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ABSTRAK 

Penelitian ini mengenai bahasa lokal di Malang yang sudah ada sejak jaman penjajahan namun 

masih bertahan hingga saat ini. Arek Malang menyebut bahasa ini sebagai basa walikan 

dikarenakan kosa kata bahasa ini merupakan kata-kata yang diambil dari bahasa Jawa dan 

Indonesia namun diucapkan secara terbalik. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

antara lain, apakah fungsi basa walikan dalam komunikasi yang dilakukan oleh arek Malang? 

Kemudian bagaimana peran media massa dalam upaya pelestarian basa walikan di Malang? serta 

bagaimana basa walikan menjadi identitas arek Malang? Metode yang digunakan untuk 

menganalisis fenomena basa walikan sebagai identitas budaya arek Malang adalah menggunakan 

analisa kualitatif secara deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan situasi 

kebahasaan yang ada di Malang. Lokasi penelitian yang digunakan adalah stadion kanjuruhan, 

kantor JTV Malang, dan kantor Malang Pos. Lokasi tersebut dipilih informan dengan sengaja 

untuk memudahkan peneliti dalam menggali informasi terkait fokus penelitian. Informan yang 

digunakan dalam penelitian ini ada tujuh orang. Dua orang dari media massa dan lima orang 

aremania. Penentuan informan sesuai dengan konsep Spradley yakni informan yang mengalami 

enkulturasi penuh, terlibat langsung dalam perkembangan budaya, memiliki waktu yang cukup 

untuk melakukan wawancara, dan tidak melakukan analisa dalam memberikan informasi. Dalam 

pengumpulan data, peneliti melakukan observasi di televisi lokal, koran lokal, dan mengamati 

gaya bahasa arek Malang saat berkomunikasi dengan temannya serta melakukan wawancara 

mendalam dengan informan. Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka yang diperoleh dari 

internet, jurnal, serta artikel yang terkait dengan masalah yang diangkat. Setelah data dari lapangan 

dirasa cukup, peneliti memilah-milah data dan dikategorikan sesuai dengan tujuan peneltian dan 

terakhir menganalisanya.  
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Berdasarkan analisa Peneliti basa walikan memiliki berbagai fungsi bagi arek Malang, yakni 

fungsi regulasi, fungsi representasi, fungsi interaksi dan fungsi personal. Fungsi tersebut 

merupakan pengembangan dari fungsi awal dari basa walikan yang merupakan bahasa sandi bagi 

para pejuang kemerdekaan. Seiring perkembangan jaman, penggunaan basa walikan dapat 

ditemukan dalam media massa. Penggunaan basa walikan dalam media massa adalah untuk 

melestarikan basa walikan sebagai budaya lokal Malang. Penyebaran basa walikan yang dibawa 

oleh arek Malang saat berada di luar Malang menyebabkan orang luar mengidentifikasi basa 

walikan sebagai identitas budaya arek Malang. Di Malang sendiri terdapat sebuah anggapan 

bahwa arek Malang yang tidak bisa berbicara menggunakan basa walikan maka akan diragukan 

identitas ke-Malang-annya. 
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