Pendayagunaan Kosakata Bahasa Jawa .
Kajian dari Segi Sosiolinguistik
Anyanta

1. Pendahuluan

\ f\. lahana komunikasi yang paling
V V etektif bagi manusia untuk menjalin
hubung an dengan dunia dl luar dirinya
dteebut bah asa. Hal ltu berarti bahwa
f ungsi utama bahasa ad aJahsebaqai a1at
untuk berkomunlkasl. Sebagal media
komunikasi te ntu bahasa itu W ak dapat
d ~isahkan dari masyarakat pemakainya
Bahasa itu muncul atau -d ihad irkankarena adany a kepentingan untuk menjalin hub ungan interaksl soslel, Dalam
hubu nga n lnl. bah asa sebaga l media
komunikasl tidal< dapat dipisahkan dari
masyerakat pemakainya
Secara mandiri. bahasa dapat dijad~
kan objek penefjtien untuk menentukan
pete-pole struktur bahasa, untuk merumuekan kaidah kebahasaan. dan untu k
mend eskrip sikan tatabahasanya Dlejplin ilmu yang memandang bahasa sebagai obyek (kajian l yang mandirl disebut
linguistik.
Komunikasi Itu dapat ber lang sung
dengan dua cer e, yaitu pertama:. komuntkasl tangsung, bertem u dalam satu
tempat dan satu sltuas~ jad i dengan bertatap muka Kedua: komunikasi t ak langsung dengan menggunakan media tertentu, cetak atau tulle misalnya; jadi tktak
harus bertatap muka Hal ltulah yang kemudian memunculkan dua macam bentu k bahasa, yaitu oene se lisan yang digunakan sebaga i alat komunlkasl [er us pertama dan oahasa tulis yang digunakan
s ebagai alat komu nikasi jenis kedua
Proses komuniKasi itu sendlri dapat berlangsung d engan melibatkan tiga hal,
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yaltu pembicara (penulis), mitra wicara
(pembaca), dan hal yang d;b'=akan.
DaIam pada itu, untuk dapat me ncapai sasaran komunikasi secara etektit,
seorang pembicara (penults) tidak terlepas dari masalah penggunaan ba hasa
dengan segala persoalannya termasuk
ihwal pemilihan ka ta. Petma sala han
pend a yagun a a n k osakata p ad a
dasamya berkisar pada d ua persoalan
pokok, yaitu peneme: ketepatan pe mifihan kata unt uk meng ung kap kan gagasan atau hal yang akan diamanatkan:
dan kedua: kesesuaian dan kecocokan
daIam mempergunakan kata-kata tersebut (Ketaf, 1981:73). Oleh sebab au. persoelan ketepa tan pemillhan kata akan
menyang-kut pula makna kata dan penguasaan kosakata oteh seseorang.
Dalam tulisan Inl, p enults mencoba
menelaah teks Sri Sumarah s ebab pada
dasam ya sebueh teks juga merupexen
media berkomunikasi T eks Sri Sumarali
yang bermediakan bahasa tulis tnel"'llntut keterlibatan p enga tang (sebagai
pembicara) dan masyarakat pembaca
(sebagai mttra wicara). Tentu saja f'..-,gsi
bahasa sebagal sarana komunicasi banJ
dapat d icap al apabila teks tersebut
di>aca oleh masyarakat pembaca Metalui sebuahteks, penc:ipta lpengarang Sn
Sumara~Um a r Kayam-tog., berhub ungan dengan masyaral{,Jt pembac:a
untuk mengomunfll;askan gaga.san-gagasan atau id~ide nya
Tak dapat d \?Ung<ii bahwa tees Sn
Sumarah m e~a<an salah satu ;enis
i<aJya sastra dengan segala c:Oi yang <KIa
sebagai karya sesce, Sarana url:..li< teebentuknya sebuah kerya sastra adalah
;

