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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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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. 

 
 
 


