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ABSTRAK

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-

bentul Keterangan modalitas dalam bahasa Jawa?, bagaimanakah makna

keterangan modalitas dalam bahasa Jawa?, dan bagaimanakah fungsi keterangan

modalitas dalam bahasa Jawa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-

bentuk keterangan modalitas dalam bahasa Jawa, makna keterangan modalitas

dalam bahasa Jawa,  dan fungsi keterangan modalitas dalam bahasa Jawa. Metode

dan teknik pengumpulan  data   dilakukan dengan metode dokumentasi dan

menggunakan teknik simak. Dalam metode dan teknik analisis data   digunakan

metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual atau metode analisis

kontekstual dengan menggunakan teknik hubung banding menyamakan dan

teknik hubung banding membedakan,  sedangkan dalam hal ini penyajian hasil

analisis data digunakan metode informal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

(1) bentuk-bentuk modalitas dalam bahasa Jawa bentuk lingual seperti kata, frasa,

klausa, kalimat, dan wacana berupa percakapan, (2) makna modalitas dalam

bahasa Jawa berupa makna leksikal, makna gramatikal (3) fungsi bahasa

modalitas dalam bahasa Jawa berupa fungsi ekspresif, fungsi direktif dan fungsi

informasional.

Kata kunci : Adverbia, kata keterangan Modalitas dan  Bahasa Jawa
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ABSTRACT

The main problem studied in this research is how the shape-bentul Description

modalities in the Java language ?, how is the meaning of the modality description

in the Java language ?, and how is the function description of the modalities in the

Java language? This study aims to determine the forms of modality description in

the Java language, the meaning of the modality description in the Java language,

and the function description of the modalities in the Java language. Methods and

techniques of data collection is done by the method of documentation and use

techniques refer to. In the methods and techniques used methods of data analysis

and methods frontier frontierintralingualekstralingual or contextual analysis

methods using techniques appeal equalize circuit and circuit techniques to

distinguish appeal, whereas in this case the presentation of the results of data

analysis used informal methods. The results of this study indicate that (1) the

forms modalities in the Java language forms lingual as words, phrases, clauses,

sentences, and discourse in the form of conversation, (2) the meaning of the

modalities in the Java language in the form of lexical meaning, grammatical

meaning (3) function of language modalities in the Java language in the form of

the expressive function, the function of the directive and informational functions.

Keywords: adverb, adverbs modalities and Javanese



A. Latar Belakang

Dalam setiap kalimat, paragraf, serta dialog sering dijumpai keterangan

modalitas (kata keterangan cara). Keterangan  modalitas berhubungan dengan

sikap pembicara terhadap suatu situasi dalam  komunikasi. Penggunaan

keterangan modalitas erat kaitannya dengan sikap pembicara dengan keadaan atau

pun peristiwa yang dibicarakan. Keterangan modalitas menjelaskan suatu

peristiwa karena tanggapan si pembicara atas berlangsungnya peristiwa yang

sedang dibicarakan tersebut. Peristiwa yang dibicarakan bisa peristiwa yang sudah

terjadi maupun peristiwa yang akan terjadi. Keterangan modalitas ini menunjukan

sikap pembicara bagaimana ia melihat dan menanggapi persoalan tersebut.

B. LANDASAN TEORI

Kata adalah satuan unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan

terdiri dari beberapa fonem. Kata merupakan bahasa terkecil yang dapat berdiri

sendiri. Secara gramatikal, kata mempunyai dua status. Sebagai satuan terbesar

dalam tataran morfologi, dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis.

Umumnya kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks.

Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa atau kalimat (Kridalaksana,

2007).

Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori

bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat

yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakaian

bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata. Dalam pengelompokannya,

kelas kata dibagi menjadi enam kelompok yaitu : verba, nomina, pronomina,

numerelia, adjektiva, dan adverbia (Kridalaksana, 2007).

Dalam pengelompokan kelas kata terdapat adverbia atau kata keterangan.

Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan

memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain

atau keseluruhan kalimat. Adverbia juga dapat digunakan untuk menerangkan



bagaimana, di mana, kapan, atau mengapa suatu perbuatan dilakukan

(Kridalaksana. 2007).

Keterangan modalitas menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si

pembicara atas berlangsungnya peristiwa yang sedang dibicarakan tersebut.

Keterangan  modalitas berhubungan dengan sikap pembicara terhadap suatu

situasi dalam  komunikasi. Penggunaan keterangan modalitas erat kaitannya

dengan sikap pembicara dengan keadaan atau pun peristiwa yang dibicarakan.

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Jawa

yang tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Selain itu, bahasa

Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal dibeberapa daerah lain seperti di

Banten, terutama di kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten

Tangerang, Jawa Barat khususnya kawasan pantai utara terbentang dari pesisir

utara Karawang, Subang, Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif yang meneliti data yang nyata dari

fenomena kebahasaan, khususnya wacana di surat kabar Solo Pos.Penelitian

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang

tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik yang tidak tertumpu pada

pengukuran (Maleong dalam Arikunto, 2011:4). Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif karena data yang disajikan dalam skripsi ini berupa data-data

kata dan bukan data yang berupa angka yang diambil dari surat kabar daring Solo

Pos.

D. PEMBAHASAN

Ditemukan tiga jenis modalitas dalam bahasa Jawa yang di peroleh dari

surat kabar daring Solo Pos. Modalitas yang dimaksud berupa

modalitasintensional, epistemik, dan dinamik. Pada modalitas intensional

memiliki dua bentuk, yaitu keinginan dan harapan, pada modalitas epistemik

memiliki tiga bentuk, yaitu kemungkinan, keharusan, dan kepastian. Sementara

itu, modalitas dinamik memiliki satu bentuk, yaitu kemampuan.



Modalitas intensional bahasa Jawa memiliki dua bentuk yaitu keinginan

dan harapan. Pada modalitas keinginan yang yang ditemukan, ditandai dengan

satuan kata kepengin dan pengin yang berarti ‘ingin’. Sementara itu, pada

modalitas harapan yang ditemukan ditandai dengan satuan kata mugi-mugi yang

berarti ‘semoga’.

Dalam penggunaannya, modalitas keinginankepengin dan pengin diikuti

oleh verba, konjungsi dan ajektiva. Modalitas yang diikuti oleh verba dapat

dikelompokkan sebagai leksem pendamping verba yang menyatakan modalitas.

Modalitas yang diikuti konjungsi dapat dikelompokkan sebagai leksem

pendamping ajektiva. Modalitas yang diikuti konjungsi dapat dikelompokkan

sebagai leksem ketegori penghubung subordinatif.

Pengimbuhan ke pada kata kepengin tidak dapat dikelompokkan sebagai

prefiks. Hal ini dikarenakan pada imbuhan ke tidak memiliki arti tersendiri. Hal

ini dikarenakan dalam tuturan bahasa Jawa, pengungkapan ingin dapat

menggunakan kata kepengin dan pengin. Sebagai contoh, penggunaan ke pada

kata kepengin berbeda dengan penggunaan ke pada kata kejotos dan kecangking.

Ke pada kata kepengin tidak memiliki arti sendiri, tetapi dapat melekat pada kata

pengin tanpa merubah makna leksikalnya. Kemudian ke pada kata kata kejotos

dan kecangking memiliki makna tidak sengaja. Ke pada kata kejotos yang berasal

dari kata dasar jotos yang berarti ‘pukul’,memiliki makna tidak sengaja kena

pukul. Lalu ke pada pada kata kecangking yang berasal dari kata dasar cangking

memiliki makna tidak sengaja dibawa. Hal ini terjadi karena pada kata kepengin

terdapat morfem terikat ke, yang jika diimbuhkan ke dalam kata pengin menjadi

kata kepengin tidak merubah makna awal dari kata pengin yang berarti ‘ingin’.

Modalitas harapanmugi-mugi memiliki makna ‘semoga’ atau ‘moga-

moga’. Berdasarkan maknanya, kata mugi-mugi termasuk ke dalam makna

leksikal. Hal ini dikarenakan modalitas mugi-mugi yang memiliki arti ‘semoga’

atau ;moga-moga’ memiliki makna semoga. Oleh karena itu kata mugi-mugi dapat

dikategorikan sebagai makna leksikal. Kata mugi-mugi pada modalitas intensional

dapat dikelompokkan sebagai makna reduplikasi dasar adverbia. Kata mugi-mugi



mengalami proses reduplikasi dari kata mugi menjadi mugi-mugi. Kata mugi-mugi

ini memiliki makna leksikal karena meski mengalami proses reduplikasi, tetapi

maknanya tidak berubah dari makna asalnya mugi.

Modalitas epistemik bahasa Jawa memiliki tiga bentuk yaitu

kemungkinan, kepastian dan keharusan. Pada modalitas kemungkinan yang yang

ditemukan, ditandai dengan satuan kata bisa yang berarti ‘bisa’. Pada modalitas

kepastian yang ditemukan ditandai dengan satuan kata mesthi yang berarti ‘pasti’.

Sementara itu pada modalitas keharusan ditandai dengan satuan kata kudu yang

berarti ‘harus’.

Dalam penggunaannya, modalitas kemungkinan bisa diikuti oleh verba,

nomina turunan dan partikel. Pada  modalitas kemungkinan bisa yang diikuti oleh

verba, dapat dikelompokkan sebagai leksem pendamping verba yang menyatakan

modalitas. Pada  modalitas bisa yang diikuti ajektiva, dapat dikelompokkan

sebagai leksem pendamping ajektiva. Pada modalitas bisa yang diikuti partikel

dapat dikelompokkan sebagai leksem ketegori penghubung koordinatif.

Dalam penggunaannya, modalitas kepastianmesthi diikuti oleh verba. Pada

modalitas mesthi yang diikuti oleh verba yang dapat dikelompokkan sebagai

leksem pendamping verba yang menyatakan modalitas. Modalitas mesthi pada

contoh data selalu diikuti oleh adverbia bakal yang berarti ‘akan’, dan membentuk

frase mesthi bakal yang berarti ‘pasti akan’.

Dalam penggunaannya, modalitas keharusankudu diikuti oleh verba,

ajektiva dan nomina. Pada modalitas kudu yang diikuti oleh verba yang dapat

dikelompokkan sebagai leksem pendamping verba yang menyatakan modalitas.

Modalitas kudu yang diikuti oleh ajektiva yang dapat dikelompokkan sebagai

leksem pendamping ajektiva. Modalitas diikuti oleh nomina dan dapat

dikelompokkan sebagai leksem pendamping nomina.

Modalitas dinamik bahasa Jawa memiliki satu bentuk yaitu kemampuan.

Pada modalitas kemampuan yang yang ditemukan, ditandai dengan satuan kata

bisa yang berarti ‘bisa’. modalitas Dinamik dalam bahasa Jawa berupa kata bisa.

Pada kata bisa dalam bahasa Jawa dapat diartikan dengan kata ‘bisa’ dalam

bahasa Indonesia (Sudarmanto, 2008:32). Penggunaan kata bisa dalam bahasa



Jawa pada modalitas Dinamik, hampir sama penggunaanya dengan modalitas

Epistemik dalam bahasa Jawa. namun ada beberapa perbedaan yang mendasari

penggunaan kata bisa pada modalitas Dinamik dengan bisa pada modalitas

Epistemik. Pada modalitas Dinamik ‘bisa’yang menyatakan kemampuan ditandai

oleh tiga hal, yaitu:(a) terdapat pelaku bernyawa yang berfungsi sebagai subyek

dalam kalimat, (b) verba utama menggambarkan perbuatan atau kegiatan fisik (c)

kemungkinan perbuatan itu ditentukan oleh ciri inheren subyek (Coates dalam

Alwi, 1992). Sedangkan pada modalitas Epistemik tidak meliputi ketiga hal

tersebut.

Menurut Vestergaard dan Schroder, fungsi bahasa ada tujuh fungsi yaitu

fungsi ekspresif, direktif, informasional, metalingual, interaksional, kontekstual

dan puitik.  Penggunaan fungsi bahasa pada modalitas dalam bahasa Jawa hanya

menggunakan tiga fungsi bahasa saja, yaitu fungsi ekspresif, direktif dan

informasional. Hal ini dikarenakan fungsi-fungsi bahasa lain tidak tercakup dalam

fungsi pada modalitas yang ditemukan pada data daring Solo pos. Seperti contoh

fungsi puitik, punggunaan fungsi puitik tidak termasuk pada modalitas bahasa

Jawa karena fungsi puitik lebih berorentasi pada kalimat pada puisi atau sastra.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bentuk modalitas dalam bahasa Jawa terdiri dari keterangan modalitas

intensional, epistemik dan dinamik. Keterangan modalitas intensional terdiri dari

keinginan dan harapan. Modalitas intensional keinginan terdapat satuan kata

dalam bahasa Jawa kepengin dan pengin. Modalitas intensional harapan terdapat

satuan kata dalam bahasa Jawa mugi-mugi. Modalitas epistemik  terdiri dari

kemungkinan, kepastian dan keharusan. Modalitas epistemik kemungkinan

terdapat satuan kata dalam bahasa Jawa bisa. Modalitas epistemik kepastian

terdapat satuan kata dalam bahasa Jawa mesthi. Modalitas epistemik keharusan

terdapat satuan kata dalam bahasa Jawa kudu. Modalitas dinamik terdiri dari

kemampuan dengan satuan kata bisa.

Makna pada keterangan modalitas bahasa Jawa memiliki makna leksikal

dan makna gramatikal. Makna leksikal pada keterangan modalitas bahasa Jawa



adalah makna dari kata keterangan modalitas itu sendiri yang sesuai dengan

referennya. Makna gramatikal keterangan modalitas dalam bahasa Jawa adalah

makna yang muncul ketika kata modalitas bahasa Jawa mengikuti kata

dibelakangnya sehingga membentuk frasa yang memiliki makna baru.

Fungsi pada modalitas bahasa Jawa berperan untuk mengetahui fungsi

bahasa apa yang digunakan modalitas bahasa Jawa tersebut. Menurut Vestergaard

dan Schroder fungsi bahasa itu dibagi menjadi tujuh, tetapi pada modalitas bahasa

Jawa yang ditemukan pada surat kabar daring Solo pos hanya menggunakan tiga

fungsi saja yaitu fungsi ekspresi, direktif dan informasional. Sedangkan empat

fungsi lainnya tidak termasuk dalam modalitas bahasa Jawa yang ditemukan pada

daring Solo pos.

Penelitian mengenai modalitas dalam bahasa Jawa masih jarang dilakukan.

Hal ini disebabkan karena cakupan bahasa Jawa yang sangat luas sehingga

menyulitkan bagi para peneliti untuk dapat mengkaji semua keterangan modalitas

yang ada pada bahasa Jawa. Cakupan yang paling banyak adalah cakupan dialek

yang ada dalam bahasa Jawa. Banyaknya dialek yang ada di Jawa membuat

penelitian mengenai bahasa Jawa jaranag dilakukan oleh orang. Oleh karena itu,

penulis berharap agar penelitian mengenai modalitas bahasa Jawa ini tetap

dilanjutkan oleh peneliti lainnya, agar masyarakat umum bisa mengetahui kata

apa saja yang termasuk modalitas bahasa Jawa.
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