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ABSTRAK 

 

REGISTER BAHASA KEN PADA PENGEMIS DI LINGKUNGAN 

KOTA SURAKARTA 

Nurul Cahyandani, A310080134, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012. 

Register adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan 
untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang jurnalistik, militer, pertanian, 
perdagangan, pendidikan, dan sebagainya.Variasi bahasa dari segi pemakaian 
ini yang paling tanpak cirinya adalah dalam hal kosakata.Yang dimaksud 
dengan ken adalah variasi sosial tertentu yang bernada “memelas”, dibuat 
merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Biasanya digunakan oleh para 
pengemis, seperti tercermin dalam ungkapan the cant of beggar (bahasa 
pengemis). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan 
bentuk register bahasa ken, menemukan dan mendeskripsikan variasi bahasa 
register bahasa ken, dan menemukan dan mendeskripsikan padanan register 
bahasa ken  pada pengemis dengan masalah disekitar kota Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dari sumber lisan dilakukan dengan menerapkan teknik 
simak, teknik rekam dan teknik catat. Analisis data penelitian ini dengan 
menggunakan metode padan. Jadi, dalam penelitian ini bentuk register bahasa 
ken pada pengemis dianalisis dengan menghubung bandingkan dengan unsur-
unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual). Subjek penelitian ini adalah 
para pengemis yang berada di lingkungan kota Surakarta. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa register bahasa ken pada pengemis memiliki ciri fonologi, 
terdapat pengucapan fonem (vokal dan konsonan) yang mengalami perubahan 
fonem [e] menjadi [ ə], fonem [o] menjadi [ɔ], fonem [u] menjadi [U], fonem 
[ny] menjadi [ñ], fonem [ng] menjadi [ŋ], fonem [k] menjadi [?]. Berdasarkan 
unsur-unsur yang memenuhi ke dalam kalimat terdapat kategori 4 kategori 
nomina, 3 kategori verba, dan 3 kategori adverbial. Terdapat beberapa kosakata 
dalam variasi bahasa yang digunakan para pengemis dalam berkomunikasi 
yaitu, berupa idiolek, dialek dan ragam bahasa santai yang berupa pemendekan 
atau kontraksi. Terdapat beberapa kosakata padanan register bahasa ken pada 
pengemis kosakata kantib dan pasukan laler ijo yang mempunyai makna atau 
arti Satpol PP, kosakata wong sugih, wong nganggo dasi, dan wong kantoran, 
yang mempunyai makna atau arti pejabat atau pegawai, kosakata mata sipit dan 
wong kulite putih,  yang mempunyai makna atau arti orang keturunan Cina.  
Kata Kunci : register, bahasa ken, pengemis. lingkungan, Surakarta 

1. Pendahuluan  

Dalam tulisan ini dibicarakan register bahasa ken pada pengemis khususnya 

di lingkungan Kota Surakarta. Menurut (Chaer,  2010: 62-72) bahasa dibedakan 

menjadi beberapa variasi, yaitu variasi dari segi penuturnya, variasi dari segi 

pemakaian, variasi dari segi keformalan dan variasi bahasa dari segi sarana. Dari 
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variasi tersebut masih dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya variasi 

bahasa berdasarkan pemakaian yaitu terdapat berbagai macam ragam bahasa 

salah satunya yaitu variasi bahasa berdasarkan fungsi yang biasanya disebut 

register. Register ini biasanya dihubungkan dengan dialek. Kalau dialek biasanya 

berkenaan dengan bahasa itu digunakan oleh siapa,di mana, dan kapan, maka 

register berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan untuk kegiatan apa. 

Di dalam kehidupan sekarang banyak sekali profesi-profesi khusus yang  

menimbulkan bahasa baru pada kelompok tertentu seperti kelompok pengemis 

yang pada saat ini sudah banyak sekali. Kelompok pengemis biasanya pada saat 

berbicara dengan pengemis lainya menggunakan bahasa yang khusus digunakan 

pada kelompok tersebut.Biasanya yang dapat memahami bahasa tersebut hanya 

kelompok pengemis saja. 

Hal ini terlihat dengan banyaknya para pengemis yang berada di setiap 

pasar ataupun tempat-tempat yang terdapat banyak orang-orang sepertidi daerah 

kampus, pertokoan bahkan sekarang pengemis sudah menyebar di perumahan-

perumahan.Biasanya para pengemis dalam melakukan kegiatanya sehari-hari 

menggunakan bahasa yang memelas untuk menarik simpati orang-orang di sekitar 

supaya memberikannya uang ataupun makanan. Pengemis biasanya menggunakan 

kalimat “ Bu paringi sak ikhlase mawon dingge maem” yang dalam bahasa 

Indonesianya “Bu beri seikhlasnya saja untuk makan” pengemis dalam 

mengucapkan kalimat itu dibuat dengan nada yang memelas dan merengek-rengek 

agar orang yang diajak bicara atau mitra tuturnya merasa iba atau kasihan 

sehingga mitra tutur akan memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. 

Pengemis mempunyai bahasa sendiri yang didalam ilmu sosiolinguistik 

disebut bahasa ken (Inggris = cant) adalah variasi sosialtertentu yang bernada “ 

memelas”, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan yang biasanya 

digunakan oleh para pengemis, seperti tercemin dalam ungkapan  the cant of 

beggar  (bahasa pengemis)   (Chaer, 2010 : 68) .  

Bahasa yang digunakan oleh seorang pengemis adalah bahasa yang khas 

dan banyak perbedaanya dengan bidang profesi yang lain. Fenomena tentang 

penggunaan bahasa yang khusus dalam studi sosiolinguistik disebut dengan istilah 

register. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa masalah 

yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk register bahasa 
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ken pada pengemis di lingkungan kota Surakarta, bagaimana variasi bahasa 

register bahasa ken pada pengemis di lingkungan kota Surakarta dan bagaimana 

padanan register bahasa ken  pada pengemis dengan padanan bahasa sehari-hari. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dan 

mendeskripsikan bentuk register bahasa ken pada pengemis di lingkungan kota 

Surakarta, menemukan dan mendeskripsikan variasi bahasa register bahasa ken 

pada pengemis di lingkungan kota Surakarta, dan menemukan dan 

mendeskripsikan padanan register bahasa ken  pada pengemis dengan padanan 

bahasa sehari-hari 

2. Metode Penelitian  

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta khususnya pasar-

pasar yang berada di Kota Surakarta. Pemilihan lokasi ini dengan 

pertimbangan tempat itu merupakan tempat yang banyak pengemisnya. 

Adapun waktu penelitiannya dilakukan selama kurang lebih lima bulan yaitu 

bulan Desember  2011 – April 2012. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu 

yang diteliti (Syamsudin dan Darnaiyanti, 2006:74). Penelitian ini bersifat 

deskriptif karena data yang diperoleh tidak dapat dituangkan dalam bentuk 

bilangan atau angka. 

c.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik yang sangat penting dalam 

melakukan sebuah penelitian. Pengumpulan data dari sumber lisan 

dilakukan dengan menerapkan teknik simak, teknik rekam dan teknik catat. 

d. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelititian ini adalah 

metode padan. Metode padan menurut Mahsun (2007 : 253) merupakan 

metode yang dalam praktik analisis data dilakukan dengan menghubung 

bandingkan antar unsur yang bersifat lingual. Jadi, dalam penelitian ini 
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bentuk register bahasa ken pada pengemis dianalisis dengan menghubung 

bandingkan dengan unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat 

lingual). 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

a. Bentuk Register Bahasa Ken  

 Penentuan bentuk register bahasa ken dalam penelitian ini 

didasarkan pada dua kriteria, yaitu: (1) berdasarkan ciri-ciri fonologi, 

dan(2) berdasarkan unsur-unsur yang memenuhi fungsi dalam kalimat atau 

klausa. 

1) Berdasarkan Ciri-ciri Fonologi 

  Fonologi adalah bagian tata bahasa atau bidang ilmu bahasa 

yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Pada umumnya bunyi 

bahasa dibedakan atas vokal dan konsonan. Adapun, bentuk register 

bahasa ken berdasarkan ciri-ciri fonologi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui variasi pengucapan bahasa yang digunakan para pengemis 

di lingkungan kota Surakarta baik vokal maupun konsonan. 

(a) Klasifikasi Vokal  

 Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan 

udara keluar tanpa rintangan. Bahasa Indonesia memakai ejaan 

fonemis, artinya setiap hunuf melambangkan satu fonem. Namun 

ada pula diafon (satu huruf yang melambangkan dua fonem) yakni 

huruf e yang digunakan untuk menyatakan e pepet dan e taling. 

Huruf e melambangkan e pepet terdapat pada kata seperti : sedap, 

segar, terjadi. Huruf e melambangkan e taling terdapat pada kata 

seperti : ember, tempe, dendeng. 

(1) Vokal E 

Huruf e disebut diafon (satu huruf yang melambangkan dua 

fonem) yakni huruf e yang digunakan untuk menyatakan e pepet 

dan e taling. Huruf e melambangkan e pepet terdapat pada kata 

seperti : sedap, segar, terjadi. Huruf e melambangkan e taling 

terdapat pada kata seperti : ember, tempe, dendeng. 

 (1.a) BT  : ‘Pak, nyuwun Pak, ngge maemmangke sore!’ 
[Pa?, ñuwUn Pa?, ŋge maəm maŋke sore] 
‘ Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore!’ 

KT : Seorang pengemis meminta uang kepada seorang 
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bapak  
D3/2 Jan/ 2012/11.00) 

 (1.b)BT  :‘Nak, paringi Nak, weteng kulo luwe!’ 
[Na?, pariŋi Na?, wətəŋ kulo luwe] 
‘Nak, minta Nak, perut saya lapar!’ 

KT : Seorang pengemis tua meminta sedekah kepada laki 
laki muda yang sedang duduk diruang tunggu 
terminal Tirtonadi dengan wajah menunduk agar 
diberi. 

 (D7/2 Jan 2012/13.00) 
Fonem [e] pada kata maem dan weteng  pada BT (1.a) sampai 

(1.b) berubah menjadi [ə] karena fonem [e] tersebut berdasarkan tinggi 

rendahnya lidah berada di madya tengah, berdasarkan gerak lidah 

bagian depan, berdasarkan striktur semi terbuka, dan berdasarkan 

bentuk bibirnya tak bulat. 

(2) Vokal O 
(2.a) BT :‘Ndoro, paring kawelasan, Ndoro!’ 

[Ndɔɔɔɔrɔɔɔɔ, pariŋ kawəlasan, Ndɔɔɔɔrɔɔɔɔ] 
‘Ndoro, berilah belas asih, Ndoro!’ 

KT : Seorang pengemis minta sedekah kepada seorang 
pengendara mobil dengan wajah yang memelas dan 
sedikit memaksa. 

   (D15/10 Jan 2012/08.00) 
 (2.b) BT :‘Mas, nyuwun arto Mas, kulo kentekanarto ngge 
ngebis!’ 

[Mas, ŋuwUn artɔɔɔɔ    Mas, kulɔɔɔɔ kəntəan artɔɔɔɔ    ŋge 
ŋəbis] 
‘Mas, minta uang Mas, saya kehabisanuang untuk 
naik bis!’ 

KT :Seorang pengemis minta kepada seorang laki-laki 
yang masih muda untuk naik bus. 

 (D12/7 Jan 2012/11.00) 

Fonem [o] pada kata ndoro, arto, dan kulo pada BT (2.a) dan 

(2.b) berubah menjadi fonem [ɔ] karena fonem [o] tersebut 

berdasarkan tinggi rendahnya lidah berada di madya bawah, 

berdasarkan gerak lidah bagian belakang, berdasarkan striktur semi 

terbuka, dan berdasarkan bentuk bibir bulat. 

(3) Vokal U 

(3.a) BT :‘‘Pak, nyuwun Pak, ngge maem mangke sore!’ 
[Pa?, ñuwUn Pa?, ŋge maém maŋke sore] 
‘ Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore!’ 

KT :Seorang pengemis meminta uang kepada seorang 
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 bapak yang berjualan pakaian di Pasar Klewer 
 (D3/2 Jan 2012/11.00) 

(3.b) BT :‘Nyuwun paring-paring Den!’ 
[ñuwUn pariŋ-pariŋ Den] 
‘Minta seadanya Den!’ 

KT :Seorang pengemis minta kepada seorang pengendara 
 mobil yang berhenti di depan Pasar Gedhe. 
  (D6/2 Jan 2012/13.15) 

Pada fonem [u] yang terakhir pada kata nyuwun pada BT (c.1) 

dan (c.2) berubah menjadi [U] karena fonem [u] tersebut berdasarkan 

tinggi rendahnya lidah berada di tinggi bawah, berdasarkan gerak lidah 

bagian belakang, berdasarkan striktur semi terturup, dan berdasarkan 

bentuk bibirnya bulat. 

(b) Klasifikasi Konsonan  

Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan 

menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Secara praktis 

konsonan dibedakan menurut cara dihambat (cara artikulasi), 

tempat hambatan (tempat artikulasi), hubungan posisional antara 

penghambat-penghambatnya atau hubungan antara artikulator aktif 

dengan pasif, dan bergetar tidaknya pitasuara.  

(1) Konsonan K 

 (1.a) BT :‘Buk, paringi Buk!’ 
 [Bu?, pariŋi, Bu?] 
 ‘Buk, beri Buk!’ 

 KT :Seorang pengemis kecil sedang meminta kepada 
 seorang ibu di terminal Tirtonadi. 
  (D1/2 Jan 2012/09.20) 

(1.b) BT :‘Buk, paringi Buk, ngge maem!’ 
  [Bu?, pariŋi Bu?, ŋge maém] 
  ‘Buk, beri Buk, untuk makan!’ 

 KT :Seorang pengemis laki-laki yang meminta kepada 
 seorang ibu yang sedang belanja di pasar Klewer. 
 (D2/2 Jan 2012/11.00) 

Fonem [k] pada kata Buk pada BT (1.a), (1.b), berubah menjadi 

[?] karena merupakan konsonan hamzah. Konsonan hamzah terjadi 

dengan menekan rapat yang satu terhadap yang lainpada seluruh 

panjangnya pita suara, langit-langit lunak beserta anak tekaknya 

dikeataskan, sehingga arus udara terhambat untuk beberapa saat. 
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(2) Konsonan Ng 

Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan 

menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Bahasa Indonesia 

memakai ejaan fonemis, artinya setiap hunuf melambangkan satu 

fonem. Namun demikian masih terdapat fonem-fonem yang 

dilambangkan dengan diagraf (dua huruf melambangkan satu 

fonem) seperti ny, ng, sy, dan kh. 

 (2.a) BT :‘Buk, paringi Buk!’ 
  [Bu?, pariŋi, Bu?] 
 ‘Buk, beri Buk!’ 

KT :Seorang pengemis kecil sedang meminta kepada  
  seorang ibu di Terminal Tirtonadi. 

 (D1/2 Jan 2012/09.20) 
 (2.b) BT : ”Nyuwun paring-paring Den!’ 

  [ñuwUn pariŋ-pariŋ Den] 
 ‘Minta seadanya Den!’ 

 KT : Seorang pengemis minta kepada seorang pengendara 
  mobil yang berhenti di depan Pasar Gedhe. 

  (D6/2 Jan 2012/13.15) 

Fonem [ng] pada kata paring dan paring-paring pada BT (2.a) 

dan (2.b) berubah menjadi [ŋ] karena merupakan konsonan nasal 

dorso-velar terjadi apabila proses penghambatan itu artikulator 

aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya ialah langit-langit 

lunak. 

(3) Konsonan Ny 

 Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan 

menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Bahasa Indonesia 

memakai ejaan fonemis, artinya setiap hunuf melambangkan satu 

fonem. Namun demikian masih terdapat fonem-fonem yang 

dilambangkan dengan diagraf (dua huruf melambangkan satu 

fonem) seperti ny, ng, sy, dan kh. 

 (3.1) BT: ‘Pak, nyuwun Pak, ngge maem mangke sore!’ 
  [Pa?,ñuwUn Pa?, ŋge maém maŋke sore] 
   ‘ Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore!’ 

 KT: Seorang pengemis meminta uang kepada seorang bapak 
 yang berjualan pakaian di Pasar Klewer. 
 (D3/2 Jan 2012/11.00) 

 (3.2) BT: Nyuwun paring-paring Den!’ 
  [ñuwUn pariŋ-pariŋ Den] 
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  ‘Minta seadanya Den!’ 
  KT: Seorang pengemis minta kepada seorang pengendara 

  mobil yang berhenti di depan Pasar Gedhe.‘ 
 (D6/2 Jan 2012/13.15) 

Fonem [ny] pada kata nyuwun pada BT (3.1) dan (3.2) berubah 

menjadi [ñ] karena merupakan konsonan nasal medio-palatal terjadi 

apabila artikulator aktifnya ialah tengah dan artikulator pasifnya ialah 

langit-langit keras. 

(2) Berdasarkan Unsur-unsur yang Memenuhi Fungsi dalam Kalimat 

Berdasarkan unsur-unsur yang memenuhi fungsi kalimat, register 

bahasa ken pada pengemis tampak pada adanya jenis kata; (1) nomina,(2) 

verba, (3) adjektiva, dan (4) adverbial. masing-masing bentuk kata menurut 

jenisnya itu dapat dilihat pada register bahasa ken pada pengemis.  

(a) Kategori Nomina 

 Nomina menempati fungsi dalam kalimat, bisa sebagai subyek, 

objek atau pelengkap.Fungsi yang dimaksud di sini adalah gatra atau 

tempat yang diisi oleh kategori kata sebagai unsur pembentuk kalimat. 

(1) BT:‘Buk, paringi Buk!’ 
  [Bu?, pariŋi, Bu?] 
  ‘Buk, beri Buk!’ 

  KT:  Seorang pengemis kecil sedang 
   meminta kepadaseorang ibu di 

   Terminal tirtonadi. 
   (D1/2 Jan 2012/09.20) 

(2) BT: ‘Pak, nyuwun Pak, ngge maem mangke sore!’ 
  [Pa?, ñuwUn Pa?, ŋge maém maŋke sore] 
  ‘Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore!’ 
  KT :Seorang pengemis meminta uang 

   kepada seorang bapak yang 
   berjualan pakaian di Pasar Klewer. 
   (D3/2 Jan 2012/11.00) 

Kosakata Buk pada konteks (a), Pak pada konteks (b), disebut 

sebagai nomina karena menyatakan suatu subjek yang dianggap berdiri 

sendiri dan tentangnya diberitakan sesuatu. 

(b) Kategori Verba 

Seperti halnya nomina, verba menempati satu fungsi kalimat yaitu 

 sebagai predikat. 

(1) BT: ‘Pak, nyuwun Pak, ngge maem mangke sore!’ 
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 [Pa?, ñuwUn Pa?, ŋge maəm maŋke sore] 
 ‘Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore! 

 KT: Seorang pengemis meminta uang kepada seorang bapak  
yangberjualan pakaian di Pasar Klewer. 

  (D3/2 Jan2012/11.00) 
(2) BT: ‘Buk, paringi Buk, ngge maem!’ 

 [Bu?, pariŋi Bu?, ŋge maəm] 
 ‘Buk, beri Buk, untuk makan!’ 

KT:  Seorang pengemis laki-laki yang 
 meminta kepada seorang ibu yang 
 sedang belanja di Pasar Klewer. 
 (D2/2 Jan 2012/10.40) 

Kosakata nyuwun pada konteks (1), dan paring pada konteks 

(2) melakukan suatu kegiatan yaitu nyuwun  yang dalam Bahasa 

Indonesia minta, paring yang dalam bahasa Indonesia beri dan 

jatahnya yang arinya melakukan kegiatan untuk meminta jatahnya. 

(c) Kategori Adverbia 

 Adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, 

 adjektiva, nomina predikatif dan kalimat. Kategori Adverbia yang 

 muncul pada register bahasa Ken  pada pengemis adalah menerangkan 

 verba.  

(1) BT: ‘Buk, paringi Buk, ngge maem!’ 
 [Bu?, pariŋi Bu?, ŋge maém] 
 ‘Buk, beri Buk, untuk makan!’ 

 KT:  Seorang pengemis laki-laki yang 
 meminta kepada seorang ibu yang 
 sedang belanja di Pasar Klewer. 
 (D2/2 Jan 2012/08.50) 

(2) BT: ‘Pak, nyuwun Pak, ngge maem mangkesore!’ 
 Pa?, ñuwUn Pa?, ŋge maém maŋke sore] 
 ‘ Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore!’ 

 KT: Seorang pengemis meminta uang 
 kepada seorang bapak yang 
 berjualan pakaian di PasarKlewer. 
  (D3/2 Jan 2012/11.00) 

Kata kangge maem pada konteks (a) dan, kangge maem mangke 

sore pada konteks (b) berfungsi memberikan keterangan pada verba.  

b. Variasi Bahasa Register Bahasa Ken 

 Soepomo Poedjosoedarmo (2002 : 17) juga menjelaskan bahwa 

“Variasi bahasa merupakan bentuk-bentuk dalam suatu bahasa yang masing-
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masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya”. 

Adapun wujud variasi-variasi bahasa akan bertipe idiolek, dialek, ragam 

bahasa, register, dan tingkat tutur (speech levels).  

(1) Idiolek 

 Idiolek merupakan variasi bahasa yang muncul berdasarkan masing 

individu, maksudnya sifat khas tuturan seseorang berbeda dengan tuturan 

orang lain (Chaer, 2010: 62).  

 (1.a) BT :‘Buk, paringiBuk!’ 
[Bu?, pariŋi, Bu?] 
‘Buk, beri Buk!’ 

KT : Seorang pengemis kecil sedang meminta kepada seorang 
ibu di Terminal Tirtonadi. 

 (D1/2 Jan 2012/09.20) 
 (1.b) BT: Nyuwunparing-paringDen!’ 

[ñuwUn pariŋ-pariŋ Den] 
‘Minta seadanya Den!’ 

KT: Seorang pengemis minta kepada 
seorang pengendara mobil yang 
berhenti di depan Pasar Gedhe. 
(D6/2 Jan 2012/13.15) 

Pada bentuk tuturan di atas terdapat kata nyuwun dan paringi yang 

sebenarnya kata nyuwun dan paring mempunyai arti yang sama yaitu 

meminta sesuatu kepada mitra tutur supaya diberikan sesuatu yang diinginkan 

oleh penutur. Kata nyuwun dan paringi masuk dalam dialek karena masing-

masing penutur mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. 

 

(2) Dialek  

 Dialek adalah variasi bahasa yang diapakai oleh sekelompok orang 

yang berbeda diwilayah tertentu. 

 (2.a) BT: ‘Nak, paringi Nak, weteng kulo luwe!’ 
[Na?, pariŋi Na?, wətəŋ kulo luwe] 
‘Nak, minta Nak, perut saya lapar!’ 

KT: Seorang pengemis tua meminta sedekah kepada laki-laki 
muda yang sedang duduk diruang tunggu Terminal 
Tirtonadi dengan wajah menunduk agar diberi. 

 (D7/2 Jan 2012/13.00) 
(2.b) BT :‘Kulo nuwun, Dalem nyuwun, Mbak!’ 

[Kulɔ nuwUn, Daləm ñuwUn, Mba?] 
‘Permisi, saya minta, Mbak’ 

KT : Seorang pengemis setengah tua meminta kepada seorang 
perempuan muda dengan nada yang sopan. 

 (D21/16 Jan 2012/14.00) 
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Pada BT (2.a) penutur menggunakan kata kulo yang artinya saya, 

pada BT tuturan diatas para penutur sebagaian besar berasal dari daerah 

Solo Timur. Berbeda dengan BT (2.b) penutur menggunakan kata dalem 

yang artinya sama dengan arti kulo yaitu saya, kata dalem muncul 

karena penutur berasal dari daerah Solo Tengah. Kata kulo dan dan 

dalem dapat termasuk dalam dialek karena dua kata, yaitu kulo dan 

dalem sebenarnya mempunyai maksud sama yaiu saya. Tetapi karena 

penutur berasal dari dua daerah yang berbeda yaitu Solo Timur dan Solo 

Tengah meskipun keduanya berasal dari daerah yang sama yaitu Solo. 

(3) Ragam Santai 

Di dalam melakukan komunikasi para pengemis banyak 

memanfaatkan interaksi dengan menggunakan ragam santai yang berupa 

pemendekan (kontruksi). 

(a) Pemendekan (Kontruksi) 

Kontruksi atau pemendekan dilakukan dengan melakukan 

penghilangan salah satu bagian dari kata atau frasa, misalnya ngge 

(dingge/kangge), njenengan (panjenengan), pak (bapak, buk (ibu), den 

(aden),  

(1) BT: ‘Buk, paringi Buk, ngge maem!’ 
 [Bu?, pariŋi Bu?, ŋge maém] 
 ‘Buk, beri Buk, untuk makan!’ 

 KT:  Seorang pengemis laki-laki yang 
 meminta kepada seorang ibu yang 
 sedang belanja di Pasar Klewer. 
 (D2/2 Jan 2012/08.50) 

(2) BT: ‘Pak, nyuwun Pak, ngge maem mangke sore!’ 
 [Pa?, ñuwUn Pa?, ŋge maém maŋke sore] 
 ‘Pak, minta Pak, untuk makan nanti sore! 
KT: Seorang pengemis meminta uang kepada seorang bapak  

yangberjualan pakaian di Pasar Klewer. 
  (D3/2 Jan 2012/11.00) 

(3) BT: Mas, nyuwun arto Mas, kulo kentekan arto ngge  ngebis!’ 
 [Mas, ŋuwUn artɔ Mas, kulɔ kəntəan artɔ ŋge ŋəbis] 
 ‘Mas, minta uang Mas, saya kehabisan uang untuk naik bis! 

 KT: Seorang pengemis minta kepada seorang laki-laki yang  
masih muda untuk naik bus. 

  (D12/7 Jan 2012/11.00) 
Penggunaan bentuk pemendekan atau kontraksi yang tampak 

dalam data tersebut terjadi dalam tuturan.Gejala-gejala itu sangat lazim 

di dalam komunikasi. 
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Bentuk yang mengalami pemendekan atau kontraksi itu antara lain 

ditemukan dalam data seperti berikut. 

ngee      kangge, dingge 

njenengan   panjenengan 

buk   ibu 

pak   bapak  

nak   anak 

c. Padanan Register Bahasa Ken   

 Dalam setiap lingkungan selalu memuntut individu sebagai bagian dari 

setiap kelompok sosial dapat menguasai bahasa sebagai media 

komunikasi.Masyarakat tutur Jawa di Surakarta setidak-tidaknya juga 

menunjukkan gejala pemanfaatan bahasa sebagai media interaksi sosial 

dalam berbagai lingkungan kehidupan (sosial). 

 Di dalam kenyataannya masing-masing bahasa tidak dapat digunakan 

untuk setiap keperluan dan situasi.Keduanya dipakai dalam kaitannya 

dengan peran dan fungsi sosialnya masing-masing.Pemilihan bahasa tersebut 

didasarkan pada kenyataan bahwa suatu bahasa hanya cocok untuk 

keperluan tertentu dan dalam situasi tertentu. 

 Padanan di sini berarti pemahaman kosakata tertentu.yang dimaksud 

disini yaitu pemahaman pengemis disini mengenai beberapa kosakata yang 

terdapat disekitar. 

(1) Padanan Kosakata Berdasarkan Fungsi Keamanan 

 BT: A: He ati-ati yo, aku mau ngerti Kantib neng pasarsebelah etan, 
ketoke meh nangkep awake dewe 
B: Opo iyo, wah kudu ngati-ati iki nek wes enek pasukan laler 
ijo.Mending aku ora neng sebelah etan wae. 

 KT: Seorang pengemis yang berada di pasarklewer mengetahui 
SatpolPP datang,pengemis tersebut bermaksudmemberitahu 
pengemis yang lain. 

 (D25/21 Jan 2012/14.00) 
 Di dalam konteks tersebut terdapat kata Kantib danPasukan laler ijo 

yang merupakan kosakata khusus dari register bahasa kenpengemis.Makna 

atau arti sesungguhnya dari kata Kantib dan pasukan laler ijoadalah 

Satpol PP. Para pengemis menyebutnya dengan pasukan laler ijo karena 

para Satpol PP biasanya memakai seragam hijau dan sering datang 

berkelompok. 
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Pengemis mempunyai sebutan lain untuk Satpol PP/ Kantib, mereka 

menyebutnya pasukan laler ijo, tetapi pada umumnya orang-orang 

memahami satpol PP itu sebagai orang yang bertugas menjaga keamanan 

terutama untuk pengemis, anak gelandangan yang tidak terurus.  

(2) Padanan Kosakata Berdasarkan Fungsi Profesi  

 BT: A :Eh, kae enek rombongan wong sugih sing numpak mobil 
mandek, mesti arep mangan awan kae. Ayo mrono sopo ngerti podo 
ngekei. 

 B :Wong sugih endi, wong sing podo nganggo dasi kae to! yo ayo 
mrono mugo-mugo dikei.  

  A : Iyo, sing podo nganggo dasi kae, wong kantoran ketoke. 
  KT: Dua orang pengemis mengetahuikedatangan rombongan pejabat  

yang akan makan di rumah makan di JalanRonggowarsito. 
 (D26/2 Januari 2012/14.10) 

Dalam konteks tersebut terdapat kosakata wong sugih, wong 

nganggo dasi dan wong kantoran yang merupakan kosakata khusus register 

bahasa ken pengemis. Makna atau arti sesungguhnya dari kosakata wong 

sugih, wong nganggo dasi dan wong kantoran adalah para pegawai atau 

pejabat. Para pengemis menyebutnya wong sugih, wong nganggo dasi dan 

wong kantoran karena para pegawai atau pejabat tersebut mengendarai 

mobil, menggunakan dasi dan bekerja di kantor.  

(3) Padanan Kosakata Berdasarkan Fungsi Etnik 
KT: Dua orang pengemis yang sedang berjalan tiba-tiba berpapasan 
denganorang cina di sebuah Jalan Slamet Riyadi 
BT: A: Kuwi enek wongmata sipit tekan kene, nek dijaluki ketoki ngeki 
ora? 
B: Mboh cobonen wae, aku wegah biasane wong kulite putih ngono 
kui pelit kok. 
KT: Dua orang pengemis yang sedangberjalan tiba-tiba 
berpapasandenganorang cina di sebuah Jalan Slamet Riyadi 
 (D27/21 Januari 2012/15.35) 
Dalam konteks tersebut terdapat kosakata mata sipit dan wong kulite 

putihyang merupakan kosakata khusus register bahasa ken pengemis. Makna 

atau arti sesungguhnya dari kosakata mata sipit dan wong kulite putihyaitu 

orang keturunan Cina. Para pengemis menyebutnya mata sipit dan wong 

kulite putih karena biasanya keturunan Cina mempunyai mata sipit dan 

berkulit putih.  
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4. Simpulan  

 Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi yang 

berjudul “Register Bahasa Ken Pada Pengemis Di Lingkungan Kota 

Surakarta” dapatdisimpulkan sebagai berikut. 

 Pertama, register bahasa ken pada pengemis memiliki ciri fonologi, 

terdapat pengucapan fonem (vokal dan konsonan) yang mengalami 

perubahan fonem [e] menjadi [ə], fonem [o] menjadi [ɔɔɔɔ], fonem [u] menjadi 

[U], fonem [ny] menjadi [ñ], fonem [ng] menjadi [ŋ], fonem [k] menjadi [?]. 

berdasarkan unsur-unsur yang memenuhi ke dalam kalimat terdapat kategori 

4 kategori nomina, 3 kategori verba, dan 3 kategori adverbial. Fonem [e] 

yang menjadi [ə] pada data terdapat 5, fonem [o] yang menjadi [ͻ] pada data 

terdapat 9, fonem [u] menjadi [U] pada data terdapat 7, fonem [ny] menjadi 

[ñ] pada data terdapat 9, fonem [ng] menjadi [ŋ] pada data terdapat 14, 

fonem [k] menjadi [?] pada data terdapat 6.  

 Kedua, terdapat beberapa kosakata dalam variasi bahasa yang 

digunakan para pengemis dalam berkomunikasi yaitu, berupa idiolek, dialek 

dan ragam bahasa santai yang berupa pemendekan atau kontraksi. Beberapa 

kosakata padanan register bahasa ken pada pengemis. Kosakata Kantib dan 

pasukan laler ijo yang mempunyai makna atau arti Satpol PP, Kosakata 

wong sugih, wong nganggo dasi,dan wong kantoran,  yang mempunyai 

makna atau arti pejabat atau pegawai, kosakata mata sipit dan wong kulite 

putih,  yang mempunyai makna atau arti orang keturunan Cina. 
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