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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 tengah laju globalisasi dewasa ini, dunia bergerak sedemikian cepat 

meninggalkan batas-batas tradisi. Bahasa Indonesia juga mengalami dinamika 

perkembangan sesuai pergerakan roda jaman. Banyak pengkayaan kosa kata 

dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lokal maupun internasional. 

Pergaulan dan pembauran diantara anak bangsa yang berasal dari beragam suku 

dan bahasa turut memperkaya khasanah kosa kata maupun ideom dalam bahasa 

Indonesia. 

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 
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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 tidak lepas dari masyarakat pemakainnya karena bahasa dipandang 

sebagai gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dapat ditentukan oleh faktor 

linguistik dan faktor nonlinguistik. Faktor-faktor nonlinguistik terdiri dari faktor 

social dan faktor situasional. Faktor sosial tersebut antara lain status sosial, 

tingkat pendidikan, tingkat  ekonomi, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. 
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Adapun faktor situasional tersebut adalah siapa yang berbicara, kepada siapa, 

kapan, dimana, dan mengenai masalah apa. 

Adanya faktor-faktor sosial dan situasional tersebut mengakibatkan 

timbulnya variasi-variasi bahasa.Variasi bahasa itulah yang merupakan 

penerapan dari tidak adanya keseragaman dalam bahasa. Perbedaan variasi 

bahasa akan tampak jelas apabila berasal dari daerah yang berlainan, kelompok 

sosial berbeda, situasi bahasa yang berlainan, dan zaman yang berbeda. Variasi 

bahasa berkenaan dengan penggunaan pemakaiannya dapat disebut dengan 

istilah register. Variasi ini biasanya berupa penggunaan gaya atau tingkat 

keformalan dan sarana penggunaan. Keragaman atau kevariasian bahasa bukan 

hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena 

kegiatan interaksi sosial yang dilakukan sangat beragam. Keragaman ini akan 

semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat 

banyak, serta dalam wilayah yang luas.  

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). 
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Bahasa jawa yang digunakan di beberapa daerah itu memiliki perbedaan 

baik dari segi leksikal, fonologi, morfologi, maupun semantik. Adanya 

perbedaan itu dipengaruhi oleh : (1) keadaan alam, misalnya mempengaruhi 

ruang gerak penduduk setempat, baik mempermudah maupun mengurangi 

penduduk berkomunikasi dengan dunia luar, (2) adanya batas-batas politik yang 

menjadi jembatan terjadinya pertukaran budaya, yang menjadi salah satu sarana 

terjadinya bahasa, (3) adanya keunggulan dan hubungan bahasa-bahasa yang 

terbawa ketika terjadi perpindahan penduduk, penyebaran atau bahasa yang 

bertentangan, sehingga masuklah anasir-anasir kosakata, struktur dan cara 

pengucapan atau lafal (Guiraud dalam Ayatrohaedi, 2002: 6). 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mengkhususkan pada Register Anak dalam Komunikasi 

Bahasa Jawa di TKIT Permata Hati Kabupaten Batang yaitu, untuk mengetahui 

bentuk register anak dalam komunikasi bahasa Jawa, fungsi, dan tujuannya. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, ada empat masalah yang perlu dicari jawabannya. 

1. Bagaimana bentuk register anak dalam komunikasi bahasa Jawa di TKIT 

Permata Hati Kabupaten Batang? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi register anak dalam komunikasi 

bahasa Jawa di TKIT Permata Hati Kabupaten Batang? 

3. Bagaimana fungsi register anak dalam komunikasi bahasa Jawa di TKIT 

Permata Hati Kabupaten Batang? 
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4. Bagaimana tujuan register anak dalam komunikasi bahasa Jawa di TKIT 

Permata Hati Kabupaten Batang? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki empat tujuan. 

1. Bentuk register anak dalam komunikasi bahasa Jawa di TKIT Permata Hati 

Kabupaten Batang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi register anak dalam komunikasi bahasa 

Jawa di TKIT Permata Hati Kabupaten Batang. 

3. Fungsi register anak dalam komunikasi bahasa Jawa di TKIT Permata Hati 

Kabupaten Batang. 

4. Tujuan register anak dalam komunikasi bahasa Jawa di TKIT Permata Hati 

Kabupaten Batang. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca 

mengenai variasi bahasa, khususnya mengenai register anak dalam komunikasi 

bahasa Jawa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah khazanah 

penelitian, khususnya dalam bidang sosiolinguistik. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata sebuah 

perkembangan Bahasa Indonesia, yakni tentang variasi bahasa khususnya 

bentuk-bentuk register, faktor penyebab register, fungsi penggunaan register, dan 

tujuan penggunaan register, sehingga bermanfaat bagi dunia pendidikan, yaitu 

guru dan siswa dapat mengetahui dan mempelajari ragam bidang register dari 

suatu kelompok sosial.  

F. Definisi Istilah 

1. Hakekat Komunikasi 

Komunikasi adalah sesuatu yang fungsional, mengandung maksud dan 

dirancang untuk menghasilkan beberapa efek atau akibat pada lingkungan 

para penyimak dan para pembicara khususnya bagi para anak-anak yang 

masih dalam tahap pemerolehan bahasa dan pengembangan bahasa dalam 

berkomunikasi dengan teman-teman di sekolahnya. 

2. Bahasa Anak 

Bahasa anak adalah sistem simbol lisan yang digunakan anak yang 

memiliki elemen yang berupa bunyi kata, kalimat dan makna.Bahasa anak 

berkembang dari wujud yang paling sederhana menuju ke wujud yang 

rumit.Perkembangan bahasa anak dapat diartikan sebagai kemunculan 

komunikasi verbal dalam kehidupan anak. Perkembangan ini terjadi melalui 

proses yang disebut pemerolehan bahasa. 
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3. Register  

Register adalah bahasa yang digunakan saat ini, tergantung pada apa 

yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register mencerminkan aspek 

lain dari tingkat social yaitu proses yang merupakan macam-macam kegiatan 

sosial yang biasanya melibatkan orang sehingga semua orang menggunakan 

register didalam berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


