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ABSTRAK 

 
REGISTER ANAK DALAM KOMUNIKASI BAHASA JAWA DI TKIT 

PERMATA HATI KABUPATEN BATANG 

 
 

Rayung Wulan Megatantri (A310070 189).Program Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 75halaman 
 
 

Penelitian ini bertujuanmengkaji dan mendiskripsikan Register anak dalam 
komunikasi bahasa jawa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif dengan informan adalah siswa TKIT Permata Hati Batang. Metode 
pengumpulan data melalui metode simak, rekam, dan catat. Teknik analisis data 
dilakukan dengan metode padan. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi 
data,untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hasil 
dari penelitian ini adalah: (1) bentuk register anak dalam komunikasi bahasa jawa, 
yaitu wujud tuturan yang mempunyai makna yang khas yang diucapkan oleh anak-
anak TKIT Permata Hati, misalnya Ustadzah, pak, pipis, ngeleh,dan lain sebaginya. 
(2) faktor-faktor yang mempengaruhi register anak dalam komunikasi bahasa jawa 
adalah faktor kebiasaan terdapat dalam ujaran aku ngelak, Ustdz, aku pak pipis dan 
lain sebagainya, faktor menirukan terdapat pada kalimat Izza pacare Nabila, dan 
faktor kreativitas sendiri misalnya adikku tak cemplungke di kolam renang. (3) fungsi 
register anak dalam komunikasi bahasa jawa yaitu fungsi instrumental, menyuruh, 
interaksi, kepribadian, dan imajinatif. (4) tujuan register anak dalam komunikasi 
bahasa jawa yaitu menceritakan, membujuk, melaporkan, mengancam, 
memberitahukan, mengadu, menasehati, mengejek, meminta tolong, memaafkan, dan 
menggoda. Hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi register anak berbahasa jawa 
ditingkat TK ketika berkomunikasi di sekolah. 
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PENDAHULUAN 

Setelah bangsa Indonesia berhasil lepas dari belenggu penjajahan dengan 

diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia 

memiliki peran yang lebih luas sebagai bahasa resmi negara. Dalam kedudukan 

sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa formal yang 

digunakan dalam urusan kepemerintahan hingga sebagai bahasa pengantar di dunia 

pendidikan. Anak sekolah di taman kanak-kanak hingga mahasiswa di bangku kuliah 

mempergunakan bahasa Indonesia untuk mempelajari berbagai macam ilmu 

pengetahuan. 

Di kalangan masyarakat urban atau perkotaan, termasuk di kalangan 

intelektual, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa komunikasi keseharian. Bahkan 

di tengah masyarakat perkotaan yang relatif lebih heterogen kompisisi penduduknya, 

bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Tidak hanya 

di lingkungan formal, di dalam rumah tangga generasi terpelajar masa kini bahkan 

bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ibu. Anak-anak di perkotaan lebih banyak 

diajari berbahasa Indonesia semenjak usia bayi. Anak kota, terlebih di kota besar 

seperti Jakarta, seakan sudah tidak lagi mengenal bahasa daerah yang pernah 

digunakan oleh bapak-ibu, kakek-nenek, dan moyang mereka di masa lalu. Bahasa 

daerah menjadi semakin terpinggirkan dan hanya menjadi nomor sekian setelah 

bahasa Indonesia. 

Usia merupakan salah satu rintangan sosial yang membedakan kelompok-

kelompok manusia. Kelompok manusia ini akan memungkinkan timbulnya dialek 

sosial yang sedikit banyak memberikan warna tersendiri pada kelompok itu. Usia 

akan mengelompokkan masyarakat menjadi kelompok anak-anak, kelompok remaja, 

dan kelompok dewasa. Tentu saja batas usia itu tidak bisa secara tepat kita pastikan. 

Dialek sosial yang berdasarkan usia keadaanya berbeda. Ragam tutur anak-anak yang 

dimiliki oleh seorang anak akan ditinggalkan jika usianya menginjak dewasa. Ragam 

tutur remaja akan ditinggalkan pemiliknya jika mereka menjadi tua. 

 



Bahasa selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Di dalam berbahasa 

sering kali menggunakan variasi bahasa ketika berkomunikasi. Demikian pula dalam 

bahasa jawa juga mengalami perkembangan dan banyak variasi bahasa dalam 

penggunaan bahasa jawa. Dari bahasa jawa kuno berkembang menjadi bahasa jawa 

tengahan, dan kemudian lagi menjadi bahasa jawa baru, perubahan itu dapat terjadi 

pada struktur , kosakata, dan juga pada maknanya (Sumarlam, 2005: 92). 

Dalam berkomunikasi terdapat register bahasa. Menurut Poedjosoedarmo 

(dalam Ngalim, 2011: 14), register adalah salah satu dari ragam bahasa. Dari 

bermacam-macam register, terdapat register consultative (dalam dunia usaha). 

Menurut Pateda (dalam Ngalim, 2011: 14) register merupakan salah satu unsure 

variasi bahasa, dilihat dari faktor situasi pemakaiannya. Dalam hal register Hymes 

(dalam Ngalim, 2009: 14) menegaskan bahwa register dipilih bukan hanya 

disebabkan oleh situasi tertentu, melainkan pilihan untuk menentukan adanya situasi 

yang tepat. 

Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 

tentang Register Anak Dalam Komunikasi Bahasa Jawa di TKIT Permata Hati 

Kabupaten Batang yang meliputi (1) bentuk register anak dalam komunikasi bahasa 

jawa, (2) faktor yang mempengaruhi register anak dalam komunikasi bahasa jawa, (3) 

fungsi register anak dalam komunikasi bahasa jawa, (4) tujuan register anak dalam 

komunikasi bahasa jawa. 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk 

memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti (Syamsudin 

dan Danaiyanti, 2006: 74). Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang 

diperoleh tidak dapat dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka. 

Efektifitas metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode padan 

dengan menggunakan, (1) teknik simak, teknik penyediaan data ini diberi nama 

teknik simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan 



menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2007:92). Istilah menyimak disini tidak 

hanya bekaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan 

bahasa secara tertulis. Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud sadap, 

maksudnya peneliti dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan menyadap 

penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi informan. (2) teknik 

rekam dalam praktiknya dilakukan tanpa sepengetahuan penutur sehingga tidak 

menggunakan kewajaran kegiatan untuk menjaga pemakaian bahasa yang bersifat 

wajar dan alami (natural). Hal ini dilakukan untuk memudahkan serta mendapatkan 

data yang akurat dalam penganalisisan data karena tuturan-tuturan sebagai calon data 

dapat diamati dan dianalisis setelah rekamannya direkam kembali. (3) teknik catat ini 

dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh. 

Pencatatan dilakukan sewaktu mengambil data, yang dicatat mengenai konteks atau 

situasi tuturan dan tuturan anak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang berhasil dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan 

wawancara selanjutnya dilakukan transkripsi data. Data yang ditranskripsikan, 

dipilih data yang merupakan register anak. Kemudian data tersebut dianalisis seperti 

yang dijelaskan dalam teknik analisis data. Dari analisis data ditemukan sebagai 

berikut. 

1. Bentuk Register Anak di TKIT Permata Hati  

Bentuk register anak di TKIT Permata Hati Kabupaten Batang ini adalah 

wujud dari turunan-turunan yang khas diucapkan oleh anak. Biasanya anak 

menggunakan bentuk register ini untuk komunikasi sesama temannya dan guru 

yang ada di sekolah tersebut. Bentuk register ini akan disajikan dalam bentuk 

tabel untuk mempermudah dalam menganalisisnya dan mudah dalam 

membacanya. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut: 

 

 



No Bentuk Register 

1 Ustdz, ini berapa? 

Ustdz, Idose nakal” 

“Ustadzah, Idosnya nakal!” 

2 A: ya Allah kesel yakin ho 

“Ya Allah capek yakin” 

B: kesel ha’ah nok? 

“Capek ya nak?” 

A: kesel ustdz beneran tidak percaya 

“Capek Ustdz beneran tidak percaya” 

B: habis ini kita ngerjain lagi, semangat! 

“Habis ini kita mengerjakan lagi, semangat!” 

3 Koyo wong bar turu yakin 

“Seperti orang bangun tidur yakin” 

4 

 

 

 

A: Hi podo he jenenge! Lha wek mu neng ndi? Wes jenengi urung? 

“Hi sama namanya! Lha punyamu dimana? Udah diberi nama 

belum?” 

B: Wes tak jenengi kok, tadi tak taruh sini 

“Udah tak kasih nama kok, tadi ditaruh sini” 

A: sirahku mumet 

“Kepalaku pusing” 

 B: podo sirahku yo mumet 

“Sama kepalaku juga pusing” 

A: punyaku wes tak namai 

“Kepunyaanku sudah diberi nama” 



5 A: ah salah terus wek aku 

“Ah salah terus punya aku” 

B: bener 

“Benar” 

A: cepet-cepetan yuk 

“Cepat-cepatan yuk” 

B: yuk… 

A: saya menang, saya menang,  

B: saya lapar 
 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Register Anak 

(1) Ustdz, ini berapa? 

Ustdz, idose nakal 

Bentuk kata Ustdz adalah register anak yang berhubungan dengan 

sebuah panggilan. Register ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan pemakaian 

kata Ustdz oleh anak sebagai pengganti sebuah nama panggilan. Bentuk 

register ini dipengaruhi oleh para guru karena para guru di TKIT Permata Hati 

memanggil guru yang lain dengan sebutan ustdz, sehingga kebiasaan tersebut 

diikuti oleh siswa di TKIT Permata Hati. 

 (2)  A: ya Allah kesel yakin ho 

 B: kesel ha’ah nok? 

A: kesel ustdz beneran tidak percaya 

B: habis ini kita ngerjain lagi, semangat! 

Bentuk dialog diatas terdapat bentuk register yaitu kesel, ho, ha’ah, 

nok beneran, ngerjain, dan semangat. Bentuk register tersebut dipengaruhi 

oleh kebiasaan anak di lingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah. Hal 

tersebut memberikan makna yang berbeda untuk orang dewasa maupun anak-

anak. Kata kesel dipengaruhi oleh kebiasaan anak dalam mengeluh. Kata ho 

dipengaruhi oleh kebiasaan dalam lingkungan rumah. Kata ha’ah 



menunjukkan kebiasaan anak dalam mengemukakan sesuatu. Kata beneran 

dipengaruhi oleh kebiasaan anak yang kurang percaya. Kata ngerjain disini 

dipengaruhi oleh faktor kebiasaan anak dalam melakukan sesuatu. Dan kata 

semangat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan meniru sesuatu. Seperti halnya 

anak-anak, orang dewasa pun sering menggunakan kata-kata tersebut. 

(3) koyo wong bar turu yakin 

Dalam kalimat diatas menunjukkan bahwa adanya bentuk register 

yaitu koyo, wong, bar, turu, yakin. Bentuk register ini menunjukkan kebiasaan 

anak dalam berucap di sekolah maupun dirumah. Bentuk register ini 

dipengaruhi oleh faktor meniru kebiasaan orang dewasa di lingkungan rumah. 

Kata koyo menunjukkan bahwa adanya faktor kebiasaan untuk 

mengemukakan sesuatu.  

(4)  A: Hi podo he jenenge! Lha wek mu neng ndi? Wes jenengi urung 

B: Wes tak jenengi kok, tadi tak taruh sini 

A: sirahku mumet 

B: podo sirahku yo mumet 

A: punyaku wes tak namai 

Percakapan di atas terdapat bentuk register yaitu hi, podo, he, jenenge, 

lha, wek, nengendi, wes, urung, tak, kok, sirahku, mumet, yo, namai. Bentuk 

register yang terdapat pada percakapan tersebut dipengaruhi oleh faktor 

menirukan dan faktor kebiasaan yang mereka gunakan dalam berkomunikasi 

dengan temannya. Hal ini sangat pengaruh sekali terhadap perkembangan 

anak dalam berbicara atau dalam berbahasa. 

Adapun bentuk regiser yang lain seperti yang diucapkan anak-anak di 

TKIT Permata Hati ini semua dipengaruhi adanya faktor kebiasaan anak dan 

faktor meniru dari menonton televise atau menirukan orang lain di lingkungan 

rumah. Hal ini terdapat pada diaolog berikut. 

(5)  A: ah salah terus wek aku 

B: bener 



A: cepet-cepetan yuk 

B: yuk… 

A: saya menang, saya menang,  

B: saya lapar 

Dalam dialog (5) terdapat bentuk register anak yang biasa gunakan 

anak dalam menyatakan sesuatu dan itu dipengaruhi oleh kebiasaan anak 

dalam berbicara. Bentuk register anak tersebut sangat berpengaruh untuk 

memacu mereka dalam mengerjakan tugas di sekolah.  

3. Fungsi Register Anak Dalam Berkomunikasi Bahasa Jawa 

(1) Ustdz, ini berapa? 

Ustdz, idose nakal 

Bentuk Ustdz adalah register anak yang berhubungan dengan 

panggilan siswa terhadap gurunya. Register ini memiliki fungsi interaksi yang 

dilakukan peserta didik terhadap gurunya. Kebiasaan di TKIT ketika 

memanggil gurunya dengan sebutan Ustadzah yang artinya guru atau 

pengajar. Karena latar belakang dari sekolah tersebut adalah islam terpadu 

maka panggilan tersebut selalu digunakan oleh siswa untuk memanggil ibu 

gurunya.  

Bentuk register yang satu ini terdapat dalam bentuk dialog sehingga 

memiliki fungsi yang berbeda dari sebuah dialog tersebut. 

(2) A: ya Allah kesel yakin ho 

B: kesel ha’ah nok? 

A: kesel ustdz beneran tidak percaya 

B: iya, lha kan habis ini istirahat sich nok. 

Bentuk kesel, yakin, ho pada percakapan baris pertama memiliki fungsi 

interaksi yaitu ungkapan yang menciptakan suatu iklim untuk hubungan antar 

pribadi. Bentuk kesel menunjukkan bahwa siswa tersebut lelah atau capek 

setelah melakukan seuatu pekerjaan yang diperintahkan guru. Sedangkan 

bentuk yakin untuk menunjukan pembenaran dari perasaan anak tersebut dan 



bentuk ho adalah penekanan dari bentuk sebelumnya, sehingga menimbulkan 

kesan bahwa anak tersebut memberitahu temannya bahwa dia benar-benar 

merasa lelah atau capek. 

(3) “Koyo wong bar turu yakin”. 

Bentuk register dalam kalimat tersebut adalah koyo, wong, bar, dan 

turu memiliki fungsi menginformasikan yaitu ungkapan yang menyatakan 

suatu informasi untuk diberitahukan kepada orang lain. Dari kata “koyo” itu 

sudah tidak asing lagi bagi masyarakat jawa untuk mengetahui maksud dari 

tuturan tersebut, sehingga memudahkan orang lain untuk mengetahui maksud 

dari tuturan tersebut.  

Pada dialog selanjutnya terdapat bentuk register yang memiliki fungsi 

yang berbeda dari yang sebelumnya. 

(4) A: Hi podo he jenenge! Lha wek mu neng ndi? Wes jenengi urung 

B: Wes tak jenengi kok, tadi tak taruh sini 

A: sirahku mumet 

B: podo sirahku yo mumet 

A: punyaku wes tak namai 

Bentuk register pada dialog (4) memiliki fungsi instrumental yaitu 

suatu ungkapan untuk meminta sesuatu. Hal ini terdapat pada kalimat “lha 

wek mu neng ndi?”. Pada kalimat tersebut terdapat kata yang menunjukkan 

fungsi instrumental yaitu kata “ lha wek mu”. Adapun kata sirahku, mumet, 

pada dialog baris ke (3) dan (4) memiliki fungsi informasi yang mana si A 

memberitahukan si B bahwa si A sedang pusing karena pelajaran yang 

diterima dan B juga membalas respon yang sama. 

(5) A: ah salah terus wek aku 

B: bener 

A: cepet-cepetan yuk 

B: yuk… 

A: saya menang, saya menang,  



B: saya lapar 

Fungsi yang dimiliki register anak salah satunya adalah fungsi 

interaksi yaitu ungkapan yang menciptakan suatu iklim untuk hubungan antar 

pribadi dan hal tersebut terdapat pada register anak “ ah salah terus wek aku” 

dan “ cepet-cepetan yuk”. Kedua kalimat tersebut menunjukkan fungsi 

interaksi karena A sedang menciptakan suasana untuk mengajak teman yang 

lain agar mengikuti apa yang sedang dia ucapkan. Bentuk register yang lain 

seperti “saya menang, saya menang” itu memiliki fungsi kepribadian atau 

personal karena kalimat tersebut mengakhiri partisipasinya dengan 

mengucapakan saya menang agar yang lainnya merasa kalah olehnya. Kata 

“yuk” disini memiliki fungsi regulator yaitu meminta seseorang untuk 

melakukan sesuatu yaitu berlomba mengerjakan dengan cepat. 

4. Tujuan Register Anak dalam Komunikasi Bahasa Jawa 

Setiap register anak mempunyai tujuan masing-masing yang menjadikan 

register itu mudah dipahami oleh lawan bicaranya ataupun pendengar. Hal ini 

akan diuraikan tujuan masing-masing dari bentuk register yang telah didapat. 

(1) Ustdz, ini berapa? 

Ustdz, Idose nakal 

Bentuk register Ustdz ini mempunyai tujuan untuk memanggil guru 

dan meminta sesuatu terhadap gurunya. Sama halnya bentuk register Ustdz 

yang kedua mempunyai tujuan memanggil gurunya untuk mengadukan bahwa 

temannya yang bernama Idos nakal dan menjahilinya. 

Bentuk register anak yang lain juga mempunyai tujuan yang dapat dimengerti 

oleh banyak orang baik orang dewasa maupun anak-anak. 

(2) A: ya Allah kesel yakin ho 

B: kesel ha’ah nok? 

A: kesel ustdz beneran tidak percaya 

B: habis ini kita ngerjain lagi, semangat! 



Dalam dialog di atas terdapat register anak yang mempunyai tujuan 

mengadu kepada gurunya atau memberitahukan bahwa anak tersebut merasa 

lelah untuk mengerjakan pekerjaannya dan guru menegaskan dengan bentuk 

pertanyaan yang menekankan bahwa anak tersebut benar-benar merasa lelah. 

Di satu sisi register anak tersebut mempunyai tujuan agar anak-anak tidak 

patah menyerah dalam mengerjakan tugas. 

(3) “Koyo wong bar turu yakin” 

Seperti halnya pernyataan berikut. “Koyo wong bar turu yakin” 

merupakan bentuk register anak yang mempunyai tujuan melaporkan bahwa 

temannya merasa kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan anak 

tersebut mengibaratkan temannya seperti habis bangun tidur tanpa energi serta 

badan lemas karena habis bangun tidur. Mereka sering mengucapkan hal itu 

untuk menyemangati teman-temannya yang sedang kurang bersemangat 

dalam beraktivitas.  

(4) A: Hi podo he jenenge! Lha wek mu neng ndi? Wes jenengi urung 

B: Wes tak jenengi kok, tadi tak taruh sini 

A: sirahku mumet 

B: podo sirahku yo mumet 

A: punyaku wes tak namai 

Pada dialog di atas terdapat bentuk register yang mempunyai tujuan 

yang sama dan saling berhubungan. Bentuk register anak tersebut mempunyai 

tujuan yaitu memberitahukan bahwa nama yang dia tulis adalah nama teman 

sebelahnya dan teman sebelahnya mengingatkan bahwa buku yang sedang dia 

pegang namanya sama dengan temannya. Anak tersebut akhirnya bingung dan 

memberitahukan bahwa dia pusing karena buku yang sudah dia namai tidak 

ada, sehingga dia tidak tahu harus bagaimana.  

Seringkali anak berdialog dengan temannya dengan bahasa mereka 

yang terkadang orang dewasapun sulit untuk memahaminya. Adapun bentuk 

register tersebut adalah 



(5) A: ah salah terus wek aku 

B: bener 

A: cepet-cepetan yuk 

B: yuk… 

A: saya menang, saya menang,  

B: saya lapar 

Dari dialog di atas register anak yang telah didapat mempunyai tujuan 

mengejek yaitu mengejek teman yang lain dengan menjawab pertanyaan 

temannya dengan jawaban yang tidak berhubungan sama sekali dengan apa 

yang ucapkan temannya, sehingga terkesan anak yang lain tidak mau 

mendengarkan keluh  kesahnya. 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Andika Rahmadani Sanjaya (2012) dalam penelitiannya tentang “ register 

pedagang di beteng trade center solo: sebuah kajian sosiolinguistik” 

menyatakan bahwa pertama, bentuk pemakaian register didasarkan pada 

pilihan ragam bahasa yang digunakan yaitu ragam lisan ragam tulis. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Anang wicaksono (2012) dalam penelitiannya 

tentang “penggunaan diksi pada bahasa anak usia 4 tahun dilingkungan 

keluarga melalui kegiatan bernyanyi” menyatakan bahwa belum semua anak 4 

tahun mampu mengucapkan seluruh jenis fonem, walaupun juga tidak sedikit 

anak yang sudah bisa mengucapkan seluruh fonem namun masih keliru dalam 

pengucapannya itu terjadi kerena daya tangkap anak dalam menerima ajaran 

dari orang tuanya masih lemah.  

SIMPULAN 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil 

kesimpulan yaitu. (1) Bentuk register anak dalam komunikasi bahasa jawa adalah 

wujud tuturan yang mempunyai makna yang khas yang diucapkan oleh anak-anak di 

TKIT Permata Hati. (2) Register anak dalam komunikasi bahasa jawa dipengaruhi 



oleh faktor kebiasaan berbahasa anak, menirukan, kreativitas anak sendiri. (3) Fungsi 

register anak dalam komunikasi bahasa jawa meliputi, Fungsi instrumenta, Fungsi 

menyuruh atau regulatori, Fungsi interaksi, Fungsi kepribadian atau personal, Fungsi 

imajinatif atau khayal, Fungsi informasi. (4) Tujuan register anak dalam komunikasi 

bahasa jawa adalah menceritakan, membujuk, melaporkan, mengancam, 

memberitahukan, mengadu, menasehati, mengejek, meminta tolong, memaafkan, dan 

menggoda. Hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi register anak berbahasa jawa 

di tingkat TK, ketika berkomunikasi di sekolah. Hasil temuan ini merupakan bagian 

dari linguistik, khususnya bidang pragmatik. 
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