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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan seseorang dalam bermasyarakat tidak lepas dari interaksi sosial 

antara individu dengan individu  lain. Interaksi tersebut dapat dilakukan dengan 

tindakannya maupun dengan berkomunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan 

baik seseorang memerlukan bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa 

merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. 

Dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan keinginannya, informasi, emosi, 

gagasan, maksud, pikiran, perasaan, maupun hal-hal lain secara langsung kepada 

orang lain. Secara umum fungsi bahasa yaitu sebagai alat komunikasi dan 

interaksi. Bahasa merupakan wadah aspirasi sosial, kegiatan, dan perilaku 

masyarakat. 

Hubungan interaksi antar anggota masyarakat itu terjadi pada suatu tempat 

dan bertujuan untuk membicarakan suatu topik, oleh sebab itu bahasa menjadi alat 

yang berperan penting dalam komunikasi tersebut. Berlangsungnya interaksi 

linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu 

penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan 

situasi tertentu menunjukkan adanya peristiwa tutur yang terjadi (Chaer dan 

Agustina, 2014:47). Untuk mengetahui adanya sebuah peristiwa tutur Dell Hymes 

dalam Nababan (1986:7) menyebutkan adanya penggunaan unsur bahasa yang 

digolongkan menjadi delapan unsur yaitu setting and scene, participants, ends 
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purpose and goal, act sequences, key tone or spirit of act, instrumentalities, norm 

of interaction and interpretation, dan genres.  

Komunikasi yang memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi 

terbagi menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. 

Komunikasi langsung berupa percakapan langsung atau secara lisan, sedangkan 

komunikasi tidak langsung berupa media tulisan.  Media tulisan saat ini tidak 

hanya berupa buku yang dicetak, namun perkembangan teknologi yang semakin 

maju, efektif, dan efisien ini dapat lebih mempermudah seseorang untuk 

berkomunikasi, salah satu teknologi tersebut adalah internet. 

Menurut Luthfi (2005:132) internet merupakan jaringan komputer dunia 

yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer regional di seluruh dunia. 

Berarti internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan 

berhubungan. Internet memiliki berbagai macam fungsi, beberapa di antaranya 

yaitu manusia dapat mengakses segala informasi melalui internet tanpa mengenal 

batas waktu, batas negara, cuaca, dan sebagainya. Selain sebagai alat untuk 

mencari informasi, internet juga salah satu sarana bagi manusia untuk 

berkomunikasi. 

Ada beberapa fasilitas internet yang dapat digunakan untuk berinteraksi 

oleh individu satu dengan yang lainnya seperti surat elektronik (surel) dan jejaring 

sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-

simpul (individu/ organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah 

situs (Madcoms, 2010:2). Keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan 

manusia untuk berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang dari seluruh 

belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan 
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telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi 

dapat berlangsung secara cepat. Situs jejaring sosial merupakan sebuah web 

berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, 

melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman 

untuk bergabung dalam situs tersebut.  

Menurut Madcoms (2010:3) fungsi jejaring sosial lain di antaranya adalah 

untuk sarana promosi, sarana pencarian teman, berkomunikasi, bertukar informasi 

dan pikiran, berbisnis, dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut, social networking 

atau jejaring sosial di internet memiliki peminat yang paling banyak yang 

digunakan oleh semua kalangan masyarakat pengguna internet. Beberapa media 

sosial yang saat ini banyak digunakan adalah facebook, instagram, twitter, 

friendster, myspace, tumblr, dan flickr. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

instagram sebagai kajian yang akan diteliti.  

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial termasuk instagram sendiri. Setiap kali membagikan foto, video, meme, 

atau quotes pengguna biasanya menambahkan caption di bawahnya. Caption 

merupakan salah satu fitur yang ada di instagram.  

Caption atau tulisan di bawah gambar merupakan keterangan yang 

biasanya ditempatkan di atas atau di bawah gambar atau tabel (Indriasari, 

2009:37). Melalui caption pengguna instagram dapat menginformasikan segala 

aktivitas, berita, pendapat, tukar pikiran, bisnis, dan sebagainya. Selain itu para 

pengguna instagram juga dapat saling berkomentar atau menanggapi kiriman 

terbaru dari teman-teman sesama pengguna instagram. Caption dalam instagram 
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merupakan sepotong teks pendek untuk menjelaskan atau menggambarkan apa 

yang diunggah, hampir semua pengguna instagram menggunakan caption setiap 

membagikan gambar, caption di instagram merupakan transformasi bahasa lisan 

ke bahasa tulisan.  

Instagram mempunyai fungsi yang beragam, mulai dari sekedar catatan, 

media publikasi dalam kampanye politik atau bidang tertentu hingga program-

program media perusahaan. Keberagaman fungsi tersebut menyebabkan adanya 

keberagaman bahasa yang di gunakan. Hal ini bergantung pada komunikator, 

media dan komunikan. Pesan komunikator dapat dipahami dengan cepat oleh 

komunikan apabila media bahasa dan ragamnya yang digunakan cukup memiliki 

makna yang mudah dicerna dan menarik. 

Bahasa yang digunakan dalam instagram memiliki varian-varian yang 

beraneka ragam. Bahasa yang digunakan oleh pengguna instagram saat ini 

berbeda jauh dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian 

bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang mengikuti kaidah yang 

dibakukan atau pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut jenis 

pemakaian bahasa. Disisi lain pengguna instagram yang menggunakan berbagai 

macam bahasa dapat memperkaya kosa kata baru  bahasa Indonesia, sehingga 

menambah bentuk ragam bahasa. 

Jika diamati Indonesia adalah negara yang multikultural dan multietnis 

karena begitu banyak budaya yang berkembang sehingga menyebabkan 

banyaknya ragam bahasa yang bermunculan. Hal tersebut yang kemudian 

memunculkan suatu kedwibahasaan dengan penggunaan dua ragam bahasa atau 

lebih yang digunakan dalam situasi dan ragam tertentu. 
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Kemampuan dalam menggunakan bahasa pada setiap masing-masing 

individu berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui cara dari setiap 

individu dalam bertutur, sehingga memunculkan variasi dalam suatu bahasa. 

Bentuk tuturan ini dapat dibedakan dalam monolingual dan bilingual. Untuk 

bilingual (kedwibahasaan) perlu dipahami pengertian kedwibahasaan yang 

berhubungan langsung dengan kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan  

peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. 

Mengingat masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa, sudah 

sepatutnya untuk dapat memahami pengertian dwibahasaan. Penggunaan dua 

bahasa atau biasanya disebut dwibahasaan berkaitan erat sekali dengan 

perkembangan kebahasaan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa 

Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa, yaitu bahasa daerah, dan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional.  

Keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai daerah dalam 

wilayah Indonesia tidak menutup kemungkinan masyarakat mempunyai lebih dari 

satu bahasa yang digunakan misalnya pada bahasa daerah. Masyarakat Indonesia 

yang menguasai beberapa bahasa biasanya cenderung menggunakan beberapa 

ragam bahasa dalam komunikasi, sehingga secara tidak langsung hal inilah yang 

menyebabkan adanya variasi bahasa. Terjadinya keragaman atau kevariasian 

bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi 

juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap 

kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. 

Keragaman akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh 

penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. 
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Chaer dan Agustina (2014:62) mengatakan variasi atau ragam bahasa 

memiliki dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa sebagai akibat 

adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, 

variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat 

interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam.  

Dalam kajian peristiwa tutur, pemakaian variasi (ragam) dalam bahasa-

bahasa daerah dan bahasa Indonesia bukan didasarkan atas topik pembicaraan 

saja, melainkan oleh siapa, dan untuk siapa dalam suatu peristiwa dan situasi 

tertentu. Dalam kaitannya dengan variasi bahasa di sini peneliti mengangkat 

penelitian dengan judul “Variasi Penggunaan Bahasa Caption di Instagram”. Ada 

banyak hal yang membuat peneliti merasa tertarik untk mengambil judul kajian 

variasi bahasa dalam penggunaan caption di instagram sebagai subjek penelitian, 

karena peneliti melihat dari aspek budaya multikultural yang melatarbelakangi 

pengguna instagram dengan berbagai ragam bahasa di dalamnya. sehingga hal ini 

dapat memunculkan adanya variasi bahasa. 

Berdasarkan latar belakang sosial pengguna instagram yang memiliki 

kultur keheterogenan dengan pengguna yang berasal dari berbagai macam daerah 

di Indonesia yang menggunakan instagram, tidak hanya pada bahasa asing dan 

bahasa nasional saja yang muncul ketika digunakan dalam berinteraksi, tetapi 

bahasa daerah juga masih banyak digunakan dalam berkomunikasi misalnya dari 

Kalimantan, Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan lain-lain. Pemilihan instagram sebagai 

objek penelitian dikarenakan instagram merupakan salah satu sosial media yang 

di dalamnya terdapat banyak sekali variasi atau ragam bahasa. Beberapa contoh 

variasi bahasa pada instagram yang terjadi seperti pada kalimat: 
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“Ini Kemal Palevi bukan ya? Mau negor takut ditimpuk yeezy..”. (Raditya 
Dika) 
“hari pun semakin kelabu” (Ria Ricis) 
“Si kumis tipis rambut klimis sadisss” (Chandra adi) 
“ajari aku tuk jdi wanita soleha…” (Anissya Rf) 

Bahasa dalam caption di instagram cukup menarik untuk diteliti karena 

beberapa di antaranya mempunyai kemiripan dengan short message service 

(SMS) yaitu memakai banyak singkatan serta akronim. Penggunaan singkatan dan 

akronim tersebut selain disebabkan keterbatasan ruang dan karakter, juga adanya 

sifat kreatif si penulis caption dalam menyingkat, meringkas, ataupun mengubah 

suatu kata. Selain itu juga terdapat penggunaan unsur-unsur bahasa lain sebagai 

kode dasarnya, kata fatis, slang, pemakaian emotikon, dan perubahan huruf 

sebagai variasi penulisan. 

Selain faktor linguistik, terdapat pula faktor sosial pada caption di 

instagram. Faktor sosial tersebut dapat diketahui berdasarkan latar belakang 

penulis caption, seperti latar belakang pekerjaan, usia, pendidikan, gender, tingkat 

kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebaginya. Faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi variasi bahasa yang digunakan oleh penulis caption. Bahasa yang 

digunakan orang yang berpendidikan tinggi tentu mempunyai perbedan dengan 

orang yang berpendidikan rendah. Begitu pula dari segi usia, kanak-kanak, 

remaja, dewasa, mempunyai perbedaan variasi bahasa. Perbedaan tersebut terlihat 

dalam bidang kosa kata, pelafalan, morfologi, maupun sintaksis. Perbedaan 

variasi bahasa yang digunakan terutama tampak dari pemilihan kosa kata dan 

topik yang dibicarakan. 

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian mengenai 

variasi bahasa yang telah diteliti sebelumnya yaitu dengan judul “Variasi Bahasa 
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pada Tuturan Guru dan Siswa dalam Kegiatan Komunikasi di Lingkungan MAN 

3 Malang” yang ditulis oleh Hidayati (2011) dengan tujuan mendeskripsikan 

pemakaian variasi bahasa dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya variasi bahasa. Penelitian tersebut menggunakan objek kajian bahasa 

lisan sedangkan pada penelitian ini objeknya berupa bahasa tulisan yang diambil 

dari caption di instagram. Terdapat pula penelitian dengan judul “Variasi Bahasa 

pada Wacana Berita di Surat Kabar Harian Jawa Pos Edisi Oktober-November 

2004” yang ditulis oleh Rachmawati (2005) dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui bentuk variasi bahasa dari segi penutur, keformalan, dan topik 

pembicaraan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus permasalahan 

yang akan diteliti. Pada penelitian ini difokuskan hanya pada variasi bahasa dari 

segi penutur dan dari segi pemakaian bukan dari segi keformalan, karena jika 

dilihat dari bahasa yang digunakan pada caption di instagram tidak semua 

penggunanya menggunakan bahasa formal atau baku. 

Penelitian dengan menggunakan objek instagram ini belum pernah 

dianalisis menggunakan teori variasi bahasa. Penelitian dengan menggunakan 

objek instagram pernah dilakukan pada kajian semantik atau pemaknaan, wacana, 

dan gaya bahasa. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini 

untuk mendeskripsikan bentuk variasi bahasa pada caption di instagram. 

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas maka penelitian ini diberi 

judul “Analisis Variasi Penggunaan Bahasa Caption di Instagram”. Penelitian ini 

penting karena data yang diperoleh dapat berfungsi sebagai sumber info untuk 

memahami bahasa, khususnya variasi bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan 

upaya untuk menggambarkan bentuk variasi penggunaan bahasa caption di 
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Instagram dan juga untuk mengungkapkan atau mengetahui adanya variasi bahasa 

ynag terdapat pada caption tersebut. 

Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi banyak kalangan, 

baik kalangan akademis atau umum. Serta secara langsung diharapkan penelitian 

ini bermanfaat dalam menentukan keberhasilan dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan bahasa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat luasnya cakupan masalah sosiolinguistik, maka penelitian ini perlu 

adanya pembatasan. Penelitian ini dibatasi pada variasi bahasa dan faktor yang 

mempengaruhinya. Namun tidak semua jenis variasi bahasa akan dianalisis dalam 

penelitian ini. Dari jenis variasi bahasa hanya jenis variasi bahasa dari segi 

penutur dan variasi bahasa dari segi pemakaian saja yang akan dianalisis pada 

penelitian ini. Sesuai dengan batasan masalah dan latar belakang yang telah 

ditemukan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1) Bagaimanakah variasi penggunaan bahasa caption di instagram baik 

dilihat dari segi penutur maupun dari segi pemakaiaan? 

2) Bagaimanakah faktor-faktor yang  mempengaruhi variasi penggunaan 

bahasa caption di instagram baik dilihat dari segi internal maupun segi 

eksternal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Mendeskripsikan variasi penggunaan bahasa caption di instagram baik 

dilihat dari segi penutur maupun dari segi pemakaiaan. 

2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang  mempengaruhi adanya variasi bahasa 

caption di instagram baik dilihat dari segi internal maupun segi eksternal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis bagi semua yang berkepentingan. Manfaat teoretis dari 

hasil penelitian yang berjudul “Analisis Variasi Penggunaan  Bahasa Caption di 

Instagram” diharapkan agar pembaca dapat mengetahui variasi-variasi bahasa 

yang terdapat pada caption di instagram. Penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu sosiolinguistik dalam bidang linguistik. 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan pengertian atau 

pengetahuan pada umumnya berupa bentuk penggunaan variasi bahasa  caption di 

instagram. Penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat luas, lembaga 

pengembangan penelitian dan ilmu bahasa dapat memberikan sumbangan positif. 

Manfaat lain dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai  variasi 

bahasa pada caption di instagram. Selain itu manfaat penelitian ini juga dapat 

diambil sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang 

meneliti tentang  variasi bahasa. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran 

antara peneliti dan pembaca terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

adapun istilah yang akan ditegaskan adalah sebagai berikut: 
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1) Variasi bahasa merupakan keragaman bahasa yang disebabkan oleh 

adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau 

kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya 

yang tidak homogen (Chaer dan Lionie, 2014: 61). 

2) Variasi bahasa dari segi penutur merupakan variasi bahasa yang dilihat 

dari penggunanya. Variasi ini dibagi menjadi idiolek, dialek, kronolek, 

dan sosiolek (Chaer dan Lionie, 2014: 62). 

3) Variasi bahasa dari segi pemakaian merupakan variasi yang berkenaan 

dengan penggunaannya, pemakaiannya atau fungsinya (Chaer dan Lionie, 

2014: 68). 

4) Faktor internal yang mempengaruhi variasi bahasa merupakan variasi 

bahasa yang disebabkan faktor-faktor dalam bahasa itu sendiri. Ciri-ciri 

variasi seperti ini dikaji dalam linguistik umum (Nababan, 1986:16). 

5) Faktor eksternal yang mempengaruhi variasi bahasa merupakan variasi 

yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar sistem kebahasaan itu 

sendiri. Variasi ini berhubungan dengan daerah asal penutur, kelompok 

social, situasi berbahasa dan zaman penggunaan bahasa (Nababan, 

1986:16) 

6) Caption merupakan teks singkat atau deskripsi yang menyertai ilustrasi 

atau foto di instagram. Caption merupakan sepotong teks pendek untuk 

menjelaskan atau menggambarkan apa yang diunggah. 

7) Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto dan membagikannya ke berbagai layanan 

jejaring sosial termasuk instagram sendiri. 



12 

 

 

 

 


