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 BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pada hakikatnya bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk interaksi atau 

komunikasi yang digunakan oleh manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, bahasa dipergunakan oleh anggota masyarakat sebagai sistem 

bunyi untuk berikteraksi, mengindentifikasi diri dan bekerja sama yang berupa 

sistem lambang bunyi yang arbitrer (Kridalaksana, 1993:21).  Bahasa memiliki 

fungsi sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pesan berupa informasi, ide 

atau gagsan yang kita miliki kepada orang lain sebagai bagian dari proses 

komunikasi antar-individu. Bahasa merupakan gejala sosial oleh pemakainya 

yang tidak lepas dari bagiannya dalam masyarakat. Mereka memandang bahasa di 

desain untuk tujuan komunikasi serta bagian dari masyarakat yang merupakan 

sebagai simbol serta bagian kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Bahwa 

bahasa dapat dikatakan sebagai wujud tanda tau simbol yang kita dengar, kita 

lihat dan tanda maupun lanmbang yang berupa bunyi yang bersistem dan 

digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat. 

 Bahasa  sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk  

antarsesama. Oleh karena itu, bahasa oleh masyarakat dalam berbagai lapisan, 

digunakan untuk berkomunikasi dengan situasi dan konteks sosial sehingga 

bahasa yang digunakan penutur bervariasi. Variasi bahasa dari segi jalur maupun 

sarana yang digunakan dalam komunikasi. Dalam hal ini akan timbul adanya 

variasi bahasa dalam segi ragam tulis maupun ragam lisan, atau juga  ragam 
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berbahasa dengan menggunakan  alat atau sarana media komunikasi misalnya 

chatting. Chatting merupakan suatu program komunikasi di internet secara 

langsung dengan lawan komunikasi yang sama-sama online dengan menggunakan 

internet. Komunikasi melalui chatting dapat berupa pesan teks maupun pesan 

suara.  

 Kemajuan akan perkembangan zaman, berkomunikasi pun mengalami 

kemajuan yang pesat dalam teknologi. Dengan demikian, dalam berkomunikasi 

masyarakat saat ini berkomunikasi secara lisan maupun  melalui tulisan yang 

berupa chatting. Ketika  kita menelusuri penyebab terjadinya komunikasi. 

Mengingat HP alat komunikasi melalui chatting  yang relatif mudah dan murah, 

maka chatting dengan HP lebih efisien dan efektif untuk berkomunikasi dengan 

orang lain dan perkembangan saat ini sangat meningkat terhadap kemajuan 

berbagai macam handphone (HP) salah satunya adalah handphone Android  yang 

mempunyai kelebihan yaitu mendapat informasi tentang penawaran barang, 

komunikasi antar teman maupun saudara dan kelebihan terhadap isinya jika 

menulis pesan kita dapat menggunakan dengan emoticon atau simbol ekspresi 

yang dirasakan oleh penulis. Jika dibandingkan dengan handphone yang lain. 

Dalam penulisan bahasa juga mempunyai keunikan yang dapat diteliti dengan 

adanya hal tersebut, menurut kreativitas penulis chatting  dalam peringkasan 

bahasa, baik cara tulisan, permainan angka, simbol maupun tanda elipis. Akan 

tetapi, ketika berbicara secara konstan penutur harus mempertimbangkan berbagai 

macam dengan siapa penutur berbicara, dalam menyamapaikan dengan kata-kata, 

kalimat dan intonasi yang harus digunakan dan sebagainya.   
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Terkait dengan itu, komunikasi dengan tulisan berupa pesan chatting di 

handphone memakai bahasa yang disusun dengan bentuk yang lebih singkat dan 

menarik. Oleh  karena itu, bahasa pesan yang digunakan pada handphone  yang 

banyak digunakan oleh masyarakat saat ini yang terbentuk dalam obrolan yang 

menghubungkan komunikasi antar pengguna salah satunya WhatsApp. WhatsApp 

adalah aplikasi yang digunakan oleh berbagai kalangan sebagai pengantar pesan 

yang sangat mudah digunakan, sederhana dan tentunya sangat canggih. Banyak 

masyarakat yang telah menggunakan WhatsApp  dalam bentuk obrolan atau chat 

grup yang mampu menampung hingga ratusan orang dalam grup tersebut. 

Whatsapp ini merupakan cara sederhana yang digunakan untuk menjalin 

komunikasi dengan teman, rekan kerja atau keluarga. Salah satunya para guru 

yang telah menggunakan grup WhatsApp untuk saling komunikasi antar satu 

dengan yang lain. 

Komunikasi melalui chatting WhatsApp ini pun lantas dimanfaatkan oleh 

alumni SPG 82  yang merupakan alumni sekolah pendidikan guru pada tahun 

1982 untuk berbagi informasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota 

grup yang lain, yang memiliki perbedaan dalam segi bahasa dan latar belakang. 

Secara keseluruhan anggota dalam grup WhatsApp yang sudah berpropesi sebagai 

guru yang memiliki bidang keahlian maupun kesibukan yang berbeda-beda satu 

sama lain sehingga obrolan dalam grup ini menjadi media komunikasi mereka, 

karena memudahkan akses informasi dan sosialisasi.  

Anggota yang menjadi grup atau kelompok chatting WhatsApp ini hanya 

alumni SPG 82 saja, sehingga informasi apa pun yang dikomunikasikan melalui 

media ini hanya diketahui oleh anggota dari kelompok atau grup alumni saja yang 
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mengetahuinya. Berbagai informasi dan sosialitas dilakukan, baik akses informasi 

mengenai informasi tentang sistem pembelajaran sampai informasi kehidupan 

sehari-hari dijadikan sebagai topik pembicaraan.  

Dalam komunikasi atau pembicaraan tersebut tidak disadari bahwa mereka 

telah menggunakan ragam bahasa yang bervariasi. Para penutur yang sudah 

memiliki usia tidak muda lagi ini menggunakan bahasa komunikasi yang 

mengikuti bahasa chatting  saat ini dengan mengunakan bahasa baru. Oleh karena 

itu, peneliti mengambil bahasa chatting  dari alumni SPG 82 ini para anggota 

dalam grup whatsapp yang merupakan kumpulan guru yang memiliki tempat atau 

latar belakang yang berbeda, sehingga para penutur dalam grup ini menggunakan 

bahasa yang bervariasi.  Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, muncul 

beberapa kosa kata unik yang digunakan guru dari alumni SPG 82 seperti 

“say”,”matur thank you”, “beroww”,dan sebagainya.  Bahasa maupun kosa kata 

yang digunakan oleh alumni SPG 82 ini sangat menarik dalam penggunaan 

bahasa yang digunakan, para penutur menggunakan bahasa santai maupun 

menggunakan istilah atau kosa kata yang hanya dimengerti oleh seluruh anggota 

dalam grup whatsapp tersebut.  Kata-kata tersebut termasuk variasi bahasa yang 

digunakan oleh guru alumni SPG 82 untuk berkomunikasi dengan sesama guru 

sehingga hanya anggota dari alumni itu saja yang mengetahui apa makna 

sesungguhnya dari kata-kata tersebut.  Berdasarkan uraian itu, dan mengingat  

bahasa yang digunakan sehingga peneliti untuk meneliti variasi bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi di kalangan guru tersebut. 

 Pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan karena adanya faktor 

solidaritas dan kesantunan. Secara linguistik, kesantunan sering kali merupakan 
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masalah-masalah pemilihan bentuk-bentuk linguistik yang mengekspresikan 

tingkat kesesuaian jarak sosial atau yang menganggap perbedaan-perbedaan status 

yang relevan. Oleh sebab itu, manimbulkan variasi atau keragaman bahasa dalam 

chatting  yang digunakan tidak sesuai.  Bahasa yang tidak sesuai timbul dengan 

adanya keperluan komunikasi yang digunakan. Ketidaksesuain dalam komunikasi 

pada penggunaan bahasa chatting akan menimbulkan tingkat keberhasilan dalam 

komunikasi. Komunikasi terjadi jika terdapat kesamaan pemahaman antar peserta 

komunikasi (Sudaryono, 2002:107). Sebaliknya, jika komunikasi antar peserta 

menafsirkan pemahaman yang berbeda komunikasi dianggap gagal.  

Bentuk bahasa chatting di handphone yang menarik dalam  sebuah pesan 

dapat dianalisis dengan menggunakan variasi bahasa dilihat dari segi penutur dan 

segi ragam (Chaer dan Agustina, 2010:63-71). Variasi bahasa dari segi penutur 

berhubungan dengan dialek, sosialek, basilek, vulgar dan kolokial. Dari segi 

ragam dianataranya adalah ragam resmi, santai dan akrab. Variasi bahasa dalam 

mengirim chattting yang sering nampak dapat dilihat cirinya dalam bidang kosa 

kata. Bahasa chatting  mempunyai kosa kata tertentu yang hanya kosa kata 

tersebut yang dipahami bidang tersebut dan  tidak digunakan pada bidang lain.  

Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini 

yang pernah dilakukan oleh Hidayati (2011) yang berjudul “Variasi Bahasa Pada 

Tututan Guru dan Siswa dalam Kegiatan Komunikasi di Lingkungan MAN 3 

Malang” dengan tujuan mendeskripsikan pemakaian bahasa dan mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaannya terletak pada sumber penelitian 

yang digunakan Hidayati menggunakan bahasa lisan sedangkan penelitian ini 

menggunakan bahasa tulis yang diambil dari chatting di WhatsApp. Terdapat pula 
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penelitian dengan judul “Variasi Bahasa, Isi Pesan dan Kode Bahasa Chatting 

untuk Komunikasi Pergaulan di Internet” ditulis oleh Apriani (2008) yang 

menyimpulkan tentang makna bahasa dalam pesan chatting dan  variasi bahasa 

dalam berbagai jenis.  Variasi bahasa dari jenisnya antara lain variasi dari segi 

keformalan dan segi pemakai. Penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Apriani 

memiliki persamaan kajian tentang variasi bahasa chatting, sedangkan perbedaan  

dengan penelitian ini terletak pada subjek ataupun sumber data yang diperoleh 

untuk penelitian.  

Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian ini memiliki keunikan dari 

penelitian di atas adalah penggunaan bahasa yang beragam dan bervariasi 

misalnya penggunaan bahasa daerah  dipadukan dengan bahasa baku. Oleh karena 

itu, banyaknya variasi bahasa yang berkembang saat berkomunikasi dalam 

pengiriman chatting. Permasalahan bahasa chatting  yang bervariasi dengan 

bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau ketatabahasaan tidak sesuai. Oleh 

karena itu, hal inilah untuk meneliti dan mengkaji penelitian bahasa chatting   

dengan judul “Analisis Variasi Bahasa Chatting pada Pengguna WhatsApp 

kelompok Alumni SPG 82”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti 

akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut.  

1) Bagaimana variasi bahasa chatting kelompok whatsapp dari segi penutur ? 

2) Bagaimana variasi bahasa chatting kelompok whatsapp dari segi ragam ? 

3) Bagaimana fitur kebahasaan dari bahasa daring? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai  untuk  

medeskripsikan bahasa chatting pada whatsapp. Adanya tujuan penelitian  ini, 

maka dirumuskan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan variasi bahasa chatting kelompok whatsapp dari segi penutur. 

2) Mendeskripsikan variasi bahasa chatting kelompok whatsapp  dari segi ragam. 

3) Mendeskripsikan fitur kebahasaan dari bahasa daring. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang berguna bagi 

pembaca, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. 

Segi Teoritis pada hasil penelitian diharapakan dapat memahami dan 

menambahkan pengetahuan mengenai  analisis pada variasi bahasa. Menambah 

pengetahuan menganai istilah-istilah variasi bahasa pada whatsapp dan penelitian 

ini menambah pengetahuan dan kelengkapan hasil kajian variasi bahasa dan 

sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

Segi Praktis pada penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca 

dalam memahami analisis variasi bahasa chatting  untuk komunikasi lewat 

whatsapp.  Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan kompetensi penulis 

dan pembaca di bidang variasi bahasa dalam istilah-istilah bahasa whatsapp. 

Pengguna variasi bahasa yang digunakan oleh segala kalangan khususnya di 

kalangan alumni SPG. 
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1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalapahaman terhadap penelitian skripsi ini, perlu 

kiranya penulis menjabarkan dalam definisi operasional sebagai berikut. 

1) Variasi bahasa adalah adanya kegiatan interaksi yang digunakan dalam

sehingga menyebabakan danya keragaman bahasa dalam kegiatan sosial dalam

masyarakat yang tidak homogen.

2) Variasi bahasa dari segi penutur ini mempunyai berbagai variasi bahasa dilihat

dari idiolek, dialek, dan sosiolek. Sedangkan variasi bahasa dari segi ragam

dapat dilihat bagaimana penutur menggunakan bahasa dari segi ragam santai

dan ragam akrab.

3) Fitur kebahasaan adalah ciri dari penggunaan bahasa daring yang digunakan

untuk komunikasi dari kata, frase, klausa dan kalimat.

4) Chatting merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk berkomunikasi

yang berkembang sebagai media pesan tulis antar sesama pemakai internet dan

sama-sama online dan daring.

5) Whatsapp  sebagai aplikasi pengantar pesan yang canggih dan digunakan oleh

berbagai kalangan yang dapat  mengirim file, pesan, gambar, video, dan

obrolan online secara sederhana.


