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PENGGUNAAN RAGAM SAPAAN DI KALANGAN REMAJA DESA 
LORJURANG RT O6 RW X KELURAHAN PULISEN  

KECAMATAN BOYOLALI 
 

Oviana Dyah Puspitasari, A310090166, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bahasa sapaan yang digunakan dalam 
tuturan anak remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan 
Boyolali dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan bahasa 
sapaan pada anak remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen 
Kecamatan Boyolali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan 
data dengan menggunakan teknik teknik simak libat cakap dan catat. Teknik simak 
libat cakap adalah peneliti menyimak dan berpartisipasi dalam pembicaraan dan 
menyimak pembicaraan. Teknik catat adalah Setelah data yang dikumpulkan di 
simak kemudian mencatatnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulan bahwa: 
1) Bahasa sapaan yang digunakan dalam tuturan anak remaja di Desa Lorjurang RT 
06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali ditemukan 4 ragam kata sapaan 
pada remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X Pulisen Boyolali, yaitu: a) Sapaan 
Mas, b) Sapaan Mbak, c) Sapaan Dik, d) Sapaan Cah, e) Sapaan Beb, f) Sapaan Bro, 
g) Sapaan Say, h) Sapaan Cin, i) Sapaan Dul, j) Sapaan Nda, k) Sapaan Bret, l) 
Sapaan Brot, 2) Faktor-faktor pembentukan bahasa sapaan pada remaja di Desa 
Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, meliputi: (1) Faktor 
Usia (2) Faktor Jenis Kelamin (3) Faktor Status Sosial (4) Faktor Tempat dan Etnik. 
 
Kata kunci: Remaja,Ragam Sapaan, Ragam Kata  
 
 
PENDAHULUAN 

Setiap anggota masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi 

bahasa, baik dia bertindak sebagai komunikator (pembicara atau penulis) maupun 

sebagai komunikan (mitra bicara, penyimak, pendengar, atau pembaca). Bahasa ini 

dapat dijadikan ciri terpenting dari suatu masyarakat, sebab melalui bahasa, 

keanggotaan seseorang di dalam masyarakat dapat diidentifikasi. Masyarakat yang 

merupakan anggota komunitas tersebut memerlukan bahasa untuk dapat 

berkomunikasi satu sama lain. Kebutuhan untuk berkomunikasi tersebut maka 
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terjadinya suatu kesepakatan terhadap lambang-lambang bunyi sebanyak suatu 

bentuk kesatuan bahasa yang disepakati sebagai alat komunikasi antara anggota 

komunitas tersebut.  

Perbedaan kondisi beberapa orang menyebabkan adanya perilaku berbahasa 

yang bermacam-macam. Hal ini terlihat apabila seorang bertutur kata dengan orang 

lain. Bentuk bahasa yang digunakan biasanya ditentukan oleh hubungan antara 

pembicara dengan mitra bicara. Di dalam interaksi verbal orang yang terlihat 

biasanya saling menyapa dan tutur sapa (Baryadi, 2002:13) Kehidupan remaja 

khususnya pemuda dan pemudi tidak terlepas dengan  kehidupan remaja pada 

umumnya. Remaja adalah periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, 

atau manusia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu 

sepertinya susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya (Sarlito, 

2012:2). Hubungan antara remaja dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu 

bentuk interaksi sosial (Sumarlam, 2003:2). Hubungan ini dapat berlangsung, karena 

adanya bahasa  sebagai perantara. Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai alat 

komunikasi. Sehingga dapat terjadi hubungan baik penutur dan mitra tutur dalam 

berkomunikasi (Nasucha, 2009:9). 

Kelancaran berkomunikasi dalam membantu pemuda pemudi dalam 

memahami tujuan yang akan disampaikan. Untuk mewujudkan komunikasi yang 

disampaikan, pemuda pemudi yang memiliki umur hampir sepadan tak jarang 

menggunakan bentuk-bentuk sapaan dalam menyapa lawan bicaranya pada proses 

komunikasi. Kridalaksana (1982: 14) menyatakan bahwa kata sapaan merujuk pada 

kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam 

suatu peristiwa bahasa. Kata sapaan yang digunakan tergantung pada hubungan 

kekerabatan yang ada. Jenis hubungan antara penyapa orang yang disapa sangat 

menentukan pilihan kata sapaan yang akan digunakan untuk menyapa lawan 

bicaranya. Kehidupan pemuda-pemudi dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas 

dari sapa menyapa dengan tujuan untuk menarik perhatian mitra tutur dalam 

memahami makna. 

Sumampouw (2000:220) yang menyebutkan bahwa sistem sapaan muncul 

akibat adanya interaksi sosial. Setiap tindak ujaran yang dihasilkan dalam peristiwa 
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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. Penggunaan sapaan 

dalam berkomunikasi tidak hanya dilihat dari cara penutur memanggil atau menyapa 

petuturnya. Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana petutur menggunakan 

sapaan tertentu untuk menjawab sapaan penutur. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mampu mendeskripsikan bahasa sapaan 

yang digunakan dalam tuturan anak remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X 

Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali. (2) Mampu mendeskripsikan faktor-faktor 

yang melatarbelakangi penggunaan bahasa sapaan pada anak remaja di Desa 

Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berlangsung sejak tanggal Januari 2013 sampai 15 April 2013.  

Pengumpulan data berupa kata sapaan pada kalangan anak remaja di wilayah Desa 

Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali sekitar tanggal 

Januari 2013 sampai April 2013. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.   

Subjek penelitian ini adalah remaja di Desa Lorjurang RT 06 Rw X  

Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali. Dalam hal ini peneliti membatasi subjek 

penelitian ini berjumlah 40 orang. Objek penelitian ini adalah ragam sapaan yang 

diucapkan oleh remaja di Desa Lorjurang RT 06 Rw X  Kelurahan Pulisen 

Kecamatan Boyolali. Sumber Data adalah ragam sapaan yang digunakan dalam 

dialog antarremaja Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Boyolali yang 

berjumlah 37 orang. Data berupa kata yang mengandung suatu ungkapan yang 

terdapat pada percakapan anak remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan 

Pulisen Kecamatan Boyolali.  

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

simak libat cakap dan catat. Teknik simak libat catat adalah peneliti menyimak dan 
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berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan yakni kata sapaan 

pada percakapan anak remaja di wilayah Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan 

Pulisen Kecamatan Boyolali. Teknik catat adalah Setelah data yang dikumpulkan di 

simak kemudian mencatatnya. Peneliti menyimak setiap percakapan anak remaja di 

Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Boyolali. Setelah menyimak 

percakapan, peneliti mencatatnya kedalam bentuk tulisan kemudian 

mengklasifikasikannya. 

Teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

trianggulasi data yang merupakan cara yang sering digunakan bagi validitas dalam 

penelitian kualitatif. Trianggulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengunpulan data yang telah ada 

(Sugiyono, 2005:83).  

 

HASIL PENELITIAN 

1. Kata Sapaan yang Dipakai pada Percakapan Remaja di Desa Lorjurang RT 

06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali 

a. Mas 

1) Deni : “ Wah, sing ra tau ketok! Sibuk ning endi ae to Mas ra tau 
njedul karang taruna, lali po piye nek mau bengi arisan muda-
mudi?”  
(“Wah, yang gak pernah kelihatan! Sibuk kemana aja mas gak 
pernah kelihatan karang taruna, lupa atau gimana kalau semalam 
arisan muda mudi?”) 

Agus : “Yo ora lali lah, aku kelingan gur aku sibuk PKL ning 
percetakan. Aku ae mulih yo lagi mau esuk jam 8” 

  (Ya, tidak lupa, aku inget cuma saya sibuk PKL di percetakan, 
aku ini juga baru pulang jam 8) 

 

Kata sapaan Mas merupakan kata sapaan jenis kekerabatan, yaitu 
sebagai sapaan bagi orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. 
Pada penggunaan percakapan di atas, kata sapaan Mas merupakan 
sebutan untuk seorang laki-laki yang memiliki usia lebih tua 
dibandingkan dengan penyapa. Penggunaan kata Mas biasanya dilakukan 
di kalangan masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jogjakarta. 
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Penggunaan kata Mas selain ditujukan kepada seorang laki-laki, 
meskipun tidak lebih tua namun memiliki kedudukan yang lebih tinggi di 
masyarakat atau seseorang yang dihormati. 

Sebutan Mas dalam percakapan di atas termasuk kata yang 
bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Mas mempunyai 
referensial yaitu merupakan jenis sapaan. Makna referensial memiliki 
hubungan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama (oleh 
masyarakat bahasa). Dalam hal ini sebutan Mas merupakan salah satu 
kata sapaan yang telah disepakati bersama antara anggota masyarakat 
yang satu dengan yang lain. Adapun jenis sapaan ini umumnya dipakai 
oleh masyarakat dari daerah Jawa untuk menyapa laki-laki yang berusia 
lebih tua.  

b.  Mbak  

2) Yogi : “Kulonuwun. Mbak, tuku shampo clear 2, gula   
seprapat, piro Mbak?”. 

   (“Permisi. Mbak, beli shampo clear 2, gula seperempat, 
berapa mbak?”) 

Novi :  “Sampone 2 sewu, gulone seprapat Rp. 3.200,00  kabehe 
Rp. 4.200,00. Duite mbok sing cilik ae to? ra duwe susuk 
bar ngge kulakan ning pasar mama. 

   (“Shamponya 2 seribu, gulanya seperempat              Rp. 
3.200,00 jadi semua Rp. 4.200,00. Uangnya yang kecil 
saja? Gak punya kembalian, uangnya habis buat belanja di 
pasar sama mama”) 

Yogi :  “Wah, gur digawani ibu iki tok ki Mbak. Gresek-
gresekno kono Mbak, nek ora ben ninggal ae Mbak 
mengko sore ben dijupuk ibuk” 

   (“Wah, cuma dibawain ibuk uang ini kok Mbak, 
dicarikan dulu Mbak, kalo gak biar uangnya ditinggal dulu 
Mbak nanti sore biar diambil ibuk”) 

  
Kata sapaan Mbak merupakan jenis kata sapaan kata kekerabatan. 

Tetapi pada analisis pecakapan dari data di atas kata sapaan Mbak 
digunakan sebagai sebutan untuk seorang perempuan sebagai yang 
memiliki usia lebih tua dari penutur. Penggunaan kata Mbak biasanya 
dilakukan pada kalangan masyarakat Jawa, khusunya Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. Sebagaimana penggunaan kata Mas, kata sapaan Mbak juga 
ditujukan kepada seseorang perempuan, meskipun tidak lebih tua namun 
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memiliki kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat atau seseorang yang 
dihormati oleh penutur. 

Sebutan Mbak dalam percakapan di atas termasuk kata yang 
bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Mbak mempunyai 
referensial yaitu merupakan jenis sapaan. Makna referensial memiliki 
hubungan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama (oleh 
masyarakat bahasa). Dalam hal ini sebutan Mbak merupakan salah satu 
kata sapaan yang telah disepakati bersama antara anggota masyarakat 
yang satu dengan yang lain khususnya yang tinggal di daerah Jawa untuk 
menyapa perempuan yang berusia lebih tua.   

c. Dik 

3) Wati   : “Wingi koq ra melu niliki Pakde Harso ning rumah sakit 
ngopo Dik?”. 
(“Kemarin kok gak ikut jenguk Pakde Harso di rumah sakit 
kenapa Dik?”) 

Elsa  : ”Wingi aku ning Solo, malah ora reti yen niliki Pakde   
Harso. Gerah nopo Pakde Harso? 

     (“Kemarin aku di solo, gak tau kalau jenguk pakde harso. 
Sakit apa Pakde Harso?”) 

  

Kata sapaan Dik merupakan jenis kata sapaan kerabat, yaitu 
digunakan untuk menyapa seseorang yang berusia lebih muda dan 
memiliki hubungan kekerabatan. Dalam percakapan tersebut di atas, kata 
sapaan Dik tidak digunakan sebagai bentuk sapaan seseorang yang 
memiliki hubungan kekerabatan, namun digunakan kepada seseorang yang 
memiliki usia lebih muda dari si penutur. 

Kata sapaan Dik dalam percakapan di atas termasuk kata yang 
bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Dik mempunyai referensial 
yaitu merupakan jenis sapaan. Makna referensial memiliki hubungan 
konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama (oleh masyarakat 
bahasa). Dalam hal ini sebutan Dik merupakan salah satu kata sapaan yang 
telah disepakati bersama antara anggota masyarakat yang satu dengan 
yang lain terutama masyarakat yang tinggal di daerah Jawa untuk 
menyapa laki-laki atau perempuan yang berusia lebih muda dari lawan 
bicara.   
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d. Cah 

4) Hardika : “Kapan piknik Cah? Gua pindul po ning Indrayanti 
josss ki. Sing cedak-cedak wae penting seneng-seneng 
refresing ben ra putek otake. Hahahaha” 
(“Kapan piknik Cah? Gua Pindul atau Indrayanti jooos ini. 
Yang dekat-dekat saja yang pintang senang-senang 
refresing biar gak stress otaknya. Hahahaha”) 

      Remaja : ”La kapan? Ayo ndang dirembug pas arisan  sasi sesuk” 
 (“Lah kapan? Ayo dibahas waktu arisan bulan depan”) 
      Hardika  : “Do gelem ra Cah?” 

 (“Pada mau gak Cah?”) 
Kata sapaan Cah merupakan bentuk ganti dari persona yang 

bersifat jamak. Kata sapaan Cah merupakan kata sapaan yang biasanya 
digunakan pada masyarakat Jawa dan Jogjakarta atau wilayah dimana 
mayoritas masyarakatnya biasa menggunakan istilah Cah. 

Sebutan Cah dalam percakapan di atas termasuk kata yang 
bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Cah mempunyai 
referensial yaitu merupakan jenis sapaan. Makna referensial memiliki 
hubungan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama (oleh 
masyarakat bahasa). Dalam hal ini sebutan Cah merupakan salah satu kata 
sapaan yang telah disepakati bersama antara anggota masyarakat yang satu 
dengan yang lain khususnya yang tinggal di daerah Jawa Tengah.   

e. Beb 

5) Anis : “Wah sing Bbne anyar. Pinmu piro Beb?” 
(“Wah yang Bbnya baru, Pinmu berapa Beb?”) 

Tika : “Ora anyar yo , wes seminggu nan kok, kowe wae sing ra 
reti. Iki pinku Beb, 2A3E513D”  

 (“Gak baru ya, udah satu minggu kok, kamu aja yang gak 
tahu, ini pinku Beb 2A3E513D”) 

Anis  : “Uwis tak invite, ndang ditompo Beb!” 
 (Udah di invite, buruan diterima Beb!”) 
Tika :“Okeeee, engko tak jak gelem ra bar-bar maghrib?” 
 (“Okeeee, nanti tak ajak mau gak habis maghrib?”) 

 

Kata sapaan Beb yang digunakan dalam percakapan ini bukan 
merupakan sapaan dari pasangan kekasih melainkan keduanya sudah 
memiliki kedekatan seperti saudara. Sekarang ini kata sapaan Beb sering 
digunakan di kalangan remaja khususnya remaja putri. Sapaan ini sebagai 
wujud dari kedekatan mereka sebagai seorang sahabat. Kata sapaan Beb 
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berasal  dari kata sapaan Baby yang berasal dari bahasa Inggris yang 
artinya yang disayangi.  

Sebutan Beb dalam percakapan di atas termasuk kata yang 
bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Beb mempunyai referensial 
yaitu merupakan jenis sapaan. Sapaan Beb ini merupakan jenis sapaan, 
tetapi hanya dipakai di kalangan anak muda, khususnya mereka yang 
masih remaja. Sapaan Beb ini dianggap mereka sebagai salah satu sapaan 
gaul antarteman karena kata Beb ini sebenarnya berasal dari bahasa 
Inggris yang berarti Beby atau dalam bahasa Indonesia berarti sayang.  

f. Bro   
6) Aldi           : ”Nggone Pak Brewok yo?” 

(“Ayo ke tempat Pak Brewok”) 
Andi : “Masuk angin, Bro. hahaa, pie? Enek sopo wae? 

(Masuk angin, Bro. hahaa, gimana? Ada siapa saja”) 
Aldi : ”Aku mau di sms Nugroho, do ngumpul nek kno.  

  Bar ngopo koq masuk angin?” 
(Aku tadi di sms Nugroho, pada kumpul di sana. Habis 
ngapain koq masuk angin?”) 

 

Kata sapaan Bro sering digunakan juga apabila keduanya sudah 
saling kenal satu sama yang lain. Sebutan Bro dalam percakapan di atas 
termasuk kata yang bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Bro 
mempunyai referensial yaitu merupakan jenis sapaan, sekalipun hanya 
digunakan di kalangan remaja laki-laki saja. Sapaan Bro ini dianggap 
mereka sebagai salah satu sapaan gaul antarteman karena kata Bro sendiri 
berasal dari bahasa Inggris yang berarti saudara laki-laki.  

g. Say 

7) Ulfa : “Say, ning Sophie Martin cerak samping BRI enek 
diskonan sampe 70% lho! Ndang adus kono! Ayo rono, 
sopo reti enek sing minat engko tuku” 
(“Say, di Sophie Martin deket samping BRI ada diskonan 
sampai 70% lho! Buruan mandi sana! Ayo kesana, sapa tahu 
ada yang minat nanti beli”) 

Nova : “Oke, tak adus sik. Tapi aku ra nduwe duit ki, yowislah 
nonton tok yo rapopo” 

 (“Oke, tak mandi dulu. Tapi aku gak punya uang, yaudahlah 
nonton aja gak papa”) 
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Kata sapaan Say pada percakapan di atas digunakan karena 
keduanya merupakan sahabat dekat. Hal ini dipertegas dengan adanya 
hubungan keluarga antara keluarga Nova dan Ulfa. Kata sapaan Say di 
atas bukan ditujukan karena mereka sepasang kekasih, melainkan 
mereka sudah saling mengenal baik satu sama lain. Kata sapaan ini 
biasanya digunakan di kalangan remaja perempuan. Sebutan Say 
dalam percakapan di atas termasuk kata yang bermakna referensial. 
Hal ini dikarenakan kata Say mempunyai referensial yaitu merupakan 
jenis sapaan, meskipun sapaan ini hanya digunakan di kalangan 
tertentu saja. Jenis sapaan Say biasanya digunakan kalangan remaja 
putri saja.   

h. Cin 

8) Danik : “Wah sing jomblo rasah galau terus-terusan. 
Facebookmu jenenge opo? Tak kenalke kancaku wonge 
ayu. Ben kowe di add” 
(“Wah yang jomblo gak usah gala uterus-terusan. 
Facebookmu namane apa? Tak kenalin temenku orange 
cantik. Biar kamu di add”) 

Wahyu : “Galau sekali-kali ki rapopo cin,  Reka-reka ra reti fbku 
jenenge opo? Fbku tak non aktifkan cin ndak samsoyo 
galau. Meh mikir skripsi sik wae aku” 

 (Galau sekali-kali itu gak papa cin, pura-pura gak tahu fbku 
namana apa? Fbku aku non aktifin cin nanti dikira galau, 
mau mikir skripsi dulu aja aku”) 

 

Penggunaan kata sapaan Cinta yang diubah menjadi kata Cin 
biasa digunakan oleh anak remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X 
untuk menyapa seseorang yang mereka cintai dan sayangi.  Sebutan 
Cin dalam percakapan di atas termasuk kata yang bermakna 
referensial. Hal ini dikarenakan kata Cin disini mempunyai referensial 
yaitu merupakan jenis sapaan meskipun sapaan ini hanya digunakan di 
kalangan tertentu saja. Sapaan Cin biasanya digunakan kalangan 
remaja putri saja.   

i.   Dul 

9) Kendar : “Kowe mau pas sekolah pelajaran matematika kelasmu 
isi ora? Edan, gurune galake setengah mati. Mosok aku 
garap kliru sitik gur hasil akhire we diuni-uni dipekok-
pekoke sisan” 
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(Kamu tadi waktu di sekolah pelajaran matematika kelasmu 
isi gak? Gila, gurunya marah setengah mati. Masa aku 
ngerjain Cuma salah dikit aja hasil akhire dimarahi habis-
habisan dikatain bodoh juga”) 

Ajik : “Isi, piye to dul?” Sabar iki kan tanggal tua, Bu marsini 
lagi ra duwe duit mulo koe disengak amboko salah sitik” 

  (Isi, gimana to dul?” Sabar ini kan tanggal tua, Bu 
Marsini kan gak punya uang makane kamu dimarahi walau 
salah dikit”) 

 

Kata sapaan Dul sering digunakan di teater atau ketoprak. 

Disamping itu kata sapaan Dul juga biasa digunakan kepada orang-

orang yang yang memiliki kelompok dalam suatu komunitas. Sebutan 

Dul dalam percakapan di atas termasuk kata yang bermakna 

referensial. Hal ini dikarenakan kata Dul mempunyai referensial yaitu 

merupakan jenis sapaan. Jenis sapaan Dul ini biasa digunakan di 

kalangan remaja saja. Mereka menggunakan sapaan ini untuk 

mengakrabkan diri satu sama lain.     

j. Nda  

10) Irfan : “Nda, suk sabtu, minggu ngarep dijaluk tulung karo 
keluargane mbak sari acara puputan anake Mbak Sari. 
(“Nda, Besuk sabtu, minggu depan dimintai tolong sama 
keluargane Mbak Sari acara puputan anaknya mbak Sari.”) 

Erik : “Oke, lah acarane sing esuk sinoman kui jam piro?” Nek 
longgar yo mesti bengine sing lanang-lanang do ewang-
ewang ndekor sopo reti entuk gratisan nasi goreng po sate 
ngunu sing jelas cemilan seko sing nduwe gawe! 

 (“Oke, acaranya yang pagi sinoman itu jam berapa? Kalau 
ada waktu luang yang malam pasti yang laki-laki pada 
bantuin hias siapa tau dapat gratisan nasi goring atau sate 
gitu yang jelas cemilan dari yang punya hajatan!”) 

 

Kata sapaan Nda sering digunakan pada anak-anak yang 
berdomisili di daerah Surakarta. Dimana pada percakapan ini Irfan dan 
Erik sama-sama melakukan pendidikan yakni sekolah di perguruan 
tinggi yang terkenal di Surakarta. Sekalipun belum diketahui asal usul 
adanya sebutan Nda, tetapi istilah ini merupakan salah satu jenis 
sapaan yang biasa digunakan di kalangan remaja. Jadi, kesimpulannya 
sebutan Nda termasuk kata yang bermakna referensial. Hal ini 
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dikarenakan sapaan Nda merupakan salah satu jenis sapaan yang 
disepakati oleh remaja khususnya yang tinggal di daerah Jawa Tengah.  

k. Bret 

11) Agung : ”Iki lho gek ndang di cekel, koq malah crito dewe. Sing 
meh motongi kertase sopo iki? Kowe po bret?” 
(Ini lho cepetan di pegang, kog malah pada ngobrol 
sendiri. Yang mau motong kertas ini siapa? Kamu po, 
Bret?”) 

 Aan  : ”Wegah, akon Nugroho kae lho.” 
(”Nggak mau, suruh Nugroho itu lho”) 
 

Kata sapaan Bret sering digunakan pada anak-anak wilayah Daerah 
Surakarta. Sapaan ini biasanya digunakan untuk saling mengecek satu 
sama lain atau ditujukan kepada mereka yang mempunyai sifat cerewet 
atau banyak omong.   

Sebutan Bret dalam percakapan di atas termasuk kata yang 
bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Bret mempunyai 
referensial yaitu merupakan jenis sapaan. Selain remaja, sapaan Bret juga 
kadang ditemui pada kalangan dewasa dan orang tua. Meskipun hanya 
digunakan dan ditujukan pada orang-orang tertentu saja, namun seperti 
sudah menjadi kesepakatan bersama bagi mereka yang khususnya tinggal 
di daerah Jawa Tengah kalau sapaan Bret ini mereka gunakan dan tujukan 
untuk orang-orang yang mempunyai sifat cerewet (banyak omong).     

l. Brot 

12) Evi : ”Wis? Kurang opo meneh?” 
(”Sudah, kurang apa lagi?”) 

 Lia : ”Ora, wis cukup Brot, okeh-okeh sing meh ngentekne 
sopo?” 
(“Tidak, sudah cukup Brot, banyak-banyak yang mau 
menghabiskan siapa?”) 

 

Sapaan Brot ini biasa digunakan bagi mereka yang sudah terbiasa 
atau berteman akrab. Sebutan Brot dalam percakapan di atas termasuk kata 
yang bermakna referensial. Hal ini dikarenakan kata Brot mempunyai 
referensial yaitu merupakan jenis sapaan. Tidak hanya di kalangan remaja, 
sapaan Brot juga sering diutarakan di kalangan dewasa dan orang tua. 
Seperti halnya sapaan Bret, meskipun hanya digunakan dan ditujukan pada 
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orang-orang tertentu saja, namun seperti sudah menjadi kesepakatan 
bersama kalau sapaan Brot ini mereka gunakan dan tujukan untuk orang-
orang yang mempunyai postur tubuh bongsor (gemuk).     

 
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan bahasa sapaan pada 

percakapan anak remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan 
Pulisen Kecamatan Boyolali  

Faktor-faktor pembentukan bahasa sapaan pada remaja di Desa Lorjurang 
RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, meliputi: a) Faktor Usia, b) 
Faktor Jenis Kelamin, c) Faktor Status Sosial, d) Faktor Tempat dan Etnik.  

Penelitian ini memiliki persamaan, perbedaan, dan keunikan tersendiri 
dengan peneliti lain. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan 
dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh  Kurniawan (2008), 
Jumartini (2010), Murti Ardiyanto (2010), Novianti (2010), Ardisia Yulida 
(2011), Haryani (2012), Sanjaya Andika Rahmadani (2012), Sekar Kumala 
(2012), Perwira Asa Aga (2013), Andini, Tifani Cahyo (2013). Sepuluh penelitian 
terdahulu tersebut menjadi pembanding keaslian dari penelitian ini. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulan bahwa : 
1. bahasa sapaan yang digunakan dalam tuturan anak remaja di Desa Lorjurang RT 

06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali ditemukan 4 ragam kata sapaan 
pada remaja di Desa Lorjurang RT 06 RW X Pulisen Boyolali, yaitu: a) Sapaan 
Mas, b) Sapaan Mbak, c) Sapaan Dik, d) Sapaan Cah, e) Sapaan Beb, f) Sapaan 
Bro, g) Sapaan Say, h) Sapaan Cin, i) Sapaan Dul, j) Sapaan Nda, k) Sapaan Bret, 
l) Sapaan Brot, 

2. Faktor-faktor pembentukan bahasa sapaan pada remaja di Desa Lorjurang RT 06 
RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, meliputi: (1) Faktor Usia yang 
muncul misalnya dik (2) Faktor Jenis Kelamin misalnya mbak (3) Faktor Status 
Sosial misalnya beb dan cin (4) Faktor Tempat dan Etnik misalnya Kata sapaan 
cah digunakan oleh sesama anak yang memiliki kesamaan daerah, khususnya 
daerah Jawa tengah dan Yogyakarta dan Kata sapaan nda digunakan oleh sesama 
anak yang memiliki kesamaan daerah khususnya Solo, Jawa tengah. 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Kepada para remaja, diharapkan dapat menggunakan kata sapaan yang baik dan 

digunakan berdasarkan fungsi  sehingga tidak berlebihan agar mitra tutur dapat 
memahami maksud kata sapaan tersebut dengan baik. 

2. Kepada pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, penelitian ini dapat 
menjadi rujukan dan gambaran mengenai penggunaan ragam sapaan di kalangan 
remaja Desa Lorjurang RT 06 RW X Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali. 
Selanjutnya pihak lain yang ingin mengembangkan dapat melakukan penelitian 
yang sama dengan subjek penelitian yang berbeda. 
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