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Sejak ditetapkannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional dan bahasa negara pada tahun 1946. seJak itu pula 
fungsi-fungsi Bahasa Jawa pada bidang-bldang kedinasan. 
keilmuan. dan beberapa aspek kehidupan yang bersifat 
resml. mengalami penurunan. Bahasa Jawa sendiri difung
sikan pada bidang-bidang yang beraifat tidak ream! Baja. 

Sementara J. tu ketatnya desakan Bahasa Indonesia dan 
beberapa bahas.. lain di kalangan !tnis Jawa perkotaan. Ba
hasa Jawa distnyalir oleh beberapa kalangan. telah menga
lami penurunan elesistensi pada masyarakat tuturnya. Bahkan 
ada bj>berapa kal angan yang berpendapat. bahwa rnasyarale'at 
tutur Bahasa Jawa sebagian telah bersikap negatif. teruta
ma kalangan generasi mUdanya. 

Penelitian in! akan mencoba menyimak bagaimanakah 
sebenarnya eksistensi B~hasa Jawa di kalangan remaJa Etnis 
Jawa Kotamadya'Surabaya;, Pertanyaan utama yang akan dija
wab dalam penelitian ini adalah sejauh manakah perilaku 
komunikasi remaJa Kotamadya Surabaya dalam menggunakan 
Bahasa Jawa, dan sejauh manakah sikap mereka saat. in!. 

Secara rinci. tujuan penelitian in! Ingin mengetahul; 
(1) SeJauh mana Bahasa Jawa Ngoko masih dipergunakan oleh 
remaja perkotaan. (2) SeJauh mana Bahasa Jawa Kromo masih 
dipergunakan. (3) Bagaimanakah sikap dan kesadaran remaja 
dalam berbahasa Jawa. baik Ngoko maupun Kromo. 

Tipe penelit.!an 	 yang dilakukan in! adalah stud! 
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deskript-if. yakni mencoba memberikan gambaran yang rinei 
mengenai eksistensi Bahasa Jawa di kalangan remaja Et.nis 
Jawa di Kot.amadya Surabaya. 

Populasi penelitian in~ adalah ramaja Kot.amadya Sura~ 
baya dari Etnis Jawa, yang duduk di bangku SLTP atau SLTA. 
Jumlah ",ampel yang di wawanearai di t.etapkan 100 remaja, 
yang di t.ent.ukan dengan t.ekni k purposi f , dengan peri nei an 
eo responden dari SLTP dan eo dari SLTA. 

Dat.a dikumpulkan dangan tiga cara. yait.u. per t.ama , 
di pandu dengan kuesioner berstrukt.ur. kedua, dengah 
perekaman dan peneatatan. dan ketiga. pengumpulan data 
sekunder dari berbagai sumber. 

Data yang berhasil dikumpulkan akan dltampilkan dalam 
bentuk tabel-tabel. baru kemudian diintepretasi. sehingga 
benang merah dari berbagai data yang diperolehakan t.ampak 
art-inya. Dalam penelit.ian in1 t-idak digunakan perhit.ungan 
st-atist-ik. 

Dar! hasil wawancara. beberapa t.emuan pokok dalam 
penelit-ian ini adalah: (1) Ada sebagian remaja yang mulai 
tidak lancar berbahasa Jawa Ngoko, Ca) Sebagian besar 
remaja kurang bisa memakai Bahasa Kromo dengan lancar. (3) 
Remaja wanit.a. dan remaja SLTP cenderung tidak lancar 
berbahasa Jawa. (4) rungsi Bahasa Indonesia seka,rang ini 
t.elah mampu menggeser Bahasa Jawa Kromo. t.erut.ama unt.uk 
berkomunlkasi dengan kakek/nenek atau orangtua, (6) 
Sebagian be,!!,ar remaJa kurang suka t.erhadap baeaan yang 
barbahasa Jawa. 

Saran unt.uk menangkal hah-hal di at.as, harus ada 
kerjasama dari berbagai pihak. baik it.u pihak t.erkait. di 
lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah tangga. 
unt.uk sal i ng beker j a sama dan sal i ng mengi 1111 antara satu 
dangan yang lain. 
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