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ABSTRAK 
 

Waluyo, Amin Jati. 2010. Pembelajaran Bahasa Jawa Ragam Krama Pada 
Masyarakat Samin Di Dukuh Tambak Desa Sumber Kecamatan Kradenan 
Kabupaten Blora Kajian Psikolinguistik, Skripsi Program Studi Bahasa 
dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Widodo, Pembimbing II: Drs. Hardyanto.  

  
Kata kunci : Pembelajaran bahasa Jawa krama masyarakat Samin 
 

Masyarakat Samin biasa menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko dalam 
keseharian mereka, namun pada acara-acara adat tertentu dan pada saat 
masyarakat Samin berbicara kepada Kamituwa digunakan pula bahasa Jawa 
ragam krama. Situasi kebahasaan tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana 
pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama pada masyarakat Samin. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama pada masyarakat Samin di Dukuh 
Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Tujuan 
penelitian ini untuk mendiskripsikan pola pembelajaran berbahasa Jawa ragam 
krama pada masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan 
Kradenan, Kabupaten Blora. 

Data penelitian berupa gambaran pola pembinaan berbahasa Jawa krama 
yang berwujud tuturan-tuturan langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
warga Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten 
Blora. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 
dan pengamatan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbahasa Jawa 
ragam krama dalam keluarga adalah bersifat insidental, yaitu ketika anak-anak 
Samin bertemu dengan Kamituwa baru terjadi pembelajaran berbahasa Jawa 
ragam krama di dalam keluarga. pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama yang 
sebenarnya ada didalam masyarakat yaitu di dalam acara-acara adat tertentu. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di dalam 
keluarga Samin hanya bersifat insidental, dan pembelajaran berbahasa Jawa 
ragam krama hanya terdapat dalam lingkungan masyarakat yaitu pada acara-acara 
adat tertentu seperi kendurian bersama serta pernikahan. Keluarga hanya 
menyiapkan anak-anaknya untuk diajak dalam acara-acara adat tertentu. Para 
warga Samin juga mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada anak-anak 
mereka ketika anak-anak Samin bertemu dengan Kamituwa. Saran yang dapat 
peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah agar para peneliti berikutnya 
dapat menggunkan penelitian ini sebagai referensi pada penelitian selanjutnya, 
dan dapat mengembangkan lebih luas kebudayaan yang ada di dalam masyarakat 
Samin. 
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SARI  
 

Waluyo, Amin Jati. 2010. Pembelajaran Bahasa Jawa Ragam Krama Pada 
Masyarakat Samin Di Dukuh Tambak Desa Sumber Kecamatan Kradenan 
Kabupaten Blora Kajian Psikolinguistik, Skripsi Program Studi Bahasa 
dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Widodo, Pembimbing II: Drs. Hardyanto.  

  
Tembung pangrunut : Pembelajaran bahasa Jawa krama masyarakat Samin 
 

Masyarakat Samin saben dinane nganggo basa Jawa ngoko, nanging ana 
ing acara-acara adat para warga Samin uga nganggo basa Jawa krama. 
Kahanan basa iki mau muwuhake pitakonan, yaiku kepriye pasinaonan basa 
Jawa Krama ing masyarakat Samin. 

Prakara sing diangkat ing panaliten iki yaiku kepriye pasinaonan basa 
Jawa krama ing masyarakat Samin ing Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan 
Kradenan, Kabupaten Blora. Tujuan kang arep  digayuh saka panaliten iki yaiku 
kanggo gambarake pasinaonan basa Jawa krama ing masyarakat Samin ing 
Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. 

Ing panaliten iki, dhata kang dijupuk yaiku dhata kang arupa gambaran 
pola pembinaan basa Jawa krama ing masyarakat Samin kang arupa tuturan-
tuturan langsung, lan sumber dhata ing panaliten iki yaiku warga Samin ing 
Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. 
Panaliten iki nganggo teknik wawancara lan pengamatan kanggo ngumpulake 
dhata. Lan dhata kang kajupuk dianalisis nganggo metodhe analisis deskriptif 
kualitatif. 

Asil saka panaliten iki yaiku pasinaonan basa Jawa krama ing kulawarga 
sifate insidental, yaiku nalika bocah Samin ketemu Kamituwa nalika Kamituwa 
rawuh ana ing salah sijining omah warga Samin, bocah Samin kudu matur 
nganggo basa Jawa krama, nalika bocah mau salah nganggo basa Jawa krama 
lagi ana pasinaon basa Jawa krama ing kulowarga. Nanging pasinaonan kang 
ana ing kulowarga yaiku sifate insidental, pasinaonan basa Jawa krama sejatine 
ana ing lingkungan masyarakat yaiku ing acara-acara adat tertentu. 

Saka panaliten iki bisa dijupuk kesimpulan yen pasinaonan ing kulawarga 
Samin sifate insidental utawa ora ana pasinaon kang mligi, lan pasinaonan basa 
Jawa krama mung ana ing lingkungan masyarakat yaiku ana ing acara-acara 
adat tartemtu kaya ta kenduren utawa bancakan bareng-bareng lang upacara 
ngenger utawa ngantenan. Kulawarga mung nyiapake anak-anake supaya siap 
kanggo diajak ing acara-acara adat tartemtu. Para warga Samin uga ngajari 
basa Jawa krama marang anak-anake nalika anak-anak Samin katemu karo 
Kamituwane. Saka asil panaliten iki, panaliti nyaranake supaya panaliti-panaliti 
sabanjure isa nerusake panaliten iki, lan isa bedhah luwih akeh ngenani 
kabudhayan kang ana ing masyarakat Samin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bahasa adalah salah satu aspek budaya yang sangat penting, bahkan 

kebudayaan tidaklah mungkin ada tanpa adanya bahasa. Sebab bahasa merupakan 

alat komunikasi yang memungkinkan manusia saling berinteraksi antara satu 

dengan yang lain. Tinggi rendahnya budaya mesyarakat adalah manivestasi dari 

bahasa. 

Bahasa sebagai aspek kebudayaan nasional sarat dengan kaidah, baik 

mengenai tata bahasa (paramasastra), tingkatan-tingkatan bahasa (unggah-

ungguh basa) maupun perbendaharaan kata. Hal ini yang membedakan bahasa 

pertama orang Jawa dengan bahasa-bahasa (daerah) lainnya. 

Kaidah bahasa Jawa diatas kadang kala menjadikan bahasa ini dipandang 

sebagai bahasa yang sangat rumit untuk dipelajari. Kesulitan ini bukan hanya 

dialami dan dirasakan oleh orang luar (non Jawa) saja, melainkan juga oleh orang 

Jawa sendiri. Karena itu, orang enggan untuk mempelajarinya, bahkan 

berkesimpulan bahwa bahasa Jawa terlalu rumit, tidak praktis dan tidak sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

Usaha pembinaan dan memelihara bahasa Jawa dapat dilakukan melalui 

pedidikan formal dan nonformal. Pembinaan bahasa Jawa melalui pendidikan 

formal dilakukan kepada anak-anak dari sekolah dasar (SD) atau taman kanak-

1 
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kanak (TK). Pendidikan bahasa Jawa oleh orang tua kepada anak-anaknya 

merupakan salah satu contoh pembinaan nonformal. 

Pada pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, kadang kala para pendidik 

hanya mengajarkan teori-teori bahasa Jawa saja. Para guru tidak pernah 

mempraktikan langsung di masyarakat. Hal inilah yang membuat anak kesulitan 

untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua dengan menggunakan bahasa 

Jawa. Alasan tersebut menyebabkan anak-anak akan meninggalkan bahasa Jawa 

dalam interaksi bermasyarakat. 

Kabupaten Blora adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang terletak 

di sebalah timur pusat Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Di Kabupaten 

Blora yang luasnya mencapai 1923  terdapat berbagai lapisan masyarakat 

yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. 

Di Kabupaten Blora terdapat warga Samin yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat biasa. Pemukiman warga Samin yang hidup mengelompok, salah 

satunya yaitu terdapat di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. 

Masyarakat Samin hidup mengelompok di tengah-tengah masyarakat biasa. 

Keseluruhannya bermata pencaharian petani, karena mereka beranggapan bahwa 

pekerjaan yang mulia adalah bertani. Dan dari anggapan itulah maka hasil 

pertanian masyarakat Samin merupakan hasil pertanian yang paling baik 

dibandingkan dengan warga biasa disekitar mereka bahkan di wilayah Kecamatan 

Kradenan. 
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Dalam keseharianya, warga Samin mempunyai ciri khas dalam 

berpakaian. Mereka selalu menggunakan ikat kepala atau memakai caping dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari. Masyarakat Samin dikenal sebagai masyarakat 

yang memegang teguh kejujuran dalam keseharian warga Samin. Ini sesuai 

dengan ajaran leluhur warga Samin yang selalu menghindari sifat-sifat buruk 

seperti, colong (maling), medok (main perempuan), darben, drengki, srei. Hal-hal 

seperti itu selalu mereka hindari dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran tersebut 

lebih dikenal dengan sebutan ajaran Saminisme. Ajaran kejujuran tersebut 

diberikan oleh Samin Suro Sentiko, orang pertama yang mendirikan ajaran 

tersebut pada jaman penjajahan kolonial Belanda.  

Sebagai masyarakat yang berada di wilayah Jawa Tengah, masyarakat 

Samin tentunya dalam berbahasa juga menggunakan bahasa Jawa. Dalam 

bermasyarakat, baik dewasa maupun anak kecil mereka menggunakan bahasa 

Jawa apa adanya atau dalam tata bahasa sering disebut dengan ragam ngoko. 

Fenomena kebahasaan pada masyarakat Samin sangat menarik untuk dikaji. 

Masyarakat Samin selalu menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko untuk 

berkomunikasi dengan warga Samin lainnya. Jarang sekali mereka menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, dalam 

acara-acara adat tertentu warga Samin juga menggunakan bahasa Jawa ragam 

krama; seperti misalnya dalam upacara adat pernikahan, dan saat kendurian 

sedekah bumi, dan juga pada saat warga Samin berbicara dengan Kamituwa 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama. 
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Dalam upacara pernikahan misalnya pada saat prosesi lamaran, dari 

pihak laki-laki melamar pihak perempuan menggunakan bahasa Jawa ragam 

krama. Penggunaan bahasa Jawa ragam krama tersebut bertujuan untuk 

menghormati orang tua dari pihak perempuan. Selain itu, penggunaan bahasa 

Jawa ragam krama juga digunakan oleh warga Samin yang mengikuti kendurian 

bersama saat sedekah bumi, mereka yang ikut dalam prosesi kendurian 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama saat berkomunikasi dengan kepala adat 

atau dalam struktur pengurus desa lebih dikenal sebagai Kamituwa. Hal seperti ini 

juga diartikan untuk menghormati kepala Dukuh yang sudah memimpin mereka 

dan juga menghubungkan mereka dengan warga lainnya. 

Masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan 

Kradenan sudah mulai mengenal pendidikan formal untuk anak-anak mereka. 

Walaupun hanya sampai jenjang sekolah dasar (SD), itu pun banyak yang tidak 

lulus. Warga Samin beranggapan bahwa pendidikan formal hanya untuk belajar 

membaca, menulis, dan berhitung. Di Dukuh Tambak, tempat pemukiman warga 

Samin tidak terdapat sekolah untuk anak-anak warga Samin. Letak sekolah yang 

berada di luar pemukiman warga Samin. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan 

kembali tentang pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama pada anak 

masyarakat Samin. Apakah mereka mendapatkan bahasa kedua (krama) mereka 

pada saat proses belajar di sekolah yang berada di luar pemukiman mereka, 

ataukah mereka mempelajari bahasa Jawa ragam krama dari orang tua mereka 

sendiri. Ataukah juga pada saat perjalanan anak-anak kesekolah, mereka 
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mendapatkannya dari warga biasa yang mereka temui pada saat mereka berangkat 

dan pulang sekolah. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, terdapat hal yang sangat menarik untuk 

diteliti. Dalam keseharian masyarakat Samin menggunakan bahasa Jawa ragam 

ngoko tetapi pada waktu tertentu mereka juga dapat menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama. Situasi kebahasaan yang terjadi pada masyarakat Samin menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu; bagaimanakah cara masyarakat Samin 

mempelajari bahasa Jawa ragam krama, sehingga mereka dapat menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama. Atau dengan kata lain bagaimana pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama pada masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa 

Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mendiskripsikan pola 

pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama pada masyarakat Samin di Dukuh 

Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu pembelajaran bahasa yaitu 
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berkaitan dengan pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama dalam peningkatan 

kemampuan berbicara. Dan manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan untuk dijadikan referensi para 

guru dalam pengajaran di sekolah yang terdapat warga Samin di dalamnya. 



 

7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang mengkaji tentang pembelajaran berbahasa Jawa ragam 

krama pada masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan 

Kradenan, Kabupaten Blora secara khusus belum pernah dilaksanakan. Pustaka 

yang relevan yang dapat digunakan dalam penelitian ini berupa hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh para peneliti bahasa yang menyangkut tentang 

permasalahan pemerolehan bahasa dan pendidikan bahasa khususnya pada bahasa 

Jawa dalam ranah keluarga meliputi, Fitiyah (2000), Yuniawan, dkk (2000), serta 

Su’udi dan Rokhman (2000). 

Fitriyah (2000) meneliti tentang pola pembinaan bahasa Jawa, dalam 

penelitiannya yang berjudul Pola Pembinaan Bahasa Jawa di Lingkungan 

keluarga dalam Masyarakat Marjinal. Penelitian ini menjelaskan bahwa orang tua 

yang menggunakan pola pendidikan bahasa terhadap anak secara demokratis akan 

menghasilkan pemakaian bahasa Jawa Krama anak yang berkriteria tinggi. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pola pembinaan bahasa Jawa yang 

paling efektif digunakan di lingkungan keluarga dalam masyarakat marjinal 

adalah dengan menggunakan pola demokratis yaitu pola yang bersikap terbuka 

antara orang tua dengan anak dengan mengatakan alasan mengapa orang tua 

menuntut anak. Penelitian ini mempunyai kelebihan yaitu mampu menjabarkan 
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tentang pola pendidikan dengan tingkat pemakaian bahasa anak. Hubungan 

penelitian Fitriyah dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin 

menggunakan penelitian Fitriyah sebagai kajian pustaka ke dalam penelitian ini 

tentang pembelajaran bahasa Jawa ragam krama yang digunakan oleh masyarakat 

Samin apakah sama dengan pola pendidikan bahasa Jawa ragam krama yang 

digunakan masyarakat marjinal. 

Yuniawan, dkk (2000) meneliti Model Stimulasi Orang Tua dalam 

Akselerasi Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Anak Usia Prasekolah di 

Jawa Tengah. Hasil penelitiannya yang ketiga adalah kaitan antara pola 

pengasuhan orang tua berdasarkan faktor sosiokultural yang mempengaruhinya 

dengan penguasaan kosakata bahasa Indonesia anak usia pra sekolah di Jawa 

Tengah. (1) kaitan antara pola pengasuhan yang otoriter, maka kosakata yang 

dikuasai oleh anak akan lebih rendah, pola asuh yang permissive, maka 

pengasuhan kosakata anak akan lebih baik, dan apabila pola pengasuhan yang 

diterapkan oleh orang tua adalah pola pengasuhan yang demokratis, maka 

penguasaan kosakata anak akan lebih baik lagi. (2) kaitan antara pola pengasuhan 

berdasarkan faktor domisili orang tua dengan penguasaan kosakata anak, yaitu 

bahwa orang tua yang tinggal di daerah pinggiran, penguasaan anak terhadap 

kosakata bahasa Indonesia akan rendah, namun pada orang tua yang berdomisili 

di kota, maka penguasaan anak terhadap kosakata bahasa Indonesia akan lebih 

banyak. (3) kaitan antara pola pengasuhan berdasarkan faktor pekerjaan, yaitu 

bahwa orang tua yang bekerja, maka penguasaan anak terhadap kosakata bahasa 

Indonesia akan rendah, namun pada orang tua yang tidak bekerja penguasaan 



9 

 

kosakata anak akan lebih banyak. Penelitian ini mempunyai kelebihan yaitu 

mampu memaparkan dengan jelas model stimulasi seperti apa yang harus 

diterapkan orang tua dalam usaha pemercepatan penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia anak usia pra sekolah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Dari penelitian ini, peneliti ingin menggunakannya sebagai rujukan tentang pola 

pengasuhan di dalam keluarga yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Jawa 

ragam krama. 

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas adalah mengenai pola 

pendidikan bahasa atau pembinaan berbahasa yang dilakukan oleh orang tua dan 

urutan-urutan pemerolehan bahasa, sedangkan pada perbedaan latar belakang 

pendidikan keluarga belum pernah dilakukan. Berangkat dari kajian pustaka di 

atas, terlihat bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pembinaan 

berbahasa Jawa dalam lingkungan keluarga beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dan meneliti pada suatu daerah. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang pola 

pembinaan berbahasa Jawa dalam lingkungan keluarga yang disebabkan oleh 

perbedaan latar belakang suku budaya atau kelompok masyarakat. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu; 

psikolinguistik, pendidikan bahasa, dan tingkat tutur bahasa Jawa. 
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2.2.1 Psikolinguistik 

Psikolinguistik sebagai ilmu interdisiplin merupakan penggabungan dari 

psikologi dan linguistik. Cabang bahasa tersebut bisa dikatakan sebagai ilmu 

bahasa yang masih baru. Wilhem Wundt pada awal abad 20-an mengatakan 

bahwa bahasa bisa dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologi (Kress dalam 

Dardjowidjojo 2005:2). Para ahli lain yang memberikan sumbangan tentang 

pengertian psikolinguistik adalah Harley serta Clark dan Clark. Harley (2001:1) 

mengakatan bahwa psikolinguistik adalah studi tentang suatu proses-proses 

mental dalam pemakaian bahasa, sedangkan Clark dan Clark (1977:4)  

mengatakan bahwa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu 

komperhensi, produksi, dan pemerolehan bahasa. Dalam kajiannya, psikologi 

tidak bisa lepas dari bentuk dan fungsi bahasa. Psikologi secara umum adalah 

ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan cara mengkaji 

rangsangan, hakikat reaksi atau tindak balas (respon) kepada rangsangan itu, dan 

hakikat proses-proses pikiran yang berlaku sebelum reaksi atau tindak balas itu 

terjadi. Linguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang 

hakikat bahasa, struktur bahasa dan bagaimana bahasa itu berkembang, atau 

dengan kata lain linguistik mempelajari tentang semua hal yang berkaitan dengan 

kebahasaan (Yudhibrata 1997). 

Clark dan Clark (1977:4)  menjelaskan tentang pokok-pokok utama yang 

dibahas dalam psikolinguistik adalah (1) komperhensi, yaitu proses-proses mental 

yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan 

orang dan memahami apa yang dimaksud, (2) produksi, yaitu proses-proses 



11 

 

mental pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti yang kita ujarkan, 

(3) landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa, dan 

(4) pemerolehan bahasa, yaitu tentang bagaimana anak bisa memperoleh bahasa 

mereka (Dardjowidjojo 2005). Hubungan antara psikologi dengan linguistik akan 

terlihat saat seseorang ingin mengemukakan buah pikiran, perasaan, kehendak, 

dan kemauan kepada orang lain maka orang tersebut menggunakan bahasa 

sebagai alat pengungkapannya (Yudhibrata 1997). 

Produksi bahasa sering diidentikkan dengan berbicara, meskipun 

produksi juga mencakup menulis. Dalam berbicara, juga menulis, seorang penutur 

melakukan dua jenis kegiatan, yaitu merencanakan dan melaksanakan yang 

meliputi tatar wacana, tatar kalimat, tatar konstituen, program artikulasi dan 

artikulasi.  

Menurut kaum mentalis, seorang manusia dipandang memiliki sebuah 

akal (mind) yang berbeda dari badan (body) orang tersebut. Artinya bahwa badan 

dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah 

satu di antaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. Dalam kaitan dengan perilaku secara 

keseluruhan, pandangan ini berpendapat bahwa seseorang berperilaku seperti yang 

mereka lakukan itu bisa merupakan hasil perilaku badan secara tersendiri, seperti 

bernapas atau bisa pula merupakan hasil interaksi antara badan dan pikiran. 

John B. Watson, seorang pendiri behaviorisme menganggap bahwa 

kesadaran merupakan tahayul-tahayul radius yang tidak relevan terhadap studi 

psikologi. Watson (1878-1958) mengatakan bahwa keyakinan pada adanya 
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kesadaran berkaitan dengan keyakinan masa-masa nenek moyang mengenai 

tahayul. Konsep-konsep warisan masa praberadab ini telah membuat kebangkitan 

dan pertumbuhan psikologis ilmiah menjadi sangat sulit. Kriteria Watson dalam 

menentukan apakah sesuatu itu ada atau tidak ada adalah berdasarkan apakah hal 

tersebut dapat diamati atau tidak dapat diamati. 

Field (2003: 2) mengemukakan ruang lingkup Psikolinguistik sebagai 

berikut: language processing, language storage and access, comprehension 

theory, language and the brain, bahasa dalam keadaan istimewa,  language in 

exceptional circumstances, first language acquisiton ‘pemrosesan bahasa, 

penyimpanan dan pemasukan bahasa, teori pemahaman bahasa, bahasa dan otak, 

pemerolehan bahasa. 

Secara lebih rinci Musfiroh pun berpendapat (2002: 8) bahwa 

Psikolinguistik meliputi 

a.      hubungan antara bahasa dan otak, logika, dan pikiran 

b.     proses bahasa dalam komunikasi: produksi, persepsi dan komprehensi 

c.      permasalahan makna 

d.      persepsi ujaran dan kognisi 

e.      pola tingkah laku berbahasa 

f.        pemerolehan bahasa pertama dan kedua 

g.      proses berbahasa pada individu abnormal 

Karena psikologi merupakan bagian dari psikolinguistik, untuk mempermudah 

 pemahman selanjutnya perlu dibicarakan ranah psikologi. 
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2.2.2 Pendidikan Bahasa 

Para ahli pendidikan telah banyak mengungkapkan pengertian dari 

pendidikan itu sendiri. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan adalah memberi 

bekal kita apa yang tidak ada pada masa anak-anak, tetapi kita akan 

membutuhkannya pada waktu kita dewasa. Brantanata mengatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan 

cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam mencapai 

perkembangannya (Achmadi 2000). 

Pendidikan sangat berarti karena memberi anak bekal tentang apa yang 

dibutuhkannya kelak. Pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 

anak, sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, direncanakan secara 

matang, hingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Anak adalah 

makhluk yang sedang tumbuh, hingga pendidikan penting dimulai sejak anak 

masih bayi. Bayi atau anak memerlukan bantuan tutunan layanan, dorongan dari 

orang lain demi memperhatikan hidup dengan mendalami belajar setahap demi 

setahap untuk memperoleh kepandaian, keterampilan, dan pembentukan sikap 

tingkah laku hingga anak mampu berdiri sendiri. Pendidikan yang diberikan harus 

terarah yang memperhatikan kepentingan dan segala potensi yang ada dalam diri 

anak tersebut. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha secara sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam diri dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Jenis pendidikan itu sendiri dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu (a) pendidikan formal yaitu pendidikan yang berlangsung secara 
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resmi dan berjenjang seperti SD, SLTP, SLTA, dan PT, (b) pendidikan informal 

yaitu pendidikan tidak resmi yang dilakukan oleh keluarga karena kewajiban 

kodrati oleh orang tua kepada anak, (c) pendidikan nonformal yaitu pendidikan 

tidak resmi seperti pramuka, organisasi masyarakat, dan pengajian, dan (d) 

pendidikan unformal yaitu pendidikan yang terjadi tidak resmi dan tidak berjenjang 

seperti kursus, dan les (Philip H. Coombs dalam Achmad Munib 2005: 76). 

Ellis dalam Chaer (1986:215) menyebutkan ada dua tipe pembelajaran 

bahasa yaitu tipe naturalistik dan tipe formal. Tipe naturalistik bersifat ilmiah, 

tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan 

masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat bilingual atau multilingual tipe 

naturalistic banyak dijumpai. Contohnya seorang anak yang di dalam lingkungan 

keluarganya menggunakan bahasa pertama (B1), misalnya bahasa X, begitu keluar 

dari rumah berjumpa dengan teman-teman lain yang berbahasa lain, misalnya 

bahasa Y, akan mencoba dan berusaha menggunakan bahasa Y. Tipe kedua, yang 

bersifat formal berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat 

bantu belajar yang sudah dipersiapkan.  

Keluarga adalah kelompok primer yang paling kecil dalam masyarakat. 

Keluarga murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri atas suami, istri, dan 

anak. Keluarga besar merupakan kesatuan kelompok dan hubungan perkawinan 

(hubungan darah) yang mencukupi saudara dari pihak ayah dan pihak ibu, 

termasuk kakek, nenek, bibi, mertua, saudara ipar, dan saudara sepupu (Achmadi 

dalam Marnoto 2007). Rachmadi dan Martinah (1993) juga memeberikan 

deskripsi tentang keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan terkecil dari 



15 

 

masyarakat yang meliputi ayah, ibu, dan anak yang mempunyai ikatan hokum, 

sosial, psikologis, dan ekonomis serta dilandasi dengan cinta kasih dan kewajiban. 

Pendidikan dalam keluarga adalah bahwa keluarga adalah pusat 

pendidikan yang pertama dan merupakan fundamental atau dasar dari pendidikan 

anak selanjutnya (Purwanto 1988:85). Sejak timbulnya adab manusia sampai kini 

hidup keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhannya budi pekerti dari tiap 

manusia (Ki Hajar Dewantar dalam Budiartati 1994). Pendidikan keluarga 

merupakan usaha pendidikan yang terpenting karena sudah dimulai sejak manusia 

itu lahir dan berada dalam lingkungan keluarganya bahkan sudah dinilai sejak 

manusia ada dalam kandungan. Mengenai pentingnya pendidikan dalam keluarga, 

pemerintah juga mengaturnya UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 9 ayat 3, yang menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah 

meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan luar sejenis. 

Pasal lainya yang mengatur tentang pendidikan dalam keluarga adalah pasal 10 

ayat 4, yang berbunyi “pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur 

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan 

keyakinan agama, nilai budaya, moral, dan ketrampilan”. 

Pendidikan bahasa adalah suatu usaha untuk menngajarkan bahasa ibu 

pada anak untuk yang pertama kalinya. Dalam lingkungan keluarga anak adalah 

penentuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu bahasa, sehingga anak 

perlu bicara dengan orang lain, perlu masukan linguistik yang digunakannya 

sebagai bahan agar pemerolehan bahasanya dapat berlangsung dengan cepat. 

Tujuan utama dari adanya pendidikan bahasa bagi anak adalah berkaitan dengan 
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kelancaran dan kewajaran dalam berekspresi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka 

pendidikan bahasa perlu memperhatikan perkembangan pengucapan secara tepat 

dan pengontrolan suara, menanamkan rasa senang dan berani dalam 

menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, serta adanya pengontrolan nada, 

volume, artikulasi, dan lafal. Faktor mendasar dalam pendidikan bahasa adalah 

menyimak, karena masalah pengucapan dan pengontrolan suara adalah sangat 

berkaitan erat dengan kekeliruan tentang bagaimana orang lain menyarakannya. 

Orang tua dan lingkungan keluarga mempunyai andil yang besar pada 

perkembangan bahasa anak-anak (Petty dalam Marnoto 2007). Pengaruh lain yang 

utama bagi perkembangan pemerolehan bahasa anak adalah latar belakang sosial 

ekonomi keluarga. Kondisi suatu keluarga yang mengalami kekurangan maka 

akan sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, karena dengan kondisi 

yang demikian maka anak akan mendapat sedikit peluang untuk belajar dan 

memperoleh pengalaman. Tujuan utama dari pendidikan bahasa bagi seorang anak 

sangat berkaitan erat dengan kelancaran bertutur dan ekspresi dalam 

berkomunikasi. 

Dulay dalam Chaer (1985: 14) menerangkan bahwa kualitas lingkungan 

bahasa sangat penting bagi pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari 

bahasa baru (bahasa kedua). Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah 

segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua 

yang sedang dipelajari (Tjohjono, 1990). Kualitas lingkungan bahasa ini 

merupakan sesuatu yang pentik bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan 

dalam mempelajari bahasa kedua. Lingkungan bahasa dapat ibedakan atas 
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lingkungan formal dan lingkungan informal. (1) Lingkungan formal adalah salah 

satu lingkungan dalam belajar bahasa yang memfokuskan pada penguasaan 

kaidah-kaidah bahasa yang sedang dipelajari secara sadar (Dulay, 1985: 19; Ellis, 

1986: 297). Sehubungan dengan hal ini, Krashen dalam Chaer (1983: 36) 

menyatakan bahwa lingkungan formal bahasa memiliki cirri: (a) bersifat artificial, 

(b) merupakan bagian dari keseluruhan pengajaran bahasa di sekolah atau di 

kelas, dan (c) di dalamnya pembelajaran diarahkan untuk melakukan aktivitas 

bahasa yang menampilkan kaidah-kaidah yang telah dipelajari. (2) Lingkungan 

informal bersifat alami atau natural, tidak dibuat-buat. Yang termasuk dalm 

lingkungan informal ini antara lain bahasa yang digunakan kawan-kawan sebaya, 

bahasa pengasuh atau orang tua, bahasa yang digunakan anggota kelompok etnis 

pembelajar, yang digunakan media massa, bahasa para guru, baik di kelas maupun 

di luar kelas. Secara umum dikatakan bahwa lingkungan ini sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar bahasa kedua para pembelajar. Hal ini dapat deketahui dari 

sejumlah penelitian yang telah dilakukan para pakar terhadap lingkungan informal 

teman sebaya, orang tua, bahasa guru, dan penutur asing. 

Konsep pendidikan bahasa memang sering disamakan dengan konsep 

pemerolehan bahasa, terlebih lagi untuk bahasa itu sendiri. Pendidikan bahasa, 

mengacu pada pengetahuan secara sadar dalam menguasai bahasa dan kaidahnya. 

Sedangkan Pemerolehan bahasa (language acquisition) adalah suatu proses 

penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak-anak secara alami pada waktu 

mereka belajar bahasa ibu. Pemerolehan bahasa juga bisa diartikan secara lebih 

mendetail sebagai suatu proses yang dugunakan oleh anak-anak untuk 
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menyesuaikan serangkaian hipotesis yang semakin bertambah rumit ataupun teori-

teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi dengan 

ucapan-ucapan orang tua takaran penelitian tata bahasa yang paling baik dan 

paling sederhana dari bahasa tersebut (Yudhibrata 1997). 

 Pemerolehan bahasa berlangsung secara alami dan terjadi di dalam 

lingkungan keluarga, hal ini berbeda dengan pembelajaran bahasa yang lebih 

mengacu pada pengajaran bahasa yang sengaja dilakukan di sekolah. Dalam 

pembelajaran bahasa terdapat dua tipe, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal. 

Pembelajaran bahasa menurut tipe naturalistik sama prosesnya dangan 

pemerolehan bahsa pertama yang berlangsung alami di dalam lingkungan 

keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Pembelajaran bahasa bersifat formal 

berlangsung di dalam kelas, guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang telah 

disiapkan. 

 

2.2.3 Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak 

Pola komunikasi orang tua terhadap anak menurut Boumrind (dalam 

Djiwandono 1989:29) dibagi menjadi tiga gaya atau cara orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya, yaitu orang tua yang otoriter (authoritarian), orang tua 

yang permissive, dan orang tua yang demorkatis (authoritative). Orang tua yang 

otoriter atau authoritarian yaitu orang tua yang melarang anak dengan 

mengorbankan otonomi anak. Orang tua pada tipe ini tidak mendorong sikap 

memberi dan menerima pada anak dan menganggap bahwa seharusnya seorang 

anak menerima otoriter orang tua tanpa pertanyaan dan sikap orang tua yang 
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cenderung keras. Orang tua yang permissive adalah orang tua yang memberikan 

kebebasan sebanyak mungkin kepada anak mereka dan menempatkan harapan-

harapan kepada anak mereka, sedangkan orang tua yang outhoritative atau 

demokratis mencoba menghargai kemampuan anak secara langsung pada anak 

saat bertingkah laku, tetapi pada waktu yang sama orang tua juga menunjukan 

standar tingkah laku mereka sendiri dan mengharapkan standar ini sesuai dengan 

standar anak. 

 

2.2.4 Tingkat Tutur Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bahasa 

daerah lainya. Di dalam bahsa Jawa terdapat tingkat tutur, yaitu suatu sistem kode 

penyampaian rasa kesopanan yang di dalamnya terdapat unsur kosataka tertentu, 

aturan sintaksis tertentu, aturan morfologi tertentu, dan aturan fonologi tertentu 

pula (Poedjosoedarmo 19979:8-9). Dalam bahasa Jawa, tiap satuan tingkat tutur 

mencerminkan satu rasa yang terkandung di dalamnya. Tingkat tutur halus, 

mempunyai fungsi membawakan rasa kesopanan yang tinggi, tingkat tutur 

menengah yang berfungsi sebagai cerminan rasa kesopanan yang sedang-sedang 

saja, sedangkan tingkat tutur biasa berfungsi sebagai cerminan rasa kesopanan 

yang rendah. Tingkat tutur tersebut dalam bahasa Jawa dikenal sebagai tingkat 

tutur krama dan ngoko. Sudaryanto (1992:5) dalam Tata Bahasa Baku Bahasa 

Jawa menjelaskan bahwa tingkat tutur bahasa Jawa hanya berjumlah dua buah, 

yaitu tingkat tutur bahsa Jawa ngoko dan tingkat tutur bahsa Jawa krama. 
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2.2.4.1 Tingkat Tutur Bahasa Jawa Ngoko 

Tingkat tutur ngoko mencerminkan perasaan tidak berjarak antara orang 

yang berbicara terhadap orang yang diajak berbicara, yaitu bahwa orang yang 

berbicara tidak mempunyai perasaan segan (ewuh pakewuh) terhadap orang yang 

diajak berbicara. Bahasa Jawa ngoko meliputi ngoko lugu dan nguko alus. 

2.2.4.1.1 Ngoko Lugu 

Ngoko lugu yaitu ragam bahasa Jawa yang seluruhnya dibentuk dari 

kosakata ngoko. Ngoko lugu tidak bertujuan untuk saling menghormati terhadap 

lawan tuturnya. Ngoko lugu biasanya digunakan oleh orang tua terhadap anak, 

atasan terhadap bawahan, dan digunakan dalam percakapan antar teman sebaya. 

2.2.4.1.2 Ngoko Alus 

Ngoko alus yaitu ragam bahasa Jawa yang di dalamnya menggunakan 

kosakata krama inggil. Ciri-ciri tingkat tutur ngoko alus adalah kata-kata yang 

digunakan yaitu kosakata ngoko dan krama inggil, awalan dan akhirnya tidak 

dikramakan, dan kata “kowe” menjadi “sliramu atau penjenengan”. Ngoko alus 

digunakan orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda yang perlu 

dihormati, dan seorang anak kepada orang tua. 

2.2.4.2 Tingkat Tutur Bahasa Jawa Krama 

Tingkat tutur krama mengandung nilai kesopanan yang tinggi, yang 

menandakan adanya perasaan ewuh terhadap lawan bicaranya. Tingkat tutur ini 

menimbulkan rasa berjarak (segang dan pekewuh) antara orang yang berbicara 

dan orang yang diajak berbicara. Tingkat tutur krama biasanya digunakan oleh 

anak terhadap orang tua, bawahan terhadap atasannya, pembantu kepada 
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majikannya, siswa kepada gurunya (Pudjosudarmo 1979). Ragam bahsa krama 

meliputi krama lugu dan krama alus.  

 

2.2.4.2.1 Krama Lugu 

Krama lugu yaitu ragam bahsa Jawa yang keseluruhannya dibentuk dari 

kosakata krama. Kama lugu mempunyai cirri-ciri yaitu semua kosakata yang 

digunakan merupakan kosakata krama, semua awalan dan akhiran dikramakan, 

kata “aku” diganti “kula” dan kata “kowe” menjadi “sampeyan”. Krama lugu 

digunakan ketika berbicara dengan orang yang belum atau tidak akrab, atau 

kepada orang yang baru kita kenal. 

2.2.4.2.2 Krama Alus 

Krama alus yaitu ragam bahasa Jawa yang keseluruhannya dubentuk dari 

kosakata krama inggil. Krama alus mempunyai ciri-ciri yaitu kosakata yang 

digunakan adalah kosakata krama dan krama inggil, awalan dan akhiran 

dikramakan, kata “aku” menjadi “kula, kawula, dalem” dan kata “kowe” menjadi 

“panjenengan”. Ragam krama alus digunakan oleh bawahan kepada atasan, anak 

kepada orang tua, orang muda kepada orang tua kerena menghormati, dan 

pembantu kepada majikan. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Fenomena kebahasaan pada masyarakat Samin dalam kesehariannya 

menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko, mereka jarang sekali menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama. Karena menurut masyarakat Samin penggunaan 
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bahasa Jawa ragam ngoko lebih mengeratkan hubngan antara warga yang satu 

dengan warga Samin lainnya. Namun dalam peristiwa tertentu seperti upacara 

adat pernikahan, kendurian masyarakat Samin yang ikut didalamnya, dan juga 

pada orang yang baru dikenal warga Samin menggunakan bahasa Jawa ragam 

krama. Hal ini ditujukan sebagai suatu penghormatan dan juga adat istiadat warga 

Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. 

Dari uraian di atas memunculkan suatu permasalahan yaitu 

bagaimanakah mereka atau pelaku dalam upacara adat bisa menggunakan bahasa 

Jawa ragam krama. Dari situasi kebahasaan yang terjadi pada masyarakat Samin 

di atas, hal ini memunculkan sebuah pertanyaan yaitu bagaimana pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama dalam masyarakat  Samin. Sehingga nantinya para 

generasi masyarakat Samin bisa menggunakan bahasa Jawa ragam krama pada 

acara adat maupun pada sesepuh ataupun orang asing yang baru mereka kenal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Dukuh Tambak, Desa Sumber, Kecamatan 

Kradenan, Kabupaten Blora. Di Dukuh Tambak terdapat masyarakat Samin yang 

bermatapencaharian sebagai petani. Selain masyarakat Samin ada juga masyarakat 

biasa yang berada di Dukuh Tambak. Penelitian tentang pola pembinaan 

berbahasa Jawa ragam krama ini mengambil lokasi di Dukuh Tambak, Desa 

Sumber karena di Dukuh ini terdapat pemukiman masyarakat Samin yang menjadi 

objek penelitian ini. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan psikolinguistik. 

Pendekatan psikolinguistik yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya mengungkap 

tentang proses-proses mental dalam pemakaian bahasa (Harley dalam 

Dardjowidjojo 2005). 

Pendekatan metodologis penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif 

kualitatif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 1999:3) mengatakan bahwa 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. 

Untuk itu data yang di analisis dengan metode ini berbentuk deskriptif fenomena. 

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang pola pembinaan berbahasa Jawa 

ragam krama pada masyarakat Samin yang terjadi di Dukuh Tambak, Desa 

Sumber, Kecamatan kradenan. 

 

3.3 Data dan Sumber Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pola pembinaan 

berbahasa Jawa krama pada msyarakat Samin. Oleh karena itu yang yeng menjadi 

data dalam penelitian ini adalah berupa tuturan-tuturan langsung.  

Sumber data penelitian ini yaitu warga masyarakan Samin di Dukuh 

Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan yang menjadi pelaku dalam upacara 

adat tertentu yang menggunakan bahasa Jawa ragam krama. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulam data dalam penelitian tentang pembelajaran berbahasa 

Jawa ragam krama ini menggunakan dua cara, yaitu melalui teknik wawancara, 

dan melalui pengamatan. Selain itu juga menggunakan data skunder atau tidak 

langsung. Data ini berasal dari rekaman dokumentasi dari Dinas Kebudayaan 

Kabupaten Blora. 
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3.4.1 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

yang lebih terinci dan mendalam. Pelaksanaan wawancara pada sore hari dengan 

tujuan agar tidak mengganggu kesibukan responden. Isntrumen yang digunakan 

dalam teknik wawancara adalah pedoman wawancara yaitu sebagai berikut: 

 

3.4.2 Teknik Pengamatan 

Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui 

pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama dan sistematis.  

Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian 

Pedoman Wawancara 

 

Nama responden : 

 

1. Pada usia berapakah anak anda mulai di ajarkan bahasa Jawa ragam 

krama? 

2. Bagaimanakah cara anda mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada 

anak anda? 

3. Bagaimanakan sikap anda, jika anak anda melakukan kesalahan dalam 

berbahasa Jawa ragam krama? 

4. Apakah anak anda juga mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama dari orang lain? 
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mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 

Menurut Moleong (2005 : 176) pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

pengamatan berperanserta dan tidak berperanserta. Dalam pengamatan yang tidak 

berperanserta, seseorang hanya melakukan satu fungsi yaitu mengamati tetapi 

pada pengamatan berperanserta seseorang disamping mengamati juga menjadi 

anggota dari obyek yang diamati. Pengamatan dapat pula dibagi atas pengamatan 

terbuka dan tertutup. Terbuka jika obyek yang diamati mengetahui bahwa mereka 

sedang diamati dan sebaliknya. Selain itu pengamatan juga dibagi pada latar 

alamiah (pengamatan tak terstruktur) dan latar buatan (pengamatan terstruktur). 

Pengamatan ini biasanya dapat dilakukan pada eksperimen. Dalam pengamatan 

berstruktur, kegiatan pengamatan itu telah diatur sebelumnya. Isi, maksud, objek 

yang diamati, kerangka kerja, dan lain-lain, telah ditetapkan sebelum kegiatan 

pengamatan dilaksanakan. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan hanya dilakukan 

terhadap data-data yang sesuai dengan cakupan bidang kebutuhan seperti yang 

telah ditetapkan sejak semula. Lain halnya dengan pengamatan tak berstrukur, 

dalam melakukan pengamatannya, si pengamat tidak dibatasi oleh kerangka kerja 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setiap data yang muncul yang dianggap 

relevan dengan tujuan pengamatannya langsung dicatat. Dengan demikian, data 

yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 

3.4.2.1 Teknik Simak 

Teknik simak atau penyimakan adalah cara pengumpulan data dengan 

menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto 1993: 133). Penelitian ini 

menggunakan teknik simak karena pengumpulan data dilakukan secara langsung 
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dengan cara menyimak penggunaan bahasa dalam masyarakat Samin di Dukuh 

Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. 

3.4.2.2 Teknik Catat 

Teknik catat ini adalah teknik lanjutan setelah teknik simak. Teknik catat 

adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan pada kartu data 

yang kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi (Sudaryanto 1993: 135). Pencatatan 

pada kartu data dilakukan pada saat pengambilan data, yaitu mencatat tuturan 

berbahasa Jawa dalam masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, 

Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Pencatatan dalam kartu data ini 

dilakukan untuk mendokumentasikan setiap tuturan berbahasa Jawa yang di dapat 

dan diperlukan dalam penelitian ini. Kartu data tersebut memiliki bagan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil wawancara, dan pengamatan tentang pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama kemudian dianalisis sesuai dengan kondisi yang ada 

dalam masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber. 

 

 

Pedoman Pengamatan 

 

Nama responden: 

Bentuk tuturan: 
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3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Pemaparan hasil analisis data ini berisi pemaparan tentang pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama di Dukuh Tambak, Desa Sumber. Hal ini sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dalam penyajian hasil 

analisis data terdapat dua metode yang digunakan yaitu metode yang bersifat 

informal dan formal. Metode penyajian informal yaitu perumusan dengan kata-

kata biasa walaupun dalam terminologi yang teknis sifatnya, sedangkan penyajian 

formal yaitu perumusan dengan tanda atau lambang (Sudaryanto 1993:145 dalam 

Murtini). Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

informal, sebab data dalam penilitian ini berupa kata-kata yang mencakup wujud 

pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama berdasarkan perbedaan latar belakang 

yang mempengaruhinya. 
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BAB IV 

PEMBELAJARAN BAHASA JAWA RAGAM KRAMA 
PADA MASYARAKAT SAMIN DI DUKUH TAMBAK 

DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN 
KABUPATEN BLORA KAJIAN PSIKOLINGUISTIK 

 

4.1 Deskipsi wilayah Dukuh Tambak 

Penggambaran keadaan wilayah Dukuh Tambak dibagi menjadi beberapa 

bagian. (1) Kondisi geografis, (2) kondisi masyarakat, (3) kondisi kebahasaan, dan 

(4) sarana dan prasarana. 

4.1.1 Kondisi Geografis 

Dukuh Tambak tempat masyarakat Samin tinggal Terletak di Kelurahan 

Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Letak Dukuh Tambak dari pusat 

Kecamatan Kradenan kurang lebih 10 KM, dan dari pusat Kota Blora kurang lebih 

50 KM. 

 

4.1.2 Kondisi Masyarakat 

Masyarakat Samin hidup mengelompok di tengah-tengah masyarakat 

umum. Kondisi tersebut tidak membuat masyarakat Samin untuk meninggalkan 

ajaran leluhur mereka. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Dukuh 

Tamabak adalah bertani. Begitu juga dengan masyarakat Samin, karena menurut 

anggapan mereka bahwa pekerjaan paling mulia adalah bertani. Masyarakat 

Samin memilik kepercayaan kejawen. Ini terbukti dengan tidak adanya tempat 
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ibadah di lingkungan masyarakat Samin, dan hanya ada tempat-tempat yang 

dianggap keramat oleh warga Samin seperti sumur tua. Masyarakat Samin masih 

memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang mereka seperti ngenger, 

muconi, juga menguras sumur tua setiap setahun sekali. 

 

4.1.3 Kondisi Kebahasaan 

Kondisi kebahasaan yang terdapat di dalam masyarakat Samin adalah 

bahasa Jawa ragam ngoko. Semua warga Samin hanya menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama ketika mereka berbicara dengan pemuka adat mereka pada saat 

acara-acara adat tertentu juga kepada Kamituwa mereka.  

 

4.1.4 Sarana dan Prasarana 

Letak Dukuh Tambak yang jauh dari pusat Kota Blora membuat akses 

transportasi untuk menuju dukuh tersebut menjadi terbatas. Untuk menuju Dukuh 

Tambak harus menggunakan bus kemudian dari jalan utama menggunakan ojek. 

Jalan menuju Dukuh Tambak sudah diaspal pada tahun 2002 ketika ada Pertamina 

datang ke wilayah tersebut untuk melakukan pengeboran minyak. Sarana 

pendidikan di Dukuh Tambak adalah SD yang letaknya cukup jauh dari 

pemukiman masyarakat Samin. 

Hasil penelitian ini berupa pola pembinaan berbahasa Jawa ragam krama 

di lingkungan keluarga Samin. Berdasarkan data yang ada di lapangan, jumlah 

warga Samin yang bertempat tinggal di Dukuh Tambak sebanyak 28 kepala 

keluarga. Dari 28 kepala keluarga terdapat 101 warga Samin yang terdiri dari 
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orang dewasa dan anak-anak. Dan anak-anak yang masih sekolah berjumlah 3 

orang. Dari 101 warga Samin diambil 5 warga Samin sebagai responden. Data 

penelitian ini diambil pada malam hari, di rumah warga Samin yang sering 

digunakan untuk berkumpul warga Samin setelah bekerja seharian di sawah. 

Warga Samin yang dijadikan sebagai responden adalah warga Samin yang 

memiliki anak yang sudah siap untuk diajak dalam kegiatan adat warga Samin, di 

mana acara tersebut hanya diikuti oleh warga Samin yang sudah dewasa. 

 

4.2 Pembelajaran Bahasa Jawa Masyarakat Samin 

Bentuk pembelajaran bahasa Jawa yang terjadi di dalam masyarakat 

Samin adalah Pendidikan informal dan Pendidikan nonformal. Philip H. Coombs 

dalam Achmad Munib (2005: 76) menerangkan bahwa Pendidikan informal yaitu 

pendidikan tidak resmi yang dilakukan oleh keluarga karena kewajiban kodrati 

oleh orang tua kepada anak. Pendidikan nonformal yaitu pendidikan tidak resmi 

seperti pramuka, organisasi masyarakat, dan pengajian, 

 

4.2.1 Pembelajaran dalam Keluarga 

Pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama dalam lingkungan keluarga 

Samin sebenarnya tidak ada, karena di dalam keluarga semua warga Samin 

menggunakan bahasa Jawa ragam noko. Di dalam keluarga Samin para orang tua 

hanya menyiapkan anak-anak mereka menjadi siap untuk mengikuti acara-acara 

adat dalam masyarakat Samin nantinya. Kemudian di lingkungan masyarakan 

barulah terdapat pembelajaran bahasa Jawa raga karma yaitu pada acara-acara 
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adat tertentu. Dalam menentukan apakah anak tersebut sudah siap untuk diajak 

dalam kegiatan adat tertentu yang dihadiri oleh warga Samin yang dewasa adalah 

dengan cara melihat apakah anak tersebut sudah bisa memahami kepribadian suku 

Samin. Pemilihan ini dilakukan di dalam keluarga dengan cara melihat 

kepribadian masing-masing anak. Kepribadian warga Samin adalah kepribadian 

yang memegang teguh kejujuran dan manjauhi segala sesuatu hal yang buruk, ini 

sesuai dengan ajaran turun-temurun masyarakat Samin. Jika anak tersebut belum 

bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan 

diajari oleh orang tua mereka sampai mereka bisa memahami ajaran tersebut. 

Anak warga Samin yang sudah siap biasanya adalah saat mereka memasuki usia 

remaja yang berusia kurang lebih 17 tahun ke atas, dan setiap anak yang sudah 

siap maka secara langsung akan diajak untuk mengikuti upacara-upacara adat di 

lingkungan warga Samin yang hanya diikuti oleh warga Samin dewasa. Anak-

anak warga Samin yang diajak dalam upacara-upacara adat akan merasa senang 

karena mereka sudah dianggap mampu untuk menggantikan warga Samin yang 

sudah tua. Dan dalam menentukan siap tidaknya anak-anak dalam warga Samin 

tidak boleh ada persaingan antar anak itu sendiri. Hal ini dikarena ketika semua 

anak dianggap sudah siap oleh orang tua mereka masing-masing, maka secara 

otomatis mereka akan diajak dalam kegiatan adat yang dilakukakn oleh warga 

Samin dewasa. 

Berdasarkan data di lapangan bahwa dalam kesehariannya, masyarakat 

Samin selalu menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko. Baik itu anak-anak 

maupun orang dewasa. Namun pada upacara-upacara adat tertentu mereka 
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menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika berbicara dengan orang tertentu, 

seperti misalnya pada upacara adat pernikahan pengantin laki-laki menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama ketika melamar dan prosesi ijab kepada orang tua 

pengantin perempuan. Kemudian juga pada upacara adat kendurian semua warga 

Samin akan menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika berbicara dengan 

Kamituwa yang memimpin kendurian tersebut. Juga pada keseharian mereka 

penggunaan bahasa Jawa ragam krama digunakan oleh warga Samin ketika 

berbicara kepada Kamituwa. 

Pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama yang mereka terapkan adalah 

berupa pengajaran yang bersifat regenerasi. Dalam artian bahwa anak-anak yang 

sudah siap menurut orang tua mereka, maka mereka akan diajari menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama dengan cara mengajak mereka dalam upacara-upacara 

adat yang di dalamnya terdapat tuturan berbahasa Jawa ragam krama, kemudian 

mereka disuruh untuk memperhatikan bahasa Jawa ragam krama yang digunakan 

oleh para warga Samin yang sudah dewasa. Juga sekaligus mempersiapkan anak-

anak Samin untuk menggantikan warga Samin yang sudah tua. 

Keadaan yang sangat menarik di lingkungan warga Samin adalah ketika 

warga Samin selalu menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika mereka 

berbicara dengan Kamituwa Dukuh Tambak. Hal ini dikarenakan warga Samin 

menganggap Kamituwa adalah orang yang menjadi orang tua warga Samin, dalam 

artian bahwa Kamituwa bisa ngemong mereka dan orang yang mampu memimpin 

mereka. Oleh karena itu sebagai penghormatan kepada Kamituwa, warga Samin 

selalu menggunakan bahasa Jawa ragam krama. Dan jika ada anak-anak warga 
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Samin salah menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika berbicara dengan 

Kamituwo, maka orang tua mereka akan membenarkannya. Seperti pada 

percakapan di bawah ini. 

 

KONTEKS : ANI (10 TAHUN) BERTANYA PADA 
KAMITUWA YANG SEDANG BERKUNJUNG 
KERUMAHNYA. 

Ani : “Tia maeng ning omah gak Pak Wa?” 
 “Tia tadi dirumah tidak Pak Wa?” 
Pak Wa : “Enek ndhuk, lagek balik sekolah..” 
 “Ada, baru pulang sekolah” 
Kirno : “Aja ngana ah nek ngomong karo Pak Wa” 
 “Jangan gitu kalau bicara dengan Pak Wa” 
Ani : “Lha piye leh Mak?” 
 “Bagaimana Pak?” 
Kirno : “Tia wau teng nggriya boten pak.ngana leh An” 
 “Tia tadi dirumah tidak Pak Wa. Begitu An” 
Ani : “Ya Mak” 
 “Ya Pak” 
 
Dalam tuturan di atas Ani berusia 10 tahun bertanya pada Kamituwa 

Dukuh Tambak saat Pak Wa berkunjung ke rumahnya. Dia bertanya tentang anak 

Pak Wa yang bernama Tia. Tia adalah teman Ani saat masih sekolah kelas 3 SD. 

Namun bahasa yang digunakan Ani salah, dan Kirno sebagai ayahnya 

menyalahkan sekaligus membenarkan dengan cara memberi contoh yang benar. 

Dalam percakapan di atas, Kirno tidak memarahi anaknya karena telah 

menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko ketika berbicara dengan pemimpin 

mereka. Dia hanya membenarkan kalimat anaknya dengan cara memberi contoh 

bahasa Jawa ragam krama yang benar. Dan Ani mengiyakan ayahnya, dan juga 

mengingat-ingat perkataan ayahnya. Dengan begitu Ani mendapatkan 
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pembelajaran bahasa Jawa ragam krama. Keunikan bahwa masyarakat Samin 

hanya menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika mereka berbicara dengan 

Kamituwa dalam keseharian mereka dilakukan oleh semua warga Samin. Dari 

percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembelajaran di dalam 

keluarga bersifat insidental, namun sebenarnya tidak ada pembelajaran berbahasa 

Jawa ragam krama. Artinya bahwa sewaktu ketika ada anak Samin bertemu 

dengan Kamituwa, barulah terjadi pembelajaran bahasa Jawa ragam krama, yaitu 

hanya pada saat anak-anak warga Samin bertemu dengan Kamituwa. 

Anak-anak warga Samin ketika mereka masih kecil, kegiatan mereka 

adala ikut orang tua mereka bertani dan juga bermain di sawah bersama orang tua 

mereka. dan ketika warga Samin dewasa berkumpul pada malam hari, anak-anak 

warga Samin sudah beristihat tidur. Jadi ketika ada Kamituwa yang datang 

berkunjung, mereka jarang sekali bertemu dengan Kamituwa. Sehingga untuk 

pembelajaran bahasa Jawa ragam krama untuk anak-anak yang masih kecil jarang 

sekali ada. Mereka akan diajari setelah mereka mulai ikut dalam acara-acara adat 

tertentu untuk anak-anak putra, sedangan anak-anak perempuan mereka 

mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam krama ketika mereka berusia 

kurang lebih 10 tahun. Pada usia tersebut anak-anak perempuan warga Samin 

sudah mulai tinggal dirumah untuk belajar melakukan kegiatan warga Samin 

perempuan seperti masak dan mengurus rumah. Dan pada saat itu, ketika mereka 

bertemu dengan Kamituwa, mereka akan belajar menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama dari orang tua mereka. 
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Masyarakat Samin tidak pernah memaksa anak-anak mereka untuk 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama dalam keseharian mereka. Dan mereka 

juga tidak pernah marah ketika anak mereka tidak bisa menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama. Juga ketika anak-anak salah menggunakan bahasa Jawa raga krama 

ketika berbicara dengan Kamituwa mereka. orang tua mereka hanya 

membenarkan dengan cara memberi contoh tanpa memarahi anak-anak mereka. 

Yang menarik dalam penelitian ini adalah anak-anak masyarakat Samin bisa 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama setelah mereka memasuki usia remaja 

dan juga saat anak-anak mereka sudah bisa memahami pembelajaran yang 

diberikan oleh orang tua mereka. Pada saat itu mereka akan diajak orang tua 

mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan orang dewasa, seperti misalnya adalah 

mengikuti kendurian bersama dan mendatangi hajatan-hajatan seperti upacara 

pernikahan. 

Dalam keluarga masyarakat Samin mengajarkan bahasa Jawa ragam 

krama melalui upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Samin. Dan 

dari percakapan yang digunakan oleh warga Samin kepada orang tua dalam 

prosesi pernikahan tersebut maupun acara adat lainnya, anak-anak Samin yang 

sudah berusia remaja mempelajari bahasa Jawa ragam krama dengan cara 

mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Jika ada kesalahan dalam 

berbahasa yang dilakukan oleh anak-anak warga Samin, mereka para orang tua 

tidak pernah memarahi anak-anak mereka, seperti pada percakapan berikut. 
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KONTEKS : TRIONO (10 TAHUN) MEMBERI TAHU 
AYAHNYA TEMPAT DIA MELETAKTAN 
KERANJANG. 

Triono : “Mak kae krenjange” 
“Pak itu keranjangnya” 

 (SAMBIL MENUNJUK TEMPAT DIA TADI 
MELETAKAN KERANJANG) 

Tikno : “Ya…” 
“Ya” 
 

Tuturan di atas percakapan antara Triono dengan ayahnya Tikno saat dia 

memberi tahu ayahnya letak keranjang. Dari tuturan di atas, Tikno tidak 

membenarkan bahasa Jawa ragam ngoko yang diucapkan anaknya menjadi ragam 

krama. Seperti warga Samin lainnya, jika anak mereka salah dalam menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama kepada warga Samin lainnya mereka tidak memarahi 

anak-anak mereka. 

 

4.2.2 Pembelajaran dalam Masyarakat 

Ketika di dalam keluarga anak-anak sudah dirasa siap oleh orang tua 

mereka, kemudian mereka para anak warga Samin yang sudah siap diajak untuk 

mengikuti atau menghadiri acara-acara adat tertentu yang ada di lingkungan 

masyarakat Samin. Dan di sana mereka akan diajari oleh semua warga Samin 

dewasa tentang penggunaan bahasa Jawa ragam krama baik secara langsung 

maupun dengan menyuruh anak-anak tersebut mempelajari sendiri bahasa Jawa 

ragam krama dengan cara menirukan bahasa yang digunakan oleh para warga 

Samin dewasa. 
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Seperti pada upacara adat pernikahan misalnya, sebelum warga Samin 

menikah, maka akan ada prosesi lamaran yang dilakukan oleh pengantin laki-laki 

kepada orang tua pengantin wanita. Pada saat prosesi lamaran satu hari sebelum 

melamar pengantin laki-laki akan memberitahu warga Samin lainnya untuk 

menghadiri dan menyaksikan dia melamar pengantin wanita. Dan di dalam prosesi 

lamaran tersebut terdapat tuturan yang menggunakan bahasa Jawa ragam krama 

yang digunakan oleh pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin wanita, 

seperti dalam percakapan berikut. 

KONTEKS : PIHAK LAKI-LAKI MELAMAR PIHAK 
PEREMPUAN. 

Karim : “Mak kalih yung anak sampeyan pengaran Katiem 
ajeng kula jak nglampahi tatane sikep rabi…” 
‘Pak dan bu anak anda yang bernama Katiem akan 
saya ajak menjalani hubungan pernikahan…” 

Pak Marto : “Di legakna, ning bocahe tari dhewe….” 
‘Silahkan, tapi silahkan tanya sendiri pada 
anaknya…” 
 

Pada kutipan percakapan di atas adalah tuturan berbahasa Jawa ragam 

krama pada prosesi lamaran yang dilakukan oleh Karim yaitu pengantin laki-laki 

ketika melamar perempuan yang dia sukai dengan menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama pada orang tua pengantin perempuan. Penggunaan bahasa Jawa 

ragam krama itu bertujuan untuk menghormati orang tua pengantin perempuan. 

Dalam prosesi lamaran tersebut disaksiakan oleh para warga Samin 

lainnya. Begitu juga anak-anak yang dianggap sudah siap atau menginjak usia 

remaja, mereka diajak orang tua mereka untuk menyaksikan prosesi lamaran yang 

ada dalam masyarakat Samin. Perkataan yang diucapkan oleh Karim di atas akan 

selalu diingat oleh anak-anak yang sudah usia remaja yang ikut dalam acara 
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lamaran tadi untuk mereka gunakan kelak saat mereka juga melamar gadis yang 

mereka suka, seperti halnya Karim pada waktu dia diajak oleh orang tuanya 

menghadiri upacara adat pernikahan yang ada di lingkungan masyarakat Samin. 

Karim juga mengingat-ingat perkataan pengantin laki-laki yang dia lihat 

kemudian dia tiru perkataan itu pada saat dia melamar wanita yang dia sukai. 

Kemudian dari prosesi lamaran tadi, setalah beberapa minggu kedua 

pengantin sudah cocok satu sama lain, maka akan dilakukan prosesi ijab yang juga 

dihadiri oleh semua warga Samin dan juga perangkat desa. Dalam prosesi ijab 

dalam pernikahan warga Samin juga menggunakan tuturan bahasa Jawa ragam 

krama yang digunakan pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin wanita, 

seperti dalam percakapan berikut. 

 

KONTEKS : IJAB KHOBUL PADA MASYARAKAT 
SAMIN 

Karim :”Mak, lare sampeyan sampun kula wujudi 
tatane wong sikeb rabi…” 
‘Pak anak anda sudah saya ajak melakukan 
hubungan pernikahan...’ 

Pak Marto   :”Iya ndhuk?” 
‘Ya ndhuk?’ 
(ORANG TUA PEREMPUAN 
MENANYAKAN PADA ANAKNYA) 

Katiem   :”Nggih Mak…” 
‘Ya Pak…’ 

Pak Marto :”Lha nek wis padha dhemene, wong tua 
gari nekseni….” 
‘Kalau sudah pada suka, orang tua 
merestui..’ 

Semua orang yang hadir :”Gunem sakecap iki  padha dititeni lho 
ya..” 
‘PERKATAAN ini harus diingat ya’ 
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(SEMUA ORANG YANG HADIR 
SEREMPAK BERKATA) 
 

Dalam ijab pernikahan warga Samin di atas terdapat tuturan berbahasa 

Jawa ragam krama yang diucapkan oleh Karim atau pengantin laki-laki kepada 

Pak Marto orang tua pengantin perempuan. Dan orang tua pengantin perempuan 

bertanya pada anaknya yang juga dijawab menggunakan bahasa Jawa ragam 

krama. Sama halnya pada saat prosesi lamaran, para orang tua yang hadir dalam 

acara adat pernikahan tersebut juga mengajak anak-anak mereka yang sudah besar 

atau sudah berusia remaja untuk mengikuti acara-acara adat. Dalam acara-acara 

adat tersebut anak-anak yang ikut di dalamnya mulai memperhatikan bahasa Jawa 

ragam krama yang digunakan oleh pengantin kepada orang tua. Perkataan mereka 

akan diingat-ingat oleh anak-anak yang ikut dalam acara tersebut. 

Pembelajaran bahasa Jawa ragam krama dalam masyarakat Samin juga 

dilakukan oleh anak-anak warga Samin sendiri. Mereka meniru bahasa Jawa 

ragam krama yang digunakan orang tua mereka saat mereka mengikuti kendurian 

bersama yang dilakukan oleh masyarakat Samin. Mereka menggunakan bahasa 

Jawa ragam krama kepada sesepuh mereka atau pemimpin mereka. Hal ini 

dilakukan mereka karena mereka menghormati sesepuh mereka. Anak-anak yang 

berusia remaja mulai diajak untuk ikut dalam kendurian tersebut. Dan dari 

kendurian tersebut mereka mulai mempelajari bahasa yang digunakan warga 

Samin yang lebih tua dari mereka kepada sesepuh warga Samin, seperti tampak 

dalam percakapan berikut. 
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KONTEKS : SAAT KENDURIAN DIRUMAH WARGA 
SAMIN BERBICARA DENGAN KAMITUWA 
TENTANG PEMBUATAN PUPUK KANDANG. 

Pak Wa : “Nek nggawe ngko diayaki dhisik abuke..” 
“Nanti kalau membuat diayak dulu pupuknya” 

Pak Kasbi : “Lha nek lethonge tesih anget ndak nggih diayaki 
mbah?” 
“Kalau kotorannya masih hangat apa juga diayak 
mbah?” 

Pak Wa : “Ya nek wis garing tenan leh” 
“Ya kalau sudah kering” 

Pak Kasbi : “Eh ngoten nggih” 
“Jadi begitu ya” 
 

Dari percakapan antara Pak Kasbi dengan Pak Wa pemimpin mereka di 

dukuh Tambak saat kendurian di atas, terdapat penggunaan bahasa Jawa ragam 

krama. Dalam kendurian tersebut ada juga Kalim yang masih muda dan baru 

pertama kali ikut dalam kendurian tersebut. Kalim memperhatikan pembicaraan 

antara Pak Kasbi dengan Pak Wa. Dari percakapan tersebut Kalim mengingat-

ingat bahasa Jawa ragam krama yang digunakan oleh Pak Kasbi ketika berbicara 

dengan Pak Wa. Dari proses mengingat-ingat atau meniru bahasa yang digunakan 

warga Samin yang lebih tua dengan pemimpin mereka, anak-anak warga Samin 

mulai mempelajari bahasa Jawa ragam krama. 

Anak-anak warga Samin sekarang juga sudah mengenal pendidikan 

formal. Akan tetapi mereka hanya sampai batas Sekolah Dasar (SD). Itupun anak-

anak warga Samin tidak ada yang sampai lulus dari jenjang Sekolah Dasar, paling 

tinggi tingkatan pendidikan anak-anak warga Samin adalah sampai dengan kelas 

tiga Sekolah Dasar. Di sekolah yang berada di luar lingkungan warga Samin, 

bahasa yang digunakan oleh guru-guru mereka dalam pelajaran adalah bahasa 
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Indonesia. Meskipun ada pelajaran bahasa Jawa di sekolah mereka, mereka selalu 

menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko. Baik itu pada guru mereka, maupun 

pada teman-teman mereka, juga pada warga umum lainnya yang bertanya kepada 

mereka saat perjalanan berangkat sekolah dan juga saat pulang sekolah. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruhnya 

pedidikan bahasa Jawa ragam krama dalam pendidikan formal yang mereka 

terima pada penggunaan bahasa Jawa yang mereka gunakan dalam keseharian 

mereka. Dan hanya dari pembelajaran yang bersifat turun temurun dari orang tua 

merekalah anak-anak warga Samin mau mempelajari bahasa Jawa ragam krama. 

Pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama pada masyarakat Samin 

bersifat demokratis, artinya bahwa masyarakat Samin tidak memaksakan anaknya 

untuk belajar bahasa Jawa ragam krama sesuai dengan kemauan mereka. Para 

warga Samin hanya sesekali memberikan pengetahuan pada anaknya tentang 

bahasa Jawa ragam krama ketika anak-anak mereka sudah siap untuk 

mempelajarinya dan sudah siap sesuai dengan ajaran warga Samin yang mereka 

anut dari nenek moyang mereka.  

Para warga Samin mengajarkan kosakata bahasa Jawa ragam krama yang 

sekiranya mereka perlukan dalam berkomunikasi dengan orang-orang tertentu 

dengan cara menyuruh anak-anak warga Samin sendiri dengan mengingat-ingat 

dan juga menirukan apa yang orang tua mereka gunakan saat upacara-upacara 

adat. Ini terbukti bahwa hanya anak usia remaja saja yang boleh mengikuti 

upacara-upacara adat seperti pernikahan dan kendurian bersama. Dan mulai saat 

itu anak-anak warga Samin yang sudah berusia remaja belajar menggunakan 
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bahasa Jawa ragam krama pada saat berbicara dengan sesepuh adat pada waktu 

acara-acara adat tertentu. 

Hal tersebut di atas menunjukkan bahawa pembelajaran berbahasa Jawa 

ragam krama pada masyarakat Samin di Dukuh Tambak, Desa Sumber, 

Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora bersifat demokratis dan juga regenerasi. 

Anak-anak yang sudah berusia remaja dan dianggap sudah mampu untuk 

menggantikan orang tua mereka, maka secara langsung akan diajak dalam 

melaksanakan upacara-upacara adat masyarakat Samin seperti halnya pernikahan 

dan kendurian bersama. 

Anak-anak yang masih kecil dan belum memasuki usia remaja hanya 

diajari tentang ajaran tingkah laku orang Samin yang lebih menekankan pada sifat 

kejujuran yang sejak dulu diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun 

temuru. Selain ajaran itu tugas anak-anak warga Samin hanya bertugas untuk 

membantu orang tua mereka bertani dan menggembala hewan ternak mereka 

sambil bermai. Karena dalam ajaran masyarakat Samin pekerjaan yang paling 

mulia adala bertani. Oleh karena itu anak-anak warga Samin sejak kecil diajarkan 

untuk menghargai pekerjaan bertani. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama yang diterapkan pada masyarakat Samin di Dukuh 

Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora adalah 

pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama di dalam keluarga bersifat insidental, 

dan pembelajaran yang sebenarnya dalam masyarakat Samin terjadi di dalam 

lingkungan masyarakat, yaitu pada acara-acara adat tertentu. pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama di dalam keluarga terlihat hanya pada saat anak 

bertemu dengan Kamituwa dan terjadi penggunaan bahasa Jawa ragam krama 

yang salah pada anak, barulah terjadi pembelajaran dari orang tua kepada anak 

tersebut. Ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pembelajaran dalam keluarga Samin 

bersifat insidental. 

Peran keluarga dalam pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama hanya 

untuk menyiapkan anak-anak yang sudah siap atau mampu memahami ajaran 

Samin. Dari hasil penelitian diketahui anak warga Samin yang sudah siap 

kebanyakan pada saat mereka memasuki usia remaja. Dan dari kesiapan itulah 

anak-anak warga Samin yang sudah siap mulai diajak dalam kegiatan orang 

dewasa seperti upacara adat pernikahan dan kendurian bersama.  
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Anak-anak yang masih kecil tidak diikutkan dalam acara-acara adat 

tertentu, mereka akan diajari tentang sikap perilaku warag Samin terlebih dahulu, 

dan setelah mereka dirasa siap mereka akan diajak mengikuti acara-acara adat 

tertentu dalam masyarakat Samin. Wujud pembinaan yang demokratis dapat 

dilihat dari tidak adanya penekanan dari orang tua kepada anak-anak tentang 

pembelajaran bahasa Jawa ragam krama. Anak-anak diberi kebebasan untuk 

menyiapkan diri mereka, kemudian saat anak-anak warga Samin sudah siap, 

mereka akan diajak orang tua mereka dalam acara-acara adat yang ada di 

lingkungan masyarakat Samin. 

Di dalam lingkungan masyarakat, pada saat ada acara-acara adat tertentu 

anak-anak yang sudah disiapkan di dalam keluarga mereka masing-masing akan 

diajari penggunaan bahasa Jawa ragam krama. Dari upacara pernikahan 

contohnya, anak-anak yang sudah siap disuruh untuk memperhatikan kata-kata 

yang digunakan pengantin laki-laki ketika berbicara dengan orang tua pengantin 

perempuan pada saat lamaran dan prosesi ijab. Juga pada acara kendurian 

bersama, anak-anak akan diajari penggunaan bahasa Jawa ragam krama dengan 

cara disuruh memperhatikan penggunaan bahasa Jawa yang digunakan oleh orang 

tua mereka saat berbicara dengan kepala adat mereka. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah agar 

para peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini, dan dapat 
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mengembangkan lebih luas tentang kebudayaan yang ada di dalam masyarakat 

Samin. 
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Pedoman Wawancara 
 

Nama responden : 

 

1. Pada usia berapakah anak anda mulai di ajarkan bahasa Jawa ragam 

krama? 

2. Bagaimanakah cara anda mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada 

anak anda? 

3. Bagaimanakan sikap anda, jika anak anda melakukan kesalahan dalam 

berbahasa Jawa ragam krama? 

4. Apakah anak anda juga mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama dari orang lain? 
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Pedoman Pengamatan 
 

 

Nama responden: 

 

Bentuk tuturan: 
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Hasil Wawancara 
 

Nama responden : Kasim 

1. Pada usia berapakah anak anda mulai di ajarkan bahasa Jawa ragam 

krama? 

Jawaban : yen wis bisa dikandhani. 

2. Bagaimanakah cara anda mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada 

anak anda? 

Jawaban : dijak nekani bancaan ben ngerti basa sing dingo wong tuwa marang 

Kamituwa lan sesepuh. 

3. Bagaimanakan sikap anda, jika anak anda melakukan kesalahan dalam 

berbahasa Jawa ragam krama? 

Jawaban : dimbarna, biasa wae angger ora kleru tatane wong sikeb. 

4. Apakah anak anda juga mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama dari orang lain? 

Jawaban : ora, amarga ora sekolah. 
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Hasil Wawancara 
 

Nama responden : Kasbi 

1. Pada usia berapakah anak anda mulai di ajarkan bahasa Jawa ragam 

krama? 

Jawaban : yen wis bisa dikandhani. Kurang luwih 17taun 

2. Bagaimanakah cara anda mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada 

anak anda? 

Jawaban : bocah dikon niru basane wong tua nalika omongan karo Kamituwa, 

lan dijak ning upacara adat. 

3. Bagaimanakan sikap anda, jika anak anda melakukan kesalahan dalam 

berbahasa Jawa ragam krama? 

Jawaban : dimbarna, biasa wae angger ora kleru tatane wong sikeb. 

4. Apakah anak anda juga mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama dari orang lain? 

Jawaban : ora, amarga ora sekolah. 
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Hasil Wawancara 
 

Nama responden : Tikno 

1. Pada usia berapakah anak anda mulai di ajarkan bahasa Jawa ragam 

krama? 

Jawaban : kurang luwih 17taun. 

2. Bagaimanakah cara anda mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada 

anak anda? 

Jawaban : bocah dikongkon melu lan ngematna basa sing dingo wong tua nalika 

ngomong karo Kamituwa pas bancaan. 

3. Bagaimanakan sikap anda, jika anak anda melakukan kesalahan dalam 

berbahasa Jawa ragam krama? 

Jawaban : dimbarna. 

4. Apakah anak anda juga mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama dari orang lain? 

Jawaban : ora, amarga ora sekolah. 
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Hasil Wawancara 
 

Nama responden : Marto 

1. Pada usia berapakah anak anda mulai di ajarkan bahasa Jawa ragam 

krama? 

Jawaban : yen wis bisa dikandhani. 

2. Bagaimanakah cara anda mengajarkan bahasa Jawa ragam krama pada 

anak anda? 

Jawaban : dijak nekani bancaan ben ngerti basa sing dingo wong tuwa marang 

Kamituwa lan sesepuh. 

3. Bagaimanakan sikap anda, jika anak anda melakukan kesalahan dalam 

berbahasa Jawa ragam krama? 

Jawaban : biasa wae angger ora kleru tatane wong sikeb. 

Dibenerna nek salah omong karo Pak Wa 

4. Apakah anak anda juga mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama dari orang lain? 

Jawaban : ora ngerti. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Hasil Pengamatan 
 

Nama responden : Kirno 

Bentuk tuturan : 

Ani : “Tia maeng ning omah gak Pak Wa?” 

Pak Wa : “Enek ndhuk, lagek balik sekolah..” 

Kirno : “Aja ngana ah nek ngomong karo Pak Wa” 

Ani : “Lha piye leh Mak?” 

Kirno : “Tia wau teng nggriya boten pak.ngana leh An” 

Ani : “Ya Mak” 

 

Keterangan : Pak Kirno mengajari anaknya ketika Ani salah nenggunakan bahasa 

Jawa kepada Kamituwa. Dan Ani mengikuti ajaran ayahnya. Dari 

percakapan di atas, Ani mendapatkan pembelajan berbahasa Jawa 

ragam krama. 
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Hasil Pengamatan 
 

Nama responden : Triono 

Bentuk tuturan : 

Triono : “Mak kae krenjange” 

Tikno : “Ya…” 

 

 

 

Keterangan : bahasa yang digunakan Triono ketika berbicara dengan ayahnya 

adalah ragam ngoko. Ayahnya Tikno tidak marah atau 

membenarkan bahasa yang digunakan anaknya. Ini terjadi pada 

semua warga Samin. 
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Hasil Pengamatan 
 

Nama responden : Kasbi 

Bentuk tuturan : 

Pak Wa : “Nek nggawe ngko diayaki dhisik abuke..” 

Pak Kasbi : “Lha nek lethonge tesih anget ndak nggih diayaki 

mbah?” 

Pak Wa : “Ya nek wis garing tenan leh” 

Pak Kasbi : “Eh ngoten nggih” 

 

 

 

Keterangan : Pak Kasbi adalah orang yang dituakan di dalam lingkungan warga 

Samin. Dia menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika 

berbicara dengan Kamituwa pada saat kendurian bersama. Di 

dalam kendurian tersebut juga terdapat anak yang baru mengikuti 

acara adat tersebut, dan dari percakapan tersebut anak yang baru 

ikut tadi mendapat pembelajar tentang penggunaan bahasa Jawa 

ragam krama. 
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Hasil Pengamatan 
 

Nama responden : Karim 

Bentuk tuturan : 

Karim : “Mak kalih yung anak sampeyan pengaran Katiem 
ajeng kula jak nglampahi tatane sikep rabi…” 

Pak Marto : “Di legakna, ning bocahe tari dhewe….” 
 

 

 

Keterangan : terdapat bentuk penghormatan warga Samin kepada orang tua ketika 

mereka melama anak gadis warga Samin. Mereka akan 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama ketika mereka melamar 

perempuan kepada orang tua perempuan tersebut. 
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Hasil Pengamatan 
 

Nama responden : Karim 

Bentuk tuturan : 

Karim :”Mak, lare sampeyan sampun kula wujudi 
tatane wong sikeb rabi…” 

Pak Marto   :”Iya ndhuk?” 
Katiem   :”Nggih Mak…” 
Pak Marto :”Lha nek wis padha dhemene, wong tua 

gari nekseni….” 
Semua orang yang hadir :”Gunem sakecap iki  padha dititeni lho 

ya..” 
 

 

 

Keterangan : pada saat prosesi ijab juga tedapat penggunaan bahasa Jawa ragam 

krama sebagai ukngkapan penghormatan. Dan di dalam acara ijab 

ini juga terdapat anak-anak yang sudah siap dan baru pengikuti 

acara tersebut. Mereka mendapatkan pembelajaran berbahasa Jawa 

ragam krama. 

 

 

 

 

 

 

 


