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Abstract 

 
Campursari is a Javanese music genre which was popularized by Manthous, a Javanese 
artist. In general, campursari is known as a combination essence between instruments 
such as gamelan and western diatonic instruments, as well as a combination essence 
within Indonesian national music genres, e.g. kroncong and dangdut. Although there 
are no written references which sufficiently explained about campursari, but it begin to 
catch the attention of Javanese people in the end of 1980s. The lack of sufficient 
references leads to the first question of this writing, which tries to inform about the 
background of campursari. Furthermore, the Javanese people today have had a social 
change. They have moved to big cities and have various professional jobs rather than 
being farmers. Their cultural interests have changed and opened a spot where music 
industry might come and give its influence. Moreover, the creativity process of 
campursari has more freedom of act because it lacks of specific meter. Song writers 
may create their own patterns by having the similar rhyme in a stanza or by using 
lexicons of non-Javanese language or the lexicons of other languages due to their 
ability as bilingual or multilingual. Therefore, a second question is raised. The question 
refers to the language change in campursari. The aim of this writing is to answer 
research questions. Therefore, four prehipotheses might be raised. First, campursari 
occurred as a reply on modernity within Javanese community. Second, campursari 
occurred as a music innovation after it is accepted by music industry and Javanese 
people. Third, language change in campursari occurred because of Javanese speakers 
abilities whose mostly are bilingual and multilingual. The last, language change is 
productively occurred only in lexicon. However, these prehipotheses are still widely 
open for further research.   
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I. Pendahuluan 

Kemajuan teknologi merambah dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu 
bidang yang terkena pengaruh kemajuan teknologi adalah bidang teknologi musik di 
dunia barat. Para seniman barat melakukan inovasi dengan memunculkan alat musik 
diatonis seperti keyboards, gitar elektrik hingga drum; di mana kemunculan alat-alat 
musik tersebut mempunyai pengaruh secara global hingga ke Indonesia, tidak terkecuali 
masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang hidup di tengah pengaruh modernisasi 
teknologi secara tidak langsung harus mulai mengadaptasi alat-alat musik barat untuk 
menjawab tantangan jaman. Saat para seniman Jawa pada awalnya hanya bereksplorasi 
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dengan alat musik pentatonis, dalam hal ini gamelan; mereka kemudian mulai 
mengadaptasi modernisasi tersebut melalui proses akulturasi budaya yang 
menggabungkan antara alat musik pentatonis dengan alat musik diatonis. Proses 
akulturasi kebudayaan itu kemudian memunculkan jenis musik baru yang kemudian 
dikenal hingga saat ini sebagai musik dengan genre campursari. 

Akan tetapi, penelitian mengenai campursari belum banyak dilakukan. Oleh 
sebab itu, penjelasan mengenai latar belakang pemunculan campursari masih 
menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi, campursari sebagai genre musik Jawa ternyata 
tidak sepenuhnya mempunyai lirik yang berbahasa Jawa karena campursari yang 
muncul di abad ke-21 ternyata mulai mengadopsi bahasa asing (bahasa di luar Bahasa 
Jawa) dan memunculkan perubahan bahasa. Maka dari itu, apakah alasan-alasan yang 
melatarbelakangi perubahan bahasa juga menjadi salah satu pertanyaan penelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dua pertanyaan yang muncul di atas. 
Akan tetapi, karena keterbatasan bahan acuan berdasarkan penelitian-penelitian 
terdahulu, maka jawaban-jawaban yang dihasilkan masih bersifat prehipotesis untuk 
dilanjutkan dalam penelitian lebih lanjut. 

II. Pembahasan 

2.1 Latar Belakang Pemunculan Campursari  

Campursari sebagai salah satu genre musik Jawa ternyata belum banyak 
diminati sebagai bahan acuan penelitian. Keterbatasan bahan acuan mengenai 
campursari memunculkan pertanyaan mengenai era pemunculan campursari. Secara 
umum, era pemunculan campursari hanya diketahui berdasarkan kemunculan musik 
campursari  di akhir tahun 1980-an saat mulai dipopulerkan oleh Manthous. Akan 
tetapi, hal ini memunculkan perdebatan mengingat penggabungan musik pentatonis dan 
diatonis sudah muncul sebelum era 1980-an di tengah masyarakat Jawa. Hal ini 
dibuktikan dengan sudah adanya komposisi musik yang diciptakan oleh seniman Kraton 
Yogyakarta dan Sala dengan pakem Ladrang Jati, yaitu sebuah komposisi musik yang 
dihasilkan melalui seperangkat gamelan yang dikolaborasikan dengan terompet dan 
tambur1 dan menghasilkan musik sejenis campursari.  Selain itu, pendapat-pendapat 
yang bermunculan di tengah masyarakat secara umum juga mengatakan apabila 
Manthous adalah sosok seniman Jawa yang mulai mempopulerkan campursari, atau 
bahkan menciptakan terminologi “campursari”2 saat beliau membentuk grup musik 
campursari Maju Lancar di tahun 1993, akan tetapi beliau bukan merupakan sosok 
pertama yang menciptakan komposisi musik dengan genre campursari. Akan tetapi, 
perdebatan seputar awal pemunculan campursari sebagai sebuah genre merupakan hal 
yang umum terjadi. Richter (2008) menyatakan bahwa penentuan suatu genre dalam 
kebudayaan Indonesia bersifat kompleks sehingga dapat memunculkan perdebatan. 
Akan tetapi, untuk kasus campursari, sepertinya perdebatan secara umum hanya 
mengacu kepada sosok “penemu” campursari, akan tetapi tidak kepada komposisi 

                                                 
1 Terima kasih untuk Bapak Ari Prasetyo, M.Si. untuk masukan seputar musik diatonis dan pentatonis 

pada saat panel diskusi ICSSIS 2009 berlangsung. 
2 Terima kasih untuk Bapak Max Richter, PhD. atas informasi seputar pengakuan Manthous bahwa dia 

adalah “penemu” campursari dalam panel diskusi ICSSIS 2009. Max Richter telah bertemu secara 
langsung dengan Manthous dan melakukan wawancara mengenai campursari. 
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musik dan lirik campursari, sehingga masyarakat Jawa dapat dengan mudah menerima 
campursari sebagai salah satu genre musik yang baru dalam budaya Jawa.  

Campursari menurut Soetandyo (2002) adalah penyajian gendhing semacam 
klenengan/uyon-uyon dengan diiringi gamelan yang dipadu dengan alat musik diatonis, 
kadang-kadang menampilkan beberapa gendhing yang dirangkai menjadi satu dan 
disajikan berturut-turut. Akan tetapi, masyarakat Jawa secara umum lebih mengenal 
campursari sebagai pencampuran dari sari-sari (dalam hal ini musik), yang dihasilkan 
dari beberapa jenis alat musik dan beberapa genre musik yang lain seperti kroncong dan 
dangdut. Pengertian campursari oleh masyarakat Jawa tersebut didukung oleh 
pengertian campursari menurut Richter (2008). Richter berpendapat campursari adalah 
penggabungan sari-sari/inti musik, yang dihasilkan dari penggabungan antara gamelan, 
alat musik diatonis barat seperti gitar bas, keyboards berteknologi tinggi, dan saksofon; 
serta diikuti oleh penggabungan alat-alat musik regional dan nasional, seperti kroncong 
ukulele dan dangdut drum.   

Secara lebih lanjut, genre musik tradisional Indonesia dan varian-variannya 
dapat dikatakan sebagai seni murni kedaerahan apabila tidak terpengaruh oleh budaya 
barat (Richter, 2008). Campursari, sebagai salah satu jenis musik tradisional, sepertinya 
mengakomodasi pengertian tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai 
penanda kedaerahan, dan mengadaptasi musik lokal Indonesia, seperti kroncong dan 
dangdut. Walaupun ada pengaruh barat dalam musik campursari, tetapi bentuk 
interferensi tersebut lebih kepada penggunaan alat-alat musik untuk menggenapi 
harmoni, seperti penggunaan keyboard, gitar bas, dan drum.  

Akan tetapi, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai latar belakang 
kemunculan campursari, maka diperlukan adaptasi atas teori proses inovasi oleh 
Tschmuk (2006). Pertama, mari kita coba tarik kesimpulan bahwa gamelan adalah alat 
musik yang ditemukan (invented) oleh masyarakat Jawa, sedangkan alat-alat musik 
diatonis barat, seperti keyboard berteknologi tinggi, gitar akustik, gitar bas hingga gitar 
listrik, dan drum, adalah hasil temuan (invention) dalam budaya masyarakat barat; lalu, 
ukulele yang secara umum dipakai untuk bermain musik kroncong dan drum dangdut 
adalah hasil temuan (invention) masyarakat Indonesia. Semua alat-alat musik itu, 
(gamelan, alat-alat musik diatonis, dan ukulele kroncong serta drum dangdut) adalah 
hasil temuan yang sudah dikenal oleh para penggunanya. Dengan adanya para pengguna 
alat-alat musik musik tersebut, maka alat-alat musik tersebut sudah bukan lagi sebuah 
temuan (invention), tapi sudah merupakan inovasi karena sudah dapat diterima oleh 
pasar3. Oleh sebab itu, apabila pada awalnya masyarakat Jawa sebelum abad ke-20 
hanya mampu menerima gamelan sebagai alat musik utama mereka.  Maka setelah 
ditemukan dan dipasarkan teknologi baru dalam dunia musik, khususnya alat-alat musik 
diatonis barat, seniman-seniman Jawa secara tidak langsung harus mulai menerima dan 
mengadaptasi kemunculan alat-alat musik barat tersebut untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan jaman. Kemudian, seniman-seniman Jawa, seperti Manthous, mulai 
berusaha melalukan inovasi bermusik dengan menggabungkan alat-alat musik tersebut 
untuk menghasilkan harmoni yang baru dan mempunyai nuansa yang berbeda dengan 
yang sebelumnya.  

                                                 
3 Tschmuk (2006) menyatakan jika kemunculan inovasi dapat dikatakan sukses apabila dapat diterima 

oleh pasar . Pasar dalam hal ini adalah penjual  dan pengguna alat musik. 
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Kedua, dengan mengadopsi konsep Tschmuk mengenai pekerja kreatif, maka 
kita diharapkan dapat melihat eksistensi Manthous dalam memunculkan campusari 
sebagai hasil dari proses keativitas beliau. Tschmuk menggambarkan bahwa pekerja 
kreatif berbeda dari pekerja biasa atau pekerja non-creative karena para pekerja kreatif 
mempunyai kemampuan intelektual yang membuat mereka mampu menciptakan hal-hal 
yang bersifat mengagumkan dan meraih hal-hal yang berbeda dari masyarakat pada 
umumnya. Oleh sebab itu, tatkala Manthous sukses mempopulerkan campursari, beliau 
sebenarnya telah berhasil mengeksplorasi kreativitasnya dengan melakukan inovasi 
dalam bidang musik, dan sukses menciptakan terminologi kata campursari, yaitu kata 
gabungan yang berawal dari dua kata sebagai berikut: campur ‘mix’ dan sari ‘essence’.  
Terminologi tersebut kemudian mempunyai makna sebagai penggabungan keragaman 
alat-alat musik, dan jenis-jenis musik lokal dan regional Indonesia (kroncong dan 
dangdut). Maka dari itu, kemunculan campursari juga merupakan jawaban pekerja seni 
Jawa terhadap tantangan teknologi di abad ke-20, khususnya teknologi dalam bentuk 
alat-alat musik barat.  

Lebih lanjut, Tschmuk menjelaskan mengenai dua motif yang mampu 
memancing kretivitas para pekerja seni. Satu, motif internal untuk membanggakan 
kelompok sosialnya, dan dua, motif yang didasari oleh perasaan ingin menikmati proses  
penciptaan “ to feel the joy of creating” serta perasaan ingin menghasilkan sesuatu 
“getting things done.”  Dalam kasus campursari, kemunculan campusari secara otomatis 
sudah menjawab motif pertama, yaitu menunjukkan kebanggan pada kelompok sosial 
tertentu, dalam hal ini kelompok masyarakat Jawa. Kemunculan campursari juga 
merupakan jawaban Manthous terhadap motif yang ke dua, di mana beliau menikmati 
proses penciptaan campursari bersama kelompok campusari Maju Lancar, dan berhasil 
menciptakan sesuatu genre  musik baru.  

Penciptaan proses kreatif hingga akhirnya dapat diterima sebagi suatu hal yang 
baru tentu saja harus memenuhi latar belakang sosial dan budaya (Tschmuk, 2008). 
Oleh sebab itu, dalam memperkenalkan campursari sebagai sebuah genre musik baru, 
diperlukan pihak-pihak sebagai berikut: [1] tim produksi (diwakili oleh para pekerja 
seni dan industri musik), [2] tim distribusi (diwakili oleh musik distributor), dan [3] 
sebagai pihak yang paling menentukan kemunculan campursari, yaitu para penikmat 
musik campursari yang mampu menerima campursari sebagai sebuah genre musik baru 
dalam budaya Jawa. Industri musik yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan rekaman, 
para produser, hingga para distributor, ikut bertanggung jawab dalam memperkenalkan 
campursari kepada khalayak dengan merekamnya dengan media seperti kaset (pada 
awal pemunculan) hingga kepingan cakram (saat ini). Perusahaan-perusahaan rekaman 
tersebut bertanggung jawab dalam penyebaran musik campursari dengan meminta para 
pekerja seni untuk menghasilkan lagu-lagu di bawah genre campursari, dan kemudian 
merekam, mendistribusikan dan mempromosikan lagu-lagu tersebut untuk mampu 
diterima oleh pendengarnya, khususnya masyarakat Jawa. Secara lebih lanjut, perlu 
dipertimbangkan juga alasan-alasan masyarakat Jawa dapat menerima campursari 
sebagai genre baru dalam budaya mereka. Campursari dapat diterima oleh masyarakat 
Jawa karena liriknya menggunakan Bahasa Jawa. Selain itu, di era pemunculan 
campursari, masyarakat sudah banyak mengalami perubahan sosial. Mereka tidak lagi 
menggantungkan hidup dari bertani, tetapi banyak yang sudah mulai berkerja di sektor 
formal dan informal karena mempunyai keragaman latar belakang pendidikan. Hal ini 
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turut mendukung perubahan selera mereka dalam menerima bentuk kesenian4. 
Pendidikan dan pekerjaan mereka yang lebih bervariasi membuat mereka juga dapat 
menerima keragaman, seperti musik campursari yang dihasilkan dari keragaman alat 
musik dan jenis musik di Indonesia. 

Kemudian, setelah campursari sebagai inovasi bermusik mulai diterima oleh 
masyarakat Jawa, baik lokal (hidup di Pulau Jawa), regional (hidup di daerah-daerah 
lain di nusantara), maupun internasional (hidup di negara-negara lain di luar Indonesia); 
campursari mulai berkembang dengan mengadaptasi genre musik yang lain seperti hip-
hop, reggae, bossas dan lain-lain.  Genre-genre tersebut kemudian memancing 
kreativitas-kreativitas dari para pekerja seni musik Jawa yang lain untuk menghasilkan 
imitasi dari campursari, seperti hip-hop campursari, reggae campursari, dan bossas 
campursari. Jenis-jenis musik tersebut dinamakan imitasi karena bukan campursari 
seperti yang awal diperkenalkan oleh Manthous, melainkan bentuk campursari yang 
lebih beragam dan bersifat mengakomodasi selera masyarakat yang juga beragam. 
Fungsi dari musik campursari imitasi adalah untuk memperluas penikmat campursari ke 
komunitas yang lebih luas. Secara singkat, latar belakang pemunculan campursari bisa 
diasosiasikan sebagai proses inovasi campursari, yang bisa dilihat dalam fase linear 
dalam figur 1.   

 
 

Temuan 
(invention) 

→→ Inovasi 
(Innovation) 

→→ Imitasi/Perluasan 
(Imitation /Diffusion) 

Figur 1.  Fase Liniar atas proses inovasi (adaptasi dari Tschmuk, 2006: 183). 

 

Maka dari itu, latar belakang pemunculan campursari, terlepas dari 
kekurangvalidan bahan acuan mengenai era kemunculannya, sudah mempunyai dua pre-
hipotesis. Pertama, campursari muncul sebagai hasil adaptasi atas kemajuan teknologi di 
bidang musik. Ke dua, campursari adalah salah satu inovasi musik berbahasa Jawa, 
yang kemunculannya tidak hanya karena pemikiran kreatif seseorang, tetapi juga 
membutuhkan pengakuan sosial dan budaya. Berdasarkan pre-hipotesis tersebut, maka 
masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat memberikan jawaban yang lebih 
akurat mengenai latar belakang pemunculan campursari.  

2.2 Bahasa 

Bahasa Jawa adalah bahasa peringkat sebelas sedunia berdasarkan jumlah 
penuturnya5. Jumlah penutur Bahasa Jawa adalah 69,000,000 orang di tingkat Pulau 
Jawa saja, dan 84,300,000 orang di skala nasional, hingga 84,608,470 orang sedunia6. 
Dengan jumlah penutur sebanyak itu, maka pekerja seni campursari tentu mempunyai 

                                                 
4 Terima kasih kepada Bapak Karsono H. Saputra, M.Hum untuk masukan beliau mengenai campursari 

dalam diskusi informal.  
5 Syamsul, et.al., 2006. 
6 Berdasarkan sensus tahun 2000, yang dirilis oleh www.ethnologue.com, sebuah web yang diorganisir 

oleh SIL (Summer Institute of Linguistics)- International. SIL-International berdiri tahun 1930, dan saat 
ini mempunyai lebih dari 6000 peneliti yang tersebar di lebih dari 60 negara di dunia. Hasil penelitian 
SIL International sudah dibukukan dan mencakup informasi mengenai 2550 bahasa yang ada di lebih 
dari dari 70 negara di dunia.  



 373 

pangsa pasar yang besar dalam menyampaikan hasil karya mereka. Pada awalnya, para 
pencipta lagu campursari mempergunakan Bahasa Jawa modern, atau Bahasa Jawa yang 
saat ini dipergunakan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Dalam menuangkan lirik 
dalam lagu, para pencipta lagu campursari tersebut juga tidak memiliki pola khusus atau 
metrum-metrum yang harus ditaati. Ini berbeda dengan tembang macapat7 sebagai salah 
satu genre musik Jawa yang lain. Macapat, dalam pembentukannya harus menaati 
metrum-metrum yang ada, seperti menaati pola guru gatra ‘jumlah larik yang 
diperkenankan dalam satu bait’, guru wilangan ’aturan jumlah suku kata dalam satu 
larik’ dan guru lagu ‘ketentuan vokal akhir yang tergantung pada kedudukan larik di 
dalam bait’. Lirik campursari secara lebih lanjut ternyata dapat bersifat manasuka. Tiada 
ketaatan yang harus dipenuhi selain kecenderungan para pencipta lagu campursari untuk 
membuat lirik yang mempunyai rima, atau kesamaan akhiran baik vokal maupun 
konsonan. Berikut ini adalah beberapa contoh lirik campursari yang berbahasa Jawa 
modern dan mempunyai kesamaan rima, yang dibuat oleh pencipta lagu yang sama, 
yaitu Didi Kempot8. 

 
(1) Lirik lagu dengan rima yang sama untuk 3 larik dalam 1 bait. 

Pasar Klewer, ciptaan Didi Kempot9 
Dhandhanane ugal-ugalan 
Polahe ora karuan 
Eeee kaya wong edan 

 
(2) Lirik lagu dengan rima yang sama untuk 4 larik dalam 1 bait. 

Parangtritis, ciptaan Didi Kempot 
Rasane kepengin nangis yen kelingan Parangtritis 
Rasane kaya diiris 
Nalika udan gerimis Rebo wengi malem Kemis 
Ra nyana ra ngira janjimu jebul mung lamis 

 
(3) Lirik lagu dengan rima yang sama untuk 5 larik dalam 1 bait. 

Sarinthol, ciptaan Didi Kempot 
Mencap mencep kemayune 
Medhok medhok pupurane 
Abang mbranang bengesane 
Dhandhan diayu-ayoke 
Sarinthol lali bojone 

 
 
 

                                                 
7 Macapat adalah salah satu genre dalam puisi Jawa. Akan tetapi, dalam penyampaiannya, macapat lebih 

cenderung ditembangkan, dan bukan dibacakan. Oleh sebab itu, macapat sering disebut dengan tembang 
‘lagu’ macapat.  

8 Didi Kempot adalah seniman Jawa yang terkenal karena produktif dalam menciptakan dan merekam 
lagu-lagu campursari 

9 Terima kasih untuk Bapak Heri Sagiman, M.Sc., untuk kontribusi seputar lirik-lirik lagu campursari.  
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(4) Lirik lagu dengan dua rima yang berbeda untuk 4 larik dalam 1 bait. 

Stasiun Balapan, ciptaan Didi Kempot 
Ning Stasiun Balapan 
Rasane kaya wong kelangan 
Kowe ninggal aku 
Ra krasa netes eluh ning pipiku. 
 

(5) Lirik lagu dengan 2 rima yang berbeda dalam 1 bait. Larik pertama bersifat 
manasuka sedangkan larik ke 2 hingga larik terakhir mempunyai kesamaan rima. 

Nanggap Campursari, ciptaan Didi Kempot 
Sasi ngarep ayo rabi ya dhik ya 
Kanca-kanca diulemi 
Nanggap orkes campursari 
Sedina punjul sewengi 
Tamune ben seneng ati 
 

Proses kreatif penciptaan lirik lagu campursari tidak sebatas menciptakan lagu 
sendiri, akan tetapi, dapat juga mengubah lagu yang sudah populer ke dalam bahasa 
Jawa, seperti contoh (6)  yang aslinya merupakan lagu berbahasa Indonesia berjudul 
‘Ketahuan’ yang diciptakan oleh Sunnu dari Matta Band dengan Rey dari band Nineball 
di tahun 2006.  

 
(6) Konangan, diubah oleh Didi Kempot 

O..O.. kowe konangan 
pacaran maneh 
karo wong liya  
kanca kenthelku O..O 
 

Keenam contoh yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa seorang pencipta 
lagu dapat menciptakan beragam lagu campursari tanpa memiliki kesamaan pola 
penulisan lirik lagu. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, proses kreatif penciptaan 
lirik campursari mulai mengalami perubahan bahasa, khususnya dalam penggunaan 
kosakata. Aitchison (2004) menyatakan ada beragam terori perubahan bahasa, tetapi 
secara umum ada dua teori mengapa terjadi perubahan bahasa. Pertama, perubahan 
bahasa terjadi akibat adanya kontak bahasa atau persinggungan bahasa. Perubahan 
seperti ini banyak terjadi di daerah yang penduduknya adalah bilingual atau mengusai 
dua bahasa pada saat yang bersamaan. Hampir seratus persen (100%) masyarakat 
Indonesia adalah bilingual karena mereka menguasai Bahasa Indonesia dan setidaknya 
menguasai satu bahasa daerah di Indonesia. Begitu juga halnya dengan masyarakat 
Jawa, mereka mampu berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Sebagian komunitas 
penutur Bahasa Jawa yang tumbuh besar dan tinggal di daerah pedesaan di Jawa Tengah 
dan Jawa Timur, lebih menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa utama, sedangkan 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa penunjang. Di sisi lain, sebagian 
penutur Bahasa Jawa yang lain, yang hidup dan tinggal di kota besar (baik di Pulau 
Jawa maupun di daerah-daerah lain di Indonesia), hingga di kota-kota metropolitan, 
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cenderung mempergunakan Bahasa Indonesia terlebih dulu, baru kemudian Bahasa 
Jawa sebagai bahasa penunjang, ataupun mempergunakan kedua bahasa tersebut secara 
bersamaan dengan mempergunakan kosakata Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa secara 
bersamaan. Oleh sebab itu, teori pertama ini bisa merupakan alasan munculnya lirik 
lagu campursari (lihat contoh (7)), di mana kosakata ‘terus’, ‘sampe’, ‘pagi’, dan 
‘penyanyi’ adalah kosakata dari Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam lirik 
campursari yang umumnya berbahasa Jawa. 

 
(7) Nanggap Campursari, ciptaan Didi Kempot 

Mengko yen listrike mati ya dhik ya 
Nyewa disel apa aki 
Joget terus sampe pagi 
Jogetan karo penyanyi 
Yen wis rampung disangoni. 
 

Pemunculan kosakata ‘terus’, ‘sampe’, ‘pagi’, dan ‘penyanyi’ sengaja dilakukan 
untuk menyesuaikan rima pada akhir larik, yang di mulai dari larik ke dua hingga larik 
terakhir, yaitu ‘aki’, ‘pagi’, ‘penyanyi’, dan ‘disangoni’. Selain bilingual, masyarakat 
Jawa juga ada yang mempunyai kemampuan berbahasa multilingual, atau lebih dari dua 
bahasa. Di akhir era abad ke -20, hingga sekarang ini, banyak masyarakat Jawa yang 
mampu berbahasa asing, seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris banyak dipergunakan 
dalam beragam lingkup sosial masyarakat, seperti lingkup pendidikan di sekolah-
sekolah, lingkup budaya untuk memudahkan pertukaran budaya, hingga lingkup 
ekonomi di dalam dunia perdagangan global. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa asing 
(bahasa non-Jawa) juga dimungkinkan muncul dalam lirik campursari, seperti contoh 
(8) di bawah ini.  

 
(8)  Mlebes, ciptaan Endah Saraswati, Tawi Sasmita 

Wis nyingkrih-nyingkrih gek ndang nyingkrih 
Emoh, Dhik 
Yen ngana aku sing sumingkrih 
Aja, Dhik 
Aku masih cinta padamu 

My Darling I Love You 

 

Contoh (8) menunjukkan penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
secara bersamaan, dengan kosakata yang pasti berbeda, tetapi mempunyai struktur 
kalimat yang serupa yaitu subyek – predikat – obyek (SPO, atau SVO (Subject-Verb-
Object) dalam bahasa Inggris), dan makna kalimat yang hampir sama: Aku masih cinta 
padamu ‘I still love you’ serta My Darling I Love You ‘Sayangku, aku cinta padamu.’ 
Selain itu, teori persinggungan bahasa juga memungkinkan kemunculan dua bahasa 
dalam satu lagu, di mana bait yang satu dapat menggunakan bahasa yang berbeda dari 
bait yang lain, seperti contoh (9). 
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(9) Cucak Rawa, dipopulerkan oleh Didi Kempot 

Kucoba coba melempar manggis, 

Manggis kulempar mangga kudapat 

Kucoba coba melamar gadis, 

Gadis kulamar janda kudapat 
 
Iki piye iki piye iki piye, 
Wong tuwa rabi perawan 
Prawane yen mbengi nangis wae, 
Amarga wedi karo manuke 
 
Manuke manuke cucak rawa, 
Cucak rawa dhawa buntute 
Buntute sing akeh wulune, 
Nek digoyang ser-ser adhuh enake  

 
 

Setelah teori persinggungan bahasa, teori ke dua menunjukkan apabila 
perubahan bahasa dapat terjadi karena peminjaman bahasa (borrowing). Peminjaman 
bahasa lebih banyak terjadi dalam bentuk satuan-satuan kata (kosakata) dan tidak 
banyak yang sampai dalam tataran struktur kalimat atau sintaksis. Peminjaman bahasa 
dalam tataran kosakata karena didukung oleh empat alasan. 

 
1. Kosakata asing (dalam hal ini Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris) adalah elemen 

yang secara umum dianggap paling mudah untuk dipinjam dan tidak terlalu 
mengubah struktur kalimat secara keseluruhan, seperti contoh (10). 

(10) Cintaku Sekonyong-konyong Koder, ciptaan Didi Kempot 

Cintaku sekonyong koder 
Karo kowe cah ayu sing bakul lemper 
Lempermu pancen super resik tur anti laler 
Yen ra pethuk sedina neng sirah nggliyer 
 

2. Peminjaman kosakata asing secara umum langsung mampu menyesuaikan makna 
leksikal yang diinginkan dalam sebuah kalimat, seperti contoh (11). 

 
(11) Sarinthol, ciptaan Didi Kempot 

Thol Sarinthol 
Mbok ya eling ling ling ling 
Mbok eling asal usulmu 
Thol sarinthol 
Aja ngana na na na 
Bareng kenal lampu disco 
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3. Sebuah bahasa asing, biasanya dipinjam dalam tingkatan dasar, sehingga apabila 
dipergunakan dalam struktur kalimat, cenderung mengacu kepada struktur frasa, 
klausa atau struktur kalimat bahasa asing tersebut, seperti contoh (12) yang 
menggunakan struktur kalimat Bahasa Indonesia. 

(12) Cinta tak terpisahkan, ciptaan Cak Diqin  

Duh Dhenok gandulaning ati, tegane nyulayani 
Janjimu sehidup semati, among ana ing lathi 
Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi 
Duh Dhenok gandulaning ati, tegane nyulayani 
 

Seperti struktur klausa ‘Rasa sayangmu sudah pergi’ ‘your love has gone away’ 
yang berterima dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, tetapi dalam Bahasa 
Jawa tidak berterima. Dalam Bahasa Jawa, tresnamu wis ilang/cidra ‘*your love has 
loss/ruin’, lebih berterima; karena kosakata ilang ‘loss’ atau cidra ‘ruin’ merupakan 
predikat/verba yang sesuai digunakan dengan subyek ‘tresna’ atau ‘love. Akan 
tetapi, kedua predikat/verba tersebut tidak berterima dalam Bahasa Inggris karena 
kosakata ‘go’ lebih sesuai untuk dipergunakan. Contoh (12) tersebut juga 
menunjukkan bahwa perubahan bahasa juga mungkin terjadi dalam tingkatan yang 
leih tinggi dari kosakata. 

4. Sebuah kosakata bahasa asing dipinjam berdasarkan kecenderungan penyesuaian 
minimal ‘minimal adjustment tendency’, di mana bahasa cenderung melakukan 
penyesuaian seminimal mungkin dalam struktur kalimat. Oleh sebab itu, 
peminjaman kosakata bersifat produktif karena peminjaman kosakata sudah 
merupakan bentuk penyesuaian seminimal mungkin.  

Secara lebih lanjut, masyarakat Indonesia mengenal pepatah “bahasa 
menunjukkan bangsa,” namun bahasa dalam skala lokal seperti bahasa Jawa lebih 
menunjukkan kelompok sosial, dalam hal ini kelompok masyarakat yang berbahasa dan 
berbudaya Jawa. Oleh sebab itu, apakah perubahan bahasa dalam campursari 
merupakan salah satu alasan untuk memperkenalkan budaya Jawa kepada komunitas 
yang lebih luas di luar komunitas pengguna Bahasa Jawa, masih menjadi sebuah issue 
yang bisa diperdebatkan. Maka dari itu, sejauh ini perubahan bahasa dalam campursari 
dapat disimpulkan ke dalam dua pre-hipotesis. Satu, perubahan bahasa itu terjadi karena 
proses persinggungan bahasa ataupun peminjaman bahasa. Dua, perubahan bahasa yang 
terjadi lebih banyak dalam tingkatan kosakata, dibandingkan frasa ataupun kalimat 
sederhana. Hal itu dikarenakan kosakata lebih mudah untuk dipinjam. Akan tetapi, 
kedua pre-hipotesis tersebut belum bisa memberikan jawaban lebih lanjut mengenai 
latar belakang perubahan bahasa dan tujuan perubahan bahasa dalam campursari, 
sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan mengenai perubahan bahasa dalam 
campursari. 

III. Kesimpulan 

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan seputar latar belakang pemunculan 
campursari dan perubahan bahasa yang muncul dalam proses kreatifitas penulisan lirik 
campursari. Pre-hipotesis pertama berhubungan dengan latar belakang pemunculan 
campursari, di mana campursari muncul sebagai jawaban atas tantangan modernisasi di 
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tengah masyarakat Jawa. Pre-hipotesis ke dua juga masih berhubungan dengan latar 
belakang pemunculan campursari, di mana campursari merupakan inovasi dalam musik 
Jawa yang dipopulerkan oleh Manthous, dan genre musik ini dapat diterima oleh 
masyarakat Jawa setelah melalui proses seleksi sosial dan budaya. Pre-hipotesis ke tiga 
dan ke empat, berhubungan dengan perubahan bahasa. Pre-hipotesis ke tiga 
berhubungan dengan proses kreatif campursari yang bersifat manasuka tanpa adanya 
aturan tertentu, memungkinkan adanya perubahan bahasa. Masyarakat Jawa di era 
modern ini umumnya bilingual bahkan multilingual, sehingga dapat memunculkan 
perubahan bahasa melalui persinggungan bahasa dan peminjaman bahasa dari bahasa-
bahasa yang mereka kuasai. Pre-hipotesis terakhir, perubahan bahasa yang ada, lebih 
banyak dalam tataran kosakata karena peminjaman kosakata lebih mudah untuk 
dilakukan.  Keempat pre-hipotesis tersebut tidak bersifat absolut karena ada pertanyaan-
pertanyaan lain seputar latar belakang dan perubahan bahasa yang masih membutuhkan 
penelitian lebih lanjut.  
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