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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman semakin maju di era globalisasi ini. Perkembangan 

yang pesat memunculkan berbagai pekerjaan atau profesi yang beranekaragam 

pula. Munculnya jenis pekerjaan yang tumbuh dan berkembang saat ini, 

mengakibatkan bermunculan pula istilah-istilah baru dalam bidang pekerjaan atau 

profesi tersebut. Istilah baru yang muncul dalam bidang pekerjaan atau profesi 

tertentu menjadi kosakata khusus yang tidak ada pada bidang pekerjaan lain. Di 

samping itu, kosakata khusus yang ada pada jenis pekerjaan atau profesi tertentu 

mempunyai makna yang berbeda dengan istilah umum yang digunakan. 

Sebagai contoh, obat kuat dalam ragam bahasa kedokteran 

memperlihatkan persamaan dengan bidang jamu tradisional Jawa jamu kuat 

(gingseng dan kolesom). Sebaliknya, di dalam jamu tradisional Jawa dikenal 

register jamu waras wareg, tetapi dalam dunia kedokteran tidak dijumpai obat 

waras wareg. Istilah bunga bank dalam bidang ekonomi tidak diterjemahkan 

menjadi “bank flower” tetapi diartikan interest. Kata treatment berasal dari kata to 

treat yang artinya memperlakukan, atau menraktir. Tetapi, dalam bidang 

kedokteran diartikan dengan pengobatan atau perawatan (Subhan, dalam Suwatno, 

2010:128). 

Penggunaan bahasa yang bervariasi memunculkan kosakata khusus pada 

sekelompok orang dalam bidang pekerjaan tertentu. Variasi bahasa yang 

digunakan oleh sekelompok orang dalam bidang pekerjaan tertentu disebut 
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register. Register dapat diartikan sebagai bagian variasi bahasa. Register berkaitan 

dengan pemakaian bahasa atau fungsi bahasa. Variasi bahasa muncul karena 

adanya masyarakat pengguna bahasa yang heterogen. 

Register muncul pada bidang pekerjaan tertentu. Penggunaan variasi 

bahasa ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bahasa yang digunakan 

oleh komunitas lain. Wardaugh (dalam Purnanto, 2002: 19) memaparkan bahwa 

register sebagai pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan jenis 

pekerjaan atau kelompok masyarakat tertentu. Seperti register kedokteran, 

pedagang, pegawai bank, karyawan pabrik, petani, pilot, operator taksi, salesman, 

guru, perawat, jurnalistik, dan lain sebagainya. Jadi, bahasa yang dipakai oleh 

seseorang yang berkecimpung dalam pekerjaan atau profesi tertentu mempunyai 

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh pengguna bahasa lain. 

Register nelayan dipahami sebagai penggunaan bahasa oleh nelayan. 

Penggunaan bahasa oleh nelayan menggambarkan kekhasan atau ciri khusus pada 

bahasa nelayan. Nelayan menggunakan kosakata khusus sesuai dengan ruang 

lingkup pekerjaannya. Kosakata itu sengaja diciptakan oleh komunitas nelayan 

untuk kelancaran berkomunikasi. Komunitas nelayan sepakat untuk menyetujui 

adanya kosakata khusus dalam pekerjaannya. Kosakata tersebut dinamakan istilah 

bahasa nelayan. Dengan demikian, istilah bahasa nelayan menjadi karakteristik 

atau ciri khusus bahasa nelayan. 

Bahasa nelayan mempunyai keunikan sendiri. Kajian bahasa nelayan 

dikenal dengan istilah register nelayan. Pemakaian bahasa yang digunakan oleh 

nelayan menggambarkan kekhasan atau ciri khusus pada bahasa nelayan. 
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Masyarakat yang pekerjaannya bukan sebagai nelayan kemungkinan tidak 

memahami bahasa nelayan tersebut. Jadi, hanya kelompok nelayan yang paham 

bahasa nelayan. Kosakata yang digunakan nelayan ketika melakukan 

pekerjaannya berupa kosakata yang biasa dipakai ketika berkomunikasi dengan 

sesama nelayan. Kosakata yang digunakan unik, karena seseorang yang 

berkecimpung dalam bidang pekerjaan lain belum tentu dapat memahami makna 

kosakata dalam register nelayan. Banyak kosakata yang digunakan oleh nelayan 

ketika melakukan pekerjaannya. Misalnya kosakata yang digunakan oleh nelayan 

ketika memanggil nama rekan kerjanya, ketika nelayan meminta bantuan kepada 

rekan kerjanya, ketika nelayan memerintah untuk melakukan sesuatu kepada 

rekan kerjanya, dan lain sebagainya. 

Sebagai contoh, kalimat yang digunakan oleh nelayan ketika meminta 

bantuan kepada rekan kerjanya, ketika nelayan memanggil nama rekan kerjanya, 

dan ketika nelayan memerintah untuk melakukan sesuatu kepada rekan kerjanya 

tampak pada percakapan nelayan sebagai berikut. 

A: “Basket, Peng!” 
B: “Basket iki lo.” 
C: “Sini, bawa sini” 
A: “Nyah Bos, sik Bos” 
 
A:  “Wah gereh saiki larang kok yakin.” 
C:  “Karang kok larang.” 
B:  “Piye Pakdhe, basket, basket Pakdhe.” 
A:  “Haa seket ewu.” 
 

Kosakata yang digunakan oleh nelayan menjadi permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini. Berdasarkan keberagaman faktor sosial dan situasional 

dalam komunitas nelayan telah menyebabkan munculnya keberagaman. Tetapi, 
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fokus penelitian ini yaitu pada penggunaan kosakata yang digunakan oleh 

nelayan, mengidentifikasi bahasa nelayan pada tataran semantik, dan variasi 

bahasa yang digunakan nelayan. Kajian register bahasa penting karena sebagai 

salah satu faktor penyebab adanya kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik sebagai 

ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan pengguna 

bahasa di masyarakat. Dasar teori sosiolinguistik yaitu pemakaian bahasa pada 

umumnya tidak pernah bersifat homogen tetapi bervariasi. Oleh karena itu, 

penelitian ini ditekankan pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh nelayan. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Berikut adalah rumusan 

masalah penelitian yang dikaji. 

1. Bagaimana kosakata nelayan ketika melaksanakan pekerjaannya? 

2. Bagaimana kosakata nelayan berdasarkan tataran semantik? 

3. Bagaimana variasi bahasa nelayan ketika melaksanakan pekerjaannya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi kosakata nelayan ketika melaksanakan pekerjaannya. 

2. Memaparkan kosakata nelayan berdasarkan tataran semantik. 

3. Mendeskripsikan variasi bahasa nelayan ketika melaksanakan 

pekerjaannya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu 

manfaat praktis dan teoretis. Berikut adalah manfaat yang dicapai berdasarkan 

rumusan masalah di atas.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada bidang 

register bahasa. 

b. Menunjang pengetahuan linguistik terkait dengan pengetahuan register, 

terutama pada register bahasa nelayan. 

c. Menambah kekayaan atau khasanah ilmu sosiolinguistik yang berkaitan 

dengan variasi bahasa nelayan yaitu register nelayan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan wacana pada pembaca terkait dengan bidang register bahasa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca 

bagaimana cara menganalisis register bahasa seseorang yang 

berkecimpung pada bidang pekerjaan atau profesi tertentu.  

c. Memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan register bahasa 

yang digunakan oleh nelayan. 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu bab I, II, III, 

IV, dan V. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Dilanjutkan Bab II yang berisi 

tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan landasan 

teori yang berisi teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam peelitiannya. Bab 

III berisi jenis penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

waktu penelitian, teknik penyediaan data, dan teknik analisis data. Tahapan 

berikutnya yaitu Bab IV, peneliti mulai menganalisis data sesuai dengan rumusan 

masalah yang sudah ditentukan. Pada Bab IV peneliti menyajikan terlebih dahulu 

gambaran umum penelitian. Selanjutnya menyajikan analisis datanya yang 

meliputi kosakata khusus penanda register bahasa nelayan, variasi bahasa nelayan 

yang meliputi idiolek, dialek, dan ragam akrab, kosakata nelayan pada tataran 

semantik, serta temuan studi dan pembahasan. Tahapan yang terakhir yaitu Bab V 

yang berisi simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


