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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan sosial terdapat beberapa kelompok profesi seperti: dokter, 

petani, nelayan, pengusaha, dan pedagang. Salah satu yang menarik dari 

profesi tersebut adalah profesi pedagang, yang lebih khususnya penghubung 

antara pembeli dan penjual, yaitu pialang. Di dalam penelitian ini, objek yang 

akan diteliti hanya difokuskan pada kelompok profesi pialang kendaraan 

bermotor, khusus sepeda motor. Kelompok pialang kendaraan bermotor yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pialang kendaraan bermotor bekas. 

Dari sinilah mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang khas 

berbeda dengan bahasa masyarakat umum. 

Sebagai salah satu kelompok profesi, pialang lazimnya memiliki 

keahlian dalam mencarikan, membelikan, dan menjualkan kendaraan 

bermotor. Mereka memiliki jaringan yang luas, menjalin hubungan dengan 

pembeli, penjual ataupun antar pialang lain guna memperoleh informasi, 

selain itu juga berbagai pihak yang dapat memperlancar aktifitas perpialangan. 

Pemakaian bahasa oleh sekelompok orang ditandai oleh adanya 

pemilihan kosakata-kosakata tertentu sesuai dengan kelompok/profesi tertentu 

dinamakan register (Wardhaugh dalam Purnanto, 2002:12) Ada hubungan 

yang saling terkait antara bahasa dan manusia dan membagi hubungan erat 

antara bahasa dengan budi (manusia). Pertama, hubungan bersifat vertikal, 
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yaitu hubungan erat antara bahasa dengan akal budi yang berbeda dengan 

jagad. Kedua, hubungan bersifat horisontal yaitu hubungan bahasa dengan 

kerjasama antara manusia yang  berakal budi bahasa menjadi pemeliharaan 

kerjasama (Sudaryanto, 1990: 24). 

Pertemuan masyarakat dari latar belakang yang berbeda ditinjau dari 

segi ekonomi dan status sosial yang berasal dari menengah atas sampai 

menengah bawah tentu bahasa yang digunakan juga berbeda dan 

memunculkan berbagai variasi pemakaian bahasa yang unik dan menarik. 

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan 

transaksi, di pasar banyak terjadi percakapan yang menggunakan tuturan 

tertentu, yang unik dan khas serta berbeda dengan logat bahasa daerah lain. 

Begitu juga pialang memiliki logat bahasa yang khas dengan gurauan serta 

candaan untuk menawar barang yang ingin dibelinya.  

Pasar yang menjadi lokasi penelitian kali ini mempunyai luas 500 M2, 

terletak di daerah yang strategis dan berdekatan dengan pusat keramaian serta 

mudah dijangkau para warga masyarakat sekitar, bahkan dari daerah-daerah 

lain. Pasar Nglangon, Karang Tengah, Sragen merupakan pusat jual beli 

sepeda motor bekas di kota Sragen. Selain itu dalam pasar tersebut juga 

banyak menyediakan berbagai macam suku cadang maupun aksesoris sepeda 

motor. 

Pasar adalah tempat bertemunya pedagang dengan pembeli dalam 

kepentingannya untuk melakukan interaksi jual beli. Sebagai sebuah 

komunitas sosial, pasar memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga banyak 
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gejala sosial yang timbul di sana. Salah satunya adalah gejala kebahasaan. 

Penggunaan pilihan bahasa sangat penting dalam mendukung transaksi jual 

beli kendaran bermotor.  

Pilihan bahasa oleh masyarakat tutur di pasar tidak pernah lepas dari 

situasi sosial yang ada di sekitarnya. Pialang, pedagang dan pembeli tidak 

selalu berasal dari lingkungan dengan suasana kebahasaan yang sama. 

Penelitian kali ini mengangkat judul Register Pialang Kendaraan Bermotor di 

Daerah Pasar Nglangon, Karang Tengah, Sragen diharapkan dapat mengetahui 

bentuk pengungkapan register pialang dan bagaimana fungsi pengungkapan 

register. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan untuk 

menjadikan pemakaian register pialang di pasar Nglangon, Karang Tengah, 

Sragen sebagai sebuah kajian sosiolinguistik yang mengkaji bahasa dalam 

hubungannya dengan masyarakat pemakainnya. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat 

pembatasan masalah agar penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi secara 

mendalam, terarah dan efektif. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi 

pada pemakaian register pialang kendaraan bermotor di pasar Nglangon, 

Karang Tengah, Sragen. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada 2 masalah yang dapat 

dirumuskan. 

1. Bagaimana bentuk register pialang kendaraan bermotor di pasar Nglangon, 

Karang Tengah, Sragen? 

2. Bagaimanakah fungsi pengungkapam register pialang kendaraan bermotor 

di pasar Nglangon, Karang Tengah, Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk register pialang kendaraan bermotor di pasar 

Nglangon, Karang Tengah, Sragen. 

2. Mendeskripsikan fungsi pengungkapan register pialang kendaraan 

bermotor di pasar Nglangon, Karang tengah, Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai register ini diharapkan dapat memberi manfaat 

secara teoretis dan secara praktis. 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pijakan dasar bagi 

pengguna bahasa Indonesia dalam menggunakan register pialang, 

khususnya dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor sehingga mitra 

tutur yang tidak menggunakan register dapat memahami maksud yang 
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ingin disampaiakan oleh pengguna register. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan para peneliti 

lainnya yang tertarik pada bidang kebahasaan serta memperkaya kosakata 

yang telah ada. 

2. Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah dan memberikan 

khasanah perkembangan bahasa khususnya dalam bidang sosiolinguistik 

mengenai variasi bahasa. 


