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MOTTO 
 

 
 

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap     

(Q. S. Al Baroqah: 147). 
 

Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan 
agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna (H. A. Mukti Ali). 

 
Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan (Q. S. Adh-Dhuha: 4). 

 
Kerjakanlah! Jika itu bener menurut kata hatumu (Penulis). 
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ABSTRAKSI 
 
 

ANALISIS WACANA KELUHAN DALAM BAHASA JAWA  
STUDI KASUS WARGA DESA BANGSRI KECAMATAN 

PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI  
 

Destantri Melia Pratiwi, A 310 040 056, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2009, 88 halaman 
 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan topik wacana keluhan 
dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten 
Wonogiri, (2) mendeskripsikan bentuk silogisme wacana keluhan dalam BJ studi 
kasus warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek Penelitian ini 
adalah dialog keluhan dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri kecamatan 
Purwantoro kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah metode simak, teknik yang digunakan adalah teknik rekam. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode agih dilakukan dengan teknik lanjutan 
yang berupa teknik ganti. 

Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan analisis wacana keluhan 
dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten 
Wonogiri, yaitu topik wacana keluhan yang hanya terdapat topik nyata. Topik 
nyata merupakan topik yang referensinya seperti yang dirujuk dengan kata-kata 
yang digunakan dalam ujaran. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa topik 
keluhan baik masalah uang, anak, pekerjaan, kesehatan, jodoh, dan lain-lain. Yang 
paling mendasar adalah masalah keuangan. 

Bentuk silogisme  pada wacana keluhan BJ studi kasus warga desa Bangsri 
kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri hanya berupa bentuk silogisme 
kategorik. Bentuk pertama, middle term menjadi subjek dari premis mayor, 
menjadi predikat pada premis minor. Bentuk kedua, middle term merupakan 
predikat, baik pada premis mayor maupun premis minor. Bentuk ketiga, middle 
term menjadi subjek, baik pada premis mayor maupun premis minor. Bentuk 
keempat, middle term menjadi predikat pada premis mayor, menjadi subjek pada 
premis minor.  

 
Kata Kunci: wacana, keluhan, bahasa Jawa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai alat komunikasi paling utama bagi manusia. 

Kehidupan sehari–hari manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk 

berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan berinteraksi, manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial dengan bekerja sama untuk 

menyatakan pikiran dan pendapatnya. 

Bahasa sebagai lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh 

masyarakat untuk berhubungan dan kerja sama, berinterksi, dan 

mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 1992: 21). Bahasa sebagai alat 

komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam interaksi manusia. 

Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, 

keinginan, perasaan dan pengalamannya kepada orang lain. Tanpa bahasa 

manusia akan lumpuh dalam berkomunikasi maupun berinteraksi anatara 

individu maupun kelompok. Dengan demikian manusia tidak dapat terlepas 

dari bahasa. Pernyataan ini senada dengan pendapat Samsuri (1987: 4) bahwa 

manusia tidak lepas memakai bahasa karena bahasa alat yang dipakainya 

untuk membentuk pikiran, perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatannya, 

serta sebagai alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian, yang baik 

maupun yang buruk; tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa; tanda yang 

jelas dari budi kemanusiaan. Dari pembicaraan seseorang, kita dapat 



mengungkap tidak saja keinginannya, tetapi juga motif keinginannya, latar 

belakang pendidikannya, pergaulannya, dapat istiadatnya, dan lain sebagainya 

(Samsuri, 1987: 4). 

Sebagai alat komunikasi, bahasa harus mampu menampung perasaan 

dan pikiran penutur, serta mampu menimbulkan adanya saling mengerti 

antarpenutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Seseorang dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam suatu bahasa, bila orang tersebut menguasai 

sistem bahasa itu. Sempurna atau tidaknya bahasa sebagai alat komunikasi 

umum, sanagat ditentukan oleh kesempurnaan sistem atau aturan bahasa dari 

masyarakat pemakainya (Santoso, 1990: 1). 

Bahasa Jawa (BJ) salah satu bahasa daerah di Indonesia. Penutur 

bahasa Jawa di Indonesia tergolong paling banyak bila dibandingkan dengan 

penutur bahasa-bahasa daerah lainnya. Penutur BJ sebagian besar berada di 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu BJ telah tersebar di wilayah 

nusantara. Hal ini disebabkan adanya program transmigrasi sehingga secara 

tidak langsung BJ juga berkembang di daerah transmigrasi. Bahasa Jawa 

digunakan pula di Suriname dan Kaledonia Baru (Sudaryanto, dkk, 2001: 97). 

Fungsi BJ sebagai alat komunikasi bagi masyarakat penuturnya. 

Fungsi BJ yang lain, seperti (1) dalam pengembangan sastra dan budaya Jawa; 

(2) sebagai asset nasional, (3) sebagai cara komunikasi intra-etnik, (4) sebagai 

identitas atau jati diri penuturnya, (5) bahasa pengantar proses belajar 

mengajar ditingkat awal sekolah dasar di Jawa, (6) sebagai bahasa pengantar 

dalam kegiatan seni pertunjukan tradisional (Padmaningsih, 2000: 1). BJ juga 



memiliki hubungan yang erat dengan agama, budaya, seni, dapat istiadat 

dalam masyarakat penuturnya. Hal ini tampak pada penggunaan bahasa dalam 

aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Penutur BJ umumnya memahami bahwa bahasa Jawa mempunyai 

banyak variasi baik variasi sosial maupun variasi regional. Oleh sebab itu, 

masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam berbahasa. Mereka sangat 

memperhatikan ragam bahasa yang digunakan. Dalam berkomunikasi 

(berbahasa) masyarakat Jawa menekankan "tepa slira", dalam arti kata bahwa 

penutur dan mitra tutur dalam BJ sangat memperhatikan dampak dari kata-

kata dan perbuatan mereka terhadap orang lain (Mulder dalam Sudaryanto, 

2001: 98). Hal ini membawa pengaruh perilaku berbahasa masyarakat Jawa. 

BJ merupakan warisan nenek moyang dan sangat adilubung, karena di 

dalamnya terdapat unggah-ungguhing basa yang berfungsi sebagai pembentuk 

perilaku kehidupan manusia (Sundari dalam Sudaryanto, 2001: 98).  

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakai bahasa tidak hanya 

ditentukan oleh faktor status sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, 

umur, perbedaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Selain itu, bahasa dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor situsional, yaitu; siapa yang berbicara, dengan 

bahasa apa, kepada, siapa, kapan, dimana, dan mengenai apa (Suwito, 1991: 

4). 

Berdasarkan saluran yang digunakan dalam komunikasi, wacana dapat 

dibedakan menjadi wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah teks 

yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis. 



Wacana teks dapat kita temukan dalam bentuk buku, berita Koran, artikel, 

makalah, dan sebagainya. Sedangkan teks lisan sebagai rangkaian kalimat 

yang ditranskrip dari rekaman bahasa lisan misalnya percakapan, khotbah dan 

siaran langsung di radio atau televisi (Rani, dkk, 2006: 26). 

Keluhan wacana yang mengandung kata atau kalimat yang 

diungkapkan karena perasaan susah. Wacana keluhan dalam bahasa Jawa 

merupakan wacana lisan, yaitu suatu peristiwa kebahasaan yang dilakukan 

secara verbal. Brown dan Yule (dalam Sumarlam 2003: 248-249) menyatakan 

meskipun bahasa mungkin dipakai untuk melaksanakan banyak fungsi 

komunikasi, tetapi fungsi yang paling penting adalah menyampaikan 

informasi. Brown dan Yule menegaskan bahwa wacana lisan mempunyai 

tuturan yang dibandingkan dengan bahasa atau wacana tulis. Bahasa Jawa 

dalam komunikasi lisan dapat berupa pidato, ceramah, berbincang-bincang, 

sedangkan dalam komunikasi tulis dapat berupa surat kabar, majalah, buku 

cetakan, selebaran, dan sebagainya. 

Dalam wacana keluhan pasti mempunyai topik yang disampaikan. 

Topik tersebut merupakan inti dari keutuhan wacana yang diinformasikan. 

Poedjosoedarmo (dalam Baryadi, 2002: 54) mengungkapkan bahwa topik 

adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana. Hal ini berarti topik menjiwai 

seluruh bagian wacana. Topiklah yang menyebabkan lahirnya wacana dan 

berfungsinya wacana dalam proses komunikasi verbal karena suatu wacana 

akan lahir jika ada yang dibicarakan dan dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi jika mengandung suatu yang dibicarakan (Baryadi, 2002: 54). 



Silogisme sebuah argumentasi, sebuah proposisi disimpulkan dari dua 

proposisi lainnya yang sudah diketahui dan memuat gagasan-gagasan yang 

sudah diketahui pula, serta sekurang-kurangnya salah satu dari kedua 

proposisi tersebut universal sehingga walaupun proposisi yang disimpulkan itu 

berbeda dari proposisi lainnya, proposisi tersebut harus tetap mengikuti alur 

gagasan yang terdapat di dalam dua proposisi yang lainnya 

(www.google.co.id./zakaria/SILOGISME.doc.). 

Wonogiri, (Bahasa Jawa: Wanogiri, secara harfiah "Hutan di 

Gunung"), sebuah daerah kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis lokasi 

Wonogiri berada di bagian tenggara provinsi Jawa Tengah. Bagian utara 

berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo, bagian 

selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian barat berbatasan dengan 

Wonosari di provinsi Yogyakarta, bagian timur berbatasan langsung dengan 

provinsi Jawa Timur, yaitu kabupaten Ponorogo dan kabupaten Pacitan. Ibu 

kotanya terletak di Wonogiri Kota. Luas kabupaten ini 1.822,37 km² dengan 

populasi 1,5 juta jiwa  (http://www.wonogiri.go.id) 

Kecamatan Purwantoro salah satu kecamatan di kabupaten Wonogiri 

yang terdiri dari 25 kecamatan. Kecamatan Purwantoro salah satu batas 

wilayah antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas kecamatan 

Purwantoro adalah 59,53 km². Jumlah penduduk 51.428 (2008). Kepadatan 

penduduk 520 jiwa per km². Kecamatan Purwantoro terletak 48 km sebelah 

timur kabupaten Wonogiri. Potensi kecamatan Purwantoro sebagian besar 



adalah petani dan wira swasta. Sejak zaman dahulu sebagian besar masyarakat 

Purwantoro melakukan urbanisasi ke kota Jakarta.  

Desa Bangsri termasuk kecamatan Purwantoro yang terdiri dari lima 

dusun. Desa Bangsri merupakan salah satu desa kecamatan Purwantoro yang 

tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian (berbatuan dan kering) membuat 

penduduknya lebih banyak merantau. Desa Bangsri masyarakatnya sangat 

ramah dan menjalin kerukunan antarwarga. 

Makanan khas daerah Wonogiri dulu terkenal dengan "tiwul" tapi 

sekarang sudah jarang dijumpai "Ngaso angkringan", beberapa jenis makanan 

khas tersedia di Wonogiri. Kacang Mede adalah makanan yang berasal dari 

biji buah jambu mede (jambu mete) yang memang banyak terdapat di wilayah 

Wonogiri. Emping adalah makanan yang berasal dari biji buah melinjo. Biji 

buah dikupas, lalu ditumbuk sampai berbentuk lempengan kecil. Kedua jenis 

makanan ini disajikan setelah terlebih dahulu digoreng sampai kecoklatan. 

Cabuk adalah makanan yang berasal dari biji wijen yang dicampur dengan 

bumbu masak. Berbentuk pasta, warna hitam, terbungkus daun pisang 

(http://www.wonogiri.go.id). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti 

wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri kecamatan 

Purwantoro kabupaten Wonogiri. 

 

 



B. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasai 

ruang lingkup permasalahan hanya mengenai topik dan selogisme wacana 

keluhan dalam BJ studi kasus desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten 

Wonogiri. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah topik wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri 

kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri? 

2. Apakah bentuk silogisme wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga 

desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan topik wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga desa 

Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonigiri. 

2. Mendeskripsikan bentuk silogisme wacana keluhan dalam studi kasus 

warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri. 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pertimbangan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sejenis. 

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

linguistik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui gambaran dalam penelitian ini, 

perlu adanya kerangka berpikir yang tertuang dalam sistematika penulisan. 

Sistematika penulisan ini, berisi uraian tentang bahasa-bahasa yang terdapat 

dalam penelitian. Dimulai dari bab awal sampai bab akhir yang berisi lima bab. 

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisi mengenai hasil-hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan landasan teori. 

Bab ketiga, yaitu metode penelitian, yang berisi mengenai objek 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan penyajian 

hasil analisis. 

Bab keempat, yaitu hasil penelitian yang berisi mengenai data hasil 

penelitian, pembahasan. 

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Menurut berbagai sumber diketahui ada beberapa penelitian lain yang 

telah mengadakan penelitian tentang BJ, penelitian yang dimaksud sebagai 

berikut. 

Penelitian Dwi Asih (2006) dengan judul "Penggunaan Bahasa Jawa 

dalam Aktivitas Rewangan Masyarakat Randusari Kelurahan Mojosongo 

Kecamatan Jebres Surakarta". Penelitian ini membahas tentang ragam 

bahasa dan faktor-faktor yang menentukan ragam BJ dalam aktivitas 

rewangan masyarakat Randusari Kecamatan Jebres Surakarta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ragam BJ yang digunakan oleh 

masyarakat Randusari dalam aktivitas rewangan adalah ragam informal, 

formal, dan ragam indah. Faktor-faktor yang menentukan penggunaan ragam 

BJ masyarakat Randusari dalam aktivitas rewangan adalah penutur, mitra 

tutur, situasi tutur, dan hal yang dituturkan. Persamaan dengan penelitian ini 

sama-sama membahas mengenai BJ. Penelitian ini lebih ditekankan pada 

ragam bahasa Jawa. 

Penelitian Ika Istriyani (2007) dengan judul "Analisis Kekurangan 

pada Wacana Polilog Interaktif Ancaman HIV-AIDS Terhadap Semua Umur 

dalam Acara Spektrum RRI Surakarta". Penelitian ini mengkhususkan 

pembahasan mengenai segala bentuk kekurangan seperti kalimat yang 



kurang berstruktur, perulangan kalimat yang sama, dan penggunaan 

ungkapan "pengisi" yang menggangu yang terdapat dalam wacana polilog 

interaktif "Ancaman HIV-AIDS Terhadap Semua Umur dan Strata". 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama menganalisis tentang wacana. 

Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada wacana polilog interaktif. 

Penelitian Khasanah (2006) dalam skripsinya yang berjudul 

"Pemakaian Kosakata Bahasa Jawa Pada Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

Karya Ahmad Tohari". Skripsinya memaparkan kosakata bahasa Jawa dalam 

novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, yaitu sebanyak 163 

kata bahasa Jawa. Data ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori 

kata dan padanan. Dari 163 data dipilah-pilah menjadi 57 kategori verbal, 42 

kategori adjektiva, 47 kategori nomina, 4 kategori pronominal, 1 kategori 

adverbial, 6 kategori kata tugas, dan 6 kategori interjeksi. Padanan kata 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu 88 kosakata yang memiliki padana kata 

dan 75 kosakata yang tidak memiliki padanan kata. Persamaan dengan 

penelitian ini sama membahas mengenai tingkat tutur. Dalam penelitian ini 

lebih ditekankan pada kosakatanya. 

Penelitian lain Ferra Kartikasari (2005) yang berjudul "Pemakaian 

Bahasa Jawa dalam Iklan Radio di kota Pekalongan (Tinjauan 

Sosiolinguistik)". Hasil penelitian ini mendiskripsikan bentuk, fungsi dan 

faktor yang melatarbelakangi pengguanaan bentuk BJ dalam iklan radio di 

kota Pekalongan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini penulis menekankan pada topik wacana dan pemakaian 



silogisme wacana keluhan dalam BJ. Persamaan dengan penelitian ini sama 

menganalisis mengenai tuturan dalam pemakaian bahasa Jawa. 

Berdasarkan penelitian yang ada sangat bermanfaat bagi penulis dan 

merupakan sumber informasi yang penting untuk menentukan landasan 

teori. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Wacana 

Rani (2006: 3) mengemukakan wacana adalah satuan bahasa yang 

paling besar yang digunakan dalam komunikasi. Satuan dibawahnya secara 

berturu-turut adalah kalimat, frasa, kata, dan bunyi. Secara berurutan, 

rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata membentuk frase dan 

rangkaian frase membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk 

wacana. Semuanya itu bisa lisan atau tulis.  

Menurut Samsuri (1987: 1) wacana adalah rekaman kebahasaan yang 

utuh tentang peristiwa komunikasi. Komunikasi itu dapat menggunakan 

bahasa lisan ataun bahasa tulis. Wacana bersifat tradisional apabila yang 

dipentingkan adalah isi komunikasi itu, akan tetapi juga dapat bersifat 

interaksional apabila merupakan komunikasi timbal balik. Wacana lisan 

tradisional berupa pidato, ceramah, tuturan, dan lain-lain. Wacana lisan 

tradisional dapat berupa percakapan debat, tanya jawab, dan lain-lain. Wacana 

tulisan tradisional berupa intruksi, iklan, surat isai, makalah, dan lain-lain. 



Wacana tulisan interaksional dapat berupa polemik, surat-menyurat  antara 

dua orang atau lebih, dan lain-lain. 

Chaer (1994: 267) menyatakan wacana adalah suatu bahasa yang 

lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatik 

tertinggi atau terbesar. Wacana dikatakan lengkap karena di dalamnya 

terdapat konsep gagasan, pikiran dan ide yang utuh yang bisa dihadapi oleh 

pembaca (dalam wacana tulis) atau oleh pendengar (dalam wacana lisan) 

karena wacana dibentuk dari kalimat yang memenuhi pernyataan gramatikal 

dan persyaratan wacana lainnya (kohesi dan koherensi). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa terbesar, terlengkap dan membentuk satu 

kesatuan yang mempunyai makna.  

2. Jenis-jenis Wacana 

Wacana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis 

pengklasifikasinya. Misalnya berdasarkan bahasanya, media yang digunakan, 

jenis pemakaianya, bentuk, dan cara dan tujuan pemakaiannya (Sumarlam, 

2003: 15). 

a. Berdasarkan bahasa yang dipakai, wacana dapat diklasifikasikan                             

menjadi empat. 

1) Wacana bahasa nasional (Indonesia), yaitu wacana yang diungkapkan 

dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai caranya. 



2) Wacana bahasa lokal atau daerah (Bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan 

sebagainya).yaitu wacana yang diungkapkan dengan bahasa lokal atau 

daerah. 

3) Wacana bahasa Internasional (Inggris), yaitu wacana yang dinyatakan 

dengan menggunakan bahasa Inggris dan seterusnya. 

4) Wacana bahasa lainya, seperti bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan 

sebagainya. 

b. Jenis wacana berdasarkan media yang digunakan  diklasifikasikan           

menjadi dua. 

1) Wacana tulis, yaitu wacana yang disampaikan dengan bahasa  tulis 

atau melalui media tulis. Untuk menerima, memahami, atau 

menikamtinya penerima harus membacanya. Misalnya wacana surat 

menyurat. 

2) Wacana lisan, yaitu yang disampaikan dengan bahasa lisan atau 

melalui media lisan. Untuk memahami atau menikmatinya. Misalnya 

seperti pidato. 

c. Jenis wacana sifat dan jenis pemakainya diklasifikasikan menjadi dua. 

1) Wacana monolog, yaitu wacana yang disampaikan oleh seorang diri 

tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. 

Contoh wacana ini ialah orasi ilmiah, penyampaian visi dan misi, 

khotbah. 

2) Wacana dialog, yaitu wacana atau percakapan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih secara langsung kemudian bahasa dalam peristiwa 



diskusi, seminar musyawarah dan kampanye dialogis merupakan 

contoh jenis wacana ini. 

d. Jenis wacana berdasarkan bentuknya diklasifikasikan menjadi tiga. 

1) Wacana prosa 

Wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Wacana dalam bentuk 

prosa ini dapat berupa wacana tulis atau lisan. Contoh wacana prosa 

tulis misalnya cerita pendek (cerpen), novel, artikel; sedangkan wacana 

prosa lisan misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. 

2) Wacana puisi  

Wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Puisi dan syair adalah 

jenis puisi wacana tulis, sedangkan puisi yang dideklamasikan dan 

lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan. 

3) Wacana drama 

Wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, 

baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama 

lisan terdapat pada pemekaian bahasa dalam peristiwa pementasan 

drama, yaitu percakapan antar pelaku dalam drama tersebut.  

e. Jenis wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya        

diklasifikasikan menjadi lima. 

1) Wacana narasi, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, 

dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. 

Jenis wacana narasi pada umumnya terdapat pada berbagai fiksi. 



2) Wacana diskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, 

menggambarkan atau melukiskan sesuatu  menurut apa adanya.  

3) Wacana eksposisi, yaitu wacana yang mementingkan waktu dan 

pelaku. Wacana ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-

bagiannya diikat secara logis. 

4) Wacana argumentasi, yaitu wacana yang berisi ide atau gagasan yang 

melengkapi dengan kata-kata sebagai bukti, dan bertujuan meyakinkan 

pembaca akan kebenaran ide atau gagasan. 

5) Wacana personal, yaitu wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat 

biasanaya ringkasan yang menarik, serta bertujuan untuk 

mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar mau 

melakukan nasihat atau ajakan tersebut. 

3. Analisis Wacana  

Analisis wacana (discourse analysis) dapat dimengerti sebagai salah 

satu cabang linguistik yang mengkaji satuan lingual yang berada di atas 

kalimat (Baryadi, 2002: 3). Stubbs (dalam Rani, 2006: 9) menyatakan bahwa 

analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis 

bahasa secara alamiah, baik bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa 

secara alamiah tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi 

sehari-hari. Stubbs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian 

penggunaan bahasa dan konteks sosial, khususnya dalam interaksi 

antarpenutur. 



Adapun Brown (1996: 1) menyatakan analisis wacana adalah analisis 

atas bahasa yang digunakan. Analisis itu tidak dapat dibatasi pada deskripsi 

bentuk bahasa yang tidak terikat pada ujaran atau fungsi yang dirancang untuk 

menggunakan bentuk tersebut dalam urusan-urusan manusia. 

4. Topik Wacana Percakapan 

a. Pengertian Topik 

Topik adalah perihal yang dibicarakan pada wacana 

(Poedjosoedarmo dalam Baryadi, 2002: 54). Pendapat yang sejalan juga 

diungkapkan oleh Howe (1985: 5) topik merupakan salah satu unsur yang 

penting dalam wacana percakapan. Lebih lanjut Baryadi (2002: 34) 

menjelaskan bahwa topik menjiwai seluruh bagian wacana. Topiklah yang 

menyebabkan lahirnya wacana dan berfungsinya wacana dalam proses 

komunikasi verbal karena suatu wacana akan lahir jika ada suatu yang 

dibicarakan dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi jika mengandung 

suatu yang dibicarakan. 

Dalam proses komunikasi, topik dalam wacana memiliki kedudukan 

yang sangat penting. Kedudukan yang sangat penting ini bersangkutan 

dengan peranannya dalam memperlancar proses komunikasi. Peranannya 

secara potensial dan dalam permukaan tampak baik bagi pembicara atau 

penulis (pembuat wacana) maupun bagi pendengar atau pembaca (penerima 

wacana). Bagi pembuat wacana, topik merupakan informasi embrional dan 

informasi inti yang menjadi pangkal informasi untuk mengungkapkan secara 

verbal dalam struktur lahir (surface structure) yang berupa jenis wacana 



tertentu. Bagi penerima wacana, topik adalah suatu yang dicari, 

diinterpretasikan, dan dipahami, serta ditanggapi. Topik adalah arah utama 

seseorang dalam memahami wacana (Baryadi, 2002: 25).   

 Menurut Rani (2006: 143) topik merupakan salah satu unsur yang 

penting dalam wacana percakapan. Samsuri (dalam Rani, 2006: 144) 

menyatakan bahwa dua orang peserta percakapan dapat berbicara dengan 

dua topik yang berbeda. Jelasnya, dalam satu peristiwa pembicaraan, para 

peserta percakapan dapat mengembangkan topik yang berbeda. Di dalam 

peristiwa percakapan itu, peserta berusaha mengembangkan topiknya 

masing-masing. Contohnya sebagai berikut. 

(1) 

(Nina dan Rama sedang belajar menggambar. 

Nina : "Dik Lama (RAMA) nggak punya mobin (MOBIL), ya!" 

Rama : "Punya. Punya sepeda moton (MOTOR) (sambil tertawa)" 

Nina : "Mobilku bagus. Walnanya (WARNANYA) hijau." 

Rama : "Ini (sambil menunjuk gambar) punyaku bagus." 

 

Pada contoh (1) tampak bahwa kedua peserta percakapan itu mempunyai 

topik yang berbeda. Keduanya terlibat pada satu petistiwa percakapan, 

tetapi keduanya mempunyai topik yang berbeda. Pada penggalan 

percakapan di atas, topik yang dibicarakan oleh pembicara pertama adalah 

mobil sedangkan pembicara kedua membicarakan sepeda motor. Dengan 

demikian, jelas bahwa topik yang dibicarakan dalam percakapan dapat 

lebih dari satu topik meskipun dalam sebuah peristiwa percakapan. 

Percakapan seperti pada contoh di atas, tidak terhindarkan karena tiap 



pembicara sudah ada keinginan menyampaikan topik yang merupakan 

sesuatu yang telah dialaminya, yang dianggap menarik untuk disampaikan 

kepada orang lain (Samsuri dalam Rani, 2006: 145-146). 

b. Topik Wacana Percakapan 

Situasi yang terjadi di sekitar terjadinya percakapan itu mempunyai 

peranan penting dalam pemilihan topik. Peserta percakapan sering memilih 

peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitarnya untuk diangkat dan 

dikembangkan dalam percakapan. Selain itu topik yang dibicarakan sering 

berganti-ganti seiring dengan perubahan situasi atau konteks. Oleh karena 

itu, seorang analisis harus memperhatikan hal-hal di sekitar peristiwa 

percakapan konteks dan koteks (Brown dan Yule dalam Rani, 2006: 147). 

 Dalam percakan sehari-hari, topik yang sering dibicarakan 

biasanya berkisar pada masalah orang, peristiwa, objek, ide, dan sejenisnya. 

Apabila sebuah topik yang dilontarkan pada pendengar tidak dapat diterima 

dengan baik, biasanya, pendengar berusaha untuk meramalkannya 

berdasarkan penjelasan atau acuan yang dirujuknya agar percakapan 

berlangsung dengan baik. 

1. Topik Lama dan Baru 

Berdasarkan penelitian Keenan dan Schieffelin (dalam Rani, 2006: 

149), pendengar menuntut agar pembicara dalam percakapan 

menggunakan pola urutan topik lama baru. Hal itu sangat penting untuk 

membentuk praduga (presupposition). Dalam membentuk praduga, 

pendengar cenderung tidak mau menerima acuan lama yang tidak dapat 



diidentifikasi berdasarkan pengetahuan, konteks, dan koteks pada saat 

peristiwa percakapan terjadi. Untuk mengetahui apakah pendengar telah 

memahami atau belum, pembicara dapat mengetahuinya dengan pelbagai 

macam cara, misalnya dengan melihat tanggapan pendengar (contohnya 

sebagai tanda belum memahami pendengar mengucapkan uh, tidak, atau 

menggeleng kepala). Biasanya, untuk memancing tanggapan yang positif 

dari pendengar, sebelum memulai percakapan, seorang pembicara dapat 

menggunakan pertanyaan sebagai penanda pancingan (try maker) seperti 

pertanyaan: 'apakah kau ingat….?'; 'apakah kau melihat….?'; 'apakah kau 

pernah membaca….?' dan sebagainya (Keenan dan Schieffelin dalam 

Rani, 2006: 149). 

2. Topik Nyata 

Topik nyata merupakan topik yang referensinya seperti yang 

dirujuk dengan kata-kata yang digunakan dalam ujaran (Rani 2006: 149). 

Topik nyata itu seperti contoh berikut ini. 

(2) 

 Ayah : "Bapak pergi dulu." 

 Anak : "Izah suka dipangku." 

 Ayah : "Sebentar saja. Bapak segera pulang." 

 Anak : "Sekarang musim gelang yang ada namanya." 

 Ayah : "Biar Bapak yang beli." 

 Anak : "Izah bisa nulis Pak." 

 Ayah : "Bagus, tapi Bapak saja yang beli." 

 



Contoh (2) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang nyata. 

Topik yang dibicarakan adalah gelang yang ada namanya. Jenis-jenis topik 

yang mempunyai referensi nyata yang dibicarakan anak diperikan di 

bawah ini. Berdasarkan referensi, topik nyata itu dibedakan menjadi 

beberapa kelompok. Pertama, topik yang referensi dilihat oleh pembicara 

yang meliputi (a) topik yang referensinya ditunjuk, (b) topik yang 

referensinya dipegang, dan (c) dilihat, tapi tidak ditunjuk dan tidak 

dipegang. 

a) Topik yang Referensinya Ditunjuk 

Hal-hal yang ditunjuk merupakan bahan atau topik pembicaraan    

yang menarik. Contoh: 

    (3) 

Konteks: Guru TK menunjukkan gambar gunung kepada 

siswanya 

Guru  : "Ini gambar apa, anak-anak?" 

Siswa : "Gunung!" 

Guru  : "Siapa yang membuat?" 

Siswa : "Gusti Allah." 

Topik yang dibicarakan pada penggalan percakapan (3) adalah gambar 

gunung. Topik itu referensinya berupa barang atau hal yang ditunjuk 

dengan jari. 

b) Topik yang Referensinya Dipegang 

Dalam melakukan percakapan, hal-hal yang dipegang sering 

diangkat menjadi pokok pembicaraan dalam percakapan. Contoh topik 

percakapan itu sebagai berikut. 



(4) 

 Dal : "Pak Dal mengantar surat dulu, ya?" 

 Dul : "Ke mana Pak?" 

 Dal : "Ke Pusat, ke FS, terus ke fakultas lain." 

 Dul : "Sekarang?" 

 Dal : "Sekarang ke Pusat dulu terus kembali lagi." 

 

Topik percakapan (4) adalah surat yang akan diantarkan oleh Dal. 

Dengan demikian, topik yang mereka percakapkan mempunyai referensi 

yang dipegang. 

c) Topik ynag Referensinya Dilihat, tetapi Tidak Ditunjuk dan Tidak 

Dipegang 

Benda-benda yang dilihat seiring diangkat menjadi pokok 

pembicaraan. Hal-hal yang dilihat pada umumnya dapat menarik untuk 

dipercakapkan. Contoh: 

 (5) 

 Konteks: Seseorang menawarkan barang baru kepada temannya 

 Boncel : "Ada antioksidan jenis yang efektif, Pak Totok." 

 Totok : "Kita mungkin nggak bisa bayar, lagi krisis." 

 Boncel : "Lah, soal bayar kan bisa dirunding." 

 Totok : "Tidak begitu, lahwong RS ini nggak punya duit." 

 

Referensi topik yang dibicarakan pada contoh (5) adalah antioksidan 

jenis baru yang diketahui oleh Boncel yang dicoba ditawarkan kepada 

Totok. 

 



d)  Topik yang Referensinya Didengar 

Hal-hal yang didengar juga merupakan bahan pokok 

pembicaraan yang menarik. Contoh: 

 (6) 

 Konteks: Mendengar bunyi tokek pada malam hari menjelang tidur 

 Anak : "Itu suara apa, Bu?" 

 Ibu : "Itu tokek. Cepet tidur." 

 Anak : "Nggigit nggak, Bu?" 

 Ibu : "Ndak." 

 

Topik yang dibicarakan pada pertukaran (6) adalah tokek yang 

suaranya didengar dari dalam kamar. Topik itu muncul karena suara 

tokek tersebut terdengar oleh mereka. Dengan demikian, topik yang 

dibicarakan itu bermula dari suara tokek yang didengar. 

e) Topik yang Referensinya Berupa Kegiatan atau Tindakan 

Kegiatan yang hendak, sedang, dan telah dilakukan dapat 

diangkat menjadi topik pembicaraan. Contoh: 

(7) 

 Konteks: Mayu dan Cyntia memetik gitar 

 Mayu : "Kamu saja nyanyi!" 

 Cyntia : (menyanyi potong bebek) "Sudah. Kamu, ayo nayanyi." 

 Mayu : "Emoh." 

 

Topik pada contoh (7) merupakan contoh topik yang berupa tindakan. 

Pada contoh di atas tindakan yang dimaksudkan adalah menyanyi. 

 



3. Topik Imajinasi 

Topik imajinasi merupakan topik pembicaraan sebagai hasil 

pengolahan atau rekaan sehingga seolah-olah menjadi benar-benar ada. 

Topik tersebut pada dasarnya merupakan hasil peniruan dari kenyataan 

yang pernah diketahui atau dialami. Contoh: 

 (8) 

 Konteks: Anak-anak bermain kereta api-kereta apian 

 Rama : "Semuanya minggir! Nanti ketabrak, lho!!" 

 Nita : "Minggir! Minggir! Situ ada lho, hitam hitam!" 

 

Topik yang dibirakan pada (8) adalah naik kereta api-kereta apian. Topik 

yang dibicarakan itu hanya merupakan hasil pengolahan imajinatif 

sehingga seolah-olah mereka naik kereta api. 

4. Topik Tidak Berkelanjutan 

Topik tidak berkelanjutan merupakn topik yang hanya dibicarakan 

dalam dua ujaran. Contoh: 

 (9) 

 Konteks: Seorang anak sedang meminta-minta kepada seorang ibu 

 Anak : "Bu, nyuwun paring!" ('minta') (sambil menjungkurkan  

    tangnnya) 

 Ibu : "Kecil-kecil sudah minta-minta. Prei dulu. Sedang ada  

    tamu." 

 

Pada contoh (9), pertukaran hanya berlangsung dalam satu alih tutur. 

Topik dalam contoh di atas hanya dibicarakan dalam satu ujaran. 



Dengan demikian, topik yang dibicarakan di atas tergolong topik tidak 

berkelanjutan. 

5. Topik Berkelanjutan 

Topik berkelanjutan merupakan topik yang cukup banyak 

ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Topik berkelanjutan itu 

dikembangkan lebih dari dua ujaran. Contoh: 

 (10) 

 Konteks: Ayah dan anak-anak berencana membeli minuman 

 Ayah : "Kita mau beli apa?" 

 Elva : "Beli Walls, enak Pak." 

 Tata : "Meiji saja, Pak." 

 Ayah : "Es tebu saja." 

 Elva : "Tapi beli di Toko Air Mancur, ya?" 

 Ayah : "Di depan Ria saja, Bapak mau beli koran." 

 

Pada contoh (10) di atas topik yang dibicarakan adalah rencana membeli 

minuman. Topik itu dikembangkan oleh ketiga penutur dengan jumlah 

ujaran sebanyak enam buah. Dengan demikian, topik yang dibicarakan 

di atas termasuk topik berkelanjutan.   

5. Hakikat Silogisme 

 a. Pengertian Silogisme 

Silogisme sebagai “argumen yang konklusinya diambil secara pasti 

dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan”. 

Proposisi sebagai dasar pengambilan kesimpulan bukanlah proposisi yang 

berbentuk oposisi, melainkan yang memiliki hubungan independen juga 

bukan sembarang hubungan independen, melainkan yang mempunyai term 



persamaan. Dari dua proposisi dapat ditarik kesimpulan apabila mempunyai 

term yang menghubungkan keduanya. Term ini ialah mata rantai yang 

memungkinkan diambilnya sintesis dari permasalahan yang ada. Tanpa term 

persamaan, maka konklusi tidak dapat ditarik. Di samping itu, untuk dapat 

melahirkan konklusi harus ada pangkalan umum tempat berpijak. Pangkalan 

umum ini dihubungkan dengan permasalahan yang lebih khusus melalui 

term yang ada pada keduanya, maka lahirlah konklusi. Pendapat ini menurut 

Aristoteles (dalam www.google.co.id./zakaria/SILOGISME.doc.). 

Keraf (2004: 58) mengemukakan silogisme adalah suatu bentuk 

proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi (pernyataan) 

yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi yang 

merupakan proposisi yang ketiga. 

Daliman (1999: 102) menyebutkan bahwa silogisme adalah 

penarikan konklusi yang sifatnya deduktif, maka konklusinya tidak dapat 

mempunyai sifat yang lebih umum dari pada premisnya, silogisme ini 

merupakan penrikan konklusi secara tak langsung yaitu konklusi yang 

ditarik dari dua premis, tidak dari satu premis saja sebagaimana halnya pada 

penerikan konklusi secara langsung. 

Sifat konklusi pada hakikatnya merupakan penerikan kesimpulan 

dalam silogisme bertumpu pada perbandingan antara dua konsep tentang 

subjek dan predikat tertentu. Salah satu dari kedua konsep tersebut 

merupakan premis mayor, sedang lainnya merupakan premis minor. Premis 

mayor yang dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan terdiri dari fakta 



atau kebenaran yang bersifat umum sedang premis minor merupakan 

kenyataan yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat khusus. 

Penarikan kesimpulan tentang ada tidaknya hubungan antara umum dan 

khusus dilakukan melalui term penengah (M) sebagai perantara. Dalam 

silogisme selalu terdapat 3 term, yaitu term penengah, term mayor, dan term 

minor. Penggunaan lambang predikat (P) mempunyai cakupan yang lebih 

besar dibandingan dengan subjek (S), Predikat (P) dari kesimpulan disebut 

term mayor, sedangkan (S) kesimpulan disebut term minor.    

b. Proposisi Silogisme 

Silogisme terdapat tiga term, yaitu term mayor, term minor, dan term 

tengah. Sehubungan dengan term-term yang ada, maka proposisi-proposisi 

itu diberi nama sesuai dengan term-term yang dikandungnya, yaitu ada 

premis mayor, premis minor, dan konklusi Keraf (2004: 59). 

a. Premis mayor adalah premis yang mengandung term mayor dari 

silogisme itu. Premis mayor adalah yang dianggap benar bagi semua 

anggota kelas tertentu. Contohnya adalah 'semua buruh adalah manusia 

pekerja' karena ia mengandung term mayor yang nantinya akan muncul 

sebagai predikat dalam konklusi. Sebaiknya dari segi isinya proposisi ini 

disebut premis mayor karena 'manusia pekerja' dianggap benar bagi 

seluruh anggota 'buruh'. 

b. Premis Minor adalah premis yang mengandung term minor dari 

silogisme itu. Premis minor adalah proposisi yang mengidentifikasi 

sebuah peristiwa (fenomena) yang khusus sebagai angggota dari kelas 



tadi. Contohnya adalah 'semua tukang batu adalah buruh' karena ia 

mengandung term minor (tukang batu) yang akan muncul sebagai 

subyek dalam konklusi. Premis ini mengidentifikasi tukang batu sebagai 

anggota dari kelas buruh.  

c. Kesimpulan adalah proposisi yang mengatakan, bahwa apa yang benar 

tentang seluruh kelas, juga akan benar atau berlaku bagi anggota 

tertentu. Dalam hal ini, kalau benar semua buruh adalah manusia 

pekerja, maka semua tukang batu-yang adalah anggota dari buruh-juga 

harus merupakan manusia pekerja. 

Dalam silogisme sebagai yang dikemukakan di atas, buruh 

merupakan term tengah, karena ia terdapat baik dalam premis mayor 

maupun dalam premis minor dan tidak muncul dalam kesimpulan. Ia disebut 

sebagai penghubung antara term mayor dan term minor. 

c. Bentuk Silogisme 

Pada pokoknya silogisme mempunyai bentuk asli menurut 

Poespoprodjo dan Gilarso (2001: 151) adalah. 

1) Syllogisme Kategoris 

Yaitu premis-premisnya berupa pernyataan, kategoris P diakui dan 

dipungkiri tentang S secara mutlak tidak bergantung pada suatu syarat 

(karena...,maka…,). Syllogisme kategoris adalah struktur suatu deduksi 

berupa suatu proses logis yang terdiri dari tiga bagian yang masing-masing 

bagiannya berupa pernyataan kategoris (pernyatan tanpa syarat). Contoh 

syllogisme kategoris. 



Setiap binatang haris makan  : mayor 

Nah, sapi itu binatang   : minor 

Jadi sapi itu harus makan  : kesimpulan 

Atau 

Semua kucing siam bermata biru : mayor 

Kucingku adalah kucing siam  : minor 

Maka kucingku bermata biru  : kesimpulan 

 

Dari contoh di atas (no. 1) bahwa deduksi bukan menarik pernyataan khusus 

dari yang umum. Kesimpulan no. 1 juga bersifat umum. Selanjutnya suatu 

kesimpulan tidak dideduksikan dari hanya satu pernyataan umum dan satu 

pernyataan khusus (lihat contoh no. 2). Keterangan: 

• Premis pertama disebut mayor (putusan induk). Mayor ini mengandung 

P (predikat) dari kesimpulan biasanya merupakan putusan yang bersifat 

umum. 

• Premis kedua disebut minor (lebih sempit ruang lingkupnya). Biasanya 

berupa putusan yang lebih konkrit. 

• Kesimpulan mempersatukan S dan P berdasarkan hubungannya masing-

masing dengan M perlu dicatat dengan baik, term menengah hanya 

terdapat di dalam premis-premis, tetapi tidak di dalam kesimpulan.   

2) Silogisme Hipotesis 

Silogisme hipotesis atau silogisme pengandaian adalah semacam 

pola penalaran-penelaran deduktif yang mengandung hipotese. Silogisme 

hipotesis bertolak dari suatu pendirian, bahwa ada kemungkinan apa yang 

 M  =  P 
 S   =  M 
 
 S   =  P 

 S  =  Ǿ 
 S  =  M 
  
 S  =  P 



disebut dalam proposisi itu tidak ada atau tidak terjadi Keraf (2004: 67). 

Oleh sebab itu rumus proposisi mayor dari silogisme ini adalah: 

Jika P maka Q  

Premis Mayor : Jika tidak turun hujan, maka panen akan gagal. 

Premis Minor : Hujan tidak turun. 

Konklusi : Sebab itu panen akan gagal. 

  atau 

Premis Mayor : Jika tidak turun hujan, panen akan gagal. 

Premis Minor : Hujan turun. 

Konkulasi : Sebab itu, panen tidak gagal. 

d. Silogisme Alternatif 

Silogisme alternatif atau silogisme disjugtif dinamakan demikian , 

kerena proposisi mayornya merupakan sebuah proposisi alternatif, yaitu 

proposisi yang mengandung kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-

pilihan. Sebaliknya proposisi minornya adalah proposisi kategorial yang 

menerima atau menolak salah satu alternatifnya Keraf (2004: 69). Contoh: 

Premis mayor : Ayah ada di kantor atau di rumah. 

Premis minor : Ayah ada di kantor. 

Konklusi : Sebab itu, Ayah tidak ada di rumah. 

   atau 

Premis Mayor : Ayah ada di kantor atau rumah. 

Premis Minor : Ayah tidak ada di kantor. 

Konklusi : Sebab itu, Ayah ada di rumah. 

e. Keluhan 

Dalam (KBBI) Kamis Besar Bahasa Indonesia (2004: 472) kata 

keluhan yaitu ungkapan yang keluar karena perasaan susah (karena 

menderita sesuatu yang berat, kesakitan, dan sebagainya). 



Menurut Rani (2006: 223) keluhan merupakan tindak tutur yang 

diungkapkan karena pembicaran tidak menyukai atau tidak puas atas sesuatu 

yang dilakukan atau ditampilkan oleh pendengarnya. 

f. Tingkat Tutur 

1. Pengertian Tingkat Tutur 

Dalam bahasa Jawa terdapat tingkat tutur atau undha usuk yang 

sangat kompleks. Tingat tutur menurut Soepomo (1979: 3) adalah variasi-

variasi bahasa yang berbeda antara satu dan lainnya ditemukan oleh 

perbedaan sikap santun yang ada pada diri pembicara (O1) terhadap lawan 

bicara (O2). 

2. Macam Tingkat Tutur dalam Bahasa Jawa 

Menurut Soepomo (1979: 8) macam tingkat tutur dalam bahasa 

Jawa dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1)  Tingkat tutur krama (sopan sekali) 

Tingat tutur krama adalah tingakt tutur yang mencerminkan 

arti penuh sopan santun. Tingkat ini menandakan perasaan segan 

(pekewuh) pembicara (O1) terhadap lawan bicara (O2). Contohnya: 

Badhe tindak pundi, Mbak? 

Pakdhe ngastonipun wonten pundi inggih? 

2)  Tingakt tutur madya (setengah-setengah) 

Tingat tutur madya adalah tingkat tutur menengah antara karma 

dan ngoko. Tingkat tutur ini antara pembicara (O1) terhadap lawan 

bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Contohnya: 



Mas, apa wis sare? 

Arep tidak endi ta Mbak kok esuk-esuk? 

3)  Tingkat tutur ngoko (tingkat kesopanan rendah) 

Tingkat tutur ngoko adalah tingkat tutur yang mencerminkan 

rasa tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan bicara 

(O2), artinya pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan 

bicara. Contohnya: 

Pak aku tukakna klambi ya? 

Ibi arep menyang endi? 

3. Penentuan Pilihan Tingkat Tutur 

Dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan lawan bicara 

kita untuk menentukan pilihan tingkat tutur yang akan kita gunakan. 

Soepomo (1979: 16) mengungkapkan ada dua hal yang sangat penting 

yang harus diingat pada waktu akan menentukan tingkat tutur yang akan 

dipakai, yaitu: 

1)  Tingkat formalis hubungan 

Perseorangan antara pembicara (O1) dengan lawan bicara (O2). 

Tingkat keresmian atau formalis hubungan individu ini menentukan 

pilihan tingkat ngoko, madya, atau krama. 

2)  Status sosial yang dimiliki oleh lawan bicara (O2) 

Tingkat rendah setatus sosial lawan bicara (O2) menentukan 

pemakaian kata-kata krama inggil. 

 

 



g. Tindak tutur 

Tindak tutur atau speech act merupakan suatu tindakan yang 

diungkapkan melalui bahasa yang disertai dengan gerak dan sikap anggota 

badan untuk mendukung pencapaian maksud pembicara. Tindak tutur 

ditentukan adanya beberapa aspek situasi ujar, antara lain: (1)  yang 

menyapa (penyapa, penutur) dan yang disapa (petutur); (2)  konteks 

sebuah tuturan (latar belakang); (3)  tujuan sebuah tuturan; (4)  tuturan 

sebagai bentuk tindak kegiatan; (5)  tuturan sebagai produk tindak verbal 

(Leech, 1993: 19-20). Pragmatik antara lain mempelajari maksud tuturan 

atau daya (force) tuturan. Dapat juga dikatakan ”Pragmatik itu termasuk 

dalam fungsionalisme linguistik, yang satuan analisisnya bukan kalimat 

(karena kalimat adalah satuan tata bahasa) melainkan tindak tuturan atau 

tindak tutur (speech  act )” (Purwo, 1994: 84 ). Oleh karena itu, pola yang 

menyusun sebuah  tuturan tidak harus lengkap yang terdiri dari subjek, 

predikat, objek, dan keterangan.     

h. Situasi Tutur 

Apabila seseorang hendak berbicara, terbentuklah suatu pesan 

(message) di dalam benak orang lain. Jika saatnya telah tiba, maka pesan itu 

dilontarkan menjadi ujaran yang dapat didengar oleh banyak orang yang 

diajak bicara. Keluhan ini sebetulnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara 

lain adalah penutur (speekre) lawan bicara (hearer) pokok pembicaraan 

(topic) tempat bicara (setting) suasana bicara (situation scence), dan 

sebagainya. 



Saat seseorang melakukan tindak tutur, ada aspek tertentu yang 

membuat tuturannya menjadi berarti (Leech, 1993: 19-20) yaitu: 

a) Penutur dan Lawan Tutur 

Setiap situasi ujaran haruslah ada pihak penutur dan lawan tutur 

jadi ada pengirim pesan dan penerima pesan. Aspek-aspek yang berkaitan 

dengan konsep penutur dan lawan tutur adalah usia, latar belakang sosial, 

ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakrapan dan lain-lain. 

b) Konteks Tuturan 

Konteks tuturan adalah konteks dalam semua aspek fisik atau 

setting sosial yang relevan yang bersangkutan. Konteks sebagai latar 

belakang pengetahuan yang diperkirakan, dimiliki, disetujui bersama oleh 

pembicara serta yang menunjang interpretasi penyimak terhadap apa yang 

dimaksud pembicaraan dengan suatu ucapan tertentu. 

c) Tujuan Ujaran 

Setiap situasi ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan 

tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak yakni pembicara 

dan menyimak terlibat dalam suatu kegiatan yang berorientasi pada ujaran 

tertentu. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasinya, 

termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Whitney dalam Waluyo 

1993: 23-24). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif dapat dilihat dari 

pernyataan Nasir (1992: 63) yang mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan antar 

fenomena yang diselidiki.  

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah dialog keluhan dalam bahasa Jawa studi 

kasus Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Wujudnya 

adalah tuturan lisan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, yang mengandung 

wacana keluhan dalam bahasa Jawa oleh warga Desa Bangsri Kecamatan 

Purwantoro Wonogiri. Data yang diperoleh berupa dialog yang diambil dari 

wawancara dengan subjek penelitian. Adapun subjek penelitian adalah warga 

Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. 

 

 



B. Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data-data yang akan diteliti. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa wacana keluhan dalam bahasa 

Jawa studi kasus warga Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri. Data yang akan dijadikan sumber penelitian berjumlah 35 data 

wacana keluhan sebagai bahan yang akan di analisis. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah metode simak. Metode simak adalah penyediaan data yang dilakukan 

dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). Teknik yang 

digunakan adalah teknik rekam. Mula-mula peneliti merekam percakapan 

penutur dan mitra tutur dalam bahasa Jawa studi kasus desa Bangsri kecamatan 

Purwantoro kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 Oktober sampai 1 November 

2008. Langkah berikutnya menyimak bahasa yang digunakan oleh penutur dan 

mitra tutur dengan teknik catat. Teknik catat adalah teknik penyediaan data yang 

dilakukan dengan jalan pencatatan pada kartu data (Sudaryanto, 1993: 135). Jadi 

dalam penelitian ini peneliti menjadi mitra tutur yang dengan minat tekun 

bertanya dan jawaban apa yang dikatakan oleh 35 orang, yakni 15 orang 

perempuan (ibu-ibu), 10 orang laki-laki (bapak-bapak), 5 orang perempuan 

(dewasa), dan 5 orang laki-laki (dewasa). 

Cara kerja pengumpulan datanya, penulis merekam percakapan penutur 

dan mitra tutur wacana keluhan dalam bahasa Jawa studi kasus warga desa 

Bangsri Kecamatan Purwantoro Wonogiri, kemudian ditulis ulang. 



D. Analisis Data 

Pada tahap analisis data peneliti berupaya meneliti langsung  permasalahan 

yang terkandung dalam data. Penanganan tersebut tampak adanya tindakan 

mengamati yang segera diikuti dengan menguraikan masalah yang bersangkutan 

dengan cara tertentu (Sudaryanto, 1993: 6). Setelah data terkumpul pembahasan 

dilakukan dengan metode agih. 

Metode agih adalah metode analisis bahasa yang alat penelitiannya justru 

berada dalam bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993: 13-15). 

Metode agih dilakukan dengan teknik lanjutan yang berupa teknik ganti.  

Teknik ganti adalah teknik lanjutan metode agih yang digunakan untuk 

mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur terganti dengan unsur 

pengganti (Sudaryanto, 1993:48). 

Contoh analisis dengan teknik ganti (data 14) adalah sebagai berikut: 

P : "Nembe napa, Bu?" 
MT : "Ki lho…ngentasi memehan, wis mendung peteng, wis gludak-

gluduk wae, ketok'e meh udan." 
P : "Napa dereng garing?" 
MT : "Urung…Susah nek usum udan ngene iki, marai klambi ora 

garing-garing. Kesel leh ngetak-ngetokne wae." 
 

Contoh (14) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang nyata. 

Topik yang dibicaraka adalah hari akan turun hujan. Dialog di atas 

termasuk tingkat tutur madya karena pembicara (O1) terhadap lawan bicra 

(O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang (22/11/2008). 

 

 

 



E. Penyajian Hasil Analisis 

Setelah data terkumpul, maka diadakan klarifikasi data yang selanjutnya 

dilakukan analisis data. Dalam penyajian analisis data metode yang digunakan 

adalah metode informal, yaitu perumusan dalam kata-kata berapa, walaupun 

dengan sifatnya yang teknis (Sudaryanto, 1993: 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Wacana merupakan contoh umum bagi contoh-contoh penggunaan bahasa, 

yakni bahasa yang diproduksi sebagai hasil dari suatu tindak komunikasi. Apabila 

tatabahasa mengacu pada pemakaian kaidah-kaidah bahasa dalam membentuk 

satuan-satuan gramatikal seperti klausa, frasa, dan kalimat, maka wacana 

mengacu pada satuan-satuan bahasa yang lebih besar seperti paragraf, percakapan 

(konversasi), dan wawancara (interview). Studi mengenai wacana tulis dan 

wacana lisan disebut sebagai analisis wacana (discourse analysis) atau kajian 

wacana (Richards dalam Sumarlam, 2003: 6). 

Topik adalah perihal yang dibicarakan pada wacana (Poedjosoedarmo 

dalam Baryadi, 2002: 54). Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Howe 

(1985: 5) topik merupakan salah satu unsur yang penting dalam wacana 

percakapan. Lebih lanjut Baryadi (2002: 34) menjelaskan bahwa topik menjiwai 

seluruh bagian wacana. Topiklah yang menyebabkan lahirnya wacana dan 

berfungsinya wacana dalam proses komunikasi verbal karena suatu wacana akan 

lahir jika ada suatu yang dibicarakan dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi 

jika mengandung suatu yang dibicarakan. 

Silogisme adalah proses logis yang terdiri dari tiga bagian. Dua bagian 

pertama merupakan premis-premis atau pangkal tolak penalaran (deduktif) 

syllogistik. Sedangkan bagian ketiga merupakan perumusan hubungan yang 

terdapat antara kedua bagian pertama lewat pertolongan term penengah (M) 



bagian ketiga tersebut juga kesimpulan yang berupa pengetahuan baru 

(konsekuans). Proses penarik suatu kesimpulan dari premis-premis tersebut 

penyimpulan (Poespoprodjo dan Giliarso 2001: 154).  

Bentuk silogisme terdiri dari bentuk silogisme kategoris dan silogisme 

hipotesis. Silogisme kategoris adalah sebuah perbincangan deduktif yang terdiri 

dari tiga buah proposisi. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis 

mayornya terdiri dari pernyataan bersyarat (Daliman 1999: 110).  

Keluhan merupakan tindak tutur yang diungkapkan karena pembicaran 

tidak menyukai atau tidak puas atas sesuatu yang dilakukan atau ditampilkan oleh 

pendengarnya (Rani 2006: 223). Wacana keluhan dalam BJ merupakan wacana 

lisan, yaitu suatu peristiwa kebahasaan yang dilakukan secara verbal. (Brown dan 

Yule dalam Sumarlam 2003: 248-249) menyatakan meskipun bahasa mungkin 

dipakai untuk melaksanakan banyak fungsi komunikasi, tetapi fungsi yang paling 

penting adalah menyampaikan informasi. 

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah yang masih hidup, yang 

dipakai oleh masyarakat Jawa sebagai penjelmaan kebudayaan Jawa. Kehidupan 

dan cara berpikir masyarakatnya pun dapat tercermin melalui bahasanya. 

Kedudukan BJ dalam masyarakat Jawa adalah sebagai bahasa pertama, bahasa 

ibu, yang menjadi alat untuk melahirakn pikiran dan perasaan, bahasa yang 

merupakan sumber persatuan untuk lingkungan keluarga di daerah ini. BJ 

berfungsi sebagai alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat Jawa, 

lambing identitas dan kebanggaan daerah. Selain itu, berfungsi juga sebagai 

pendukung bahasa nasional dan alat pendukung serta pengembang kebudayaan 



daerah sehingga kelangsungan hidup dan pembinaannya perlu mendapat perhatian 

secukupnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat Jawa saat berkomunikasi 

dengan orang sedaerahnya lebih senang menggunakan bahasa daerahnya daripada 

menggunakan bahasa Indonesia. Berkomunikasi dengan daerah adalah lebih 

menjelmakan rasa kekeluargaan, keakraban, dan rasa persatuan di antara mereka. 

Masyarakat pedesaan sebagai penutur BJ merupakan objek penelitian 

menarik untuk mengetahui peranan BJ, karena BJ adalah bahasa ibu ysang 

dimiliki sejak mereka mengenal bahasa sebelum bahasa Indonesia dan bahasa-

bahasa lainnya. Demikian halnya dengan masyarakat di desa Bangsri kecematan 

Purwantoro kabupaten Wonogiri dalam kehidupan sehari-hari masih 

berkomunikasi dengan BJ. Selain BJ sebagai bahasa ibu, dengan menggunakan BJ 

yang baik dan benar akan menunjukkan tingkat kesopanan seseorang. 

Dalam peristiwa tutur dengan BJ, penutur dan mitra tutur harus  

memperhatikan variasi-variasi BJ tersebut terutama variasi berdasarkan tingkat 

sosial. Pemilihan variasi bahasa misalnya krama, madya, dan ngoko. Adanya 

tingkat-tingkat bahasa (undha usuk) ini penutur BJ sangat perlu mmemahami 

kedudukan tingkat sosialnya terhadap mitra tuturnya (Agustina dalam Sudaryanto, 

2001: 99). 

Secara geografis lokasi Wonogiri berada di bagian tenggara provinsi Jawa 

Tengah. Bagian Utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten 

Sukoharjo, bagian Selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian Barat 

berbatasan dengan Wonosari di provinsi Yogyakarta, bagian timur berbatasan 



langsung dengan provinsi Jawa Timur, yaitu kabupaten Ponorogo dan kabupaten 

Pacitan. Ibu kotanya terletak di Wonogiri Kota. Luas kabupaten ini 1.822,37 km² 

dengan populasi 1,5 juta jiwa  (http://www.wonogiri.go.id). 

Kecamatan Purwantoro adalah salah satu kecamatan di kabupaten 

Wonogiri yang terdiri dari 25 kecamatan. Kecamatan Purwantoro merupakan 

salah satu batas wilayah antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas 

kecamatan Purwantoro adalah 59,53 km². Jumlah penduduk 51.428 (2008). 

Kepadatan penduduk 520 jiwa per km². Kecamatan Purwantoro terletak 48 km 

sebelah timur kabupaten Wonogiri. Potensi kecamatan Purwantoro sebagian besar 

adalah petani dan wira swasta. Sejak zaman dahulu sebagian besar masyarakat 

Purwantoro melakukan urbanisasi ke kota Jakarta. Desa Bangsri termasuk 

kecamatan Purwantoro yang terdiri dari lima dusun. Desa Bangsri merupakan 

salah satu desa kecamatan Purwantoro. 

Topik wacana keluhan dan bentuk silogisme keluhan dalam BJ studi kasus 

warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri merupakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang akan di jeleskan dibawah ini. 

A. Topik Wacana Keluhan dalam Bahasa Jawa Studi Kasus Warga Desa 

Bangri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri 

Menurut Rani (2006: 143) topik merupakan salah satu unsur yang 

penting dalam wacana percakapan. Samsuri (dalam Rani, 2006: 144) 

menyatakan bahwa dua orang peserta percakapan dapat berbicara dengan dua 

topik yang berbeda. Jelasnya, dalam satu peristiwa pembicaraan, para peserta 



percakapan dapat mengembangkan topik yang berbeda. Di dalam peristiwa 

percakapan itu, peserta berusaha mengembangkan topiknya masing-masing.  

Data 1 (21/11/2008) 
 
P  : "Wonten napa lho, Bu?" 
  : "Ada apa, Bu?" 
MT : "Aku ke bar mangan enthung langsung biduren, biasane 

ora tau mangan tapi pengen. Setahun pisan. Nengetne 
wong-wong podho mangan ketoke enak…Lha piye meneh 
pengeno." 

 : "Aku tu habis makan enthung terus gatal-gatal, biasanya 
tidak pernah makan tapi pengen. Setahun sekali. Liat orang-
orang pada makan kayaknya enak..lha gimana lagi pengen." 

P  : "Lha rasane pripun, Bu?" 
  : "lha rasanya gimana, Bu?" 
MT : "Gurih jane nangging marai awakku biduren. Wis kapok 

aku." 
 : "Gurih sebenarnya tapi bikin badanku gatal-gatal. Dah 

kapok aku." 
 
Data (1) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah makan enthung jadi biduren. Dialog di 

atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicaraan (O1) 

terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 2 (21/11/2008) 

P  : "Nembe napa, Bu?" 
  : "Lagi apa, Bu?" 
MT : "Nyambut damel, kletek mete. Dinggo jajan anak'e. 

Anak'e nakal jaluk jajan wae, gek ora nduwe dhuwit." 
 : "Kerja, nglupas mede. Buat jajan anak. Anakku nakal 

sukanya jajan terus, tapi tidak punya uang." 
P  : "Putranipun sampun pinten?" 
  : "Putranya sudah berapa?" 
MT : "Namung setunggal tapi nggeh niku nakal'e ram jaluk 

jajan wae, nek ora dituruti apa karepe nesu." 
 : "Hanya satu tapi ya itu nakal banget minta jajan terus, 

kalau tidak diturutin apa maunya marah." 
 



Data (2) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah anaknya nakal minta jajan terus dan 

tidak punya uang. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ 

madya karena pembicaraan (O1) terhadap lawan bicara (O2) dalam 

mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data (3) (21/11/2008) 

P  : "Dangang napa, Bu?" 
  : "Jualan apa, Bu?" 
MT : "Dagang mete, Mbak. Saiki golek untung angel. 

Pengeluarane akeh. Dadine yo kurang keuangane." 
 : "Jualan mede, Mbak. Sekarang cari untung susah. 

Pengeluarannya banyak. Jadi ya kurang keuangannya." 
P  : "Nyuwun sewu, napa penghasilanipun namung niku?" 
  : "Maaf, apa penghasilannya hanya itu?" 
MT : "Nggih. Dagangane bathine sitik dibandingne karo 

kebutuha sabendinone." 
 : "Iya. Jualannya untungnya sedikit disbanding sama 

kebutuhan sehari-harinya." 
 
Data (3) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah cari untung susah. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicaraan (O1) 

terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 4 (21/11/2008) 

P  : "Putranipun piten, Bu?" 
  : "Anaknya berapa, Bu?" 
MT : "Kaleh. Dereng gadah pedamelan sedoyo, susah padhos 

gawean niku, Mbak." 
 : "Dua. Belum punya pekerjaan semua, susah cari pekerjaan 

itu, Mbak." 
P  : "Wonten dalem sedanten nggih, Bu?" 
  : "Ada di rumah semua ya, Bu?" 
MT : "Sak meniko nggih dereng gadah pedamelan sedoyo enten 

griyo. Tapi ajeng kulo ken mangkat teng Jakarta padhos 
damel sak-sak'e seng penteng halal." 



 ("Sekarang iya belum punya pekerjaan semua di rumah. 
Tapi mau saya suruh berangkat ke Jakarta cari pekerjaan 
apa saja yang penting halal.") 

 
Data (4) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah cari kerjaan susah. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ krama karena menandakan perasaan 

segan (pekewuh) antara pembicara (O1) terhadap lawan bicara (O2). 

 Data 5 (21/11/2008) 

P  : "Wonten napa, Bu?" 
  : "Ada apa, Bu?" 
MT : "Ki lho..ngekon cah-cah sinau anggele ram padha ndablek 

kabeh." 
 : "Ni lho..Nyuruh anak-anak belajar susah banget pada 

nggak dengerin semua." 
P  : "Putrane sampun kelas pinten?" 
  : "Anaknya sudah kelas berapa?" 
MT : "Kelas 3 SMP karo 6 SD. Susah ngekon anak sinau, ngasi 

binggung cara ngatasine piye." 
 : "Kelas 3 SMP sama 6 SD. Susah nyuruh anak belajar, 

samapai binggung cara mengetasinya bagaimana." 
 
Data (5) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah susah menyuruh anak belajar. Dialog di 

atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicaraan (O1) 

terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 6 (21/11/2008) 

P  : "Saking peken, Bu?" 
  : "Dari pasar, Bu?" 
MT : "Iyo, Nduk.. Golek dhuwit arek angele kaya nggene. Pak'e 

lara-laranen wae. Gek arep oprasi ora nduwe dhuwit." 
 : "Iya, Nduk..Golek uang kok susahnya kaya begini. Bapak 

sakit-sakitan terus. Terus mau operasi tidak punya uang." 
P  : "Gerah napa, Bu?" 
  : "Sakit apa, Bu?" 



MT : "Gerah daging tumbuh karo penyakit gulane tinggi. 
Opresine diundur tanggal 11 Desember." 

 : "Sakit daging tumbuh sama penyakit gulanya tinggi. 
Oprasinya diundur tanggal 11 Desember." 

 
Data (6) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah cari uang susah. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicaraan (O1) 

terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 7 (21/11/2008) 

P  : "Sami saking pasar, Bu?" 
  : "Sama dari pasar, Bu?" 
MT : "Iyo.. Neng omah ora iso leren, gawean'e akeh. Masak 

dinggo dhodol sesok." 
 : "Iyo..Di rumah tidak bisa istirahat, pekerjaannya banyak. 

Masak bauat jualan besuk." 
P  : "Nyambut damel napa, Bu?" 
  : "Pekerjaannya apa, Bu?" 
MT : "Dhodol sayur mateng. Enek ngomah trus masak, isah-

isah, gaweane akeh....Dadi kesele ram, nyang awak lara 
kabeh." 

 : "Jualan sayur matang. Di rumah terus masak, cuci piring, 
kerjaannya banyak…Jadi capek banget, badan sakit 
semua." 

 
Data (7) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah kecapek-an. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicaraan (O1) 

terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 8 (21/11/2008) 

P : "Bu, niki arem-areme sinten?" 

 : "Bu ini arem-aremnya siapa?" 



MT : "Panganen nek gelem daripada selak mambu arem-areme 

mengko. Ngengei andi malah ora dipangan, tumano cah kae 

marai anyel dingengei ora tau dipangan." 

 : "Makan aja kalau mau daripada basi arem-aremnya nanti. 

Nyisakan buat andi malah nggak dimakan, selalu anak itu 

bikin anyel disisakan nggak pernah dimakan." 

P : "Lha mengke nek dipadosi mas andi pripun?" 

 : "Lha nanti kalau dicari mas andi bagaimana?" 

MT : "Ora lho..salahe dingengei ora dipangan, malah selak 

mambu mengko. Gek ndang panganen wae." 

 : "Nggak lho..Salah sendiri disisakan nggak dimakan, 

malah cepat basin anti. Cepat dimakan aja." 

 

Data (9) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah jengkel karena kalau disisikan makanan 

tidak dimakan. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya 

karena pembicaraan (O1) terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan 

perasaan sopan secara sedang. 

Data 9 (21/11/2008) 

P  : "Wonten keluhan napa, Bu?" 
  : "Ada keluhan apa, Bu?" 
MT : "Kathah niki, Mbak. Terutama masalah arto. Padhos arto 

niku angel sak niki. Apa meneh kebutuhan saya meningkat, 
apa-apa larang." 

 : "Banyak ini, Mbak. Terutama masalah uang. Cari uang itu 
susah sekarang. Apa lagi kebutuhan semakin meningkat, 
apa-apa mahal." 

P  : "Nyambut damel napa, Bu?" 
  : "Pekerjaannya apa, Bu?" 
MT : "Bakul sayur mateng. Wis golek dhuwit angel, golek 

kerjaan yo angel ya, Mbak?" 
 : "Jualan sayur matang. Dah cari uang susah, cari pekerjaan 

ya susah ya, Mbak?" 
 



Data (9) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah cari uang sulit. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicaraan (O1) 

terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 10 (21/11/2008) 

P  : "Saking pundhi, Bu? Kok kadose sayah ngoten?" 
  : "Dari mana, Bu? Kok kelihatannya capek gitu?" 
MT : "Anyel aku ora entok nomer. Iki mau bar lomba hias 

tumpeng neng kantor." 
 : "Jengkel aku nggak dapat nomor. Ini tadi habis lomba hias 

tumpeng di kantor." 
P  : "Wonten acara napa tho, Bu?" 
  : " Ada acara apa ya, Bu?" 
MT : "Acara ulang tahun PGRI kui lho…Jurine ora iso mbiji, 

lha jenenge tumpeng ke yo sego putih karo gudangan, wis 
dihias apik-apik yo ora entok nomer. Liane padahal elek-
elek, hiasane biasa wae..peh liane di wenei abon kui 
lho..uanyel'i aku." 

 : "Acar ulang tahun PGRI tu lho..Jurinya tidak bisa menilai, 
ya namanya tumpeng tu ya nasi putih sama gudangan, dah 
dihias bagus-bagus ya nggak dapat nomor. Yang lain 
padahal jelek-jelek, hiasannya biasa aja..karena yang 
lainnya dikasih abon tu lho..Jengkel aku." 

 
Data (10) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah jengkel tidak dapat nilai bagus/nomor 

kemenangan. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya 

karena pembicaraan (O1) terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan 

perasaan sopan secara sedang. 

Data 11 (21/11/2008) 

P  : "Nembe pijet, Bu?"  
  : "Lagi pijit, Bu?" 
MT : "Iyo..Kesele ram neng awak, critane aku mau ke bar gerak 

jalan mlaku ngubengi Purwantoro dadi kesel kabeh neng 
awak, opo meneh sikilku linuneram." 



 : "Iya…capek banget  ni badan, critanya aku tadi tu habis 
gerak jalan, jalan menelusuri Purwantoro jadi capek semua 
di badan, apa lagi kakiku linu banget." 

P : "Nek dipijeti pra malah mboten penak?Pra nggih tambah 
linu?" 

 : "Kalau dipijit kan malah tidak enak? Kan ya malah 
tambah linu?" 

MT : "Nek aku ke malah penak dipijeti, nek ora dipijeti malah 
ora penek neng awak." 

 : "Kalau aku tu malah anak dipijitin, kalau nggak dipijitin 
malah nggak enak dibadan." 

 
Data (11) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah badan tidak enak habis gerak jalan.. 

Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicaraan (O1) terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

Data 12 (22/11/2008) 

P  : "Gerah napa, Bu?" 
  : "Sakit apa, Bu?" 
MT : "Gor masuk angino, Nduk. Ndek wingi aku ke ndaut neng 

sawah, agek entok sitik awakku ke gemeter-gemeter ngono 
koyo arep semaput. Trus tak kon Pandi ngeterne aku muleh 
disik, teko ngomah ke dikeroki wong loro ke kaya ora 
kroso, wis kaya wong semaput kae." 

 : Cuma masuk angina, Nduk. Kemarin aku tu ke sawah, 
baru dapat sedikit badanku tu gemetar-gemetar gitu kaya 
mau pingsan. Terus aku suruh Pandi nganter aku pulang 
dudlu, sampai rumah tu dikerokin dua orang tu kaya nggak 
terasa, sudah kaya orang pingsan itu." 

P  : "Sampun ngunjuk obat napa dereng?" 
  : "Sudah minum obat apa belum?" 
MT : "Yo..bar dikeroki kae aku langsung ngombe obat, 

ditukokne Pandi prokol." 
 : "Iya..habis dikerokin tu aku langsung minum obat, 

dibelikan Pandi prokol." 
 
Data (12) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah seorang ibu yang sedang tidak enak 



badan.. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicaraan (O1) terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

Data 13 (22/11/2008) 

P  : "Nurul dereng wangsul nggih, Bu?" 
  : "Nurul, belum pulang, Bu?" 
MT : "Wis sesasi urung muleh, biasane rong minggu pisan. Gek 

mau bengi ke telpon kon transferne dhuwit dinggo bayar SP 
ngono ngomonge karo dinggo sangune. Mboh gek lagi ora 
nduwe dhuwit iki..ndek wingi dhuwit'e lagi bar tak nggo 
stor neng BKK." 

 : "Sudah satu bulan belum pulang, biasanya dua minggu 
sekali. Terus tadi malam tu telepon aku suruh transfer uang 
buat bayar SP gitu katanya sama buat uang sakunya. Nggak 
tau neh lagi nggak punya uang..kemarin uangnya habis buat 
stor di BKK." 

P  : "Lha trus wangsul'e njeng kapan?" 
  : "Lha trus baliknya kapan?" 
MT : "Mboh kapan. Tak transfer sesok wae, golek dhuwit sek." 
  : "Nggak tau kapan. Tak transfer besuk aja, cari uang  

   dulu." 
 
Data (13) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicarakan adalah tidak punya uang untuk anaknya.. 

Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicaraan (O1) terhadap lawan bicara (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

Data (14) (22/11/2008) 

P  : "Nembe napa, Bu?" 
  : "Lagi apa, Bu?" 
MT : "Ki lho…ngentasi memehan, wis mendung peteng, wis 

gludak-gluduk wae, ketoke meh udan." 
 : ("Ni lho..mungut jemuran, dah mendung gelap banget, dah 

gluduk0gluduk terus, kayaknya mau hujan." 
P  : "Napa dereng garing?" 
  : "Apa belum kering?" 



MT : "Urung…Susah nek usum udan ngene iki, marai klambi 
ora garing-garing. Kesel leh ngetak-ngetokne wae." 

 : "Belum…Susah kalau musim hujan kaya gini, bikin baju 
nggak kering-kering. Capek ngluarin-masukin terus." 

 
Data 14 merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah hari akan turun hujan. Dialog di atas 

termasuk tingkat tutur madya karena pembicara (O1) terhadap lawan bicra 

(O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 15 (22/11/2008) 

P : "Jenenge anakku ke nek kon shalat uangele ram, di seneni 
sek agek mangkat. Judek aku ke nek ngekon ora gek ndang 
mangkat-mangkat." 

 : "Namanya anakku tu kalau disuruh shalat susah banget, 
dimarahin dulu baru berangkat. Pusing aku kalau nyuruh 
anak terus nggak berangkab-berangkat." 

MT : "Putrnipun sampun kelas pinten, Bu?" 
  : "Putranya sudah kelas berapa, Bu?" 
P : "Wis kelas telu SMP jane, nanging yo kui nek dikon shalat 

angele ram. Nek wis wayah'e shalat, ora gek ndang shalat."  
 : "Sudah kelas tiga sebenarnya, tapi ya itu kalau disuruh 

shalat susah banget. Kalau dah waktunya shalat, nggak 
cepat shalat." 

 
Data (15) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah susah menyuruh anak untuk shalat. 

Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

 

 

 

Data 16 (22/11/2008) 



P  : "Nembe kundur, Pak?" 
  : "Baru pulang, Pak?" 
MT : "Iyo, Nduk. Saiki golek dhuwit angel, Nduk-nduk..rodho 

seret iki. Dagangane Pak'e ora tek rame keri-keri iki. Apa 
meneh saingane saya akeh." 

 : "Iya, Nduk. Sekarang cari uang susah, Nduk-nduk.. agak 
terhambat iki. Dagangan Bapak nggak begitu ramai akhir-
akhir ini. Apa lagi sainganya semakin bnayak." 

P  : "Lha nyambut damel napa, Pak?" 
  : "Lha bekerja apa , Pak?" 
MT : "Yo jane gor bakul klambi, tapi yo kui mau jenenge wong 

adol saingane soyo akeh tho..Bathine yo ra sepiro'o..." 
 : "Ya sebenarnya hanya jualan baju, tapi ya itu namanya 

orang jualan saingannya semakin banyak ta..Untungnya ya 
nggak seberapa ta?" 

 
Data (16) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah cari uang sulit dan banyak saingan 

dalam berdagang. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ 

madya karena pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam 

mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 17 (29/11/2008) 

P  : "Wonten napa, Pak?Kok kadose sayah ngaten?" 
  : "Ada apa, Pak? Kok kelihatannya capek gitu?" 
MT : "Seko kantor mau ke aku kentek-an bensin neng dalan. 

Wis kesel-kesel tambah nyurung pit." 
 : "Dari kantor tadi tu aku kehabisan bensin di jalan. Dah 

capek-capek ditambah dorong sepeda motor." 
P  : "Lha napa mboten enten seng adhol bensin?" 
  : "Lha apa nggak ada yang jualan bensin?" 
MT : "Enek.. tapi adoh. Dadine yo dadak nyurung adoh kae. Iki 

neng sikil dadi linu kabeh." 
 : Ada..tapi jauh. Jadi ya harus dorong jauh gitu. Ini kakiku 

jadi linu semua." 
 
 
  
Data (17) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah kehabisan bensin dijalan. Dialog di atas 



menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicara (O1) 

terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara 

sedang. 

Data 18 (29/11/2008) 

P  : "Nembe napa, Pak?" 
  : "Lagi apa, Pak?" 
MT : " Nonton TV wae karo leren. Sedino nyambut gawe kesele 

ra jamak" 
 : "Nonton TV aja sambil istirahat. Seharian bekerja 

capeknya minta ampun." 
P  : "Lha enten napa tho, Pak?" 
  : "Lha ada apa ta, Pak?" 
MT : "Muridku ngeyel-ngeyel dikandani podho ra manut. Bar 

kuwi methuk ibune nang sekolahan. Terus ngeterke ibune 
kuliah. Bar kuwi nyumbang, terus pengajian kumpulan 
haji-haji. Lha iki lagi leren wae." 

 : "Muridku ngeyel-ngeyel dibilangin pada nggak manut. 
Habis itu jemput Ibu ke sekolahan. Terus nganter ibu 
kuliah. Habis itu ke pesta, terus pengajian haji-haji. Lha ini 
baru saja istirahat." 

 
Data (18) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah kecapek-an. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicara (O1) 

terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara 

sedang. 

 

 

 

 

Data 19 (30/11/2008) 

P : "Ajeng padhos sapi, Pak?" 



 : "Mau cari sapi, Pak?" 
MT : "Iyo..Iki arep lebaran haji durung enthuk sapi, Nduk. 

Angele golek sapi, regane larang. Nek mendho ngono isih 
rodho gampang. Nggone Lik Mirin kae, sapi ne di tuku ora 
enthuk. Njaluke regane sing duwur. Duwite ora cukup." 

 : "Iya..Ini mau leberan haji belum dapat sapi, Ndik. Susah 
cari sapi, harganya mahal. Kalu kambing gitu masih agak 
gampang. Mintanya harga yang tinggi. Uangnya nggak 
cukup." 

P : "Lha biasane angsale wonten pundhi, Pak?" 
 : "Lha biasanya cari dimana, Pak?" 
MT :"Biasane goleke neng Bulukerto kono. Nanging saiki yo 

kentekan kono, nggone lek Mirin kae dituku ora oleho, gek 

piye ki gelak badha durung enthuk sapi." 

 : "Biasanya cari ke Bulukerto sana. Tapi sekarang ya 

kehabisan gitu, punyanya lek Mirin tu dibeli nggak boleh, 

terus gimana ini keburu lebaran belum dapat sapi." 

 
Data (19) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah binggung belum dapat sapi buat 

korban. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

Data 20 (30/11/2008) 

P :" Nyambut damel menapa, Pak?" 
 : "Kerjaannya apa, pak?" 
MT :"Nyambut damel'e nggih enten alit-alit, nanging nggih 

dereng saget mapan kalin keluarga, niki nggih ngingoni 
anak bojo. Sak niki susah padhos gawean." 

 : "Pekerjaan ya ada kecil-kecil, tapi ya belum bisa mapan 
sama keluarga, ini ya kasih makan anak istri. Sekarang 
susah cari kerjaan." 

P : "Keluhanipun napa melih, Pak?" 
 : "Keluhannya apa lagi, Pak?" 
MT : "Keluhanipun nggih dalam keluargo nggih kathah, napa 

kebutuhanipun, penghasilan sewulanipun kadang boten 
cekap dalam keluargo, kadang padhos kebutuhan niku 



nyambi napa-napa mawon, mengke nek enten informasi 
saking pundi-pundi, gawean napa kulo nggih purun." 

 : "Keluhannya ya dalam keluarga ya banyak, apa itu 
kebutuhannya, penghasilan sebulannya kadang nggak 
cukup dalam keluarga, kadang cari kebutuhan itu 
melakuakn apa saja, nanti kalau ada informasi dari mana-
mana, pekerjaan apa saya juga mau." 

 
Data (20) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah kebutuhan dalam keluarga banyak. 

Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

Data 21 (30/11/2008) 

P  : "Badhe jagong pundhi, Pak?" 
  : "Mau nyumbang kemana, Pak?" 
MT : "Arep jagong neng kepyar. Susah iki lagi ora nduwe 

dhuwit malah jagongan okeh, sok tanggal 1 wae jagongan 
enek rong nggon. Gek tanggal 11 aku yo arep oprasi 
andeng-andeng neng motoku iki. Ragate soyo akeh ta?" 

 : "Mau jagong ke Kepyar. Susah ini lagi nggak punya uang 
malah sumbanagan banayak, ntar tanggal 11 aku yam au 
opersi andeng-andeng dimataku ini. Biayanya semakin 
banyak ta?" 

P  : "Enggeh…Lha oprasi wonten pundhi?" 
  : "Iya..Lha mau opersi dimana?" 
MT : "Neng Wonogiri kono, seng murah. Gen ora entek ragat 

okeh. Paling rong dino telung dino thok." 
 : "Di Wonogiri sana, yang murah. Biar nggak habis biaya 

banyak. Paling dua tiga hari saja." 
 
Data (21) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah susah tidak punya uang buat jagung 

dan operasi. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya 

karena pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan 

perasaan sopan secara sedang. 



Data 22 (30/11/2008) 

P  : "Saking saben, Pak?" 
  : "Dari sawah, Pak?" 
MT : "Iyo, Nduk. Bar macul, iki wayah ngrabuk jane, tapi golek 

rabuk arek angele ram. Golek rabuk nggone pak Jimin ora 
enek." 

 : "Iya, Nduk. Habis nyangkul, ini waktunya merabuk she, 
tapi cari rabuk kok susah banget. Cari rabuk tempatnya Pak 
Jimin tidak ada." 

P  : "Sawah kilen kuburan nika nggih?" 
  : "Sawah sebelah barat makam itu ya?" 
MT : "Iyo lho..Eman-emen tandurane ra iso subur. Nek wayah 

nandur yo iso nandur, yo enek banyu, tapi nek wayah 
ngrabuk kok golek rabuk kui angel." 

 : "Iya lho..Sayang bangat nggak bisa subur. Kalau 
waktunya nanem ya bisa nanem, ya ada air, tapi kalau 
aktunya merabuk kok cari rabuk itu susah." 

 
Data (22) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah cari rabuk sekarang susah. Dialog di 

atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicara (O1) 

terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara 

sedang. 

Data 23 (30/11/2008) 

P  : "Nyuwun artone, Pak?hehehe…." 
  : "Minta uangnya, Pak?hehehe…" 
MT : "Ora nduwe dhuwit, golek gaweyan iki wae angele ram. 

Apa meneh bensin mundak, yo mugo-mugo bensin gek 
ndang mudun." 

 : "Nggak punya uang, cari pekerjaan ini saja susah banget. 
Apa lagi bensin naik, ya mudah-mudahan bensin cepat 
turun." 

P  : "Tirose bensin pun ajeng mandap'o, Pak." 
  : "Katanya bensin sudah mau turun kok, Pak?" 
MT : "Krungu-krungu yo ngono, ngomong'e tanggal 1. Tapi yo 

mboh bener po ra. Golek langganan yo angel saiki, wis 
podho nduwe kendaraan dewe-dewe. Bakul saiki do sugeh'e 
ram." 



 : "Denger-denger ya gitu, bilangnya tanggal 1. Tapi ya 
nggak tau benar pa nggak.. Crai langganan ya susah ini, dah 
pada punya kendaraan sendiri-sendiri. Pedagang sekarang 
sudah pada kaya-kaya." 

 
Data (23) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah tidak punya uang dan susah karena 

harga premium naik. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ 

madya karena pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam 

mewujudkan perasaan sopan secara sedang. 

Data 24 (30/11/2008) 

P : "Nembe napa, Pak?" 
 : "Lagi apa, Pak?" 
MT : "Ki lho..lagi mepe rambak. Susah iki usum udan ngene 

iki, rung dhino telung dhino lagi gareng. Biasane sedhino 
thok, trus langsung digoreng." 

 : "Ni lho..lagi jemur ramabk." 
P : "Biasanipun diteraken teng warung-warung niku pirang 

dinten sepindah?" 
 : "Biasanaya diantar ke warung-warung itu berapa hari 

sekali?" 
MT : "Yo biasane rung dhino pisan. Gandeng usum udan yo 

kadang telung dhino pisan ra mesti." 
 : "Ya biasanaya dua hari sekali. Karena musim hujan ya 

kadang tiga hari sekali nggak pasti." 
 
Data (24) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah susah tidak ada panas. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena pembicara (O1) 

terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan sopan secara 

sedang. 

Data 25 (30/11/2008) 

P : "Sare mawon, Pak?" 
 : "Tidur saja, Pak?" 



MT : "Darah tinggiku kumat. Wingi bar prikso neng nggone 
Pak Budi, di tensi darahku ke 160." 

 : "Darah tinggiku kambuh. Kemarin habis periksa di 
tempatnya Pak Budi, ditensi darahku tu 160." 

P : "Obatipun napa Pak ngoteniku?" 
 : "Obatnya apa Pak kaya gitu?" 
MT : "Yo reno-reno, wingi digawani obat Pak Budi petang 

reno, neng sirah kaya arep pecah." 
 : "Ya macam-macam, kemarin dibawakan oabat Pak Budi 

empat macam, kepalaku seperti mau pecah." 
 
Data (25) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah sakit karena darah tingginya kambuh. 

Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ madya karena 

pembicara (O1) terhadap lawan bicra (O2) dalam mewujudkan perasaan 

sopan secara sedang. 

Data 26 (23/11/2008) 

P  : "Sak meniko gadah keluhan napa, Mas?" 
  : "Sekarang punya keluhan apa, Mas?" 
MT : "Niku lho, Mbak. Pripun carane gen cepet diangkat dados 

pegawai negeri kalian cepet ketemu jodoh kulo. Sak 
meniko kulo dereng gadah istri, ningali umur kulo sampun 
30 tahun." 

 : "Itu lho, Mbak. Gimana caranay biar cepat diangkat 
menjadi pegawai negeri  sama cepat ketemu jodoh saya. 
Sekarang ini saya belum punya istri, dilihat umur saya 
sudah 30 tahun." 

P  : "Cewek ingkang di pengeni kados napa tho, Mas?" 
  : "Cewek yang diinginkan kaya gimana ta , Mas?" 
MT : "Nggih tiange niku cantik kalian gadah arto. Pripun nggeh 

mbak gen cepet diangkat PNS kalian angsal jodoh." 
 : "Ya orangnya tu cantik sama punya uang. Gimana ya 

Mbak biar cepat diangkat PNS dan dapat jodoh." 
 
Data (26) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah bingung karena belum bisa di angat 

menjadi pegawai negeri dan belum dapat jodoh. Dialog di atas 



menggunakan bahasa bentuk ragam BJ karma karena menandakan perasaan 

segan (pekewuh) antara pembicara (O1) terhadap lawan bicara (O2). 

Data 27 (23/11/2008) 

P  : "Kebetheng nggih, Mas?" 
  : "Nggak bisa pulang ya, Mas?" 
MT : "Nggih niki, Mbak. Ajeng mantuk nanging jawah, udane 

dueres. Dados ajeng mantuk mboten saget. Susah niki 
mboten mbeto payung." 

 : "Ya ini, Mbak. Mau pulang tapi hujan, hujannya deres. 
Jadi mau pulang nggak bisa. Susah ini nggak bawa paying." 

P  : "Napa kulo ampili?" 
  : "Apa saya pinjemkan?" 
MT : "Nggih mboten napa-napa, kleresan malah kulo sanget 

mantuk." 
 : "Ya nggak apa-apa, bagus malah bisa pulang." 
 
Data (27) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah karena hujan deras jadi tidak bisa 

pulang. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ karma karena 

menandakan perasaan segan (pekewuh) antara pembicara (O1) terhadap 

lawan bicara (O2). 

Data 28 (23/11/2008) 

P : "Nyambut damel napa, Mas?" 
 : "Pekerjaannya apa, Mas?" 
MT : "Pengangguran niki, Mbak. Dereng angsal gaweyan. 

Pripun nggih, Mbak gen angsal gawean?" 
 : "Pengengguran ini, Mbak. Belum dapat kerjaan. 

Bagaimana ya, Mbak biar dapat pekerjaan." 
P : "Dados gaweyane teng napa sak meniko?" 
 : "Jadi pekerjaannya apa sekarang?" 
MT : "Nggeh mboten enten Mbak. Jane nggeh pengen angsal 

kerjaan. Napa mawon kulo purun, seng penting halal. 
Saikniki golek gaweyan angel, susah niki." 

  : "Ya nggak ada, Mbak. Sebenarnya ya pengen dapat 
pejerjaan apa saja saya mau, yang penting halal. Sekarang 
cari pekerjaan sulit, susah aku."  

 



Data (28) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah binggung karena belum mendapat 

pekerjaan. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ karma 

karena menandakan perasaan segan (pekewuh) antara pembicara (O1) 

terhadap lawan bicara (O2). 

Data 29 (23/11/2008) 

P : "Nyambut damel napa, Mas?wonten pundi?" 
 : "Pekerjaannya apa, Mas? Dimana?" 
MT : "Kulo nyambut damel wonten Surabaya, wonten pabrik 

Nesle. Sak meniko nembe cuti, kalian pados jodoh wonten 
mriki ngotan, Mbak he..he.." 

 : "Saya bekerja di Surabaya, di pabrik Nesle. Sekarang lagi 
cuti, sekalian cari jodoh disini gitu, Mbak he..he.." 

P : "Dados dereng gadah keluargo?" 
 : "Jadi belum punya keluarga?" 
MT : "Dereng niki, Mbak. Pacar mawon dereng gadah. Jane 

nggeh pengan gek angsal jodoh kulo. Tapi pripun, mboten 
enten seng purun kaleh kulo." 

 : "Belum ini, Mbak. Pacar saja belum punya. Sebenarnya ya 
pengen cepet angsal jodoh saya. Tapi gimana, nggak ada 
yang mau sama saya." 

 
Data (29) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah binggung belom mendapat jodoh. 

Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ karma karena 

menandakan perasaan segan (pekewuh) antara pembicara (O1) terhadap 

lawan bicara (O2). 

 

Data 30 (24/11/2008) 

P  : "Susahmene, Mas?" 
  : "Kok susah, Mas?" 
MT : "Lha rek ora susah. Sok sasi ngarep wayahe bayar, malah 

rung entok dhuwit." 



 : "Lha kok nggak susah. Tar bulan depan waktunya bayar, 
malah belum dapat uang." 

P  : "Lha mbayar apa?" 
  : "Lha bayar apa?" 
MT : "Bayar SPP. Binggung ki, arep golek nendi. Bayare wae 

Rp 1.400.000,-."  
 :"Bayar SPP. Binggung ni, mau cari kemana. Byarnya saja 

Rp. 1. 400.000,-." 
Data (30) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah binggung belum dapat uang buat bayar 

SPP. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ ngoko karena 

mencerminkan rasa tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan 

bicara (O2), artinya pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan 

bicara. 

Data 31 (28/11/2008) 

P  : "Nggarap apa, Mbak?" 
  : "Mengerjakan apa, Mbak?" 
MT : "Iki nggarap tugas, kon ngresum. Tugasku lagi akeh 

ki…Mosok setiap dosen ngeki tugas. Gek sesok 
dikumpulne sisan." 

 : "Ini mengerjakan tugas, suruh resume. Tugasku lagi 
banyak nih…Masak setiap dosen ngasih tugas. Terus besuk 
dikumpulin lagi." 

P  : "Yo gek ndang digarap." 
  : "Ya cepat dikerjakan." 
MT : "Yo iki karo nggarap ngono. Tugaso akehe koyo ngene, 

tanganku pek kriting."  
 : "Y a ini lagi buat gitu. Tugas kok banyak kaya gini, 

tanganku samapai kriting." 
 
 
Data (31) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah susah tugasnya banyak. Dialog di atas 

menggunakan bahasa bentuk ragam BJ ngoko karena mencerminkan rasa 



tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan bicara (O2), artinya 

pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan bicara. 

Data 32 (29/11/2008) 

P  : "Koe melu daftar CPNS?" 
  : "Kamu ikut daftar CPNS?" 
MT : "Iyo..deg-degan aku. Katut po ora ya? Masalahe saingane 

akeh, dadi minder aku. Tur yo ketok'e angel, aku ra yakin 
nek aku katut." 

 : "Iya, deg-degan aku diterima apa nggak ya? Masalahnya 
saingannay banyak, jadi minder aku. Lagian kayaknya 
susah, aku  ggak yakin kalau akau diterima." 

P  : "Optimis no lho.." 
  : "Optimis gitu lho.. Mbak." 
MT : "Yow wis mugo-mugo katut, ya?Dongakne aku." 
  : "Ya udah mudah-mudahan diterima, ya? Doakan aku ya?" 
 
Data (32) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah takut kalau tidak diterima PNS. Dialog 

di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ ngoko karena mencerminkan 

rasa tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan bicara (O2), 

artinya pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan bicara. 

Data 33 (01/12/2008) 

P  : "Sinau terus..?" 
  : "Sinau terus..?" 
MT : "Sok tanggal 27 Desember ki aku arep pendadaran. Aku 

deg-degan wedhi nek ra lulus meneh, masalah'e pendadaran 
pertama wingi aku ora lulus." 

 : "Besok tanggal 27 Desember tu aku mau pendadaran. Aku 
deg-degan takaut kalau nggak lulus lagi, masalahnya 
pendadaran pertama kemarin aku nggak lulus." 

P  : "Kok ra lulusi ngapa?" 
  : "Kok nggak lulus tu ada apa?" 
MT : "Dosenku bu Sinta bantai aku'o. Aku ki yo wis sinau 

mempeng jek digalaki, malah hasil'e skripsi ra dipercaya. 
Dikiro aku jiplak. Padahal jek sok tanggal 27 tapi saiki aku 
wis deg-degan." 



 :"Dosenku Bu Sinta membantai aku kok. Aku tu dah belajar 
rajin tapi masih d marahin, malahan hasil skripsinya tidak 
dipercaya. Dikira aku meniru skiripsi orang lain. Padahal 
masih besok tanggal 27 tapi sekarang aku sudah deg-
degan."  

 
Data (33) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah takut kaluau pendadaran tidak lulus 

lagi. Dialog di atas menggunakan bahasa ragam BJ ngoko karena 

mencerminkan rasa tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan 

bicara (O2), artinya pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan 

bicara. 

Data 34 (01/12/2008) 

P : "Mboten dolan, Mbak?" 
 : "Nggak maen, Mbak?" 
MT : "Pacarku ki neng Lampung, wis telung sasi ora mulih. 

Saiki jarang hubungi Aku. Jare kerjaane lagi akeh. Tapi wis 
tak sabar-sabar ke, ngenteni pacarku. Tapi dek'e kok yo ora 
ngerteni Aku." 

 : "Pacarku itu di Lampung, sudah 3 bulan tidak pulang. 
Sekarang jarang hubungi aku. Katanya kerjaannya banyak. 
Tapi sudah aku sabar-sabarin, menunggu pacarku. Tapi dia 
tidak pengertian sama aku." 

P : "Jenengan napa mboten wedhi nek pacare jenengan 
selingkuh wonten mriko?" 

 : "Kamu apa tidak takut kalau pacar kamu selingkuh di 
sana?"  

MT : "Asline yo wedhi. Tapi Aku wis percoyo karo dek'e. Tapi 
akhir-akhir iki Aku yo rodho ragu deng, masalahe dekne 
neng Lampung wis telung sasi sisan, sopo seng ora 
khawatir." 

 : "Sebenarnya takut. Tapi aku sudah percaya sama dia. Tapi 
akhir-akhir ini aku sedikit takut juga, masalahnya dia di 
Lampung sudah 3 bulan, siapa yang tidak khawatir." 

Data (34) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah takut kalau pacarnya selingkuh. Dialog 

di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ ngoko karena mencerminkan 



rasa tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan bicara (O2), 

artinya pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan bicara. 

Data 35 (01/12/2008) 

P : "Lagi napa, Mbak? Kok ketoke kesel ngono?" 
 : "Lagi ngapain Mbak? Koq kayaknya capek gitu?" 
MT : "Critane ke Aku ki bar seko pasar. Eh..lagi teko kidul 

pasar ke pitku bensine entek. Uanyel Aku, yo wis sidane 
Aku nembung bensin tho neng nggone Bu Tukino, 
eh…dhuwite kurang sisan, uisin Aku. Tuambah anyel tho 
Aku. Wah tenan ki mau dino sialku." 

 : "Ceritanya aku habis dari pasar. Eh…baru datang dari 
selatan pasar motorku bensinnya habis. Aku jengkel, 
jadinya aku ngomong bensin di tempatnya Bu Tukino, 
eh…uangnya kurang, aku malu. Aku tambah jengkel. Wah 
beneran tadi hari sialku." 

P : "Sabar wae, Mbak." 
 : "Sabar saja, Mbak." 
MT : " Ngimpi apa Aku mau bengi, uanyel tenan'i aku. Dhino 

sialku tenan'o." 
 : "Mimpi apa aku tadi malam, aku beneran jengkel. Hari 

sial beneran koq." 
 
Data (35) merupakan pertukaran yang membicarakan topik yang 

nyata. Topik yang dibicaraka adalah jengkel karena kehabisan bensin dan 

uang. Dialog di atas menggunakan bahasa bentuk ragam BJ ngoko karena 

mencerminkan rasa tidak berjarak antara pembicara (O1) terhadap lawan 

bicara (O2), artinya pembicara tidak memiliki rasa segan terhadap lawan 

bicara. 

Topik wacana keluhan dalam studi kasus warga desa Bangsri 

kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan hanya terdapat 

topik nyata. Topik nyata merupakan topik yang referensinya seperti yang 

dirujuk dengan kata-kata yang digunakan dalam ujaran. 



Penelitian ini banyak berbagai masalah atau keluhan diantaranya 

masalah keuangan, anak, pekerjaan, kesehatan, jodoh dan lain-lain. Yang 

paling mendasar adalah masalah keuangan. 

 

B. Bentuk Silogisme Wacana Keluhan Bahasa Jawa Studi Kasus Warga Desa   

Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri 

Silogisme adalah suatu bentuk inferensi (penyimpulan) secara deduktif 

yang konklusinya ditarik dari premis yang serentak disediakan dan konklusi 

itu lebih khusus dari pada premisnya (Anwar, 1985: 59). 

Bentuk silogisme  pada wacana keluhan BJ studi kasus warga desa 

Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri hanya berupa bentuk 

silogisme kategorik. Bentuk silogisme pada wacana keluhan BJ studi kasus 

warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri akan 

dijelaskan di bawah ini. 

Silogisme kategoris adalah sebuah perbincangan deduktif yang terdiri 

dari tiga buah proposisi. Dua proposisi yang pertama merupakan premis, 

masing-masing disebut premis mayor dan premis minor. Proposissi yang 

ketiga merupakan kesimpulan yang ditarik dari kedua premisnya. Silogisme 

kategoris dapat digolongkan menjadi empat bentuk atau pola dilihat dari 

kedudukan middle termnya (figure berarti bentuk silogisme dilihat dari 

kedudukan middle termnya). 

Bentuk pertama, middle term menjadi subjek dari premis mayor, 

menjadi predikat pada premis minor. Bentuk kedua, middle term merupakan 



predikat, baik pada premis mayor maupun premis minor. Bentuk ketiga, 

middle term menjadi subjek, baik pada premis mayor maupun premis minor. 

Bentuk keempat, middle term menjadi predikat pada premis mayor, menjadi 

subjek pada premis minor. Bentuk silogisme kategoris yang dilanjutkan 

disingkat SK, tampak pada data berikut: 

1.  Aku ke bar mangan enthung langsung biduren, biasane ora tau mangan 
tapi pengen. Setahun pisan. Nengetne wong-wong padha mangan 
enthung ketoke enak…Lha piye meneh pengeno.             (premis mayor)   
Gurih jane nangging marai awakku biduren. Wis kapok aku.  
                  (premis minor) 
Jadi, wis kapok aku biasane ora tau mangan tapi pengen. Setahun pisan. 
Nengetne wong-wong padha mangan enthung ketoke enak…Lha piye 
meneh pengeno.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk krtiga 

middle term; Aku ke bar mangan enthung langsung biduren, premis 

mayor; biasane ora tau mangan tapi pengen. Setahun pisan. Nengetne 

wong-wong padha mangan enthung ketoke enak…Lha piye meneh 

pengeno, dan premis minor; wis kapok aku. Kaidah SK (3) dapat ditulis 

sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, wis 

kapok aku biasane ora tau mangan tapi pengen. Setahun pisan. Nengetne 

    M  =    P 
    M =    S 
  
    S =    P 



wong-wong padha mangan enthung ketok'e enak…Lha piye meneh 

pengeno.         

2. Nyambut damel, kletek mete. Dinggo jajan anak'e. Anake nakal jaluk 
jajan wae, gek ora nduwe dhuwit.             (premis mayor) 
Namung setunggal tapi nggeh niku nakale ram jaluk jajan wae, nek ora 
dituruti apa karepe nesu.     (premis minor) 
Jadi, nek ora dituruti apa karepe nesu gek ora duwe dhuwint.              
        (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; nyambut damel, kletek mete. Dinggo jajan anak'e. Anake 

nakal jaluk jajan wae, premis mayor; gek ora nduwe dhuwit, dan premis 

minor; nek ora dituruti apa karepe nesu. Kaidah SK (3) dapat ditulis 

sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, nek 

ora dituruti apa karepe nesu gek ora nduwe dhuwit.   

3. Dagang mede, Mbak. Saiki golek untung angel. Pengeluarane akeh. 
Dadine yo kurang keuangane             (premis mayor) 
Nggih. Dagangane bathine sitik, dibandingne karo kebutuha sabendinone
                           (premis minor) 
 
Jadi, dagangane bathine sitik dibandingne karo kebutuha sabendinane 
dadine yo kurang keuangane.                (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; dagang mete, Mbak. Saiki golek untung angel. 

Pengeluarane akeh, premis mayor; dadine yo kurang keuangane, dan 

premis minor; dagangane bathine sitik, dibandingne karo kebutuhan 

sabendinane. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagi berikut: 

 M   =   P 
 M  =   S 
 
 S    =   P



SK (1) → 

 

 

 

 Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

dagangane bathine sitik. Dibandingne karo kebutuha sabendinane dadine 

yo kurang keuangane.  

  

4. Kaleh. Dereng gadah pedamelan sedaya, susah padhos gawean sak niki, 
Mbak.                 (premis mayor) 

 Sak meniko nggih dereng gadah pedamelen sedaya enten griyo. Tapi 
ajeng kulo ken mangkat teng Jakarta padhos damel sak-sake seng 
penteng halal.       (premis minor) 
 
Jadi, tapi ajeng kulo ken mangkat teng Jakarta padhos damel sak-sake 
seng penting khalal susah padhos gawean sak nik, Mbak. (kesimpulan)  
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; Kaleh. Dereng gadah pedamelan sedhaya, premis mayor; 

susah padhos gawean niku, dan premis minor; teng Jakarta padhos damel 

sak-sak'e seng penteng halal. Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, teng 

Jakarta padhos damel sak-sake seng penting khalal susah padhos gawean 

niku.  

5. Ki lho..ngekon cah-cah sinau angele ram podho ndablek kabeh.            
                  (premis mayor) 
Kelas 3 SMP karo 6 SD. Susah ngekon anak sinau, ngasi binggung cara 
ngatasine piye.                 (premis minor) 

  M  =  P 
  M   =  S 
 
  S   =  P

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P 



Jadi, ngasi binggung ngatasine piye podho ndablek kabeh.   
        (kesimpulan) 

 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; ki lho ngekon cah-cah sinau angele ram, premis mayor; 

podho ndablek kabeh, dan premis minor; susah ngekon anak sinau, ngasi 

binggung ngatasine piye. Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

 Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

susah ngekon anak sinau, ngasi binggung ngatasine piye podho ndablek 

kabeh.  

 

6. Iyo, Nduk.. Golek dhuwit arek angele koyo nggene. Pak'e lara-laranen 
wae. Gek arep oprasi ora nduwe dhuwit.                    (premis mayor) 
Gerah daging tumbuh karo penyakit gulane tinggi. Oprasine di undur 
tanggal 11 desember.              (premis minor) 
 
Jadi, gerah daging tumbuh karo penyakit gulane tinggi gek arep opreasi 
ora nduwe dhuwit.                 (kesimpulan) 

 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; Iyo, Nduk.. Golek duwet arek angele koyo nggene. Pak'e 

lara-laranen wae, premis mayor; gek arep opreasi ora nduwe dhuwit, dan 

premis minor; gerah daging tumbuh karo penyakit gulane tinggi. Kaidah 

SK (1) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (1) → 

 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat diatas dapat ditulis: Jadi, 

gerah daging tumbuh karo penyakit gulane tinggi gek arep opreasi ora 

nduwe dhuwit.  

 

7. Iyo..Neng omah ora iso leren, gaweane akeh masak dinggo dhodol sesok.         
                          (premis mayor) 
Dhodol sayur mateng. Enek ngomah trus masak, isah-isah, gaweane 
akeh....Kesele ram nyang awak lara kabeh.                     (premis minor) 
 
Jadi, kesele ram nyang awak lara kabeh neng omah ora iso leren  
        (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; gaweane akeh masak dinggo dodol sesok, premis mayor; 

ning omah ora iso leren, dan premis minor; kesele ram neng awak lara 

kabeh. Kaidah SK (4) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (4) → 

 
 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

kesele ram nyang awak lara kabeh ning omah ora iso leren, gaweane 

akeh masak dinggo dhodol sesok.  

 
8. Panganen nek gelem daripada selak mambu arem-areme mengko. 

Ngengei andi malah ora dipangan, tuman'o cah kae marai anyel 
dingengei ora tau dipangan.                      (premis mayor) 
Ora lho..salah'e dingengei ora dipangan, malah selak ora enek mengko. 
Gek ndang panganen wae.      (premis minor) 
Jadi, gek ndang panganen wae nek gelem daripada selak mambu arem-
arem'e mengko.       (kesimpulan) 

 

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 



Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; ngengei andi malah ora dipangan, tumano cah kae marai 

anyel dingengei ora tau dipangan, premis mayor; panganen nek gelem 

daripada selak mambu arem-arem'e mengko, dan premis minor; gek 

ndang panganen wae. Kaidah SK (4) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (4) → 

 
 
 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, gek 

ndang panganen wae nek gelem daripada selak mambu arem-areme 

mengko.  

 

9. Kathah niki, Mbak. Terutama masalah arto. Padhos arto niku angel sak 
niki. Apa neneh kebutuhan soyo meningkat, apa-apa larang.           
                 (premis mayor) 
Bakul sayur mateng. Wis golek duwit angel. Golek kerjaan yo angel ya, 
Mbak?                 (premis minor) 
Jadi, golek kerjaan yo angel ya, Mbak? Apa neneh kebutuhan saya 
meningkat, apa-apa larang.              (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; Kathah niki, Mbak. Terutama masalah arto. Pados arto niku 

angel sak niki, premis mayor; apa neneh kebutuhan saya meningkat, apa-

apa larang, dan premis minor; golek kerjaan yo angel ya, Mbak?.   

Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagai berikut: 

 

SK (3) →   M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 



 
 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

golek kerjaan yo angel ya, Mbak? Apa neneh kebutuhan saya meningkat, 

apa-apa larang. 

  

10. Anyel aku ora entok nomer. Iki mau bar lomba hias tumpeng neng 
kantor.                             (premis mayor) 
Acara ulang tahun PGRI. Jurine ora iso mbiji, lha jenenge tumpeng ke 
yo sego putih karo gudangan, wis dihias apik-apik yo ora entok nomor. 
Liane padahal elek-elek, hiasane biasa wae..peh liane di wenei abon kui 
lho..uanyeli aku.       (premis minor) 
 
Jadi, acara ulang tahun PGRI anyel aku ora entok nomor.   

         (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk kedua, 

middle term; Iki mau bar lomba hias tumpeng neng kantor, term mayor; 

anyel aku ora entok nomer, dan term minor; acara ulang tahun PGRI. 

Kaidah SK (2) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (2) → 

 
 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

acara ulang tahun PGRI anyel aku ora entok nomor.  

 

 11. Iyo..Kesel'e ram neng awak, critane aku mau ke bar gerak jalan mlaku 
ngubengi Purwantoro dadi kesel kabeh neng awak, apa meneh sikilku 
linuneram.                 (premis mayor) 
Nek aku ke malah penek dipijeti, nek ora dipijeti malah ora penek neng 
awak.                  (premis minor) 

  P  =  M 
  S  =  M 
 
  S   =  P



 
 Jadi, nek aku ke malah penek dipijeti apa meneh sikilku linuneram.  
         (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; Iyo..Kesele ram neng awak, critane aku mau ke bar gerak 

jalan mlaku ngubengi Purwantoro dadi kesel kabeh neng awak, premis 

mayor; apa meneh sikilku linuneram, dan premis minor; nek aku ke 

malah penek dipijeti. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (1) → 

 

 
 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, nek 

aku ke malah penek dipijeti opo meneh sikilku linuneram.  

 

12. Gor masuk angino, Nduk. Ndek wingi aku ke ndaut neng sawah, agek 
entok sitik awakku ke gemeter-gemeter ngono kaya arep semaput. Trus 
tak kon Pandi ngeterne aku muleh disik, teko ngomah ke dikeroki wong 
loro ke kaya ora krasa, wis kaya wong semaput kae.       (premis mayor) 
Yo..bar dikeroki kae aku langsung ngombe obat, ditukokne Pandi 
prokol.        (premis minor) 
 
Jadi, ditukokne Pandi prokol gor masuk angino, Nduk. Ndek wingi aku 
ke ndaut neng sawah, agek entok sitik awakku ke gemeter-gemeter 
ngono kaya arep semaput.     (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; Trus tak kon Pandi ngeterne aku muleh disik, teko ngomah 

ke dikeroki wong loro ke kaya ora krasa, wis koyo wong semaput kae, 

premis mayor; Gor masuk angina'o, Nduk. Ndek wingi aku ke ndaut 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



neng sawah, agek entok sitik awakku ke gemeter-gemeter ngono kaya 

arep semaput, dan premis minor; ditukokne Pandi prokol gor masuk 

angino, Nduk. Kaidah SK (4) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (4) → 

 
 
 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

ditukokne Pandi prokol gor masuk angino, Nduk. Ndek wingi aku ke 

ndaut neng sawah, agek entok sitik awakku ke gemeter-gemeter ngono 

kaya arep semaput.  

 

13. Wis sesasi urung muleh, biasane rong minggu pisan. Gek mau bengi ke 
telpon kon transferne dhuwit dinggo bayar SP ngono ngomong'e karo 
dinggo sangune. Mboh gek lagi ora nduwe dhuwit iki..ndek wingi 
dhuwite lagi bar tak nggo stor neng BKK.              (premis 
mayor) 
Mboh kapan. Tak transfer sesok wae, golek duwit sek.     (premis minor) 
 
Jadi, mboh kapan wis sesasi urung mulih biasane rong minggu pisan. 

        (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk kedua, 

middle term; Gek mau bengi ke telpon kon transferne dhuwit dinggo 

bayar SP ngono ngomong'e karo dinggo sangune. Mboh gek lagi ora 

nduwe dhuwit iki..ndek wingi dhuwit'e lagi bar tak nggo stor neng BKK, 

premis mayor; wis sesasi urung muleh, biasane rong minggu pisan, dan 

premis minor; mboh kapan. Kaidah SK (2) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (2) →   P  =  M 
  S  =  M 
 
  S   =  P 

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 



 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

mboh kapan wis sesasi urung mulih biasane rong minggu pisan. 

 

14 Ki lho…ngentasi memehan, wis mendung peteng, wis gludak-gluduk 
wae, ketoke meh udan.               (premis mayor) 
Urung…Susah nek usum udan ngene iki, marai klambi ora garing-
garing. Kesel leh ngetak-ngetokne wae.    (premis minor) 
 
Jadi, marai klambi ora garing-garing kesel leh ngetak-ngetokne wae 
ketok'e meh udan.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; Ki lho…ngentasi memehan, wis mendung peteng, wis 

gludak-gluduk wae, premis mayor; ketoke meh udan, dan premis minor; 

marai klambi ora garing-garing kesel leh ngetak-ngetokne wae. Kaidah 

SK (3) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (3) → 

 

  
Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

marai klambi ora garing-garing kesel leh ngetak-ngetokne wae ketoke 

meh udan.  

 
15. Jenenge anakku ke nek kon shalat uangele ram, di seneni sek agek 

mangkat. Judek aku ke nek ngekon ora gek ndang mangkat-mangkat.  
                 (premis mayor) 
Wis kelas telu SMP jane, nanging yo kui nek dikon shalat angele ram. 
Nek wis wayahe shalat, ora gek ndang shalat.                  (premis minor)  
 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



Jadi, nek wis wayahe shalat, ora gek ndang shalat judek aku ke nek 
ngekon ora gek ndang mangkat-mangkat.    (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; jenenge anakku ke nek kon shalat uangele ram, di seneni 

sek agek mangkat, premis mayor; judek aku ke nek ngekon ora gek 

ndang mangkat-mangkat, dan premis minor; nek wis wayahe shalat, ora 

gek ndang shalat. Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, nek 

wis wayahe shalat, ora gek ndang shalat judek aku ke nek ngekon ora 

gek ndang mangkat-mangkat.  

 

16. Iyo, Nduk. Saiki golek dhuwit angel nduk-nduk..radha seret iki. 
Dagangan'e Pak'e ora tek rame keri-keri iki. Apa meneh saingane saya 
akeh.                  (premis mayor) 
Yo jane gor bakul klambi, tapi yo kui mau jenenge wong adol saingane 
soyo akeh tho..Bathine yo ra sepiro'o.    (premis minor) 
 
Jadi, bathine yo ra sepiro'o saiki golek duwit angel nduk-nduk..rodo seret 
iki. Dagangane Pak'e ora tek rame keri-keri iki.   (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; apa meneh saingane saya akeh., premis mayor; saiki golek 

duwit angel nduk-nduk..radha seret iki. Dagangane Pak'e ora tek rame 

keri-keri iki dan premis minor; bathine yo ra sepiro'o. Kaidah SK (4) 

dapat ditulis sebagai berikut: 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



SK (4) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

bathine yo ra sepiro'o saiki golek duwit angel nduk-nduk..radha seret iki. 

Dagangane Pak'e ora tek rame keri-keri iki.  

 

17. Seko kantor mau ke aku kentek-an bensin neng dalan. Wis kesel-kesel 
tambah nyurung pit.                (premis mayor) 
Enek.. tapi adoh. Dadine yo dadak nyurung adoh kae. Iki neng sikil dadi 
linu kabeh.        (premis minor) 
 
Jadi, iki neng sikil dadi linu kabeh seko kantor mau ke aku kentek-an 
bensin neng dalan.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; Wis kesel-kesel tambah nyurung pit., premis mayor; seko 

kantor mau ke aku kentek-an bensin neng dalan, dan premis minor; iki 

neng sikil dadi linu kabeh. Kaidah SK (4) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (4) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, iki 

neng sikil dadi linu kabeh seko kantor mau ke aku kentek-an bensin 

neng dalan.  

 

18. Nonton TV wae karo leren, sedhino nyambut gawe kesele ra jamak.  
        (premis mator) 

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 



Muridku ngeyel-ngeyel dikandani podho ra manut. Bar kuwi methuk 
ibune nang sekolahan. Terus ngeterke ibune kuliah. Bar kuwi nyumbang, 
terus pengajian kumpulan haji-haji. Lha iki lagi wae leren.  
        (premis minor) 
 
Jadi, Muridku ngeyel-ngeyel dikandani padha ra manut. Bar kuwi 
methuk ibune nang sekolahan. Terus ngeterke ibune kuliah. Bar kuwi 
nyumbang, terus pengajian kumpulan haji-haji dadi sedhino nyambut 
gawe kesele ra jamak.          
        (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; Nonton TV wae karo leren, premis mayor; sedhino 

nyambut gawe kesele ra jamak, dan premis minor; Muridku ngeyel-

ngeyel dikandani podho ra manut. Bar kuwi methuk ibune nang 

sekolahan. Terus ngeterke ibune kuliah. Bar kuwi nyumbang, terus 

pengajian kumpulan haji-haji. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

SK (1) → 

 

 

 Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

Muridku ngeyel-ngeyel dikandani podho ra manut. Bar kuwi methuk 

ibune nang sekolahan. Terus ngeterke ibune kuliah. Bar kuwi nyumbang, 

terus pengajian kumpulan haji-haji dadi sedino nyambut gawe kesele ra 

jamak.  

 

19. Iyo..Iki arep lebaran haji durung enthuk sapi, Nduk. Angele golek sapi, 
regane larang. Nek mendho ngono isih radha gampang. Nggone Lik 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



Mirin kae, sapi ne di tuku ora enthuk. Njaluke regane sing duwur. 
Dhuwite ora cukup.                (premis mayor) 
Biasane goleke neng Bulukerto kono. Nanging saiki yo kentekan kono, 
nggone lek Mirin kae dituku ora oleho, gek piye ki gelak bodho durung 
enthuk sapi.                 (premis minor) 
Jadi, biasane goleke neng Bulukerto kono tapi dhuwite ora cukup.  
        (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; Iyo..Iki arep lebaran haji durung enthuk sapi, Nduk. Angele 

golek sapi, regane larang. Nek mendho ngono isih rodho gampang. 

Nggone Lik Mirin kae, sapi ne di tuku ora enthuk. Njaluke regane sing 

duwur, premis mayor; duwite ora cukup, dan premis minor; biasane 

golek'e neng Bulukerto kono. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

SK (1) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

biasane goleke neng Bulukerto kono tapi duwite ora cukup.  

 

20. Nyambut damele nggih enten alit-alit, nanging nggih dereng saget 
mapan kalin keluarga, niki nggih ngingoni anak bojo. Sak niki susah 
padhos gawean.                         (premis mayor) 
Keluhanipun nggih dalam keluargo nggih kathah, napa kebutuhanipun, 
penghasilan sewulanipun kadang boten cekap dalam keluargo, kadang 
padhos kebutuhan niku nyambi napa-napa mawon, mengke nek enten 
informasi saking pundi-pundi, gawean napa kulo nggih purun.   
                  (premis minor) 
Jadi, kadang padhos kebutuhan niku nyambi napa-napa mawon, mengke 
nek enten informasi saking pundi-pundi, gawean napa kulo nggih purun 
sak niki susah padhos gawean.     (kesimpulan) 
 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; nyambut damel'e nggih enten alit-alit, nanging nggih 

dereng saget mapan kalin keluarga, niki nggih ngingoni anak bojo, 

premis mayor; susah pados gawean, dan premis minor; kadang padhos 

kebutuhan niku nyambi napa-napa mawon, mengke nek enten informasi 

saking pundi-pundi, gawean napa kulo nggih purun. Kaidah SK (3) 

dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

kadang padhos kebutuhan niku nyambi napa-napa mawon, mengke nek 

enten informasi saking pundi-pundi, gawean napa kulo nggih purun sak 

niki susah padhos gawean.  

21. Arep jagong neng kepyar. Susah iki lagi ora nduwe dhuwit malah 
jagongan okeh, sok tanggal 1 wae jagongan enek rong nggon. Gek 
tanggal 11 aku yo arep oprasi andeng-andeng neng motoku iki. Ragat'e 
saya akeh ta?                 (premis mayor) 
Neng Wonogiri kono, seng murah. Gen ora entek ragat okeh. Paling 
rong dino telung dino thok.                (premis minor) 
 
Jadi, neng Wonogiri kono, seng murah gek arep jagong neng kepyar. 
Susah iki lagi ora nduwe dhuwit malah jagongan okeh, sok tanggal 1 
wae jagongan enek rong nggon. Gek tanggal 11 aku yo arep oprasi 
andeng-andeng neng motoku iki.       
        (kasimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk kedua, 

middle term; ragate soyo akeh ta?, premis mayor; arep jagong neng 

kepyar. Susah iki lagi ora nduwe dhuwit malah jagongan okeh, sok 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



tanggal 1 wae jagongan enek rong nggon. Gek tanggal 11 aku yo arep 

oprasi andeng-andeng neng mataku iki, dan premis minor; neng 

Wonogiri kono, seng murah. Kaidah SK (2) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

SK (2) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

neng Wonogiri kono, seng murah gek arep jagong neng kepyar. Susah 

iki lagi ora nduwe dhuwit malah jagongan okeh, sok tanggal 1 wae 

jagongan enek rong nggon. Gek tanggal 11 aku yo arep oprasi andeng-

andeng neng mataku iki.  

 
 
22. Iyo, Nduk. Bar macul, iki wayah ngrabuk jane, tapi golek rabuk arek 

anggele ram. Golek rabuk nggone Pak Jimin ora enek.    (premis mayor) 
Iyo lho..Eman-emen tanduran'e ra iso subur. Nek wayah nandur yo iso 
nandur, yo enek banyu, tapi nek wayah ngrabuk kok golek rabuk kui 
angel.                  (premis minor) 
 
Jadi, eman-emen tanduran'e ra iso subur golek rabuk nggone Pak Jimin 
ora enek.        (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; Iyo, Nduk. Bar macul, iki wayah ngrabuk jane, tapi golek 

rabuk arek anggel'e ram, premis mayor; golek rabuk nggone Pak Jimin 

ora enek, dan premis minor; eman-emen tanduran'e ra iso subur. Kaedah 

SK (1) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (1) → 

  P  =  M 
  S  =  M 
 
  S   =  P 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



 

  

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

eman-emen tanduran'e ra iso subur golek rabuk nggone Pak Jimin ora 

enek.  

 

23. Ora nduwe dhuwit, golek gaweyan iki wae angele ram. Apa meneh 
bensin mundak, yo mugo-mugo bensin gek ndang mudun.   
                  (premis mayor) 
Krungu-krungu yo ngono, ngomonge tanggal 1 bensin meh mudun, tapi 
yo mboh bener po ra. Golek langganan yo angel saiki, wis padha nduwe 
kendaraan dewe-dewe. Bakul saiki do sugeh'e ram.          (premis minor) 
 
Jadi, Golek langganan yo angel saiki, wis padha duwe kendaraan dewe-
dewe. Bakul saiki do sugeh'e ram. Gek ora nduwe dhuwit, golek 
gaweyan iki angel'e ram.       
        (kesimpulan)  
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; apa meneh bensin mundak, yo mugo-mugo bensin gek 

ndang mudun, premis mayor; ora duwe duwit, golek gaweyan iki wae 

angele ram, dan premis minor; golek langganan yo angel saiki, wis 

padha nduwe kendaraan dewe-dewe. Bakul saiki do sugehe ram. Kaidah 

SK (4) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (4) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

Golek langganan yo angel saiki, wis padha nduwe kendaraan dewe-

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 



dewe. Bakul saiki do sugehe ram. Gek ora nduwe dhuwit, golek 

gaweyan iki angele ram.  

 

24. Ki lho..lagi mepe rambak. Susah usum udan ngene iki, rung dhino telung 
dhino lagi gareng. Biasane sedino thok, trus langsung digoreng.   
                  (premis mayor) 
Yo biasane rung dhino pisan. Gandeng usum udan yo kadang telung 
dhino pisan ra mesti.      (premis minor) 
 
Jadi, gandeng usum udan yo kadang telung dino pisan ra mesti susah 
usm udan ngene iki.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; rung dhino telung dhino lagi gareng. Biasane sedhino thok, 

trus langsung digoreng, premis mayor; susah usum udan ngene iki, dan 

premis minor; gandeng usum udan yo kadang telung dhino pisan ra 

mesti. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (1) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

gandeng usum udan yo kadang telung dino pisan ra mesti susah usm 

udan ngene iki.  

 
25. Darah tinggiku kumat. Wingi bar prikso neng nggone Pak Budi, di tensi 

darahku ke 160.                             (premis mayor) 
Yo reno-reno, wingi digawani obat Pak Budi petang reno. Neng sirah 
koyo arep pecah.                 (premis minor) 
Jadi, neng sirah koyo arep pecah darah tinggiku kumat.       (kesimpulan) 
 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk keempat, 

middle term; wingi bar prikso neng nggone Pak Budi, di tensi darahku ke 

160, premis mayor; darah tinggiku kumat, dan premis minor; neng sirah 

koyo arep pecah darah. Kaidah SK (4) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (4) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat diatas dapat ditulis: Jadi, neng 

sirah koyo arep pecah darah tinggiku kumat.  

 

26. Niku lho, Mbak. Pripun carane gen cepet diangkat dados pegawai negeri 
kalian cepet ktemu jodoh kulo. Sak meniko kulo dereng gadah istri, 
ningali umur kulo sampun 30 tahun.           (premis mayor) 
Nggih tiang'e niku cantik kalian gadah arto. Pripun nggih Mbak nggih 
gen cepet di angkat PNS kalian angsal jodoh?                 (premis minor) 

  
Jadi, nggih tiang'e niku cantik kalian gadah arto ningali umur kulo 
sampun 30 tahun.                           (kesimpulan) 

 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; Niku lho, Mbak. Pripun carane gen cepet diangkat dados 

pegawai negeri kalian cepet ktemu jodoh kulo, premis mayor; ningali 

umur kulo sampun 30 tahun, dan premis minor; nggih tiang'e niku cantik 

kalian gadah arto. Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (3) → 

 

 

  P   =  M 
  M  =  S 
 
  S   =  P 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

nggih tiang'e niku cantik kalian gadah arto ningali umur kulo sampun 30 

tahun.  

 

27. Nggih niki, Mbak. Ajeng mantuk nanging jawah, udane dueres. Dados 
ajeng mantuk mboten saget. Trah susah niki nek mboten mbeto payung.  
                  (premis mayor) 
Nggih mboten napa-napa kleresan malah kulo sanget mantuk.   

        (premis minor) 
Jadi, kleresan malah kulo sanget mantuk trah susah niki nek mboten 
mbeto payung.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga,  

middle term; Nggih niki, Mbak. Ajeng mantuk nanging jawah, udane 

dueres. Dados ajeng mantuk mboten saget, premis mayor; trah susah niki 

nek mboten mbeto payung, dan premis minor; kleresan malah kulo 

sanget mantuk. Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (3) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

kleresan malah kulo sanget mantuk trah susah niki nek mboten mbeto 

payung.  

 

28. Pengangguran niki, Mbak. Dereng angsal gaweyan. Pripun nggih Mbak 
gen angsal gawean?                 (premis mayor) 
Nggeh mboten enten Mbak. Jane nggeh pengen angsal kerjaan. Napa 
mawon kulo purun, seng penting halal. Saikniki golek gaweyan angel, 
susah niki.        (premis minor) 
 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



Jadi, nggeh mboten enten Mbak. Jane nggeh pengen angsal kerjaan. 
Napa mawon kulo purun, seng penting halal, pripun nggih Mbak gen 
angsal gawean.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; pengangguran niki, Mbak. Dereng angsal gaweyan, premis 

mayor; pripun nggih Mbak gen angsal gawean, dan premis minor; nggeh 

mboten enten Mbak. Jane nggeh pengen angsal kerjaan. Napa mawon 

kulo purun, seng penting halal. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

SK (1) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

nggeh mboten enten Mbak. Jane nggeh pengen angsal kerjaan. Napa 

mawon kulo purun, seng penting halal, pripun nggih Mbak gen angsal 

gawean.  

29. Kulo nyambut damel wonten Surabaya, wonten pabrik Nesle. Sak 
meniko nembe cuti, kalian pados jodoh wonten mriki ngoten, Mbak 
he..he..                 (premis mayor) 
Dereng niki, Mbak. Pacar mawon dereng gadah. Jane nggeh pengan gek 
angsal jodoh kulo. Tapi pripun, mboten enten seng purun kaleh kulo.  
       (premis minor) 
Jadi, dereng niki, Mbak. Pacar mawon dereng gadah, kulo nyambut 
damel wonten Surabaya, wonten pabrik Nesle. Sak meniko nembe cuti.  
       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk kedua, 

middle term; kalian pados jodoh wonten mriki ngoten, Mbak he..he.., 

premis mayor; kulo nyambut damel wonten Surabaya, wonten pabrik 

  P  =  M 
  S  =  M 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



Nesle. Sak meniko nembe cuti, dan premis minor; dereng niki, Mbak. 

Pacar mawon dereng gadah. Kaidah SK (2) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (2) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

dereng niki, Mbak. Pacar mawon dereng gadah, kulo nyambut damel 

wonten Suroboyo, wonten pabrik Nesle. Sak meniko nembe cuti.  

 

30. Lha rek ora susah. Sok sasi ngarep wayahe bayar, malah rung entok 
dhuwit.                            (premis mayor) 
Bayar SPP. Binggung ki, arep golek nendi. Bayare wae Rp 1.400.000,-.  
        (premis minor) 
 
Jadi, binggung ki, arep golek nendi. Bayar'e wae Rp 1.400.000,- malah 
rung entok dhuwit.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; lha rek ora susah. Sok sasi ngarep wayah'e bayar, premis 

mayor; malah rung entok dhuwit, dan premis minor; binggung ki, arep 

golek nendi. Bayar'e wae Rp 1.400.000,-. Kaidah SK (1) dapat ditulis 

sebagai berikut: 

SK (1) → 

 

 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

binggung ki, arep golek nendi. Bayar'e wae Rp 1.400.000,- malah rung 

entok duwet.  

 

31. Iki nggarap tugas, kon ngresum. Tugasku lagi akeh ki…Mosok setiap 
dosen ngeki tugas, gek sesok dikumpulne sisan.              (premis mayor) 
Yo iki karo nggarap ngono. Tugas'o akehe kaya ngene, tanganku pek 
kriting.        (premis minor) 
 
Jadi, tugaso akehe kaya ngene, tanganku pek kriting, gek sesok 
dikumpulne sisan.       (kesimpulan) 
 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; Iki nggarap tugas, kon ngresum. Tugasku lagi akeh 

ki…Mosok setiap dosen ngeki tugas, premis mayor; gek sesok 

dikumpulne sisan, dan premis minor; tugaso akehe koyo ngene, 

tanganku pek kriting. Kaidah SK (3) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (3) → 

 

 

 Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

tugas'o akeh'e koyo ngene, tanganku pek kriting, gek sesok dikumpulne 

sisan.  

 

32. Iyo..deg-degan aku. Katut po ora ya? Masalahe saingane akeh, dadi 
minder aku. Tur yo ketoke angel, aku ra yakin nek aku katut.   
                  (pemis mayor) 
Yow wis mugo-mugo katut, ya?Dongakne aku.                (premis minor) 

  

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



Jadi, dongakne aku masalahe saingane akeh, dadi minder aku. Tur yo 
ketoke angel, aku ra yakin nek aku katut.    (kesimpulan) 

 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk ketiga, 

middle term; Iyo..deg-degan aku. Katut po ora ya?, premis mayor; 

masalah'e saingane akeh, dadi minder aku. Tur yo ketoke angel, aku ra 

yakin nek aku katut, dan premis minor; dongakne aku. Kaidah SK (1) 

dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (1) → 

 

 Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

dongakne aku masalahe saingane akeh, dadi minder aku. Tur yo ketoke 

angel, aku ra yakin nek aku katut.  

 

33. Sok tanggal 27 Desember ki aku arep pendadaran. Aku deg-degan wedi 
nek ra lulus meneh, masalah'e pendadaran pertama wingi aku ora lulus.  
                 (premis mayor) 
Dosenku bu Sinta bantai aku'o. Aku ki yo wis sinau mempeng jek 
digalaki, malah hasile skripsi ra dipercaya. Dikiro aku jiplak. Padahal jek 
sok tanggal 27 tapi saiki aku wis deg-degan.                    (premis minor) 

 Jadi, Dosenku bu Sinta bantai aku'o. Aku ki yo wis sinau mempeng jek 
digalaki, malah hasile skripsi ra dipercaya. Dikiro aku jiplak Aku deg-
degan wedi nek ra lulus meneh, masalah'e pendadaran pertama wingi 
aku ora lulus.       (kesimpulan) 

 
Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk perama, 

middle term; sok tanggal 27 Desember ki aku arep pendadaran, premis 

mayor; aku deg-degan wedi nek ra lulus meneh, masalahe pendadaran 

pertama wingi aku ora lulus, dan premis minor; dosenku bu Sinta bantai 

  M  =  P 
  M  =  S 
 
  S   =  P



aku'o. Aku ki yo wis sinau mempeng jek digalaki, malah hasile skripsi ra 

dipercaya. Dikiro aku jiplak. Kaidah SK (1) dapat ditulis sebagi berikut: 

SK (1) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

Dosenku bu Sinta bantai aku'o. Aku ki yo wis sinau mempeng jek 

digalaki, malah hasile skripsi ra dipercoyo. Dikiro aku jiplak Aku deg-

degan wedi nek ra lulus meneh, masalahe pendadaran pertama wingi aku 

ora lulus.  

 
34. Pacarku ki neng Lampung, wis telung sasi ora mulih. Saiki jarang 

hubungi aku. Jare kerja'ane lagi akeh. Tapi wis tak sabar-sabar ke, 
ngenteni pacarku. Tapi dek'e kok yo ora ngerteni aku.     (premis mayor) 
Asline yo wedhi. Tapi Aku wis percaya karo dek'e. Tapi akhir-akhir iki 
aku yo radha ragu deng, masalahe dekne neng Lampung, wis relung sasi 
sisan, sapa seng ora kawatir.     (premis minor) 

 Jadi, asline yo wedhi. Tapi Aku wis percaya karo dek'e. Tapi akhir-akhir 
iki aku yo radha ragu deng masalahe saiki jarang hubungi Aku. Jare 
kerjaane lagi akeh. Tapi wis tak sabar-sabar ke, ngenteni pacarku. Tapi 
dek'e kok yo ora ngerteni aku.     (kesimpulan) 

 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk pertama, 

middle term; pacarku ki neng Lampung, wis telung sasi ora mulih, 

premis mayor; saiki jarang hubungi aku. Jare kerjaane lagi akeh. Tap wis 

tak sabar-sabar ke, ngenteni pacarku. Tapi dek'e kok yo ora ngerteni aku, 

dan premis minor; asline yo wedhi. Tapi Aku wis percaya karo dek'e. 

Tapi akhir-akhir iki aku yo radha ragu deng. Kaidah SK (3) dapat ditulis 

sebagi berikut: 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P



SK (3) → 

 

 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

asline yo wedhi. Tapi Aku wis percaya karo dek'e. Tapi akhir-akhir iki 

aku yo radha ragu deng masalahe saiki jarang hubungi Aku. Jare 

kerjaane lagi akeh. Tap wis tak sabar-sabar ke, ngenteni pacarku. Tapi 

dek'e kok yo ora ngerteni aku.  

 

35. Critane ke aku ki bar seko pasar. Eh..lagi teko kidul pasar ke pitku 
bensine entek. Uanyel aku, yo wis sidane aku nembung bensin tho neng 
nggone Bu Tukino, eh…dhuwite kurang sisan, uisin aku. Tuambah anyel 
tho aku. Wah tenan ki mau dino sialku.                             (premis mayor) 
Ngipi apa aku mau bengi, uanyal tenen'i aku. Dino sialku tenano.  

        (premis minor) 
 Jadi, ngimpi apa aku mau bengi critane ke aku ki bar seko pasar, eh..lagi 

teko kidul pasar ke pitku bensine entek. Uanyel aku, yo wis sidane aku 
nembung bensin tho neng nggone Bu Tukino, eh…duwite kurang sisan, 
uisin aku.        (kesimpulan) 

 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategorik bentuk kedua 

yang terdiri dari tiga buah term, yaitu: middle term; tuambah anyel tho 

aku. Wah tenan ki mau dino sialku, premis mayor; critane ke aku ki bar 

seko pasar, eh..lagi teko kidul pasar ke pitku bensine entek. Uanyel aku, 

yo wis sidane aku nembung bensin tho neng nggone Bu Tukino, 

eh…duwite kurang sisan, uisin aku, dan premis minor; ngimpi opo aku 

mau bengi. Kaidah SK (2) dapat ditulis sebagai berikut: 

SK (2) → 

 

  M  =  P 
  S   =  M 
 
  S   =  P

  P  =  M 
  S  =  M 
 
  S   =  P 



 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis: Jadi, 

ngimpi opo aku mau bengi critane ke aku ki bar seko pasar, eh..lagi teko 

kidul pasar ke pitku bensine entek. Uanyel aku, yo wis sidane aku 

nembung bensin tho neng nggone Bu Tukino, eh…duwite kurang sisan, 

uisin aku.  

Bentuk silogisme wacana keluhan dalam dalam bahasa Jawa 

studi kasus warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri 

dapat disimpulkan hanya terdapat silogisme kategorik. Dari berbagai bentuk 

silogisme kategorik yang paling dominan adalah silogisme kategorik bentuk 

ketiga, yaitu middle term menjadi predikat pada premis mayor dan premis 

minor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  
 

Berdasarkan uraian yang telah ditulis di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis, topik wacana keluhan dalam BJ studi kasus 

warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri hanya 

terdapat topik nyata. Topik nyata merupakan topik yang referensinya seperti 

yang dirujuk dengan kata-kata yang digunakan dalam ujaran. Dalam penelitian 

ini, terdapat beberapa topik keluhan baik masalah uang, anak, pekerjaan, 

kesehatan, jodoh, dan lain-lain. Tetapi yang paling mendasar adalah masalah 

keuangan. 

Bentuk silogisme  pada wacana keluhan BJ studi kasus warga desa 

Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri hanya berupa bentuk 

silogisme kategorik. Bentuk pertama, middle term menjadi subjek dari premis 

mayor, menjadi predikat pada premis minor. Bentuk kedua, middle term 

merupakan predikat, baik pada premis mayor maupun premis minor. Bentuk 

ketiga, middle term menjadi subjek, baik pada premis mayor maupun premis 

minor. Bentuk keempat, middle term menjadi predikat pada premis mayor, 

menjadi subjek pada premis minor. Berdasarkan hasil analisis, bentuk 

silogisme penelitian ini didominasi pada silogisme kategorik bentuk pertama, 



yaitu midlle term menjadi subjek dari premis mayor, menjadi predikat pada 

premis minor.  

B. Saran 
 

Hal-hal yang perlu penulis sarankan kepada para pembaca dan peneliti 

bahasa adalah sebagai berikut:   

1. Penggunaan tuturan dalam berbagai interaksi sangat dipengaruhi oleh 

konteksnya, sehingga pemilihan setiap tuturan harus disesuaikan 

dengan fungsi yang diharapkan. 

2. Penelitian mengenai wacana keluhan studi kasus warga desa Bangsri 

kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri yang peneliti lakukan 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penelitian yang lebih 

dalam sangat diperlukan.  
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LAMPIRAN DATA 

 

Data 1 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Tatik 

Usia    : 40 tahun 

Situasi    : Ngobrol di depan televisi. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P  : "Wonten napa lho, Bu?" 
: "Ada apa, Bu?" 

MT : "Aku ke bar mangan enthung langsung biduren, biasane ora tau mangan 
tapi pengen. Setahun pisan. Nengetne wong-wong podho mangan ketoke 
enak…Lha piye meneh pengeno." 
: "Aku tu habis makan enthung terus gatal-gatal, biasanya tidak pernah 
makan tapi pengen. Setahun sekali. Liat orang-orang pada makan 
kayaknya enak..lha gimana lagi pengen." 

P  : "Lha rasane pripun, Bu?" 
: "lha rasanya gimana, Bu?" 

MT : "Gurih jane nangging marai awakku biduren. Wis kapok aku." 
: "Gurih sebenarnya tapi bikin badanku gatal-gatal. Dah kapok aku." 
 
 

Data 2 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Siti 

Usia    : 35 tahun 

Situasi    : Sedang mengelupas kacang mede. 



Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nembe napa, Bu?" 
 : "Lagi apa, Bu?" 
MT : "Nyambut damel, kletek mete. Dinggo jajan anak'e. Anak'e nakal jaluk 

jajan wae, gek ora nduwe dhuwit." 
 : "Kerja, nglupas mede. Buat jajan anak. Anakku nakal sukanya jajan 

terus, tapi tidak punya uang." 
P : "Putranipun sampun pinten?" 
 : "Putranya sudah berapa?" 
MT : "Namung setunggal tapi nggeh niku nakal'e ram jaluk jajan wae, nek ora 

dituruti apa karepe nesu." 
 : "Hanya satu tapi ya itu nakal banget minta jajan terus, kalau tidak 

diturutin apa maunya marah." 
 
 
Data 3 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Sri Sumarni 

Usia    : 39 tahun 

Situasi    : Sedang menjual kacang mede. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Dangang napa, Bu?" 
 : "Jualan apa, Bu?" 
MT : "Dagang mete, Mbak. Saiki golek untung angel. Pengeluarane akeh. 

Dadine yo kurang keuangane." 
 : "Jualan mede, Mbak. Sekarang cari untung susah. Pengeluarannya 

banyak. Jadi ya kurang keuangannya." 
P : "Nyuwun sewu, napa penghasilanipun namung niku?" 
 : "Maaf, apa penghasilannya hanya itu?" 
MT : "Nggih. Dagangane bathine sitik dibandingne karo kebutuha 

sabendinone." 
 : "Iya. Jualannya untungnya sedikit disbanding sama kebutuhan sehari-

harinya." 
 



Data 4 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Fatimah 

Usia    : 38 tahun 

Situasi    : Ngobrol di teras. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Putranipun piten, Bu?" 
 : "Anaknya berapa, Bu?" 
MT : "Kaleh. Dereng gadah pedamelan sedoyo, susah padhos gawean niku, 

Mbak." 
 : "Dua. Belum punya pekerjaan semua, susah cari pekerjaan itu, Mbak." 
P : "Wonten dalem sedanten nggih, Bu?" 
 : "Ada di rumah semua ya, Bu?" 
MT : "Sak meniko nggih dereng gadah pedamelan sedoyo enten griyo. Tapi 

ajeng kulo ken mangkat teng Jakarta padhos damel sak-sak'e seng penteng 
halal." 

 ("Sekarang iya belum punya pekerjaan semua di rumah. Tapi mau saya 
suruh berangkat ke Jakarta cari pekerjaan apa saja yang penting halal.") 

 

Data 5 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Nambaan Rt. 02/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Kini Purwanti 

Usia    : 40 tahun 

Situasi    : Sedang menyuruh anaknya belajar. 

 

 



Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Wonten napa, Bu?" 
 : "Ada apa, Bu?" 
MT : "Ki lho..ngekon cah-cah sinau anggele ram padha ndablek kabeh." 
 : "Ni lho..Nyuruh anak-anak belajar susah banget pada nggak dengerin 

semua." 
P : "Putrane sampun kelas pinten?" 
 : "Anaknya sudah kelas berapa?" 
MT : "Kelas 3 SMP karo 6 SD. Susah ngekon anak sinau, ngasi binggung cara 

ngatasine piye." 
 : "Kelas 3 SMP sama 6 SD. Susah nyuruh anak belajar, samapai binggung 

cara mengetasinya bagaimana." 
 
 
Data 6 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Nambaan Rt. 02/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Katni 

Usia    : 58 tahun 

Situasi    : Ngobrol di dapur. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Saking peken, Bu?" 
 : "Dari pasar, Bu?" 
MT : "Iyo, Nduk.. Golek dhuwit arek angele kaya nggene. Pak'e lara-laranen 

wae. Gek arep oprasi ora nduwe dhuwit." 
 : "Iya, Nduk..Golek uang kok susahnya kaya begini. Bapak sakit-sakitan 

terus. Terus mau operasi tidak punya uang." 
P : "Gerah napa, Bu?" 
 : "Sakit apa, Bu?" 
MT : "Gerah daging tumbuh karo penyakit gulane tinggi. Opresine diundur 

tanggal 11 Desember." 
 : "Sakit daging tumbuh sama penyakit gulanya tinggi. Oprasinya diundur 

tanggal 11 Desember." 
 
 
 



Data 7 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Sularsi 

Usia    : 51 tahun 

Situasi    : Sedang Istirahat dan ngobrol di dapur. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Sami saking pasar, Bu?" 
 : "Sama dari pasar, Bu?" 
MT : "Iyo.. Neng omah ora iso leren, gawean'e akeh. Masak dinggo dhodol 

sesok." 
 : "Iyo..Di rumah tidak bisa istirahat, pekerjaannya banyak. Masak bauat 

jualan besuk." 
P : "Nyambut damel napa, Bu?" 
 : "Pekerjaannya apa, Bu?" 
MT : "Dhodol sayur mateng. Enek ngomah trus masak, isah-isah, gaweane 

akeh....Dadi kesele ram, nyang awak lara kabeh." 
 : "Jualan sayur matang. Di rumah terus masak, cuci piring, kerjaannya 

banyak…Jadi capek banget, badan sakit semua." 
 
 
Data 8 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Bangsri Rt. 02/01, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Sutirah 

Usia    : 51 tahun 

Situasi    : Santai di ruang tengah. 

 

 



Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Bu, niki arem-areme sinten?" 

 : "Bu ini arem-aremnya siapa?" 

MT : "Panganen nek gelem daripada selak mambu arem-areme mengko. 

Ngengei andi malah ora dipangan, tumano cah kae marai anyel dingengei 

ora tau dipangan." 

 : "Makan aja kalau mau daripada basi arem-aremnya nanti. Nyisakan buat 

andi malah nggak dimakan, selalu anak itu bikin anyel disisakan nggak 

pernah dimakan." 

P : "Lha mengke nek dipadosi mas andi pripun?" 

 : "Lha nanti kalau dicari mas andi bagaimana?" 

MT : "Ora lho..salahe dingengei ora dipangan, malah selak mambu mengko. 

Gek ndang panganen wae." 

 : "Nggak lho..Salah sendiri disisakan nggak dimakan, malah cepat basin 

anti. Cepat dimakan aja." 

 

Data 9 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Nambaan Rt. 02/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Mulyani 

Usia    : 37 tahun 

Situasi    : Ngobrol di depan televisi. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Wonten keluhan napa, Bu?" 
 : "Ada keluhan apa, Bu?" 
MT : "Kathah niki, Mbak. Terutama masalah arto. Padhos arto niku angel sak 

niki. Apa meneh kebutuhan saya meningkat, apa-apa larang." 
 : "Banyak ini, Mbak. Terutama masalah uang. Cari uang itu susah 

sekarang. Apa lagi kebutuhan semakin meningkat, apa-apa mahal." 



P : "Nyambut damel napa, Bu?" 
 : "Pekerjaannya apa, Bu?" 
MT : "Bakul sayur mateng. Wis golek dhuwit angel, golek kerjaan yo angel ya, 

Mbak?" 
 : "Jualan sayur matang. Dah cari uang susah, cari pekerjaan ya susah ya, 

Mbak?" 
 
 
Data 10 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 02/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Yayuk 

Usia    : 50 tahun 

Situasi    : Ngobrol di depan di teras. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Saking pundhi, Bu? Kok kadose sayah ngoten?" 
 : "Dari mana, Bu? Kok kelihatannya capek gitu?" 
MT : "Anyel aku ora entok nomer. Iki mau bar lomba hias tumpeng neng 

kantor." 
 : "Jengkel aku nggak dapat nomor. Ini tadi habis lomba hias tumpeng di 

kantor." 
P : "Wonten acara napa tho, Bu?" 
 : " Ada acara apa ya, Bu?" 
MT : "Acara ulang tahun PGRI kui lho…Jurine ora iso mbiji, lha jenenge 

tumpeng ke yo sego putih karo gudangan, wis dihias apik-apik yo ora 
entok nomer. Liane padahal elek-elek, hiasane biasa wae..peh liane di 
wenei abon kui lho..uanyel'i aku." 

 : "Acar ulang tahun PGRI tu lho..Jurinya tidak bisa menilai, ya namanya 
tumpeng tu ya nasi putih sama gudangan, dah dihias bagus-bagus ya nggak 
dapat nomor. Yang lain padahal jelek-jelek, hiasannya biasa aja..karena 
yang lainnya dikasih abon tu lho..Jengkel aku." 

 

 

 



Data 11 (21/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Suprapti 

Usia    : 55 tahun 

Situasi    : Ngobrol sambil pijit di ruang tengah. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nembe pijet, Bu?"  
 : "Lagi pijit, Bu?" 
MT : "Iyo..Kesele ram neng awak, critane aku mau ke bar gerak jalan mlaku 

ngubengi Purwantoro dadi kesel kabeh neng awak, opo meneh sikilku 
linuneram." 

 : "Iya…capek banget  ni badan, critanya aku tadi tu habis gerak jalan, jalan 
menelusuri Purwantoro jadi capek semua di badan, apa lagi kakiku linu 
banget." 

P : "Nek dipijeti pra malah mboten penak?Pra nggih tambah linu?" 
 : "Kalau dipijit kan malah tidak enak? Kan ya malah tambah linu?" 
MT : "Nek aku ke malah penak dipijeti, nek ora dipijeti malah ora penek neng 

awak." 
 : "Kalau aku tu malah anak dipijitin, kalau nggak dipijitin malah nggak 

enak dibadan." 
 

Data 12 (22/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Lasmi 

Usia    : 48 tahun 

Situasi    : Ngobrol di ruang tamu. 

 



Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Gerah napa, Bu?" 
 : "Sakit apa, Bu?" 
MT : "Gor masuk angino, Nduk. Ndek wingi aku ke ndaut neng sawah, agek 

entok sitik awakku ke gemeter-gemeter ngono koyo arep semaput. Trus 
tak kon Pandi ngeterne aku muleh disik, teko ngomah ke dikeroki wong 
loro ke kaya ora kroso, wis kaya wong semaput kae." 

 : Cuma masuk angina, Nduk. Kemarin aku tu ke sawah, baru dapat sedikit 
badanku tu gemetar-gemetar gitu kaya mau pingsan. Terus aku suruh 
Pandi nganter aku pulang dudlu, sampai rumah tu dikerokin dua orang tu 
kaya nggak terasa, sudah kaya orang pingsan itu." 

P : "Sampun ngunjuk obat napa dereng?" 
 : "Sudah minum obat apa belum?" 
MT : "Yo..bar dikeroki kae aku langsung ngombe obat, ditukokne Pandi 

prokol." 
 : "Iya..habis dikerokin tu aku langsung minum obat, dibelikan Pandi 

prokol." 
 

Data 13 (22/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Dewi 

Usia    : 45 tahun 

Situasi    : Ngobrol di teras. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nurul dereng wangsul nggih, Bu?" 
 : "Nurul, belum pulang, Bu?" 
MT : "Wis sesasi urung muleh, biasane rong minggu pisan. Gek mau bengi ke 

telpon kon transferne dhuwit dinggo bayar SP ngono ngomonge karo 
dinggo sangune. Mboh gek lagi ora nduwe dhuwit iki..ndek wingi dhuwit'e 
lagi bar tak nggo stor neng BKK." 

 : "Sudah satu bulan belum pulang, biasanya dua minggu sekali. Terus tadi 
malam tu telepon aku suruh transfer uang buat bayar SP gitu katanya sama 
buat uang sakunya. Nggak tau neh lagi nggak punya uang..kemarin 
uangnya habis buat stor di BKK." 



P : "Lha trus wangsul'e njeng kapan?" 
 : "Lha trus baliknya kapan?" 
MT : "Mboh kapan. Tak transfer sesok wae, golek dhuwit sek." 
 : "Nggak tau kapan. Tak transfer besuk aja, cari uang  dulu." 
 

Data 14 (22/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Suwanti 

Usia    : 46 tahun 

Situasi : Ngobrol sambil mengambil jemuran di sebelah 

rumah 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nembe napa, Bu?" 
 : "Lagi apa, Bu?" 
MT : "Ki lho…ngentasi memehan, wis mendung peteng, wis gludak-gluduk 

wae, ketoke meh udan." 
 : ("Ni lho..mungut jemuran, dah mendung gelap banget, dah 

gluduk0gluduk terus, kayaknya mau hujan." 
P : "Napa dereng garing?" 
 : "Apa belum kering?" 
MT : "Urung…Susah nek usum udan ngene iki, marai klambi ora garing-

garing. Kesel leh ngetak-ngetokne wae." 
 : "Belum…Susah kalau musim hujan kaya gini, bikin baju nggak kering-

kering. Capek ngluarin-masukin terus." 
 

Data 15 (22/11/2008) 

Alamat Rumah  : Nambaan Rt. 02/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Triyani 



Usia    : 39 tahun 

Situasi    : Ngobrol di dapur sambil masak. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Jenenge anakku ke nek kon shalat uangele ram, di seneni sek agek 
mangkat. Judek aku ke nek ngekon ora gek ndang mangkat-mangkat." 

 : "Namanya anakku tu kalau disuruh shalat susah banget, dimarahin dulu 
baru berangkat. Pusing aku kalau nyuruh anak terus nggak berangkab-
berangkat." 

MT : "Putrnipun sampun kelas pinten, Bu?" 
  : "Putranya sudah kelas berapa, Bu?" 
P : "Wis kelas telu SMP jane, nanging yo kui nek dikon shalat angele ram. 

Nek wis wayah'e shalat, ora gek ndang shalat."  
 : "Sudah kelas tiga sebenarnya, tapi ya itu kalau disuruh shalat susah 

banget. Kalau dah waktunya shalat, nggak cepat shalat." 
 

Data 16 (22/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Sutimin 

Usia    : 52 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tamu. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nembe kundur, Pak?" 
 : "Baru pulang, Pak?" 
MT : "Iyo, Nduk. Saiki golek dhuwit angel, Nduk-nduk..rodho seret iki. 

Dagangane Pak'e ora tek rame keri-keri iki. Apa meneh saingane saya 
akeh." 

 : "Iya, Nduk. Sekarang cari uang susah, Nduk-nduk.. agak terhambat iki. 
Dagangan Bapak nggak begitu ramai akhir-akhir ini. Apa lagi sainganya 
semakin bnayak." 

P : "Lha nyambut damel napa, Pak?" 



 : "Lha bekerja apa , Pak?" 
MT : "Yo jane gor bakul klambi, tapi yo kui mau jenenge wong adol saingane 

soyo akeh tho..Bathine yo ra sepiro'o..." 
 : "Ya sebenarnya hanya jualan baju, tapi ya itu namanya orang jualan 

saingannya semakin banyak ta..Untungnya ya nggak seberapa ta?" 
 

Data 17 (29/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 02/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Suwarno 

Usia    : 54 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tamu. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Wonten napa, Pak?Kok kadose sayah ngaten?" 
 : "Ada apa, Pak? Kok kelihatannya capek gitu?" 
MT : "Seko kantor mau ke aku kentek-an bensin neng dalan. Wis kesel-kesel 

tambah nyurung pit." 
 : "Dari kantor tadi tu aku kehabisan bensin di jalan. Dah capek-capek 

ditambah dorong sepeda motor." 
P : "Lha napa mboten enten seng adhol bensin?" 
 : "Lha apa nggak ada yang jualan bensin?" 
MT : "Enek.. tapi adoh. Dadine yo dadak nyurung adoh kae. Iki neng sikil dadi 

linu kabeh." 
 : Ada..tapi jauh. Jadi ya harus dorong jauh gitu. Ini kakiku jadi linu 

semua." 
 

 

Data 18 (29/11/2008) 

Alamat Rumah  : Wates Rt. 04/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Anwar Sodiq 



Usia    : 54 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tengah sambil menonton 

televisi. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nembe napa, Pak?" 
 : "Lagi apa, Pak?" 
MT : " Nonton TV wae karo leren. Sedino nyambut gawe kesele ra jamak" 
 : "Nonton TV aja sambil istirahat. Seharian bekerja capeknya minta 

ampun." 
P : "Lha enten napa tho, Pak?" 
 : "Lha ada apa ta, Pak?" 
MT : "Muridku ngeyel-ngeyel dikandani podho ra manut. Bar kuwi methuk 

ibune nang sekolahan. Terus ngeterke ibune kuliah. Bar kuwi nyumbang, 
terus pengajian kumpulan haji-haji. Lha iki lagi leren wae." 

 : "Muridku ngeyel-ngeyel dibilangin pada nggak manut. Habis itu jemput 
Ibu ke sekolahan. Terus nganter ibu kuliah. Habis itu ke pesta, terus 
pengajian haji-haji. Lha ini baru saja istirahat." 

 

Data 19 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Nambaan Rt. 02/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Kurniadi 

Usia    : 60 tahun 

Situasi    : Ngobrol di teras. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Ajeng padhos sapi, Pak?" 
 : "Mau cari sapi, Pak?" 
MT : "Iyo..Iki arep lebaran haji durung enthuk sapi, Nduk. Angele golek sapi, 

regane larang. Nek mendho ngono isih rodho gampang. Nggone Lik Mirin 



kae, sapi ne di tuku ora enthuk. Njaluke regane sing duwur. Duwite ora 
cukup." 

 : "Iya..Ini mau leberan haji belum dapat sapi, Ndik. Susah cari sapi, 
harganya mahal. Kalu kambing gitu masih agak gampang. Mintanya harga 
yang tinggi. Uangnya nggak cukup." 

P : "Lha biasane angsale wonten pundhi, Pak?" 
 : "Lha biasanya cari dimana, Pak?" 
MT :"Biasane goleke neng Bulukerto kono. Nanging saiki yo kentekan kono, 

nggone lek Mirin kae dituku ora oleho, gek piye ki gelak badha durung 

enthuk sapi." 

 : "Biasanya cari ke Bulukerto sana. Tapi sekarang ya kehabisan gitu, 

punyanya lek Mirin tu dibeli nggak boleh, terus gimana ini keburu lebaran 

belum dapat sapi." 

 

Data 20 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 04/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Bambang S. 

Usia    : 36 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tamu. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P :" Nyambut damel menapa, Pak?" 
 : "Kerjaannya apa, pak?" 
MT :"Nyambut damel'e nggih enten alit-alit, nanging nggih dereng saget 

mapan kalin keluarga, niki nggih ngingoni anak bojo. Sak niki susah 
padhos gawean." 

 : "Pekerjaan ya ada kecil-kecil, tapi ya belum bisa mapan sama keluarga, 
ini ya kasih makan anak istri. Sekarang susah cari kerjaan." 

P : "Keluhanipun napa melih, Pak?" 
 : "Keluhannya apa lagi, Pak?" 
MT : "Keluhanipun nggih dalam keluargo nggih kathah, napa 

kebutuhanipun, penghasilan sewulanipun kadang boten cekap dalam 
keluargo, kadang padhos kebutuhan niku nyambi napa-napa mawon, 



mengke nek enten informasi saking pundi-pundi, gawean napa kulo 
nggih purun." 

 : "Keluhannya ya dalam keluarga ya banyak, apa itu kebutuhannya, 
penghasilan sebulannya kadang nggak cukup dalam keluarga, kadang 
cari kebutuhan itu melakuakn apa saja, nanti kalau ada informasi dari 
mana-mana, pekerjaan apa saya juga mau." 

 

Data 21 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Nambaan Rt. 02/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Wardoyo 

Usia    : 61 tahun 

Situasi    : Ngobrol di depan rumah. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Badhe jagong pundhi, Pak?" 
 : "Mau nyumbang kemana, Pak?" 
MT : "Arep jagong neng kepyar. Susah iki lagi ora nduwe dhuwit malah 

jagongan okeh, sok tanggal 1 wae jagongan enek rong nggon. Gek tanggal 
11 aku yo arep oprasi andeng-andeng neng motoku iki. Ragate soyo akeh 
ta?" 

 : "Mau jagong ke Kepyar. Susah ini lagi nggak punya uang malah 
sumbanagan banayak, ntar tanggal 11 aku yam au opersi andeng-andeng 
dimataku ini. Biayanya semakin banyak ta?" 

P : "Enggeh…Lha oprasi wonten pundhi?" 
 : "Iya..Lha mau opersi dimana?" 
MT : "Neng Wonogiri kono, seng murah. Gen ora entek ragat okeh. Paling 

rong dino telung dino thok." 
 : "Di Wonogiri sana, yang murah. Biar nggak habis biaya banyak. Paling 

dua tiga hari saja." 
 

Data 22 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Wates Rt. 03/02, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 



Nama Mitra Tutur  : Adi Sumiran 

Usia    : 47 tahun 

Situasi    : Ngobrol depan rumah. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Saking saben, Pak?" 
 : "Dari sawah, Pak?" 
MT : "Iyo, Nduk. Bar macul, iki wayah ngrabuk jane, tapi golek rabuk arek 

angele ram. Golek rabuk nggone pak Jimin ora enek." 
 : "Iya, Nduk. Habis nyangkul, ini waktunya merabuk she, tapi cari rabuk 

kok susah banget. Cari rabuk tempatnya Pak Jimin tidak ada." 
P : "Sawah kilen kuburan nika nggih?" 
 : "Sawah sebelah barat makam itu ya?" 
MT : "Iyo lho..Eman-emen tandurane ra iso subur. Nek wayah nandur yo iso 

nandur, yo enek banyu, tapi nek wayah ngrabuk kok golek rabuk kui 
angel." 

 : "Iya lho..Sayang bangat nggak bisa subur. Kalau waktunya nanem ya 
bisa nanem, ya ada air, tapi kalau aktunya merabuk kok cari rabuk itu 
susah." 

 

Data 23 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 04/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Sutiyo 

Usia    : 48 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tengah sambil nonton televisi. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nyuwun artone, Pak?hehehe…." 
 : "Minta uangnya, Pak?hehehe…" 
MT : "Ora nduwe dhuwit, golek gaweyan iki wae angele ram. Apa meneh 

bensin mundak, yo mugo-mugo bensin gek ndang mudun." 



 : "Nggak punya uang, cari pekerjaan ini saja susah banget. Apa lagi bensin 
naik, ya mudah-mudahan bensin cepat turun." 

P : "Tirose bensin pun ajeng mandap'o, Pak." 
 : "Katanya bensin sudah mau turun kok, Pak?" 
MT : "Krungu-krungu yo ngono, ngomong'e tanggal 1. Tapi yo mboh bener po 

ra. Golek langganan yo angel saiki, wis podho nduwe kendaraan dewe-
dewe. Bakul saiki do sugeh'e ram." 

 : "Denger-denger ya gitu, bilangnya tanggal 1. Tapi ya nggak tau benar pa 
nggak.. Crai langganan ya susah ini, dah pada punya kendaraan sendiri-
sendiri. Pedagang sekarang sudah pada kaya-kaya." 

 

Data 24 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 05/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Siswanto 

Usia    : 41 tahun 

Situasi : Ngobrol sambil menjemur rambak di depan 

rumah. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nembe napa, Pak?" 
 : "Lagi apa, Pak?" 
MT : "Ki lho..lagi mepe rambak. Susah iki usum udan ngene iki, rung dhino 

telung dhino lagi gareng. Biasane sedhino thok, trus langsung digoreng." 
 : "Ni lho..lagi jemur ramabk." 
P : "Biasanipun diteraken teng warung-warung niku pirang dinten 

sepindah?" 
 : "Biasanaya diantar ke warung-warung itu berapa hari sekali?" 
MT : "Yo biasane rung dhino pisan. Gandeng usum udan yo kadang telung 

dhino pisan ra mesti." 
 : "Ya biasanaya dua hari sekali. Karena musim hujan ya kadang tiga hari 

sekali nggak pasti." 
 

 

 



Data 25 (30/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Sukatmin 

Usia    : 61 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tengah. 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Sare mawon, Pak?" 
 : "Tidur saja, Pak?" 
MT : "Darah tinggiku kumat. Wingi bar prikso neng nggone Pak Budi, di tensi 

darahku ke 160." 
 : "Darah tinggiku kambuh. Kemarin habis periksa di tempatnya Pak Budi, 

ditensi darahku tu 160." 
P : "Obatipun napa Pak ngoteniku?" 
 : "Obatnya apa Pak kaya gitu?" 
MT : "Yo reno-reno, wingi digawani obat Pak Budi petang reno, neng sirah 

kaya arep pecah." 
 : "Ya macam-macam, kemarin dibawakan oabat Pak Budi empat macam, 

kepalaku seperti mau pecah." 
 

Data 26 (23/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Andi Wibowo 

Usia    : 30 tahun 

Situasi : Ngobrol di teras sambil makan kacang rebus. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Sak meniko gadah keluhan napa, Mas?" 
 : "Sekarang punya keluhan apa, Mas?" 



MT : "Niku lho, Mbak. Pripun carane gen cepet diangkat dados pegawai negeri 
kalian cepet ketemu jodoh kulo. Sak meniko kulo dereng gadah istri, 
ningali umur kulo sampun 30 tahun." 

 : "Itu lho, Mbak. Gimana caranay biar cepat diangkat menjadi pegawai 
negeri  sama cepat ketemu jodoh saya. Sekarang ini saya belum punya 
istri, dilihat umur saya sudah 30 tahun." 

P : "Cewek ingkang di pengeni kados napa tho, Mas?" 
 : "Cewek yang diinginkan kaya gimana ta , Mas?" 
MT : "Nggih tiange niku cantik kalian gadah arto. Pripun nggeh mbak gen 

cepet diangkat PNS kalian angsal jodoh." 
 : "Ya orangnya tu cantik sama punya uang. Gimana ya Mbak biar cepat 

diangkat PNS dan dapat jodoh." 
 

Data 27 (23/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 02/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Anggoro 

Usia    : 27 tahun 

Situasi : Ngobrol di teras. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Kebetheng nggih, Mas?" 
 : "Nggak bisa pulang ya, Mas?" 
MT : "Nggih niki, Mbak. Ajeng mantuk nanging jawah, udane dueres. Dados 

ajeng mantuk mboten saget. Susah niki mboten mbeto payung." 
 : "Ya ini, Mbak. Mau pulang tapi hujan, hujannya deres. Jadi mau pulang 

nggak bisa. Susah ini nggak bawa paying." 
P : "Napa kulo ampili?" 
 : "Apa saya pinjemkan?" 
MT : "Nggih mboten napa-napa, kleresan malah kulo sanget mantuk." 
 : "Ya nggak apa-apa, bagus malah bisa pulang." 
 

 

 



Data 28 (23/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 04/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Suyato 

Usia    : 29 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tamu 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nyambut damel napa, Mas?" 
 : "Pekerjaannya apa, Mas?" 
MT : "Pengangguran niki, Mbak. Dereng angsal gaweyan. Pripun nggih, Mbak 

gen angsal gawean?" 
 : "Pengengguran ini, Mbak. Belum dapat kerjaan. Bagaimana ya, Mbak 

biar dapat pekerjaan." 
P : "Dados gaweyane teng napa sak meniko?" 
 : "Jadi pekerjaannya apa sekarang?" 
MT : "Nggeh mboten enten Mbak. Jane nggeh pengen angsal kerjaan. Napa 

mawon kulo purun, seng penting halal. Saikniki golek gaweyan angel, 
susah niki." 

 : "Ya nggak ada, Mbak. Sebenarnya ya pengen dapat pejerjaan apa saja 
saya mau, yang penting halal. Sekarang cari pekerjaan sulit, susah aku."  

 

Data 29 (23/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 04/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Nanang 

Usia    : 31 tahun 

Situasi : Ngobrol di ruang tamu. 

 

 



Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nyambut damel napa, Mas?wonten pundi?" 
 : "Pekerjaannya apa, Mas? Dimana?" 
MT : "Kulo nyambut damel wonten Surabaya, wonten pabrik Nesle. Sak 

meniko nembe cuti, kalian pados jodoh wonten mriki ngotan, Mbak 
he..he.." 

 : "Saya bekerja di Surabaya, di pabrik Nesle. Sekarang lagi cuti, sekalian 
cari jodoh disini gitu, Mbak he..he.." 

P : "Dados dereng gadah keluargo?" 
 : "Jadi belum punya keluarga?" 
MT : "Dereng niki, Mbak. Pacar mawon dereng gadah. Jane nggeh pengan gek 

angsal jodoh kulo. Tapi pripun, mboten enten seng purun kaleh kulo." 
 : "Belum ini, Mbak. Pacar saja belum punya. Sebenarnya ya pengen cepet 

angsal jodoh saya. Tapi gimana, nggak ada yang mau sama saya." 
 
 
Data 30 (24/11/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 02/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Marjuki 

Usia    : 28 tahun 

Situasi : Ngobrol di depan toko. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Susahmene, Mas?" 
 : "Kok susah, Mas?" 
MT : "Lha rek ora susah. Sok sasi ngarep wayahe bayar, malah rung entok 

dhuwit." 
 : "Lha kok nggak susah. Tar bulan depan waktunya bayar, malah belum 

dapat uang." 
P : "Lha mbayar apa?" 
 : "Lha bayar apa?" 
MT : "Bayar SPP. Binggung ki, arep golek nendi. Bayare wae Rp 1.400.000,-."  
 :"Bayar SPP. Binggung ni, mau cari kemana. Byarnya saja Rp. 1. 

400.000,-." 
 
 



Data 31 (28/11/2008) 

Alamat Rumah  : Bangsri Rt. 02/02, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Anita Andriyani 

Usia    : 22 tahun 

Situasi : Ngobrol di kamar sambil resume. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Nggarap apa, Mbak?" 
 : "Mengerjakan apa, Mbak?" 
MT : "Iki nggarap tugas, kon ngresum. Tugasku lagi akeh ki…Mosok setiap 

dosen ngeki tugas. Gek sesok dikumpulne sisan." 
 : "Ini mengerjakan tugas, suruh resume. Tugasku lagi banyak nih…Masak 

setiap dosen ngasih tugas. Terus besuk dikumpulin lagi." 
P : "Yo gek ndang digarap." 
 : "Ya cepat dikerjakan." 
MT : "Yo iki karo nggarap ngono. Tugaso akehe koyo ngene, tanganku pek 

kriting."  
 : "Y a ini lagi buat gitu. Tugas kok banyak kaya gini, tanganku samapai 

kriting." 
 

 

Data 32 (29/11/2008) 

Alamat Rumah  : Bangsri Rt. 02/02, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Winda Estyaningsih 

Usia    : 23 tahun 

Situasi : Ngobrol di teras sambil makan rujak. 

 

 



Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Koe melu daftar CPNS?" 
 : "Kamu ikut daftar CPNS?" 
MT : "Iyo..deg-degan aku. Katut po ora ya? Masalahe saingane akeh, dadi 

minder aku. Tur yo ketok'e angel, aku ra yakin nek aku katut." 
 : "Iya, deg-degan aku diterima apa nggak ya? Masalahnya saingannay 

banyak, jadi minder aku. Lagian kayaknya susah, aku  ggak yakin kalau 
akau diterima." 

P : "Optimis no lho.." 
 : "Optimis gitu lho.. Mbak." 
MT : "Yow wis mugo-mugo katut, ya?Dongakne aku." 
 : "Ya udah mudah-mudahan diterima, ya? Doakan aku ya?" 
 

Data 33 (01/12/2008) 

Alamat Rumah  : Wates Rt. 01/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Faiqotul Himmah 

Usia    : 23 tahun 

Situasi : Ngobrol di kamar. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Sinau terus..?" 
 : "Sinau terus..?" 
MT : "Sok tanggal 27 Desember ki aku arep pendadaran. Aku deg-degan 

wedhi nek ra lulus meneh, masalah'e pendadaran pertama wingi aku ora 
lulus." 

 : "Besok tanggal 27 Desember tu aku mau pendadaran. Aku deg-degan 
takaut kalau nggak lulus lagi, masalahnya pendadaran pertama kemarin 
aku nggak lulus." 

P : "Kok ra lulusi ngapa?" 
 : "Kok nggak lulus tu ada apa?" 
MT : "Dosenku bu Sinta bantai aku'o. Aku ki yo wis sinau mempeng jek 

digalaki, malah hasil'e skripsi ra dipercaya. Dikiro aku jiplak. Padahal jek 
sok tanggal 27 tapi saiki aku wis deg-degan." 

 :"Dosenku Bu Sinta membantai aku kok. Aku tu dah belajar rajin tapi 
masih d marahin, malahan hasil skripsinya tidak dipercaya. Dikira aku 



meniru skiripsi orang lain. Padahal masih besok tanggal 27 tapi sekarang 
aku sudah deg-degan."  

 

Data 34 (01/12/2008) 

Alamat Rumah  : Wates Rt. 01/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Yetty Susilastuti 

Usia    : 24 tahun 

Situasi : Ngobrol di counter. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Mboten dolan, Mbak?" 
 : "Nggak maen, Mbak?" 
MT : "Pacarku ki neng Lampung, wis telung sasi ora mulih. Saiki jarang 

hubungi Aku. Jare kerjaane lagi akeh. Tapi wis tak sabar-sabar ke, 
ngenteni pacarku. Tapi dek'e kok yo ora ngerteni Aku." 

 : "Pacarku itu di Lampung, sudah 3 bulan tidak pulang. Sekarang jarang 
hubungi aku. Katanya kerjaannya banyak. Tapi sudah aku sabar-sabarin, 
menunggu pacarku. Tapi dia tidak pengertian sama aku." 

P : "Jenengan napa mboten wedhi nek pacare jenengan selingkuh wonten 
mriko?" 

 : "Kamu apa tidak takut kalau pacar kamu selingkuh di sana?"  
MT : "Asline yo wedhi. Tapi Aku wis percoyo karo dek'e. Tapi akhir-akhir iki 

Aku yo rodho ragu deng, masalahe dekne neng Lampung wis telung sasi 
sisan, sopo seng ora khawatir." 

 : "Sebenarnya takut. Tapi aku sudah percaya sama dia. Tapi akhir-akhir ini 
aku sedikit takut juga, masalahnya dia di Lampung sudah 3 bulan, siapa 
yang tidak khawatir." 

 

Data 35 (01/12/2008) 

Alamat Rumah  : Jetak Rt. 03/01, bangsri, Purwantoro 

Nama Penutur  : Lia 

Nama Mitra Tutur  : Lilik Susanti 



Usia    : 26 tahun 

Situasi : Ngobrol di teras sambil istirahat. 

 

Hasil wawancara Penutur dan Mitra Tutur 

P : "Lagi napa, Mbak? Kok ketoke kesel ngono?" 
 : "Lagi ngapain Mbak? Koq kayaknya capek gitu?" 
MT : "Critane ke Aku ki bar seko pasar. Eh..lagi teko kidul pasar ke pitku 

bensine entek. Uanyel Aku, yo wis sidane Aku nembung bensin tho neng 
nggone Bu Tukino, eh…dhuwite kurang sisan, uisin Aku. Tuambah anyel 
tho Aku. Wah tenan ki mau dino sialku." 

 : "Ceritanya aku habis dari pasar. Eh…baru datang dari selatan pasar 
motorku bensinnya habis. Aku jengkel, jadinya aku ngomong bensin di 
tempatnya Bu Tukino, eh…uangnya kurang, aku malu. Aku tambah 
jengkel. Wah beneran tadi hari sialku." 

P : "Sabar wae, Mbak." 
 : "Sabar saja, Mbak." 
MT : " Ngimpi apa Aku mau bengi, uanyel tenan'i aku. Dhino sialku tenan'o." 
 : "Mimpi apa aku tadi malam, aku beneran jengkel. Hari sial beneran koq." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RESPONDEN 
 
 
 

No Nama 

 

Alamat Umur Pekerjaan 

1 Ibu Tatik Wahyuti Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

40 tahun Swasta 

2 Ibu Siti Muzizah Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

35 tahun Swasta 

3 Ibu Sri Sumarni Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

39 tahun Swasta 

4 Ibu Fatimah Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

38 tahun Swasta 

5 Ibu Kini Purwati Nambakan Rt. 02/02, 

Bangsri, Purwantoro 

40 tahun Guru 

6 Ibu Katni Nambakan Rt. 02/02, 

Bangsri, Purwantoro 

58 tahun Swasta 

7 Ibu Sularsi Jetak Rt. 02/01, Bangsri, 

Purwantoro 

51 tahun Swasta 

8 Ibu Sutirah Bangsri Rt. 02/01, 

Purwantoro 

43 tahun Swasta 

9 Ibu Mulyani Nambakan Rt. 02/02, 

Bangsri, Purwantoro 

37 tahun Swasta 

10 Ibu Yayuk Jetak Rt. 02/01, Bangsri, 

Purwantoro 

50 tahun Guru 

11 Ibu Suprapti Jetak, Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

55 tahun Guru 

12 Ibu Lasmi Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

48 tahun Swasta 

13 Ibu Dewi Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

45 tahun Guru 



14 Ibu Suwanti Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

46 tahun Ibu rumah 

tangga 

15 Ibu Triyani Nambakan, Rt. 02/02, 

Bangsri, Purwantoro 

 

39 tahun Ibu rumah 

tangga 

16 Bapak Sutimin Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

52 tahun Swasta 

17 Bapak Suwarno Jetak Rt. 02/02, Bangsri, 

Purwantoro 

54 tahun PNS 

18 Bapak Anwar Sodiq Wates Rt. 04/02, Bangsri, 

Purwantoro 

54 tahun Guru 

19 Bapak Kurniadi Nambakan Rt. 02/02, 

Bangsri, Purwantoro 

60 tahun Pensiunan 

20 Bapak Bambang S. Jetak Rt. 04/01, Bangsri, 

Purwantoro 

37 tahun Swasta 

21 Bapak Wardoyo Nambakan Rt. 02/02, 

Bangsri, Purwantoro 

61 tahun Pensiunan 

22 Bapak Adi Sumiran Wates Rt. 03/02, Bangsri, 

Purwantoro 

47 tahun Petani 

23 Bapak Sutiyo Jetak Rt. 04/01, Bangsri, 

Purwantoro 

48 tahun Swasta 

24 Bapak Siswanto Jetak Rt. 05/01, Bangsri, 

Purwantoro 

41 tahun Swasta 

25 Bapak Sukatmin Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

61 tahun Pensiunan 

26 Andi Wibowo Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

30 tahun Wiyata Bhakti 

27 Anggoro Jetak Rt. 02/01, Bangsri, 

Purwantoro 

27 tahun Wiyata Bhakti 

28 Suyato Jetak Rt. 04/01, Bangsri, 29 tahun Wiyata Bhakti 



Purwantoro 

29 Nanang Jetak Rt. 04/01, Bangsri, 

Purwantoro 

31 tahun Buruh pabrik 

30 Marjuki Jetak Rt. 02/01, Bangsri, 

Purwantoro 

28 tahun Wiyata Bhakti 

31 Anita Andriyani Bangsri Rt. 02/02, 

Purwantoro 

 

22 tahun Wiyata Bhakti 

32 Winda Estyaningsih Bangsri Rt. 02/02, 

Purwantoro 

23 tahun Wiyata Bhakti 

33 Faiqotul Himmah Wates Rt. 01/01, Bangsri, 

Purwantoro 

23 tahun Mahasiswa 

34 Yetty Susilastuti Wates Rt. 01/01, Bangsri, 

Purwantoro 

24 tahun Swasta 

35 Lilik Susanti Jetak Rt. 03/01, Bangsri, 

Purwantoro 

26 tahun Wiyata Bhakti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


