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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keanekaragaman bahasa dalam suatu masyarakat menimbulkan 

masalah bagi individu-individu dan kelompok individu (terutama kelompok 

minoritas bahasa), pemerintah dan dunia pendidikan. Mempelajari bahasa 

dalam masyarakat bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan 

adanya variasi bahasa. Berbagai masalah dan kejadian-kejadian dalam 

kehidupan sehari-hari menuntut untuk dapat menggunakan variasi bahasa 

tersebut sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Tidak arif apabila 

menggunakan bahasa di bangku kuliah pada saat berada dalam kelompok 

tukang ojek atau sopir angkutan. 

Variasi bahasa tidak terjadi dalam bentuk lisan saja tetapi juga dalam 

bentuk tulisan. Misalnya, pada Forum Jual-Beli (FJB) di sebuah situs 

komunitas internet yang bernama “Kaskus”. Kaskus merupakan forum 

terbesar di Indonesia dengan tingkat perputaran transaksi yang selalu update 

setiap hari, di mana anggotanya selalu melakukan interaksi berupa pembelian 

barang, penjualan barang, serta tawar-menawar harga barang. Oleh karena itu, 

para Kaskuser dalam melakukan interaksi selalu menggunakan bahasa yang 

khas Kaskus (baca: Register). 

Dittmar (dalam Dwi Purnanto 2002:03) menyatakan bahwa kelompok 

masyarakat penutur berdasarkan profesi terbentuk karena suatu gaya hidup 
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yang sama dan sering hidup bersama berdasarkan satu status profesi dan 

wibawa sosial tertentu. Selanjutnya, ditambahkan bahwa orang, benda dan 

perbuatan yang memegang peran istimewa dalam lingkup kelompok tersebut 

memperoleh istilah-istilah yang khas. 

Forum jual-beli di internet dimaksudkan untuk mempermudah adanya 

transaksi jual-beli. Pelanggan hanya tinggal mengakses situs dan memilih 

barang yang diinginkan di mana pun tempatnya. Pelanggan tidak harus datang 

di tempat tujuan dan bertemu langsung dengan penjual. Ia tinggal memesan 

barang yang diinginkan, dan mengirim uang lewat rekening kemudian 

pedagang mengirim barangnya kepada pembeli sesuai dengan barang yang 

telah disetujui oleh pembeli. Banyaknya jual-beli barang di internet 

mendorong penulis untuk meneliti percakapan yang digunakan penjual dan 

pembeli dalam forum jual beli.   

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil judul 

“Register dalam Percakapan Pada Forum Jual-beli (FJB) di Sebuah Situs 

Komunitas Internet (www.kaskus.us)”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Secara kompleks masalah sosial mengidentifikasikan pula 

permasalahan-permasalahan pemakaian variasi bahasa. FJB Kaskus yang di 

dalamnya terdapat bermacam-macam interaksi sosial, menggunakan variasi 

bahasa atau istilah-istilah baru yang kemungkinan besar sulit dimengerti oleh 

masyarakat yang tidak pernah mengunjungi atau bukan merupakan anggota 

dari forum Kaskus. 
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Beberapa wujud istilah-istilah baru tersebut menggunakan variasi 

bahasa yang khas berdasarkan pemakainya atau disebut dengan Register. 

Penggunaan variasi bahasa yang khas itu terdiri dari kosakata atau istilah-

istilah yang dipakai dalam forum kaskus, dan hanya dapat dipahami setelah 

berkecimpung dalam aktifitas yang berhubungan dengan Kaskus. Dari 

ulasan tersebut peneliti memfokuskan pada karakteristik variasi bahasa, 

jenis-jenis maksud tuturan, dan mengidentifikasi istilah khusus sebagai 

penentu register yang digunakan dalam FJB Kaskus. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan dalam transaksi pada FJB 

Kaskus? 

2. Bagaimanakah jenis-jenis maksud tuturan dalam transaksi pada FJB 

Kaskus? 

3. Bagaimanakah istilah khusus sebagai penentu register yang digunakan 

pada FJB Kaskus? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi karakteristik bahasa yang digunakan dalam transaksi 

pada FJB Kaskus. 



4 

2. Menentukan jenis-jenis maksud tuturan dalam transaksi pada FJB 

Kaskus. 

3. Mengidentifikasi istilah khusus sebagai penentu register yang digunakan 

pada FJB Kaskus. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis bagi penikmat, pemerhati, peneliti, dan pengajar bahasa. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah memperluas wawasan 

pembaca mengenai variasi bahasa, khususnya mengenai register dalam 

percakapan pada FJB Kaskus yang merupakan salah satu situs komunitas 

maya terpopuler di Indonesia yang membebaskan semua anggota untuk 

berinteraksi dan berekspresi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

menambah khazanah penelitian, khususnya dalam bidang sosiolinguistik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru bahasa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengajaran bahasa di sekolah. 

b. Bagi pemerhati bahasa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang register bahasa dan sebagai bahan perbandingan dalam 

penelitian selanjutnya. 

 



5 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

tentang penggunaan bahasa khususnya register bahasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


