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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Bahasa banyak memberikan manfaat bagi manusia yaitu sebagai alat 

komunikasi, sebagi alat pemersatu bangsa dan juga sebagai identitas suatu bangsa. 

Karena, bahasa dapat menunjukkan dari negara mana orang itu berasal. Pada era 

sekarang bahkan banyak orang yang sudah menguasai lebih dari satu bahasa. 

Selain bahasa Indonesia dan bahasa Daerah orang-orang juga sudah banyak yang 

menguasai bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. 

  Bahasa juga dipergunakan oleh manusia dalam segala aktivitas kehidupan. 

Dengan kata lain, bahasa merupakan hal yang paling hakiki dalam kehidupan 

manusia. Bahasa juga dapat menggantikan peristiwa atau kegiatan yang 

seharusnya dilakukan oleh individu maupun kelompok lain untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Kalimat yang diucapkan oleh seorang individu kepada individu 

lain bersifat individual. Dalam bahasa juga terdapat adanya sikap bahasa. 

  Menurut Aslinda (2010: 2), sikap bahasa dikaitkan dengan motivasi belajar 

suatu bahasa. Pada hakikatnya, sikap bahasa adalah kesopanan bereaksi terhadap 

suatu keadaan. Dengan demikian, sikap bahasa menunjukkan pada sikap mental 

dan sikap perilaku dalam berbahasa. Sikap bahasa dapat diamati antara lain 

melalui perilaku berbahasa atau perilaku bertutur Aslinda (2010: 10) mengatakan 

seseorang dapat dinilai sikapnya dari sikap berbahasanya dan dari sudut 

penuturnya, apakah sesesorang itu adalah orang yang sopan ataupun sebaliknya.  
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  Dilihat dari sudut penutur, bahasa juga berfungsi personal dan pribadi yang 

memiliki maksud penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. 

Penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga 

memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Chaer (2010: 15) 

mengatakan bahwa pihak pendengar juga dapat menduga apakah penutur sedih, 

marah dan gembira. 

  Bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan juga alat interaksi yang 

hanya dimiliki oleh manusia. Berkomunikasi dengan orang lain adalah rutinitas 

manusia sehari- hari. Dalam berkomunikasi tentunya manusia menggunakan 

bahasa dalam penyampaiannya. Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola 

yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi 

yang terjadi. Kaidah, aturan dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, 

tata bentuk dan tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar 

dengan baik, penerima dan pengirim bahasa harus harus menguasai bahasanya 

(Rizni, 2010). 

  Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, manusia sudah 

memiliki tujuan tertentu. Agar ingin dipahami oleh orang lain. Manusia  ingin 

menyampaikan gagasan dan pemikiran yang dapat diterima oleh orang lain. 

Manusia ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan. Manusia juga ingin 

mempengaruhi orang lain. Lebih jauh lagi, manusia ingin orang lain membeli atau 

menanggapi hasil pemikirannya. Jadi, dalam hal ini pembaca atau pendengar atau 

khalayak sasaran menjadi perhatian utamanya. Oleh karena itu, seringkali  

mendengar istilah bahasa yang komunikatif (Causahrul, 2010). 
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  Ada tiga komponen yang harus ada dalam setiap komunikasi, yaitu: (a) 

pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang 

dikomunikasikan, yang lazim disebut partisipan, (b) informasi yang 

dikomunikasikan dan (c) alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Pihak yang 

terlibat dalam suatu proses komunikasi tentunya ada dua orang atau dua kelompok 

orang, yaitu pertama yang mengirim (sender) informasi, dan yang kedua yang 

menerima (receiver) informasi. Chaer dan Leonie Agustina (2010: 17) 

mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan dalam suatu komunikasi 

berupa suatu ide, gagasan, keterangan, atau pesan. Selain tiga komponen diatas, 

yang telah disebutkan, yang terpenting dalam komunikasi adalah aktivitas 

memaknakan informasi yang disampaikan oleh sumber informasi dan pemaknaan 

yang dibuat oleh audien terhadap informasi yang diterimanya itu.  

 Menurut Bungin (2006: 58) pemaknaan kepada infomasi bersifat subjektif 

dan kontekstual. Subjektif, artinya masing-masing pihak memilki kapasitas untuk 

memaknakan informasi yang disebarkan atau yang diterimanya berdasarkan pada 

apa yang di rasakan, di yakini, dan di mengerti serta berdasarkan pada tingkat 

pengetahuan kedua pihak. Sementara sifat kontekstual mengarah pada pemaknaan 

yang berkaitan erat dengan kondisi waktu dan tempat di mana informasi itu ada 

dan di mana kedua belah pihak itu berada. 

  Menurut Alwasilah (1993: 9) semua tingkah laku manusia pada ukuran 

tertentu juga bersifat komunikatif dalam pengertian bahwa seorang pengamat 

dengan memperhatikan tingkah laku seseorang akan mendapatkan sesuatu 

(informasi). Kendatipun seseorang itu tidak menyadari atau tidak bermaksud 
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berkomunikasi dengan pengamat tadi. Dengan demikian manusia itu secara 

potensial bersifat informatif dan menjadi sarana berkomunikasi. 

  Dalam hidup manusia dan makhluk lainnya ada sejuta informasi.  Manusia 

adalah makhluk informasi atau informatif dan sekaligus menjadi sarana 

berkomunikasi. Hidup sendiri adalah komunikasi. Secara psikologis komunikasi 

itu sengaja atau tidak disengaja tergantung pada pengirim informasi dan pada si 

penerima informasi.  

  Menurut Chaer (2010: 19) dalam berkomunikasi melibatkan dua pihak. 

Kedua pihak (partisipan) tersebut adalah pengirim informasi dan penerima 

informasi. Dalam setiap kegiatan berkomunikasi manusia selalu memiliki gaya 

bahasa sendiri-sendiri ada yang menggunakan bahasa akrab, bahasa santai, bahasa 

resmi dan tidak resmi. Itu semua disesuaikan dengan situasi dan dengan siapa 

lawan bicaranya. Terkadang proses komunikasi seringkali tidak dapat berjalan 

dengan mulus karena adanya gangguan atau hambatan. Tiadanya kesadaran dari 

salah satu pihak (partisipan) merupakan suatu gangguan atau hambatan dalam 

proses komunikasi. 

  Adanya suatu gangguan atau hambatan dalam proses komunikasi juga 

dipengaruhi adanya variasi bahasa yang disebabkan oleh kegiatan interaksi sosial 

yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan 

penuturnya heterogen. Dalam hal variasi bahasa ini terdapat dua pandangan. 

Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa 

itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk 

memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang 
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beraneka ragam. Variasi bahasa dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (a) variasi dari 

segi sarana, (b) variasi dari segi penutur dan (c) variasi dari segi keformalan. 

(Ambarmizu, 2013).  

  Menurut Sut Tri (2012) variasi bahasa dari segi keformalan dapat dibagi 

menjadi beberapa variasi yakni: (a) ragam beku, (b) ragam santai dan (c) ragam 

akrab. Peneliti akan lebih membahas mengenai variasi akrab atau ragam akrab. 

Chaer (2010: 71) Mengatakan bahwa ragam akrab atau variasi akrab adalah 

variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, 

seperti antar anggota keluarga, atau antar teman yang sudah karib.  

  Gaya berbahasa Ridwan Kamil dalam twitternya terdapat penggunaan gaya 

berbahasa yang akrab. Hal tersebut ditunjukkan melalui penggunaan bahasa 

daerah yag cenderung lebih dominan dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia 

dan juga penggunan kalimat yang cenderung menggunakan bahasa yang orang 

lain tidak mengerti maksut dari bahasa tersebut. Ridwan Kamil dan para pengikut 

di twitter cenderung menggunakan kata-kata yang sangat akrab seperti antar 

anggota keluarga. Terkadang, jika kita membaca sekilas memang tidak ada yang 

aneh. Namun, terdapat banyak sekali penggunaan kalimat yang pendek-pendek 

dan menggunakan bahasa daerah yakni bahasa Bandung seolah-olah menganggap 

warga Bandung yang sebagian besar adalah pengikut di twitternya seperti 

keluarga sendiri. Dalam penelitian ini peneliti memilih sosok Ridwan Kamil 

karena beliau adalah sosok walikota yang terkenal sangat dekat dengan 

masyarakatnya dan menganggap masyarakatnya adalah keluarganya sendiri. 
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  Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian-penelitian yang telah 

dilaksanakan sebelumnya. Dalam lingkup permasalahan yang berbeda seperti 

yang telah dilakukan oleh Istiqomah 2008 yang berjudul Karakteristik Ragam 

Bahasa “Calo Penumpang Bus“ di Terminal Arjosari Malang dan penelitian yang 

dilakukan oleh Hindra, Rahmawati Nouke 2005 yang berjudul Variasi Bahasa 

Pada Wacana Berita Di Surat Kabar Harian Jawa Pos Edisi Oktober November 

2004. Dalam kedua penelitian terdahulu tersebut sama-sama membahas mengenai 

variasi bahasa atau ragam bahasa namun, dalam penelitian yang dilakukan 

istiqomah membahas tentang semua ragam bahasa dan penelitian yang dilakukan 

Nouke menggunakan variasi bahasa dari segi penutur. Sedangkan, dalam 

penelitian ini persoalannya lebih terfokus pada gaya berbahasa akrab atau ragam 

bahasa dari segi keformalan khususnya ragam bahasa akrab yang digunakan 

dalam percakapan di twitter Ridwan Kamil.  

  Ridwan Kamil adalah sosok walikota yang terkenal di kalangan masyarakat 

Bandung sebagai pemimpin pembawa perubahan bagi Bandung. Selain itu cara 

kerjanya yang tegas dan ulet dapat membangun Bandung menjadi kota yang lebih 

meju dan baik. Ridwan Kamil terkenal karena cara kerjanya yang melayani 

masyarakat dengan senang hati. Ini terbukti dalam akun twitter miliknya. Selain 

dalam akun twitternya terdapat status yang langsung ditulisnya dan juga tugas 

kerja bagi pemerintah yang dibawah naungannya di dalam akun twitter itu juga 

terdapat celotehan masyarakat tentang kondisi Bandung saat ini. Berbeda dengan 

pejabat pemerintahan yang lainnya. Ridwan Kamil akan menjawab celotehan 

masyarakat itu sendiri dengan menggunakan Bahasa Bandung. 
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  Dalam Penelitian ini penting dilakukan karena untuk menambah 

pengetahuan tentang keragaman (variasi) bahasa khusunya gaya berbahasa akrab. 

Dalam gaya berbahasa khusunya gaya berbahasa akrab juga memiliki ciri-ciri 

penggunaan bahasanya yang tidak lengkap, pendek-pendek dan dengan artikulasi 

yang sering tidak jelas. Dalam Gaya berbahasa tersebut tampak dalam keunikan 

bentuk kata, frasa dan kalimat yang digunakan Ridwan Kamil ketika menulis 

status dan berkomunikasi dengan pengikutnya (warga Bandung) di akun 

twitternya. Yang sangat berbeda dengan ketika berkomunikasi sehari-hari dengan 

orang lain yang bukan warga Bandung. Dengan demikian peneliti mengambil 

judul “Gaya Berbahasa Akrab Ridwan Kamil dalam Twitter”. 

1.2 Fokus Penelitian 

  Bahasa menjadi lebih bervariasi. Chaer (2010: 61) mengatakan bahwa 

terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh 

penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga disebabkan karena kegiatan interaksi 

sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Variasi bahasa juga dapat dilihat dari 

beberapa bentuk. Dilihat dari segi penutur, dikenal dengan variasi idiolek, dialek, 

kronolek dan sosiolek. Dilihat dari segi pemakaian, dikenal dengan ragam atau 

register berupa register jurnalistik, politik, militer, perekonomian dan sebagainya. 

Ditinjau dari segi keformalan, variasi dapat dibedakan menjadi variasi beku, 

variasi resmi, variasi usaha, variasi santai dan variasi akrab    

  Dalam variasi bahasa yang bervariasi dalam saat berbahasa adalah gaya 

berbahasa yang digunakan. Gaya berbahasa merupakan cara penutur 

mengungkapkan maksud. Dalam berbahasa antar manusia satu dengan manusia 
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lain pasti memiliki gaya berbahasa yang berbeda-beda karena dari gaya berbahasa 

itulah manusia dapat dibedakan. Seringkali manusia menggunakan bahasa resmi 

dan tidak resmi sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya. Dalam hal tidak resmi 

akan ditemukan adanya gaya berbahasa yang santai dan akrab.    

  Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis 

memfokuskan penelitian sesuai dengan judul yang ditengahkan, yakni 

permasalahan berkisar tentang gaya berbahasa akrab yang digunakan Ridwan 

Kamil dalam Twitternya. Dalam twitter Ridwan Kamil banyak berkomunikasi 

dengan masyarakat Bandung dengan menggunakan gaya berbahasa akrab dan 

mengangggap masyarakat Bandung adalah sebagai anggota keluarganya sendiri.  

  Dalam twitternya itu Ridwan Kamil banyak menggunakan bahasa Bandung 

sebagai bahasa daerah asli dari Bandung sehingga membuat masyarakat Bandung 

merasa nyaman apabila berdialog dengan wali kotanya sendiri. Dalam penelitian 

ini selain ingin mengulas gaya berbahasa akrab yang digunakan Ridwan Kamil 

dalam twitternya juga ingin mengetahui wujud gaya berbahasa akrab, makna dari 

bentuk gaya berbahasa akrab yang digunakan dan fungsi dari benuk gaya 

berbahasa akrab yang digunakan Ridwan Kamil dalam twitternya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun dalam penelitian ini, terdapat berbagai rumusan masalah sebagai 

berikut.  

a. Bagaimana wujud gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam twitter? 

b. Bagaimana makna gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam twitter? 

c. Bagaimana fungsi gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam twitter? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan penenlitian jawaban dari 

sebuah rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan wujud gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam twitter  

2) Mendeskripsikan makna gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam twitter. 

3) Mendeskripsikan fungsi gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam twitter. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pembaca yang bersifat teoretis dan praktis. 

a) Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya 

khazanah pengetahuan mengenai studi bahasa khususnya bahasa Indonesia. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan pada teori variasi 

bahasa akrab dalam mengungkap gaya berbahasa akrab Ridwan Kamil dalam 

twitter miliknya. Selain itu, dapat pula dipergunakan sebagai pilihan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

b) Manfaat Praktis 

 Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat memebantu pembaca 

untuk lebih memahami bahasa yang terdapat dalam twitter milik Ridwan Kamil 

terutama sehubungan dengan wujud gaya berbahasa akrab, makna dan fungsi 

yang ada dalam twitter milik Ridwan Kamil.  
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1.6   Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalah fahaman dalam menafsirkan terhadap istlah-

istilah yang digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang 

dimaksud sebagai berikut: 

(1)  Gaya Bahasa : kemampuan dari seorang pemakaian bahasa dalam 

mempergunakan ragam bahasa tertentu untuk menimbulkan efek keindahan 

(Keraf, 2010: 113).  

(2)     Gaya Berbahasa : suatu gaya seseorang saat berbicara baik secara lisan 

maupun tulisan (Aslinda, 2010:9). 

(3)     Akrab : suatu perilaku seseorang yang dilakukan untuk memperat hubungan 

antar penutur dan lawan bicaranya (Pateda, 1992: 77). 

(4)    Twitter : sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., 

yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets) 

(Rahman, 2014). 

(5)   Wujud : realisasi maksud wujud pragmatik imperatif dalam bahasa Indonesia 

apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakanginya. (Hersi, 

2014). 

  (5)   Fungsi : penafsiran pernyataan gaya berbahasa ketika melakukan suatu 

percakapan (Fatimah, 2012:95). 
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(6)  Makna : maksud pernyataan yang dimiliki karena fungsinya dalam 

percakapan (Rahardi, 2005:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


