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SARI 

Thufail, Muhammad Dhia. 2015. Register Jual Beli Handphone di Media Sosial 
Facebook. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Tommi Yuniawan, 

S.Pd., M.Hum.

Kata Kunci: media sosial facebook, register jual beli handphone.

Pada dasarnya register merupakan variasi bahasa khusus yang dipakai oleh 

kelompok sosial tertentu yang berhubungan dengan profesi atau kejuruan. 

Penggunaan register bahasa dapat ditemui pada media sosial facebook. Salah satu 

fitur facebook yang banyak menggunakan register bahasa yaitu forum jual beli.

Pada forum jual beli, para pengguna banyak menggunakan istilah-istilah yang 

sangat khusus. Secara kebahasaan istilah-istilah tersebut sangat menarik perhatian 

para pembaca atau para pengguna akun facebook lainnya.

Berdasarkan hal di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana bentuk register jual beli handphone di media sosial facebook?

bagaimana fungsi sosial register jual beli handphone di media sosial facebook?

dan faktor yang menyebabkan terjadinya register jual beli handphone di media 

sosial facebook?. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsi bentuk register jual beli 

handphone di media sosial facebook, mengidentifikasi fungsi sosial register jual 

beli handphone di media sosial facebook dan mendeskripsi faktor terjadinya 

register jual beli handphone di media sosial facebook.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu menggunakan pendekatan 

teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan secara teoretis menggunakan 

pendekatan secara sosiolinguistik dan pendekatan secara metodologis yaitu 

kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

wacana yang ditulis oleh pengguna grup jual beli handphone di media sosial 

facebook. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

simak yang dilanjutkan dengan teknik catat. Selain itu, metode yang digunakan 

untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode agih dan metode 

padan. Terakhir metode hasil analisis data menggunakan metode informal.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berdasarkan bentuk, fungsi 

dan faktor timbulnya register pada forum jual beli handphone di media sosial 

facebook; bentuk register meliputi satuan lingual dan asal bahasa. Satuan lingual 

yaitu mencakup kata dan frasa. Bentuk register berupa kata yaitu kata dasar, kata 

turunan, kata majemuk dan kata ulang. Dalam kata turunan ditemukan proses 

pembubuhan afiks yaitu prefiks dan sufiks. Berdasarkan asal bahasanya yaitu 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Selanjutnya 

fungsi sosial register adalah (1) merahasiakan, (2) menamai dan, (3) meyakinkan. 

Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya register yaitu; tingkat usia, tingkat 

pendidikan dan gender. 

Saran yang dapat diberikan yaitu, perlu dilakukan penelitian lain yang lebih 

mendalam dengan kajian yang berbeda seperti kajian semantik yang berkaitan 

dengan latar belakang perubahan makna dan pragmatik mengenai implikaturnya. 
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Saran kepada para penulis forum jual beli handphone di media sosial facebook.
Supaya dalam menggunakan kosakata pada setiap status yang ditulis dapat 

dipahami oleh pengguna yang lain, sebaiknya menggunakan istilah-istilah dalam 

bahasa Indonesia. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto: 

“Ikuti alurnya, nikmati ceritanya, dan jalani perannya”. (MD Thufail)

Persembahan: 

Karya kecil ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu

mencurahkan doa dalam setiap kesulitan.

2. Almamater. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antarmanusia. Melalui 

bahasa, manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya, sehingga terbentuk 

interaksi sosial. Terjadinya proses komunikasi dapat dipengaruhi oleh faktor 

kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Masyarakat yang menguasai dan 

menggunakan dua bahasa (dwibahasawan) bisa pula melakukan alih kode (beralih 

dari bahasa yang satu kebahasa yang lain pada waktu ia berbicara) dan campur 

kode (memasukan salah satu kode bahasa lain pada waktu berbicara). 

Adanya perbedaan jenis kebutuhan di dalam masyarakat akan menyebabkan 

perbedaan bentuk bahasa yang diperlukan. Perbedaan tersebut berkembang selaras 

dengan kebutuhan dan pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan variasi 

bahasa yang ada. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya 

disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok 

yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan (Soewito 1985:29). 

Varian bahasa muncul dalam wujud bahasa, baik bahasa lisan maupun tulis.

Bahasa lisan dilakukan oleh manusia menggunakan alat-alat bicara, seperti yang 

kita lakukan ketika bercakap-cakap. Bahasa tulis memerlukan tulisan alat tulis dan 

media berupa kertas atau alat cetak lainnya dalam pengungkapannya (Soewito 

1985:23). 
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 Variasi atau ragam bahasa merupakan pokok studi sosiolinguistik, sehingga 

sosiolinguistik didefinisikan sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan 

ciri-ciri variasi bahasa yang mendapatkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut 

dengan ciri-ciri sosial masyarakat (Soewito 1985:25). Terjadinya keragaman 

bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh penuturnya, tetapi karena kegiatan 

interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. 

 Variasi tersebut ada yang dimengerti oleh kelompok lain ada juga yang tidak 

dimengerti oleh kelompok lain. Bahasa atau istilah yang tidak dimengerti oleh 

kelompok lain diciptakan untuk mengakrabkan komunikasi antaranggota 

kelompoknya. Perbedaan pemakaian bahasa di antara tiap-tiap lingkungan sosial 

biasanya ditandai dengan register.  

 Register pada dasarnya merupakan variasi bahasa khusus yang dipakai oleh 

kelompok sosial tertentu yang berhubungan dengan profesi atau kejuruan. Kata-

katanya terdiri atas kata teknis dalam bidang yang bersangkutan. Oleh karena itu 

bahasa tersebut hanya diketahui oleh kelompok pemakainya saja (Pateda 

1987:64). 

Penggunaan register bahasa dapat ditemui pada media sosial facebook. Salah 

satu fitur facebook yang banyak menggunakan register bahasa adalah forum jual-

beli. Berbagai macam forum jual-beli ditawarkan pada media sosial facebook,  

dari mulai jual-beli properti, pakaian, alat musik, alat olahraga, alat kesehatan, 

kosmetik, handphone dan lain sebagainya. Forum jual-beli pada media sosial 

facebook ini diperbaharui setiap saat oleh para penggunanya (penjual/pembeli) 

yang ingin menjual barangnya ataupun mencari barang yang ingin dibelinya. 
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Melalui forum jual-beli ini, para pengguna facebook dapat menginformasikan 

segala macam jenis barang keluaran terbaru, bertukar pikiran dan sebagainya. 

Selain itu, mereka juga dapat saling berkomentar atau menanggapi barang yang 

ditawarkan dari teman-teman sesama pengguna facebook. 

Pada forum jual-beli yang ditulis oleh para pengguna media sosial facebook

mempunyai ciri yang khas. Para pengguna banyak menggunakan istilah-istilah 

yang sangat khusus. Selain itu dalam peristilahannya para pengguna banyak 

menggunakan istilah-istilah asing maupun istilah bahasa daerah. Secara 

kebahasaan istilah-istilah tersebut sangat menarik perhatian para pembaca atau 

para pengguna akun facebook lainnya. 

Seperti yang sudah dijelaskan tersebut, forum jual-beli handphone di akun 

media sosial facebook memiliki sejumlah kosakata khusus. Kosakata khusus 

tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

(1) Bosan pakai HP Evercoss, cari BT atau TT HP lainnya. 

(2) 1,5 golek samsung galaxy s3 yang jooss segel no kc no sc. 
(3) BU, dijual PB merek iphone 80rb nego. 

BT, TT, KC, SC, BU dan PB merupakan abreviasi yang khas yang hanya 

muncul pada forum jual-beli di akun media sosial facebook.  Data (1) terdapat 

register kata BT dan TT , kata BT yang mempunyai arti Bayar Tambah dan kata 

TT yang mempunyai arti Tukar Tambah, kedua kata ini merupakan register dalam 

bentuk bahasa Indonesia. Kemudian, pada data (2) juga terdapat register kata KC

dan SC yang merupakan bentuk register dalam bahasa Inggris, kata KC yang 

mempunyai arti King Copy dan kata SC yang mempunyai arti Super Copy.

Selanjutnya pada data (3) juga terdapat register kata BU dan PB,  kata BU
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merupakan register dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti Butuh Uang dan 

kata PB merupakan register dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti Power 

Bank. Ketiga data di atas mempunyai fungsi register yang sama, sama-sama 

mempunyai fungsi merahasiakan. Kekhasan inilah yang menarik untuk diteliti 

karena kosakata yang terdapat di dalamnya mempunyai makna berbeda jika 

digunakan oleh kelompok lain. 

Pemunculan kosa kata khusus seperti yang sudah dijelaskan pada contoh di 

atas menciptakan interaksi tidak langsung antara penulis dan pembaca. Istilah-

istilah khusus dalam status tersebut tidak semuanya dapat dipahami oleh setiap 

pembaca. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan agar para pengguna media sosial 

facebook memahami akan bentuk-bentuk register yang terdapat pada forum jual 

beli handphone.

1.2 Identifikasi Masalah 

Variasi bahasa mempunyai ciri pembeda, sehingga pemakaian variasi bahasa 

yang satu tidak dapat menggantikan variasi bahasa yang lain. Terjadinya variasi 

bahasa disebabkan oleh lingkungan yang berbeda. Halliday (1994:40) 

membedakan variasi bahasa menjadi dua, yaitu variasi bahasa menurut daerahnya 

yang disebut dialek dan variasi bahasa menurut pemakaianya yang disebut 

register. 

Register merupakan pemakaian bahasa dalam setiap bidang kehidupan, 

bidang keahlian, jabatan, lingkungan pekerjaan yang tiap-tiap kehidupan memiliki 

bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kelompok lain. Proses perubahan 
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register itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti perubahan semantis, istilah dari 

bahasa lain dan sering memunculkan kata baru. 

Keberadaan register pada forum jual-beli handphone di media sosial facebook 

sebagai hasil kreativitas dalam bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan 

bahasa yang digunakan oleh para pengguna media sosial facebook. Ketertutupan 

makna yang dikandung sebuah register dimanfaatkan oleh beberapa anggota 

kelompok pencipta untuk kepentingan tertentu. 

 Register pada dasarnya merupakan variasi bahasa khusus yang dipakai oleh 

kelompok sosial tertentu yang berhubungan dengan profesi atau kejuruan. Kata-

katanya terdiri atas kata teknis dalam bidang yang bersangkutan. Oleh karena itu 

bahasa tersebut hanya diketahui oleh kelompok pemakainya saja. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan utama yang dihadapi  

adalah banyaknya penggunaan variasi bahasa berupa register bahasa pada forum 

jual beli handphone di media sosial facebook. Permasalahan tersebut diatasi 

dengan pendekatan sosiolinguistik yang mana metode ini hanya mengkaji bahasa 

dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. oleh karena itu, 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada upaya 

mengungkap penggunaan register bahasa pada forum jual beli handphone di 

media sosial facebook. 



 
 

6 
 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagaimanakah bentuk register jual-beli handphone pada media sosial 

facebook? 

2. Bagaimanakah fungsi register jual-beli handphone pada media sosial 

facebook? 

3. Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi terjadinya register jual-beli 

handphone pada media sosial facebook?

1.5  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsi bentuk register jual-beli handphone yang terdapat dalam 

media sosial facebook. 

2. Mendeskripsi fungsi register jual-beli handphone yang terdapat dalam 

media sosial facebook.

3. Mendeskripsi faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya bentuk 

register jual-beli handphone yang terdapat dalam media sosial facebook. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: secara teoretis penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi teori bahasa yang sudah ada, terutama bagi 

perkembangan studi sosiolinguistik di Indonesia dan diharapkan dapat 
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memberikan masukan tentang banyaknya penggunaan ragam bahasa pada media 

sosial. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah memberikan pemahaman 

tentang register pada media sosial facebook dan pemahaman mengenai variasi 

bahasa, sehingga mitra tutur yang tidak menggunakan register dapat memahami 

arti dari penggunaan register. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Register merupakan ragam bahasa yang menurut pemakaiannya digunakan 

oleh kelompok orang tertentu sesuai dengan profesi yang memiliki kosakata yang 

khas yang maknanya menjadi berbeda bila digunakan oleh kelompok lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, 

antara lain telah dilakukan oleh Septiana (2002), Seprasetiani (2003), Chrisna 

(2004), Boellstorf (2004), Rahmawati (2005), Zuliantini (2007), Sunahrowi 

(2007), Maula (2010), dan Sheraaz (2011),. 

Septiana (2002) dalam skripsinya yang berjudul ”Register Bahasa 

Masyarakat Nelayan Desa Klidang Lor Kabupaten Batang” menemukan register 

berupa bentuk kata tunggal, kata kompleks, frase, dan kalimat. Pola pembentukan 

register pada masyarakat nelayan meliputi pembentukan fonem dan suku kata. 

Penciptaan kata baru makna tetap pergeseran makna, afiksasi, dan reduplikasi. 

Faktor sosial budaya yang melatarbelakangi pemakaian register masyarakat 

nelayan yaitu tempat, situasi, peserta tutur, dan topik pembicaraan yang berupa 

topik tertentu sesuai kebutuhan mereka. Norma kebudayaan meliputi (a) 

kebiasaan masyarakat nelayan, (b) sistem pengetahuan dan teknologi, sistem mata 

pencarian atau ekonomi, organisasi sosial, dan sistem religi. 

 Persamaan penelitian Septiana dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menelaah register bahasa. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang 
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diteliti, penelitian Septiana menelaah penggunaan register masyarakat nelayan 

dengan penggunaan bahasa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada register bahasa yang terdapat dalam media sosial facebook. 

Seprasetiani (2003) dalam skripsinya yang berjudul ”Register Transaksi 

Jual-Beli Batik di Kota Semarang” menemukan asal bahasa register yang meliputi 

bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris dan bahasa campuran (Indonesia-

Jawa), bentuk register berasal dari kata, frase, kata tunggal dan kata majemuk. 

Selanjutnya, fungsi sosial yang terdapat dalam register transaksi jual-beli batik 

yaitu untuk menawar harga, mempertahankan harga, membujuk, dan menawar 

dagangan. 

Persamaan penelitian Seprasetian dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menelaah register bahasa. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang 

diteliti, penelitian Seprasetian menelaah register bahasa dengan penggunaan 

bahasa dalam hal transaksi jual-beli batik, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada register bahasa yang terdapat dalam media sosial 

facebook. 

 Chrisna (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Register Perfilman 

sebagai Variasi Bahasa” menemukan register berupa fungsi dan bentuk tuturan 

bahasa yang digunakan dalam perfilman. Berdasarkan bentuk register mencakup 

asal bahasanya dan satuan lingualnya. Register berdasarkan asal bahasanya 

mencakupi bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa latin. 

Persamaan penelitian Chrisna dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian 

ini sama-sama menelaah tentang register bahasa. Perbedaan penelitian terletak 
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pada objek yang diteliti, penelitian Chrisna menelaah register bahasa dengan 

penggunaan bahasa dalam hal perfilman, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada register bahasa yang terdapat dalam media sosial 

facebook. 

Boellstorf (2004) dalam jurnal Internasionalnya yang berjudul “Gay 

Language and Indonesia: Registering Belonging” mendapatkan hasil penelitian 

yang dinyatakan bahwa bahasa gay termasuk proses derivasi sufiks yang unik dan 

pergantian kata (substitusi), dan lebih berorientasi pragmatik sekitar komunitas 

dari pada berorientasi pada kerahasiaan “bahasa gay involves derivational 

processes including unique suffixes and word substitutions, and a pragmatics 

oriented around community rather than secrecy”. 

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian merupakan objek kajian 

sosiolinguistik dan sama-sama menggunakan register. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Boellstorf lebih khusus menelaah register bahasa yang digunakan oleh 

kaum homoseksual (gay).

Rahmawati (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk dan Fungsi 

Sosial Register Perkumpulan Honda Tiger di Semarang” mengungkap mengenai 

bentuk register pada perkumpulan Honda Tiger di Semarang, karena ragam 

bahasa yang terjadi antar anggota TSC begitu khas dan unik. Ciri khas dari 

register perkumpulan Honda Tiger di Semarang ini dapat dilihat pada penggunaan 

bahasa asing, penggunaan bahasa kontemporer yang saat itu sedang marak 

dibicarakan, adanya istilah-istilah yang menunjukkan adanya singkatan dan 

akronim. 
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Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian sama-sama menelaah 

tentang register bahasa. Perbedaan penelitian ini terletak pada kekhususan 

kajiannya, penelitian rahmawati menelaah register bahasa secara khusus sesuai 

dengan penggunaan bahasa dalam hal kegiatan klub motor, yaitu pada awak 

anggota klub, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada 

register bahasa yang terdapat dalam media sosial facebook. 

Zuliantini (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Register Akrab:dalam 

Lirik Lagu Rap Prancis Karya Salif Keita” menemukan tentang penanda register 

akrab serta gejala penanda register yang terdapat dalam lirik lagu rap Prancis 

karya Salif Kaita. Pada register akrab dalam syair lagu ini terdapat bentuk register 

populer, argot verlan dan register vulgar. Ragam bahasa yang terdapat di 

dalamnya juga termasuk ragam bahasa santai dan akrab 

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian sama-sama menelaah 

tentang penggunaan register bahasa. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

kekhususan kajiannya, penelitian Zuliantini menelaah register bahasa secara 

khusus tentang penanda register akrab serta gejala penanda register, sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya mencari bentuk, fungsi dan faktor 

register bahasa yang terdapat dalam media sosial facebook. 

Sunahrowi (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Variasi dan Register 

Bahasa dalam Pengajaran Sosiolinguistik” meneliti tentang faktor sosial 

munculnya variasi bahasa. Dijelaskan pula variasi bahasa dilihat dari segi tempat, 

dilihat dari segi waktu, dilihat dari segi situasi, dilihat dari segi statusnya, dan 

dilihat dari segi pemakainya. Jurnal internasional ini juga membahas tentang 
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register bahasa dan beberapa macam register berdasarkan dari pemakaian baik 

bahasa lisan maupun bahasa tulisan antara lain yaitu register soetemu, register 

courant, register famalier, register populaire dll.  

Persamaan penelitian ini yaitu keduanya merupakan objek kajian 

sosiolinguistik, dan sama-sama menggunakan register. Perbedaannya, penelitian 

Sunahrowi lebih khusus menelaah faktor sosial munculnya variasi bahasa dan 

juga membahas tentang register bahasa dan beberapa macam register yaitu 

register soetemu, register courant, register famalier, register populaire dll.. 

Maula (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Register Fashion Busana 

Wanita Di Majalah Berbahasa Indonesia” meneliti mengenai bentuk register 

fashion busana wanita yang  mencakup asal bahasa dan satuan lingual. Register 

menurut asal bahasanya mencakupi bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, Campuran 

(Indonesia dan Inggris), Jepang, dan Spanyol. Berdasarkan bentuknya mencakupi 

kata, frasa, dan kalimat. Register fashion busana wanita mempunyai fungsi sosial 

dalam penggunaanya. Fungsi sosial yang ditemukan mencakupi fungsi menamai, 

menyuruh, memberi nasihat, dan memberi tahu. 

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian sama-sama menelaah 

tentang register bahasa. Perbedaan penelitian initerletak pada kekhususan 

kajiannya. Penelitian Maula menelaah register bahasa secara khusus sesuai 

dengan penggunaan bahasa dalam majalah fashion, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan peneliti terletak pada register bahasa yang terdapat dalam media 

sosial facebook. 
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 Sheeraz (2011) dalam jurnal Internasionalnya yang berjudul “Queer but 

Language: A Sociolinguistic Study of Farsi” mencoba menyelesaikan apakah 

farsi, bahasa kode rahasia yang diucapkan oleh hijra, adalah bahasa atau tidak. 

Hijra adalah komunitas terpinggirkan yang hidup dalam kelompok-kelompok 

yang diasingkan dibanyak kota di India dan Pakistan. Penelitian ini, dengan 

menantang pernyataan Hall, Nagar, dan Munawar et al. Didasarkan pada asumsi 

bahwa hijra, Farsi lebih dari kode belaka atau campuran, mengeksplorasi, 

mengidentifikasi, menggambarkan sifat, dan status sebagai bahasa. Menggunakan 

metode penelitian etnografi, data untuk penelitian ini telah dikumpulkan dari 

bahasa lisan dari hijra menetap di DG Khan dan Rawalpindi, dua daerah 

perkotaan Pakistan. Dengan menggunakan tujuh kriteria titik Bell untuk analisis 

bahasa, data untuk penelitian ini telah dianalisis. Bahasa Farsi berisi kosa kata 

sendiri, menunjukkan berbagai perbedaan sintaksis dan morfologi dari yang lain 

'utama' bahasa. Analisis sosiolinguistik menunjukkan bahwa Farsi sama baiknya 

bahasa seperti yang lain. Namun, jumlah item leksikal adalah kecil yang mungkin 

karena penggunaan yang terbatas dan pribadi. 

 Penelitian yang dilakukan Sheeraz memiliki kesamaan yaitu sama-sama 

meneliti dengan kajian sosiolinguistik. Perbedaan pada penelitian ini yaitu, 

menggunakan metode penelitian etnografi dengan menggunakan tujuh kriteria 

titik Bell untuk analisis bahasa.  

 Dari deskripsi diatas jelaslah bahwa register tentang variasi bahasa 

termasuk juga register yang sudah banyak dilakukan, yang sama-sama membahas 

fungsi dan bentuk register. Namun, penelitian mengenai register bahasa pengguna 
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media sosial facebook belum pernah dilakukan karena ragam bahasa yangterjadi 

begitu khas dan unik. Ciri khas dari register bahasa pengguna media sosial

facebook ini dapat dilihat pada penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa 

kontemporer yang saat itu sedang marak dibicarakan. Penelitian register ini hanya 

mengangkat permasalahan mengenai bentuk, fungsi dan faktor terjadinya register 

yang sifatnya melengkapi penelitian terdahulu. 

2.2 Landasan Teoretis 

Dalam subbab ini diuraikan beberapa teori dan konsep yang digunakan 

sebagai landasan kerja penelitian. Teori  tersebut  adalah teori yang berkenaan 

dengan teori sosiolinguistik. 

2.2.1 Perspektif Sosiolingustik 

Sosiolinguistik berasal dari kata “sosio” dan “linguistik”. Sosio sama 

dengan kata sosial yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu 

yang mempelajari dan membicarakan bahasa khususnya unsur-unsur bahasa dan 

antara unsur-unsur bahasa itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun 

teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Di samping mempelajari 

tentang bahasa sehubungan dengan penuturnya sebagai anggota masyarakat, 

sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan 

bahasa khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang 

berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (Nababan 1984:2) 
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Sosiolinguistik sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji 

mengenai bahasa dan hubungannya dalam pemakaiannya di masyarakat. Ini 

berarti bahwa sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem 

sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan 

kebudayaan tertentu (Sumarsono dan Partana 2002:1).  

Fishman (dalam Pateda 1987:3) berpendapat bahwa ”sociolinguistics is the 

study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their 

functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly 

interact, change and change one another within a speech community.” Maksud 

dari kutipan tersebut bahwa sosiolinguistik adalah studi mengenai ciri khas variasi 

bahasa, fungsi-fungsinya, dan pembicaranya karena ketiga unsur ini selalu 

berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam sebuah 

masyarakat tutur.   

Sosiolinguistik dapat mengacu kepada pemakaian data kebahasaan dan 

menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial, dan 

sebaliknya, mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam 

linguistik. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya 

ditentukan oleh faktor-faktor linguistik tetapi juga oleh faktor-faktor non-

linguistik, antara lain adalah faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya status sosial, tingkat pendidikan, 

umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Di samping itu, pemakaian 

bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional, yaitu siapa berbicara 

dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dimana, dan mengenai masalah apa 
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seperti yang dirumuskan oleh Fishman (dalam Soewito 1985:4) ”Who Speaks, 

what language, to whom, and when”. Adanya faktor-faktor sosial dan faktor-

faktor situasional mempengaruhi pemakaian bahasa, sehingga timbulah variasi-

variasi bahasa. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor-faktor sosial dan 

situasional menimbulkan variasi-variasi bahasa. Adanya variasi bahasa 

menunjukkan pemakaian bahasa itu bersifat aneka ragam (heterogen). 

Keanekaragaman bahasa nampak dalam pemakaiannya baik secara individu atau 

kelompok. Setiap orang berbeda cara pemakaian bahasanya, perbedaan itu dapat 

dilihat dari intonasi, pilihan katanya, susunan kalimat, cara mengungkapkannya, 

dan sebagainya. Perbedaan ragam formal dan informal ialah ragam formal 

memiliki kaidah yang pasti dan konsisten, sebaliknya ragam informal relatif 

longgar, seolah-olah tidak ada kaidah yang pasti dalam pemakaiannya. Penutur 

bahasa sewaktu-waktu dan tiap saat dapat membuat kaidah sendiri dalam bertutur. 

Ragam informal terbentuk karena orang tidak mau terbelenggu oleh watak 

konservatif ragam baku dan selalu ingin bersifat inovatif, sehingga timbulah 

penyimpangan-penyimpangan yang berwujud penyusutan atau penyingkatan. 

Sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau menetapkan 

kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa di dalam 

masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat manusia tidak lagi sebagai 

individu, akan tetapi sebagai masyarakat sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu 

yang dilakukan oleh manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi sekitarnya.



 
 

17 
 

Sosiolinguistik menurut Kridalaksana (1978:225) merupakan ilmu yang 

mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, serta hubungan diantara para 

bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat 

bahasa. Sedangkan menurut Nababan, sosiolinguistik merupakan pengkajian 

bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. 

Soewito (1985:6-7) merumuskan sosiolinguistik sebagai studi tentang 

bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

hubungannya antara bahasa dan masyarakat, timbul berbagai macam variasi 

bahasa. 

Menurut Wijana (2006:2) sosiolinguistik sebagai cabang linguistik 

memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan 

pemakai bahasa di dalam masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat 

manusia tidak lagi sebagai individu, tetapi sebagai masyarakat sosial. Oleh karena 

itu manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi sekitarnya. 

Sosiolinguistik menurut Sumarsono (2013:2) mendefinisikan 

sosiolinguistik sebagai linguistik institusional yang berkaitan dengan pertautan 

bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. 

Sosiolinguistik menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan 

organisasi sosial perilaku bahasa, tidak hanya menyakupi perilaku bahasa saja, 

melainkan juga sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa dan pemakaian 

bahasa. Dalam sosiolinguistik ada kemungkinan orang memulai dari masalah 

kemasyarakatan kemudian mengaitkan dengan gejala-gajala kemasyarakatan. 
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Sosiolinguistik dapat mengacu kepada pemakaian data kebahasaan dan 

menganalisis kedalam ilmu-ilmu yang menyangkut kehidupan sosial, dan 

sebaliknya mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis kedalam 

linguistik. Misalnya orang bisa melihat dulu adanya dua ragam bahasa yang 

berbeda dalam satu bahasa kemudian mengaitkan dengan gejala sosial seperti 

perbedaan jenis kelamin sehingga bisa disimpulkan, misalnya ragam (A) 

didukung oleh wanita dan ragam (B) didukung oleh pria dalam masyarakat itu. 

Atau sebaliknya, orang bisa memulai dengan memilah masyarakat berdasarkan 

jenis kelamin pria atau wanita. 

Sosiolinguistik menurut Holmes (dalam Wijana dan Rohmadi 2006:11) 

didefinisakn sebagai cabang ilmu bahasa yang berusaha menerangkan korelasi 

antara perwujudan struktur atau elemen bahasa dengan faktor-faktor sosiokultural 

penuturnya. 

Pemakaian bahasa dalam facebook umumnya menggunakan ragam bahasa 

informal. Hal tersebut disebabkan bahasa informal lebih komunikatif dan akrab 

selain itu karena situasi yang dihadapi bukanlah dalam situasi yang resmi. 

“Bahasa dalam situasi tidak resmi biasanya ditandai oleh keintiman dan di sini 

berlaku pula asal orang yang diajak bicara mengerti” (Pateda 1987:70). Oleh 

karena itu, dalam menggunakan bahasa, penutur juga harus memperhatikan situasi 

yang melatarbelakanginya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, 
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serta hubungan di antara para pengguna bahasa dengan fungsi variasi bahasa itu di 

dalam suatu masyarakat bahasa. 

2.2.2 Variasi Bahasa

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting, sehingga bahasa 

sulit terlepas dari kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai 

alat komunikasi dan sekaligus sebagai lambang sosial umat manusia (Alwasilah 

1993:17). Manusia tidak dapat berkembang dan sulit untuk maju bila tidak 

menggunakan bahasa. Sehubungan dengan hal itu, komunikasi yang terjadi 

diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna baik bagi penutur maupun 

bagi mitra tutur. Dalam berkomunikasi tidak jarang antara penutur atau mitra tutur 

mengalami sedikit hambatan karena adanya perbedaan persepsi makna kata 

maupun makna keseluruhan kalimat yang diterima oleh mitra tutur dari 

penuturnya. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan kata yang 

digunakan oleh penutur dalam kalimat-kalimatnya. 

Menurut sikap penutur, ragam bahasa mencakupi sejumlah corak bahasa 

dimana pemilihanya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak 

bicara atau mitra tutur. Sikap berbahasa ini diantaranya dipengaruhi oleh umur 

dan kedudukan mitra tutur, tingkat keakraban antar penutur pokok persoalan yang 

dibicarakan (hendak disampaikan) serta tujuan penyampaian informasinya. 

Ragam bahasa dalam hal ini berhadapan dengan pemilihan bentuk-bentuk bahasa 

tertentu yang menggambarkan sikap kita yang resmi, santai, dingin, hangat, atau 

yang lain. Sedangkan perbedaan berbagai gaya tersebut tercermin dalam kosakata 
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yang digunakan oleh penutur ketika berbicara dengan mitra tuturnya (Rokhman 

2013:17). 

Rokhman (2013: 15) ragam bahasa dapat dibedakan atas beberapa jenis. 

Pertama, dilihat dari segi sarana pemakaianya dapat dibedakan atas ragam lisan 

dan ragam tulis. Antara kedua ragam tersebut terdapat perbedaan yang tidak 

begitu mencolok. Jadi untuk mengetahui kedua ragam tersebut harus 

memperhatikan kedua jenis ragam tersebut secara seksama. Dalam ragam lisan 

unsur-unsur bahasa yang digunakan cenderung sedikit dan sederhana. Artinya 

tidak selengkap pada ragam tulis karena pada ragam lisan dalam menyampaikan 

informasi dapat disertai dengan gerakan anggota tubuh tertentu (mimik) yang 

dapat mendukung maksud informasi yang disampaikan dan menggunakan intonasi 

sebagai penekanan. Di samping itu, satu hal lagi yang membuat ragam bahasa 

lisan lebih sederhana adalah situasi tempat pembicaraan berlangsung. Semua hal 

tersebut dapat memperjelas informasi yang kita sampaikan kepada mitra tutur. 

Akan tetapi, tiga hal tersebut tidak dapat terjadi atau tidak akan terdapat dalam 

penggunaan ragam tulis, sehingga ragam ini cenderung lebih rumit. Hal ini 

disebabkan oleh ragam tulis mau tidak mau harus menggunakan unsur-unsur 

bahasa yang lebih banyak dan lengkap agar informasi yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik dan jelas oleh orang yang diberi informasi (si penerima 

informasi). Jadi penulisan secara lengkap unsur-unsur bahasa dalam ragam tulis 

ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah mengerti atau menerima pesan 

dari si pemberi pesan. 
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Kedua, didasarkan pada tingkat keresmian situasi pemakainya, ragam 

bahasa dibedakan menjadi ragam resmi (ragam formal) dan ragam tidak resmi 

(ragam informal). Sesuai dengan namanya, ragam formal adalah ragam yang 

digunakan dalam situasi yang resmi, sedangkan ragam informal adalah ragam 

yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Ciri dari dua ragam ini adalah 

tingkat kebakuan pada bahasa yang digunakan. Dengan demikian ragam resmi 

ditandai dengan pemakaian unsur-unsur kebahasaan yang menunjukan tingkat 

kebakuan yang rendah. 

Keempat ragam bahasa yang dibedakan atas dua segi seperti telah 

diuraikan di atas, apabila kita gabungkan menjadi ragam yang namanya gabungan 

pula. Ragam bahasa hasil penggabungan atau perpaduan dari dua segi (sarana 

pemakainya dan tingkat keresmian situasi pemakainya) menghasilkan ragam lisan 

resmi (ragam lisan formal) ragam lisan tidak resmi (ragam lisan informal), ragam 

tulis resmi (ragam tulis formal), ragam tulis tidak resmi (ragam tulis informal). 

Ragam lisan resmi biasanya digunakan dalam forum yang sifatnya resmi pula. 

Misalnya dalam rapat-rapat seminar, pidato, simposium, dan dalam perkuliahan 

(proses belajar mengajar). Ragam lisan tidak resmi dapat dilihat dalam 

pembicaraan di cafe, di pasar, di kebun, di rumah, di terminal, di kampus (bukan 

dalam proses belajar-mengajar) antara mahasiswa atau dosen, dan lain-lain. 

 Variasi bahasa yang disebut juga dialek merupakan keanekaragaman 

bahasa yang digunakan di masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, 

misalnya usia, topik pembicaraan, keturunan, kondisi geografi, kesejarahan dan 

lain-lain. Wujud nyata penggunaan bahasa yang beragam di masyarakat itulah 
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yang sebenarnya disebut dialek (Soeparno 2003:70). Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa variasi bahasa di masyarakat dapat dibedakan antara lain: a) variasi 

kronologis, b) variasi geografis, c) variasi sosial, d) fariasi gaya/style, e) variasi 

kultural dan f) variasi individual. 

 Menurut Pateda (1987:52), variasi bahasa dapat dilihat dari (1) segi 

tempat, yaitu tempat yang dapat mengakibatkan variasi bahasa, bahasa daerah, 

kolokial, vernakuler, (2) segi waktu, yaitu variasi bahasa yang dilihat secara 

diakronik (dialek yang berlaku pada kurun waktu tertentu), (3) segi pemakai, yaitu 

glosodia, idiolek, kelamin, monolingual, rol, status sosial, umur, (4) segi 

pemakaian, dapat terbagi atas diglosia, kreol, lisan, nonstandar, pijin, register, 

repertories, repotation, standar, tulis, bahasa tutur sapa dan jargon, (5) segi situasi,

yaitu bahasa dalam situasi resmi, (6) segi status, yaitu bahasa ibu, bahasa daerah, 

bahasa franca, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa pengantar, bahasa 

persatuan, bahasa resmi. 

 Ada beberapa variasi bahasa yang disebutkan oleh Soeparno (2003:71) 

antara lain (1) variasi kronologis yang disebabkan oleh faktor keurutan waktu 

atau masa, wujud nyata pemakaian bahasa dinamakan kronolek, (2) variasi 

geografis yang disebabkan oleh perbedaan geografis atau faktor regional, wujud 

nyata pemakaian bahasa dinamakan dialek, (3) variasi sosial yang disebabkan 

oleh perbedaan sosiologis, wujud nyata pemakaian bahasa dinamakan sosiolek, 

(4) variasi fungsional yang disebabkan oleh perbedaan fungsi pemakaian bahasa, 

wujud pemakaian bahasanya dinamakan fungsiolek, (5) variasi gaya/style yang 

disebabkan oleh perbadaan gaya, yaitu cara berbahasa seseorang dalam 
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perpormansinya secara terencana maupun tidak, baik lisan atau tulis (6) variasi 

kultural yang disebabkan oleh perbedaan budaya masyrakat pemakainya, (7) 

variasi individual yang disebabkan karena perbedaan perorangan, wujud 

pemakaian bahasanya dinamakan idiolek. 

2.2.3 Register

 Register merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang 

digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu sesuai dengan profesi 

dan perhatian yang sama. Disamping itu, register juga merupakan variasi bahasa 

yang berbeda satu sama lainnya karena kekhasan penggunaannya. Status jual beli 

handphone yang ada pada media sosial facebook oleh penulis dimasukkan dalam 

sebuah register karena adanya kekhasan penggunaan bahasanya, yaitu bahasa 

yang didalamnya disisipi juga bahasa asing. 

 Bahasa dikatakan tidak homogen karena dalam kenyataannya bahasa 

merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Realisasinya 

berwujud variasi-variasi tuturan yang beranekaragam sesuai dengan 

keanekaragaman masyarakat bahasanya, serta sifat-sifat khusus yang ada pada 

masing-masing penuturnya. Seseorang dapat mengungkapkan gagasan yang 

kurang lebih sama dalam suasana yang berbeda-beda dengan menggunakan 

bahasa yang berbeda. Salah satu bentuk bahasa adalah register. Beberapa ahli 

bahasa mendefinisikan register sebagai berikut. 

 Register menurut Halliday (1994:53) merupakan konsep semantik, yang 

dapat didefinisikan sebagai suatu susunan makna yang dihubungkan secara 
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khusus dengan susunan situasi tertentu dari medan, pelibat dan sarana. Namun 

ungkapan susunan makna, register termasuk juga ungkapan, yaitu ciri leksiko 

gramatis dan fonologis yang secara khusus menyertai atau menyatakan makna-

makna ini. 

 Register dibagi menjadi dua bentuk yaitu register selingkung terbatas dan 

register selingkung terbuka. Register selingkung terbatas maknanya sedikit, 

sifatnya terbatas jumlah kata dan maknanya terbatas sehingga beritanya terbatas 

dan tertentu. Ini merupakan register yang tidak mempunyai tempat dengan 

individualitas atau kreatifitas. Register selingkung terbuka mengandung corak-

corak makna yang berhubungan dengan register. Bahasa yang digunakan dalam 

register yang lebih terbuka adalah bahasa tidak resmi atau percakapan spontan. 

Namun, register ini tidak ada situasi maknanya pada tingkat tertentu tidak 

ditunjukkan secara langsung selalu ada ciri yang dijelaskan (Halliday 1994:53-

55). 

Register dipahami sebagai konsep semantik yaitu sebagai susunan makna 

yang dikaitkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu. Konsep situasi, 

menurut Halliday mengacu pada tiga hal, yaitu (1) medan (field), (2) pelibat 

(fenor), dan (3) sarana (mode). Medan mengacu pada hal yang sedang terjadi atau 

pada saat tindakan sosial berlangsung, apa sesungguhnya yang sedang disibukkan 

oleh para pelibat (bahasa termasuk sebagai unsur pokok tertentu). Pelibat 

menunjuk pada orang yang turut mengambil bagian, sifat para pelibat, kedudukan 

dan peranan mereka. Sarana menunjuk pada peranan yang diambil bahasa dalam 
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situasi tertentu, seperti bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik, dan 

sebagainya (Halliday 1994:58-59). 

 Ferguson (dalam Purnanto 2002:21) berpendapat bahwa ciri-ciri register 

secara umum adalah (1) hanya mengacu pada pemakaian kosa kata khusus yang 

berkaitan dengan kelompok pekerja yang berbeda, (2) sesuai dengan situasi 

komunikasi yang terjadi berulang secara teratur dalam suatu masyarakat yang 

berkenaan dengan partisipan, tempat, fungsi-fungsi komunikatif, (3) digunakan 

oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu sesuai dengan profesi dan 

perhatian yang sama. 

 Trudgil (1979:104) mengungkapkan bahwa register adalah variasi yang 

berhubungan dengan pekerjaan atau dalam kerja, atau dengan kata lain register 

adalah variasi bahasa berdasarkan pekerjaan. Oleh Trudgil dikatakan bahwa 

register ditandai oleh perbedaan kosakata, misalnya dalam pemakaian kata-kata 

khusus dan biasanya perbedaan antara register yang satu dengan yang lain 

berdasarkan perbedaan leksikon. 

2.2.4 Bentuk dan Makna Satuan-satuan Lingual 

Bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk baik bunyi, tulisan 

maupun strukturnya, dan makna, baik leksian maupun fungsional dan struktural 

(Nababan 1984:13). 

  Lebih lanjut Nababan mengatakan bahwa apabila diperhatikan bahasa dengan 

terperinci dan teliti maka akan terlihat bahwa bahasa itu dalam bentuk dan 

maknanya menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil maupun besar antara 
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pengungkapan yang satu dengan pengungkapan yang lain. Perbedaan-perbedaan 

bentuk bahasa seperti ini disebut variasi. 

 Variasi bahasa dalam pemakaian bahasa tidak saja dipengaruhi oleh faktor-

faktor linguistik tapi juga oleh faktor-faktor non linguistik. Adanya faktor non 

linguistik dalam pemakaian bahasa tersebut menimbulkan variasi bahasa. Variasi 

bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-

masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya 

(Poedjosudarmo1974:34). Ramlan (1997:21) mengatakan bahwa bagian dari ilmu 

bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk beluk kata serta pengaruh 

perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata disebut 

morfologi. 

 Bentuk dan makna kata merupakan dua komponen yang sangat erat 

hubungannya dan saling mempengaruhi. Dua komponen itu adalah expression 

atau bentuk dan content atau arti (Chaer 1995:16). Unsur bunyi atau bentuk dan 

unsur makna adalah kata lain dari tanda linguistik. Tanda linguistik tidak hanya 

diwujudkan dalam bentuk, tetapi dapat juga berwujud sebuah gabungan kata atau 

kata majemuk (Chaer 1995:31). 

1. Kata 

  Register bentuk bahasanya dapat berupa kata tunggal dan kompleks. Kata 

tunggal merupakan satuan gramatikal yang tidak terdiri atas satuan yang lebih 

kecil, sedangkan kata kompleks merupakan satuan gramatik yang terdiri atas 

satuan yang lebih kecil lagi (Ramlan 1997:28). 
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 Pembentukan kata oleh penutur bahasa itu dilakukan dengan cara 

menggabungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya, proses ini 

disebut dengan proses morfologis. Proses morfologis adalah proses penggabungan  

morfem-morfem menjadi kata (Samsuri 1995:90). Sedangkan Ramlan (1997:51-

82) menyebutkan tiga macam proses morfologis dalam bahasa Indonesia yaitu 

proses pembubuhan afiks, proses pengulangan dan proses pemajemukan. 

 Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia bersifat rekunsif dalam 

pembentukan kata terdapat dua proses, yaitu proses gramatikalisasi dan proses 

leksikalisasi. Proses gramatikalisasi terjadi jika leksem berubah menjadi kata, 

sedangkan proses leksikalisasi terjadi jika kata sebagai hasil proses gramatikal 

menjadi unsur leksikal lagi (Kridalaksana 1989:14). 

 Cahyono (1995:106) mengemukakan bahwa proses pembentukan kata 

mencakup penciptaan baru, pungutan, penggabungan, derivasi, infleksi, dan 

proseslain. Berkaitan dengan pendapat di atas, Kridalaksana (1989:12) 

berpendapat bahwa proses morfologis meliputi derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, 

komposisi atau perpaduan, abreviasi (pemendekan), metanalisis, dan derivasi 

balik. 

 Hampir sama dengan pendapat di atas, proses morfologis atau proses 

pembentukan kata oleh Ramlan (1997:51) dibagi menjadi empat proses, yaitu: 

proses pembubuhan, proses pengulangan, proses pemajemukan dan proses 

perubahan zero (kosong). 

 Berbeda dengan ketiga pendapat di atas, Keraf (1984:90) melihat sebuah kata 

berdasarkan perubahan bunyi yaitu perubahan berdasarkan tempatnya diperoleh 
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beberapa macam perubahan bunyi: 1) metatesis yaitu pergantian tempat bunyi 

(huruf) dalam sebuah kata, 2) aferesis (apheresis) yaitu penanggalan huruf awal 

atau suku awal kata, 3) sinkop (syncope) yaitu hilangnya bunyi atau huruf 

ditengah kata, 4) apokap (apocope) yaitu hilangnya satu bunyi atau lebih pada 

akhir sebuah kata, 5) protesis yaitu penambahan vokal atau konsonan pada awal 

kata untuk memudahkan lafal, 6) epentasis yaitu penyisipan bunyi atau huruf 

kedalam kata serapan, tanpa mengubah arti untuk menyesuaikan dengan pola 

fonologis bahasa peminjam, dan 7) paragog yaitu penambahan  huruf atau bunyi 

pada akhir sebuah kata. 

2. Frasa 

 Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi unsur klausa (Ramlan 1996:15). Tidak berbeda dengan 

pendapat Ramlan, Parera (1988:32) mengemukakan pendapat bahwa frasa adalah 

satuan kontruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam bentuk 

sebuah pola kalimat dasar maupun tidak. Menurutnya sebuah frasa sekurang-

kurangnya mempunyai dua anggota pembentuk. Frasa terdiri atas dua kata atau 

lebih yang membentuk satu kesatuan, tetapi memiliki satu makna. 

2.2.5 Fungsi Bahasa 

 Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam 

arti alat untuk menyampaikan pikiran atau gagasan, konsep dan perasaan. Bahasa 

sebagai alat komunikasi mempunyai fungsi dan peranan penting. Fungsi umum 

bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Dalam masyarakat ada komunikasi 
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atau saling hubungan antar anggota. Dengan demikian setiap masyarakat 

dipastikan mempunyai dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak 

ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat 

(Soeparno 2003:5). 

 Buhler dalam Halliday (1994:21) membedakan fungsi bahasa kedalam (1) 

bahasa ekspresif yaitu bahasa yang terarah pada diri sendiri si pembicara, (2) 

bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada  lawan bicara, dan (3) bahasa 

representasional yaitu bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya yaitu apa saja 

selain si pembicara atau lawan bicara. 

 Jakobson (dalam Sudaryanto 1990:12) membahas fungsi bahasa ada enam 

macam, yaitu: (1) funsi referensial yaitu pengacu pesan, (2) fungsi emotif yaitu 

pengungkapan keadaan pembicara, (3)  fungsi konatif yaitu pengungkap keinginan 

pembicara yang langsung atau segera dilakukan atau dipikirkan oleh sang 

penyimak, (4) fungsi metalingual yaitu penerang terhadap sandi atau kode yang 

digunakan, (5) fungsi fatis yaitu pembuka, pembentuk, pemelihara hubungan atau 

kontak antara pembicara dengan penyimak, dan (6) fungsi puitis yaitu penyandi 

pesan. 

 Fungsi bahasa menurut Ibrahim (1995:129) ada tiga, yaitu: (1) fungsi kognitif 

adalah fungsi yang mengungkapkan gagasan, konsep dan pikiran, (2) fungsi 

evaluative adalah fungsi yang menyalurkan dan mengantarkan sikap serta serta 

nilai-nilai, dan (3) fungsi efektif adalah fungsi yang mengalihkan emosi serta 

perasaan. 
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 Keraf (1984:17) menyebutkan bahwa fungsi bahasa antara lain (1) untuk 

tujuan praktis, yaitu untuk mengadakan antar hubungan dalam pergaulan sehari-

hari, (2) tujuan artistic, yaitu supaya manusia mengolah dan mempergunakan 

bahasa itu dengan cara seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia, (3) 

tujuan filologis, yaitu untuk mempelajari naskah-naskah tua untuk menyelidiki 

latar belakang sejarah manusia, sejarah kebudayaan dan adat istiadat, serta 

perkembangan bahasa itu sendiri, dan (4) menjadi kunci untuk mempelajari 

pengetahuan-pengetahuan lain. 

 Nababan (dalam Alwasilah 1993:38) membedakan empat golongan tujuan 

atau fungsi suatu bahasa yaitu fungsi kebudayaan, fungsi kemasyarakatan, fungsi 

perorangan dan fungsi pendidikan. 

 Dari berbagai definisi bahasa diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa 

yaitu sebagai alat komunikasi sesuai dengan kepentingan kelompok pemakainya. 

Artinya ada kelompok sosial tertentu yang sengaja menciptakan dan 

menggunakan kode linguis yang hanya berlaku sebatas anggota kelompoknya. 

Pemakai kode linguis semacam ini terkadang dirasa komunikatif dan merupakan 

perilaku kelompok sosial pemakainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis tentang register jual beli handphone di media sosial 

facebook dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan bentuk registernya. Register jual beli handphone di media 

sosial facebook mencakupi satuan lingualnya dan asal bahasanya. Register 

berdasarkan satuan lingualnya mencakup kata, dan frasa. Register yang 

berbentuk kata terdiri atas kata dasar, kata turunan, kata majemuk dan kata 

ulang. Sementara itu, register berdasarkan asal bahasanya yaitu, 

menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa 

Arab. 

2. Register jual beli handphone di media sosial facebook mempunyai fungsi 

sosial register dalam penggunaannya. Fungsi sosial yang ditemukan 

mencakupi (a) fungsi merahasiakan, (b) fungsi menamai, dan (c) fungsi 

meyakinkan. 

3. Faktor yang melatarbelakangi pemakain register jual beli handphone di 

media sosial facebook yaitu: (a) tingkat usia, (b) tingkat pendidikan, dan 

(c) gender  
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5.2 Saran 

 Saran ini ditujukan untuk para pengguna forum jual beli handphone di 

media sosial facebook, supaya para pengguna tahu bahwa bahasa yang mereka 

gunakan dalam melakuan jual beli adalah register bahasa. Saran yang dapat 

diberikan kepada para pengguna supaya memperhatikan penggunaan kata-kata 

yang terdapat dalam setiap status agar dipahami oleh para pengguna lain 

sebaiknya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia.  

Penelitian ini juga memfokuskan pada bentuk dan fungsi sosial serta faktor 

terjadinya register jual beli handphone di media sosial facebook. Masih ada 

beberapa aspek lain yang belum dikaji. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lain yang lebih mendalam dengan kajian yang berbeda seperti kajian semantik 

yang berkaitan dengan latar belakang perubahan makna dan pragmatik mengenai 

implikaturnya. Selain itu, peneliti bahasa dapat meneliti lebih lanjut mengenai 

fungsi sosial register yang belum terdapat dalam penelitian ini.  
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