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Abstrak: Pemakaian bahasa selalu berhubungan dengan masyarakat. Bahasa dipengaruhi masyarakat 

pemakainya. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh situasi dalam konteks sosialnya. Dari fenomena 

tersebut terjadilah keanekaragaman bentuk bahasa dalam masyarakat. Soepomo Poedjosoedarmo (dalam 

Suwito, 1983: 23) menyebutkan bahwa variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam 

bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Melalui 

variasi bahasa itulah dapat dilihat potret kemiskinan Kota Bandung melalui bahasa yang berlaku dalam lirik 

pengantar pengamen jalanan (punk). Bahasa yang digunakan dalam lirik tersebut mengandung bentuk 

satire maupun variasi bahasa ken di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin lebih diperhatikan 

keberadaannya dengan lirik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potret kemiskinan Kota 

Bandung melalui analisis variasi bahasa dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu bertumpu pada objek alamiahnya. Jadi, 

penelitian ini akan mendeskripsikan variasi bahasa yang terkandung dalam lirik pengantar pengamen 

jalanan (punk). Penelitian ini dilaksanakan di jalan raya Kota Bandung khususnya di angkot-angkot Bandung 

Raya yang biasanya terdapat pengamen jalanan yang bergaya punk. Data yang diteliti berupa lirik khas 

pengantar pengamen jalanan termasuk di dalamnya informasi mengenai awal-mulanya lirik itu terbentuk 

beserta keadaan sosial pemilik lirik tersebut. Adapun sumber datanya diperoleh dengan cara rekaman 

diam-diam dan juga wawancara langsung dengan para pengamen jalanan bergaya punk tersebut.   
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PENDAHULUAN  

Bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan hubungan 

sosial dengan individu lain. Manusia disosialisasikan melalui bahasa dan melalui interaksi sosial lah manusia bisa 

saling memahami. Maka pemakaian bahasa tersebut tidak terpisah dari interaksi sosial, kebudayaan, dan 

kepribadian. Sebab adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan satu sama lain itulah muncul variasi-variasi 

bahasa di mana asal terbentuknya karena keragaman sosial dari penutur dan keragaman dari fungsi bahasa. Sifat 

keheterogenan dari penutur satu dengan yang lain yang ditunjang dengan sifat bahasa yang arbiter juga 

memungkinkan melahirkan variasi dalam bahasa tersebut.  

Salah satu unsur penting dalam menunjukkan variasi bahasa adalah penutur yang menuturkan suatu 

bahasa. Pengamen jalanan bergaya punk memiliki lirik pengantar khasnya yang bisa menunjukkan ciri khas 

tuturannya. Ciri khas tersebut dapat menunjukkan variasi bahasa pengamen jalanan bergaya punk. Dalam 

penelitian ini, variasi bahasa yang khas digunakan oleh pengamen jalanan (punk) itu adalah variasi bahasa ken. 

Juliansyah (2013) dalam skripsinya “Presentasi Diri Pengamen Bergaya Punk di Perempatan Terusan Jalan 

Jakarta Bandung” menemukan karakter pengamen punk di dalam panggung belakang, di dalam panggung tengah, 

dan di dalam panggung depan. Di panggung depan, Juliansyah menyatakan bahwa lirik pengantar pengamen yang 

digunakan oleh anak-anak punk bersifat mengancam agar pendengar memberikan uang. Untuk itu, penelitian ini 

lebih berfokus kepada lirik pengantar pengamen yang biasa digunakan oleh anak-anak punk tersebut. 

Aprianti, dkk (2015) dalam makalahnya berjudul “Analisis Pragmatik Kalimat Pengantar Ngamen Anak 

Punk” menyimpulkan bahwa kalimat pengantar pengamen anak punk mengandung makna yang cenderung ingin 

menarik empati secara representatif dan deklaratif. Analisis pragmatik yang telah dilakukan, akan lebih lengkap 

apabila lirik pengamen jalanan (punk) dikaji lebih lanjut dengan kajian sosiolinguistik sehingga dapat dilihat lirik 

tersebut berdasarkan keadaan sosial di lapangan. 
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Cahyandani (2012) dalam skripsinya “Register Bahasa Ken pada Pengemis di Lingkungan Kota Surakarta” 

menunjukkan bahwa register bahasa ken memiliki ciri fonologi dan kosakata khusus. Dalam hal ini, penelitian ini 

juga akan menggunakan ilmu fonologi sebagai acuan untuk mengkaji sosiolinguistiknya. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah bahwa peneliti 

adalah instrumen pentingnya, teknik pengumpulannya dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009). Objek yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah potret variasi bahasa ken dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk). Data diambil 

dari tuturan pengamen jalanan bergaya punk yang ada di Kota Bandung. Data yang diperoleh direduksi dan 

diambil satu data yang dianggap paling lengkap untuk dikaji.  

Peneliti menggunakan teori sosiolinguistik sebagai teori acuan. Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri 

khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, 

berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat tutur (Fishman, 1972). Adapun variasi 

bahasanya dapat dijabarkan pula dengan teori fonologi. Fonologi adalah bagian dari kajian linguistik yang 

mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia (Chaer, 2013). Dari bunyi-bunyi bahasa 

yang diproduksi oleh pengamen jalanan bergaya punk itu dapat dilihat variasi bahasa yang dihasilkan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini meliputi analisis fonologi berupa bunyi segmental dan 
suprasegmental dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk) dan variasi bahasa ken dalam lirik pengantar 
pengamen jalanan (punk). Lirik pengantar pengamen jalanan (punk) yang dimaksud adalah sebagai berikut. 
Ya permisi kakak bunda 
Barangkali ada sedikit keikhlasannya ya 
Harta benda takan dibawa mati 
Yang dibawa mati amal ibadah ya 
Mohon maaf bila kami di sini mengganggu perjalanan anda 
Anda tidak tuli kami juga tidak tuli 
Anda punya perut kami juga punya perut 
Gimana ya anak kalian nanti seperti kami 
Mohon maaf bila kami di sini salah ucap 
Ya seribu duaribu takkan jatuh miskin ya 
Receh-recehnya ya buat tambah-tambah makannya ya  
     (ditranskripsi dari lirik pengantar pengamen jalanan pada tanggal 
18 Mei 2019 pukul 17.30) 
 
FONOLOGI 

Studi fonologi mencakup fonetik dan fonemik. Analisis ini meliputi keduanya karena tuturan yang 
dimaksudkan berupa data lirik pengantar pengamen juga tuturan rekamannya. Analisis fonologi dalam lirik 
pengantar pengamen jalanan (punk) meliputi analisis bunyi segmental dan suprasegmental. 

Secara segmental, terdapat pengulangan bunyi [ya] sebanyak 8 kali. Bunyi [ya] di akhir kalimat sebanyak 
4 bunyi, bunyi [ya] di awal kalimat sebanyak 2 bunyi, dan 2 bunyi [ya] berada di tengah kalimat. Secara umum, 
bunyi segmental yang terdapat dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk) ini tidak berbeda dengan bunyi 
bahasa Indonesia sehari-hari.  

Secara suprasegmental, terdapat tekanan atau stres yang berkaitan dengan keras lemahnya bunyi. 
Tekanan keras ditunjukkan pada setiap bunyi [ya]. Bunyi [ya] yang ditekan tersebut mengindikasikan adanya 
permintaan agar pendengar menyetujui setiap tuturan yang dituturkan pengamen tersebut. Adapun bunyi lain 
selain [ya] tekanannya lemah. Hal itu bermakna bahwa pendengar tidak memberikan ruang bicara kepada 
pendengarnya melainkan seakan memaksa untuk menyetujui apapun yang dituturkan oleh pengamen tersebut. 
Permintaan tersebut adalah meminta uang dan keikhlasannya yang ditandai dalam tuturan “Ya seribu duaribu 
takkan jatuh miskin ya”.  

 Secara suprasegmental juga, intonasi yang dihasilkan oleh penutur pengamen jalanan adalah intonasi 
yang datar. Intonasi datar digunakan untuk meminta-minta kepada pendengarnya karena intonasi datar 
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bernuansa pasrah (Ola dan Ola, 2005). Adapun durasi yang dihasilkan dari tuturan lirik pengantar pengamen 
jalanan (punk) tersebut adalah durasi singkat. Durasi singkat ini menunjukkan ketidaksungguhan penutur dalam 
menuturkan maksud yang ingin disampaikannya.  
 

SOSIOLINGUISTIK 

Fishman (1971) mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan fungsi berbagai 

variasi bahasa, serta hubungan di antara bahasa dengan ciri dan fungsinya dalam suatu masyarakat bahasa. Ciri-

ciri bahasa dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk) sudah dipaparkan dalam aspek fonologinya. Analisis 

sosiolinguistik ini berusaha menghubungkan ciri fonologi itu dalam aspek sosial kemasyarakatannya. Hal itu bisa 

disebut dengan analisis variasi bahasa dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk). 

Bila variasi bahasa dilihat berdasarkan penuturnya, ada yang dinamakan sosiolek atau dialek sosial. 

Sosiolek yaitu variasi yang berkaitan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya (Chaer dan Agustina, 

2010:64). Dalam hal ini, kelas sosial penutur berada di golongan bawah sehingga menimbulkan variasi bahasa 

yang unik berdasarkan status sosialnya. Menurut Chaer dan Agustina (2010:66), variasi bahasa sosiolek terbagi 

menjadi akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Dalam lirik pengantar pengamen jalanan 

(punk) ditemukan banyak variasi bahasa ken dilihat dari segi maknanya yang terkesan meminta atau merengek 

sesuatu kepada pendengar tuturan. Kesan meminta atau merengek sesuatu tersebut juga dibuktikan dalam 

analisis bunyi bahasanya secara segmental maupun suprasegmental yang telah dipaparkan sebelumnya.  

Variasi bahasa dari segi penutur dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk) ini terlihat dialek sosial 

(sosiolek). Sosioleknya dari golongan kelas bawah karena terdapat variasi bahasa ken yang tercermin dalam bunyi 

bahasa maupun makna lirik secara eksplisit bahwa penutur meminta-minta atau merengek uang kepada 

pendengarnya. Dalam lirik “Gimana ya kalau anak kalian seperti kami” menunjukkan ketimpangan sosial yang 

dirasakan oleh penutur bahwa status sosial penutur dengan pendengar tidak sama. Dalam hasil wawancara, 

terdapat keterangan bahwa mereka menggunakan lirik ini agar terkesan lebih sopan di hadapan pendengar. 

Namun, yang pendengar rasakan justru sebaliknya. Lirik tersebut lebih dekat kepada ancaman. Adanya 

miskomunikasi tersebut dapat terjadi karena perbedaan kelas sosial pendengar dan penutur. Perbedaan kelas 

sosial tersebut bisa saja karena tingkat pendidikan penutur yang rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar 

(SD). 

Variasi bahasa dari segi pemakaian atau fungsiolek berkaitan dengan masalah untuk apa bahasa itu 

digunakan. Lirik pengantar pengamen jalanan (punk) ini dapat dilihat tujuan tuturannya dengan melihat kosa kata 

yang terdapat dalam lirik. Ada kata keikhlasan, harta benda, perut, seribu duaribu, miskin, receh-recehnya, dan 

makan yang menunjukkan bahwa lirik pengantar tersebut dituturkan dengan tujuan merengek-rengek harta 

kepada pendengar. Ini memperkaya variasi bahasa ken yang terdapat dalam lirik. 

Selanjutnya, Martin Joos (1967) membagi variasi bahasa dari segi keformalan yaitu ragam beku (frozen), 

ragam resmi (formal), ragam usaha (konsultatif), ragam santai (casual), dan ragam akrab (intimate). Lirik 

pengantar pengamen jalanan (punk) menggunakan ragam usaha (konsultatif) yang menunjukkan usaha 

pengamen dalam meminta-minta uang kepada pendengar. Hal itu dibuktikan dengan penggunaan kosakata 

formal dan kosakata nonformal. Kosakata formal dibuktikan dengan penggunaan kata “anda” untuk menunjuk 

pendengar. Sedangkan kosakata nonformal terdapat dalam kata “takan” yang berarti “tidak akan”. Ragam usaha 

atau konsultatif ini biasanya berorientasi pada hasil produksi (Chaer, 2010). Dalam hal ini, ragam usaha digunakan 

untuk berorientasi pada hasil mendapatkan uang dari pendengar.  

Variasi bahasa dari segi sarana dalam lirik pengantar pengamen jalanan (punk) dilihat dari segi sarana 

lisan, bukan tulisan. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan meminta-minta yang digambarkan dalam variasi bahasa 

ken itu ditujukan agar mendapat hasil secara langsung dan cepat, tanpa media tulisan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Variasi bahasa ken yang terdapat dalam lirik pengantar pengamen jalanan bergaya punk dapat dilihat 

dari segi fonologinya. Variasi bahasa ken dilihat dari segi segmental maupun suprasegmental yang menunjukkan 

usaha pengamen jalanan (punk) untuk meminta uang kepada pendengarnya secara langsung dan cepat setelah 

tuturan lirik pengantar pengamen dituturkan. 
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