
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan bermasyarakat menjadikan manusia melakukan interaksi dengan 

sesamanya. Dalam upaya interaksi tersebut manusia memerlukan sarana 

menyampaikan sesuatu yang diinginkan dengan manusia yang lain. Sarana yang 

diperlukan tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa. Kridalaksana (1993:21) 

menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang 

digunakan oleh masyarakat untuk berhubungan dan bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri. 

Berbicara mengenai bahasa sebagai alat komunikasi, Mustakim (1994:4) 

menjelaskan bahwa sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan oleh anggota 

masyarakat penuturnya untuk menjalin hubungan dengan anggota masyarakat lain 

yang mempunyai kesamaan bahasa. Hubungan atau komunikasi itu dapat dilakukan 

secara perseorangan atau kelompok. Lebih lanjut, komunikasi itu juga 

memungkinkan seseorang bekerja sama dengan orang lain, membentuk kelompok, 

atau bahkan membentuk suatu masyarakat untuk mencapai kepentingan kerjasama. 

Dalam komunikasi antar individu, kemampuan berkomunikasi seseorang bisa 

kita lihat sehingga seorang individu perlu mempunyai kemampuan komunikatif. 

Kemampuan komunikatif adalah kemampuan bertutur atau kemampuan untuk 



menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi dan situasi serta norma-norma 

penggunaan bahasa dengan konteks situasi dan konteks sosialnya Holliday (dalam 

Chaer, 1995:45). Begitu pentingnya bahasa menjadikan bahasa sebagai bagian yang 

tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.  

 Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan suporter sepakbola, 

terkadang memperdengarkan suatu lagu yang kita tidak mengetahui maksudnya. Lagu 

yang mereka perdengarkan begitu kentalnya dan disertai yel-yel, bahkan seolah-olah 

bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sudah biasa. Bahasa penulis maksudkan 

adalah bahasa yang lazim disebut bahasa slang. Bahasa slang adalah suatu bahasa 

rahasia yang dimiliki golongan masyarakat tertentu yang tidak dipunyai oleh 

kelompok lain. Berkaitan dengan bahasa tersebut, Chear (1995: 87-88) berpendapat 

bahwa slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia, artinya variasi ini 

digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui oleh 

kalangan di luar kelompok itu. 

 Dalam aplikasinya, saat ini bahasa lagu atau yel-yel suporter banyak kita 

temukan dalam setiap pertandingan sepakbola. suporter adalah sekelompok orang 

yang mendukung tim sepakbola dengan melantunkan yel-yel dan melakukan tarian. 

Suporter  merupakan sekelompok orang yang kreatif dan mempunyai berbagai cara 

untuk mendukung kesebelasan kesayangannya. Dukungan tersebut tampak dalam 

bahasa lagu atau yel-yel dalam usaha mendukung kesebelasan kesayangan. Mereka 

selalu menginginkan adanya penyegaran berbahasa dalam melantunkan lagu dan 

menginginkan suasana yang intim atau akrab dalam beryel-yel. Keadaan ini 



mendorang suporter berkreasi dengan yel-yel yang unik dan kita tidak mengetahui 

maksudnya. Jelas bahwa yel-yel tersebut mereka anggap sebagai suatu sarana untuk 

mendukung tim kesayangan dan alat komunikasi yang paling efektif, serta menjadi 

kekhasan kelompoknya. Mereka menciptakan struktur bahasa lagu tersendiri yang 

berbeda dengan struktur bahasa yang telah ada. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat ini, keberadaan bahasa lagu 

suporter ternyata tidak hanya menjadi milik suporter saja, tetapi mulai meluas ke 

kalangan lain. Bahasa lagu suporter merupakan sebagai identitas dari suatu 

kelompok. Keberadaan bahasa lagu suporter ternyata sangat menarik sehingga 

membangkitkan keinginan mempelajari, ingin mengetahui kelompok yang 

menyayikan lagu suporter yang ada. 

Hal di atas merupakan salah satu bukti bahwa ada kreativitas berbahasa. 

Kreativitasan dalam mengadakan perubahan dalam praktik berbahasa, suporter 

berusaha tetap berkomunikasi dengan berbagai ragam emosi, untuk meluapkan 

perasaan hatinya. Tidaklah mengherankan, lagu suporter mengandung kata yang 

kurang sopan dan kesan menghina, kata tersebut dilagukan dengan seenaknya dan 

bebas. 

Tidak bisa kita pungkiri, kehadiran lagu suporter menimbulkan perbedaan 

pendapat dalam masyarakat, terutama praktisi bahasa dan ahli linguistik. Di pihak 

praktisi bahasa beranggapan lagu suporter merupakan kreativitas dalam berbahasa, 

pihak linguistik berpendapat lagu suporter tersebut mendukung dari bidang bahasa. 

Di pihak lain menganggap kehadiran dan keberadaan bahasa tersebut akan merusak 



kaidah tata bahasa, terutama bahasa Indonesia. Kehadiran serta keberadaan lagu 

suporter merupakan perbendaharaan bahasa lisan dalam masyarakat. 

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, penulis sangat tertarik mengkaji 

bahasa lagu suporter, yaitu suporter Pasoepati Persis Solo. Penelitian ini sebagai 

pengayaan kajian sosiolinguistik terutama dan segi ragam bahasa, fungsi, dan 

peristiwa campur kode yang menyertai dalam bahasa lagu Pasoepati Persis Solo. 

B. Pembatasan Masalah 

Analisis agar terarah dan mendalam, maka peneliti memerlukan pembatasan 

masalah. Pembatasan masalah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam 

menentukan data yang dikumpulkan dan data yang tidak relevan (Moleong, 1996:63). 

Penelitian ini fokus kajian terfokus mengenai ragam bahasa, fungsi, dan 

peristiwa campur kode yang menyertai lagu (yel-yel) suporter Pasoepati Persis Solo. 

C. Perumusan Masalah 

  Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana ragam bahasa lagu Suporter Pasoepati Persis Solo? 

2. Bagaimana fungsi penggunaan bahasa lagu Suporter Pasoepati Persis Solo? 

3. Bagaimana peristiwa campur kode yang menyertai penggunaan bahasa lag 

Suporter Pasoepati Persis Solo? 

 

 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini sebagai berikut: 

1. Menentukan ragam bahasa lagu Suporter Pasoepati Persis Solo. 

2. Memaparkan fungsi bahasa lagu Suporter Pasoepati Persis Solo. 

3. Mengetahui peristiwa campur kode dalam penggunaan bahasa Suporter Pasoepati 

Persis Solo. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang 

pemanfaatan bahasa di masyarakat, terutama bentuk variasi ragam bahasa, 

fungsi, peristiwa campur kode, menambah wawasan masalah kebahasaan, 

terutama sosiolinguistik. 

b. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan 

disiplin ilmu linguistik, terutama sosiolinguistik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai ragam bahasa, fungsi, serta 

penistiwa campur kode dalam pertuturan. 

b. Memberikan informasi mengenai faktor sosiolinguistik dalam penggunaan 

bahasa lagu (yel-ye) Suporter Pasoepati Persis Solo. 

 



F. Sistematika Skripsi 

Sismatika adalah cara penyajian yang mengacu pada aturan yang sistematis. 

Sistematika ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah 

penelitian, urutan-urutan penelitian saling berkaitan dimulai dari pendahuluan sampai 

pada kesimpulan yang merupakan langkah akhir dari penelitian. Adapun sistematika 

penelitian sebagai berikut: 

Bab I Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II adalah landasan teori yang meliputi: pengertian sosiolinguistik, 

kedwibahasaan, verbal repertoire, masyarakat tutur, kompenen tutur, ragam bahasa, 

dan campur kode. 

Bab III metode penelitian berisi objek penelitian, sumber data, wujud data. 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penyajian hasil analisis. 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang merupakan penyajian dan analisis 

data yang akan menjabarkan data-data yang telah terkumpul, diklasifakasi sesuai 

dengan kepentingan penelitian, kemudian dianalis untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalah yang ada. 

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran, pada bagian akhir berisi daftar 

pustaka dan lampiran. 

 

 




