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ABSTRAK 
 

             MIRANTI RELAWATI, NIM  A.310080031. Penggunaan Ragam 
Bahasa Sapaan yang digunakan Anak Kos Desa Pabelan Kartasura Sukoharjo. 
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
  

Bahasa  merupakan  alat  komunikasi  yang  paling  penting  dan  utama. 
Dalam  pemakainnya,  bahasa  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  bahasa 
lisan  dan  bahasa  tulis.  Penggunaan  bahasa  untuk berkomunikasi  memiliki  
keragaman  sesuai  dengan  keinginan  atau  tujuan pemakai  bahasa.  
Keberagaman bahasa ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas 
sosial, jenis kelamin, etnisitas, dan umur. Sebagian besar aspek tersebut 
merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemakai bahasa itu. Adanya perbedaan 
dialek dan aksen dalam satu komunitas merupakan bukti keberagaman itu yang 
keberadaannya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, misalnya daerah asal 
mahasiswa, lingkungan kampus, lingkungan bergaul dan sebagainya. Kesamaan 
daerah asal memungkinkan munculnya dialek-dialek daerah yang tidak lazim 
digunakan pada tempat tinggal mahasiswa saat ini. Kesamaan hobi antara 
penghuni kost, misalnya pada olah raga, game, dan lain sebagainya memunculkan 
dialek-dialek yang sering digunakan pada kegiatan hobi tersebut. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahasa sapaan yang 
digunakan dalam tuturan seputar anak kos di desa Pabelan Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
penggunaan kata sapaan pada percakapan di kalangan anak kos yang kos di 
wilayah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Data 
mengenai  penggunaan kata sapaan pada percakapan di kalangan anak kos yang 
kos di wilayah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
diperoleh melalui observasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik analisis data. 
 Hasil penelitian ini adalah (1)  bahasa sapaan yang digunakan dalam 
tuturan seputar anak kos di desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo, yaitu Mas, Mbak, Dik, Cah, Dab, Arek, Cok, Beb, Bro, Say, Cin, Mul 
,Dul, Cui, dan Nda, (2) ragam bahasa sapaan pada anak kos di desa Pabelan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo meliputi ragam bahasa sapaan 
sebagai kata ganti, istilah kekerabatan, bentuk nominal, dan ciri zero, dan (3) 
faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan bahasa sapaan pada anak kos di 
desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo meliputi faktor kelas 
sosial, jenis kelamin, etnisitas (kedaerahan), dan umur. 
 

 
Kata kunci: kata sapaan, analisis agih, analisis padan. 

 
 



 4

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa ini dapat dijadikan ciri terpenting dari suatu masyarakat, sebab 

melalui bahasa, keanggotaan seseorang di dalam masyarakat dapat diidentifikasi. 

Bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat bahasa adalah sama (Suhardi dan 

Sembiring, 2007). Tuhan menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa. 

Setiap suku dan bangsa membentuk satu komunitas yang memiliki ciri dan budaya 

masing- masing. Masyarakat yang merupakan anggota komunitas tersebut 

memerlukan bahasa untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Kebutuhan untuk 

berkomunikasi tersebut maka terjadinya suatu kesepakatan terhadap lambang-

lambang bunyi sebanyak suatu bentuk kesatuan bahasa yang disepakati sebagai alat 

komunikasi antara anggota komunitas tersebut. 

Keragaman bahasa di Indonesia sebagaimana dicontohkan oleh 

Sumamppoew (2006) yang menyatakan bahwa orang Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke, menganggap bahwa kita memakai bahasa yang sama, bahasa Indonesia. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dengan sendirinya, kita membentuk suatu 

masyarakat bahasa yang sama, masyarakat bahasa Indonesia. Namun demikian, suatu 

masyarakat bahasa yang memiliki bahasa yang sama dapat juga memiliki beragam 

bahasa, tergantung pada pemakai dan pemakaiannya.  

Menurut Suhardi dan Sembiring (2007) keberagaman bahasa ditentukan oleh 

berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas sosial, jenis kelamin, etnisitas, dan umur. 

Sebagian besar aspek tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemakai 

bahasa itu. Adanya perbedaan dialek dan aksen dalam satu komunitas merupakan 

bukti keberagaman itu yang keberadaannya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, 

misalnya daerah asal mahasiswa, lingkungan kampus, lingkungan bergaul dan 

sebagainya. Kesamaan daerah asal memungkinkan munculnya dialek-dialek daerah 

yang tidak lazim digunakan pada tempat tinggal mahasiswa saat ini. Kesamaan hobi 

antara penghuni kost, misalnya pada olah raga, game, dan lain sebagainya 

memunculkan dialek-dialek yang sering digunakan pada kegiatan hobi tersebut.  

Sistem sapaan muncul akibat adanya interaksi sosial. Sumampouw dalam 

Pratiwi (1985) menegaskan bahwa setiap tindak ujaran yang dihasilkan dalam 

peristiwa ujaran yang tercipta karena adanya interaksi sosial bersemuka, dengan 

ragam apapun, salah satu seginya yang penting adalah sistem penyapaan. Sistem 

sapaan dalam interaksi sosial memiliki sebutan lain yaitu tutur sapa. Hal tersebut 

sebagaimana terjadi pada kalangan anak kos di Desa Pabelan Kartasura Sukoharjo. 
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Interaksi diantara  mereka yang disebabkan adanya hubungan sekolah yang sama, 

tempa kost yang sama atau asal daerah yang sama akan menimbulkan suatu sistem 

sapaan yang berbeda-beda. 

Keterkaitan satu sekolah, satu tempat kerja, satu asal daerah menimbulkan 

adanya suatu sistem penggunaan bahasa lisan yang berbeda-beda di kalangan anak 

kos di desa Pabelan Kartasura Sukoharjo. Hal tersebut sebagaimana pendapat 

Kridalaksana (1982) yang menjelaskan bahwa sistem tutur sapa yakni “sistem yang 

mempertautkan seperangkat kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk 

menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa”. Lebih lanjut 

Kartomiharjo dalam Subiyatningsih (2008) mengatakan bahwa sapaan merupakan 

salah satu komponen bahasa yang penting karena dalam sapaan tersebut dapat 

ditentukan suatu interaksi tertentu akan berlanjut. Walaupun sebagian besar 

pembicara tidak menyadari betapa pentingnya penggunaan sapaan, tetapi karena 

secara naluriah setiap pembicara akan berusaha berkomunikasi secara jelas, maka 

dalam berkomunikasi, dengan bahasa 

Keragaman penggunaan bahasa juga nampak pada penggunaan bahasa 

sapaan di kalangan anak kost di wilayah desa Pabelan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. Bahasa sapaan seperti ”cah”, ”rek”, ”cin”, ”cing”, ”brow”, 

merupakan salah satu contoh-contoh bahasa sapaan yang sering muncul di kalangan 

anak kos di wilayah tersebut. Penggunaan bahasa sapaan di kalangan anak kos 

tersebut tentunya tidak hadir begitu sana, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal anak kos. Faktor bahasa daerah nampak pada penggunaan 

bahasa sapaan ”cah” dan ”rek” yang menunjukkan daerah asal penyapa. Sedangkan 

penggunaan bahasa sapaan ”cin”, ”cing”, atau ”brow” merupakan dampak dari 

bahasa-bahasa sapaan yang ditampilkan dari media-media elektronik.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk mencegah kekaburan masalah dan mengarahkan penelitian agar lebih 

intensif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sangat diperlukan adanya 

pembatasan masalah. 

Mengingat kemampuan yang terbatas, penelitian ini akan dibatasi pada 

pemakaian bahasa sapaan di kalangan anak kos yang kos di wilayah Desa Pabelan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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C. Perumusan Masalah  

Sejalan dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka penelitian ini merumuskan masalah yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa saja bahasa sapaan yang digunakan dalam tuturan seputar anak kos di desa 

Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana ragam bahasa sapaan pada anak kos di desa Pabelan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

3. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi penggunaan bahasa sapaan pada 

anak kos di desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam suatu penelitian  perlu adanya tujuan. Tujuan suatu penelitian yaitu 

untuk memecahkan masalah. Hal ini dilakukan dengan jalan menyimpulkan sejumlah 

pengetahuan yang memadai dan mengarah pada upaya untuk memakai atau 

menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan (Moleong, 1996: 62). Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bahasa sapaan yang digunakan dalam tuturan seputar anak kos di 

desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

2. Mengetahui ragam bahasa sapaan pada anak kos di desa Pabelan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

3. Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan bahasa sapaan 

pada anak kos di desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

 

E. Landasan Teori 

1. Tinjauan Pustaka 

Nurul (Unpad: 2010) dalam karya ilmiah yang berjudul “Keragaman 

Sapaan dalam Tuturan Seputar Kegiatan Perdagangan di Pasar Banjaran, 

Kabupaten Bandung”. Penelitian ini meneliti macam sapaan dalam tuturan 

seputur kegiatan perdagangan di pasar Banjaran serta faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi keragaman sapaan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang 

akan diteliti terletak pada obyek penelitian, dimana pada penelitian yang akan 

datang, obyek penelitian adalah para anak kos. 
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Dari kedua topik diatas, topik yang sesuai dengan penelitian pada 

kesempatan ini adalah hasil penelitian Nurul, yakni menyangkut penelitian 

tentang bahasa sapaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

2. Kerangka Pemikiran 

Pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya yaitu :  

a. Bahasa  

 “ Language is a systematic means of communicating ideas or feeling by 

the use of conventionalized signs, sains, sounds, gestures, or marks having 

under steed meaning” (Webster’s new collegiate dictionary, 1981: 641 

dalam Alwasilah, 1985: 3).  

Berdasarkan pengertian diatas, bahasa merupakan salah satu alat 

yang sistematik untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan 

memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, atau ciri-ciri yang konvensional dan 

memiliki arti yang dimengerti. Selanjutnya bahasa menurut Moeliono 

(2002: 88) merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang 

digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasi diri. Apabila dihubungkan dengan pendapat Charlie 

(1999: 55) bahasa merupakan ibarat alat yang hasilnya menuruti derajat 

keterampilan penggunanya sebagai alat, bahasa juga dapat direkayasa, 

dimanipulasi, atau diolesi di sana-sini. Hasilnya adalah keanekaragaman 

corak bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi, kondisi dan 

toleransi. 

Wardhaugh (dalam Chaer, 1995: 19) menyatakan bahwa fungsi 

bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Bahasa 

sebagai sarana fikir mempunyai bermacam-macam tugas atau fungsi. 

Sehubungan dengan hal ini akan dikemukakan beberapa fungsi bahasa 

menurut Gorys Keraf dan Rizal Mustansyir.  

Fungsi bahasa menurut Keraf (1999: 3-7), diantaranya yaitu:  

1) Menyatakan ekspresi diri  

Sebagai alat untuk mengekprisikan diri, bahasa menyatakan 

secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada, sekurang-

kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Fungsi tersebut 
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untuk menarik perhatian orang lain dan untuk membebaskan diri pada 

tekanan emosi.  

2) Bahasa sebagai alat komunikasi  

Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan sebagai sarana 

untuk bekerjasama dengan pihak lain, baik untuk kepentingan 

perseorangan, kelompok maupun kepentingan bersama. Selain itu juga 

dapat dipergunakan untuk bertukar pikiran, berdiskusi, atau membahas 

suatu persolan kepada orang lain.  

3) Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. 

Sebagai salah satu unsur kebudayaan yang digunakan manusia 

untuk memanfaatkan pengalaman mereka serta belajar berkenalan 

dengan orang lain.  

4) Bahasa sebagai alat mengadakan kontrol sosial  

Digunakan untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak-

tinduk orang lain. Tingkah laku ini dapat bersifat terbuka (Overt: yaitu 

tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi) maupun yang 

bersifat tertutup (Covert: yaitu tingkah laku yang tidak dapat 

diobservasi).  

b. Bahasa Sapaan  

Kata sapaan bukanlah hal baru dalam bidang Sosiolinguistik. Terdapat 

beberapa linguis yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai bahasa 

sapaan, baik linguis Indonesia maupun linguis asing. Selanjutnya akan 

dipaparkan secara singkat pendapat-pendapat mereka tentang bahasa sapaan. 

a. Kata Sapaan menurut Kridalaksana 

Kridalaksana (1982: 14) menyatakan bahwa kata sapaan merujuk 

pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para 

pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Adapun para pelaku yang dimaksud 

merujuk pada pembicara, lawan bicara, serta orang yang sedang dibicarakan. 

Kata sapaan dalam Bahasa Indonesia digolongkan  menjadi sembilan 

jenis, yaitu: 

1) Kata ganti, seperti aku, kamu, dan ia, 

2) Nama diri, seperti Galih  dan Ratna, 

3) Istilah kekerabatan, seperti bapak dan ibu, 

4) Gelar dan pangkat, seperti dokter dan guru, 
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5) Bentuk pe + V (verbal) atau kata pelaku, seperti penonton  dan 

pendengar, 

6) Bentuk N (nominal) + ku, seperti kekasihku dan Tuhanku, 

7) Kata deiksis atau penunjuk, seperti sini  dan situ,  

8) Kata benda lain, seperti tuan  dan nyonya,  

9) Ciri zero atau nol, yakni adanya suatu makna kata tanpa disertai bentuk 

kata tersebut. 

Dalam bahasa Indonesia, kata sapaan yang digunakan pembicara 

untuk menyapa lawan bicara cukup bervariasi. Meskipun demikian, jenis 

kata sapaan yang nampak paling banyak digunakan adalah istilah 

kekerabatan. Pemilihan suatu bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh dua 

faktor, yakni status dan fungsi. Status dapat diartikan sebagai posisi sosial 

lawan bicara terhadap pembicara. Status tersebut dapat pula diartikan sebagai 

usia. Adapun fungsi yang dimaksud di atas adalah jenis kegiatan atau 

jawbatan lawan bicara dalam suatu peristiwa bahasa atau pembicaraan. 

Berikut tabel status dan fungsi yang mempengaruhi kata sapaan terhadap 

lawan bicara dalam bahasa Indonesia. 

b. Kata Sapaan menurut Brown dan Gilman 

Brown dan Gilman (1960) merujuk pada kata ganti yang digunakan 

untuk menyapa orang kedua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap pengguna bahasa-bahasa Eropa, seperti bahasa Perancis, bahasa 

Jerman, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol, Brown dn Gilman  menemukan 

bahwa pemilihan kata ganti orang ke dua yang digunakan pembicara kepada 

lawan bicaranya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor kekuasaan 

(poweri) dan solidaritas (solidarity). 

Adanya kekuasaan serta solidaritas di antara pembicara dan lawan 

bicara memunculkan dua bentuk kata ganti orang ke dua. Dua bentuk kata 

ganti orang ke dua tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Vos, selanjutnya di sebut V, digunakan untuk menyapa lawan bicara 

yang kedudukannya dianggap lebih tinggi dibandingkan pembicara. 

2) Tu, selanjutnya disebut T, digunakan untuk menyapa lawan bicara yang 

kedudukannya dianggap lebih rendah dari pembicara. 

Penggunaan V dan T oleh pembicara kepada lawan bicaranya dibagi 

dalam dua pola, yaitu pola resiprokal, terdiri dari resiprokal V dan resiprokal 



 10

T, yang menandakan hubungan horizontal dan pola non resiprokal T, yang 

menandakan vertical. Pada pola resiprokal V, kedua pembicara 

mengguanakan V untuk saling menyapa lawan bicaranya. Demikian pula 

pada pola resiprokal T. kedua pembicara menggunakan T untuk saling 

menyapa lawan bicaranya, sedangkan pada pola nonresiprokal, salah seorang 

pembicara menggunakan V dan pembicara lainya menggunakan T.  

c. Kata Sapaan menurut Ervin-Tripp 

Ervin Tripp melakukan penelitian terhadap kata sapaan yang 

digunakan oleh penutur bahasa Inggris Amerika. Kata sapaan yang 

digunakan tersebut merujuk pada kata ganti orang ke dua. Dari penelitiannya 

tersebut, ia menemukan bahwa terdapat dua kaidah yang harus ada dalam 

penggunaan kata sapaan,  yaitu kaidah alternasi dan kaidah kookurensi. 

Kaidah alternasi merupakan kaidah yang berkaitan dengan cara 

menyapa. Kaidah ini berhubungan dengan digunakannya suatu bentuk kata 

sapaan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Situasi yang ditandai oleh status. Situasi yang ditandai status merujuk 

pada latar atau tempat di mana status dan gaya bicara ditetapkan dengan 

jelas, seperti di ruang pengadilan, ruang perkuliahan, dan ruang 

pertemuan lainnya. Dengan latar tersebut, kata sapaan tiap orang diambil 

dari identitas sosialnya, seperti pak hakim  dan pak ketua. 

2) Pangkat. Pangkat merujuk pada tingkatan dalam suatu kelompok kerja. 

Tingkatan tersebut juga merujuk pada perbedaan status, seperti guru dan 

murid. 

3) Perangkat identitas. Perangkat identitas merujuk pada gelar dalam 

pekerjaan atau gelar kehormatan. Orang yang memiliki gelar tersebut 

dapat disapa dengan menyebutkan gelarnya saja, seperti pak dokter  dan 

pak haji. 

Adapun kaidah kookurensi adalah kaidah kemunculan bersama 

bentuk sapaan dan bentuk lain. Bentuk lain tersebut berupa struktur bahasa 

yang tepat sesuai dengan kata sapaan yang digunakan selama pembicaraan 

berlangsung. Misalnya, seorang pegawai yang sedang berbicara dengan 

atasannya akan menggunakan bentuk bapak. Dengan demikian, selama 
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pembicaraan berlangsung, pegawai tersebut akan menggunakan bahasa yang 

formal. 

 

F. Metode Penelitian 
1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencari 

keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kalangan anak kos yang 

kos di wilayah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Waktu pelaksanaan program adalah waktu yang dipilih untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan penelitian 

ini. Pengumpulan data berupa kata sapaan pada kalangan anak kos yang kos di 

wilayah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo akan 

dilakukan pada bulan Maret 2012. 

2. Objek Penelitian, Data, dan Konteks Data 

Objek penelitian ini adalah bahasa sapaan. Data berupa kata, frasa, 

klausa, kalimat yang mengandung suatu ungkapan yang terdapat pada percakapan 

para anak kos. Konteks data disertakan karena keberadaannya sangat penting 

untuk keperluan identifikasi data dan mengungkapkan alasan penggunaannya dan 

mengklasifikasikan pemaknaan. 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah penggunaan kata sapaan pada 

percakapan di kalangan anak kos yang kos di wilayah Desa Pabelan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik simak   

b. Teknik Catat 

c. Teknik Survey  

5. Analisis Data  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode agih dan 

metode padan. Metode agih merupakan metode yang oleh penentunya bagian 

dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993: 15 ). Adapun 

teknik yang digunakan adalah tehnik perluas yaitu teknik yang digunakan untuk 

menentukan atau mencarai segi-segi pemaknaan (aspek semantik) satuan lingual 

tertentu. Teknik perluas ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan atau 
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mencari segi pemaknaan yang terdapat pada kata sapaan pada percakapan di 

kalangan anak kos yang kos di wilayah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. Metode padan, teknik yang digunakan teknik referensial 

yaitu hal yang dikaitkan dengan acuan di luar yang melingkupi kehidupan 

masyarakat.  

6. Penyajian Hasil Penelitian 

Metode penyajian hasil penelitian ini menggunakan metode informal. 

Penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan 

terminologi yang tekniknya sama (Sudaryanto, 1993: 145). Penyajian hasil 

analisis data dalam penelitian ini berwujud laporan tertulis dengan menggunakan 

kata-kata biasa yaitu informal. 

 

G. Hasil Penelitian  

Suhardi dan Sembiring (2007) menyatakan bahwa keberagaman bahasa 

ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas sosial, jenis kelamin, 

etnisitas, dan umur. Sebagian besar aspek tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan pemakai bahasa itu. Adanya perbedaan dialek dan aksen dalam satu 

komunitas merupakan bukti keberagaman itu yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

aspek-aspek sosial, misalnya daerah asal mahasiswa, lingkungan kampus, lingkungan 

bergaul dan sebagainya. Kesamaan daerah asal memungkinkan munculnya dialek-

dialek daerah yang tidak lazim digunakan pada tempat tinggal mahasiswa saat ini. 

Kesamaan hobi antara penghuni kost, misalnya pada olah raga, game, dan lain 

sebagainya memunculkan dialek-dialek yang sering digunakan pada kegiatan hobi 

tersebut.  

Faktor-faktor pembentukan bahasa sapaan pada anak kos di desa Pabelan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, meliputi: 

a. Kelas Sosial 

Faktor-faktor pembentukan kata sapaan yang berdasarkan kelas sosial 

ditunjukkan oleh penggunaan kata sapaan mul, dul, beb, cin, dan cuy. 

Penggunaan kata sapaan tersebut digunakan pada kalangan-kalangan tertentu 

yang memiliki pola pergaulan dan keeratan hubungan yang berbeda dari 

pergaulan anak-anak pada umumnya. 
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b. Jenis kelamin 

Faktor-faktor pembentukan kata sapaan yang berdasarkan jenis kelamin 

ditunjukkan oleh penggunaan kata sapaan mas dan mbak. 

1) Kata sapaan mbak digunakan untuk menyapa seseorang perempuan yang 

memiliki usia lebih tua, belum dikenal atau dihormati oleh petutur. 

2) Kata sapaan mas digunakan untuk menyapa seseorang laki-laki yang 

memiliki usia lebih tua, belum dikenal atau dihormati oleh petutur. 

c. Etnisitas 

Faktor-faktor pembentukan kata sapaan yang berdasarkan etnisitas (kedaerahan) 

ditunjukkan oleh penggunaan kata sapaan rek, cah, dab, nda dan cok. 

1) Kata sapaan rek digunakan oleh sesama anak yang memiliki kesamaan 

daerah, khususnya daerah Jawa Timur. 

2) Kata sapaan cah digunakan oleh sesama anak yang memiliki kesamaan 

daerah, khususnya daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta. 

3) Kata sapaan dab digunakan oleh sesama anak yang memiliki kesamaan 

daerah, khususnya daerah Yogyakarta. 

4) Kata sapaan nda digunakan oleh sesama anak yang memiliki kesamaan 

daerah, khususnya daerah Jawa Tengah. 

5) Kata sapaan cok digunakan oleh sesama anak yang memiliki kesamaan 

daerah, khususnya daerah Jawa Timur. 

d. Umur 

Faktor-faktor pembentukan kata sapaan yang berdasarkan umur ditunjukkan oleh 

penggunaan kata sapaan dik, yaitu kata sapaan kepada seseorang baik laki-laki 

atau perempuan yang memiliki umur lebih muda. 

 

H. Pembahasan 

Sistem sapaan muncul akibat adanya interaksi sosial. Sumampouw dalam 

Pratiwi (1985) menegaskan bahwa setiap tindak ujaran yang dihasilkan dalam 

peristiwa ujaran yang tercipta karena adanya interaksi sosial bersemuka, dengan 

ragam apapun, salah satu seginya yang penting adalah sistem penyapaan. Sistem 

sapaan dalam interaksi sosial memiliki sebutan lain yaitu tutur sapa. Hal tersebut 

sebagaimana terjadi pada kalangan anak kos di Desa Pabelan Kartasura Sukoharjo. 

Interaksi diantara mereka yang disebabkan adanya hubungan sekolah yang sama, 
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tempa kost yang sama atau asal daerah yang sama akan menimbulkan suatu sistem 

sapaan yang berbeda-beda. 

Keterkaitan satu sekolah, satu tempat kerja, satu asal daerah menimbulkan 

adanya suatu sistem penggunaan bahasa lisan yang berbeda-beda di kalangan anak 

kos di desa Pabelan Kartasura Sukoharjo. Hal tersebut sebagaimana pendapat 

Kridalaksana (1982) yang menjelaskan bahwa sistem tutur sapa yakni “sistem yang 

mempertautkan seperangkat kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk 

menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa”. Lebih lanjut 

Kartomiharjo dalam Subiyatningsih (2008) mengatakan bahwa sapaan merupakan 

salah satu komponen bahasa yang penting karena dalam sapaan tersebut dapat 

ditentukan suatu interaksi tertentu akan berlanjut. Walaupun sebagian besar 

pembicara tidak menyadari betapa pentingnya penggunaan sapaan, tetapi karena 

secara naluriah setiap pembicara akan berusaha berkomunikasi secara jelas, maka 

dalam berkomunikasi, dengan bahasa 

Keragaman penggunaan bahasa juga nampak pada penggunaan bahasa 

sapaan di kalangan anak kost di wilayah desa Pabelan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. Bahasa sapaan seperti ”cah”, ”rek”, ”cin”, ”cing”, ”brow”, 

merupakan salah satu contoh-contoh bahasa sapaan yang sering muncul di kalangan 

anak kos di wilayah tersebut. Penggunaan bahasa sapaan di kalangan anak kos 

tersebut tentunya tidak hadir begitu sana, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal anak kos.  

Faktor bahasa daerah nampak pada penggunaan bahasa sapaan ”cah” dan 

”rek” yang menunjukkan daerah asal penyapa. Sedangkan penggunaan bahasa 

sapaan ”cin”, ”cing”, atau ”brow” merupakan dampak dari bahasa-bahasa sapaan 

yang ditampilkan dari media-media elektronik.  

Pergaulan antar anak kost yang memiliki budaya yang beragam berdasarkan 

latar belakang budaya asal tempat tinggal, serta kelompok-kelompok bermain. Hal 

tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sumampouw (2000) yang menyebutkan 

bahwa sistem sapaan muncul akibat adanya interaksi sosial. Setiap tindak ujaran yang 

dihasilkan dalam peristiwa ujaran yang tercipta karena adanya interaksi sosial 

bersemuka, dengan ragam apapun, salah satu seginya yang penting adalah sistem 

penyapaan. 
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I. Kesimpulan 

1. Bahasa sapaan yang digunakan dalam tuturan seputar anak kos di desa Pabelan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yaitu Mas, Mbak, Dik, Cah, Dab, 

Arek, Cok, Beb, Bro, Say, Cin, Mul ,Dul, Cui, dan Nda  

2. Ragam bahasa sapaan pada anak kos di desa Pabelan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo meliputi ragam bahasa sapaan sebagai kat ganti, istilah 

kekerabatan, bentuk nominal, dan ciri zero. 

3. Faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan bahasa sapaan pada anak kos 

di desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo meliputi faktor kelas 

sosial, jenis kelamin, etnisitas (kedaerahan), dan umur. 
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