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ABSTRAK 

 

Pola interaksi sapaan dapat terjadi melalui media perantara seperti telepon, sms, dan media 

sosial seperti twitter. Salah satu pejabat yang menggunakan media sosial twitter untuk berinteraksi 

dengan rakyat adalah Ganjar Pranowo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 

penggunaan kata sapaan pada akun twitter @ganjarpranowo, variasi kata sapaan pada akun twitter 

@ganjarpranowo, dan implementasi penggunaan kata sapaan pada pembelajaran . Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kalimat yang mengandung kata sapaan 

menjadi data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah akun twitter 

@ganjarpranowo. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik simak dan teknik catat. 

Adapun analisis data menggunakan metode padan referensial dan metoge agih. Berdasarkan hasil 

analisis data, diketahui bahwa terdapat 37 penggunaan bentuk kata sapaan dan 18 variasi kata 

sapaan pada akun twitter @ganjarpranowo. Perinciannya yaitu 2 sapaan kata ganti persona (Kamu 

dan Anda), 24 sapaan kekerabatan (Bapak, Pak, Mas, Kang, Mbak, Eyang, Pakdhe, Paklik, Om, 

Pak Gan, Pak Ganjar, Pak Bupati, Pak Menteri, Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Bos, Pak Ganteng, Bu 

Dokter, Bu Bupati, Mas Ganjar, Mas Gubernur, Mas Gub, Mas Twit), 3 sapaan istilah Jawa 

(Ndoro, Den, dan Jeng) 2 sapaan gelar dan jabatan (Profesor dan Gubernur), 2 sapaan pronomina 

lain (Bung dan Tuan), 1 sapaan nama diri (GP), 3 sapaan dari bahasa Inggris (Mr., Bro, dan Bos). 

Hasil dari analisis data diimplementasikan pada pembelajaran teks negosiasi kelas X SMA/MA. 

 

Kata kunci : kata sapaan, bentuk kata sapaan, variasi kata sapaan. 

 

ABSTRACT 

 

Greeting interaction patterns can occur through intermediary media such as telephone, 

SMS, and social media such as twitter. One of the officials who use twitter social media to interact 

with people is Ganjar Pranowo.This study aimed to describe the shape of the word greetings on his 

twitter account @ganjarpranowo, variations of the word greetings on his twitter account 

@ganjarpranowo, and implementation of the use of the word greeting. The method used in this 

research is qualitative method. The data in this study is a sentence containing the word greetings. 

Sources of data in this study is the twitter account @ganjarpranowo. The data collection technique 

used is the technique and techniques refer to note and method agih. Data already classified and 

then analyzed using the methods padan. Based on the analysis, it is known that there are 37 forms 

of use and 18 variations of said greeting words @ganjarpranowo greeting on his twitter account. 

The breakdown is 2 greeting pronoun persona (Kamu and Anda), 24 greeting kinship (Bapak, Pak, 

Mas, Kang, Mbak, Eyang, Pakdhe, Paklik, Om, Pak Gan, Pak Ganjar, Pak Bupati, Pak Menteri, 

Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Bos, Pak Ganteng, Bu Dokter, Bu Bupati, Mas Ganjar, Mas Gubernur, 

Mas Gub, Mas Twit), 3 greeting term Java (Ndoro, Den, and Jeng), 2 greeting titles and positions 

(Profesor and Gubernur), 2 greeting other pronouns (Bung and Tuan), 1 greeting proper name 

(GP), 3 greetings from English (Mr., Bro, and Bos), the results of the data analysis will be 

implemented in the negotiating text learning class X SMA/MA. 

 

Keywords: greeting words, greeting word forms, variations of the word greeting. 
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1. PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan ini dapat terlaksana dengan bahasa 

sebagai media perantaranya. Bahasa dalam hal ini berfungsi sebagai alat 

komunikasi dan interaksi sehingga dapat terjadi hubungan yang baik dan 

saling mengerti. Masyarakat dalam berinteraksi melibatkan penutur dan mitra 

tutur. Interaksi dalam masyarakat akan berjalan baik bila menggunakan kata 

sapaan sebagai medianya. 

Menurut Sabardila (2010:137) kata sapaan adalah kata yang digunakan 

untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara (orang kedua) atau 

menggantikan nama orang ketiga. Syafyahya (2002:7) mengemukakan jenis 

kata sapaan meliputi (1) kata sapaan kekerabatan, (2) kata sapaan non 

kekerabatan. Kata sapaan kekerabatan merupakan kata sapaan yang timbul 

karena keperluan untuk menyatakan kedudukan seseorang. Kata sapaan 

kekerabatan terbagi atas dua yakni kata sapaan keluarga inti, seperti kata 

sapaan anak terhadap orang tua, dan kata sapaan yang diperluas, seperti 

sapaan anak terhadap saudara dari orang tua laki-laki (ayah).  

Masyarakat Indonesia menggunakan kata sapaan kekerabatan untuk 

menyapa lawan tuturnya. Misalnya pada tutur sapa yang terjadi antara dua 

orang berikut ini. 

Kakak : “Mau kemana Dik?” 

Adik  : “Mau belajar kelompok di rumah Doni, Kak.” 

Bentuk sapaan kekerabatan dapat dijumpai pada penggalan dialog 

tersebut. Penggunaan sapaan kekerabatan Dik dan Kak mempunyai tujuan 

menghargai mitra tuturnya. 

Sapa menyapa di antara anggota masyarakat terjadi apabila seseorang 

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam proses komunikasi penyapa 

biasanya menggunakan kata sapaan untuk menyapa lawan bicaranya. Kata 

sapaan yang digunakan tergantung kepada hubungan kerabat, jenis hubungan 

antar penyapa dengan yang disapa.  
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Pola interaksi pada masyarakat terjadi secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung maksudnya interaksi saling menyapa terjadi dengan cara 

saling bertatap muka. Secara tidak langsung maksudnya pola interaksi terjadi 

melalui media perantara seperti telepon, sms, dan media sosial seperti twitter. 

Media sosial merupakan media yang dimanfaatkan masyarakat untuk 

bertutur sapa. Salah satu media sosial yang diakses oleh masyarakat adalah 

media sosial twitter. Pengguna media sosial sekarang ini menyebar dari usia 

remaja, dewasa, bahkan orang tua. Para pejabat pemerintah juga menggunakan 

media sosial twitter untuk menyapa rakyatnya. Salah satu pejabat yang 

menggunakan media sosial twitter adalah gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo. Melalui akun twitter @ganjarpranowo beliau mengakses sebagai 

media interaksi dengan rakyat. Bentuk interaksi yang dilakukan para pengikut 

akun twitter @ganjarpranowo cukup bervariasi.  

Media sosial twitter yang diakses oleh Ganjar Pranowo digunakan untuk 

mengetehui tingkat perkembangan pembangunan di Jawa Tengah. 

Penggunaan media sosial twitter mempunyai efek positif karena Ganjar 

Pranowo mampu menampung aspirasi rakyat dari berbagai daerah tanpa harus 

bertatap muka. Media sosial yang diakses oleh rakyat dan Gubernur Ganjar 

Pranowo menunjukkan bahwa pejabat dan rakyat mampu memanfaatkan 

teknologi sebaik mungkin. Adanya sosial media seperti twitter mampu 

menjembatani antara Gubernur Ganjar Pranowo dan rakyat dalam proses 

interaksi jarak jauh dan penyampaian gagasan baru atau pelaporan tentang 

penyalahgunaan suatu hal.  

Tutur sapa yang dilakukan melalui media sosial twitter merupakan tutur 

sapa yang dilakukan secara tertulis. Melaui akun twitter miliknya, Ganjar 

Pranowo selalu berinteraksi dengan rakyat untuk melihat perkembangan pada 

provinsi Jawa Tengah. Selain untuk memantau perkembangan Jawa Tengah, 

Ganjar Pranowo juga menampung aspirasi rakyat melalui akun tersebut.  

Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran bagi guru 

ketika mengajarkan tentang teks negosiasi yang mengandung dialog. 

Penggunaan kata sapaan yang lebih bervariasi diharapkan mampu 
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meningkatkan daya kreativitas siswa ketika menulis teks negosiasi. Adanya 

alternatif media pembelajaran tentang teks negosiasi diharapkan dapat 

membuat siswa lebih mendalami lagi terkait kata sapaan yang digunakan 

sehingga siswa tidak hanya menggunakan kata sapaan yang tergolong umum 

digunakan. 

Keanekaragaman bahasa dan dialek provinsi Jawa Tengah tentu 

berpengaruh pada penggunaan kata sapaan. Oleh karena itu, pada penelitian 

ini akan dilakukan penelitian tentang “Penggunaan Kata Sapaan Pada Akun 

Twitter Ganjar Pranowo @ganjarpranowo dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hal tersebut berdasarkan 

pada data yang digunakan berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini juga 

mengkaji fenomena kebahasaan sosial, yaitu fenomena kebahasaan tentang 

penggunaan kata sapaan dalam akun twitter. Kalimat dari pembaharuan status 

dan balasan para pengikut akun twitter @ganjarpranowo yang mengandung 

kata sapaan menjadi data dalam penelitian. Sumber data pada penelitian ini 

adalah pembaharuan status dan balasan dari pengikut dalam akun twitter 

@ganjarpranowo yang diunggah pada bulan Januari-April 2016. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyimak pembaharuan status dan 

balasan dari status akun twitter @ganjarpranowo. Pada penelitian ini, peneliti 

tidak ikut serta dalam dialog sehingga pengumpulan data dilakukan dengan 

memerhatikan dialog tertulis yang terdapat pada akun twitter 

@ganjarpranowo. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dicatat pada kartu 

data. Setelah itu diklasifikasi berdasarkan bentuk dan variasi penggunaan kata 

sapaan. 

 Data yang berupa kata sapaan dalam akun twitter @ganjarpranowo yang 

sudah terkumpul disesuaikan dengan bentuk dan variasi kata sapaan 

berdasarkan teori dan kajian sosiolinguistik. Teknik analisis data yang dipilih 

adalah metode padan referensial dan metode agih. Data yang sudah 



5 
 

diklasifikasi kemudian dianalisis dengan teknik lanjutan berupa teknik lesap, 

teknik sisip, dan teknik ganti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengklasifikasian  data dari akun twitter Ganjar Pranowo 

@ganjarpranowo maka pokok pembahasan adalah mengenai bentuk sapaan, 

variasi sapaan, dan implementasi penggunaan kata sapaan pada pembelajaran 

bahasa Indonesia pada kelas X dan XI SMA/MA. Bentuk penggunaan sapaan 

pada akun twitter Ganjar Pranowo ditemukan 37 bentuk kata sapaan. Variasi 

kata sapaan pada akun twitter Ganjar Pranowo ditemukan 19 variasi sapaan. 

Penggunaan kata sapaan diimplementasikan pada teks negosiasi kelas X 

SMA/MA. 

3.1 Bentuk Kata Sapaan 

Bentuk kata sapaan meliputi kata ganti persona Kamu dan Anda. 

Sapaan kekerabatan Bapak, Pak, Mas, Kang, Mbak, Eyang, Pakdhe, 

Paklik, Om, Pak Gan, Pak Ganjar, Pak Bupati, Pak Menteri, Pak Ketua, 

Pak Wakil, Pak Bos, Pak Ganteng, Bu Dokter, Bu Bupati, Mas Ganjar, 

Mas Gubernur, Mas Gub, Mas Twit. Sapaan istilah Jawa Ndoro, Den, dan 

Jeng. Sapaan gelar dan jabatan Profesor dan Gubernur. Sapaan pronomina 

lain Bung dan Tuan. Sapaan nama diri GP. Sapaan dari bahasa Inggris Mr, 

Bro, dan Bos. 

Ganjar Pranowo 

@ganjarpranowo 

: Kalau kamu Yayat Minor @molana67 

atau keluargamu yang korupsi? 

(Data 1) 

 Pada data (1) Ganjar Pranowo mengajukan pertanyaan kepada Yayat 

Minor tentang bagaimana jika yang korupsi itu dirinya atau keluarganya. 

Pertanyaan tersebut merupakan balasan dari status Yayat Minor terkait 

dengan pendapatnya bahwa pelaku korupsi harus dihukum mati. Sapaan 

kamu digunakan penutur untuk menyapa mitra tutur. Dari segi sosial, 

penyapa memiliki jabatan sosial lebih tinggi dari pesapa sehingga kata 

sapaan yang digunakan adalah kamu. Selain itu, penggunaan sapaan kamu 

bertujuan sebagai bentuk bahasa yang santun untuk menyapa. 
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KS. 1 Kamu → Yayat Minor 

 

 Unsur KS.1 yaitu kamu dapat diganti dengan kata sapaan Yayat 

Minor. Bentuk penggantian dalam kalimat sebagai berikut. 

1) Kalau kamu atau keluargamu yang korupsi? 

1a) Kalau Yayat Minor atau keluarga yang korupsi? 

 

Bentuk kata sapaan kamu dengan Yayat Minor sejenis karena unsur 

pengganti dari KS1. merupakan unsur nama diri dari mitra tutur. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa KS1. hanya merujuk kepada pihak yang 

disapa.  

Ahmad Rubai  

@ahmadrubai9 

: @ganjarpranowo Apakah ini 

dibiarkan? Jawab Pak Gan, ini suara 

rakyat tentang lingkungan. 

(Data 5) 

MindaDwi 

@dwi_minda 

: @ganjarpranowo jalan Selo Boyolali 

tolong segera diperbaiki Pak. 

Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: @SenoSamudro silakan Pak Bupati. 

(Data 7) 

 

Ahmad Rubai sebagai pemilik akun @ahmadrubai9 berasal dari 

Demak dan menjadi aktivis pecinta lingkungan. Pada data (5) penutur 

melaporkan tentang kerusakan lingkungan kepada Ganjar Pranowo. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya penggalian pasir di 

Demak. 

KS. 5 Pak  Gan 

 Bapak Ganjar 

 

Pada data (5) kata sapaan yang digunakan adalah Pak Gan. Kata 

sapaan terssebut mengalami pelesapan unsur yakni dari kata Bapak 

dilesapkan menjadi Pak. Kata Ganjar dilesapkan menjadi Gan. 

Berdasarkan usia yang dimiliki penyapa mempunyai usia yang lebih muda 

dari pihak yang disapa. Sapaan Pak merupakan bentuk penghargaan 

kepada Ganjar Pranowo karena memiliki usia lebih tua dari penyapa.  
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Unsur KS.5 adalah Pak Gan yang mengalami pelesapan unsur dari 

kata sapaan utuh Bapak Ganjar. Bentuk penggantian dalam kalimat 

sebagai berikut. 

5) @ganjarpranowo Apakah ini dibiarkan? Jawab Pak Gan, 

ini suara rakyat tentang lingkungan. 

5a) @ganjarpranowo Apakah ini dibiarkan? Jawab Bapak 

Ganjar, ini suara rakyat tentang lingkungan. 

 

Berdasarkan penambahan unsur pada kalimat (5a) diketahui bahwa 

pelesapan unsur Pak dari kata sapaan Bapak merupakan bentuk sapaan 

kepada pihak yang disapa sebagai seorang laki-laki dewasa. Pelesapan 

unsur Gan diambil dari nama diri pihak yang disapa yakni Ganjar. Kata 

sapaan Pak Gan mempunyai fungsi sebagai kata sapaan yang ditujukan 

kepada orang yang lebih tua dan dikhususkan kepada Ganjar Pranowo. 

Pada data (7) Ganjar Pranowo memberitahu Bupati Boyolali yakni 

Seno Samudro tentang keadaan jalan Selo agar segera diperbaiki. Drs. 

Seno Samodro lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 25 April 1964, usia 52 

tahun. Mitra tutur memiliki usia yang lebih tua dari penutur. Berdasarkan 

jabatan, penyapa memiliki jabatan lebih tinggi dari pihak yang disapa. 

Penyapa dan pihak yang disapa berasal dari provinsi yang sama yakni 

Jawa Tengah. 

  Pada data (7) kata sapaan yang digunakan mengalami pelesapan pada 

salah satu unsurnya. Perhatikan proses pelesapan dan penambahan unsur 

kata sapaan berikut. 

KS. 7 Pak  Bupati  

 Bapak Bupati  

 Bapak Bupati Boyolali 

 

Kata sapaan Pak Bupati mengalami pelesapan pada salah satu unsur yakni 

kata sapaan Bapak dilesapkan menjadi Pak. Pada unsur kata sapaan kedua, 

unsur yang dilesapkan kemudian diubah menjadi bentuk kata sapaan untuh 

sehingga menjadi Bapak Bupati. Penambahan unsur Boyolali, pada kata 

sapaan Bapak Bupati Boyolali mempunyai tujuan tersendiri yakni kata 

sapaan tersebut hanya ditujukan kepada Bupati Boyolali. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/25_April
https://id.wikipedia.org/wiki/1964
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  Bentuk penggunaan ketiga unsur KS.3 dalam kalimat sebagai berikut. 

7) MindaDwi 

@dwi_minda 

: @ganjarpranowo jalan Selo 

Boyolali tolong segera 

diperbaiki Pak. 

 Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: @SenoSamudro silakan Pak 

Bupati. 

7a) Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: @SenoSamudro silakan Bapak 

Bupati. 

7b) Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: @SenoSamudro silakan Bapak 

Bupati Boyolali. 

 

Penggunaan ketiga bentuk kata sapaan Pak Bupati, Bapak Bupati, dan 

Bapak Bupati Boyolali dalam kalimat menandakan bahwa ketiga kata 

sapaan mempunyai fungsi yang sama dan sejenis. Persamaan fungsinya 

adalah penutur menggunakan kata sapaan kekerabatan diikuti dengan 

jabatan. Perbedaannya terletak pada penambahan unsur dari ketiga sapaan 

yang digunakan. Penutur menggunakan sapaan Pak Bupati sebagai bentuk 

rasa hormat kepada mitra tutur karena usianya lebih tua. Selain itu, bentuk 

penghargaan ditunjukkan penyapa dengan menggunakan kata sapaan Pak 

Bupati karena jabatan yang dimiliki pihak yang disapa. 

  

Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: HUT 10 tukang kicau. HBD ya Mas Twit. 

(Data 27) 

 

Pada data (27), kata sapaan Mas Twit digunakan oleh Ganjar Pranowo 

untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemilik jejaring sosial 

twitter yakni Jack Dorsey. Kata sapaan yang digunakan oleh penutur 

berasal dari kata Mas berasal dari bahasa Jawa kemudian diikuti dengan 

kata Twit yang merupakan penggalan dari kata twitter. Unsur kata sapaan 

pada data (27) dapat dilengkapi dengan menambah unsur yang dilesapkan.  
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Berikut proses pelengkapan unsur kata sapaan. 

KS.27 Mas  Twit 

 Kang Mas Twit 

 Kang Mas Twitter 

 

 Dari proses KS.27 tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur Mas Twit 

mengalami proses pelesapan. Kata sapaan Kang Mas dilesapkan menjadi 

Mas pada data (27). Penggunaan kata Mas dilatarbelakangi karena penutur 

berasal dari Jawa Tengah. Bentuk julukan Twit berasal dari penggalan kata 

Twitter.  Kata Twit dgunakan karena Jack Dorsey pendiri dan pemilik 

jejaring sosial twitter. Jadi, penggunaan kata Mas Twit merupakan sapaan 

julukan yang diberikan penyapa karena pihak yang disapa adalah pemilik 

twitter dan seorang laki-laki. 

Penggunaan KS. 27 dalam kalimat sebagai berikut. 

27) Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: HUT 10 tukang kicau. HBD ya Mas 

Twit. 

27a) Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

: HUT 10 tukang kicau. HBD ya 

Kang Mas Twit. 

 

27b. Ganjar Pranowo  

@ganjarpranowo 

 HUT 10 tukang kicau. HBD ya 

Kang Mas Twitter. 

 

Terdapat perbedaan pada kata sapaan Mas Twit, Kang Mas Twit, dan Kang 

Mas Twitter. Perbedaannya terletak pada kelengkapan unsur yang 

digunakan. Berdasarkan proses pada KS.5 penggunaan kata sapaan pada 

kalimat (27b) mempunyai unsur paling lengkap. Kelengkapan tersebut 

berdasarkan pada unsur Mas yang telah mengalami proses perubahan 

menjadi Kang Mas dan unsur Twit yang dilengkapi menjadi Twitter. 

Persamaan dari ketiga kata sapaan pada kalimat tersebut terletak pada 

rujukan pihak yang disapa yakni Jack Dorsey. 
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3.2 Implementasi Penggunaan Kata Sapaan Pada Pembelajaran Teks 

Negosiasi Bahasa Indonesia Kelas X SMA/MA 

Hasil penelitian bentuk kata sapaan pada akun twitter Ganjar 

Pranowo dapat diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

tingkat SMA kelas X. Pada kelas X penggunaan sapaan 

diimplementasikan pada teks negosiasi.  

Agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, berikut ini akan 

disajikan contoh hasil penelitian mengenai bentuk kata sapaan pada akun 

twitter Ganjar Pranowo.  

No. Bentuk Kata Sapaan Jenis Kata Sapaan 

1.  Kamu Kata ganti persona 

2.  Anda Kata ganti persona 

3.  Bapak Kekerabatan 

4.  Pak Kekerabatan 

5.  Ibu Kekerabatan 

6.  Mbak Kekerabatan dalam bahasa Jawa 

7.  Mas Kekerabatan dalam bahasa Jawa 

 

Penggunaan sapaan Kamu dan Anda pada teks negosiasi mempunyai 

fungsi yaitu untuk menyapa orang yang baru dikenal. Perbedaannya 

terletak pada pihak yang disapa penggunaan sapaan Kamu digunakan oleh 

penyapa dalam dialog teks negosiasi bertujuan untuk meningkatkan 

keakraban. Sapaan Anda yang digunakan dalam teks negosiasi bertujuan 

untuk menghormati pihak yang disapa. 

Sapaan Bapak dan Pak pada teks negosiasi digunakan untuk 

menyapa laki-laki dewasa. Penggunaan sapaan Bapak dan Pak mempunyai 

fungsi yang untuk menyapa tokoh laki-laki pada dialog yang mempunyai 

usia lebih tua dari penyapa. Perbedaannya sapaan Pak berasal dari 

penggalan sapaan Bapak. Pada teks negosiasi, sapaan Bu digunakan 

sebagai penanda bahwa seseorang dalam dialog adalah perempuan dewasa 



11 
 

dan memiliki usia lebih tua. Penggunaan sapaan Bu pada dialog teks 

negosiasi berfungsi sebagai pemberian rasa hormat kepada pihak yang 

disapa.  

Sapaan Mas mempunyai fungsi yang sama yaitu biasa digunakan 

untuk menyapa kakak laki-laki atau laki-laki yang mempunyai usia lebih 

tua dari penyapa.Kata sapaan Mbak digunakan untuk menyapa kakak 

perempuan. Selain untuk menyapa kakak perempuan, sapaan Mbak juga 

digunakan untuk menyapa perempuan dewasa yang memiliki usia lebih 

tua dari penyapa. Sapaan Mbak digunakan pada dialog teks negosiasi 

sebagai penanda bahwa seseorang dalam dialog tersebut mempunyai 

hubungan kerabat dengan penyapa. Penanda yang kedua adalah penyapa 

menghormati tokoh karena penyapa memiliki usia lebih muda dari tokoh 

dalam dialog. 

 

3.3 Kutipan dan Acuan 

Perbandingan penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya 

persamaan, perbedaan, dan keunikan yang ada dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu. Berikut adalah hasil perbandingan antara penelitian 

ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Allday dkk (2011) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Using Teacher Greetings To Increase Speed 

To Tas Engagement”. Persamaanya terletak pada objek penelitian yaitu 

kata sapaan. Adapun perbedaannya terletak pada kajiannya. Penelitian ini 

mengkaji tentang bentuk penggunaan dan variasi kata sapaan, serta 

implementasi penggunaan kata sapaan pada pembelajaran. Penelitian 

Allday mengkaji tentang bentuk penggunaan sapaan oleh guru bagi 

penderita autis. Keunikan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bentuk 

penggunaan kata sapana pada akun twitter @ganjarpranowo misalnya Pak 

Gan, Pak Bos, Ndoro, Den, Bro, Gubernur. Adapun keunikan dalam 

penelitian Allday adalah  guru yang mengucapkan sapaan berkedudukan 

sebagai stimulus diskriminatif terhadap siswa yang terlibat dalam tugas 
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dan perilaku, karena sapaan mengisyaratkan adanya perhatian guru dalam 

keterlibatan tugas.  

Sari, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Bahasa 

Sapaan Kekerabatan dalam Bahasa Melayu di  Kepenghuluan Bangko Kiri 

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau” 

mempunyai persamaan, perbedaan, dan keunikan. Persamaannya terletak 

pada objek yang dikaji yaitu tentang kata sapaan. Perbedaanya terletak 

pada kajian yang dianalisis, penelitian ini mengkaji tentang bentuk 

penggunaan kata sapaan dan variasi kata sapaan pada akun twitter 

@ganjarpranowo. Penelitian Sari, dkk mengkaji tentang penggunaan kata 

sapaan kekerabatan di kecamatan Bangko Kiri. Keunikan yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah bentuk penggunaan kata sapana pada akun 

twitter@ganjarpranowo misalnya Pak Gan, Pak Bos, Ndoro, Den, Bro, 

Gubernur. Adapun keunikan pada penelitian Sari, dkk adalah bentuk kata 

sapaan berdasarkan keturunan patrilineal di Kepenghuluan Bangko Pusako 

kecamatan Bangko Kiri kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau adalah Ayah, 

Abah, Apak, Atuk, Ata, Unyang, Ino, Andung, Ata, Ibu, Uwak, Pak Cik, 

Om, panggil nama, Andak, Sulung, Udo, Utih, dan Kakak.  

Dari penjabaran di atas bahwa persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yaitu tentang kata sapaan. 

Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang bentuk dan varisi 

penggunaan kata sapaan pada akun twitter @ganjarpranowo. Keunikan 

yang terdapat pada penelitian ini adalah bentk sapaan dan variasi sapaan 

yang terdapat dalam akun twitter @ganjarpranowo seperti  Pak Gan, Pak 

Bos, Ndoro, Den, Bro, Gubernur. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Bentuk sapaan yang digunakan 

pada akun twitter @ganjarpranowo ditemukan 37 data kata sapaan yaitu 

Bapak, Pak, Mas, Kang, Mbak, Eyang, Pakdhe, Paklik, Om, Pak Gan, Pak 
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Ganjar, Pak Bupati, Pak Menteri, Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Bos, Pak 

Ganteng, Bu Dokter, Bu Bupati, Mas Ganjar, Mas Gubernur, Mas Gub, Mas 

Twit, Ndoro, Den, Jeng, Profesor, Gubernur, Bung, Tuan, GP, Mr, Bro, Bos.  

Jenis kelamin dan jabatan menjadi faktor penutur dalam menentukan kata 

sapaan yang digunakan untuk menyapa mitra tutur. Kata sapaan kekerabatan 

seperti Pak, Mas, dan Bu sering digunakan pengikut akun twitter 

@ganjarpranowo dalam menyapa mitra tuturnya. Selain itu, ketiga kata 

sapaan tersebut umumnya digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari meskipun mengalami pelesapan pada ketiganya. Penutur melihat 

dari faktor fisik dan kedudukan untuk menyapa pihak yang disapa, seperti 

pada kata sapaan Pak Ganteng dan Pak Bos. Penggunaan kata sapaan 

diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X SMA/MA. 

Kata sapaan yang sudah diklasifikasi dan dianalisis dapat diimplementasikan 

pada materi teks negosiasi. Pemilihan teks negosiasi karena pada teks tesebut 

terdapat sebuah teks dialog yang didalamnya mengandung unsur kata sapaan. 
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