaya, etnis Cina tidak dikenal lebih muda, etnis Cina tidak dikenal 

dan akrab lebih tua, etnis Cina tidak dikenal akrab lebih muda, etnis Cina dikenal 

lebih tua, etnis Jawa tidak dikenal lebih tua, etnis Jawa tidak dikenal sebaya, etnis 

Jawa tidak dikenal lebih muda, etnis Jawa tidak dikenal dan akrab lebih tua, etnis 

Jawa dikenal lebih tua. 
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4.3.3 Pilihan Bahasa Pembeli 

Pilihan bahasa yang dilakukan pedagang dapat dipengaruhi adanya  

penyesuaian pilihan bahasa yang digunakan pembelinya. Penyesuaian seperti ini 

dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tingkat tutur pada bahasa pembeli. 

PERCAKAPAN 21 
KONTEKS : SEPENGGAL PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH 
SEORANG PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI. SI PEMBELI BERUSAHA 
MENEGASKAN JUMLAH BARANG YANG HENDAK DIBELI 
PEMBELI : “Sampurna kretek sing cilik setunggal mawon kok    
    mas.” 
  [sampurna krεtεk sIη cilIk sΜtuηgal mawεn kO? mas] 
  (Sampuna kretek yang ukurannya kecil jumlahnya satu saja 

kok mas) 
PEDAGANG  : “telu?” 
  [tΜlu] 
  (Belinya tiga) 
PEMBELI  : “Setunggal !” 
  [sΜtuηgal] 
  (Satu saja) 
PEDAGANG  : “Dua ribu.” 

Pedagang mula-mula meggunakan bahasa Jawa ragam ngoko saat bicara dengan 

pembeli : “telu?”. Sedang pembeli pada saat itu menggunakan bahasa Jawa ragam 

ngoko alus yang bagi pembeli itu seperti ragam krama : “Setunggal !”,  pedagang 

kemudian beralih ke kode bahasa Indonesia yang dianggapnya memenuhi kaidah 

kesopanan yang setara dengan penggunaan ragam ngoko alus oleh pembeli : “Dua 

ribu.” . Alih kode ini disebabkan faktor penyesuaian dengan bahasa mitra tutur untuk 

memenuhi kaidah kesopanan. Dan penyesuaian tersebut dilakukan karena pedagang 

tidak menguasai bahasa Jawa ragam krama, maka ia lebih memilih bahasa Indonesia 

yang tidak memiliki tingkat tutur seperti pada bahasa Jawa. 
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 Peristiwa alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia oleh pedagang yang 

diakibatkan adanya penyesuaian pilihan bahasa pembeli ada kalanya tidak hanya 

terjadi karena kebutuhan untuk bersikap lebih hormat. Penyesuaian tersebut dapat 

terjadi salah satunya oleh adanya peralihan kode yang dilakukan pembeli. 

PERCAKAPAN 25 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH SEORANG 
PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI, PADA SAAT PEMBELI DATANG SI 
PEDAGANG TENGAH MELAKUKAN SESUATU 
PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  [kelire] 
  (Warnanya apa) 
PEMBELI  : “Yang putih.” 
PEDAGANG  : “Yang putih?” 
PEMBELI  : “Sedotan duwe Cik ?” 
  [sedεtan duwe Ci?] 
  (punya sedotan Cik) 
PEDAGANG  : “Sak mplek?” 
  [sa? mplε?] 
  (satu bunkus) 
PEMBELI  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (ya satu bungkus) 
  “Jadinya berapa?” 
PEDAGANG  : “Tiga ribu sama seribu. Empat ribu 

Pada kutipan percakapan di atas terlihat pedagang dan pembeli sama-sama 

terpengaruh-mempengaruhi terjadinya peristiwa alih  kode  dalam peristiwa tutur di 

atas. Peristiwa alih kode terjadi karena ada faktor  terpengaruh pilihan bahasa mitra 

tutur. Bahasa Indonesia lebih dipilih oleh pedagang pada saat berbicara dengan 

pembeli. Pembeli mengutarakan keinginannya untuk membeli agar-agar dengan 
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mengatakan : “Ager-agere piro Cik?”. Meskipun pembeli menggunakan bahasa Jawa 

saat membuka pembicaraan, pedagang tidak serta-merta menyesuaikan pilihan 

bahasanya dengan pilihan bahasa pembeli yang memilih bahasa Jawa. Pedagang 

mengatakan : “Ager-ager, seribu lima ratus.” . Namun demikian upaya untuk 

menyesuaikan pilihan bahasa pembeli selalu dilakukan oleh pedagang, terbukti 

dengan adanya alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa yang kemudian 

dilakukan pedagang. 

PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  
Dari kutipan percakapan di atas terlihat pedagang menyesuaikan pilihan bahasanya 

dengan pembeli, maka ketika pembeli melakukan peralihan kode, pedagang juga 

melakukan peralihan kode. Pilihan bahasa Indonesia dan penyesuaian bahasa dengan 

pilihan bahasa pembeli tersebut dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada 

pembeli. 

 Peralihan kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia akibat penyesuaian pilihan 

bahasa pembeli dilakukan pedagang tidak hanya karena kebutuhan untuk menunjukan 

adanya sikap lebih hormat pada pembeli. Peralihan kode tersebut dapat terjadi 

semata-mata untuk menyesuaian pilihan bahasa pembeli supaya suasana tutur yang 

akrab tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat pada kutipan percakapan berikut ini. 

PERCAKAPAN 24 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR DI BAWAH INI MELIBATKAN LIMA 
PARTISIPAN YAITU DUA ORANG PEMBELI, DUA ORANG PEDAGANG 
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DAM SATU ORANG PEMBANTU. TERJADI SALING TINDIH TINDAK 
TUTUR SEBAGAI AKIBAT KEHADIRAN MASING-MASING PARTISIPAN 
PEDAGANG 1  : “Mbak e piye, mbak e?” 
  [mba?e piye, mba? e] 
  (Perlu apa mbak) 
PEMBELI 1  : “Super enam belas dua, Sampurna kretek dua, Mild dua, 

tuju enam dua, GGF satu, Malboro satu, Samsu ne enam 
belas satu, Ekstra Joss satu, Korek e satu.” 

PEDAGANG 1  : “Korek e sak pak ?” 
  [korε? E sa? Pa?] 
  (Koreknya satu pak) 
PEMBELI 1  : “Iya…. Tepung ketan punya ndak cik ?” 
PEDAGANG 1  : “O… ndak ada.” 

Pedagang awalnya meggunakan bahasa Jawa saat bicara dengan pembeli yang sudah 

dikenal akrab, kemudian pedagang beralih ke kode bahasa Indonesia karena pembeli 

berbicara menggunakan kode bahasa Indonesia. Alih kode ini disebabkan faktor  

menyesuaikan bahasa mitra tutur. Dialog berikut adalah kutipan percakapan yang 

mengalami peristiwa alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam krama. 

 
PERCAKAPAN 5 
KONTEKS  : SEORANG PEMBELI MENYELA PEMBICARAAN YANG  
SEBELUMNYA TERJADI ANTARA SEORANG PEMBELI DAN SEORANG 
PENJUAL DI SEBUAH TOKO MAKANAN KECIL 
PEMBELI 1  : “Enting – enting yang paling murah ada ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Sepuluh ribu. Berapa?” 
PEMBELI  : “Satu saja.” 
PEMBELI 2  : (SUDAH ADA BELUMNYA ) “Pareng Bu.” 
  [parΜη Bu?] 
  (Permisi Bu) 
PEDAGANG  : “Nggih. Ini Mas.” 
  [ηgih Mas] 
  (Iya Mas) 

Pedagang memilih penggunaan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan pembeli 1 

untuk menyesuaikan pilihan bahasa pembeli 1. Kemudian pembeli 2 menyampaikan 
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maksudnya untuk berpamitan kepada pedagang dengan mengatakan “pareng bu”. 

Kode bahasa yang digunakan pembeli 2 adalah bahasa Jawa ragam krama. Ini berarti 

ada usaha pembeli 2 untuk menunjukan sikap hormatnya kepada pedagang. Karena 

ada usaha penghormatan tersebut, maka pedagang merasa perlu melakukan hal yang 

serupa untuk menunjukan sikap sopan, yaitu dengan ditandai penyesuaian pilihan 

bahasa oleh pedagang dengan pilihan bahasa pembeli 2. Oleh karena itu pedagang 

mengatakan “nggih” yang berarti isyarat mempersilahkan kepergian pembeli dalam 

kode bahasa Jawa ragam krama. Pada peristiwa tutur di atas telah terjadi peralihan 

kode bahasa pedagang dari kode bahasa Indonesia saat berbicara dengan pembeli 1 ke 

kode bahasa Jawa ragam krama saat berbicara kepada pembeli 2.  

Dalam kutipan percakapan berikut terdapat situasi penyesuaian pilihan bahasa 

pembeli yang menggunakan bahasa Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa 

pedagang melakukan pilihan tunggal bahasa Indonesia. 

PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : PEMBELI MENGAWALI PEMBICARAAN DENGAN 
MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA, MAKA PEDAGANG 
MENYESUAIKAN PILIHAN BAHASA PEMBELI SEBAGAI UNGKAPAN 
PENGHORMATAN 
PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
PEDAGANG  : “Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  : “Yang satu, string”. 
  
Pilihan bahasa Indonesia dilakukan sebagai upaya menyesuaikan pilihan bahasa 

pembeli. Jika pada situasi yang sama, pedagang memilih menggunakan bahasa Jawa 

baik ragam ngoko atau krama, maka pemilihan bahasa yang demikian itu dapat 

dianggap sebagai tindakan yang kurang sopan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari hasil pembahasan pada bab IV sebelumnya, akan diuraikan 

sebagai berikut . 

1. Pola bahasa pedagang etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar kota 

Salatiga  ditentukan oleh latar belakang sosial pedagang dan pembeli. Bahasa 

Indonesia dipilih pada situasi yang lebih memerlukan penghormatan kepada pembeli, 

sedangkan bahasa Jawa ragam ngoko  dipilih pada situasi yang lebih akrab dan tidak 

ada kebutuhan untuk menunjukkan sikap lebih menghormati pembeli. Pilihan bahasa 

Jawa ragam krama cenderung dihindari untuk meniadakan kesalahan penggunaannya. 

2. Wujud tunggal bahasa pedagang Cina dalam interaksi jual beli di pasar 

kota Salatiga, yaitu antara lain pada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ragam 

tidak resmi. Bahasa Indonesia dipilih untuk memenuhi aspek penghargaan kepada 

pembeli karena netralitasnya mampu menghindarkan pedagang dari kesalahan 

penggunaan bahasa Jawa ragam krama. Bahasa Jawa ragam ngoko dipilih pada 

suasana tutur yang akrab. Sedangkan ragam krama digunakan untuk menyesuaikan 

pilihan bahasa pembeli dan untuk lebih menghormati pembeli. Peristiwa alih kode 

yang dilakukan pedagang etnis Cina dapat berupa (1) peralihan dari kode bahasa 

Indonesia ke kode bahasa Jawa, (2) peralihan kode bahasa Jawa ke kode bahasa 

Indonesia. Wujud campur kode yang dilakukan oleh pedagang Cina di pasar kota 

Salatiga  dapat berupa kata, frasa dan perulangan. Kode-kode yang terlibat dalam 
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peristiwa campur kode tersebut berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan 

bahasa Cina. 

3. Faktor sosial yang menentukan terjadinya pilihan bahasa pedagang 

etnis Cina dalam interaksi jual beli di pasar Kota Salatiga adalah (1) situasi tutur, (2), 

peserta tutur dan (3)  pilihan bahasa pembeli. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini belum memiliki kedalaman pendeskripsian wujud campur kode  

sampai pada jenis-jenis kata, frase, dan perulangan, maka kepada para peneliti dan 

pemerhati masalah bahasa serta berbagai pihak yang dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, fenomena 

kebahasan pedagang etnis Cina masih sangat potensial sebagai lahan penelitian 

sosiolinguistik, yaitu antara lain (1) sistem sapaan yang digunakan baik oleh 

pedagang maupun pembeli sebagai penanda hubungan sosial keduanya, (2) kekhasan 

penggunaan bahasa Jawa oleh pedagang etnis Cina, dan (3) interferensi bahasa  Jawa 

pada penggunaan bahasa Indonesia oleh pedagang etnis Cina. 
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LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran 1. Tabel Pola Bahasa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.  Pola Bahasa Pedagang Etnis Cina Dewasa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Pola Bahasa Pedagang Etnis Cina belum Dewasa 
Keterangan : 
BI : Bahasa Indonesia 
BJ : Bahasa Jawa 
Pedagang Etnis Cina Dewasa : Sudah berkeluarga/menikah, ditandai dengan  sapaan Tante, Om, Nyah, Bah, Pak, Bu. 
Pedagang Etnis Cina Belum Dewasa : Belum berkeluarga/menikah, ditandai dengan sapaan Cik, Koh, Nyo, Nik, Mas, Mbak, Dik

Pembeli Tidak Dikenal Tidak Dikenal dan Akrab Dikenal Dikenal dan Akrab 
Tua BI BI BI BJ dan BI 
Sebaya BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI Etnis 

Cina 
Muda BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI 
Tua BI BI BI BJ dan BI 
Sebaya BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI Etnis 

Jawa 
Muda BI BI dan BJ BI dan BJ BJ dan BI 

Pembeli Tidak Dikenal Tidak Dikenal dan Akrab Dikenal Dikenal dan Akrab 
Tua BI BI BI BI dan BJ 
Sebaya BI BI dan BJ BI dan BJ BI dan BJ 

 
Etnis 
Cina Muda BI BI dan BJ BI dan BJ BI dan BJ 

Tua BI BI BI BI dan BJ 
Sebaya BI BI  BI dan BJ BI dan BJ 

 
Etnis 
Jawa Muda BI BI  BI dan BJ BI dan BJ 
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LAMPIRAN 2 

Kartu Data Alih Kode 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

1 
- Pedagang 
- Pembeli 1 
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa Jawa ke dalam 
bahasa Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : “Prima dadi grand kuwi?” 
  [Prima dadi grand kuwi] 
  (Prima berubah jadi Grand itu) 
PEMBELI 1  : “Supra, njerone Supra.” 
  [Supra, njΜrone Supra] 
  (Supra, sparepartnya Supra) 
PEMBELI 2  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 
 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 1) 
              Percakapan di atas mula-mula dilakukan menggunakan bahasa Jawa Ngoko yang 
menandakan adanya keakraban antara pedagang dengan pembeli 1. Ketika pembeli 2 hadir 
dan melakukan tindak tutur kepada pedagang, maka kode bahasa pedagang beralih ke kode 
bahasa Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat kehadiran partisipan baru yang dirasa perlu 
lebih dihormati. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

2 
- Pedagang 
- Pembeli  
 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa Jawa 

Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Ndak bisa kurang?” 
PEDAGANG : “Ini paling empat belas setengah. Hargane lima belas.” 
PEMBELI  :”Ya udah beli yang ini saja.” 
PEDAGANG :”Tinggal volte mbok cocoke.”  
  [tinggal volte mbεk cεcε? ke] 
  (sesuaikan dulu tegangan listriknya) 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 2) 
              Percakapan di atas mula-mula dilakukan menggunakan bahasa indonesia yang 
menandakan adanya sikap lebih sopan dan sikap hormat pedagang kepada pembeli. Ketika 
terjadi kesepakatan harga dan kepastian transaksi pembeli merasa telah menyejajarkan dirinya 
dengan diri pembeli dengan cara mengalihkan kode bahasanya ke dalam bahasa Jawa. Bahasa 
Jawa digunakan pada suasaana yang lebih akrab. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

3 
- Pedagang 
- Pembeli 1 
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa Jawa 

Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
PEDAGANG  :”Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  :”Yang satu, string”. 
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
  [Na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang ukurannya duapuluh lima berapa) 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [NΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
 
Analisis :                                                                                                               (Percakapan 4) 
 
              Percakapan di atas mula-mula dilakukan menggunakan bahasa indonesia yang 
menandakan adanya sikap lebih sopan dan sikap hormat pedagang kepada pembeli. Ketika 
Pembeli beralih kepada pembeli 2 yang telah lama dikenal maka kode bahasa beralih ke 
bahasa Jawa karena alasan lebih akrab. 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

4 
- Pedagang 
- Pembeli 1 
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [NΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
  [NΜm likUr malahan] 
  (Harganya malah dua puluh enam ribu) 
PEDAGANG  : “Ini Senarnya.” 
PEMBELI 1  : “Berapa?” 
PEDAGANG                      : “Seribu.” 
Analisis :   
(Percakapan 4) 
              Percakapan di atas mula-mula dilakukan menggunakan bahasa Jawa karena alasan 
lebih akrab. Ketika Pembeli beralih kepada pembeli 1 yang belum dikenal maka kode bahasa 
beralih ke bahasa Indonesia supaya lebih sopan. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

5 
- Pedagang 
- Pembeli 1 
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1  : “Enting – enting yang paling murah ada ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Sepuluh ribu. Berapa?” 
PEMBELI  : “Satu saja.” 
PEMBELI 2  : “Pareng Bu.” 
  [parΜη Bu?] 
  (Permisi Bu) 
PEDAGANG  : “Nggih Mas”.” 
  [ηgih Mas] 
  (Iya Mas) 
   
Analisis :   
(Percakapan 4) 
 
              Pedagang mula-mula memilih kode bahasa Indonesia karena Pembeli 1 yang baru 
datang juga memilih kode bahasa Indonesia. Ketika pembeli 2 bertutur dengan kode bahasa 
Jawa pada tingkat tutur Krama maka pedagang menyesuaikan pemakaian bahasanya dengan 
beralih kode ke bahasa Jawa tingkat tutur Krama. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

6 
- Pedagang 
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  :”Ya ndak biasa pake masalahnya. Biasanya yang formula itu.” 
PEDAGANG  : “O ndak biasa . Ketoke formulane yo penuh.”  
  “Nak iki kan cilik banget ra penak.” 

[Na? iki kan cilIk bηΜet εra pena?] 
                        (kalau yang ini kan ukurannya kecil sekali, jadi tidak nyaman       
                                                  dipakai) 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 5) 
 
              Pedagang mula-mula memilih kode bahasa Indonesia karena mula-mula Pembeli 1 
memilih kode bahasa Indonesia. Ketika pedagang berusaha membandingkan kualitas beberapa  
barang maka ia mengalihkan kode bahasanya ke kode bahasa Jawa Ngoko karena si pedagang 
telah merasa akrab dengan pembeli. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

7 
- Pedagang 
- Pembeli  
- Pedagang 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : “Odol yang apa?” 
PEMBELI  : “Pepsoden yang tanggung. Punya paramek?” 
PEDAGANG  : “Satu pa dua?” 
PEMBELI  : “Dua.” 
PEDAGANG  : “Dua berarti sepuluh ribu…. Tiga belas setengah.” 

(PEDAGANG MENERIMA UANG PAS DARI PEMBELI) 
Makasih ya. (KEMUDIAN BERALIH KEPADA SUAMINYA 
YANG SEDARI TADI SEDANG MENYAPU LANTAI 
TOKO)    

  “Wis bar sing resik-resik?” 
  [Wis bar sIη rΜsI?-rΜsI?] 
  (Sudah selesai bersih-bersihnya) 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 5) 
 
              Pedagang mula-mula memilih kode bahasa Indonesia karena tengah melakukan tindak 
tutur kepada pembeli yang memilih penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian pedagang ini 
beralih kode ke bahasa Jawa Ngoko karena ingin berbicara dengan suaminya sendiri yang tentu 
sudah sangat akrab. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

8 
- Pedagang 
- Pembeli  
- Pelayan toko 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : ( BERBICARA KEPADA PELAYAN TOKO) “Sing ngene ono 

mas?” 
PEDAGANG  : ( menimpali) “O yang besar ndak ada.” 
  ( BERALIH KE PELAYAN TOKO) “Sing gede ono ra?” 
  [SIη gΜde εnε ra] 
  (Yang ukurannya besar ada tidak) 
                                                  “O ndak ada, biasa. Agak besar dikit.Yang besar yang gede itu “ 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 7) 
 
              Pedagang mula-mula memilih kode bahasa Indonesia meskipun  pembeli memilih 
penggunaan bahasa Jawa. Kemudian pedagang ini beralih kode ke bahasa Jawa Ngoko karena 
ingin berbicara pelayan toko yang merupakan bawahannya. Alih kode ini dilakukan karena 
peralihan partisipan. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

9 
- Pedagang 
- Pembeli  
- Pelayan toko 

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : ( BICARA PADA PELAYAN TOKO) 
                                              “yang tempelan ngene to.” 
  [yang tΜmpΜlan ngΜnΜ tε] 
  (Yang tempelan begini kan) 
PEMBELI  :”Yang Sonny berapa?” 
PEDAGANG  : “Lima puluh. Yang ini empat puluh. Ini tiga puluh.” 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 6) 
 
              Pedagang mula-mula memilih kode bahasa Jawa Ngoko karena tengah melakukan 
tindak tutur dengan pelayan toko yang memiliki strata sosial di bawahnya. Kemudian pedagang 
ini beralih kode ke bahasa Indonesia karena ingin berbicara kepada pembeli yang berada pada 
tingkat sosial yang setara. Hal ini terjadi karena ada peralihan partisipan. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

10 
- Pedagang 
- Pembeli  
- Pelayan toko 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Kosmos yang  delapan belas ada ndak?” 
 
PEDAGANG  : “Dua lapan adane.” 
                                                  ( BERALIH KE PELAYAN TOKO) 
  “Ke geden.” 
  [KΜ gΜden] 
  (Kebesaran) 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 6) 
 
             Pedagang mula-mula memilih kode bahasa Indonesia saat berbicara dengan pembeli. 
Kemudian pedagang ini beralih kode ke bahasa Jawa Ngoko karena ingin berbicara pelayan 
toko yang merupakan bawahannya. Alih kode ini dilakukan karena peralihan partisipan. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

11 

- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli  
 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Lha kamu ndak kuliah” (BERTANYA PADA PEDAGANG 2) 
PEDAGANG 2  : “Ini baru pulang. Nanti sore lagi.” 
PEMBELI 2 : “Nek Rindang jarang nggone mbahe, malah sok rene.” 
  [nε? Rindaη jaraη ηgεne mbah he, malah sεk rene] 
  (Rindang jarang pergi ke tempat Neneknya, malah seringnya ke 

sini) 
PEDAGANG 1 : “Bocah-bocah lak ngono to akeh-akehe.” 
  [Bεcah-bεcah la? ηεnε ta akεh-akεhhe] 
  (Anak jaman sekarang kebanyakan seperti itu perilakunya) 
PEDAGANG 2  : “Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu Rindang 

kon mampir kono ya.” 
  [Na? kΜtΜmu mba? Ayu naη kampus. Pi nak kΜtΜmu 

Rindaη kεn mampir kεnε ya] 
  (Kalau bertemu mbak Ayu di kampus. Mbak Ayu titip pesan 

buat Rindang supaya mampir ke rumahnya) 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 8) 
 
             Pedagang 2 mula-mula memilih kode bahasa Indonesia saat berbicara dengan pembeli . 
Kemudian pedagang 2 ini beralih kode ke bahasa Jawa Ngoko karena ingin menceritakan 
sesuatu. Alih kode ini dilakukan karena mengutip ucapan. 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

12 
- Pedagang 
- Pembeli  
 

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 2  : “Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu Rindang 

kon mampir kono ya.” 
  [Na? kΜtΜmu mba? Ayu naη kampus. Pi nak kΜtΜmu 

Rindaη kεn mampir kεnε ya] 
  (Ketika bertemu mbak Ayu di kampus. Mbak Ayu titip pesan 

buat Rindang supaya mampir ke rumahnya) 
 
  “Lha jarang main ke sana.” 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 8) 
 
             Pedagang 2 mula-mula memilih kode bahasa Jawa saat menirukan ucapan seseorang. 
Kemudian pedagang 2 ini beralih kode ke bahasa Indonesia karena ingin menjelaskan sebuah 
keadaan. Alih kode ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk berbicara dengan sikap sopan 
kepada pembeli yang usianya lebih tua. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

13 
- Pedagang 
- Pembeli  
 

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 2  : “Wis suwi ora rana.”  
  [Wis suwwi εra rεnε] 
  (Sudah lama memang tidak berkunjung ke sana) 
 
PEDAGANG 2  : “Seneni mbahmu lakan kowe ndang. Tak ngonok ke.” 
  [SΜnεnni mbahmu la? an kεwe Ndaη. Ta? ηεnε?ke]  
  (Kamu nanti bisa dimarahi Nenekmu. Aku bilang begitu) . 
                                               
                                                   “Lha jauh ok kata ne, males kesana.” 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 8) 
 
             Pedagang 2 mula-mula memilih kode bahasa Jawa saat menirukan ucapannya sendiri 
kepada seseorang. Kemudian pedagang 2 ini beralih kode ke bahasa Indonesia karena ingin 
menirukan tuturan seseorang tersebut. Alih kode ini dilakukan karena ingin mengutip peristiwa 
tutur yang lain 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

14 
- Pedagang 1 
- Pembeli 2 
 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 1  : “Titip ke Rindang. Empat hari ndak papa?” 
PEMBELI 2  : “Ndak.” 
PEDAGANG 1  : “Ukuran.” 
PEMBELI 2  : “Nggo KTP piro cik?” 
 ` [ηgo KTP pirε Ci?] 
  (Untuk keperluan membuat KTP ukurannya berapa Cik) 
PEDAGANG 1  : “KTP tok ? Sijine ndak.” 
  [KTP tεk Sijine nda?] 
  (Hanya untuk keperluan pembuatan KTP ? Tidak memerlukan 

yang berukuran 3R ?) 
 
Analisis :                                                                                                                  (Percakapan 8) 
 
             Pedagang 1 mula-mula memilih kode bahasa Indonesia, kemudian beralih ke dalam 
kode bahasa Jawa ngoko. Hal ini terjadi akibat penyesuaian terhadap pilihan bahasa pembeli. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

15 
- Pedagang 1 
- Pembeli  
- Pedagang 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Bawang gorenge seperempat berapa ya cik?” 
PEDAGANG 1 : Dua ribu.(BERALIH BICARA KEPADA SUAMINYA YANG 

JUGA SEBAGAI PEDAGANG) 
 
  “Kae mau tak ke”i catetan. Tuku ndok.” 
  [Kaε mau ta? kε?i catΜt tan. Tuku ndε?] 
  (Tadi dia sudah saya beri catatan belanja supaya ingat untuk 

membeli telur) 
 
PEMBELI  : “Bumbu nasi goreng Indofood ada?” 
PEDAGANG 1 : “Ndak ada. Ada tapi yang kering.” 
 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 10) 
 
             Pedagang 1 mula-mula memilih kode bahasa Indonesia, kemudian beralih ke dalam 
kode bahasa Jawa ngoko dan kembali menggunakan kode bahasa Indonesia. Hal ini terjadi 
akibat perubahan lawan bicara. 
 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

16 
- Pedagang 1 
- Pembeli  
- Pedagang 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Milih frame dulu. Ini sama semua? Milih ini.” 
PEDAGANG 1 : “Ini ya? Dicatet dulu aja ya mas. Diukur yang pas dulu aja. 

Mari!” 
  ( BERALIH KEPADA ISTRINYA). 
 “Mah mase diukur sing pas sik.” 
  [Mah mas se diukUr sIη pas si?] 
  (Mah, Masnya diukur dulu yang pas) 
 “Ukurane satu seperempat apa pira.” 
  [ukUr rane satu seperempat εpε pirε] 
  (Ukurannya yang lama kira-kira satu seperempat) 
 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 12) 
 
             Pedagang 1 mula-mula memilih kode bahasa Indonesia, kemudian beralih ke dalam 
kode bahasa Jawa ngoko dan kembali menggunakan kode bahasa Indonesia. Hal ini terjadi 
akibat perubahan lawan bicara 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

17 
- Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : “Jaman biyen turut-turut dalan iki we seket rupiah saiki aku jual 

tigaratus.” 
  [Jaman biyεn turUt-turUt dalan iki wε sεkΜt rupiyah sa? iki 

aku jual tiga ratus] 
  (Waktu masih berjualan di jalan dulu harganya hanya lima 

puluh rupiah sekarang saya jual dengan harga tiga ratus 
rupiah) 
(BERCERITA) “Eh mau? Mau apa? Ini lima puluh lho tadi 
minum. Oh ya he e.” 

PEMBELI  : “Pinggir dalan?” 
 
Analisis :                                                                                                               (Percakapan 15) 
             Pedagang  mula-mula memilih kode bahasa Jawa. Kemudian pedagang  ini beralih 
kode ke bahasa Indonesia karena ingin menirukan tuturan seseorang tersebut. Alih kode ini 
dilakukan karena ingin mengutip peristiwa tutur yang lain  

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

18 
- Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : “Jaman biyen aku jek neng dalan-dalan aku turune kan neng 

hotel.Sales-sales kan akih.” 
  [Jaman biyεn aku jε? nΜη  dalan-dalan aku turune kan 

neη hotel.Sales-sales kan akih] 
  (Waktu itu aku masih berjualan di jalan dan tinggal di hotel. 

Banyak kenal sales) 
  “Ada kopi, sales macem-macem, sales segala macem. Eh mau 

apa? minum? Minum apa tak kasih. Kok gitu? Ini bagus ndak 
ada ndeg-ndegane. Trus? Ya itu to dicampur gula. Ndak pake 
yo ndak papa. Heh lima puluh ik.” 

 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 15) 
 
             Pedagang  mula-mula memilih kode bahasa Jawa. Kemudian pedagang  ini beralih 
kode ke bahasa Indonesia karena ingin menirukan tuturan seseorang tersebut. Alih kode ini 
dilakukan karena ingin mengutip peristiwa tutur yang lain. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

19 
- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli  

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1 : “Apa dik?” 
PEMBELI  : “Kabel RCA yang satu keluar tiga punya ndak?” 
PEDAGANG 1 : “Yang RCA biasanya keluar dua. Tapi sebentar ya. (BERALIH 

KE ISTRINYA) Mah, ini mah.”  
  “Kabel RCA sing metune telu duwe ra?” 
  [kabΜl RCA sIη mΜtune tΜlu duwe ra] 
  (Kabel RCA yang punya tiga saluran punya tidak) 
  “Biasane kan dua tok ya?” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 16) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih ke kode bahasa Jawa ketika 
berbicara dengan istrinya. Alih kode ini disebabkan perbedaan  mitra tutur. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

20 
- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli  

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Yang biasa di diskman apa di handycam tu lho cik..” 
  “Ono ra koh?” 
  [εnε ra koh] 
  (Ada tidak Koh) 
 
PEDAGANG 1 : “O.. belum pernah tahu. ( PADA ISTRINYA) 
  Dadi ono sing telu to? “ 
  [Dadi εnε sIη tΜlu tε] 
  (Ternyata ada yang tiga saluran ya) 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 16) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih ke kode bahasa Jawa ketika 
berbicara dengan istrinya. Alih kode ini disebabkan perubahan  mitra tutur. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

21 
- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli  

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1 : “Apa dik?” 
PEMBELI  : “Kabel RCA yang satu keluar tiga punya ndak?” 
PEDAGANG 1 : “Yang RCA biasanya keluar dua. Tapi sebentar ya. (BERALIH 

KE ISTRINYA) Mah, ini mah.”  
  “Kabel RCA sing metune telu duwe ra?” 
  [kabΜl RCA sIη mΜtune tΜlu duwe ra] 
  (Kabel RCA yang punya tiga saluran punya tidak) 
  “Biasane kan dua tok ya?” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 16) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih ke kode bahasa Jawa ketika 
berbicara dengan istrinya. Alih kode ini disebabkan perbedaan  mitra tutur. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

22 
- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli  

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1  : “Lho terserah, maunya yang apa.  Nanti paling ora tiga puluh, 

tinggal mau ngambil yang mana. Yang seiko-seiko 100 lebih, ya 
400 lebih.” 

PEMBELI  : “yang 30an?” 
PEDAGANG 1  : “Ana telung puluhan koh?” 
  [εnε sIη tΜluη pulUh han koh] 
  (Apakah ada yang seharga sekitar tiga puluhan ribu rupiah 

Koh) 
PEDAGANG 2  : “Kuwi to!” 
  [ kuwi tε] 
  (Yang itu) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 17) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih ke kode bahasa Jawa ketika 
berbicara dengan kakaknya. Alih kode ini disebabkan perbedaan  mitra tutur. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

23 
- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli  

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 2  : “yo kotak, sam ban go. Sing sak warna iki sembilan lima.” 
  [sIη sa? warna iki sembilan lima] 
  (Yang warnanya sama harganya sembilan puluh lima ribu 

rupiah) 
PEDAGANG 1 : “Nak kuwi san ban go ? iki piro koh?” 
  [na? kuwi san ban gε iki pirε kεh] 
  (Jika barang tadi seharga sembilan puluh lima ribu rupiah? 

Yang ini harganya berapa?) 
PEDAGANG 2  : “Sembilan puluh.” 
PEDAGANG 1 :  (Beralih ke pembeli) “tiga lima.” 
PEMBELI  : “Ya yang ini.” 
 
Analisis :                                                                                                                (Percakapan 17) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Jawa saat bicara dengan kakaknya, kemudian beralih ke 
kode bahasa Indonesia ketika berbicara dengan pembeli. Alih kode ini disebabkan perbedaan  
mitra tutur. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

24 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa  
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG  : “Apa ?” 
PEMBELI  : “Semir.” 
  [sΜmIr] 
  (Saya mau beli semir) 
PEDAGANG  : “Semir sing bubuk apa sing banyu. Biasane nganggo sing apa?” 
  [sΜmIr sIη bubu? εpε sIη banu. Biasane ηaηgo sIη εpε] 
  (Perlunya semir yang bubuk apa yang cair? Biasanya memakai 

yang jenis apa?) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 18) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli, kemudian beralih 
ke kode bahasa Jawa ketika pembeli menggunakan bahasa Jawa. Alih kode ini disebabkan oleh 
penyesuaian bahasa mitra tutur. 

 
 
 
 
 
 



 119

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

25 
- Pedagang 1 
- Pembeli 1 
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa  

Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1 : “Punya ini nggak mbak, apa… sabun mandi sing refilan  yang 

cair (…) Detol?” 
PEDAGANG  : “Oh.. Detole nggak punya.” 
PEMBELI 1 : “Lifebuoy ?” 
PEDAGANG : “Lifebuoynya ada.” 
PEMBELI 2  : “Sampo botolan yang  ….“   
PEDAGANG  : “Apel wontene sak niki.” 
  [apel wontΜnne sa? niki] 
  (adanya yang apel) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 19) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli 1, kemudian 
beralih ke kode bahasa Jawa Ngoko Alus ketika datang pembeli 2 menggunakan bahasa Jawa. 
Alih kode ini disebabkan oleh diajakbicaranya pedagang oleh pembeli lain. Pedagang 
menggunakan bahasa Jawa Ngoko Alus  demi lebih bersikap sopan karena selain baru tiba juga 
pembeli 2 usianya lebih tua dari pembeli 1. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

26 
- Pedagang 1 
- Pembeli 1 
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa  

Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1 : “Biore. Sampo Lifebuoy yang anti ketombe yang ….” 
PEDAGANG  : “Sasetan?” 
PEMBELI 1  : “Isine piro mbak?” 
  [isine pirε mba?] 
  (Isinya berapa mbak) 
PEDAGANG : “isine pat likur. 
  [isine pat li?kUr] 
                        (Isinya dua puluh empat saset 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 19) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli, kemudian beralih 
ke kode bahasa Jawa ketika pembeli beralih kode ke bahasa Jawa. Alih kode ini disebabkan 
faktor menyesuaikan dengan bahasa mitra tutur.  
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

27 - Pedagang 1 
- Pembeli 1 Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa  
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : “Empat lima ratus.” 
PEMBELI 3  : ( menyela ) “Cik wonten minyak alit-alit?” 
  [ci? Wonten mina? alIt-alIt] 
  (Cik ada minyak alit-alit) 
PEDAGANG  : “Minyak alit-alit ki sing opo?” 
  [mina? alIt-alIt ki siη εpε] 
  (minyak alit-alit yang seperti apa) 
  “Oh… rong ewu……”.. 
  [o.. roη ewu] 
  (Oh.. harganya dua ribu rupuah) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 19) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli 1, kemudian 
beralih ke kode bahasa Jawa  ketika datang pembeli 2 yang menggunakan bahasa Jawa. Alih 
kode ini disebabkan faktor menyesuaikan dengan bahasa mitra tutur.  

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

28 - Pedagang 1 
- Pembeli 1 Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa  
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 1 : “Mas apa?” 
PEMBELI  : “Coffe mix sing……” 
PEDAGANG 1 : “Sing saset ?” 
  [sIη sasεt] 
  (yang kemasan saset) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 20) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli , kemudian beralih 
ke kode bahasa Jawa Krama ketika pembeli beralih kode ke bahasa Jawa. Alih kode ini 
disebabkan faktor menyesuaikan dengan bahasa mitra tutur.  
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

29 
- Pedagang 1 
- Pedagang 2 
- Pembeli 1 

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 1 : “Sak renteng opo sak …… ?” 
  [sa? Rεntεη εpε sa?.....] 
  (Mau yang satu rentengan apa eceran) 
PEMBELI  : “Sak renteng isine piro mbak?” 
  [sa? Rεntεη isine pirε mba?] 
  (satu renteng isinya berapa saset ya mbak) 
PEDAGANG 1 : “Sepuloh.” 
  [sepulUh] 
  (sepuluh saset) 
PEMBELI  : “Yo. Piro?” 
  [yε  pirε] 
  (Ya berapa harganya) 
PEDAGANG 1 : ( pada PEDAGANG 2 ) “Cik Coffe mix sepuluh berapa?” 
PEDAGANG 2  : “Enam tiga.” 
PEDAGANG 1 : “Enam tiga.” 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 20) 
 
             Pedagang meggunakan bahasa Jawa saat bicara dengan pembeli , kemudian beralih ke 
kode Indonesia. Ketika berbicara dengan pedagang 2. Alih kode ini disebabkan faktor 
menyesuaikan dengan bahasa mitra tutur.  

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

30 - Pedagang 1 
- Pembeli 1 Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI : “Sampurna kretek sing cilik setunggal mawon kok mas.” 
  [sampurna krεtεk sIη cilIk sΜtuηgal mawεn kO? mas] 
  (Sampuna kretek yang ukurannya kecil jumlahnya satu saja kok 

mas) 
PEDAGANG  : “TΜlu ?” 
  [telu] 
  (Belinya tiga) 
PEMBELI  : “Setunggal !” 
  [sΜtuηgal] 
  (Satu saja) 
PEDAGANG  : “Dua ribu.” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 21) 
 
             Pedagang mula-mula meggunakan bahasa Jawa ragam Ngoko saat bicara dengan 
pembeli. Sedang pembeli pada saat itu menggunakan bahasa Jawa ragam Ngoko Alus yang bagi 
pembeli itu seperti ragam Krama,  pedagang kemudian beralih ke kode bahasa Indonesia yang 
dianggapnya memenuhi kaidah kesopanan yang setara dengan penggunaan ragam Ngoko Alus 
oleh pembeli. Alih kode ini disebabkan faktor penyesuaian dengan bahasa mitra tutur/faktor 
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memenuhi kaidah kesopanan. 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

31 - Pedagang 1 
- Pembeli 1 Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa  
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 1  : “Koh ! Pati setengah, maesenane setengah, sele sak ons….” 
PEDAGANG  : “Tadi tepung sagu?” 
PEMBEL 1  : “Pati.” 
PEDAGANG  : “Oh bukan  sagu! Oh.. tadi mbake ya?” 
  “Tak kiro sagu!Limolas wolong atus.” 
  [ta? Kirε sagu …  limεlas wεlεη atUs] 
  (Saya kira mintanya tepung sagu. Lima belas ribu delapan ratus 

rupiah) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 22) 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli, 
kemudian beralih ke kode bahasa Jawa setelah mengetahui bahwa ia telah mengambil barang 
yang salah. Alih kode ini disebabkan faktor menutupi rasa malu. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

32 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa  
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Duwe Nutrisari nggak mbak?” 
PEDAGANG  : “Punya.” 
PEMBELI  : “Sing jambu?”( PEDAGANG menggeleng)  
  [sIη jambu] 
  (yang rasa jambu) 
  “Ono ne opo?” 
  [εnε ne εpε] 
  (adanya apa) 
PEDAGANG  : “Jeruk.” 
  [jerU?] 
  (rasa jeruk) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 23) 
 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli, 
kemudian beralih ke kode bahasa Indonesia setelah mengetahui bahwa pembeli lebih memilih 
pemakaian bahasa Jawa. Alih kode ini disebabkan faktor  menyesuaikan bahasa mitra tutur. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

33 - Pedagang 1 
- Pembeli 1 Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 1  : “Super enam belas dua, Sampurna kretek dua, Mild dua, tuju 

enam dua, GGF satu, Malboro satu, Samsu ne enam belas satu, 
Ekstra Joss satu, Korek e satu.” 

PEDAGANG 1  : “Korek e sak pak ?” 
  [korε?ε  sa? Pa?] 
  (Koreknya satu pak) 
PEMBELI 1  : “Iya…. Tepung ketan punya ndak cik ?” 
PEDAGANG 1  : “O… ndak ada.” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 24) 
 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Jawa saat bicara dengan pembeli, kemudian 
beralih ke kode bahasa Indonesia setelah pembeli beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Alih 
kode ini disebabkan faktor  menyesuaikan bahasa mitra tutur. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

34 
- Pedagang 1 
- Pembeli 1 
- Pembantu 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 1  : “Kecape Lele setengah kilo.” 
PEDAGANG 1  : (beralih ke pembantu) 
  “Di! Kei siji Di!” 
  [Di kε?i siji Di] 
  (Di tolong bawa kecapnya satu ke sini) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 24) 
 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli, 
kemudian beralih ke kode bahasa Jawa saat berbicara kepada pembantu. Alih kode ini 
disebabkan faktor  perpindahan mitra tutur. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

35 
- Pedagang 1 
- Pembeli 1 
- Pembantu 

Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   
bahasa  Jawa 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 2  : (mengambil sabun cuci) “Sabun cuci sama apa?” 
PEMBELI 2  : “Sama Hemaviton Jreng satu aja. Punya sabun cair sing isi 

ulang?” 
PEDAGANG 2  : “O.. ndak ada.” ( mengeluarkan Hemaviton Jreng ) 
PEMBELI 1  : (menyela) “Iki gen nganu ki …”…. 
  [iki gεn ηanu ki] 
  (Ini dipergunakan supaya…) 
PEDAGANG 2  : “Gen opo? Gen lonjak-lonjak?” 
  [gεn εpε gεn lεnja? lεnja?] 
  (Supaya apa?supaya kuat lompat-lompat) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 24) 
 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli 2, 
kemudian beralih ke kode bahasa Jawa saat berbicara kepada pembeli 1. Alih kode ini 
disebabkan faktor  perpindahan mitra tutur dan faktor pergantian topik pembicaraan. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

36 - Pedagang 1 
- Pembeli 2 Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 1  : “Tujuh ribu.” 
PEMBELI 2  : “Iya sekalian.” 
  “Isine sepuloh ya?” 
  [isine sepulUh ya] 
  (Isinya ada sepuluh buah ya) 
PEDAGANG 1  : “Isine sepuloh.”  
  [isine sepulUh ] 
  (Isinya ada sepuluh buah ) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 24) 
 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan pembeli 2, 
kemudian beralih ke kode bahasa Jawa karena pembeli melakukan alih kode ke dalam bahasa 
Jawa. Alih kode ini disebabkan faktor  terpengaruh oleh peralihan yang dilakukan mitra tutur. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

37 - Pedagang 2 
- Pembeli 1 Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 1  : (menyela) “Nggolek lengo tanah angel.” 
  [ηgolε? leηε tanah aηεl] 
  (Mau beli minyak tanah susah) 
PEDAGANG 2  : “Opo iyo ah.” 
  [εpε iyo ah] 
  (yang benar saja) 
  ”Di mana?” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 24) 
 
             Pedagang awalnya meggunakan bahasa Jawa saat berbicara dengan pembantunya  
kemudian beralih kode ke bahasa Indonesia. Alih kode ini disebabkan faktor  perpindahan mitra 
tutur dan faktor beralihnya suasana bicara. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

38 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  [Kelire] 
  (Warnanya apa) 
PEMBELI  : “Yang putih.” 
PEDAGANG  : “Yang putih?” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 25) 
 
             Pedagang dan pembeli sama-sama terpengaruh-mempengaruhi terjadinya peristiwa alih  
kode  dalam peristiwa tutur di atas. Peristiwa alih kode terjadi karena ada faktor  terpengaruh 
pemilihan bahasa mitra tutur. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

39 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Sedotan duwe Cik ?” 
  [sedεtan duwe Ci?] 
  (punya sedotan Cik) 
PEDAGANG  : “Sak mplek?” 
  [sa? mplε?] 
  (satu bunkus) 
PEMBELI  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (ya satu bungkus) 
  “Jadinya berapa?” 
PEDAGANG  : “Tiga ribu sama seribu. Empat ribu.” 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 25) 
 
             Pedagang dan pembeli sama-sama terpengaruh-mempengaruhi terjadinya peristiwa alih  
kode  dalam peristiwa tutur di atas. Peristiwa alih kode terjadi karena ada faktor  terpengaruh 
pilihan bahasa mitra tutur. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

40 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 1 : “Tripleks pintu berapa?” 
PEDAGANG 1 : “Dua ribu.” 
  (beralih ke PEMBELI 2) “Karo paku ya’e.” 
  [karε pakune ya?e] 
  (Barangkali sama paku ya) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 26) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain yang diantara 
keduanya telah tercapai situasi akrab sebelumnya. Peristiwa alih kode ini diakibatkan faktor 
berubahnya situasi tutur. 

 
 
 
 
 



 127

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

41 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 2  : “Berapa?” 
PEMBELI 1  : “Lima. Berapa?” 
PEDAGANG 2  : “Tujuh ratus lima puluh.” 
  ( beralih ke PEMBELI 2 ) “Bapake wis didoli?” 
  [Bapa?e wis didεli] 
  (Bapak apakah anda sudah ada yang melayani) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 27) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain sedang  diantara 
keduanya telah tercapai situasi akrab sebelumnya. Peristiwa alih kode ini diakibatkan faktor 
berubahnya situasi tutur. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

42 - Pedagang  
- Pembeli  Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 2  : “Gembok.” 
PEDAGANG  : “Sing gedhi sing cilik ?” 
  [SIη gΜdhi singη cilI?] 
  (Yang ukurannya besar apa yang kecil) 
PEMBELI 2  : “Sing cilik piro?” 
  [sIη cilI? Pir⊃] 
  (yang ukurannya kecil berapa) 
PEDAGANG  : “Ini. Enam ribu.”  
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 28) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika pembeli menanyakan harga. Pedagang 
menganggap pembeli serius terhadap penawaran tersebut sehingga pedagang berusaha  bersikap 
lebih sopan dengan beralih kode ke bahasa Indonesia. Peristiwa alih kode ini diakibatkan faktor 
ingin menarik minat pembeli. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

43 - Pedagang  
- Pembeli 2 Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 2  : “Tante, ini yang warna kuning ada nggak Tante?” 
PEDAGANG  : “Ada. Enam ribu.” 
  (beralih ke PEMBELI 1)“Jare diijoli paku?” 
  [Jare diij⊃li paku] 
  (Katanya mau ditukar dengan paku saja) 
 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 28) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain sedang  diantara 
keduanya telah tercapai situasi akrab sebelumnya. Peristiwa alih kode ini diakibatkan faktor 
berubahnya situasi tutur. 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

44 
- Pedagang 
- Pembeli 1  
- Pembeli 2 

Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   
bahasa  Indonesia 

Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG  : “Digawa ngene apa diwadahi ?” 
  [Dig⊃w⊃ ηεnε ⊃p⊃ diwadai] 
  (Dibawa begini saja apa mau dimasukan ke dalam tas) 
PEMBELI 1  : “Diwadahi tas!” 
  [Diwadai tas] 
  (Dimasukan ke dalam tas saja) 
PEMBELI 2  : “Tante mau nyari enting-enting gepuk sama ….” 
PEDAGANG  : “Eting-enting gepuke habis ik. Tinggal yang rajang. Gepuke 
    besok pagi jam tujuan.” 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 30) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain. Peristiwa alih 
kode ini diakibatkan faktor menyesuaikan pilihan basa pembeli. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

45 - Pedagang  
- Pembeli 2 Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
ORANG : “Tak isah-isah ndak bisa ?” 
PEDAGANG  : “Wis ora payu kowe.” 
  [Wis o⊃ra payu ko⊃we] 
  (Kamu sudah tidak diperlukan lagi) 
  “Kene!” 
  [Kene] 
  (Ke sini kamu) 
  “Mengko tak kon.” 
  [Meηko ta? kon] 
  (Nanti kamu saya suruh) 
  “Kene sik.” 
  [Kene si?] 
  (Ke sini dulu) 
 
PEMBELI  : “Obat sariawan ada nggak ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Enam ratus.” 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 31) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain. Peristiwa alih 
kode ini diakibatkan faktor berubahnya situasi tutur menuju ke hal teknis. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

46 - Pedagang  
- Pembeli 2 Alih Kode Bahasa  Jawa ke dalam   

bahasa  Indonesia 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG  : Ijoli paku wae.” 
  [Ij⊃li paku wae.] 
  (Ditukar dengan paku saja ya) 
 
  (beralih ke pembantu) “Enam ratus enam ya mbak.” 
  ( beralih ke PEMBELI 1 ) “Pakune yang mana?” 
   
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 28) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain. Peristiwa alih 
kode ini diakibatkan faktor berubahnya situasi tutur menuju ke hal teknis. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

47 - Pedagang  
- Pembeli 2 Alih Kode Bahasa  Indonesia ke dalam   

bahasa  Jawa 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1     : “Hpnya bawa nggak mas?” 
PEMBELI  : “Bawa. Ini.” 
                                                  ( ………… ) 
PEDAGANG 1       : “Kok salah.” 
PEMBELI  : “Bener kok.” 
  [BΜnΜr ko?] 
  (kan sudah benar) 
PEDAGANG 1 : “Salah, tulisane salah.” 
  [salah tulIsane salah] 
  (itu salah karena pada teks pemberitahuannya menyatakan itu 

salah) 
Analisis :                                                                                                                 (Percakapan 32) 
 
             Pedagang melakukan alih kode ketika berbicara pada mitra tutur lain. Peristiwa alih 
kode ini diakibatkan faktor berubahnya situasi tutur . 
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LAMPIRAN 3 
Transkrip hasil wawancara. 
 
WAWANCARA 1 DENGAN SEORANG MAHASISWI CINA BERNAMA 

YULIA  
USIA 20 TAHUN MENGENAI PEMILIHAN BAHASA SEHARI-HARI 
 
PENANYA  : Aku meh tanya. Bahasa apa yang sering digunakan di  

lingkungan keluarga? 
RESPONDEN  : Yo Indonesia campur ngoko. 
PENANYA  : Nak diluar keluarga misale kaya di tempat umum, sekolah.? 
RESPONDEN  : Dominane Indonesia. 
PENANYA  : Misale nak ning toko? 
RESPONDEN  : Yo bahasa Indonesialah. 
PENANYA  : Sama semua orang? 
RESPONDEN  : Sama semua orang. Bahasa Indonesia yang biasa aja. 
PENANYA  : Bahasa  yang digunakan saat menghadapi pembeli dari 

sama- 
sama Cinane trus yang dikenal dan sebaya? 

RESPONDEN  : Karena aku tidak tahu bahasa Cina. Nak harga-harganya  
terkadang pake. Tapi Cuma sama yang kenal. 

PENANYA  : Sing ora dikenal? 
RESPONDEN : Ndak. Soale takut salah. Orang aku tahune Cuma cepek 

doang.  
Paling pake sebutan om apa tante gitu. 

PENANYA  : Nak sama sebaya, akrab tapi cicik-cicik juga? 
RESPONDEN : Indonesia banget. Wong mereka juga ndak tahu, kan mesak 

ke. 
PENANYA  : Masih yang Cina tapi lebih tua? 
RESPONDEN  : Ya sama. Pake bahasa tetep Indonesia resmi sekali, jangan 

ada  
ngokonya. Sensornya bekerja. Tanpa sadar mungkin 

terkadang  
ngoko, tapi kalo sensornya bekerja ya diusahakan tidak. 

PENANYA  : Yang tidak dikenal? 
RESPONDEN : Indonesialah. 
PENANYA  : Yang akrab, lebih tua? 
RESPONDEN  : Akrab tapi lebih tua? Wah kasusnya lebih tua gimana tu?  

Lebih tuanya om-om apa mas-mas begitu? 
PENANYA  : Pokoknya lebih tua darimu. Tergantung yo? 
RESPONDEN  : Tergantung. Nak akrab banget ya gojeknya sampe ngoko- 

ngoko. Tapi diusahakan tetep bahasa Indonesia. Tetep. 
PENANYA  : Nanti jatuh ya harga dirinya jatuh. 
RESPONDEN  : Jatuh. Iya. 
PENANYA : Trus kalo yang lebih muda? 
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RESPONDEN  : Lebih muda? Tetep pake bahasa Indonesia. Malah 
diperhalus,  
tidak terlalu resmi tidak kaku-kaku begitu. 

PENANYA  : Kalo yang akrab ? 
RESPONDEN  : Ya akrab lah. Mungkin bahasa Indonesianya lebih akrab 

lah. 
PENANYA  : Sekarang dari orang Jawa yang dikenal sebaya? 
RESPONDEN  : Campur ya, rangenah. Ngoko, Jowo Inggris, Inggris Jowo. 
PENANYA  : Yang tidak dikenal ? 
RESPONDEN  : Yang tidak dikenal bahasa Indonesia. Tetep aja meskipun            

orangnya ngomong pake ngoko gue bahasa Indonesia  
jawabnya. Karena saya sama-sama nggak bisa bahasa jawa. 

PENANYA  : Trus yang dikenal saja? 
RESPONDEN  : Yang dikenal bahasa Indonesia. Masa gue mau pake bahasa  

Inggris. Kan saru! 
PENANYA : Trus Jawa dikenal lebih tua? 
RESPONDEN  : Lha nak kono ngomong Jowo yo tak jak omong Jowo. 

Jawanya  
mungkin yang diminimkan. Karena Jawa halus saya tidak 

bisa.  
Begitu. 

PENANYA  : Indonesiane Indonesia piye? 
RESPONDEN  : Nyantai aja. 
PENANYA  : Yang tidak dikenal? 
RESPONDEN  : Bahasa Indonesia lah. 
PENANYA  : Yang akrab tapi lebih tua? 
RESPONDEN : Indonesia kabeh ah. Karena saya menghormati orang yang  

lebih tua. Begitu. 
PENANYA  : Trus sekarang yang dikenal tapi lebih muda ? 
RESPONDEN  : Jawa? Campur Jawa mbek Indonesia. Tapi frekuensinya 

lebih  
banyak Indonesia. 

PENANYA  : Trus kalo yang tidak dikenal? 
RESPONDEN : Ya Indonesia. Kan menunjukan harga diri saya tinggi.  

(BERGURAU) 
PENANYA  : Kalo sekarang yang akrab? 
RESPONDEN  : Eee Akrab. Keto’e lebih dominan Indonesia. Paling ya kalo  

misalnya dia orangnya bisa Jawa ya paling nyeplos-nyeplos  
ngoko setitik. Mungkin malah ngoko kabeh. 

PENANYA  : Ada sebutan nggak? 
RESPONDEN  : Paling ya kalo orangnya lebih kecil ya paling ya dik, gitu. 
PENANYA  : Yang dari etnis lain? 
RESPONDEN  : Indonesia banget. Kaku banget Indonesianya. Kan mereka  

diajak ngomong bahasa Jawa juga nggak mudeng. Begitoh. 
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WAWANCARA MENGENAI PEMILIHAN BAHASA SEHARI-HARI, 
NARASUMBER BERNAMA KRISTIN SEORANG WANITA CINA BERUSIA 
46 TAHUN YANG MENJALANKAN USAHA STUDIO FOTO . 
 
 
PENANYA  : Biasane bahasa yang digunakan dilingkungan keluarga itu 

apa? 
RESPONDEN  : Yo bahasa Indonesia nek sing sini. 
PENANYA  : Ndak ada campuran bahasa-bahasa apa? 
RESPONDEN  : Paling yo nek harga-harga opo.Ya ada kalo nek sebagian. 
PENANYA  : Trus nak diluar keluarga misale nek pergi kepasar tu 

bahasane  
pakek apa? 

RESPONDEN  : Campur. Tergantung yang dija’i ngomong iso ndak. Nek 
sing           
dija’i  ngomong isa ya nurutke yang dija’i ngomong. 

PENANYA  : Jawa bisa Indonesia bisa gitu masute? Kalo pas ngelayani 
gini  
di toko? 

RESPONDEN  : Yo podo wae. 
PENANYA  : Tergantung orangnya juga? 
RESPONDEN  : He..em. Kalo orangnya ndak bisa tak ajak bahasa Indonesia 

ya  
terpaksa aku ngikuti mereka. 

PENANYA  : Kalo sama pembeli yang keturunan Chinese trus yang 
dikenal  
dan sebaya tu pake nya apa? 

RESPONDEN  : Kebanyakan mereka ndak kenal aku nak Chinese. Mereka 
nek  
omong sama ome ya bisa Chinese. 

PENANYA  : Trus kalo Chinese yang tidak dikenal? 
RESPONDEN  : Yo bahasa Indonesia. 
PENANYA  : Indonesianya kaya apa? 
RESPONDEN  : Ha nek gini ya pake formal. 
PENANYA  : Trus kalo yang akrab. Sudah kenal. 
RESPONDEN  : Ya ngoko. 
PENANYA  : Jawa? Nggak ada sebutan tante? 
RESPONDEN  : Ya tergantung. Nak muda ya tante. Tapi nek kadang nek  

orang-orang sing biasa di kantor ngundange ya bu ya pak. 
PENANYA  : kalo yang lebih tua dan ndak dikenal ? 
RESPONDEN  : Ya bahasa Indonesia. Soale kan menghormati. 
PENANYA  : Trus kalo yang dikenal  dan lebih tua? 
RESPONDEN  : Ya podo wae. Pake bahasa Indonesia. Ndak berani pake 

ngoko. 
PENANYA  : Kalo yang nggak dikenal lebih tua? 
RESPONDEN  : Bahasa Indonesia. Tetep. 
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PENANYA  : Ada panggilannya ndak ? 
RESPONDEN  : Ya panggilane ya Koh apa Cik. Nek Jawa ya Bu apa Mbak. 
PENANYA  : Kalo yang dikenal tapi lebih muda, Cina? 
RESPONDEN  : Aku ndak pernah manggil, paling ya nyo apa nik gitu aja. 

Pake  
namane wae tak panggil mestine nak wis akrab. 

PENANYA : Sekarang yang pembeli dari Jawa, sudah dikenal sebaya 
gitu  
bahasane ? 

RESPONDEN  : Bahasane yo nek dia pake bahasa Indonesia ya tak pake 
bahasa  
Indonesia, misale nek kromo ya pake’ bahasa itu. 

Tergantung 
mereka Ho..o. 

PENANYA  : Trus yang nggak dikenal ya sama aja? Kalo yang akrab? 
RESPONDEN  : Ngoko. 
PENANYA  : Trus kalo yang dikenal dan lebih tua ? 
RESPONDEN  : Tak basani boso Jawa sing lebih halus. Raketang keliru. 
PENANYA  : Kalo yang akrab tapi lebih tua? 
RESPONDEN  : Yo sama saja. Tetep gitu? 
PENANYA : Trus kalo yang lebih muda ? 
RESPONDEN  : Paling namane langsung, mbak apa mas. 
PENANYA : Bahasane ? 
RESPONDEN  : Indonesia, kan mereka kan juga disekolahan pun bahasa  

Indonesia. Jadi ya kepaksa pake bahasa Indonesia. 
PENANYA  : Kalo yang dari Etnis lain, kaya Ambon, Papua gitu? 
RESPONDEN  : Bahasa Indonesia, wong mereka juga isane bahasa 

Indonesia  
tok. Nek bahasa Ambon kan we’e mereka sendiri. 

PENANYA  : Udah tante. Terima kasih. 
 
 
 
WAWANCARA SEPUTAR PEMILIHAN BAHASA CINA DALAM 
INTERAKSI JUAL BELI  DENGAN SEORANG PEDAGANG DARI ETNIS  
JAWA 
 
PENANYA  : Mbak bakul sing Cina ning pasar kae nganggo opo? 

Bahasane? 
PEDAGANG : Yo Bahasa Indonesia to ya, tapi yo ngono kae bahasane.  

Kadang yo ngoko barang. 
PENANYA  : Krama ono ra Mbak? 
PEDAGANG : Nak aku ora tau ngerti, biasane mung ngoko wae. 
PENANYA  : Mbak sing nganggo bahasa Cina ono ra? 
PEDAGANG  : Yo nak singkek podo totok ngono kae to. Cino podo 

cinone.  
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Pokoke beli nganggo harga bangsane tertentu sing ora 
ngerti yo. 

PENANYA  : Rahasia, gen sing liane ora ngerti regane. 
PEDAGANG  : He e. Yo ono aku, ono wong akeh. Kono ora tamu tapi  

  Cino  
wis biasa blonjo. Njur nganggone sejing nojing ngono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136

LAMPIRAN 4 

Transkripsi Data Tuturan 

PERCAKAPAN 1 
KONTEKS : TERJADI PERCAKAPAN DI ANTARA SEORANG 
PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI YANG AKRAB MENGENAI SATU 
HAL BERHUBUNGAN DENGAN SEPEDA MOTOR, TAK LAMA 
KEMUDIAN DATANG SEORANG  PEMBELI LAIN YANG MENYELA 
PERCAKAPAN ITU DAN MEMBUAT SATU PERCAKAPAN BARU 
 
PEDAGANG  : “Rego piro kuwi?” 
  [RΜgε pirε kuwi] 
  (Harganya berapa itu) 
 
PEMBELI 1  : “Ngenyek opo, prima kok. Tak bangun entek loro.” 
  [ηΜnε? εpε  Prima  kε? Ta? baηun Μntε? lεrε] 
  (Jangan menghina, itu Prima. Saya perbaiki habis dua 

juta) 
 
PEDAGANG  : “Tahun pira kuwi primane?” 
  [TaUn pirε kuwi primane] 
  (Buatan tahun berapa Primanya) 
 
PEMBELI 1  : “Sembilan enam.” 
 
PEDAGANG  : “Prima dadi grand kuwi?” 
  [Prima dadi grand kuwi] 
  (Prima berubah jadi Grand itu) 
 
PEMBELI 1  : “Supra, njerone Supra.” 
  [Supra, njΜrone Supra] 
  (Supra, sparepartnya Supra) 
 
PEMBELI 2  : “Rokok Koh.” 
PEDAGANG  : “Rokok apa?” 
PEMBELI 2  : “Gudang garam.” 
PEDAGANG  : “Filter?” 
PEMBELI 2  : “Iya. Sama koreknya.” 
PEDAGANG  : “Jres apa gas?” 
PEMBELI 2  : “Gas. Punya batre Koh?” 
PEDAGANG  : “Ada.” 
PEMBELI 2  : “Yang kecil.” 
PEDAGANG  : “Berapa ya ?” 
PEMBELI 2 : “Dua. Sudah berapa?” 
PEDAGANG  : “Tujuh ribu lima ratus. Terima kasih.” 
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PEMBELI 2  : “Udah ya Om.” 
PEDAGANG  : “Mari.” 
 
 
 
PERCAKAPAN 2 
KONTEKS: PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL 
PEMBELI MENANYAKAN HARGA ADAPTOR YANG BERUKURAN 
KECIL. 
 
PEMBELI  :  “Misi mbak. Adaptor ?” 
PEDAGANG  : “Adaptor?” 
PEMBELI : “Yang kecil.” 
PEDAGANG  : “Yang setengah ampere tu ?” 
PEMBELI  : “Ya yang itu, berapa ?” 
PEDAGANG  : “Ini, sebentar ya…. Yang ini harga sembilan ribu.Yang 

ini biasane ada yang delapan setengah.” 
PEMBELI  : “Ndak ada yang delapan setengah?” 
PEDAGANG : “He..e. habis.” 
PEMBELI  : “Yang ini  kabele tok ?” 
PEDAGANG  : “He..em nak ini kabele tok ni. Yang delapan setengah 

yang lebih kecil sedikit ya.” 
PEMBELI  : “lebih ringan.” 
PEDAGANG  : “He..em habis ik, tinggal itu. Laine besar ya. Nak ini 

satu ampere. Lebih berat.” 
PEMBELI  : “Berapa?” 
PEDAGANG : “Hargane nak itu lima belas.” 
PEMBELI  : “Ndak bisa kurang?” 
PEDAGANG : “Ini paling empat belas setengah. Hargane lima belas.” 
PEMBELI  :”Ya udah beli yang ini saja.” 
 
PEDAGANG :”Tinggal volte mbok cocoke.”  
  [tinggal volte mbεk cεcε? ke] 
  (sesuaikan dulu tegangan listriknya) 
 
  ( PEMBELI MEMBAYAR DENGAN UANG LIMA 

PULUH   RIBU)  
  “Ndak ada uang kecil  ya? 
  
PEMBELI  : “Dua puluh?” 
PEDAGANG  :”Ya dua puluhan ndak papa, malah dua puluhannya 

yang ndak punya. Kembali  lima setengah ya.” 
 
PERCAKAPAN 3 
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KONTEKS : PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK KECIL 
YANG MELIBATKAN SEORANG PEMBELI DENGAN SEORANG 
PENJUAL 
 
PEMBELI : “Chargernya berapa?” 
PEDAGANG  : “Yang ini. Ini ne tok ya? Ini ne tok dua dua lima ratus, 

empat. Ada sing sepuluhan tapi isi dua. Sepuluh ribu.” 
PEMBELI  : “Lain kali aja.” 
PEDAGANG  :”Ya terima kasih.” 
 
PERCAKAPAN 4 
KONTEKS : SEBUAH PERCAKAPAN TENGAH TERJADI DI SEBUAH 
TOKO OLAHRAGA ANTARA SEORANG PENJUAL DENGAN SEORANG 
PEMBELI YANG KEDUANYA BERETNIS CINA, MEREKA 
MENGGUNAKAN BAHASA JAWA KARENA ALASAN KEAKRABAN 
KEMUDIAN SEORANG PEMBELI LAIN (JAWA) DATANG MENYELA 
PERCAKAPAN ITU. 
 
PEMBELI 1  : “Punya senar gitar ndak cik?” 
PEDAGANG  :”Yang nomor berapa ?” 
PEMBELI 1  :”Yang satu, string”. 
 
PEMBELI 2  : “Nak sanyo sing selawe ono cik?” 
  [Na? Sanyo sIη sΜlawe pirε] 
  (Kalau merek Sanyo yang ukurannya duapuluh lima 

berapa) 
 
PEDAGANG  : “Nem likur.” 
  [NΜm likUr] 
  (Dua puluh enam ribu) 
 
PEMBELI 2  : “Nem likur malahan?” 
  [NΜm likUr malahan] 
  (Harganya malah dua puluh enam ribu) 
 
PEDAGANG  : “Ini Senarnya.” 
PEMBELI 1  : “Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu.” (SETELAH MENERIMA UANG KEMBALI 

KE   PEMBELI 2) 
   
  “Iki lumayan lho. Okeh sing nggunaake. Nek laine kan 

ndak.” 
  [Iki lumayan lho. Okεh siη ηgunakake. Nε? Laine kan 

ndak.] 
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  (Yang ini juga bagus. Banyak pemakainya. Kalau yang 
merek lain tidak seperti itu) 

 
PEMBELI 2  : “Nak sing putih kae wis ora ono ya?” ………….. 
 [Na? sIη putih kae wis εra εnε ya] 
 (Kalau yang berwarna putih sudah tidak ada ya) 
 
PERCAKAPAN 5 
KONTEKS  : SEORANG PEMBELI MENYELA PEMBICARAAN 
YANG  SEBELUMNYA TERJADI ANTARA SEORAN PEMBELI DAN 
SEORANG PENJUAL DI SEBUAH TOKO MAKANAN KECIL 
 
PEMBELI 1  : “Enting – enting yang paling murah ada ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Sepuluh ribu. Berapa?” 
PEMBELI  : “Satu saja.” 
 
PEMBELI 2  : (SUDAH ADA BELUMNYA ) “Pareng Bu.” 
  [parΜη Bu?] 
  (Permisi Bu) 
 
PEDAGANG  : “Nggih. Ini Mas.” 
  [ηgih Mas] 
  (Iya Mas) 
 
PEMBELI 1  : “Selaine sepuluh ribu berapa?” 
PEDAGANG  : “Tujuh setengah, kecil tapi.” 
PEMBELI 2  : “Makasih.” 
PEDAGANG  : “Iya.” 
 
 
PERCAKAPAN 6 
KONTEKS  : PERCAKAPAN TERJADI ANTARA PENJUAL DAN 
PEMBELI DI SEBUAH TOKO KEBUTUHAN RUMAH TANGGA, 
KEBETULAN ADA ORANG KETIGA YANG HADIR DAN MELAKUKAN 
SATU AKTIVITAS NAMUN TIDAK IKUT DALAM PERCAKAPAN ITU. 
 
PEMBELI  : “Beli biore yang merah, yang gede berapa?” 
PEDAGANG  : “Sepuluh ribu. Sama Apa?” 
PEMBELI  : “Sikat gigi. Yang tiga itu ada ndak?” 
PEDAGANG : “O … ndak ada tu aku, satu-satu, pepsoden, oral.” 
PEMBELI  : “Formula ada ndak ?” 
PEDAGANG  : “Formulane habis. Pepesodene yang bulu . Yang biasa  

besok pagi. Ini enak to malahan, sikate lebar ok. Ndak  
seneng?” 
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PEMBELI  :”Ya ndak biasa pake masalahnya. Biasanya yang 
formula itu.” 

PEDAGANG  : “O ndak biasa . Ketoke formulane yo penuh.” 
  “Nak iki kan cilik banget ra penak.” 

[Na? iki kan cilIk bηΜet εra pena?] 
  (kalau yang ini kan ukurannya kecil sekali, jadi tidak 

nyaman dipakai) 
 
PEMBELI  : “Ambil odolnya aja.” 
PEDAGANG  : “Odol yang apa?” 
PEMBELI  : “Pepsoden yang tanggung. Punya paramek?” 
PEDAGANG  : “Satu pa dua?” 
PEMBELI  : “Dua.” 
PEDAGANG  : “Dua berarti sepuluh ribu…. Tiga belas setengah.” 

(PEDAGANG MENERIMA UANG PAS DARI 
PEMBELI) Makasih ya. (KEMUDIAN BERALIH 
KEPADA SUAMINYA YANG SEDARI TADI 
SEDANG MENYAPU LANTAI TOKO)  

   
  “Wis bar sing resik-resik?” 
  [Wis bar sIη rΜsI?-rΜsI?] 
  (Sudah selesai bersih-bersihnya) 
 
PEMBELI  : “Makasih .” 
PEDAGANG  : “Ya mari.” 
 
 
PERCAKAPAN 7 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH TOKO 
ELEKTRONIK BESAR YANG RAMAI DAN SIBUK ANTARA 2 ORANG 
PEMBELI  YANG BERBEDA DALAM SATU KESEMPATAN YANG 
HAMPIR SAMA  DENGAN SATU ORANG PEDAGANG, DALAM 
PERISTIWA ITU DIHADIRI PULA OLEH KEHADIRAN SEORANG 
PEMBANTU/PELAYAN TOKO. 
 
PEMBELI 1  : “Om nyari head phone.” 
PEDAGANG  : “Oya, sebentar dulu ya tak mbilang.” 
PEMBELI 1  : ( BERBICARA KEPADA PELAYAN TOKO) “Sing 

ngene ono mas?” 
PEDAGANG  : ( menimpali) “O yang besar ndak ada.” 
  ( BERALIH KE PELAYAN TOKO) “Sing gede ono 

ra?” 
  [SIη gΜde εnε ra] 
  (Yang ukurannya besar ada tidak) 
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  “O ndak ada, biasa. Agak besar dikit.Yang besar yang 
gede itu “( MENUNJUK KE ARAH BENDA) 

PEMBELI 1  : “Biasa aja.” 
 
PEDAGANG  : ( BICARA PADA PELAYAN TOKO) “yang tempelan 

ngene to.” 
  [yang tΜmpΜlan ngΜnΜ tε] 
  (Yang tempelan begini kan) 
 
PEMBELI 1  :”Yang Sonny berapa?” 
PEDAGANG  : “Lima puluh. Yang ini empat puluh. Ini tiga puluh.” 
PEMBELI 1  :”Yang ini copannya kecil to om ?” 
PEDAGANG  : “Ya kecil . Ini kecil.” 
PEMBELI 1  : “Sonny yang  tiga puluhan ada ndak om?” 
PEDAGANG            : “Ndak ada. Ini kalo kurang empat puluh.”(PEMBELI 

LAIN DATANG) “Apa bu?” 
PEMBELI 2  : “Kosmos yang  delapan belas ada ndak?” 
 
PEDAGANG  : “Dua lapan adane.” ( BERALIH KE PELAYAN 

TOKO) 
  “Ke geden.” 
  [KΜ gΜden] 
  (Kebesaran) 
 
PEMBELI 2  : “Sing wolu las?” 
  [SIη wεlu las] 
  (Yang harganya delapan belas ribu) 
 
PEDAGANG  : “Ndak punya ik.” 
PEMBELI 2  : “Kosmos yang dua lapan berapa?” 
PEDAGANG  : “Yang dua lapan, seratus lapan puluh. Satu lima-lima 

lah.” 
PEMBELI 1  : “VCDne berapa om?” 
PEDAGANG  : “Ini? Yang ini dua lima puluh.” 
PEMBELI 2  : “Yang kecil tu?” 
PEDAGANG  : “He..em.” 
PEMBELI 1  : “Yang paling murah ?” 
PEDAGANG  : “Dua dua lima, murah sekarang.” 
PEMBELI 1  : “Makasih ya om.” 
PEDAGANG  : “Ya mari.” 
 
 
PERCAKAPAN 8 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR YANG BERLANGSUNG DI 
SEBUAH STUDIO FOTO SEDERHANA, PARTISIPANNYA SALING 
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MENGENAL DAN AKRAB. PENGGUNAAN BAHASA JAWA SANGAT 
DOMINAN DAN MEMPENGARUHI PEMAKAIAN BAHASA 
INDONESIANYA. 
 
PEDAGANG 1  : IBU 
PEDAGANG 2  : ANAK PEREMPUAN PEDAGANG 1 
PEDAGANG 2  : SUAMI PEDAGANG 1 
PEMBELI 1 : LAKI-LAKI 
PEMBELI 2 : IBU PEMBELI 1 
 
PEMBELI 1  : “Mau foto tante.” 
 
PEDAGANG 1  : “Lho ndadak foto barang?” 
  [Lho ndada? foto baraη] 
  (Harus foto segala) 
 
PEMBELI 1  : “Buat KTP.” 
 
PEDAGANG 1  : (BICARA KE  PEMBELI2) “Kok ndadak foto ya kok 

an ya? “ 
  [Ko? ndada? foto baraη ko?an ya] 
  (Perlu membuat foto segala ya) 
PEMBELI 1  : “Lha terus gimana?” 
 
PEMBELI 2  : “Duwene berwarna, hitam putih ra duwe.” 
  [Duywεne berwarna hitam putih ra? duwε] 
  (Punya yang foto berwarna, yang hitam putih tidak 

punya) 
 
PEDAGANG 2  : “Biasane ndak papa ik?” 
PEMBELI 1  : “Ini luar biasa.”( BERCANDA) 
PEDAGANG 2  : “Pakek lama biasane.” ( BERCANDA) 
 
PEDAGANG 3 :”Lemu nok saiki malahan. Malahan makmur.” 
  [Lεmu nu? Sa?iki malahan] 
  (Sekarang terlihat agak gemuk ya) 
 
PEDAGANG 3  : (MEMBICARAKAN ANAK PEREMPUAN 

PEMBELI 2 YANG MENJADI TEMAN PEDAGANG 
2) “Lha anake bludas-bludus nang kene.” 

  [Lha ana?e blUdas-blUdos naη kene] 
  (Putrinya sering berkunjung ke sini) 
 
PEMBELI 2  : “Lha kamu ndak kuliah” (BERTANYA PADA 

PEDAGANG 2 ) 
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PEDAGANG 2  : “Ini ijek we pulang. Nanti sore lagi.” 
 
PEMBELI 2 : “Nek Rindang jarang nggone mbahe, malah sok rene.” 
  [nε? Rindaη jaraη ηgεne mbah he, malah sεk rene] 
  (Rindang jarang pergi ke tempat Neneknya, malah 

seringnya ke sini) 
 
PEDAGANG 1 : “Bocah-bocah lak ngono to akeh-akehe.” 
  [Bεcah-bεcah la? ηεnε ta akεh-akεhhe] 
  (Anak yang baru besar sekarang kebanyakan seperti itu 

perilakunya) 
 
PEDAGANG 2  : “Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya.” 
  [Nak ketemu mbak Ayu nang kampus. Pi nak ketemu 

Rindang kon mampir kono ya] 
  (Kalau bertemu mbak Ayu di kampus. Mbak Ayu titip 

pesan buat Rindang supaya mampir ke rumahnya) 
  “Lha jarang men ke sana ok.” 
 
PEMBELI 2  : “Wis suwi ora rana.”  
  [Wis suwwi εra rεnε] 
  (Sudah lama memang tidak berkunjung ke sana) 
 
PEDAGANG 2  : “Seneni mbahmu lakan kowe ndang. Tak ngonok ke. 

Lha jauh ok kata ne, males kesana.” 
  [SΜnεnni mbahmu la? an kεwe Ndaη. Ta? ηεnε?ke]  
  (Kamu nanti dimarahi Nenekmu. Aku bilang begitu) 
 
PEMBELI 2  : “Lha kan cedak rene.” 
  [Lha kan cΜda? kene] 
  (Memang lebih dekat ke sini) 
 
PEDAGANG 1  : “Titip ke Rindang. Empat hari ndak papa?” 
PEMBELI 2  : “Ndak.” 
PEDAGANG 1  : “Ukuran.” 
 
PEMBELI 2  : “Nggo KTP piro cik?” 
 ` [ηgo KTP pirε Ci?] 
  (Untuk keperluan membuat KTP ukurannya berapa 

Cik) 
 
PEDAGANG 1  : “KTP tok ? Sijine ndak.” 
  [KTP tεk Sijine nda?] 
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  (Hanya untuk keperluan pembuatan KTP ? Tidak 
memerlukan yang berukuran 3R ?) 

 
PEMBELI 2  : “Ndak.. Suk mben nak arep di gedek ke rak 

iso.”BERNIAT (MEMBAYAR LANGSUNG TAPI 
DITOLAK PEDAGANG 1).”Sisan wae. Sisan wae.” 

  [Nda? sUk mben wae na? arΜp digedε? ke ra? isε. 
Sisan wae. Sisan wae] 

  (Tidak. Besok saja jika ingin diperbesar. Sekalian saya 
bayar  saja) 

 
PEDAGANG 1  : “Sesuk wae buk, afdruk ke sik.” 
  [Sεsu? wae bU? Afdru? ke si?] 
  (Besok sekalian jika sudah jadi, sekarang diproses dulu 

saja Bu) 
 
PEDAGANG 2  : “Bawa sik wae “(MEMANGGIL PEDAGANG 3, 

PEMBELI MAU PAMIT). “Papah!” 
PEMBELI 2  : “Om… Yo cik…. Pi ?” 
PEDAGANG  : “Ya.” 
 
 
PERCAKAPAN 9 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR DALAM BAHASA JAWA 
OLEH DUA ORANG DI SEBUAH TOKO BAHAN MAKANAN.  
 
PEMBELI  : “Gula.” 
  [Gulε] 
  (Beli gula) 
 
PEDAGANG  : “Gula pinten?” 
  [Gulε pintΜn] 
  (Beli gula berapa kilo) 
 
PEMBELI  : “Setengah kiloan tiga.” 
 
PEDAGANG  : “Siji setengah?” 
  [Siji sΜtΜηah] 
  (Satu Setengah kilogram) 
 
PEMBELI  : “Ya.” 
 
PEDAGANG  : “Sewelas papat seket” 
  [SΜwΜlas papat sεkΜt] 
  (Sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) 
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PERCAKAPAN 10 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR DI SEBUAH TOKO BAHAN 
MAKANAN ANTARA PEDAGANG DAN PEMBELI SETELAH 
SEBELUMNYA TERJADI SEBUAH PERISTIWA TUTUR LAIN ANTARA 
PEDAGANG TERSEBUT  DENGAN SUAMINYA. 
 
PEMBELI  : “Telure berapa cik ?” 
PEDAGANG  : “Nam belas pas.” 
PEMBELI  : “Bawang gorenge seperempat berapa ya cik?” 
PEDAGANG  : Dua ribu.(BERALIH BICARA KEPADA SUAMINYA 

YANG JUGA SEBAGAI PEDAGANG) 
 
  “Kae mau tak ke”i catetan. Tuku ndok.” 
  [Kaε mau ta? kε?i catΜt tan. Tuku ndε?] 
  (Tadi dia sudah saya beri catatan belanja supaya ingat 

untuk membeli telur) 
 
PEMBELI  : “Bumbu nasi goreng Indofood ada?” 
PEDAGANG  : “Ndak ada. Ada tapi yang kering.” 
PEMBELI  : “Iya kering.” 
PEDAGANG  : “Sama apa lagi.” 
PEMBELI  : “Sudah.” 
 
 
PERCAKAPAN 11 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH TOKO  
KELONTONG ANTARA SEORANG PEMBELI DAN SEORANG 
PEDAGANG. 
 
PEMBELI  : “Rokok Surya om. Sama koreke satu.” 
PEDAGANG  : “Korek jres apa gas?” 
PEMBELI  : “Jres…. Berapa om?” 
PEDAGANG  : “Anem ribu dua ratus…. Ini kembalinya, terimaksih.” 
PEMBELI  : “Ya.” 
 
 
PERCAKAPAN 12 
KONTEKS  : PERISTIWA TERJADI DI SEBUAH TOKO OPTIK, 
PESERTA TUTURNYA TERDIRI DARI SATU PASANGAN SUAMI ISTRI 
YANG BERTINDAK SEBAGAI PEDAGANGNYA, DAN SATU ORANG 
PEMBELI. PADA AWALNYA PEMBELI BERHADAPAN DENGAN 
PEDAGANG 1 (SI SUAMI), KEMUDIAN KARENA TERDAPAT 
KEBUTUHAN TEKNIS MAKA SI PEMBELI HARUS BERHADAPAN 
DENGAN PEDAGANG 2 (SI ISTRI). 
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PEMBELI  : “Harga frame nya berapa?” 
PEDAGANG 1 : “Wah macem-macem.” 
PEMBELI  : “Ini berapa ?” 
PEDAGANG 1 : “Seratus empat puluh.” 
PEMBELI  : “Bisa diganti lensa?” 
PEDAGANG 1 : “Ya. Ukuran. Mase ukurane berapa to?” 
PEMBELI   : “Satu seperempat.” 
PEDAGANG 1 : “Lima puluh hargane. Kalo dibawah dua hargane lima 

puluh.” 
PEMBELI  : “Sama ininya (frame)?” 
PEDAGANG 1 : “Sama ininya sekitar seratus enam puluh seratus 

tujupuluh.” 
PEMBELI  : “Ndak seratus limapuluh?” 
PEDAGANG 1 : “Apa.. Seratus limapuluh ? Haa nanti nganu dulu. Coba 

dipas dulu aja apa ya?” 
 
PEMBELI  : “Milih frame dulu. Ini sama semua? Milih ini.” 
 
PEDAGANG 1 : “Ini ya? Dicatet dulu aja ya mas. Diukur yang pas dulu 

aja. Mari!” 
  ( BERALIH KEPADA ISTRINYA). 
 “Mah mase diukur sing pas sik.” 
  [Mah mas se diukUr sIη pas si?] 
  (Mah, Masnya diukur dulu yang pas) 
 
 “Ukurane satu seperempat apa pira.” 
  [ukUr rane satu seperempat εpε pirε] 
  (Ukurannya yang lama kira-kira satu seperempat) 
 
PEDAGANG 2  : “Yang lama satu seper empat ?” 
PEMBELI  : “Iya kalo ndak salah.” 
PEDAGANG 2  : “Yang lama dibawa nggak?” 
PEMBELI  : “Ndak dibawa. Ilang masalahnya.” 
PEDAGANG 2  : “Satu seper empat bisa ndak?” 
PEMBELI  : “Bisa. Kurang jelas.” 
PEDAGANG 2  : “Kurang jelas ya?Tak kasih satu setengah.Sama aja? 

Nyamannya ? Ini sama ini?” 
PEMBELI  : “Nyaman tadi yang satu setengah.” 
PEDAGANG 2  : “Ndak keliatan ya? Ini?” 
PEMBELI  : “Ya lebih baik tapi masih sama.” 
  ( …… ) 
PEDAGANG 2  : “Frame- nya mau ini ya?” 
PEMBELI  : “Iya. Hari ini bisa jadi ndak ?” 
PEDAGANG 2 : “Besok ya. Ini Minggu sing motong libur. Namanya 

siapa mas?” 
PEMBELI  : “Arto.” 
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PEDAGANG 2  : “Anto? Kayanya belum lama kesini ya? Itu yang 
ilang?” 

PEMBELI  : “Iya, cuman kemaren item semua.” 
PEDAGANG 2  : “Sudah ada satu bulan ya? Besok jam satu kesini.” 
PEMBELI  : “Ya.” 
PEDAGANG 2  : “Terima kasih.” 
PEMBELI  : “Ya.” 
 
 
 
PERCAKAPAN 13 
KONTEKS  : SEORANG PEMBELI MENGGUNAKAN BAHASA 
JAWA KETIKA MEMBELI VOUCER PULSA TELEPON SELULAR. 
   
PEMBELI  : “Simpati sing isi rong puluh selawe to ?” 
  [SimPATI sIη isi rεη pulεh sΜlawe tε] 
  (Pulsa Simpati senilai duapuluh ribu harganya dua 

puluh lima ribu rupiah ya) 
 
PEDAGANG  : “Iya. Dua lima.” 
 
PERCAKAPAN 14 
KONTEKS  : PERISTIWA TUTUR ANTARA SEORANG 
PENJUAL DAN SEORANG PEMBELI YANG BERASAL DARI ETNIS CINA. 
 
PENJUAL  : “Sekarang harga gula naik ik.” 
PEMBELI   : “Naik berapa ik?” 
PENJUAL  : “Berapa ya kemaren tu, naik e gojing ik.” 
 
 
 
PERCAKAPAN 15 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR DILAKUKAN OLEH SEORANG 
PEDAGANG DENGAN SEORANG PEMBELI YANG MASING-MASING 
TELAH AKRAB SATU SAMA LAIN  
 
PENJUAL : “Opo meneh ?” 
PEMBELI  : “Ekstra jos apa ya. Kopi.” 
PENJUAL  : “Joss, jreng? Opo kopi mix? Nescafe kecil kuwi?Tanpa 

anu tu? Ndeg-ndegane.” 
PEMBELI  : “dua mbak.” 
 
PENJUAL  : “Jaman biyen turut-turut dalan iki we seket rupiah saiki 

aku jual tigaratus.” 
  [Jaman biyεn turUt-turUt dalan iki wε sεkΜt rupiyah 

sa? iki aku jual tiga ratus] 
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  (Waktu masih berjualan di jalan dulu harganya hanya 
lima puluh rupiah sekarang saya jual dengan harga 
tiga ratus rupiah) 
 
(BERCERITA) “Eh mau? Mau apa? Ini lima puluh lho 
tadi minum. Oh ya he e.” 
 

PEMBELI  : “Pinggir dalan?” 
 
PENJUAL  : “Jaman biyen aku jek neng dalan-dalan aku turune kan 

neng hotel.Sales-sales kan akih.” 
  [Jaman biyεn aku jε? nΜη dalan-dalan aku turune kan 

neη hotel.Sales-sales kan akih] 
  (Waktu itu aku masih berjualan di jalan dan tinggal di 

hotel. Banyak kenal sales) 
 
  “sales macem-macem, sales segala macem. Eh mau 

apa? minum? Minum apa tak kasih. Kok gitu? Ini bagus 
ndak ada ndeg-ndegane. Trus? Ya itu to dicampur gula. 
Ndak pake yo ndak papa. Heh lima puluh ik.” 

 
  “Jaman semono. Saiki aku dodol telung atus.” 
  [Jaman sΜmεnε. Sa? iki aku dεdεl tΜluη atUs] 
  (Waktu itu. Sekarang aku menjual dengan harga tiga 

ratus) 
PERCAKAPAN 16    
KONTEKS : PERCAKAPAN DI SEBUAH TOKO ELEKTRONIK 
KECIL YANG DIMLIKI OLEH PASANGAN MUDA. PERISTIWA TUTUR 
ITU MELIBATKAN TIGA PARTISIPAN, DUA PEDAGANG DAN SATU 
PEMBELI. AWALNYA PEMBELI BERHADAPAN DENGAN PEDAGANG 1 
KEMUDIAN TERDAPAT SATU HAL YANG MEMBUTUHKAN 
KEHADIRAN PEDAGANG 2. MAKA ORANG KETIGA TURUT TERLIBAT 
DALAM PERCAKAPAN TERSEBUT. 
PEDAGANG 1 : “Apa dik?” 
PEMBELI  : “Kabel RCA yang satu keluar tiga punya ndak?” 
 
PEDAGANG 1 : “Yang RCA biasanya keluar dua. Tapi sebentar ya. 

(BERALIH KE ISTRINYA) Mah, ini mah.”  
 
  “Kabel RCA sing metune telu duwe ra?” 
  [kabΜl RCA sIη mΜtune tΜlu duwe ra] 
  (Kabel RCA yang punya tiga saluran punya tidak) 
 
  “Biasannya kan dua tok ya?” 
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PEDAGANG 2 : “O.. ndak ada tu mas. Punyae” yang satu keluar dua. 
Seperti ini.” 

 
PEMBELI  : “Yang biasa di diskman apa di handycam tu lho cik..” 
  “Ono ra koh?” 
  [εnε ra koh] 
  (Ada tidak Koh) 
 
PEDAGANG 1 : “O.. belum pernah tahu. ( PADA ISTRINYA) 
  Dadi ono sing telu to? “ 
  [Dadi εnε sIη tΜlu tε] 
  (Ternyata ada yang tiga saluran ya) 
 
  “Sini ndak punya tu dik.” 
 
PEMBELI : “Ya sudah. Terima kasih.” 
PEDAGANG 1 : “Ya mari.” 
 
 
PERCAKAPAN 17 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR ANTARA SEORANG PEMBELI DAN 
SEORANG PEDAGANG DI SEBUAH TOKO JAM, TERDAPAT SATU 
SITUASI YANG KEMUDIAN MEMERLUKAN KETERLIBATAN ORANG 
KETIGA. 
 
PEMBELI  : “Jam dinding ?” 
PEDAGANG 1 : “Jam dinding? Ada.” 
PEMBELI  : “Jam dinding berapaan?” 
PEDAGANG 1  : “Lho terserah, maunya yang apa.  Nanti paling ora tiga 

puluh, tinggal mau ngambil yang mana. Yang seiko-
seiko 100 lebih, ya 400 lebih.” 

PEMBELI  : “yang 30an?” 
 
PEDAGANG 1  : “Ana telung puluhan koh?” 
  [εnε sIη tΜluη pulUh han koh] 
  (Apakah ada yang seharga sekitar tiga puluhan ribu 

rupiah Koh) 
 
PEDAGANG 2  : “Kuwi to!” 
  [ kuwi tε] 
  (Yang itu) 
PEDAGANG 1  : “Kotak ?” 
 
PEDAGANG 2  : “yo kotak, sam ban go. Sing sak warna iki sembilan 

lima.” 
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  [sIη sa? warna iki sembilan lima] 
  (Yang warnanya sama harganya sembilan puluh lima 

ribu rupiah) 
 
PEDAGANG 1 : “Nak kuwi san ban go ? iki piro koh?” 
  [na? kuwi san ban gε iki pirε kεh] 
  (Jika barang tadi seharga sembilan puluh lima ribu 

rupiah? Yang ini harganya berapa?) 
 
PEDAGANG 2  : “Sembilan puluh.” 
PEDAGANG 1 : “tiga lima.” 
PEMBELI  : “Ya yang ini.” 
 
 
PERCAKAPAN 18 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH TOKO 
KELONTONG YANG MELIBATKAN SEORANG PEDAGANG DAN 
SEORANG PEMBELI. SI PEDAGANG MENGGUNAKAN BAHASA JAWA. 
 
PEDAGANG  : “Apa ?” 
 
PEMBELI  : “Semir.” 
  [sΜmIr] 
  (Saya mau beli semir) 
 
PEDAGANG  : “Semir sing bubuk apa sing banyu. Biasane nganggo 

sing apa?” 
  [sΜmIr siη bubu? εpε siηg banu. Biasane ηaηgo siη 

aεpεa] 
  (Perlunya semir yang bubuk apa yang cair? Biasanya 

memakai yang jenis apa?) 
 
PEMBELI  : “Durung tau.” 
  [durUη tau] 
  (Belum pernah ) 
 
PEDAGANG  : “O.. durung tau.” 
  [durUη tau] 
  (jadi belum pernah ya ) 
 
 
PERCAKAPAN 19 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI MELIBATKAN EMPAT PARTISIPAN. 
SATU ORANG PEDAGANG DAN TIGA ORANG PEMBELI YANG 
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MELAKUKAN TINDAK TUTUR KEPADA PEDAGANG SECARA HAMPIR 
BERSAMAAN DAN SALING TINDIH. 
PEMBELI 1 : “Mbak Nutrisari sing (rasa)jambu ada nggak mbak?” 
PEDAGANG  : “(rasa) Mangga sama jeruk ik mas.” 
PEMBELI 1  : “Mangga aja.” 
PEDAGANG  : “Mangga aja.” 
PEMBELI 1 : “Punya ini nggak mbak, apa… sabun mandi sing refilan  

yang cair (…) Detol?” 
PEDAGANG  : “Oh.. Detole nggak punya.” 
PEMBELI 1 : “Lifebuoy ?” 
PEDAGANG : “Lifebuoy nya ada.” 
PEMBELI 2  : “Sampo botolan yang “…(tidak jelas) 
 
PEDAGANG  : “Apel wontene sakniki.” 
  [apel wontenne sa?niki] 
  (adanya yang apel) 
 
PEMBELI 1 : “Sing cair! Refilan!” 
  [sIη caIr  rεfIlan] 
  (yang cair dan kemasan isi ulang) 
 
PEDAGANG : “O.. sing cair. 
  [o …sIη caIr] 
  (O… sabun mandi cair) 
 
  ”Refilane ndak ada ik. Biore?” 
 
PEMBELI 1 : “Biore. Sampo Lifebuoy yang anti ketombe yang ….” 
PEDAGANG  : “Sasetan?” 
 
PEMBELI 1  : “Isine piro mbak?” 
  [isine pirε mba?] 
  (Isinya berapa mbak) 
 
PEDAGANG : “isine pat likur. 
  [isine pat li?kUr] 
  (Isinya dua puluh empat saset) 
  “Lima ribu.” 
 
PEMBELI 1 : “Nak sing botol?” 
  [na? sIη botOl] 
  (Kalau yang kemasan botol harganya berapa) 
 
PEDAGANG  : “Empat lima ratus.” 
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PEMBELI 3  : ( menyela ) “Cik wonten minyak alit-alit?” 
  [ci? Wonten mina? alIt-alIt] 
  (Cik ada minyak alit-alit) 
 
PEDAGANG  : “Minyak alit-alit ki sing opo?” 
  [mina? alIt-alIt ki siη εpε] 
  (minyak alit-alit yang seperti apa) 
  “Oh… rong ewu……”.. 
  [o.. roη ewu] 
  (Oh.. harganya dua ribu rupuah) 
 
PEMBELI 3  : ( bertanya pada teman ) “Casablangka?” 
 
PEDAGANG  : “Casablangka sing kelire opo?” 
  [Casablangka siη kΜlire εpε] 
  (merek Casablangka yang warnanya apa) 
 
  “ ….. Minyak kelek?” 
  [mina? kεlε?] 
  (Parfum untuk dipakai di ketiak) 
 
PEMBELI 3  : “Anu … mboten.” 
  [anu mbεtΜn] 
  (eh,… bukan) 
 
  ”Sing dluwang niku to” 
   [SIη dluwaη ni?ku tε] 
  (Parfum kertas tisyu itu lho) 
 
  “ Sing dluwang.” 
  [Siη dluwaη] 
  (yang berbahan kertas tisyu) 
 
PEDAGANG  : “Oh… rong ewu.” 
  [oh.. roη ewu] 
  ( Harganya dua ribu rupiah) 
 
PEMBELI 3 : “Yo…. Sing minyak malah mambu…….” 
  [yε… sIη minya? malah mambu] 
  (Iya… yang parfum berbahan minyak justru terlalu 

wangi) 
 
  “Kondisioner?” 
PEDAGANG  : “Kondisioner sing ?” 
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  [kondisioner sIη] 
  (Merek Konditionernya apa) 
 
  “Clear, Rejoice, Sunsilk?” 
 
PEMBELI 3 : “Pantene ne berapa to?” 
 
PEDAGANG  : “Pantene songolas.” 
  [pεntin ne sεongηoεlas] 
  (Yang merek pantene harganya sembilan belas ribu 

rupiah) 
 
  “ Opo sing Rejoice?” 
  [εpε sIη Rεjεis] 
  (Atau yang merek Rejoice) 
 
  “ Nem ewu.” 
  [nΜm εwu] 
  (Enam ribu rupiah harganya) 
 
PEMBELI 3  : “Sampone Pantene ki.” 
  [sampone pεntin ki] 
  (Samponya mereknya kan Pantene) 
 
PEDAGANG : “Oh ..sampone Pantene,  yo kuwi.” 
  [oh   sampone pεntin yε kuwi] 
  (Kalau samponya bermerek Pantene maka 

kondisionernya juga harus merek Pantene) 
 
  “Mengko tukok ke sing tanpa dibilas.” 
  [mΜηkε tukε? ke sIη tanpa dibilas] 
  (nantinya dibelikan kondisioner yang jenisnya tanpa 

dibilas) 
 
PERCAKAPAN 20 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR TERJADI DI SEBUAH TOKO 
KELONTONG ANTARA SEORANG PEMBELI DAN SEORANG 
PEDAGANG, KEMUDIAN TERDAPAT SITUASI TERTENTU YANG 
TURUT MELIBATKAN ORANG KETIGA. 
 
PEDAGANG 1 : “Mase apa?” 
PEMBELI  : “Coffe mix sing……” 
PEDAGANG 1 : “Sing saset ?” 
  [sIη sasεt] 
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  (yang kemasan saset) 
 
PEMBELI  : “Piro mbak?” 
  [pirε mba?] 
  (berapa harganya mbak) 
 
PEDAGANG 1 : “Sak renteng opo sak …… ?” 
  [sa? Rεntεη εpε sa?.....] 
  (Mau yang satu rentengan apa eceran) 
 
PEMBELI  : “Sak renteng isine piro mbak?” 
  [sa? Rεntεη isine pirε mba?] 
  (satu renteng isinya berapa saset ya mbak) 
 
PEDAGANG 1 : “Sepuloh.” 
  [sepulUh] 
  (sepuluh saset) 
 
PEMBELI  : “Yo. Piro?” 
  [yε  pirε] 
  (Ya berapa harganya) 
 
PEDAGANG 1 : ( pada PEDAGANG 2 ) “Cik Coffe mix sepuluh 

berapa?” 
PEDAGANG 2  : “Enam tiga.” 
PEDAGANG 1 : “Enam tiga.” 
 
PERCAKAPAN 21 
KONTEKS : SEPENGGAL PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH 
SEORANG PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI. SI PEMBELI 
BERUSAHA MENEGASKAN JUMLAH BARANG YANG HENDAK DIBELI. 
 
PEMBELI : “Sampurna kretek sing cilik setunggal mawon kok 

mas.” 
  [sampurna krεtεk sIη cilIk sΜtuηgal mawεn kO? mas] 
  (Sampuna kretek yang ukurannya kecil jumlahnya satu 

saja kok mas) 
 
PEDAGANG  : “TΜlu ?” 
  [telu] 
  (Belinya tiga) 
 
PEMBELI  : “Setunggal !” 
  [sΜtuηgal] 
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  (Satu saja) 
 
PEDAGANG  : “Dua ribu.” 
 
 
PERCAKAPAN 22 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI MELIBATKAN SEORANG 
PEDAGANG DAN DUA ORANG PEMBELI. PEDAGANG SEMPAT 
MENGALAMI KEBINGUNGAN AKIBAT PENGARUH MAKSUD TINDAK 
TUTUR YANG TERJADI SEBELUMNYA. 
 
PEMBELI 1  : “Koh ! Pati setengah, maesenane setengah, sele sak 

ons….” 
PEDAGANG  : “Tadi tepung sagu?” 
PEMBELI1  : “Pati.” 
PEDAGANG  : “Oh bukan  sagu! Oh.. tadi mbake ya?” 
  “Tak kiro sagu!Limolas wolong atus.” 
  [ta? Kirε sagu …  limεlas wεlεη atUs] 
  (Saya kira mintanya tepung sagu. Lima belas ribu 

delapan ratus rupiah) 
PEMBELI 2  : “Punya Nutrisari yang Jambu?” 
PEDAGANG : “Jambu ada………. (pindah ke PEMBELI 1) Kalo ada 

seribu tak kembali delapan puluh lima dua ratus. 
Delapan ratus aja kalo gitu. Tak kembali delapan 
lima.(kembali ke PEMBELI 2) Rasa jambu berapa?” 

PEMBELI2  : “Satu berapa?” 
PEDAGANG  : “Lima ribu.” 
 
PEMBELI 2  : “Nak sing kotak ?” 
  [na? sIη kεta?] 
  (Kalau yang kemasan kotaka ada tidak) 
 
PEDAGANG  : “Yang kotak ndak ada.” 
 
PERCAKAPAN 23 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR SINGKAT ANTARA SEORANG 
PEDAGANG DENGAN SEORANG PEMBELI DALAM INTERAKSI 
JUALBELI YANG TIDAK TERJADI TRANSAKSI JUALBELI DI 
DALAMNYA. 
PEMBELI  : “Duwe Nutrisari nggak mbak?” 
PEDAGANG  : “Punya.” 
 
PEMBELI  : “Sing jambu?”( PEDAGANG menggeleng)  
  [sIη jambu] 
  (yang rasa jambu) 
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  “Ono ne opo?” 
  [εnε ne εpε] 
  (adanya apa) 
PEDAGANG  : “Jeruk.” 
  [jerU?] 
  (rasa jeruk) 
PEMBELI  : “Jeruk tok?” 
  [jerU? Tε?] 
  (Hanya ada rasa jeruk ya) 
 
PERCAKAPAN 24 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR DI BAWAH INI MELIBATKAN LIMA 
PARTISIPAN YAITU DUA ORANG PEMBELI, DUA ORANG PEDAGANG 
DAM SATU ORANG PEMBANTU. TERJADI SALING TINDIH TINDAK 
TUTUR SEBAGAI AKIBAT KEHADIRAN MASING-MASING PARTISIPAN. 
 
PEDAGANG 1  : “Mbak e piye, mbak e?” 
  [Mba?e piye, mba? e] 
  (Perlu apa mbak) 
 
PEMBELI 1  : “Super enam belas dua, Sampurna kretek dua, Mild 

dua, tuju enam dua, GGF satu, Malboro satu, Samsu ne 
enam belas satu, Ekstra Joss satu, Korek e satu.” 

 
PEDAGANG 1  : “Korek e sak pak ?” 
  [korε? E sa? Pa?] 
  (Koreknya satu pak) 
 
PEMBELI 1  : “Iya…. Tepung ketan punya ndak cik ?” 
PEDAGANG 1  : “O… ndak ada.” 
PEMBELI 1  : “Kecape Lele setengah kilo.” 
 
PEDAGANG 1  : (beralih ke pembantu) 
  “Di! Kei siji Di!” 
  [Di kε?i siji Di] 
  (Di tolong bawa kecapnya satu ke sini) 
 
  “Mase apa mase?” 
 
PEMBELI 2  : “Surf……” ( lama menunggu )  “Sabune cik !” 
PEDAGANG 1  : “Iya, sebentar ya.” 
PEDAGANG 2  : (mengambil sabun cuci) “Sabun cuci sama apa?” 
PEMBELI 2  : “Sama Hemaviton Jreng satu aja. Punya sabun cair sing 

isi ulang?” 
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PEDAGANG 2  : “O.. ndak ada.” ( mengeluarkan Hemaviton Jreng ) 
 
PEMBELI 1  : (menyela) “Iki gen nganu ki …”…. 
  [Iki gεn ηanu ki] 
  (Ini dipergunakan supaya…) 
 
PEDAGANG 2  : “Gen opo? Gen lonjak-lonjak?” 
  [gεn oεpεo? gεn lεnja?-lεnja?] 
  (Supaya apa?supaya kuat lompat-lompat) 
 
PEMBELI 1  : “Gen kuat terus. Irex!” 
  [gεn kuat tΜrUs] 
  (supaya staminanya terjaga. Seperti Irex) 
 
PEDAGANG 2  : “Ora! Gen seger iki. Podo Extra Joss.” 
  [εra Gεn sΜgΜr iki. Pεdhε Extra Jεss] 
  (Salah, itu untuk kebugaran tubuh saja sama seperti 

Extra joss) 
 
PEDAGANG 1  : “Sudah mbake?” 
PEMBELI 1  : “Sudah.” 
PEMBELI 2  : “Nutrisari sing jambu ada ndak?” 
PEDAGANG 1  : “Ada tapi sak renteng.” 
PEMBELI 2  : “Berapa cik? Sekalian lah. Kalo Sangobion belinya 

berapa Cik?” 
 
PEDAGANG 1  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (satu renteng) 
 
PEMBELI 2  : “Lembaran gitu?” 
PEDAGANG 1  : “Iya”. 
PEMBELI 2  : “Berapa Cik?” 
PEDAGANG 1  : “Tujuh ribu.” 
PEMBELI 2  : “Iya sekalian.” 
 
  “Isine sepuloh ya?” 
  [isine sepulUh ya] 
  (Isinya ada sepuluh buah ya) 
 
PEDAGANG 1  : “Isine sepuloh.”  
  [isine sepulUh ] 
  (Isinya ada sepuluh buah ) 
 
  (beralih ke pembantu) “Di, mbok ombe ra Di ?” 
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  [Di, mbε? εmbe ra Di] 
  (Di kamu mau minum ini) 
 
  “Tak kei siji.” 
  [ta? kε?i siji] 
  (Aku beri kamu satu) 
 
PEMBANTU : “Ora.” 
  [εra?] 
  (Tidak mau) 
 
PEDAGANG 2  : “Ora ngombe rak dadi pitik kaliren.” 
  [εra ngεmbe ra? dadi pitI? kalirΜn] 
  (Kalau kamu tidak minum nanti kamu kecapaian) 
 
PEMBELI 1  : (menyela) “Nggolek lengo tanah angel.” 
  [ηgolε? lΜηε tanah aηεl] 
  (Mau beli minyak tanah susah) 
 
PEDAGANG 2  : “Opo iyo ah.” 
  [εpε iyε ah] 
  (yang benar saja) 
 
”Di mana?” 
 
 
PERCAKAPAN 25 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI DILAKUKAN OLEH SEORANG 
PEDAGANG DAN SEORANG PEMBELI, PADA SAAT PEMBELI DATANG 
SI PEDAGANG TENGAH MELAKUKAN SESUATU. 
 
PEMBELI  : “Ager-ager e piro Cik?” 
PEDAGANG  : “Ager-ager, seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Beli dua aja.” 
 
PEDAGANG  : “Kelire?” 
  [Kelire] 
  (Warnanya apa) 
 
PEMBELI  : “Yang putih.” 
PEDAGANG  : “Yang putih?” 
 
PEMBELI  : “Sedotan duwe Cik ?” 
  [sedεtan duwe Ci?] 
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  (punya sedotan Cik) 
 
PEDAGANG  : “Sak mplek?” 
  [sa? mplε?] 
  (satu bunkus) 
 
PEMBELI  : “Sak mplek.” 
  [sa? mplε?] 
  (ya satu bungkus) 
 
  “Jadinya berapa?” 
PEDAGANG  : “Tiga ribu sama seribu. Empat ribu.” 
 
PERCAKAPAN 26 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR TERJADI ANTARA SEORANG PEMBELI 
DENGAN SEORANG PEDAGANG YANG SEBELUM PEMBELI TERSEBUT 
DATANG TENGAH MELAKUKAN TINDAK TUTUR DENGAN 
PEDAGANG DAN PEMBELI LAIN  YANG ADA DI TEMPAT ITU.  KEDUA 
PERISTIWA TINDAK TUTUR TERSEBUT SALING MEMPENGARUHI. 
 
PEMBELI 1 : “Tripleks pintu berapa?” 
PEDAGANG 1 : “Dua ribu.” 
 
  (beralih ke PEMBELI 2) “Karo paku ya’e.” 
  [karε pakune ya?e] 
  (Barangkali sama paku ya) 
 
  “Lha iki pakune wis tε?” 
  [lha iki pakune wis to] 
  (Lha ini pakunya ternyata sudah disiapkan) 
 
PEMBELI 2  : “Ndi pakune ?” 
  [ndi pakune] 
  (pakunya  mana) 
 
PEDAGANG 1 : “Pakune wis timbangke wit mau esuk kok ya.” 
  [Pakune wis timbaηke wit mau εsU? kε? ya] 
  (pakunya sudah ditimbang pagi tadi) 
 
PEDAGANG 2  : “Pakune nang kene.” 
  [pakune naη kεnε] 
  (Pakunya ada di sini) 
 
PEDAGANG 1 : “Pakune plafon ya?” 
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PERCAKAPAN 27 
KONTEKS : TERDAPAT EMPAT PARTISIPAN YANG TERLIBAT YAITU 
DUA ORANG PEMBELI DAN DUA ORANG PEDAGANG YANG 
TERLIBAT DALAM 3 PERISTIWA TUTUR. MASING-MASING YAITU 
PEDAGANG 1 KEPADA PEDAGANG 2, PEDAGANG 2 KEPADA PEMBELI 
1 DAN PEDAGANG 2 KEPADA PEMBELI 2. 
 
PEMBELI 1  : “Paku beton.” 
PEDAGANG 1  : (kepada PEDAGANG lain)” 
   “Galo paku beton!” 
  [Galo paku betεn] 
  (Itu ada yang mau membeli paku beton) 
 
  “Paku beton meh siapa?” 
  [Paku betεn meh siapa] 
  (Siapa yang mau melayani yang beli paku beton) 
 
PEMBELI 1  : “Kira-kira segini.” 
PEDAGANG 2  : “Berapa?” 
PEMBELI 1  : “Lima. Berapa?” 
PEDAGANG 2  : “Tujuh ratus lima puluh.” 
 
  ( beralih ke PEMBELI 2 ) “Bapake wis didoli?” 
  [Bapa?e wis didεli] 
  (Bapak apakah anda sudah ada yang melayani) 
 
  “Durung?” 
  [DurUη] 
  (belum ya) 
 
  “Opo?” 
  [εpε] 
  (Mau beli apa) 
 
PEMBELI 2  : “Cat kayu setengah kilo.” 
PEDAGANG 2  : “Warnane?” 
PEMBELI 2  : “Item.” 
PEDAGANG 2  : “Item. Enenge Emko?” 
  [item εnεηe emko] 
  (yang warna hitam sepertinya tinggal merek Emko)  
 
  “Ketoke rong puluh.” 
  [ketε?e rεoη pulUh] 
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  (Harganya sekitar dua puluh ribu rupiah) 
 
PEMBELI 2  : “Biasa?” 
 
PEDAGANG 2  : “Sing biasa ra eneng. 
  [SIη biasa ra? εnεη] 
  (Yang lebih murah harganya barangnya tidak ada) 
 
  “Tak ke’i sing delapan puluh gram.” 
  [Ta? ke? i sIη delapan puluh gram] 
  (Saya punya yang delapan puluh gram) 
 
   “Lima las ewu.” 
   [Limε las εwu] 
   (Harganya lima belas ribu rupiah) 
 
   “Piye?” 
    [Piye] 
    (Bagaimana) 
 
PERCAKAPAN 28 
KONTEKS : SATU PERISTIWA TUTUR TENGAH BERLANGSUNG 
ANTARA PEDAGANG DENGA PEMBELI 1, SESAAT KEMUDIAN 
DATANG PEMBELI 2 MENYELA TINDAK TUTUR PERTAMA, 
KEMUDIAN DI TENGAH TINDAK TUTUR KEDUA DATANG PEMBELI 3 
MENYELA TINDAK TUTUR 2, KEMUDIAN KEMBALI KEPDA TINDAK 
TUTUR PERTAMA. KARENA ADANYA KEHADIRAN PEMBANTU MAKA 
TERJADI TINDAK TUTUR 4. 
 
PEDAGANG  : “Yen menowo enek.” 
  [Yεn mΜn⊃w⊃ εnε?] 
  (kalau ada barangnya) 
 
  “Nak ra duwe mengko baleke sini.” 
  [Na? ra duwe mΜηko bale?ke sini] 
  (Kalau tidak punya kembalikan saja kesini) 
 
  “Ngomong baleke mengko…..” 
  [η⊃m⊃η bale?ke mΜηko….] 
  (Bilang saja dikembalikan, nanti……) 
 
 
PEMBELI 1  : “Yen ndak ada tak minta in paku.” 
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PEDAGANG  : “Duwe, cuma keri, kelire aku ra ngerti.” 
  [Duwe, cuma keri, kelire aku ra ngerti] 
  (Barangnya ada, hanya saja warnanya saya tidak tahu) 
 
  “Teko anyar.” 
  [TΜk ⊃ anar] 
  (Barangya baru saja tiba) 
 
  “Sing elek pitu las ewu.” 

  [sIη εlε? pitu las εwu] 
  (Yang paling murah harganya tujuh belas ribu rupiah) 
 
  “Yen murah aku ra duwe.” 

  [Yεn murah aku ra duwe] 
  (Kalau yang lebih murah lagi saya tidak punya) 
 
  “Moro Dadi sing duwe.” 
  [M ⊃r ⊃ Dadi sIη duwe] 
  (Toko Moro dadi yang punya barang seperti itu) 
 
  “Aku ra duwe.” 
  [Aku ra duwe] 
  (Saya tidak punya barang yang seperti itu) 
 
PEMBELI 2  : “Gembok.” 
PEDAGANG  : “Sing gedhi sing cilik ?” 
  [SIη gΜdhi singη cilI?] 
  (Yang ukurannya besar apa yang kecil) 
 
PEMBELI 2  : “Sing cilik piro?” 
  [sIη cilI? Pir⊃] 
  (yang ukurannya kecil berapa) 
 
PEDAGANG  : “Ini. Enam ribu.”  
 
PEMBELI 2  : “Karo itu, em…”.. 
PEDAGANG  : “Rumahe?” 
PEMBELI 3  : (menyela) “Tante mau tanya. Ndak ada tutup karet 

kayak gini Tante?” 
PEDAGANG  : “Ndak punya.” 
PEMBELI 3  : “Ndak punya? Makasih  Tante.” 
PEMBELI 2  : “Berapa?” 
PEDAGANG  : “Sembilan ribu.” 
PEMBELI 2  : “Tante, ini yang warna kuning ada nggak Tante?” 
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PEDAGANG  : “Ada. Enam ribu.” 
 
  (beralih ke PEMBELI 1)“Jare diijoli paku?” 
  [Jare diij⊃li paku] 
  (Katanya mau ditukar dengan paku saja) 
 
  “Pirang iji mau?” 
  [Piraη iji mau] 
  (Jumlahnya berapa biji tadi ya) 
 
  “Pirang iji?” 
  [Piraη iji] 
  (Berapa biji tadi) 
 
  “Enam belas tadi ya?” 
 
  “Ijoli paku wae.” 
  [Ij⊃li paku wae.] 
  (Ditukar dengan paku saja ya) 
 
  (beralih ke pembantu) “Enam ratus enam ya mbak.” 
  ( beralih ke PEMBELI 1 ) “Pakune yang mana?” 
 
PERCAKAPAN 29 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI TERJADI ANTARA SEORANG 
PEDAGANG DENGAN SEORANG PEMBELI. SI PEDAGANG MAUPUN 
PEMBELI KONSISTEN MENGGUNAKAN KODE BAHASA INDONESIA. 
 
PEMBELI  : “Beli obat sakit kepala.” 
PEDAGANG  : “Yang apa?” 
PEMBELI  : “Paramex. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu dua ratus.” 
PEMBELI  : “Sekalian mau beli rokok Djarum sama koreknya. Tante 

punya bolam ndak?” 
PEDAGANG  : “Yang apa? Listrik?” 
PEMBELI  : “Yang lima watt.” 
PEDAGANG  : “Bulat apa yang kayak /U/ gitu apa?” 
PEMBELI  : “Yang biasa.” 
PEDAGANG  : “Seribu dua ratus.” 
 
PERCAKAPAN 30 
KONTEKS : SEBUAH PERISTIWA TUTUR ANTARA SEORANG 
PEDAGANG DENGA NSEORANG PEMBELI TELAH SAMPAI PADA 
BAGIAN AKHIR, KEMUDIAN DATANG PEMBELI 2 YANG MELAKUKAN 
TINDAK TUTUR DENGAN PEDAGANG TERSEBUT. 
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PEDAGANG  : “Digawa ngene apa diwadahi ?” 

  [Dig⊃w⊃ ηεnε ⊃p⊃ diwadai] 
  (Dibawa begini saja apa mau dimasukan ke dalam tas) 
 
PEMBELI 1  : “Diwadahi tas!” 
  [Diwadai tas] 
  (Dimasukan ke dalam tas saja) 
 
PEMBELI 2  : “Tante mau nyari enting-enting gepuk sama ….” 
PEDAGANG  : “Eting-enting gepuke habis ik. Tinggal yang rajang. 

Gepuke 
    besok pagi jam tujuan.” 
PEMBELI 2  : “Abon ! Ini sebelas? Sing enak berapa ?” 
PEDAGANG  : “Dua puluh satu lima ratus.” 
PEMBELI 2  : “Enting-enting gepuknya besok jam tujuh pasti ada?” 
PEDAGANG  : “Bikin sendiri pasti ada. Mateng bawa sini mateng 

bawa sini.” 
PEMBELI 2  : “Sekarang masih bikin ?” 
PEDAGANG  : “Iya masih bikin.” 
 
PERCAKAPAN 31 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR INI TERJADI DI SEBUAH KIOS JAMU 
TRADISONAL. SESEORANG YANG TELAH AKRAB DENGAN SI 
PEDAGANG TENGAH BERKELAKAR KEPADA PEDAGANG TERSEBUT, 
KEMUDIAN DATANG SEORANG PEMBELI YANG MENYELA TINDAK 
TUTUR TERSEBUT. 
 
ORANG : “Tak isah-isah ndak bisa ?” 
 
PEDAGANG  : “Wis ora payu kowe.” 
  [Wis o⊃ra payu ko⊃we] 
  (Kamu sudah tidak diperlukan lagi) 
 
  “Kene!” 
  [Kene] 
  (Ke sini kamu) 
 
  “Mengko tak kon.” 
  [Meηko ta? kon] 
  (Nanti kamu saya suruh) 
 
  “Kene sik.” 
  [Kene si?] 
  (Ke sini dulu) 
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PEMBELI  : “Obat sariawan ada nggak ?” 
PEDAGANG  : “Ada. Enam ratus.” 
PEMBELI  : “Minumnya berapa kali ?” 
PEDAGANG  : “Sehari dua kali.” 
PEMBELI  : “Beli dua. Berapa?” 
PEDAGANG  : “Seribu dua ratus.” 
 
ORANG : “Nggih pun tak bali nggih.” 
  [ηgih pUn ta? bali ηgih] 
  (Ya sudah ya, saya pulang saja) 
 
  “Lha dadi tukang isah-isah wis ra payu.” 
  [Lha dadi tukaη isah-isah wis ra payu] 
  (Kan tidak lagi diperlukan sebagai tukang cuci piring 

lagi) 
 
PEDAGANG  : “Yo.” 
  [Y⊃] 
  (Ya silahkan) 
 
PERCAKAPAN 32 
KONTEKS : PERISTIWA TUTUR  ANTARA SERANG PEMBELI DAN DUA 
ORANG PEDAGANG INI TERJADI DI SEBUAH PERCETAKAN FOTO 
YANG MERANGKAP SEBAGAI KIOS PENJUALAN PULSA TELEPON 
SELULAR 
 
PEMBELI  : “Hallo.” 
PEDAGANG 1 : “Hai.” 
PEMBELI  : “Mau vocer. Eh … isi pulsa.” 
PEDAGANG 1  : “Pulsa? Harganya masih duwur lho?” 
PEMBELI  : “Ndak pa-pa. Masih butuh kok. Duapuluh (harganya) 

dua empat  ya?” 
PEDAGANG 1 : “Duapuluh (harganya) dua empat.” 
PEMBELI  : “Lima puluh berapa?” 
PEDAGANG 1 : “Limapuluhe lima-lima. Gimana?” 
PEMBELI  : “Lima-lima?” 
PEDAGANG 1  : “Mau yang lima puluh? Mau yang elektrik apa tak 

kasihke vocere?” 
PEMBELI  : “Yang elektrik.” 
PEDAGANG 1 : “elektrik? Yang lima puluh ya mas?” 
PEMBELI  : “Ya. (beralih ke PEDAGANG 2) Bisa cetak digital? 

Segini berapa ?” 
PEDAGANG 2 : “Itu kalo ukuran 3R itu seribu lima ratus.” 
PEMBELI  : “Kalo se A4?” 
PEDAGANG 2 : “A4 sendiri kira-kira 10R ya? Itu delapan ribu” 
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PEDAGANG 1     : “Hpnya bawa nggak mas?” 
PEMBELI  : “Bawa. Ini.” 
PEDAGANG 1       : “Kok salah.” 
 
PEMBELI  : “Bener kok.” 
  [BΜnΜr ko?] 
  (kan sudah benar) 
 
PEDAGANG 1 : “Salah, tulisane salah.” 
  [salah tulIsane salah] 
  (itu salah karena pada teks pemberitahuannya 

menyatakan itu salah) 
 
  “ Kok perintah salah. Apa dah masuk?” 
PEMBELI  : “Simpati kok.” 
PEDAGANG 1  : “Lho Simpati apa Mentari?” 
PEMBELI  : “Simpati.” 
PEDAGANG 1  : “Tak kira minta Mentari. Ndak pa-pa tak minta lagi. 

Dengerku tadi Mentari.” 
PEMBELI  : “Aku ndak ngomong Mentari ndak ngomong Simpati 

kok.” 
PEDAGANG 1  : “Ndak ngomong? Tak kira Mentari. Tak kembeliin lagi 

bisa kok. Kebanyakan Mentari. Dah!” 
PEMBELI  : “Lima lima!” 
PEDAGANG 1  : “Ya. Makasih. Belanjaannya banyak. Tu belanjaannya 

sendiri?” 
PEMBELI  : “Iya. Makasih ya.” 
PEDAGANG 1  : “Ya.” 
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LAMPIRAN 5 KARTU DATA CAMPUR KODE 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

2 
- Pedagang 2 
- Pembeli 2 Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI 2  :“Lha kamu ndak kuliah” (BERTANYA PADA 

PEDAGANG 2 ) 
PEDAGANG 2  : “Ini ijek we pulang, nanti sore lagi.” 
 
Ijek we : baru saja 
                                                                                                                     (Percakapan 8) 
Analisis 
Situasi tutur yang akrab memungkinkan pedagang menggunakan kode bahasa Jawa 
ragam Ngoko ijek wae dalam tuturan berbahasa Indonesianya. 
 

 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

1 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI  : “Yang ini  kabele tok ?” 
PEDAGANG  : “He..em nak ini kabele tok ni. Yang delapan 

setengah yang lebih kecil sedikit ya.” 
PEMBELI  : “lebih ringan.” 
PEDAGANG  : “He..em habis ik, tinggal itu. Laine besar ya. 

Nak ini satu ampere. Lebih berat.” 
 
nak : kalau, tok : cuma                                                                                                            
                                                                                                              (Percakapan 2) 
Analisis 
Pedaganag menyesuaikan pilihan bahasanya dengan pilihan pembeli yang melakukan 
campur kode bahasa Jawa. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

3 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
 
PEMBELI : “Chargernya berapa?” 
PEDAGANG  : “Yang ini. Ini ne tok ya? Ini ne tok dua dua lima 

ratus, empat. Ada sing sepuluhan tapi isi dua. 
Sepuluh ribu.” 

PEMBELI  : “Lain kali aja.” 
PEDAGANG  :”Ya terima kasih.” 
 
Sing : yang 
                                                                                                              (Percakapan 3) 
Analisis 
Kebiasaan para pedagang terhadap penggunaan leksikon bahasa Jawa ‘sing’ sebagai 
padanan leksikon bahasa Indonesia ‘ yang’ mengakibatkan terjadinya campur kode di 
atas. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

4 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
 
PEDAGANG 1  : “KTP tok ? Sijine ndak.” 
  [KTP tεk Sijine nda?] 
 
Ndak : tidak ‘ora’ 
                                                                                                              (Percakapan 8) 
Analisis 
Kebiasaan para pedagang terhadap penggunaan leksikon bahasa Indonesia ‘ndak’ (tidak) 
sebagai padanan leksikon bahasa Jawa ‘ora’ mengakibatkan terjadinya campur kode di 
atas. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

5 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1  : “Sesuk wae buk, afdruk ke sik.” 
  [Sεsu? wae bU? Afdru? ke si?] 
  (Besok sekalian jika sudah jadi, sekarang diproses dulu 

saja Bu) 
PEDAGANG 2                     : “Bawa sik wae “ 
 
Bawa : gawa 
 
                                                                                                              (Percakapan 8) 
Analisis 
Leksikon bahasa Indonesia ‘bawa’ dirasa lebih enak digunakan dalam situasi tutur di atas 
dari pada leksikon bahasa Jawa ‘gawa’. Leksikon ‘bawa’, sering digunakan sebagai 
padanan ‘gawa’ yang terdengar kurang prestis. 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

6 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Setengah kiloan tiga.” 
PEDAGANG  : “Siji setengah?” 
  [Siji sΜtΜηah] 
  (Satu Setengah kilogram) 
 
Siji : satu, siji setengah : karo tengah 
 
                                                                                                                   (Percakapan 9) 
Analisis 
Dalam bahasa Jawa ukuran untuk satu setengah disebutkan sebagai karo tengah, pada 
percakapan di atas pedagang sebenarnya ingin mengucapkan satu setengah namun karena 
terpengaruh kebiasaan penyebutan dalam bahasa Jawa maka yang diucapkan adalah siji 
setengah. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

7 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Bawang gorenge seperempat b erapa ya cik?” 
PEDAGANG  : Dua ribu.(BERALIH BICARA KEPADA 

SUAMINYA YANG JUGA SEBAGAI 
PEDAGANG) 

  “Kae mau tak kei catetan. Tuku ndok.” 
  [Kaε mau ta? kε?i catΜt tan. Tuku ndε?] 
  (Tadi dia sudah saya beri catatan belanja 

supaya ingat untuk membeli telur) 
 
Catetan : catatan 
 
                                                                                                                   (Percakapan 10) 
Analisis 
Kata catetan sebenarnya adalah kata dalam bahasa Indonesia yang pengucapannya 
terpengaruh penggunaan bahasa Jawa.  
 

 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

8 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Rokok Surya om. Sama koreke satu.” 
PEDAGANG  : “Korek jres apa gas?” 
PEMBELI  : “Jres…. Berapa om?” 
PEDAGANG  : “Anem ribu dua ratus…. Ini kembalinya, 

terimaksih.” 
PEMBELI  : “Ya.” 
 
Korek jres: geretan 
 
                                                                                                                   (Percakapan 11) 
Analisis 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

9 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Iya. Hari ini bisa jadi ndak ?” 
PEDAGANG 2 : “Besok ya. Ini Minggu sing motong libur. 

Namanya siapa mas?” 
Sing : yang 
                                                                                                                   (Percakapan 12) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

10 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PENJUAL  : “Sekarang harga gula naik ik.” 
PEMBELI   : “Naik berapa ik?” 
PENJUAL  : “Berapa ya kemaren tu, naik e gojing ik.” 
 
Go jing : lima ribu 
                                                                                                                   (Percakapan 14) 
Analisis 
Kebiasaan pengunaan bahasa Cina dalam penyebutan harga-harga menyebabkan 
pedagang melakukan campur kode di atas. 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

11 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PENJUAL : “Opo meneh ?” 
PEMBELI  : “Ekstra jos apa ya. Kopi.” 
PENJUAL  : “Joss, jreng? Opo kopi mix? Nescafe kecil  

kuwi?Tanpa anu tu? Ndeg-ndegane.” 
Kuwi : itu 
                                                                                                                   (Percakapan 15) 
Analisis 
Pedagang menggunakan kata  
 
 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

12 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PENJUAL : “Opo meneh ?” 
PEMBELI  : “Ekstra jos apa ya. Kopi.” 
PENJUAL  : “Joss, jreng? Opo kopi mix? Nescafe kecil  

kuwi?Tanpa anu tu? Ndeg-ndegane.” 
Ndeg-ndegane : ampasnya 
                                                                                                                   (Percakapan 15) 
Analisis 
 
 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

13 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 
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Kutipan Percakapan : 
PENJUAL  : “Jaman biyen turut-turut dalan iki we seket 

rupiah saiki aku jual tigaratus.” 
  [Jaman biyεn turUt-turUt dalan iki wε sεkΜt 

rupiyah sa? iki aku jual tiga ratus] 
Aku jual tiga ratus 
                                                                                                                   (Percakapan 15) 
Analisis 
 
 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

14 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Jam dinding berapaan?” 
PEDAGANG 1  : “Lho terserah, maunya yang apa.  Nanti paling 

ora tiga puluh, tinggal mau ngambil yang mana. 
Yang seiko-seiko 100 lebih, ya 400 lebih.” 

 ora : tidak 
                                                                                                                   (Percakapan 17) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

15 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 2  : “yo kotak, sam ban go. Sing sak warna iki 

sembilan lima.” 
  [sIη sa? warna iki sembilan lima] 
  (Yang warnanya sama harganya sembilan puluh 

lima ribu rupiah) 
PEDAGANG 1 : “Nak kuwi san ban go ? iki piro koh?” 
  [na? kuwi san ban gε iki pirε kεh] 
  (Jika barang tadi seharga sembilan puluh lima 

ribu rupiah? Yang ini harganya berapa?) 
Sa bzn go : tiga puluh 



 174

                                                                                                                   (Percakapan 17) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

16 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1 : “Sing cair! Refilan!” 
  [sIη caIr  rεfIlan] 
  (yang cair dan kemasan isi ulang) 
PEDAGANG : “O.. sing cair. 
  [o …sIη caIr] 
  (O… sabun mandi cair) 
  ”Refilane ndak ada ik. Biore?” 
Refilane : isi ulang 
                                                                                                                   (Percakapan 19) 
Analisis 
 
 

 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

17 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 
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Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG  : “Kondisioner sing ?” 
  [kondisioner sIη] 
  (Merek Konditionernya apa) 
Kondisioner :  
                                                                                                                   (Percakapan 19) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

18 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1 : “Mase apa?” 
PEMBELI  : “Coffe mix sing……” 
PEDAGANG 1 : “Sing saset ?” 
 
Sing  : 
                                                                                                                   (Percakapan 20) 
Analisis 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

19 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG  : “Tadi tepung sagu?” 
PEMBELI1  : “Pati.” 
PEDAGANG  : “Oh bukan  sagu! Oh.. tadi mbake ya?” 
  “Tak kiro sagu!Limolas wolong atus.” 
  [ta? Kirε sagu …  limεlas wεlεη atUs] 
  (Saya kira mintanya tepung sagu. Lima belas 

ribu delapan ratus rupiah) 
 
Mbake :  
                                                                                                                   (Percakapan 22) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

20 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 2  : “Nutrisari sing jambu ada ndak?” 
PEDAGANG 1  : “Ada tapi sak renteng.” 
 
Sak renteng : satu  
                                                                                                                   (Percakapan 24) 
Analisis 
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Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

21 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1 : “Pakune plafon ya?” 
 
plafon :  
                                                                                                                   (Percakapan 26) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

22 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1  : “Paku beton.” 
PEDAGANG 1  : (kepada PEDAGANG lain)” 
   “Galo paku beton!” 
  [Galo paku betεn] 
  (Itu ada yang mau membeli paku beton) 
  “Paku beton meh siapa?” 
  [Paku betεn meh siapa] 
  (Siapa yang mau melayani yang beli paku beton) 
Siapa : sopo 
                                                                                                                   (Percakapan 27) 
Analisis 
 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

23 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 
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Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 2  : “Sing biasa ra eneng. 
  [SIη biasa ra? εnεη] 
  (Yang lebih murah harganya barangnya tidak 

ada) 
  “Tak ke’i sing delapan puluh gram.” 
  [Ta? ke? i sIη delapan puluh gram] 
  (Saya punya yang delapan puluh gram) 
Delapan puluh gram 
                                                                                                                   (Percakapan 27) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

24 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG  : “Yen menowo enek.” 
  [Yεn mΜn⊃w⊃ εnε?] 
  (kalau ada barangnya) 
  “Nak ra duwe mengko baleke sini.” 
  [Na? ra duwe mΜηko bale?ke sini] 
  (Kalau tidak punya kembalikan saja kesini) 
Sini : kene 
                                                                                                                   (Percakapan 28) 
Analisis 
 
 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 
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25 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI 1  : “Yen ndak ada tak minta in paku.” 
PEDAGANG  : “Duwe, cuma keri, kelire aku ra ngerti.” 
  [Duwe, cuma keri, kelire aku ra ngerti] 
  (Barangnya ada, hanya saja warnanya saya tidak 

tahu) 
Cuma : nanging 
                                                                                                                   (Percakapan 28) 
Analisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

26 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 

 
Kutipan Percakapan : 
PEMBELI  : “Mau vocer. Eh … isi pulsa.” 
PEDAGANG 1  : “Pulsa? Harganya masih duwur lho?” 
 
Dhuwur : tinggi 
                                                                                                                   (Percakapan 32) 
Analisis 
 
 

 
Nomor 
Kartu Peserta Tutur Variasi Pilihan Bahasa Bahasa yang Digunakan 

27 
- Pedagang  
- Pembeli  Campur Kode Bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia 
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Kutipan Percakapan : 
PEDAGANG 1     : “Hpnya bawa nggak mas?” 
PEMBELI  : “Bawa. Ini.” 
 
Hp : hand Phone 
                                                                                                                   (Percakapan 32) 
Analisis 
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