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ABSTRAK 

 

Setiap negara mempunyai bahasa resmi yang dijadikan bahasa nasional. Selain bahasa 

nasional, dalam suatu negara juga ada yang mempunyai bahasa daerah biasanya digunakan 

oleh masyarakat lokal sesuai dengan etnis atau suku bangsa para penduduknya. Jumlah 

bahasa daerah di Indonesia ada sekitar  719 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di 

pulau Jawa ada beberapa bahasa daerah yang digunakan di daerah-daerah tertentu dan 

mempunyai kekhasan sebagai wujud dari kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satu 

bahasa dearah yang ada di Jawa adalah Bahasa Banyumasan atau dikenal sebagai Bahasa 

Penginyongan yang digunakan di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) dan sekitarnya. Banyak penelitian yang melaporkan 

bahwa bahasa daerah perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya, karena 

migrasi, keengganan generasi muda menggunakan bahasa daerah, kurang ada kebanggaan 

atas bahasa ibu. Paper ini melaporkan hasil penelitian tentang eksistensi Bahasa 

Penginyongan melalui identifikasi  kantong-kantong penutur bahasa Penginyongan dalam 

kehidupan sehari-hari dan mengeksplorasinya  berdasarkan wilayah,  kelompok umur, 

daerah asal, mata pencaharian penutur, dan juga menggali bagaimana Bahasa 

Penginyongan digunakan dalam era digital sekarang ini baik melalui media sosial maupun 

konten yang tersebar di internet.  

Kata kunci: Bahasa penginyongan, bahasa Banyumasan, media digital, Google 

trends  
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PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan suatu bangsa mengalami dinamika yang 

cepat. Bahasa dapat berkembang karena berinteraksi dengan bahasa-bahasa lain yang dapat 

menghasilkan kata serapan. Sebaliknya,  bahasa juga dapat mengalami kepunahan karena 

para penuturnya mengalami migrasi, atau rasa kebanggaan yang makin menipis pada 

generasi mudanya. Fenomena ini terjadi pula pada bahasa daerah di Indonesia, yang juga 

mendapatkan pengaruh dari Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pengaruh bahasa 

asing melalui berbagai media.  

Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (2020) melaporkan bahwa jumlah bahasa 

daerah di Indonesia ada sekitar  700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh penjuru tanah 

air. Dilihat dari jumlah penuturnya, bahasa daerah  terdiri dari dua kelompok bahasa yaitu 

kelompok bahasa-bahasa besar seperti bahasa Jawa, Minangkabau, Sunda, Makasar, dan 

lain-lain. Sementara itu, ada pula kelompok bahasa-bahasa yang kecil dan banyak 

ditemukan di wilayah Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara 

Timur. Bahasa Jawa dialek Banyumasan atau Basa Penginyongan merupakan bagian 

Bahasa Jawa kelompok besar,  seperti juga Boso dialek Suroboyoan, atau dialeknya Orang 

Osing di Banyuwangi. 

Penelitian tentang bahasa daerah telah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah 

satunya adalah penelitian yang berlokasi di Semarang. Penelitian ini meyimpulkan bahwa 

keluarga Jawa mengalami penurunan loyalitas yang signifikan terhadap bahasa daerahnya. 

Penelitian lain yang dilakukan Suditomo  pada tahun 2004  menghasilkan kesimpulan 

tentang penggunaan bahasa daerah berdasarkan kategori usia. Pada usia sekolah 5-16 tahun 

penutur bahasa dearah sebanyak 37 persen, mereka berdomisili  di kota kecil dan 14 persen 

berdomisili di kota besar. Pada tahun 2009 penelitian yang sama dilakukan kembali dan 

hasilnya pada anak usia sekolah 5-16 tahun yang berdomisili di Semarang pada tahun 2004 

yang merupaka penutur bahasa daerah sebanyak 14 persen, sedangkan pada tahun 2009 

penutur bahasa dearah tinggal 9 persen (Supriyanto, 2016). Fenomena ini senada dengan 

penelitian di banyak negara lain. Hal ini menunjukkan fakta bahwa memudarnya loyalitas 

terhadap bahasa ibu juga menjadi isu di banyak negara yang disebabkan oleh globalisasi 

dan faktor-faktor lain (Canvin & Tucker, 2020; Chiocca, 2020; Reagan, 2019; Emeka-

Nwobia, 2020; Crystal, 2000; Wurm, 1991; Chelliah, 2021; Bradley & Bradley, 2019; 

Ladefoged, 1992).  

Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan. Koentjaraningrat (1997), menyebutkan 

ada tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal yaitu: 1). Sistem religi dan upacara 

keagamaan, 2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3). Sistem pengetahuan, 4). Bahasa, 

5). Kesenian, 6). Sistem mata pencaharian hidup, 7). Sistem teknologi dan peralatan.  

Unsur-unsur budaya dapat  mengalami perubahan ketika ada unsur-unsur budaya lain mulai 

mengintervensi keberadaan budaya tersebut. Seni budaya lokal termasuk di dalamnya yang 

akan terus terkikis seandainya tidak ada kepedulian sama sekali.  Demikian juga bahasa 

daerah kalau tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah dan masyarakat sebagai 

penuturnya.  

Redfield (1985) menyatakan bahwa ada dikotomi  dalam kebudayaan yakni 
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kebudayaan  rakyat jelata dan kebudayaan klasik tinggi, kebudayaan desa dan kebudayaan 

kota, kebudayaan  pinggiran dan  kebudayaan pusat, tradisi kecil dan tradisi agung.  Hal ini 

sebenarnya menggambarkan kekontrasan yang dihadap-hadapkan. Bahasa Jawa 

Banyumasan tumbuh dan berkembang relatif jauh dari pusat kebudayaan Jawa, yakni 

Yogyakarta dan Surakarta sebagai Nagarigung.  Menurut Ahmad Tohari Bahasa Jawa 

Banyumasan lebih mirip dengan Bahasa Jawa Kuna yang dalam berbahasa tanpa mengenal 

strata atau tingkatan. Bahasa Jawa yang dikenal pada umumnya kini, merupakan 

perkembangan dari Bahasa Jawa Kuna menjadi Bahasa Jawa Tengahan dan kemudian 

menjadi Bahasa Jawa Anyar. Bahasa Jawa Ngapak sumber awalnya adalah  bahasa Jawa 

Kuna, Jawadipa atau bahasa orang-orang yang tinggal di Tanah Jawa. Bahasa Jawa ini 

konon merupakan bahasa Jawa murni sebagai Jawa Ngoko tanpa tingkatan-tingkatan dalam 

berbahasa. Karakter bahasa yang tanpa tingkatan ternyata berpengaruh pada karakter 

masyarakat pemakainya yang bersifat egaliter, berorientasi populis, cablaka, terus terang, 

jujur, transparan, dan apa adanya. Kedatangan  utusan kerajaan ke Banyumas yang tentu 

dengan Bahasa Jawa Nagarigung. Pentas  seni wayang kulit, ketoprak juga pranata cara di 

Banyumas selalu menggunakan Bahasa Jawa Anyar. Di  sekolah-sekolah daerah Banyumas 

yang diajarkan sejak jaman Politik Etik oleh Pemerintah Belanda awal abad ke 20  hingga 

saat ini Khotbah  di masjid maupun di gereja kebanyakan menggunakan Bahasa Jawa 

Anyar bukan Bahasa Jawa Banyumas (Tohari, 2016).  

Kota Purwokerto yang merupakan ibu kota Kabuaten Banyumas setiap tahun 

dibanjiri oleh pendatang baru yang berasal dari hampir seluruh pelosok Indonesia. 

Pendatang baru tersebut merupakan mahasiswa baru dari beberapa universitas besar di 

Purwokerto antara lain Universitas Jenderal Soedirman, UIN Purwokerto, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Wijayakusuma, dan Institut Teknologi Telkom 

Purwokerto. Para mahasiswa baru tersebut berasal dari daerah yang sangat beragam yang 

dapat menambah beragam pergaulan sehari-hari bagi penduduk setempat dan tentu saja 

mempengaruhi intensitas penggunaan bahasa Jawa Banyumasan yang dikenal juga sebagai 

Basa Panginyongan sebagai bahasa asli penduduk kota Purwokerto.   

Bahasa Jawa Banyumasan sangat perlu mendapatkan perhatian karena jika 

dibandingkan dengan bahasa daerah lain keadaannya tidak sama. Kita masih menjumpai 

penutur Bahasa Sunda dengan santainya ngobrol dengan Bahasa Sunda dengan percaya 

diri. Demikian juga di Surabaya anak muda biasa berbincang dengan dialek  Bahasa Jawa 

Timuran  yang khas. Di Bandung kita masih menemukan Majalah berbahasa Sunda Mangle 

yeng tetap eksis. Demikian juga di Surabaya kita masih menemukan Majalah berbahasa 

lokal yaitu Panyebar Semangat dan Jayabaya. Fenomena di Purwokerto tampaknya tidak 

menunjukkan demikian, anak muda umumnya kalau ngobrol menggunakan Bahasa 

Indonesia. Faktor penyebabnya bisa internal dan eksternal (Supriyanto, 2016). Di 

Purwokerto ada juga majalah Basa Penginyongan yaitu Majalah Kalawerta Basa 

Penginyongan Ancas. Namun demikian menurut Ahmad Tohari, seorang budayawan 

Banyumas majalah Ancas boleh dikatakan maju tidak, mundur juga tidak.  

Berdasarkan fakta bahwa tidak sedikitnya bahasa di dunia ini yang sudah dan 

terancam punah dan adanya fenomena bukan hanya anak muda saja yang mulai 

meninggalkan Bahasa Jawa Banyumasan dalam percakapan sehari-hari maka studi 

mengenai sejauh mana eksistensi Bahasa Jawa Banyumasan menjadi sangat urgen untuk 
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dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi  karakteristik para penutur bahasa 

Penginyongan dalam kehidupan sehari-hari dan mengeksplorasinya berdasarkan wilayah,  

kelompok umur, daerah asal, mata pencaharian penutur, dan juga menggali bagaimana 

Bahasa Penginyongan digunakan dalam era digital sekarang ini baik melalui media sosial 

maupun konten yang tersebar di internet.  

Penelitian ini merupakan multi disiplin ilmu terutama sosiologi, ilmu komunikasi, 

manajemen informasi, dan lingusitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif yang sumber datanya berasal dari survey dan data sekunder yang berasal dari 

internet. Survey dilakukan untuk memetakan karakteristik para penutur di mana hasilnya 

dianalisis melalui statistik deskriptif. Responden diambil secara acak sederhana melalui 

penyebaran angket di Google Form. Responden adalah individu yang berasal dari beberapa 

kabupaten yang menggunakan Basa Jawa Banyumasan yakni Kabupaten Cilacap, 

Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Undangan untuk mengisi angket di Google Form 

dipublikasikan di media sosial baik melalui grup maupun secara pribadi. Jumlah responden 

terkumpul sebanyak 518 terdiri dari laki-laki 273 orang  (52,7%) dan perempuan 245 orang 

(47,3%). Domisili responden mayoritas di pedesaan (63,1%), usia responden kebanyakan 

lebih dari 40 tahun (69,7%).  

Data sekunder digunakan sebagai sumber analisis penggunaan Basa Jawa 

Banyumasan pada media digital. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Google 

Trends yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana beberapa kata kunci penting dalam 

Bahasa Jawa Banyumasan dicari melalui mesin pencari Google. Jika kata kunci tentang 

Bahasa Jawa Banyumasan banyak dicari oleh pengguna internet berarti bahasa tersebut 

banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

PENGGUNAAN BAHASA JAWA BANYUMASAN DALAM KELUARGA 

Orang asli Banyumas baik yang berdomisili di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya 

maupun di daerah lain sangat menarik untuk dianalisis bagaimana mereka menggunakan 

Bahasa Jawa Banyumasan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahasa 

komunikasi utama di dalam keluarga. Tabel di bawah ini menjelaskan orang asli Banyumas 

sesuai degan domisilinya dan bagaimana mereka menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan 

sebagai bahasa komunikasi di dalam keluarganya.  
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Tabel 1 

Komunikasi keluarga responden kelahiran Banyumas  

Domisili Bahasa 
Indonesia 

Campuran 
Bahasa 

Indonesia 
dan 

Banyumasan, 
dominan 
Bahasa 

Indonesia 

Campuran 
Bahasa 

Indonesia 
dan 

Banyumasan, 
dominan 
Bahasa 

Banyumasan 

Bahasa 
Banyumasan 

Total 

Banyumas/ 
Purwokerto 

21 
(7,2%) 

109 
(37,6%) 

83 
(28,6%) 

77 
(26,6%) 

290 
(100%) 

Luar Banyumas 
masih wilayah 
Barlingmascakeb 

8 
(65) 

59 
(44%) 

44 
(32,8%) 

23 
(17,2%) 

134 
(100%) 

Luar 
Barlingmascakeb 
Masih di Jawa/DIY 

21 
(28,8%) 

32 
(43,8%) 

16 
(21,9%) 

4 
(5,5%) 

73 
(100%) 

Luar Jawa Tengah/ 
DIY 

9 
(42,9%) 

10 
(47,6%) 

2 
(9,5%) 

104 
(20,1%) 

21 
(100%) 

Total 59 210 145 104 518 

Domisili respoden yang berasal dari Banyumas (orang asli Banyumas) dibedakan 

menjadi empat tempat. Pertama, berdomisili di wialayah Banyumas/Purwokerto. Kedua, 

berdomisili di luar wilayah Banyumas namun masih di dalam wilayah Barlingmascakeb 

(Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen). Ketiga, berdomisili di 

Barlingmascakeb tapi masih di Jawa Tengah/DIY. Terakhir, berdomisili di luar Jawa 

Tengah/ DIY. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total responden adalah 518 orang. 

Jumlah responden yang merupakan orang asli Banyumas dan berdomisili di wilayah 

Banyumas atau Purwokerto sebanyak 290 orang. Dari jumlah ini responden yang di 

keluarganya berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan secara murni, tanpa 

dicampur bahasa lain jumlahnya hanya 77 orang atau 26,6%. Sebagian besar mereka 

(37,6%) berkomunikasi menggunakan campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa 

Banyumasan, namun lebih dominan menggunakan Bahasa Indonesia. Responden yang 

menggunakan bahasa campuran namun lebih dominan Jawa Banyumasan hanya 28,6%. 

Namun demikian ada juga responden yang tinggal di Banyumas hanya menggunakan Bhasa 

Indonesia di keluarga sebanyak 21 orang (7,2%). 

Fakta ini melahirkan suatu pertanyaan lanjutan, mengapa orang yang berasal dari 

Banyumas dalam keluarganya hanya sedikit yang berkomunikasi dalam bahasa Jawa 

Banyumasan? Jawaban sementara adalah kemungkinan besar karena pasangan mereka 

(suami/isteri) bukan orang yang berasal dari Banyumas. Tabel berikut mendeskripsikan 

bahasa yang digunakan responden yang berasal dari Banyumas dan pasangannya juga 

berasal dari Banyumas atau suami isteri orang Banyumas asli.  
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Tabel 2 

Komunikasi keluarga Responden kelahiran Banyumas yang pasangannya juga 

kelahiran Banyumas 

Domisili Bahasa 
Indonesia 

Campuran 
Bahasa 

Indonesia 
dan 

Banyumasan, 
dominan 
Bahasa 

Indonesia 

Campuran 
Bahasa 

Indonesia 
dan 

Banyumasan, 
dominan 
Bahasa 

Banyumasan 

Bahasa 
Banyumasan 

Total 

Banyumas/ 
Purwokerto 

 7 
(3,9%) 

67 
(37%) 

59 
(32,6%) 

48 
(26,5%) 

181 
(100%) 

Luar Banyumas 
masih wilayah 
Barlingmascakeb 

1 
(3,8%) 

11 
(42,3%) 

8 
(30,8%) 

6 
(23,1%) 

26 
(100%) 

Luar 
Barlingmascakeb 
Masih di 
Jawa/DIY 

6 
(31,6%) 

6 
(31,6%) 

6 
(31,6%) 

1 
(5,3%) 

19 
(100%) 

Luar Jawa 
Tengah/ 
DIY 

1 
(12,5%) 

5 
(62,5%) 

2 
(25%) 

0 
(0%) 

8 
(100%) 

Total 15 
(6,4%) 

89 
(38%) 

75 
(32,1%) 

55 
(23,5%) 

234 
(100%) 

 

Jumlah responden yang merupakan suami isteri berasal dari Banyumas adalah 

sebanyak 234 orang atau 45,25 dari total responden sebanyak 518. Dari 234 responden, 

yang berdomisili di Banyumas/Purwokerto sebanyak 181, berdomisili di luar Purwokerto 

namun dalam wilayah Barlingmascakeb sebanyak 26 orang, berdomisili di luar wilayah 

Barlingmascakeb namun masih di Jawa/DIY sebanyak 19 orang. Sedangkan yang 

berdomisili di luar Jawa Tengah/DIY adalah 8 orang. 

Dari 181 suami isteri yang berasal dari Banyumas yang tinggal di wilayah 

Banyumas/Purwokerto, yang menggunakan murni Bahasa Jawa Banyumasan dalam 

keluarganya hanya 48 responden atau 26,5%. Kebanyakan dari mereka menggunakan 

bahasa campuran Indoensia namun didominasi oleh Bahasa Indonesia (37%). Fakta lainnya 

ada yang keluarga yang tidak menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan sama sekali yakni 

sebanyak 3,9%.  

Tabel di atas juga membuktikan bahwa suami isteri orang Banyumas Asli yang 

tinggal di luar wilayah Banyumas, baik yang masih di wilayah Jawa Tengah maupun di luar 

Jawa Tengah mempunyai kecenderungan tidak menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan 

dalam keluarganya. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa dalam keluarganya 

murni menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan. 
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Hasil di atas memantik pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan bahasa di dalam 

keluarga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden? Pertanyaan ini jawabannya ada di 

tabel berikut. 

Tabel 3 

Responden Kelahiran Banyumas yang Menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan 

menurut Tingkat Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah Jumlah Persentase 

Sekolah Dasar 3 2,9 

Sekolah Menengah 
Pertama 

2 
1,9 

Sekolah Menengah Atas 21 20,2 

Strata-1 72 69,2 

Strata-2 5 4,8 

Strata-3 1 1,0 

Total 104 100 

 

Jumlah responden yang berasal dari Banyumas yang menggunakan bahasa Jawa 

Banyumasan di dalam keluarganya ada 104 orang. Dari jumlah ini jika dilihat dari tingkat 

pendidikannya mayoritas berpendidikan sarjana S1 yakni 69,2%, berikutnya yang 

berpendidikan SMA ada 21 orang (20,2%). Selebihnya berpendidikan magister 4,8%, 

Sekolah Dasar 2,9%, SM 1,9 %, dan berpendidikan S3 hanya 1%. Data ini membuktikan 

bahwa tingkat pendidikan yang tinggi ternyata tidak menghalangi untuk menggunakan 

bahasa ibu dalam berkomunikasi di keluarganya. Lulusan S1 yang merupakan lulusan 

pendidikan tinggi menempati presentasi paling banyak alam menggunakan Bahasa Jawa 

Banyumasan.  

Di samping tingkat pendidikan, penggunaan bahasa komunikasi dalam keluarga 

juga sangat mungkin dipengaruhi oleh pekerjaan keluarga yang bersangkutan. Tabel berikut 

adalah gambaran mengenai penggunaan bahasa Jawa Banyumasan jika dilihat dari 

pekerjaan para penuturnya. 

Tabel 4 

Responden Kelahiran Banyumas yang Menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan menurut 

Pekerjaan 

 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Guru/dosen 51 49,0 

PNS non guru/dosen 11 10,6 

Wisraswasta 7 6,7 

Pedagang 2 1,9 

Petani 5 4,8 

Lainnya 28 26,9 

Page 7 of 17Page 7 of 17



Telah dipresentasikan pada Seminar Nasional LPPM Unsoed pada tanggal 13 Oktober 2021 

Total 104 100 

Tabel di atas menggambarkan bahwa bahasa Jawa Banyumasan paling banyak 

digunakan oleh responden yang berprofesi di bidang pendidikan yakni guru dan dosen. Dari 

104 responden, ada 51 orang (49%) yang menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan di 

dalam keluarganya. Responden yang berprofesi sebagai pedagang adalah yang paling 

sedikit menggunakan bahasa Jawa Banyumas, hanya 2 responden atau 1,9%. 

Guru dan dosen ternyata merupakan golongan profesi yang lebih peduli terhadap bahasa 

ibu. Terbukti dari tabel di atas di antara profesi yang lain, profesi guru dan dosen adalah 

yang paling banyak menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan dalam keluarganya.  

 

PENGGUNAAN BAHASA JAWA BANYUMASAN DALAM MEDIA DIGITAL 

Berikut ini adalah gambaran mengenai bagaiaman bahasa Jawa Banyumasan digunakan 

dalam media digital. Eksistensi Bahasa Jawa Banyumasan dalam media digital meliputi: (1) 

Penggunaan dalam diskusi di dalam media sosial seperti diskusi dalam grup Whatsapp  

(WAG), (2) Analisis trend pencarian pada mesin pencari Google mengenai kata kunci 

penting yang berkaitan dengan Bahasa Jawa Banyumasan. 

Sekarang ini penggunaan media sosial sudah sangat masif baik untuk berinteraksi secara 

pribadi maupun interaksi secara berkelompok dalam satu grup media sosial. Sangat 

menarik untuk dikaji apakah orang Banyumas dalam berkomunikasi di media sosial 

terutama dalam WAG yang anggonya mayoritas dari Banyumas apakah mereka juga 

menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan. 

Tabel berikut menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh responden di dalam media 

sosial yang para anggoatnya sebagian besar berasal dari Banyumas.  

Tabel 5 

Bahasa yang digunakan di Medsos jika member/audien mayoritas berasal dari Banyumas 

Bahasa yang digunakan Persentase 

Bahasa Indonesia 36,7 

Bahasa campuran (Indonesia dan Banyumasan) 58,62 

Bahasa Banyumasan 4,60 

 

Bahasa yang paling banyak digunakan dalam media sosial adalah campuran antara Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Banyumasan (58,62%), selebihnya menggunakan Bahasa Indonesia 

36,7%, dan yang menggunakan Bahasa Banyumasan murni hanya 4,6%. 

 

Kemudian studi ini menganalisis bagaimana kata kunci penting dari Bahasa Banyumasan 

dicari di Internet melalui mesin pencari Google. Teknik analisis yang digunakan adalah 

Page 8 of 17Page 8 of 17



Telah dipresentasikan pada Seminar Nasional LPPM Unsoed pada tanggal 13 Oktober 2021 

Google Trends yang disediakan oleh Google. Kata kunci pertama adalah kamus Bahasa 

Banyumas. Pemilihan kata kunci ini atas dasar pertimbangan bahwa telah diterbitkan 

Kamus Bahasa Jawa Banyumasan dan telah diunggah oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa 

Tengah. Hasil analisis Google Trends untuk kata kunci Kamus Bahasa Banyumas adalah 

sangat sedikit pengguna internet yang mencari informasi tentang Kamu Bahasa Jawa 

Banyumasan. Google Trends menyimpulkan bahwa “penelusuran Anda tidak memiliki 

cukup data untuk ditampikan ”. Hal ini berarti Kamus Bahasa Banyumasan tidak populer 

karena tidak ada pengguna internet yang berusaha untuk mencari informasinya, apalagi 

mendownloadnya. Berikut ini adalah hasil tangkapan layar analisis Google Trends untuk 

kata kunci Kamus Bahasa Jawa Banyumasan. 

 

 
 

Analisis berikutnya adalah untuk kata kunci “Bahasa Banyumasan” dibandingkan dengan 

“bahasa ngapak” Kata ngapak digunakan sebagai perbandingan karena merupakan sinonim 

dari  Bahasa Jawa Banyumasan.  

Berikut ini adalah hasil Google Trends mengenai perbandingan dalam pencarian antara 

Bahasa Banyumasan dan Bahasa Ngapak. 

 

 
Gambar di atas adalah hasil penelusuran Google Trends untuk waktu 12 bulan, mulai 
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November 2020 sampai Agustus 2021. Pengguna internet lebih banyak mencari kata kunci 

Bahasa Ngapak dibanding Bahasa Banyumasan. Bahasa Ngapak rata-rata per bulan dicari 

oleh 46 pengguna sedangkan Bahasa Banyumasan hanya oleh 6 pengguna. Puncak 

pencarian terjadi antara tanggal 27 Desember 2020 sampai 2 januari 2021 di mana Bahasa 

Ngapak dicari 100 kali. Hal ini menunjukkan bahwa yang lebih populer adalah Bahasa 

Ngapak.  

 

Kata kunci berikutnya adalah berdasarkan beberapa kata yang bersumber dari artikel yang 

dimuat dalam media online IDN Times yang berjudul “7 Kata Khas yang Identik Bahasa 

Ngapak Banyumasan, Tahu Kata Rika?” (Chairil, 2021). Berdasarkan artikel ini, tujuh kata 

yang sering dicari adalah; (1) Inyong, (2) Kencot, (3) Madhang, (4) Rika, (5) Bebeh, (6) 

Kepriben, (7) Batir. Kemudian dari tujuh kata ini diseleksi lagi menjadi tiga kata yang 

menempati urutan pertama yakni kata inyong, kencot, dan madhang. Inyong adalah kata 

khas dalam bahasa Banyumasan dalam Bahasa Indonesia berarti saya. Kencot artinya lapar, 

dan madhang artinya makan. 

 

 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa di antara tiga kata kunci tersebut yang paling 

populer adalah kata inyong. Penelusuran dalam 12 bulan terakhir rata-rata pencarian per 

bulan kata inyong adalah 34 kali sedangkan kata kencot dan madhang masing-masing 18 

kali. Hal yang menarik kata madhang pada durasi waktu antara 21 sampai 27 Februari 2021 

dicari paling banyak dibanding dua kata lainnya yakni sebanyak 100 kali. 

 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini mendapatkan hasil yang menarik, dia antaranya adalah orang yang 

berasal dari Banyumas sekarang ini tidak lagi menggunakan Bahasa Jawa Banyumas dalam 

keluarganya bahkan untuk keluarga di mana suami isteri sama-sama berasal dari 

Banyumas. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa campuran yakni Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Jawa Banyumasan namun lebih dominan Bahasa Indonesia. Ini fenomena yang 

sangat menarik. Jika dalam satu keluarga antara suami isteri berbeda asal daerah, hal ini 

masuk akal dan dapat dimaklumni kalau mereka tidak menggunakan salah satu bahasa ibu 

masing-masing karena bisa menghambat komunikasi dalam keluarga. Namun jika suami 

isteri mempunyai bahasa ibu yang sama tapi ternyata tidak digunakan dalam keluarganya 

berarti ada faktor penyebab yang perlu digali lebih dalam.  

Page 10 of 17Page 10 of 17

34 

l 
Average 



Telah dipresentasikan pada Seminar Nasional LPPM Unsoed pada tanggal 13 Oktober 2021 

Faktor pertama menurut budayawan Banyumas Ahmad Tohari adalah karena: (1) menggunakan 

bahasa Indonesia  dianggap lebih modern, (2) Media massa juga punya andil memunahkan 

bahasa lokal. Sebab, banyak media, terutama televisi, yang menjadikan penutur bahasa 

lokal sebagai objek komedi. Hal ini menyebabkan para penutur bahasa lokal minder. 

(https://www.liputan6.com/regional/read/3307347/kala-basa-panginyongan-alias-ngapak-

mulai-tergeser-elu-gue) 

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa responden terhadap suami isteri yang 

berasal dari Banyumas kenapa mereka lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia di 

dalam keluarganya, jawaban mereka adalah: (1) apabila anak-anak dari kecil tidak dilatih 

menggunakan Bahasa Indonesia maka orang tuanya khawatir ketika anaknya sekolah tidak 

bisa berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya karena bahasa yang digunakan di 

sekolah adalah Bahasa Indonesia, (2) dalam pertemuan keluarga atau kerabat yang 

pesertanya bervariasi banyak yang dari luar kota, orang tua khawatir jika anak minder 

karena tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga yang lain karena pertemuan semacam itu 

lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia, (3) Orang tua merasa kasihan jika anaknya 

minder kalau dalam pergaulannya di luar kota jika banyak menggunakan Bahasa Ngapak. 

Penyebab lain keluarga Banyumas mulai meninggalkan Bahasa Jawa Banyumas karena 

adanya image kurang positif tentang bahasa ngapak. Analisis konten di yang tersebar di 

media digital dapat membuktikannya. Salah satunya yang termuat di salah satu blog warga 

Banyumas yang beralamat di https://briliagung.com/. Dalam blog ini dia menulis:  

“Kami, para ngapakers sudah terbiasa dengan ledekan karena logat kami yang 

berbeda. Tidak jarang jika kami merantau, banyak celetukan : “Ganteng-Ganteng ko 

ngapak?” “Cantik sih, sayang ngapak..” “Coba dong ngomong lagi pake logat 

ngapak..”. 

Blog lain dari orang Banyumas yang berjenis kelamin perempuan yang beralamat di 

https://safrinariris.wordpress.com/2013/04/03/kota-satria/ mengungkapkan:  

“Orang Purwokerto dikenal dengan bahasa ngapaknya, setiap kali ngomong pasti 

dikira ada huruf k dibelakangnya. Kebanyakan orang ngapak itu kalo ngomong 

banter tenan alias cepet. Apabila kalian – kalian hijrah ke kota lain pasti mereka 

bakal nertawain bahasa ngapak kalian. Sering juga ada yang ngomong gini ” Cantik 

sih tapi sayangnya ngapak ” hahaha terus gimana harus jawabnya ? kata daplun 

suruh dijawab gini ” ngapa ? trauma apa kambi wong ngapak ? jarene ” � Tapi 

gapapa kebanyakan orang ngapak itu cantik katanya” 

Media sosial Twitter juga menunjukkan bukti bahwa bahasa ngapak kadang-kadang 

direndahkan bahkan mendapatkan perlakuan rasis. Sebagaimana dimuat dalam twitter yang 

beralamat di https://twitter.com/yogiadiprasetya/status/1170159792897179648?lang=cs  dengan 

tangkapan layar sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Tangkapan Layar Twitter tentang Bahasa Ngapak 

 

Gambar di atas membuktikan bahwa antara cantik dan ngapak adalah paradok. 

Ngapak terkesan jelek dan tidak halus, apalagi jika dibandingkan dengan bahasa 

daerah lain misalnya bahasa Sunda. Fakta ini berkaitan dengan hasil penelitian 

Rohmawati (2019) yang mengulas tentang trend paradigma remaja lokal Purbalingga 

zaman sekarang yang cenderung minder/inferior menggunakan bahasa lokalnya, 

yaitu bahasa Ngapak Banyumasan sebagai bahasa pergaulan. Hasilnya ternyata 

kecenderungan terbesar yang malu menggunakan bahasa Ngapak Banyumasan ini 

adalah kaum remaja perempuan.  

Di samping ditulis di blog, fenomena merendahkan bahasa ngapak juga menjadi 

perbincangan yang hangat di Kaskus berkut ini: 

“Banyak stigma yang dilekatkan pada orang berbahasa ngapak. Ada yang 

menilai lucu, ndeso, bahkan katrok. 

Stigma itu terkadang membuat penutur bahasa ngapak yang lahir dari 

lingkungan berbahasa ngapak justru meninggalkan bahasa leluhur itu”. 

(https://www.kaskus.co.id/thread/5b4f0ac4c1d770f9538b4577/ini-alesan-

ngomong-ngapak-dianggap-lucu/7. 

Kajian akademik mengenai bahasa ibu yang mulai ditinggalkan oleh penuturnya 

dikenal dengan Language attrition is the progressive loss of a language due to lack of use. 
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Murin (2017) memberikan hasil analisisnya suatu bahasa bisa hilang dan dilupakan 

karena dua faktor berikut: 

L1 attrition, or first language attrition, is governed by two main factors: the 

increasing use and dominance of the L2, or learned language, and the reduction 

of exposure to the L1. 

 https://www.babbel.com/en/magazine/possible-to-forget-mother-tongue-and-

language-attrition. 

Penyebab terjadinya reduction of exposore menurut Hakuta  and D'Andrea (1992) 

karena principally associated with  parent's language practice in the home.  That is, 

the. more  parents try to speak with their children ,in their mother  tongue, the more 

their children maintain their mother  tongue. 

https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2187&context=etd-

project  

Penelitian yang dilakukan oleh Retnawati(2018) mempertegas tentang hilangnya 

bahasa ibu, sebagaimana kutipan berikut. 

“There  were  two  factors  influenced  language loss;  they  were  internal  

factors  and  external factors.  It  is  found  that  subject  research got language 

loss because Bahasa Indonesia is more dominant than her mother  tongues” 

https://journal.unilak.ac.id/index.php/ELT-Lectura/article/download/1678/1429/ 

 

KESIMPULAN 

Penutur utama Bahasa Jawa Banyumasan adalah masyarakat yang lahir di wilayah 

Banyumas dan sekitarnya. Penutur Bahasa Jawa Banyumasan tersebar di seluruh 

Wilayah Indonesia namun sebagian besar adalah masyarakat yang berdomisili di 

wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen). 

Semakin jauh dari wilayah Barlingmascakeb maka penutur Bahasa Jawa Banyumasan 

semakin sedikit.  

Penggunaan Bahasa Jawa Banyumasan sekarang ini sudah mulai ditinggalkan oleh 

para penutur utamanya. Dalam suatu keluarga di mana suami isteri kelahiran 

Banyumas, dan berdomisili di wilayah Barlingmascakeb, namun komunikasi di dalam 

keluarganya sedikit sekali yang menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan, Kebanyakan 

dari mereka berkomunikasi dalam bahasa campuran yakni Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Jawa Banyumasan namun lebih dominan menggunakan Bahasa Indonesia. 

Begitu juga komunikasi di dalam media sosial. Walaupun mayoritas anggota dalam 
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kelompok disuksi media sosial anggoatanya berasal dari Banyumas, namun bahasa 

yang digunakan lebih dominan Bahasa Indonesia.  

Eksistensi Bahasa Banyumas dalam media digital juga tidak begitu populer. Bahasa 

Banyumas lebih banyak dikenal sebagai Bahasa Ngapak yang sering dikonotasikan 

sebagai bahasa yang memberikan kesan lucu dan kurang modern. Pencarian tentang 

pengetahuan Bahasa Banyumas di internet juga sangat sedikit. Hasil analisis Google 

Trends membuktikan bahwa para pengguna internet tidak banyak yang menelusuri 

tentang kata kunci yang berkaitan dengan Bahasa Jawa Banyumasan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi semakin menurunnya penggunaan Bahasa Jawa 

Banyumasan dapat bedakan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal 

antara lain faktor dominasi bahasa nasional dan bahasa asing. Fraktor internal antara 

lain adanya perasaan minder dari penuturnya karena Bahasa Jawa Banyumasan 

dianggap sebagai bahasa ndeso  dan kurang modern, dan lebih cocok untuk bahasa 

komedi. 

Untuk mengatasi supaya Bahasa Jawa Banyumasan tidak mengalami kepunahan maka 

perlu adanya upaya dari semua pihak untuk melestarikannya. Pemerintah daerah 

perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong supaya masyarakat lebih aktif 

dalam menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan. Kebijakan yang sudah diambil perlu 

dievaluasi sehingga dapat lebih mendorong segala komponen masyarakat dalam 

berbagai lapisan usia dan pekerjaannya tetap percaya diri dan bangga dalam 

menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan 
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A UNESCO report states that nearly 1,500 ethnic languages are globally becoming 

extinct every day. Their place is being usurped by foreign languages, which facilitate 

and guarantee successful trade and commerce and boost the economy (Haider, 2021). 

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/urdu-bengali-language-bangla-

international-mother-language-day-mother-tongue-unesco-7196213 
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