
This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dengan 

manusia yang lain. Ia selalu berhubungan dengan orang lain dalam 

memenuhi kebutuhannya. Hubungan ini dapat terlaksana dengan bahasa 

sebagai media perantaranya. Bahasa dalam hal ini berfungsi sebagai alat 

komunikasi dan interaksi sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan 

saling dimengerti oleh kedua belah pihak. 

Bahasa sebagai gejala sosial, pemakainnya jelas ditemukan oleh 

banyak faktor. Pendidikan, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin turut 

menentukan pemakaian bahasa. Demikian pula faktor situasi, siapa 

pembicaranya, siapa pendengarnya, kapan dan dimana bahasa itu 

digunakan, juga menjadi faktor dalam penentuan pemakaian kata, frase, 

atau kalimat yang digunakan. 

Bahasa tidak dapat terpisahkan dari manusia dan akan mengikuti di 

dalam setiap pekerjaanya, pada waktu manusia kelihatan tidak berbicara 

pada hakikatnya ia masih juga memakai bahasa karena bahasa ialah alat 

yang dipakainya untuk membentuk pikiran, perasaan keinginan, 

perbuatan-perbuatan, serta mempengaruhi dan dipengaruhi, bahasa adalah 

dasar dan paling bersyarat, berakar dari masyarakat. 
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Seseorang yang dianggap mempunyai kecakapan komunikasi 

dengan baik dalam suatu bahasa adalah seseorang yang tidak saja 

mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang sistem kebahasaan itu, 

tetapi juga mampu mempergunakan secara spontan sesuai dengan 

peraturan pemakaian bahasa tersebut. Jadi, untuk dapat mewujudkan 

komunikasi yang diinginkan, seseorang harus menggunakan bentuk-

bentuk yang sesuai agar saling pengertian dapat tercapai. 

Menurut (Chaer,  2010: 62-72) bahasa dibedakan menjadi beberapa 
variasi, yaitu variasi dari segi penuturnya, variasi dari segi 
pemakaian, variasi dari segi keformalan dan variasi bahasa dari 
segi sarana. Dari variasi tersebut masih dibagi menjadi beberapa 
macam. Salah satunya variasi bahasa berdasarkan pemakaian yaitu 
terdapat berbagai macam ragam bahasa salah satunya yaitu variasi 
bahasa berdasarkan fungsi yang biasanya disebut register. Register 
ini biasanya dihubungkan dengan dialek. Kalau dialek biasanya 
berkenaan dengan bahasa itu digunakan oleh siapa,di mana, dan 
kapan, maka register berkenaan dengan masalah bahasa itu 
digunakan untuk kegiatan apa. 
 
Dengan adanya berbagai macam variasi bahasa dalam masyarakat, 

banyak sekali yang dapat dikaji atau diteliti, antara lain terdapatnya 

pemakaian bahasa yang dipakai kelompok sosial tertentu seperti; petani, 

pedagang, polisi, guru, nelayan, dokter, penyanyi, reporter, pialang dan 

sebagainya. Satu kelompok masyarakat dalam satu profesi tersebut 

biasanya mempunyai variasi bahasa yang khusus dimilikinya guna 

memperlancar komunikasi di kalangan mereka. 

Di dalam kehidupan sekarang banyak sekali profesi-profesi khusus 

yang  menimbulkan bahasa baru pada kelompok tertentu seperti kelompok 

pengemis yang pada saat ini sudah banyak sekali. Kelompok pengemis 
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biasanya pada saat berbicara dengan pengemis lainya menggunakan 

bahasa yang khusus digunakan pada kelompok tersebut. Biasanya yang 

dapat memahami bahasa tersebut hanya kelompok pengemis saja. 

Hal ini terlihat dengan banyaknya para pengemis yang berada di 

setiap pasar ataupun tempat-tempat yang terdapat banyak orang-orang 

seperti di daerah kampus, pertokoan bahkan sekarang pengemis sudah 

menyebar di perumahan-perumahan. Biasanya para pengemis dalam 

melakukan kegiatanya sehari-hari menggunakan bahasa yang memelas 

untuk menarik simpati orang-orang di sekitar supaya memberikannya uang 

ataupun makanan. Pengemis biasanya menggunakan kalimat “ Bu paringi 

sak ikhlase mawon dingge maem” yang dalam bahasa Indonesianya “Bu 

beri seikhlasnya saja untuk makan” pengemis dalam mengucapkan kalimat 

itu dibuat dengan nada yang memelas dan merengek-rengek agar orang 

yang diajak bicara atau mitra tuturnya merasa iba atau kasihan sehingga 

mitra tutur akan memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. 

Pengemis mempunyai bahasa sendiri yang didalam ilmu 
sosiolinguistik disebut bahasa ken (Inggris = cant) adalah variasi 
sosialtertentu yang bernada “ memelas”, dibuat merengek-rengek, 
penuh dengan kepura-puraan yang biasanya digunakan oleh para 
pengemis, seperti tercemin dalam ungkapan  the cant of beggar  
(bahasa pengemis)   (Chaer, 2010 : 68) .  
 

Bahasa yang digunakan oleh seorang pengemis adalah bahasa yang 

khas dan banyak perbedaanya dengan bidang profesi yang lain. Fenomena 

tentang penggunaan bahasa yang khusus dalam studi sosiolinguistik 

disebut dengan istilah register. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

tertarik untuk mengkaji bahasa yang digunakan para pengemis di kota 

Surakarta. Adapun judul penelitian ini adalah “ Register Bahasa Ken pada 

Pengemis di Kota Surakarta “. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa 

masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini 

1. Bagaimana bentuk register bahasa ken pada pengemis di 

lingkungan kota Surakarta? 

2. Bagaimana variasi bahasa register bahasa ken pada pengemis di 

lingkungan kota Surakarta?  

3. Bagaimana padanan register bahasa ken  pada pengemis dengan 

padanan bahasa sehari-hari? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  

1. Menemukan dan mendeskripsikan bentuk register bahasa ken pada 

pengemis di lingkungan kota Surakarta  

2. Menemukan dan mendeskripsikan variasi bahasa register bahasa ken 

pada pengemis di lingkungan kota Surakarta 

3. Menemukan dan mendeskripsikan padanan register bahasa ken  pada 

pengemis dengan padanan bahasa sehari-hari 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan-

sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan bahasa 

Indonesia, khususnya dalam bidang sosiolinguistik. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian register 

bahasa ken  pada pengemis di lingkungan kota Surakarta adalah 

sebagai berikut. 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu dan 

pengetahuan secara teoretis kepada pembaca dalam hal 

sosiolinguistik khususnya variasi bahasa.  

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi 

mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan yang sama, yakni register bahasa ken 

pada pengemis di lingkungan kota Surakarta dengan 

model analisis dan sumber data yang berbeda. 

 

 

 

 


