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UPAYA BAHASA JAWA MENGAKOMODASI TULISAN ILMIAH:
TANDA-TANDA IMPOTENSI ATAU KOMPLIKASI?
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Abstract
The paper discusses the Javanese speaker’s ability in accommodating scientific texts. The
analysis shows the range of exploitation for the texts. Two articles from a scientific
column in a Javanese magazine, Panjebar Semangat, were selected as data. The results
indicated that Javanese does not have many scientific abstractions and technical terms in
the subject being discussed in the articles. This shortage of the words caused the writer of
the articles exploited technical terms from other languages, mostly from Indonesian and
English. In many constructions, the local language contributes to only the grammatical,
as opposed to the functional aspect to the sentence construction, for example, ”Bisa wae
muncul pnemunia bakteri sekunder dening Streptococcus pneumoniae, haemophilus
influenzae, utawa Staphylococcus aureus.” This example shows that most of the words in
the construction are borrowed from other languages because Javanese does not provide
the concepts represented by the words in its lexicon. Although the language shows
superiority in modifying borrowed words with its affixation system, the language
exploitation for the articles still shows that  Javanese lacks the lexicon for accomodating
scientific texts.
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PENDAHULUAN

Permasalahan tentang kemampuan bahasa Jawa mengakomodasi tulisan ilmiah merupakan
bahasan yang argumentatif antara para pakar sosiolinguistik. Pada satu sisi, bahasa Jawa kurang
dinamis dalam hal perkembangan kosa katanya—terutama kosakata yang bersifat istilah teknis
bidang-bidang ilmiah tertentu. Ketidak-dinamisan tersebut lebih disebabkan oleh sifat ketidak-
dinamisan masyarakat Jawa sendiri sebagai pemilik dan pengguna bahasa Jawa. Sebagai
masyarakat yang kurang produktif akan perkembangan dan kemajuan teknologi dan berbagai
bidang ilmiah lainnya, penutur bahasa Jawa cenderung mengimpor sebagian besar peristilahan
yang ada di dalam bidang-bidang tersebut. Sebagai akibatnya, apabila para penutur bahasa Jawa
terlibat dalam pembahasan bidang-bidang itu, maka bahasa Jawa yang mereka gunakan akan
banyak dihiasi oleh banyak istilah-istilah teknis yang diimpor dari bahasa dari masyarakat yang
menemukan dan mengembangkan bidang-bidang ilmu itu. Dalam hal ini, bahasa yang paling
banyak masuk dan mewarnai bahasa Jawa dengan istilah-istilah teknis adalah bahasa Inggris.

Pada sisi lain, sebenarnya bahasa Jawa menunjukkan sifat lenturnya berkaitan dengan
pengambilan istilah-istilah teknis dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Beberapa proses
akuisisi istilah-istilah itu untuk menjadi bagian dari sistem bahasa Jawa menunjukkan bahwa
meskipun masyarakat penutur bahasa ini tidak menemukan dan mengembangkan berbagai hal
dalam bidang teknologi dan bidang ilmiah lain, bahasa mereka mempu tetap berkembang untuk
tetap berupaya mengakomodasi tulisan atau pembahasan berkaitan dalam bidang-bidang itu.
Hanya saja tentu saja proses ini akan memberikan dampak yang dirasakan kurang bagus bagi
perkembangan bahasa ini. Dari fenomena ini, maka makalah ini berusaha membahas kelemahan
dan kekuatan dari bahasa Jawa di dalam mengakomodasi tulisan ilmiah, khususnya di bidang
kesehatan. Selain itu, makalah ini juga berusaha menjabarkan cara yang dilakukan oleh penulis
artikel manakala menemukan masalah dengan ketidakmampuan bahasa Jawa dalam
mengakomodasi tulisan ilmiah bidang kesehatan.
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METODOLOGI
Tiga artikel ilmiah dari majalah Panjebar Semangat edisi bulan Juli-Agustus 2009 diambil
sebagai sumber data. Segala hal yang berkaitan dengan upaya bahasa Jawa mengakomodasi
pembahasan ilmiah di dalam tulisan itu dianalisis dan dibahas untuk melihat perkembangan
bahasa Jawa dalam mengakomodasi tulisan dan pembahasan ilmiah.

KAJIAN PUSTAKA

Bahasa Jawa
 Bahasa ini merupakan rumpun bahasa Austonesia (Crystal, 1997; Wedhawati dan Laginem,
1981; Sudaryanto (ed.), 1991). Crystal lebih lanjut menjelaskan bahwa jumlah penutur bahasa
ini diperkirakan sekitar 75 juta orang yang menyebar di pulau Jawa dan daerah lain di
Indonesia, serta beberapa daerah di luar Indonesia seperti Malaysia, Suriname dan Kaledonia
Baru. Daerah sebaran penutur yang sangat luas ini menyebabkan konsekuensi dari munculnya
berbagai dialek geografis. Sementara itu, dilihat dari beranekanya lapisan masyarakat  yang
memakainya, sangat menonjol pula adanya perbedaan pemakaian yang dipengaruhi oleh usia
pemakai. Perbedaan yang menonjol ini tampak jelas manakala mereka menerapkan “unggah-
ungguh” di dalam berbahasa Jawa. Salah satu bentuk “unggah-ungguh” yang sangat penting
adalah pemilihan ragam tingkat Bahasa Jawa (ngoko, krama madya, krama inggil) di dalam
berkomunikasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kelas sosial, usia, jenis
kelamin, topik pembicaraan, dan lain sebagainya. Lebih jauh, perbedaan yang menonjol itu
sesekali diperlemah; akan tetapi, sesekali justru diperkuat manakala Bahasa Jawa dipergunakan
oleh dua generasi usia, tua dan muda, di dalam konteks profesi, lingkungan sosial, pokok
pembicaraan, dan tujuan tertentu. Di dalam konteks yang tidak memprasyaratkan perbedaan tua-
muda di dalam berbahasa, maka perbedaan ini diperlemah, misalnya di dalam karya sastra,
berceramah di muka umum, mengurai gagasan di majalah atau surat kabar, dan sejenisnya.
Adapun di dalam konteks yang memprasyaratkan perbedaan tua-muda dalam berbahasa maka
perbedaan tersebut akan diperkuat, misalnya dalam lembaga pendidikan tertentu, di lembaga
kenegaraan tertentu, dan di dalam keluarga tertentu (Sudaryanto (ed.), 1991).

 Berkaitan fakta-fakta tentang masyarakat dan Bahasa Jawa, maka dapat dijabarkan
disini bahwa di dalam masyarakat tutur Jawa, seorang penutur di dalam memilih jenis Bahasa
Jawa yang mana yang akan digunakan akan selalu melihat aspek-aspek sosial yang melatar-
belakangi kondisi sosial si penutur sendiri dan juga kondisi sosial pelibat lain di dalam
percakapan yang akan dilakukan. Seorang penutur dengan usia yang lebih muda dari petutur,
ditambah dengan latar belakang ekonomi (status sosial) yang lebih rendah dari petutur pasti
akan memilih jenis bahasa Jawa Krama untuk berbicara dengan petutur yang bersangkutan.
Sebaliknya seorang penutur yang mempunyai latar belakang sosial yang lebih tinggi, misalnya
usia lebih tua, ekonomi lebih kuat, dan status sosial yang lebih tinggi daripada seorang petutur
akan memilih Bahasa Jawa Ngoko (atau paling tidak Ngoko alus).

Register Tulisan Ilmiah
Seperti bahasa alamiah yang lain, bahasa Jawa juga menunjukkan variasi dan keanegaramanan
yang berkaitan dengan pengguna dan penggunaan bahasa daerah ini. Variasi yang berkaitan
dengan pengguna disebut sebagai dialek bahasa Jawa yang ditunjukkan oleh aneka ragam
bahasa Jawa dengan berbagai dialek seperti dialek Surakarta, Jogjakarta, Jawa Timuran,
Banyumasan, atau bahkan bahasa Jawa dialek Suriname. Jenis-jenis dialek ini disebut sebagai
dialek yang sifatnya geografis. Selain itu, dialek bahasa Jawa juga dapat disebabkan oleh kurun
waktu dari digunakannya bahasa ini. Tentu saja bahasa Jawa yang digunakan pada tahun empat
puluhan akan menunjukkan perbedaan dengan bahasa Jawa yang digunakan era sekarang. Jenis
dialek ini disebut sebagai dialek yang bersifat temporal. Kemudian, jenis dialek yang ketiga
lebih bersifat sosial; jenis ini ditunjukkan oleh jenis bahasa Jawa yang digunakan oleh para
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bangsawan di dalam lingkup kraton yang berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan oleh
masyarakat luas di luar kraton.

Pada sisi lain, variasi dan keanekaragaman bahasa Jawa yang disebabkan oleh
penggunaannya ditunjukkan oleh jenis-jenis variasi bahasa Jawa yang digunakan dalam
berbagai keperluan penggunaan. Masing-masing penggunaan dalam kepentingan yang berbeda
itu menunjukkan ciri-ciri dan perilaku  bahasa Jawa yang unik dan berlainan. Variasi bahasa
jenis ini disebut sebagai register (untuk dialek dan register lihat Wardhaugh, 1998).

Istilah register sendiri pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1960-an.
Register didefinisikan sebagai sebuah variasi bahasa berdasarkan penggunaan. Setiap penutur
mempunyai serangkaian variasi dan pilihan penggunaan bahasa yang dipergunakannya secara
berbeda pada waktu yang berbeda pula. Berkaitan dengan hal ini, Halliday (1994: 33) sudah
memberikan deskripsi bahwa pemilihan variasi bahasa yang didasarkan atas tujuan
penggunaannya dan bukan karena penggunanya (yang disebut dialek) ini menunjukkan faktor-
faktor konteks situasi yang menentukan variasi bahasa mana yang harus dipergunakan. Setiap
variasi biasanya menunjukkan ciri kebahasaan yang berlainan.

Dengan mengikuti tradisi semantik-fungsional yang dilontarkan oleh Firth, Halliday
merumuskan konsep register sebagai sebuah abstraksi yang menghubungkan variasi bahasa
dengan variasi konteks sosial dan menyebutkan bahwa terdapat tiga aspek di dalam setiap
situasi yang mempunyai konsekuensi kebahasaan, yaitu yang disebut dengan medan, tenor, dan
wahana (Eggins, 1994:35). Menurutnya, medan berkaitan dengan apa yang sedang terjadi, yaitu
berkaitan dengan kondisi tindakan sosial yang sedang berlangsung; tenor berkenaan dengan
siapa mengambil peran apa di dalam interaksi yang sedang berlangsung, kondisi mereka, dan
status mereka; dan wahana berkaitan dengan bagaimanakah partisipan interaksi itu
mengharapkan peran bahasa di dalam interaksi yang terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa register merupakan ciri-ciri kebahasaan yang secara khas berkaitan dengan konfigurasi
ciri-ciri konteks situasi—dengan ciri-ciri tertentu dari medan, tenor dan wahana yang
merupakan realisasi dari tataran di atasnya, yaitu genre

Salah satu jenis variasi bahasa Jawa yang mempunyai ciri dan perilaku yang menarik
adalah bahasa Jawa untuk tulisan ilmiah. Pada dasarnya setiap bahasa bisa digunakan sebagai
bahasa pengantar sebuah tulisan ilmiah, demikian pula dengan bahasa Jawa. Namun demikian
kekuatan sebuah bahasa untuk mengakomodasi sebuah tulisan ilmiah itu sangat berkaitan
dengan konteks budaya dan konteks sosial dari masyarakat pengguna bahasa tersebut dan
masyarakat tempat bahasa itu berkembang. Apabila dinamika perkembangan sebuah masyarakat
itu lebih condong ke bidang pertanian, maka tentu saja bahasa yang digunakan oleh masyarakat
itu akan sangat kaya akan segala hal yang berkaitan dengan bidang ini. Fenomena ini akan
terjadi dengan pola yang sama untuk dinamika perkembangan pada bidang lain.

Dinamika perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Jawa pada umumnya lebih
berkaitan dengan aspek budaya dan seni daripada dengan aspek ilmiah. Perkembangan ilmu
pengetahuan lebih banyak terjadi di luar masyarakat ini dan mereka hanya berlaku sebagai
pengguna segala hal yang sudah terjadi dan digunakan oleh masyarakat lain. Oleh karena sifat
masyarakat Jawa yang lebih cenderung konsumtif akan segala perkembangan ilmu pengetahuan
daripada inovatif, maka bahasa mereka pun pada akhirnya berkembang secara konsumtif
terhadap semua perkembangan ilmu pengetahuan. Pada giliran selanjutnya, manakala bahasa ini
akan digunakan sebagai pengantar sebuah wacana ilmiah maka bahasa ini terlihat impotent dan
menunjukkan gejala komplikasi untuk dapat menyebut bahasa daerah ini pada kondisi sakit
yang apabila kondisi ini berlangsung terus tidak mustahil bahasa ini akan mati. Tulisan ini
melihat sejauh mana kemampuan bahasa Jawa yang terjadi di dalam mengakomodasi artikel
ilmiah yang dimuat di dalam majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat.
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HASIL DAN SIMPULAN

Bahasa Jawa yang digunakan untuk menuangkan ide ilmiah di dalam artikel majalah Panjebar
Semangat ini menunjukkan ciri-ciri kebahasaan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua
kelompok, yaitu ciri yang menunjukkan kelemahan bahasa Jawa dalam mengakomodasi tulisan
ilmiah dan ciri yang menunjukkan potensi bahasa Jawa untuk bisa menjadi sebuah bahasa
pengantar tulisan ilmiah. Tentu saja masing-masing kelompok mempunyai ragam yang
berlainan.

Ciri pertama yang merepresentasikan kelemahan bahasa daerah ini untuk menjadi bahasa
tulisan ilmiah ditunjukkan oleh banyaknya kata-kata pinjaman yang sebagian besar diambil dari
bahasa Indonesia. Kata-kata pinjaman ini sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu
kata pinjaman yang sifatnya umum dan kata pinjaman yang berbentuk istilah teknis (technical
terms). Tabel 1 di bawah ini mendaftar kata-kata pinjaman dari bahasa Indonesia yang sifatnya
umum. Dari daftar kata di dalam tabel ini, kata kebutuhan dan kata jantung sebenarnya juga
dimiliki oleh bahasa Jawa. Sementara itu, kata-kata yang lain diambil dari bahasa Indonesia
secara utuh karena kata-kata tersebut tidak ditemukan di dalam bahasa daerah ini. Oleh karena
itu, sebenarnya penulis teks melakukan sebuah alih kode manakala di dalam pembahasan dia
beralih dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh kalimat-
kalimat berikut ini.

- Secara khusus ana ing Kamus Lengkap Kedokteran kang disusun dening Ahmad
AK Muda (Penerbit Gita Media Press 1994 kaca 107)...

- kang muncul dadi kasus seje-seje, epidemi atau pandemi, wujud serologis..
Tabel 1. Kata Umum dari Bahasa Indonesia

umum menggigil ajaib disusun
brengsek kasus musim panas paru
kebutuhan ragam efektif serius
secara khusus jantung tipe muncul

Sementara itu, kata pinjaman yang berbentuk istilah teknis ditemukan dalam jumlah yang
besar. Karena materi ilmiah yang dibahas di dalam artikel-artikel ini berkaitan dengan
kesehatan, maka istilah teknis  kedokteran mendominasi jumlah kata-kata pinjaman dari bahasa
Indonesia. Sebagian besar istilah teknis tersebut sebenarnya juga merupakan istilah-istilah yang
diambil dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan mengalami penyesuaian kaidah
fonologis atau gramatika untuk kemudian dipinjam untuk digunakan di dalam artikel berbahasa
Jawa ini. Tabel 2 yang berikut ini menunjukkan istilah-istilah pinjaman tersebut.

Beberapa istilah pinjaman yang mengalami penyesuaian kaidah fonologis bahasa
Indonesia di antaranya adalah: alternatif, sistem, influensa, terminologi, dan sebagainya.
Adapun, istilah pinjaman yang mengalami penyesuaian kaidah gramatika bahasa Indonesia (dan
biasanya pada saat bersamaan mengalami penyesuaian kaidah fonologis) adalah sebagai berikut:
virus-virus (reduplikasi untuk jamak), influensa Asian (word order), pendemik flu virus (word
order dan fonologis), dan sebagainya. Kedua tipe istilah pinjaman di dalam bahasa Indonesia
tersebut kemudian diambil secara utuh untuk digunakan di dalam artikel ilmiah berbahasa Jawa
ini. Seperti penggunaan kata pinjaman yang sifatnya umum di atas, penggunaan istilah-istilah
teknis ini di dalam artikel merepresentasikan kasus alih kode dari bahasa Jawa ke dalam bahasa
Indonesia. Hal ini disebabkan ketidakmampuan penulis artikel untuk menemukan istilah-istilah
tersebut di dalam bahasa Jawa, sehingga mau tak mau dia harus mengambil dari bahasa
Indonesia. Beberapa contoh kalimat di bawah ini memberikan gambaran yang lebih jelas
tentang penggunaan istilah-istilah pinjaman itu.
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- Lha yen secara terminologi (peristilahan) pengertene influensia kuwi piye?
- Penyakit influensa iku gampang banget nular disebabake dening virus-virus kang

nyerang saluran pernapasan.
- Bisa wae muncul pnemunia bakteri sekunder dening Streptococcus pneumoniae,

haemophilus influenzae, utawa Staphylococcus aureus.
Tabel 2. Istilah Teknis dari Bahasa Indonesia

resep demam aktivitas antisipasi avian virus
(flu burung) iku kepiye ta?

musim panas

alternatif virus-virus
(inggris)

sistem syaraf pusat virus flu
burung

penyakit influensa saluran pernapasan pergeseran tipe antigenik organ internal
kamus kedokteran Kamus Lengkap

Kedokteran
influensa Asian, pendemik flu

virus
Penerbit Pustaka
Kedokteran

disusun influensa Rusian populasi
burung

Kitab Kamus Latin-
Indonesia

Penerbit Gita
Media Press

PENYAKIT INFLUENSA
NEWSCASTLE

populasi

terminologi
(peristilahan)

disebutake
penyakit influensa

Penyakit Avian Influensa faktor

influensa, influensia Kamus
Kedokteran

Flu Burung ancaman virus
influensa

Kamus Besar
Bahasa Indonesia

Penerbit
Djambatan

Flu Spanish proses produksi
vaksin

Penerbit Balai
Pustaka

virulen flu hongkong serangan virus
influensa

penyakit selesma epidemi flu babi sistem
ketahanan

selaput wabah lembaga kesehatan masyarakat vaksin virus
influensa

rongga hidung masa inkubasi antisipasi enzim reproduksi virus virus flu
burung H5N1

Kelemahan kedua dari bahasa Jawa di dalam mengakomodasi tulisan ilmiah dalam artikel
majalah ini adalah kesulitan mengungkapkan definisi dari sebuah konsep ilmiah. Dikarenakan
tertalu teknisnya ekspresi kebahasaan yang dibutuhkan untuk menjabarkan sebuah konsep
ilmiah, maka penulis artikel itu cenderung mengambil kutipan penjelasan konsep tersebut dari
penjabaran dalam bahasa Indonesia secara utuh tanpa ada upaya mengganti bagian-bagian
penjabaran tersebut dengan bahasa Jawa. Sebagai misal, untuk menjelaskan konsep influo yang
menjadi makna dasar dari penyakit influensa, terlihat keterpaksaan penulis untuk
mengatakannya sebagai bermuara kedalam (Copiae in Italian), masuk diam-diam, merembes,
menyusup, menyelinap, in sesus oratio, in aures, lsp.

Kutipan di atas menunjukkan tidak adanya upaya mengganti jabaran konsep tersebut
dengan bahasa Jawa, misalnya dengan mengatakan mlebu manjero, mlebu tanpa suara,
mrembes, ndlesep, nglimpekke, dan sebagainya. Bahkan terdapat dua istilah bahasa Latin yang
diambil secara utuh, yaitu in sesus oratio dan in aures. Kata bahasa Jawa yang digunakan untuk
penjabaran itu hanyalah kata lan sapanunggalane (dan lain-lainnya) yang disingkat dengan
(lsp).

Kasus yang sama terjadi untuk semua kutipan yang lain. Ketidakmampuan bahasa Jawa
(penulis) artikel menemukan pengungkapan konsep ilmiah mengharuskan penulis teks
mengambil kutipan utuh dalam bahasa Indonesia tanpa upaya mengganti atau melakukan
paraphrasing dalam bahasa Jawa untuk kutipan tersebut. Hal ini tentu saja mendukung
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kenyataan tidak mampunya bahasa daerah ini untuk digunakan sebagai bahasa pengantar tulisan
ilmiah. Tabel yang berikut ini menunjukkan kutipan-kutipan tersebut.

Ciri lain yang menunjukkan kelemahan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar tulisan
ilmiah adalah penggunaan istilah teknis pinjaman dari bahasa Inggris melalui bahasa Indonesia.
Dengan cara lain dapat dikatakan bahwa peminjaman istilah-istilah  ini sifatnya tidak langsung
dari bahasa Inggris, melainkan melalui proses penyesuaian kaidah fonologis bahasa Indonesia
dahulu baru kemudian digunakan di dalam artikel ilmiah berbahasa Jawa ini. Dari sejumlah
istilah yang ditampilkan dalam Tabel 4, hanya ada beberapa istilah bahasa Inggris yang tidak
mengalami perubahan kaidah fonologis, yaitu kata headline, Fowl Plague, Medical Subject
Heading, dan virus.

Istilah Fowl Plague, Medical Subject Heading, dan virus itu merupakan istilah yang
merepresentasikan nama kasus. Dengan demikian, penulis teks tidak perlu berusaha
mengatakannya dalam bahasa Jawa (yang sebenarnya apabila dia ingin mengungkapkannya
dalam bahasa Jawa, ketiga istilah itu tidak akan dapat diakomodasi oleh bahasa daerah ini). Hal
ini juga berlaku untuk kata headline yang tidak ditemukan padanannya di dalam bahasa Jawa,
sehingga kata itu dipinjam secara utuh dari bahasa Inggris tanpa mengalami perubahan kaidah
fonologis.

Tabel 4. Istilah dari B Inggris ada yang lewat B Indonesia
epidemi prostasi strain virus A mikrobiologi
Medical Subject
Heading

miokardium interval elemen

pandemi bronkhitis nektrotasi mialgia glaxo wellcomes
relenza

serologis pneumonia intersisi virus influensa
B

tamiflu

strain virus pnemunia bakteri
sekunder

avian influensa patogenik

radhang mukosa nasal Streptococcus
pneumoniae

Fowl Plague avian influensa

faring haemophilus influenzae headline neuromidasi
konjungtiva Staphylococcus aureus virus infiltrasi

Tabel 3. Kutipan dalam Bahasa Indonesia
1. influo itu duwe makna ing antarane bermuara kedalam (Copiae in Italian),

masuk dengan diam-diam, merembes, menyusup, menyelinap, in sesus oratio,
in aures lsp.

2. Penyakit akut yang disebabkan oleh virus dengan gejala demam, radang
kataral traktus respiratorius atau gastrointestinalis. Mungkin menyerang
otak, menimbulkan nyeri kepala, insomnia, delirium, konvulsi, depresi
mental, neuritis. Dapat juga menimbulkan inflamasi reaksi tubuh atas jasad
renik.

3. Penyakit influenza bersifat akut yang disebabkan oleh virus, ditandai dengan
demam, radang selaput lendir saluran napas atau saluran cerna, mungkin
melibatkan otak, sehingga terjadi nyeri kepala dan gejala-gejala mental (yang
amat menjengkelkan).

4. Flu Mematikan Siap Menyerang!
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Kelemahan yang lain yang ditunjukkan oleh bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar artikel
ilmiah ini adalah rasa percaya diri yang kurang dari bahasa ini (atau dari penulis teks) akan
kepopuleran istilah-istilah bahasa Jawa bagi para pembaca sasaran. Sebenarnya penulis sudah
berusaha menggunakan istilah teknis dalam bahasa Jawa untuk konsep-konsep ilmiah tertentu.
Akan tetapi penulis merasa perlu memberikan back-up penjelasan konsep tersebut dalam bahasa
Indonesia untuk mengantisipasi seandainya para pembaca itu tidak memahami istilah teknis
dalam bahasa Jawa yang dia gunakan. Sebagai misal, dalam kalimat:

- Mujudake radhang selaput lendhir ana ing growongane irung (rongga hidung)
- Influensa tipe C dumadine ora ajeg (sporadis) virus tipe C
- Virus Influensa Hongkong iki ing kurun wektu 48 jam bisa nyerang organ internal

kaya dene uteg, jantung, kebuk (paru), ginjel lsp
Di dalam ketiga kalimat di atas, kata growongan irung, ora ajeg, dan kata kebuk merupakan
kata asli bahasa Jawa yang pada kasus di atas sebenarnya sudah dipilih oleh penulis artikel
untuk merepresentasikan konsep ilmiah. Namun demikian dukungan konsep dari bahasa lain
tetap diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpahaman para pembaca untuk istilah-istilah dalam
bahsa Jawa tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekhawatiran penulis artikel akan
tingkat kepopuleran istilah bahasa Jawa ini bagi para pembaca. Kasus yang sama juga terjadi
untuk beberapa istilah ilmiah yang lain yang ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kata/istilah Pinjaman untuk menerangkan Kata/istilah bahasa Jawa
lirwa (lalai) truthukan (menggigil) kang anyar (strain baru) ngawekani (mengantisipasi)

Selain itu, ciri kelemahan terakhir dari bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar tulisan
ilmiah di dalam majalah ini ditunjukkan oleh konstruksi kalimat yang disusun atas kata-kata
fungsional pinjaman; kata-kata bahasa Jawa yang digunakan di dalam kalimat-kalimat itu hanya
merupakan kata-kata yang sifatnya gramatikal. Sebagai contoh, kalimat Aktivitas antisipasi
Avian Virus (Flu Burung) iku kepriye ta? ini disusun atas kata-kata fungsional aktivitas,
antisipasi, Avian Virus, Flu Burung yang semuanya merupakan kata pinjaman dari bahasa
Indonesia/ Inggris. Sementara itu, kata iku, kepriye, dan ta adalah asli dari bahasa Jawa, namun
kata-kata ini di dalam konstruksi kalimat di atas hanya berfungsi sebagai elemen gramatikal.
Kasus yang sama terjadi pula pada beberapa konstruksi kalimat lain yang ditunjukkan oleh tabel
di bawah ini.

Tabel 6. Klausa dg Kata gramatikal untuk bahasa Jawa
Miturut Medical Subject Heading (MeSH) Influensa iku infeksi virus akut ing saluran
pernapasan
kang muncul dadi kasus seje-seje, epidemi atau pandemi, wujud serologis
kang disebabake dening strain virus kang beda disebut A, B, C.
Gejalane piye
Bisa wae muncul pnemunia bakteri sekunder dening Streptococcus pneumoniae,
haemophilus influenzae, utawa Staphylococcus aureus.
Kajaba Flu Burung
uga ana Flu Hongkong lan Flu Singapura
Aktivitas antisipasi Avian Virus (Flu Burung) iku kepiye ta?

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk istilah-istilah teknis yang bercetak tebal di atas,
bahasa Jawa belum mampu menyediakan kosa kata padanannya. Oleh karena itu, satu-satunya
jalan adalah mengambil kata-kata itu untuk digunakan seperti apa adanya di dalam kontruksi
kalimat bahasa Jawa. Kejawaan kalimat-kalimat itu sebenarnya hanya didukung oleh
penggunaan kata-kata bahasa Jawa yang berfungsi sebagai elemen gramatikal seperti kata iku
sebagai sebuah artikel, kepriye sebagai kata ganti tanya, dan kata ta untuk sebuah question tag.
Dengan demikian, konstruksi-konstruksi beberapa kalimat di atas merepresentasikan kelemahan
bahasa Jawa di dalam mengakomodasi ekspresi ilmiah.
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Pada sisi yang lain, artikel ilmiah di dalam majalah ini menunjukkan potensi dari bahasa
Jawa untuk bisa bekembang sebagai sebuah bahasa pengantar tulisan ilmiah. Potensi yang
pertama ditunjukkan oleh keluwesan kaidah fonologis dari bahasa ini di dalam mengakomodasi
kata-kata/istilah-istilah teknis pinjaman dari bahasa asing untuk disesuaikan dengan aturan yang
ada di dalam bahasa ini dan kemudian digunakan sebagai bahan dalam tulisan ilmiah berbahasa
Jawa. Proses pengubahan kata/istilah asing itu terjadi melalui tahap sebagai berikut. Pertama
kata/istilah teknis asing (bahasa Inggris) itu sudah mengalami proses peminjaman melalui
bahasa Indonesia, sehingga sudah disesuaikan dengan kaidah fonologis bahasa Indonesia.
Kata/istilah asing itu juga bisa diambil langsung dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
Sebagai misal, kata bahasa Inggris existence dipinjam dan mengalami perubahan kaidah
fonologis bahasa Indonesia menjadi eksistensi atau etymology menjadi etimologi. Selanjutnya
kata-kata ini diambil ke dalam bahasa Jawa, dianggap sebagai kata/istilah bahasa Jawa,
sehingga kata/istilah itu akan mengalami proses konjugasi morfologis bahasa Jawa, seperti
misanya eksistensine dan etimologine dalam kalimat:

Eksistensine penyakit influensa iku muncul ......
Mangkono mau etimologine tembung Influensia kasebut....

Penambahan akhiran bahasa Jawa  -ne membuat kata/istilah pinjaman tersebut sangat berasa Jawa.
Untuk kata/istilah yang berasal dari bahasa Indonesia, tahapan yang dilalui menjadi lebih

pendek. Setelah kata/istilah bahasa Indonesia itu diambil dan dianggap sebagai kosa kata bahasa
Jawa, tahap berikutnya adalah memperlakukan mereka seperti kosa kata bahasa Jawa (asli) yang
lain. Sehingga penulis dapat mengolahnya dengan aturan morfologis bahasa Jawa untuk bisa
berfungsi secara sintaksis di dalam sebuah tulisan ilmiah. Sebagai misal, kata muncule dibentuk
dengan mengambil kata muncul dalam bahasa Indonesia, kemudian kata ini dianggap sebagai
kosa kata bahasa Jawa, dan kemudian diperlakukan dengan proses morfologis bahasa Jawa yang
ditunjukkan dengan penggunaan akhiran –ne. Demikian  pula dengan kata ngancurake yang
dibentuk dengan mengambil kata hancur atau menghancurkan, kemudian menambah atau
mengganti imbuhan yang ada dengan imbuhan bahasa Jawa, sehingga kedua kata tersebut
menjadi berasa Jawa.

Namun demikian, terdapat beberapa kata/istilah yang dipinjam dari bahasa Indonesia
yang mengalami penyesuaian kaidah fonologis dahulu sebelum dianggap sebagai kosa kata
bahasa Jawa dan kemudian diperlakukan seperti kosa kata bahasa Jawa yang lain. Kata tandha-
tandhane dibentuk dengan mengambil kata tanda-tanda dari bahasa Indonesia yang kemudian
dipinjam dengan menyesuaikan ejaannya menjadi tandha-tandha untuk bisa diterima dan
dianggap sebagai kosa kata bahasa Jawa. Kemudian barulah kata ini mengalami proses
morfologis dengan afiksasi penambahan imbuhan –ne. Seperti dalam kalimat “Tandha-
tandhane yaiku anane radhang mukosa nasal, faring, lan konjungtiva...”. Selain itu, ada juga
kata/istilah yang dipinjam dari bahasa Indonesia yang hanya mengalami perubahan kaidah
fonologis dan belum mengalami proses morfologis seperti kata radhang dan lendhir yang
berasal dari kata radang dan lendir di dalam kalimat sebagai berikut, “Mujudake radhang
selaput lendhir ana ing growongane irung (rongga hidung)”

Bahasa Jawa mempunyai bunyi [dh] yang lebih alveolar seperti yang terdengar dari
konsonan /d/ dalam kata bahasa Indonesia tanda.  Di  dalam bahasa ini  juga terdapat  bunyi  [d]
yang lebih dental yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, manakala
penulis artikel mengambil istilah radang dan lendir dari bahasa Indonesia, maka untuk
menganggap dua kata itu sebagai kata bahasa Jawa dia harus menyesuaikan ejaannya agar
terbaca dengan benar secara kaidah. Oleh karena itu, kalimat di atas menunjukkan radhang dan
lendhir sebagai kosa kata bahasa Jawa dan kata hidung sebagai kosa kata bahasa Indonesia,
padahal kualitas /d/ yang dimiliki ketiga kata tersebut terbaca sama. Tabel di bawah ini
menunjukkan lebih banyak istilah yang serupa yang digunakan di dalam tulisan ilmiah
berbahasa Jawa.
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Tabel 7. Istilah/kata Pinjaman yang Disesuaikan dg Kaidah B. Jawa
etimologine tandha-tandhane dipahami kesehatane
ekistensine muncule diwaspadai pusate perdagangan
disebabake variasine ginjel mutasine
gejalane intervale panaliten ngancurake

PENUTUP

Ciri-ciri kelemahan dan kekuatan bahasa Jawa yang ditemukan dalam tulisan ilmiah Kesarasan
dalam majalah Panjebar Semangat merupakan bukti terjadinya kondisi impotensi dan juga
komplikasi dari bahasa Jawa dalam mengakomodasi tulisan ilmiah. Kedua kondisi tersebut
ditunjukkan oleh ketidakberdayaan bahasa daerah ini dalam menyediakan istilah-istilah padanan
untuk berbagai macam istilah teknis yang diperlukan untuk mengemukakan ide-ide ilmiah.
Berangkat dari kondisi ini, maka jalan yang diambil penulis artikel dalam mengemukakan ide-
ide itu adalah dengan meminjam istilah-istilah teknis secara utuh dari bahasa sumbernya (bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris), misalnya dalam kalimat: “Lha yen secara terminologi
(peristilahan) pengertene influensia kuwi piye?”. Kelemahan lain yang ditunjukkan oleh
bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar tulisan ilmiah ditunjukkan oleh peminjaman ekspresi
definisi dari bahasa lain untuk mendefinisikan konsep-konsep ilmiah, misalnya: Penyakit
influenza bersifat akut yang disebabkan oleh virus, ditandai dengan demam, radang
selaput lendir saluran napas atau saluran cerna, mungkin melibatkan otak, sehingga
terjadi nyeri kepala dan gejala-gejala mental (yang amat menjengkelkan). Kekhawatiran
tingkat popularitas istilah bahasa  jawa juga menjadikan penulis artikel menyediakan
istilah/konsep pinjaman dari bahasa lain untuk membantu pembaca memahami istilah konsep
ilmiah yang diungkapkan dalam bahasa Jawa, sebagai contoh: Influensa tipe C dumadine ora
ajeg (sporadis) virus tipe C

Namun demikian, kondisi impoten ini kemudian berlanjut menjadikan kondisi komplikasi
bagi bahasa ini. Hal ini sebenarnya sudah berusaha dikurangi oleh sifat lentur bahasa Jawa
dalam mengakomodasi semua kata pinjaman dengan aturan dan kaidah yang luwes, misalnya
dengan akomodasi kaidah fonologis dan morfologis bagi kata-kata pinjaman seperti dalam
contoh sebagai berikut: “Mangkono mau etimologine tembung Influensia kasebut....”.

Akan tetapi pada akhirnya tetap saja di dalam banyak konstruksi kalimat bahasa Jawa
hanya mampu menyumbang elemen gramatikal di dalam struktur kalimat yang dibuat; bagian
lain yang lebih penting perannya diambil oleh semua kata pinjaman dari bahasa lain—baik itu
bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahkan untuk mengungkapkan definisi konsep-
konsep ilmiah, bahasa Jawa di dalam tulisan ini sama sekali tidak berdaya dan tidak berfungsi.
Penulis artikel selalu mengutip definisi konsep-konsep ilmiah tersebut secara utuh di dalam
bahasa aslinya. Fenomena ini juga merupakan kelemahan dari bahasa Jawa. Temuan ini
menunjukkan pola perkembangan dan kondisi bahasa Jawa yang sejalan dengan pernyataan
Suwanto (dalam presentasi KLN X di Bali 2002) bahwa banyak istilah yang berkaitan dengan
nama-nama alat rumah tangga yang hilang dari bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan oleh
masuknya alat-alat rumah tangga modern yang hanya “diimpor” oleh masyarakat Jawa,
sehingga bahasa Jawa tidak mampu mengakomodasi untuk memberikan nama alat-alat modern
itu dalam bahasa Jawa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka seharusnya para penulis artikel ilmiah perlu
melihat kemampuan bahasa Jawa di dalam meleburkan kata-kata pinjaman untuk
diakulturasikan dengan sistem dan kaidah gramatika bahasa Jawa. Selain itu, para ahli bahasa
Jawa seharusnya juga memikirkan kemungkinan adanya sistem tata pembentukan istilah ilmiah
dalam bahasa Jawa. Dengan adanya aturan pembentukan itu, diharapkan para penulis ilmiah
dalam bahasa Jawa akan mempunyai pedoman di dalam mencari atau membuat istilah-istilah
ilmiah yang dapat berterima di dalam bahasa Jawa.
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CATATAN
*  Penulis berterima kasih kepada mitra bebestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan

makalah.
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