
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
  



 

LAMPIRAN 

Umum 

- Ya   = Iya 

- Tidak   = Ora / beleh 

- Terima Kasih  = Makasih 

- Tolong   = Tulung 

- Tidak Masalah  = Ora Masalah 

- Maaf   = Apura 

- Aku tidak tahu  = Nyong beleh ngerti 

- Kamu mengerti aku? = Kowen ngerti nyong? 

- Aku mengerti  = Nyong ngerti 

- Aku tidak mengerti = Nyong beleh ngerti 

- Pagi   = Esuk 

- Siang   = Awan 

- Malam   = Mbengi 

Pertanyaan 

- Apa?   = Apa? 

- Yang mana?  = Pan mana? 

- Kapan?  = Kapan? 

- Kenapa?  = Kenapa? 

- Siapa?   = Sapa? 

- Berapa banyak? = Sepira? 

- Berapa harganya? = Regane pira? 

Perkenalan 

- Senang bertemu dengan anda = Seneng ketemu karo kowen 

- Siapa namamu?   = Kowen arane sapa? 

- Nama saya ...    = Nyong arane ... 

- Bagaimana kabarmu?   = Kowen kabare piben? 

- Aku baik-baik saja   = Apik-apik bae 

- Aku tidak baik-baik saja  = Nyong ora apik-apik bae 

- Berapa umurmu?   = Umurmu pira? 

- Aku ... tahun    = Nyong ... tahun 

- Darimana asalmu?   = Kowen asale saka ngendi? 

- Saya dari ...     = Nyong asale saka ... 

- Dimana kamu tinggal?  = Kowen umahe nang endi? 

- Saya tinggal di ...   = Nyong umahe nang ... 

- Kemana kamu mau pergi?  = Kowen pan lunga maring ngendi? 

Makan 

- Dimanakah ada tempat makan? = Nang endi nggone mangan? 

- Lauknya ada apa saja?  = Lawuhe ana apa bae? 

- Ini apa?    = Kie apa? 

- Aku mau ...    = Nyong gelem ... 

Keadaan Darurat 

- Tolong     = Tulung 

- Api     = Geni 

- Maling     = Maling 

- Stop     = Mandheg 

- Awas     = Awas 

- Kamu tidak apa-apa?   = Kowen beleh apa-apa? 

- Panggil ambulan   = Tulung Dundangna ambulan 

- Panggil polisi    = Tulung dundangna polisi 

- Aku tersesat    = Nyong kesasar 

- Aku kehilangan tas   = Nyong kelangan tas 

- Bisakah kau membantuku?  = Kowen bisa ngewangi nyong? 

Berbelanja 

- Dimana tempat jualan oleh-oleh? = Nang endi sing dodolan oleh-oleh? 

- Kapan bukanya?   = Bukake kapan? 

- Apakah kamu punya ...  = Kowen nduwe ... 

- Aku ingin membeli ...   = Nyong pan tuku ... 

- Bisakah aku melihatnya?  = Olih beleh nyong ndeleng ndingin? 

- Ada warna apa saja?   = Ana kelir apa bae? 

- Bolehkah aku mencobanya?  = Olih beleh nyong nyoba ndingin? 

- Aku ingin membeli ini   = Nyong pengen tuku kiye 

- Berapa harganya?   = Regane pira? 

- Ini terlalu mahal   = Kiye larang nemen 

- Bisakah kau memberi diskon? = Olih beleh di korting? 

- Aku hanya melihat-lihat  = Nyong ndeleng-ndeleng bae/tok 

Tempat 

- Dimana?    = Nang endi? 

- Dimana yang paling dekat?  = Sing paling perek nang endi? 

- Aku mencari ...   = Nyong nggoleti 

Arah 

- Bagaimana aku bisa kesana?  = Piben nyong bisa mana? 

- Seberapa jauh?    = Adohe sepira? 

- Bisakah kau menunjukkan tempatnya? = Bisa beleh kowen nuduhna nggone? 

Tamasya 

- Bolehkah aku mengambil foto?  = Olih beleh nyong njukut foto? 

- Bagaimana caranya ke kota?   = Piben carane maring nang kota? 

- Apakah kamu tahu tempat yang menarik? = Kowen ngerti beleh nggon sing apik? 

- Apakah jauh dari sini?   = Adoh beleh seka kene? 

- Bisakah aku berjalan kesana?  = Bisa beleh nyong mlaku mana? 

- Seberapa jauh kesana dengan jalan kaki? = Mlakune maring mana adohe sepira? 

- Apakah ada toko oleh-oleh?   = Ana beleh toko oleh-oleh? 

- Aku ingin melihat    = Nyong pan ndeleng ... 

- Dimana tamannya?    = Tamane ana nang endi? 

 

 



 

Hasil Kuesioner 

Jenis Kelamin 

 
Pria 85 48% 

Wanita 92 52% 

Apakah anda tahu Kota Tegal? 

 
Ya 171 97% 

Tidak 6 3% 

Apa yang terpikir pertama kali setelah mendengar Kota Tegal? 

 
Makanan Khas 28 16% 

Dialek 103 58% 

Tempat Wisata 2 1% 

Unik 3 2% 

Bahasa 28 16% 

Lainnya 13 7% 

 

 
  

Apakah anda sudah pernah datang ke Kota Tegal? 

 
Ya 85 48% 

Tidak 92 52% 

Darimana anda mengetahui Kota Tegal? 

 
Saudara 45 25% 

Teman 50 28% 

Media 58 33% 

Lainnya 24 14% 

Menrut anda, apa ciri khas dari Kota Tegal? 

 
Makanan Khas 31 18% 

Dialek 104 59% 

Tempat Wisata 0 0% 

Bahasa 37 21% 

Lainnya 5 3% 

 

 

 

 

  



 

Biasanya anda mencari berita maupun informasi melalui media apa? 

 
Media Cetak (majalah, koran, tabloid, dll) 14 8% 

Media Elektronik (sosial media, website, blog, dll) 157 89% 

Lainnya 6 3% 

Ketika membaca sesuatu, manakah yang lebih anda sukai? 

 
Hanya penjelasan saja tanpa visual 9 5% 

Penjelasan dengan adanya visual 168 95% 

Apakah anda tahu apa itu bahasa Tegal? 

 
Ya 132 75% 

Tidak 45 25% 

Jika anda tahu, darimana anda mengetahuinya? 

 
Lawakan  43 31% 

Teman / Saudara yang berasal dari Tegal 87 64% 

Lainnya 7 5% 

Apa yang menjadi ciri khas bahasa Tegal menurut anda? 

 
Cara Pengucapan 162 92% 

Sejarahnya 0 0% 

Kosakata 11 6% 

Lainnya 4 2% 

Menurut anda, bahasa Tegal merupakan bahasa yang seperti apa? 

 
Lucu 123 69% 

Kasar 5 3% 

Demokratis 2 1% 

Otentik 37 21% 

Lainnya 10 6% 

Apakah dengan keunikan bahasa Tegal dapat membuat anda ingin berkunjung 
ke kota tersebut? 

 
 

Ya 111 63% 

Tidak 66 37% 

   


