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SARI 

Nuvitasari. 2016. “Register Pemandu Perjalanan Wisata di Kota Semarang”. Skripsi 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni.Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Tommi Yuniawan, S.Pd.,M.Hum., Pembimbing II Ahmad 

Syaifudin, S.S.,M.Pd. 

Kata Kunci: Register, pemandu perjalanan wisata, Kota Semarang 

Register merupakan variasi bahasa berdasarkan bidang penggunaan, gaya, 

atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa menurut bidang 

pemaikaian ini adalah menyangkutbbahasa itu digunakan untuk bidang apa. 

Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai potensi wisata 

yang beragam. keragaman potensi tersebut membuat biro-biro perjalanan wisata 

bermunculan. Biro-biro ini tidak akan berjalan tanpa adanya pemandu perjalanan 

wisata. Pemandu perjalanan wisata ini mempunyai bahasa yang khas atau register. 

Register tersebut digunakan untuk menunjukkan keakraban serta sebagai simbol 

untuk membedakan dengan kelompok lain.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mendeskripsi bentuk dan makna register 

pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang, (2) Mendeskripsi kategori fungsi dari 

register pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang, (3) Mendeskripsi faktor yang 

mempengaruhi register pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang.  

Manfaat penelitian ini yaitu secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat untuk pengembangan teori kebahasaan dan menambah 

informasi khazanah penelitian kajian sosiolinguistik sebagai disiplin ilmu linguistik 

yang memutuskan perhatiannya pada gejala kebahasaan di masyarakat. Secara 

praktis, penelitian ini memberikan deskripsi tentang register pemandu perjalanan 

wisata di Kota Semarang berupa bentuk dan makna serta faktor yang mempengaruhi 

register tersebut. Temuan tersebut diharapkan memberi kontribusi data dasar bagi 

penelitian lanjutan yang sejenis dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca 

peneliti dan para pemerhati masalah kebahasaan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis dan pendekatan teoretis. 

Dat dalam penelitian ini adalah tuturan yang berup register yag digunakan oleh 

pemandu perjalanan wisata. Data diperoleh dengan menggunakan metode simak dan 

metode cakapa. Kemudian data dianalisis menggunakan metode padan dan 

dipaparkan menggunakan metode formal dan informal.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa register pemandu perjalanan wisata 

di Kota Semarang mempunyai bentuk berdasarkan satuan lingual yaitu berupa kata 

dan frasa, serta berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa. 

Register pemandu perjalanan wisat mempunyai fungsi sosial yaitu fungsi 

Instrumental, fungsi interaksi, fungsi kepribadian, fungsi pemecah masalah, fungsi 

hayal atau imajinasi, dan fungsi informasi. Register pemandu perjalanan wisata juga 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar, peserta tutur, tujuan tutur, topik tuturan, 

nada tutur, norma tutur 

Saran dalam penelitia ini meliputi (1) bidang kepariwisataan dapat dikaji lebih 

mendalam, tidak hanya mengenai register pemandu perjalanan wisata tetapi juga 

bahasa yang digunakan oleh awak bus pariwisata, (2) penelitin ini diklasifikasikan 

lebih lanjut mengenai pola pembentukan register, (3) semakin berkembangnya 

potensi wisata akan semakin bertambah pula ragam bahasa yang digunakan, oleh 

karena itu asal bahasa yang digunakan oleh pemandu perjalanan wisata dapat dikaji 

lebih mendalam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa dan masyarakat mempuyai hubungan yang sangat erat. Artinya, 

bahasa tidak akan ada dan berkembang tanpa adanya masyarakat. Perkembangan 

bahasa dan masyarakat ini menunjuk pada sosok bahasa yang digunakan oleh 

sekelompok sosial tertentu dalam konteks situasi pemakaian yang berbeda-beda. 

Setiap kegiatan menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Chaer dan Agustina 

(2010:26) sependapat keragaman ini akan semakin bertambah jika bahasa tersebut 

digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang luas. Penutur 

yang sangat banyak serta dalam wilayah yang luas tersebut disebut dengan 

masyarakat bahasa.

Di dalam kehidupan masyarakat bahasa muncul kelompok sosial yang 

mempunyai ciri yang khas dalam penggunaan kata, baik berupa istilah atau kata yang 

baru atau istilah yang telah ada namun diberi makna baru. Keragaman bahasa ini 

berkembang seiring dengan kebutuhan penggunanya dalam berinteraksi, sehingga 

munculah variasi bahasa. Variasi bahasa disebut juga ragam bahasa yaitu keseluruhan 

pola-pola ujaran manusia yang cukup dan serba sama untuk dianalisis teknik-teknik 

pemerian sinkronik yang ada dan memiliki perbendaharaan unsur-unsur yang cukup 

besar dan penyatuan-penyatuannya atau proses-proses dengan cakupan semantik yang
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 cukup jembar yang berfungsi dalam segala konteks yang normal. Variasi 

bahasa 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 antar anggota 

kelompoknya. Perbedaan pemakaian bahasa diantara tiap-tiap lingkungan sosial 

biasanya ditandai dengan register.  

Chaer dan Agustina (2010:68) register dibicarakan berdasarkan penggunaan, 

gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan 

bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau 

bidang apa. Sebagai contoh, bidang sastra atau jurnalistik, militer, pertanian, 

pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan lain lain. 

Setiap profesi atau pekerjaan tersebut tentu mempunyai bahasa yang khas dan 

berbeda dengan kelompok lain  yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama 

penggunanya. Hal ini juga terlihat di bidang kegiatan kepariwisataan atau lebih 

tepatnya di profesi pemandu perjalanan wisata. Pemandu perjalanan wisata sangat 

dibutuhkan di Indonesia, melihat Indonesia merupakan Negara kepulauan yang 

mempunyai potensi wisata beragam. Semarang merupakan salah satu kota di Jawa 

Tengah yang mempunyai potensi wisata cukup banyak. Kota yang mendapat julukan 

Kota atalas ini mempunyai wisata mulai dari wisata alam, religi, sejarah dan juga 

pengetahuan. Terdapat beberapa wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi yaitu 

Klenteng Sam Poo Kong dan juga lawang sewu, kedua tempat tersebut menjadi 
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tempat wisata favorit untuk dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri, 

karena kedua tempat tersebut merupakan identitas wisata dari Kota Semarang. 

Banyaknya potensi wisata di Kota Semarang membuat biro-biro perjalanan 

wisata bermunculan. Biro-biro ini tidak akan berjalan tanpa adanya pemandu 

perjalanan wisata. Pemandu perjalanan wisata adalah orang yang bertugas memimpin 

pelaksanaan suatu kegiatan wisata dari persiapan sampai akhir. Tugas pemandu 

wisata yaitu membimbing, menjelaskan, memberikan rasa aman serta membantu 

peserta wisata atau orang-orang yang sudah berpengalaman dari bidang ini (Kesrul 

2004:3). 

 Pemandu perjalanan wisata dari berbagai Kota di Jawa Tengah berada 

dibawah naungan resmi yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), didalam 

Himpunan tersebut terdapat sebuah jasa yang meyediakan pemandu perjalanan wisata 

yang tergabung dalam Unit Jasa Pramuwisata (UJP). UJP yang ada di Jawa tengah 

terletak di Semarang yang merupakan Ibukota Jawa Tengah. UJP menjadi wadah 

untuk pemandu perjalanan wisata profesional yang sudah melewati berbagai pelatihan 

dari syarat yang sudah ditentukan. Biro-biro yang ada di Jawa tengah dapat meminta 

bantuan untuk mengenalkan wisata di berbagai Kota di Jawa Tengah melalui 

Pemandu perjalanan wisata yang ada di UJP tersebut. Terdapat lebih dari 15 ahli 

pemandu perjalanan wisata yang tergabung, dalam penelitian ini diambil 4 orang ahli 

yang mewakili bahasa yang digunakan oleh kelompokpemandu perjlanan wisata di 

Kota Semarang.  
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Pemandu perjalanan wisata khususnya yang berada di bawah naungan UJP ini 

mempunyai bahasa yang khas. Ragam bahasa yang digunakan oleh pemandu 

perjalanan wisata ini tidak ditemukan di bidang pekerjaan lain. Bahasa yang 

digunakan oleh pemandu perjalanan wista di Kota Semarang ini digunakan untuk 

menunjukkan identitas kelompoknya dan menjadi alat untuk mengakrabkan setiap 

anggotanya, dengan menggunakan ragam bahasa register tersebut setiap anggota 

mampu memahami situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh anggotanya tanpa 

orang lain mengetahui. Perkembangan serta keunikan dari ragam bahasa register yang 

digunakan oleh pemandu perjalanan wisata juga mempngaruhi perkembangan wisata 

Kota Semarang, karena kelompok pemandu perjalanan wisata mampu menarik 

wisatawan agar selalu berkunjung ke Semarang.  

 Register pemandu perjalanan wisata digunakan dalam berbagai situasi tidak 

hanya pada saat memimpin suatu kegiatan. Berikut contoh istilah-istilah khusus yang 

digunakan dalam bidang kepariwisataan tersebut antara lain; 

P-1 : “Mbak gajah glundung ya, macet.”

P-2 : “Ya Pak, ngejar waktu.”

Register gajah glundung yang digunakan oleh pemimpin perjalanan wisata 

mempunyai arti ganti jalur yang akan dilalui. Register tersebut merupakan bentuk 

frasa yang berasal dari bahasa Jawa. 

P-1 : “Ini mau di ajak ngamen dimana?”

P-2 : “Di bakpia java mall aja yang parkirnya luas.”
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Register ngamen yang digunakan oleh pemimpin perjalanan wisata 

mempunyai arti mencarikan pusat oleh-oleh di kota objek wisata. Register tersebut 

merupakan bentuk kata kompleks yang berasal dari bahasa Indonesia.  

Istilah gajah glundung, dan ngamen pada kalimat di atas menunjukkan istilah 

yang khas yang sering digunakan dalam bidang kepariwisataan khususnya pemandu 

perjalanan wisata. Dari penggalan tuturan tersebut tidak semua masyarakat bahasa  

memahami istilah seperti yang disebutkan, oleh karena itu penelitian register 

pemandu perjalanan wisata ini dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut; 

1.2.1 Bagaimanakah bentuk dan makna  register pada pemandu perjalanan wisata di 

Kota Semarang?  

1.2.2 Bagaimanakah fungsi pengungkapan register yang digunakan pada pemandu 

perjalanan wisata di Kota Semarang? 

1.2.3 Faktor apa sajakah yang mempengaruhi register pada pemandu perjalanan 

wisata di Kota Semarang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1.3.1 Menjelaskan bentuk dan makna register pada pemandu perjalanan wisata di 

Kota Semarang. 

1.3.2 Mengidentifikasi fungsi pengungkapan register pada pemandu perjalanan 

wisata di Kota Semarang.   

1.3.3 Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi register pada pemandu 

perjalanan wisata wisata di Kota Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk

pengembangan teori kebahasaan dan menambah informasi khazanah penelitian kajian 

sosiolinguistik sebagai disiplin ilmu linguistik yang memusatkan perhatiannya pada 

gejala kebahasaan di masyarakat. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan deskripsi tentang register pemandu 

perjalanan wisata di Kota Semarang berupa bentuk dan makna serta faktor yang 

mempengaruhi register tersebut. Temuan tersebut diharapkan memberi kontribusi 

data dasar bagi penelitian lanjutan yang sejenis dan dapat menambah pengetahuan 

bagi pembaca peneliti dan para pemerhati masalah kebahasaan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Register merupakan ragam bahasa yang menurut pemakainya digunakan oleh 

sekelompok orang tertentu sesuai dengan profesinya, yang memiliki kosakata yang 

khas yang maknanya menjadi berbeda apabila digunakan oleh kelompok lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini 

antara lain telah dilakukan oleh Septiana (2002), Martyawati (2004), Solano (2006), 

Rahayu (2009), Maula (2010), Noveria (2010), Rosidah (2010), Tohid (2010), 

Grabowski (2013), Syafri (2013) Indrawati (2014), Sudaryanto, Sumarwati, dan 

Suryanto (2014) 

Septiana (2002) melakukan penelitian dengan judul Register Bahasa 

Masyarakat Nelayan Desa Kidang Lor Kabupaten Batang. Hasil dari penelitian 

tersebut berupa wujud register yang terdiri dari kata yang meliputi kata tunggal dan 

kata kompleks, frase, dan kalimat. Pola pembentukan register meliputi : perubahan 

fonem dan suku kata, penciptaan kata baru dengan makna tetap, pergeseran makna, 

afiksasi, dan reduplikasi, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian 

register masyarakat nelayan antara lain: tempat dan situasi, peserta tutur, topik 

pembicaraan yang berupa topik tertentu sesuai kebutuhan mereka, nilai kebudayaan 
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yang meliputi: adat istiadat (kebiasaan), sistem pengetahuan dan teknologi, sistem 

mata pencaharian atau ekonomi, organisasi sosial, dan sistem religi.   

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Septiana dengan penelitian register 

pemandu wisata di Kota Semarang ini, yaitu sama-sama menguraikan bentuk serta 

faktor yang mempengaruhi register. Perbedaannya terdapat pada objek penelitianya 

yaitu register Bahasa Masyarakat Nelayan Desa Kidang Lor Kabupaten Batang, dan 

lokasi penelitian serta adanya uraian baru yaitu pembahasan mengenai pola 

pembentukan register. 

Martyawati (2004) melakukan penelitian dengan judul “Register SMS”.

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh, aspek morfologi, 

aspek sintaksis, aspek leksikon, serta aspek ortografis register SMS. Peneliti juga 

menemukan faktor yang berpengaruh dalam register SMS tersebut yaitu meliputi 

faktor-faktor linguistik dan non-linguistik.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Martyawati dengan penelitian ini 

terletak pada kajiannya yaitu sama-sama mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam register. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek 

kajiannya. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji bahasa SMS sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti mengkaji bahasa yang digunakan oleh pemandu wisata di Kota 

Semarang. 

Tahun 2006 Solano melakukan penelitian dengan judul “Language, Dialect, 

and Register: Sociolinguistics and the Estimation of Mesaurement Error in the 
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Testing of English Language Leaners”. Dalam penelitiannya, Solano membahas 

bahasa, dialek, dan register sebagai ukuran sumber kesalahan. Siswa diuji 

menggunakan dialek dan register bahasa lokal atau standar bahasa Inggris untuk 

mengetahui keselarasan linguistik, uji keselarasan linguistik ini dijadikan sebagai 

pedoman peningkatan pembelajaran bahasa atau ELL. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Solano dengan penelitian ini terletak 

pada fenomena kebahasaan yang berupa ragam bahasa register dalam kaitannya 

dengan masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bidang 

kajiannya. Penelitian yang dilakukan Solano menggunakan register sebagai bahan uji 

pembelajaran bahasa sedangkan penelitian ini menggungkap fenomena ragam bahasa 

register dalam masyarakat.     

Rahayu (2009) melakukan penelitian dengan judul Register “Iklan Kecik” di 

Harian Suara Merdeka. Penelitian tersebut membahas mengenai kebahasaan register 

iklan kecik di suara merdeka berupa aspek morfologi, aspek sintaksis, aspek leksikon, 

campur kode, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa ragam 

register pada iklan kecik di Suara Merdeka.  

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajiannya 

yaitu mengkaji kebahasaan dan juga faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa 

ragam register. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

objek kajiannya. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji bahasa yang terdapat 
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dalam iklan kecik di Suara Merdeka sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji 

bahasa yang digunakan oleh pemandu wisata di Kota Semarang. 

Maula (2010) dalam penelitian yang berjudul Register Fashion Busana 

Wanita di Majalah berbahasa Indonesia membahas tentang bentuk dan fungsi yang 

terdapat dalam majalah. Bentuk register berupa kata (tunggal, kompleks, majemuk), 

frase, kalimat serta asal bahasanya yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa 

Jawa, Indonesia-Inggris, Jepang, dan Spanyol. Fungsi register yang terdapat dalam

penelitian ini yaitu fungsi menamai, menyuruh, memberi nasihat, memberitahu, 

memberi kesan.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Maula dengan penelitian ini terletak 

pada kajiannya yaitu sama-sama membahas bentuk serta fungsi register. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Dalam 

penelitian tersebut peneliti mengkaji register yang terdapat pada majalah fashion 

wanita sedangkan penelitian ini peneliti mengkaji register pada pemandu wisata di 

Kota Semarang. 

Noveria ( 2010) dalam jurnalnya yang berjudul “ Kajian Register Bahasa 

Minangkabau Ragam Adat” menganalisis mengenai kebahasan leksikon dan 

sintaksisnya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis menemukan kekhasan 

ragam bahasa Minangkabau ragam adat yang terlihat dalam leksikon dan bentuk-

bentuk perumpamaan serta struktur kalimat majemuk. Ragam bahasa Minangkabau 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, Noveria menguraikan faktor atau 
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komponen tutur berdasarkan komponen tutur yang dikemukakan oleh Hymes yaitu 

SPEAKING. 

Persamaan penelitian Noveria dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menganalisis ragam bahasa register berdasarkan bentuk serta faktor yang 

mempengaruhi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

bidang kajiannya. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji register bahasa 

Minangkabau ragam adat sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji bahasa 

yang digunakan oleh pemandu perjalanan wisata di Kota Salatiga.     

Rosidah (2010) dalam penelitiannya berjudul Register Bahasa SMS  

Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah wujud bahasa 

SMS mahasiswa BSI FBS Unnes, yang mengkaji wujud bahasa SMS berupa kata, 

frasa, klausa, kalimat dan wacana. Karakteristik bahasa SMS serta fungsi komunikasi 

bahasa SMS.  

Kesamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu menguraikan bentuk serta 

fungsi register yang terdapat pada bahasa SMS Mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Perbedaan yang 

mendasar pada penelitian ini yaitu objek penelitian yaitu bahasa SMS Mahasiswa BSI 

FBS Unnes. 

Tohid (2010) Penggunaan Register Pada Awak Bus Jurusan Purwokerto-

Semarang. Dalam skripsi ini register yang dipakai pada awak bus jurusan 
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Purwokerto-Semarang mempunyai bentuk dan fungsi register. Bentuk register berupa 

kata (kata tunggal, kata kompleks, kata majemuk, frasa dan kalimat. Fungsi register 

ysng terdapat di dalam penelitian ini yaitu fungsi menyuruh, fungsi menamai, fungsi 

mengejek, fungsi menunjukkan tempat dan fungsi memberitahu. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Tohid dengan penelitian ini terletak 

pada bidang kajiannya yaitu sama-sama membahas lingkup sosiolinguistik serta 

bentuk juga fungsi dari register tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Tohid 

lebih berfokus pada bentuk dan fungsi saja sedangkan penelitian ini berfokus pada 

bentuk, fungsi serta faktor yang mempengaruhi. 

Grabowski (2013) melakukan penelitian pada selebaran informasi pasien 

dengan judul “Register Variation across English Pharmaceutical Texts: A Corpus-

Driven Study of Keywords, Lexical Bundles and Phrase Frames in Patient 

Information Leaflets and Summaries of Product Characteristics”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan pola penggunaan kosakata dan ungkapan pada pil dan SPC, 

pola penggunaan tersebut disebabkan oleh konteks situasi dan komunikasi. Peneliti 

menemukan fungsi dari penggunaan register pada teks farmasi yaitu untuk menandai 

pil, mengacu pada bentuk produk obat, rekomendasi dokter, nama-nama zat kimia 

yang ditemukan dalam produk obat, nama-nama kondisi medis dan efeks samping, 

serta pengukuran.  
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Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Grabowski dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menganalisis fungsi yang terdapat dalam ragam bahasa register. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Penelitian tersebut mengkaji 

mengenai register yang terdapat dalam selebaran resep obat sedangkan penelitian ini 

mengkaji register yang terdapat dalam pemandu perjalanan wisata. 

Dalam penelitian yang berjudul “Language Variation: Register And Accent In 

Ken Arok And Ken Dedes Drama Performance” Syafri (2013) menganalisis bahasa 

Inggris dengan logat bahasa Jawa yang digunakan dalam drama Ken Arok dan Ken 

Dedes. Analisis bahasa Inggris tersebut beradasarkan fonologi, kesopanan bahasa 

Jawa, pengucapan atau logat dalam bahasa Jawa.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Syafri terletak pada analisis ragam 

bahasa register yaitu sama-sama menganalisis bentuk dari ragam bahasa register. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syafri mengkaji ragam bahasa register pada drama 

Ken Arok dan Ken Dedes sedangkan dalam penelitian ini mengkaji ragam bahasa 

register pada pemandu wisata.   

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2014) mengenai Register Pemandu 

Wisata Berbahasa Prancis di Kawasan Wisata Kawah Ijen Banyuwangi Jawa Timur: 

Kajian Sosiolinguistik. Penelitian ini mengkaji mengenai kesalahan gramatikal dalam 

register dan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi pembentukan register. 
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Penelitian yang dilakukan Indrawati hampir sama dengan penelitian ini. 

Persamaan tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan metodologis sosiolinguistik. Perbedaannya hanya 

terletak pada fokus kajiannya. Fokus kajian pada penelitian Indrawati adalah di 

kawasan wisata kawah ijen Banyuwangi Jawa Timur sedangkan penelitian ini fokus 

di pemandu wisata di Kota Semarang. 

Sudaryanto, Sumarwati, dan Suryanto (2014) melakukan penelitian dengan 

judul “Register Anak Jalanan Kota Surakarta”. Penelitian tersebut memilki tujuan 

untuk mendeskripsikan karakteristik penggunan register anak jalanan Kota Surakarta 

dan tujuan penggunan register anak jalanan di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian 

tersebut yakni ditemukan karakteristik dari percakapan anak jalanan yaitu terjadi  

pergeseran dan perubahan makna kata, dominasi penggunaan bahasa Jawa, memiliki 

bentuk ringkas, dan pengunaan kata-kata kasar,selain itu terdapat karakteristik lain 

yaitu adanya pengalihan kode dan pencampuran kode serta ragam bahasa yang 

dipakai oleh anak jalanan ketika berkomunikasi satu dengan yang lainnya adalah 

ragam intim. Selain karakteristik dari percakapan anak jalanan ditemukan juga tujuan 

dari penggunaan regiser anak jalanan, tujuan tersebut yaitu sebagai bentuk 

perahasiaan bahasa dari luar komunitas untuk mengakrabkan antaranggota 

masyarakat dan menunjukkan kekuasaan dari seorang bos.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto, Sumarwati, dan 

Suryanto yaitu sama-sama mendeskripsikan karakteristik penggunan ragam bahasa 
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register. Perbadaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian 

serta adanya uraian baru yaitu pembahasan mengenai tujuan penggunaan rgam bahasa 

register.  

Keterkaitan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas yaitu sama-sama 

mengkaji pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan jenis pekerjaan maupun 

kelompok sosial tertentu. Penelitian ini mengkaji register yang digunakan oleh 

pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada 

bentuk, fungsi, dan faktor yang mempengaruhi register.  

2.2 Kajian Teori  

Suatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari pnggaan teori-teori tertentu. Teori 

merupakan piranti utama dalam memperkut suatu penelitian. Berdasrkan hal tersebut 

penelitian inimenggunakan beberapa teori yang dapat menunjang dan memperkuat 

penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) teori 

sosiolinguistik, (2) register, (3) satuan lingual, (4) makna, (5) fungsi, (6) faktor   

2.2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin, yaitu disiplin ilmu sosiologi dan 

disiplin ilmu linguistik, dua bidang ilmu yang masing-masing memberi peran yang 

berbeda. Sosiologi memperhatikan hubungan sosial antarmanusia di dalam 

masyarakatnya, sebagai individu maupun kelompok (Chaer dan Agustina 2004: 2). 
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Sosiolinguistik ialah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan 

penutur bahasa sebagai anggota masyarakat dapat berupa aspek kemasyarakatan 

bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang 

berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial) (Nababan 1993: 2).”

Menurut Wijana (2006:7) sosiolinguistik sebagai cabang linguistik 

memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubunganya 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 Fishman (dalam Wijana 2006:7) merupakan ilmu 

yang bersifat interdisipliner yang menggarap masalah-masalah kebahasaan dalam 

hubungannya dengan faktor-faktor sosial, situasional, dan kulturalnya.  

Sosiolinguistik menurut Halliday (dalam Sumarsono 2002:2) mendefinisikan 

sebagai linguistik institusional yang berkaitan dengan pertautan bahasa dengan orang-

orang yang memakai bahasa itu.  

Pride dan Holmes (dalam Sumarsono 2007:2) merumuskan sosiolinguistik 

secara sederhana yaitu kajian bahasa sebagai dari kebudayaan dan masyarakat. 

Bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan (language in culture), bahasa 

bukan merupakan suatu yang berdiri sendiri (language and culture).



17 

 

 

Sosiolinguistik menurut Kridalaksana (2008:225) merupakan ilmu yang 

mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku 

sosial.  

Trudgill (dalam Sumarsono 2002:3) mengungkapkan sosiolinguistik adalah 

bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala 

kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya dianggap sebagai gejala sosial melainkan juga 

gejala kebudayaan. Implikasinya adalah bahasa yang dikaitkan dengan kebudayaan 

masih menjadi cakupan sosiolinguistik, dan ini dapat dimengerti karena setiap 

masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa sosiolinguistik 

adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitanya dengan penggunaan bahasa itu 

di dalam masyarakat. 

2.2.2 Register 

Register menurut Halliday (1992:53) merupakan konsep semantik yang dapat 

didefinisikan sebagai suatu susunan makna yang dihubungkan secara khusus dengan 

susunan situasi tertentu dari medan, pelibat dan sarana, tetapi karena ungkapan 

susunan makna, register termasuk juga ungkapan, yaitu ciri leksikon gramatis dan 

fonologis yang secara khusus menyertai atau menyatakan makna-makna ini. 

Register dipahami sebagai konsep semantik yaitu sebagai susunan makna 

yang dikaitkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu. Konsep situasi menurut 
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Halliday mengacu pada tiga hal, yaitu (1) medan (field), (2) pelibat (tenor), (3) sarana 

(mode). Medan mengacu pada hal yang sedang tejadi atau pada saat tindakan 

berlangsung, apa sesungguhnya yang sedang disebutkan oleh pelibat (bahasa 

termasuk sebagai unsur pokok tertentu). Pelibat menunjukan pada orang yang turut 

mngambil bagian, sifat para pelibat, kedudukan dan peran mereka. Saran menunjuk 

pada peranan yang diambil bahasa dalam situasi tertentu, seperti bersifat membujuk, 

menjelelaskan, mendidik, dan sebagainya. 

Register menurut Nababan (dalam Chaer 2010:68) merupakan variasi bahasa 

berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana 

penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut 

bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra 

jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, 

dan kegiatan keilmuan.   

Alwasilah (dalam Aslinda 2007:19) mengatakan register adalah satu ragam 

tertentu yang digunakan untuk maksud tertentu, sebagai kebalikan dari dialek sosial 

atau regional. Pembicaraan register biasanya dikaitkan dengan masalah dialek. Dialek 

berkenaan dengan bahasa digunakan oleh siapa, dimana, dan kapan, sedangkan 

register berhubungan dengan masalah bahasa digunakan untuk kegiatan apa, dengan 

kata lain, register dapat dibatasi lebih sempit dengan acuan pada pokok ujaran atau 

pokok pembicaraan.  
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Pengertian register menurut Wilkins (dalam Pateda 1990:60) bahwa register 

adalah ragam pemakaian bahasa yang dihubungkan dengan pekerjaan seseorang.  

 Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, dapat dimpulkan bahwa register 

merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya, yaitu bahasa yang digunakan 

bergantung pada apa yang dikerjakan dan sifat kegiatannya, berbeda dengan dialek 

register dapat dibatasi lebih sempit dengan acuan pada pokok ujaran atau pokok 

pembicaraan.  

2.2.3 Satuan Lingual 

Satuan lingual adalah sistem –sistem atau komponen yang menyusun suatu 

bahasa menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan (Chaer 2003:34). 

Sistem-sistem penyusun bahasa tersebut diuraikan dari tataran tertinggi hingga 

terendah yaitu meliputi kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Berikut akan 

dipaparkan mengenai satuan lingual kata dan frasa. 

2.2.3.1 Kata  

Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi, dan mempunyai satu 

arti. Kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat berubah, 

serta tidak dapat diselipi atau diselang oleh fonem lain.  Dalam tataran morfologi kata 

merupakan satuan terbesar (satuan terkecil adalah mofem), tetapi dalam tataran 
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sintaksis kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen 

pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frasa (Chaer 2007:219).  

Dalam pembicaraan kata sebagai pengisi satuan sintaksis, kata dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang secara 

leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses 

morfologi, yang merupakan kata penuh adalah kata-kata yang termasuk kategori 

nomina, verba, adjektifa, adverbial, dan numeralia. Sedangkan kata tugas adalah kata 

yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi,

kata- kata yang termasuk kata tugas adalah yang berkategori  preposisi dan konjungsi.  

Menurut Verhaar (2004:97) berdasarkan kontribusinya kata digolongkan 

menjadi dua yaitu morfem bebas dan morfem terikat sedangkan berdasarkan 

gramatikalnya kata digolongkan menjadi bentuk monomorfmis (kata dasar), dan 

polimorfemis (kata kompleks. Kata monomorfemis atau kata dasar adalah kata yang 

terdiri atas satu morfem, sedangkan polimorfemis adalah kata yang terdiri atas lebih 

dari satu morfem, kata monomorfemis terbentuk melalui proses morfologis. Chaer 

(2003:177) mengatakan proses-proses morfemis yaitu proses afiksasi, reduplikasi, 

komposisi, konversi, dan modifikasi intern Dalam penelitian ini hanya akan 

dijelaskan mengenai proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.  

Afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk 

dasar. Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat, yang diimbuhkan 

pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Dilihat dari posisi melekatnya 
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pada bentuk dasar afiks biasanya dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, interfiks, 

dan transfiks.  

Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik 

secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi, seperti meja-

meja (dari dasar meja). 

Komposisi yaitu hasil dari proses penggabungan morfem dasar dengan 

morfem dasar, baik yang bebas merupakan yang terikat, sehingga terbentuk sebuah 

kontruksi yang memilki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru, misalnya lalu 

lintas, daya juang. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa kata adalah satuan 

terbesar dalam tataran morfologi, tetapi dalam tataran sintaksis kata merupakan 

satuan terkecil. 

2.2.3.2 Frasa  

Menurut Tarigan (1984:50) frasa merupakan satuan linguistik yang secara 

potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak mempunyai ciri-ciri 

klausa atau tidak melampaui batas subjek atau predikat, dengan kata lain sifatnya 

tidak produktif.  

Kridalaksana (2008:66) menyebutkan frasa merupakan gabungan dua kata 

atau lebih yang sifatnya tidak predikatif, gabungan itu dapat rapat, dapat renggang.  
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Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan 

kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi 

salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frasa harus berupa morfem bebas, bukan 

morfem terikat (Chaer 2007:222). Contoh:  

S P O K

Paman saya

Paman

sedang membaca  

membaca

koran harian 

Koran

di teras

kemarin

Paman saya, sedang membaca, koran harian, di teras adalah frasa. Sedangkan kata 

paman, membaca, koran, kemarin yang terdapat dalam bagan bukanlah frasa, 

melainkan  kata.  

 Berdasarkan definisi menurut para ahli ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata bersifat non predikatif tetapi 

tidak boleh menduduki fungsi sebagai subjek dan predikat. 

2.2.4 Makna  

Makna merupakan suatu konsep, pengertian ide, atau gagasan yang terdapat 

didalam suatu ujaran, baik yang berupa sebuah kata, gabungan kata, maupun satuan 

yang lebih besar lagi (Chaer 2007: 287)  

Richard dan Ogent (1923) dalam Chaer (2007:286) memaparkan makna 

dalam sebuah bentuk segitiga yang disebut segitiga makna atau segitiga Richard dan 

Ogent.  
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    konsep 

    

  bentuk  ----------------------------------  referen/objek   

Segitiga tersebut menunjukkan hubungan bahwa bentuk dengan referen atau 

objek tidak langsung, sebab bentuk adalah masalah dalam bahasa sedangkan objek 

masalah luar bahasa yang hubungannya biasanya bersifat arbitrer. Sedangkan 

hubungan bentuk dengan konsep serta hubungan konsep dengan objek bersifat 

langsung.  

Makna terdiri menurut Chaer (2007:2890 dibagi atas beberapa jenis yaitu 

makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa 

konteks. Makna leksikal juga dikatakan makna yang sebenarnya, makna yang sesuai 

dengan hasil indera kita atau makna apa adanya. Makna leksikal juga dapat diartikan 

sama dengan makna refrensial, denotatif, dan konseptual yaitu makna asli, makna 

asal, atau makna sebenarnya yang dimilki oleh sebuah leksem.  

Makna gramatikal adalah makna yang baru ada kalau terjadi proses 

gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Misalnya dalam 

proses afiksasi prefiks ber- dengan dasar sepeda melahirkan makna gramatikal 

‘mengendarai sepeda’



24 

 

 

Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di 

dalam satu konteks. Misalnya mana kata kepala pada kalimat berikut. 

Rambut di kepala nenek belum ada yang putih  

Sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. 

Makna kepala pada kalimat pertama adalah bagian atas tubuh manusia, 

sedangkan makna kepala pada kalimat kedua adalah pemimpin. Makna konteks juga 

dapat berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan 

bahasa itu. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna adalah konsep 

atau pengertian yang dimiliki oleh sebuah tanda linguistik atau yang melekat pada 

suatu ujaran. 

2.2.5 Fungsi Bahasa 

Kata ‘fungsi’ dapat dipandang sebagai padanan kata ‘penggunaan’, fungsi

mengarah untuk keperluan apa saja bahasa itu digunakan manusia, sedangkan bahasa 

yaitu alat komunikasi yang khusus dilangsungkan dengan mempergunakan alat ucap 

manusia.  

Kridalaksana (dalam Aslinda 2007:89) mengatakan bahwa fungsi mengacu 

pada beberapa pengertian, yaitu : 1) beban makna suatu satuan bahasa, 2) hubungan 

satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal, leksikal ,atau fonologi dalam suatu deret 

satuan, 3) penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu, 4) peran unsur dalam suatu 



25 

 

 

ujaran dan hubunganya secara struktur dengan unsur lain, 5) peran sebuah unsur  

dalam satuan sintaksis yang lebih luas, misalnya nomina yang berfungsi sebagai 

subjek atau objek.  

Fungsi khusus bahasa adalah sebagai alat komunikasi sesuai dengan 

kepentingan kelompok pemakainya. Artinya ada kelompok sosial tertentu yang 

sengaja menciptakan dan menggunakan kode linguis yang berlaku sebatas anggota 

kelompoknya. Pemakai kode linguis semacam ini terkadang dirasa komunikatif dan 

merupakan perilaku kelompok sosial pemakainya. Register merupakan salah satu 

variasi bahasa yang berfungsi khusus sebagai alat komunikasi dalam kelompoknya.   

Halliday (dalam Nababan, 1993: 42) menyebutkan bahwa fungsi khusus 

bahasa dibagi menjadi enam.  

Fungsi instrumental yaitu bahasa yang berorientasi pada pendengar. Bahasa 

yang digunakan untuk mengatur tingkah laku pendengar sehingga lawan tutur mau 

menuruti atau mengikuti apa yang diharapkan penutur.  

Fungsi interaksi yaitu fungsi yang berorientasi pada kontak antar pihak yang 

sedang berkomunikasi. register dalam hal ini berfungsi untuk menjalin dan 

memelihara hubungan serta memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas 

sosial.  

Fungsi kepribadian atau personal yaitu fungsi bahasa yang berorientasi pada 

penutur. Bahasa digunakan untuk menyatukan hal-hal yang bersifat pribadi. Dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.  
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Fungsi pemecah masalah atau heuristic yaitu fungsi pemakaian bahasa yang 

terdapat dalam ungkapan yang meminta, menurut, atau menyatakan suatu jawaban 

terhadap masalah atau persoalan.  

Fungsi hayal atau imajinasi yaitu fungsi pemakaian bahasa yang berorientasi 

pada amanat atau maksud yang akan disampaikan. Bahasa dalam fungsi ini 

digunakan untuk mengungkapkan dan menyampaikan pikiran atau gagasan dan 

perasaan penutur atau penulis.  

Fungsi informasi yaitu pemakaian bahasa yang berfungsi sebagai alat untuk 

memberi suatu berita atau informasi supaya dapat diketahui orang lain.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi khusus bahasa 

yaitu penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu, sebagai alat komunikasi sesuai 

dengan kepentingan kelompok pemakainya. 

2.2.6 Faktor  

Menurut Dell Hymes dalam Chaer 2010:48 ciri-ciri dimensi sosial budaya 

yang bersifat etik dapat digolongkan dalam delapan komponen. Kedelapan komponen 

itu disebut sebagai komponen tutur (spech component). Disebut demikian karena 

perwujudan makna sebuah tuturan atau ujaran ditentukan oleh komponen tutur. 

Kedelapan komponen tutur itu diakronimkan dengan SPEAKING: Setting (latar), 

partisipnt (peserta tutur), Ends (tujuan tutur), Act sequence (topik tuturan), Key (nada 

tutur), Norms (norma tutur) dan Genre (jenis tutur). 



27 

 

 

1) Setting (latar) 

Latar tutur meliputi tempat tutur dan suasan tutur. Tempat tutur mengacu pada 

keadaan fisik, sedangkan suasana tutur mengacu pada suasana psikologis (baik 

bersifat resmi maupun tidak resmi) tindak tutur laksanakan. 

2) Participant (peserta tutur)  

Peserta tutur mengacu pada penutur, mitra tutur, dan orang yang dituturkan. 

Pemilihan bahasa antar-peserta tutur ditentukan oleh perbedaan dimensi vertikal dan 

dimensi horisontal. Dimensi pertama meliputi perbedaan umur status sosial ekonomi, 

dan kedudukan dalam masyarakat, perbedaan dimensi kedua antara lain meliputi 

perbedaan tingkat keakraban antar peserta tutur.  

3) Ends (tujuan tutur) 

Tujuan tutur merupakan hasil yang diharapkan atau yang tidak diharapkan 

dari tujuan tindak tutur, baik ditujukan kepada individu maupun masyarakat sebagai 

sasaranya. Suatu tuturan mungkin bertujuan menyampaikan buah pikiran, membujuk, 

dan mengubah perilaku (konatif). 

4) Act sequence (topik tuturan) 

Topik tuturan mengacu pada apa yang dibicarakan (message content) dan cara 

penyampainya (message form). Dalam sebuah peristiwa tutur, beberapa topik tutur 

dapat muncul secara berurutan. Perubahan topik tutur dalam peristiwa tutur akan 

berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. 

5) Key (nada)  



28 

 

 

Nada tutur diwujudkan baik berupa tingkah laku verbal maupun nonverbal 

pembicara. Nada tutur verbal mengacu pada perubahan bunyi bahasa yang dapat 

menunjukkan keseriusan, kehumoran, dan kesantaian tindak tutur. Nada tutur non 

verbal dapat berwujud gerak anggota badan, perubahan air muka, dan sorot mata. 

6) Intrumentalis (sarana) 

Saran tutur mengacu pada sarana tutur dan bentuk tutur. Sarana tutur dapat 

berupa sarana lisan, tulis, dan isyarat. Bentuk tutur dapat berupa bahasa sebagai 

sistem mandiri, variasi bahasa seperti diaek, ragam dan register. 

7) Norms (norma) 

Norma tutur berhubungan dengan norma interaksi dan norma interprestasi. 

Norma interaksi adalah norma yang bertalian dengan boleh atau tidaknya sesuatu 

dilaksanakan oleh peserta tutur pada waktu tuturan berlangsung, sedangkan norma 

interprestasi merupakan norma yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tutur 

tertentu. 

8) Genre (jenis tutur) 

Mengacu pada jenis penyampaian, seperti puisi, narasi, pepatah, dan 

sebagainya. 

Faktor-faktor non lingusitik tersebut mendorong timbulnya sejumlah ragam 

atau variasi bahasa dalam masyarakat. Ragam bahasa selain berfungsi sebagai 

indikator situasi berbahasa, serta mencerminkan tujuan, topik, aturan-aturan, dan 

modus penggunaan bahasa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang merupakan masyarakat bahasa 

yang mempunyai bahasa yang khas atau register yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sesama penggunanya. Pemandu perjalanan wisata di Kota 

Semarang ini menggunakan register untuk memperlihatkan keakraban serta sebagai 

simbol dalam suatu kelompok. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti merumuskan simpulan sebagai berikut.  

1) Bentuk register pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang terbagi menjadi dua 

kategori yaitu berdasarkan satuan lingual dan asal bahasa. Berdasarkan satuan 

lingual register pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang meliputi kata dasar 

dan kata kompleks. Berdasarkan kategori asal bahasa register pemandu perjalanan 

wisata meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Bahasa Jawa.  

2) Fungsi sosial register pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang terbagi 

menjadi enam, fungsi tersebut meliputi fungsi Instrumental, fungsi interaksi, 

fungsi kepribadian, fungsi pemecah masalah, fungsi hayal atau imajinasi, dan 

fungsi informasi.  

3) Penggunaan register pada pemandu perjalanan wisata di Kota Semarang 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktor tersebut antara lain faktor latar, 

peserta tutur, tujuan tutur, topik tuturan, nada tutur , norma tutur. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengkajian dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa 

saran.  

1) Penelitian mengenai penggunaan bahasa di bidang kepariwisataan dapat dikaji 

lebih mendalam, tidak hanya mengenai register pemandu perjalanan wisata tetapi 

juga bahasa yang digunakan oleh awak bus pariwisata. 

2) Register pemandu perjalanan wisata hanya diklasifikasikan ke dalam satuan 

lingual meliputi kata dasar dan kata kompleks belum diklasifikasikan lebih lanjut 

mengenai pola pembentukan register.  

3) Kepariwisataan di Indonesia sekarang ini berkembang pesat, wisatawan yang 

datang ke tempat-tempat wisata tidak hanya dari wisatawan domestik tetapi juga 

dari mancanegara,  oleh karena itu penggunaan ragam bahasa yang digunakan 

oleh pemandu perjalanan wisata juga semakin berkembang. pengkajian mengenai 

asal bahasa yang digunakan oleh pemandu perjalanan wisata dapat diperluas tidak 

hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa tetapi juga dapat berasal 

dari bahasa lain.  



108 

 

 


