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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Register salah satu cabang kajian sosiolinguistik yang mempelajari 

bahasa bidang-bidang tertentu. Karakteristik masing-masing komunitas bahasa 

maupun bidang-bidang tertentu bisa menjadikan bahasa yang digunakan menjadi 

unik. Selain itu, register sekelompok masyarakat tertentu selalu memunculkan 

bahasa-bahasa baru yang terus produktif seiring perkembangan zaman. 

Di dalam studi sosiolinguistik, register tidak hanya dipahami sebagai 

sistem tanda saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi 

dan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh  karena itu,  di 

dalam penelitian bahasa dengan ancangan sosiolinguistik senantiasa akan 

mengetahui bagaimana pemakaian dan pemanfaatan register di 

dalam masyarakat. Penggunaan register dipengaruhi berbagai faktor sosial yang 

terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Di dalam faktor sosial dapat digolongkan berdasarkan faktor usia, tingkat 

pendidik, kelamin dan status sosial. Dalam faktor sosial variasi bahasa tidak ada 

dibeda-bedakan pada golongan masyarakat. Bahasa itu menyeluruh terutama 

pada variasi dan perkembangan bahasa. Bahasa dijumpai dimana-mana, 

kehidupan manusia normal tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Bahasa menyerap 

masuk ke dalam pemikiran-pemikiran kita, menjembatani hubungan kita dengan 

orang lain. Hadirnya bahasa dalam kehidupan manusia sangat penting sehingga 

pada awal kajian tentang sosiolinguistik.  

Menurut (Wardaugh, 1986, Holmes, 1995 dalam Wijana&Rohmadi, 

2010:11) Sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang berusaha 

menerangkan korelasi antara perwujudan struktur atau elemen bahasa dengan 

faktor-faktor sosiokultural pertuturannya tentu saja mengasumsikan pentingnya 

pengetahuan dasar-dasar linguistik dengan berbagai cabangnya, seperti fonologi, 

morfologi, sintaksis, dan semantik dalam mengidentifikasi dan menjelaskan 
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fenomena-fenomena yang menjadi objek kajiannya, yakni bahasa dengan 

berbagi variasi regionalnya.  

Dalam tinjauan sosiolinguistik terdapat kajian register untuk  meneliti 

variasi dan bentuk-bentuk bahasa dalam suatu kelompok masyarakat. Suatu 

kelompok masyarakat secara sadar maupun tidak mereka menciptakan kalimat 

yang sedikit berbeda dari kelompok pada umumnya karena faktor daerah 

khususnya. Variasi bahasa tersebut dapat dimengerti oleh kelompok lain adapun 

juga yang tidak dapat mengerti oleh kelompok lain.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk mengajukan kajian register. 

Contoh pada Register Pedagang di Pasar Karangkobar, kecamatan 

Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara dengan dialek Banyumasan, dengan 

tinjauan sosiolinguistik ini peneliti dapat mengidentifikasi atau meneliti 

penggunaan bahasa pada sekelompok masyarakat Karangkobar khususnya 

pedagang pasar di kabupaten Banjarnegara.  Dalam masyarakat Banjarnegara ini 

penggunaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berbeda 

dengan penggunaan bahasa daerah Solo-Yogya begitu pun juga sangat berbeda 

dengan bahasa Jawa Timuran atau daerah Surabaya dan sekitarnya karena 

bahasa yang digunakan adalah dialek Banyumasan. Dapat diidentifikasi bahasa 

Jawa Timur lebih kasar, daerah Solo-Yogya cenderung lebih halus dan daerah 

Banyumasan ini khususnya dapat disebut dengan bahasa ngapak. Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai penelitian skripsi peneliti akan lebih fokus 

untuk menganalisis penggunaan bahasa Banyumasan pada pedagang pasar 

Karangkobar, Banjarnegara. 

Kajian penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah kekayaan 

dunia bahasa Indonesia khususnya dalam kajian sosiolingistik. Adanya sebuah 

penelitian terdahulu dijadikan sebagai pijakan atau acuan peneliti dalam 

menelaah data-data akurat yang dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, dengan 

dasar teori yang kuat akan menjadi dasar utama peneliti dalam mengkaji, 

menganalisis, dan mendeskripsikan data-data yang ada dengan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. 
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B. Rumusan Masalah 

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

1. Bagaimana bentuk-bentuk register pedagang pasar Karangkobar, kecamatan 

Karangkobar,kabupaten Banjarnegara? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya register pedagang pasar 

Karangkobar, kecamatan Karangkobar, kabupaten Banjarnegara. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk register pedagang pasar Karangkobar, 

kecamatan Karangkobar,kabupaten Banjarnegara. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya register pedagang 

pasar Karangkobar, kecamatan Karangkobar, kabupaten Banjarnegara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca 

mengenai variasi bahasa, khususnya mengenai register pedagang pasar 

Karangkobar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah khazanah 

penelitian khususnya dalam bidang sosiolinguistik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata  

sebuah perkembangan bahasa Indonesia, yakni tentang variasi 

bahasa khususnya bentuk-bentuk register,  dan faktor penyebab register 

sehingga bermanfaat bagi dunia pendidikan baik untuk para pendidik 

maupun peserta didik. 
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E. Daftar Istilah 

1. Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari 

bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat, 

(Chaer dan Agustina, 2012:2). 

2. Register 

Register adalah seperangkat perbendaharaan kata berkaitan dengan ciri 

khas pekerjaan dan kelompok masyarakat, (Wardhaugh, 2002:48) dalam 

(Ngalim, 2013:89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


