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ANALISIS VARIASI KATA SAPAAN PADA MEDIA SOSIAL  

“WHATSAPP MASSANGER” 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Variasi kata sapaan  yang digunakan 

pada grup WhatsApp civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi dan pengumpulan dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik pustaka merupakan teknik pemerolehan data yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian 

ini dilakukan dengan metode simak yang dibantu dengan teknik lanjutan berupa 

teknik catat kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil analisis penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Bahasa sapaan yang digunakan 

dalam tuturan para pengguna grup WhatsApp dari civitas akademika SMP Islam 

Sjarbini Gesi yaitu, Bapak/Pak, Ibu/Bu, Ayah, Bunda/Bun, Mas, Mbak, De (Pakde), 

Bude, Lek, Tante, Bos, Ndan, Bro, Jhon, Cil, Cuy, Cah, Mr, Ustad, Akhi, Ukhti, Ente, 

Anda, Beliau, Engkau, Sampean, Kowe, Kawan, Njenengan/Panjenengan, Kakak, 

Adik serta sapaan nama diri dan sapaan kekerabatan yang diikuti nama diri seperti 

Pak Sanusi. Selain itu terdapat pula sapaan gelar, pangkat, dan profesi seperti Kepala 

Sekolah, Guru dan Manajer. 2) Ragam bahasa sapaan pada pengguna grup WhatsApp 

dari civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi meliputi ragam bahasa sapaan 

sebagai kata ganti dan istilah kekerabatan. 3) Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

penggunaan kata sapaan pada pengguna grup WhatsApp dari civitas akademika SMP 

Islam Sjarbini Gesi meliputi faktor kelas sosial, jenis kelamin, umur, dan etnisitas. 

 

Kata Kunci: kata sapaan, WhatsApp, kualitatif deskripsi 
 

Abstract 

The aim of this research are to describe greeting variations used in WhatsApp group 

of civitas academica SMP Islam Sjarbini Gesi. This research used qualitative 

descriptive method. Technique of collecting data by observation and document 

collection. Technique of analyzing data through technique sampling is semple 

random sampling, that is random sampling without considering strata in population.  

The data validity investigation used method refer to assisted by advanced technique 

in the form of technique note then data analyzed by qualitative descriptive method. 

Result of analysis of research and discussion that is: 1) Greeting language used in 

user’s speech in group WhatsApp from SMP Islam Sjarbini Gesi that is, Bapak/Pak, 

Ibu/Bu, Ayah, Bunda/Bun, Mas, Mbak, De (Pakde), Bude, Lek, Tante, Bos, Ndan, 

Bro, Jhon, Cil, Cuy, Cah, Mr, Ustad, Akhi, Ukhti, Ente, Anda, Beliau, Engkau, 

Sampean, Kowe, Kawan, Njenengan/Panjenengan, Kakak, Adik as well as greetings 
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of self-name and kinship greetings followed by such self-names like Pak Sanusi. In 

addition there are also title greeting, rank, and profession like Kepala Sekolah, Guru 

dan Manajer. 2) Various language greetings on group WhatsApp from civitas 

academika SMP Islam Sjarbini Gesi includes the variety of greetings as pronouns 

and kinship terms. 3) Factors behind the use of greetings to group WhatsApp from 

civitas academika SMP Islam Sjarbini Gesi including social class factors, gender, 

age, and ethnicity. 
 

 

Keywords: greeting words, WhatsApp, qualitative descriptive 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa  dalam  kelangsungan  hidup  manusia  sangat  penting karena tanpa adanya 

bahasa komunikasi tidak akan dapat berlangsung. Chaer (1994:51) menyatakan bahwa 

ciri khas bahasa bersifat unik bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, 

sistem pembentukan kalimat atau sistem lainnya. Dalam setiap bahasa memiliki aturan 

atau kaidah yang bersifat unik dan universal. Aturan atau kaidah yang bersifat unik 

artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa 

lainnya, sedangkan bahasa yang bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang  

dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Aturan  atau  kaidah  dalam  bahasa yang 

bersifat universal meliputi kaidah di bidang fonologi, bidang morfologi, bidang 

sintaksis, dan bidang semantik. 

Dalam  perkembangannya, bahasa Indonesia banyak dituliskan dalam berbagai 

media  sosial. Salah satu media sosial yang menjadi sarana penulisan bahasa Indonesia 

adalah WhatsApp Messenger (WA).  WhatsApp (WA)  merupakan  salah satu layanan  

media  sosial  yang  saat ini banyak digunakan tidak hanya  kalangan  remaja  tetapi 

juga kalangan orang  dewasa, media sosial ini cukup efektif sebagai sarana komunikasi 

untuk menyampaikan informasi kepada orang lain baik bersifat pribadi melalui jaringan 

pribadi (japri) maupun umum untuk group tertentu. 

Apabila ditinjau dari sisi ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur, 

situasi dan informasi yang disampaikan melalui media sosial WA ada yang bersifat tidak 

resmi (informal),  semiresmi (semiformal), sampai  yang  bersifat resmi (formal). Dari 

data yang didapat ada berbagai macam variasi bahasa, hal tersebut  mengindikasikan  

penggunaan bahasa Indonesia di media sosial  WA  menarik untuk dikaji.  Misalnya, 

bagaimana pilihan kata bahasa gaul yang digunakan, apakah bentuk katanya sudah 
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melalui proses morfologis yang benar,  bagaimana pola penyingkatan  katanya, pada  

tataran  bahasa apa saja terjadi campur  kode dan apa yang  menyebabkan  terjadinya 

campur kode, serta apa saja wujud bentuk linguistik yang ada dalam penggunaan bahasa 

Indonesia di media sosial WA. 

Berdasarkan uraian fakta diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mendiskripsikan variasi kata sapaan yang digunakan dalam 

percakapan media sosial “WhatsApp Masangger”. 

2. METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut 

Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong dalam Mulyadi (2016: 94), bahwa penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati. Metode ini digunakan untuk menggambarkan keadaan 

secara naratif kualitatif. Dalam penelitian ini dinalisis penuliskan kata sapaan pada 

media sosial WhatsApp  di civitas academia SMP Islam Sjarbini Gesi. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. 

Teknik pustaka menurut Subroto (2007:47), yaitu teknik pemerolehan data yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber 

tertulis yaitu pesan yang terdapat dalam WhatsApp Massanger. Data dikumpulkan 

dengan metode simak yang dibantu dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. Dengan 

metode analisis deskriptif, data yang telah dikumpulkan berupa variasi kata sapaan di 

media sosial WhatsApp dideskripsikan secara lengkap sehingga akhirnya didapatkan 

suatu kesimpulan mengenai wujud bentuk linguistik variasi kata sapaan di media sosial 

WhatsApp.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih. Metode agih 

adalah metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu 

sendiri (Sudaryanto, 1993:15). Adapun teknik yang digunakan adalah teknik perluas, 

yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan atau mencari segi-segi pemaknaan 

(aspek semantik) satuan lingual tertentu. Teknik perluas ini digunakan dengan tujuan 

untuk menentukan atau mencari segi pemaknaan yang terdapat pada kata sapaan pada 

percakapan di kalangan pengguna media sosial WhatsApp Massenger. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis beberapa variasi kata sapaan yang digunakan pada civitas 

akademika SMP Islam Sjarbini Gesi, misalnya grup SMP ISLAM SJARBINI, 

SJARBINI IX, dan MGMP BAHASA INDONESIA. Grup-grup tersebut merupakan 

grup yang berada dalam lingkup civitas academia SMP Islam Sjarbini Gesi yang 

memiliki perbedaan umur, jabatan, dan sebagainya.  

Berikut dijelaskan variasi kata sapaan beserta ragam kata sapaan serta faktor-

faktor yang melatar belakangi penggunaan kata sapaan pada civitas akademika SMP 

Islam Sjarbini Gesi. 

3.1  Jenis Kata Sapaan dalam Percakapan WhatsApp 

Variasi kata sapaan yang diperoleh dari civitas akademika sangatlah beragam sehingga 

akan dianalisis dan dikelompokkan ke dalam jenis bahasa sapaan. Analisis kata sapaan 

pada para pengguna grup WhatsApp dari civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi 

meliputi jenis bahasa sapaan yang digunakan dan faktor yang melatar belakangi 

penggunaan bahasa sapaan. Selanjutnya analisis penggunaan kata sapaan pada 

pengguna grup WhatsApp dari civitas academia SMP Islam Sjarbini Gesi adalah 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan kata sapaan dari bahasa Indonesia meliputi sapaan kekerabatan seperti 

Bapak, Ibu, Pak, Bu, Ayah, Bunda, Bun, Kakak, Adik, Dik, dan Tante. Sapaan 

dengan kata ganti seperti Engkau, Beliau, dan Anda. Sapaan gelar, pangkat dan 

profesi seperti Ketua, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, dan Manajer. 

b. Penggunaan kata sapaan bahasa asing meliputi sapaan Bos, Mr, Ustad, Akhi, dan 

Ukhti. 

c. Penggunaan kata sapaan dari bahasa formal meliputi sapaan kekerabatan seperti 

Bapak, Ibu, Pak, Bu, Kakak, dan Adik. Sapaan kata ganti seperti Beliau dan Anda. 

Sapaan gelar, pangkat, dan profesi Ketua, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, 

Manajer, dan Masinis. Sapaan nama diri seperti Alfian, Aziz, Aldi dan Desi. Sapaan 

nama diri juga dijelaskan oleh Rusbiyantoro (2011:70), bahwa pemakaian bentuk 

sapaan nama diri sering digunakan oleh penutur yang memiliki usia sebaya dan 

penutur yang usianya lebih tua dari mitra tuturnya atau yang disapanya.  
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d. Penggunaan kata sapaan dari prokem atau yang biasa disebut bahasa gaul  memiliki 

maksud bahwa kata sapaan yang digunakan adalah sapaan yang bisanya digunakan 

dalam percakapan gaul menggunakan bahasa Indonesia non standar yang sering 

digunakan remaja saat ini. Bahasa sapaan dari bahasa Prokem mencakup sapaan 

yang umumnya digunakan sebagai sapaan gaul sehari-hari seperti Bro, Jhon, Bos, 

dan Cuy. 

e. Penggunaan kata sapaan dari bahasa daerah/dialek meliputi sapaan kekerabatan 

seperti Mas, Mbak, De (Pakde), Bude, Lek, dan Le (Tole) dan sapaan kata ganti 

seperti Cah, Kwe, Sampean, Jenengan, dan Panjenengan. 

3.2 Ragam kata sapaan dalam Percakapan WhatsApp 

Jenis ragam bahasa sapaan pada para pengguna grup WhatsApp dari civitas akademika 

SMP Islam Sjarbini Gesi berupa kata ganti dan istilah kekerabatan. Ragam bahasa 

sapaan sebagai kata ganti diwakili oleh bahasa sapaan Bos, Bro, Mr, Ndan, Cuy, Jhon, 

Cil, dan Jeng merupakan kata ganti untuk orang kedua tunggal. Penggunaan kata Bos, 

Bro, Mr, Ndan, Cuy, Jhon, Cil, dan Jeng dalam bentuk orang kedua tunggal digunakan 

untuk menggantikan kata kamu. Selain bahasa sapaan tersebut, terdapat pula ragam 

bahasa sapaan dari bahasa/dialek daerah yang memiliki arti sama dengan kamu. Bahasa 

sapaan tersebut diantaranya Kowe, Sampean, Njenengan, dan Panjenengan. 

Ragam bahasa sapaan sebagai istilah kekerabatan diwakili oleh bahasa sapaan 

Mas, Mbak, De (Pakde), Bude, Lek, dan Le (Tole), Dik, Kakak, Tante, Ayah, Bunda, 

Pak, dan Ibu. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Saleh (2017: 23) yang 

mengemukakan salah satu ragam bahasa sapaan dapat terjadi berdasarkan sistem 

kekerabatan yang berlaku di masyarakat. 

3.3 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi dalam Percakapan WhatsApp 

Faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan bahasa sapaan para pengguna grup 

WhatsApp dari civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi, meliputi: 

a. Kelas sosial 

Kelas sosial atau kita kenal dengan golongan sosial merujuk pada perbedaan 

tingkatan antara tiap-tiap golongan dalam masyarakat. Faktor-faktor pembentukan 

kata sapaan yang berdasarkan kelas sosial ditunjukkan oleh penggunaan kata sapaan 
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Bos, Ndan, dan Tante. Penggunaan kata sapan tersebut biasanya digunakan kalangan 

atau kelompok tertentu di masyarakat. 

b. Jenis kelamin 

Perbedaan jenis kelamin ini menjadikan berbeda pula identitas sosial yang muncul 

atau dibangun melalui aksi sosial dan berpengaruh terhadap budaya dan identitas 

yang menjadi ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan mengarah 

pada identitas seseorang dalam bermasyarakat. Faktor-faktor pembentukan kata 

sapaan yang berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan oleh penggunaan kata sapaan 

Mas, Mbak, Ayah, Bapak, Ibu, Bunda, Le (Tole), Lek, De (Pakde), Bude, dan Jeng. 

Hal ini serupa dengan pendapat Yasawi (2015: 273) bahwa faktor sosial dan 

perbedaan jenis kelamin mempengaruhi penggunaan kata sapaan dalam bahasa 

Kazakh. 

c. Umur 

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu hidup penutur dan mitra 

tutur. Berkaitan dengan pengertian umur sendiri, perbedaan umur menjadikan kata 

sapaan yang digunakan oleh penutur akan berbeda sesuai umur seseorang yang 

berkaitan. Faktor-faktor pembentukan kata sapaan yang berdasarkan umur 

ditunjukkan oleh penggunaan kata sapaan Kakak dan Adik. Kata sapaan Kakak 

digunakan sebagai kata sapaan kepada seorang laki-laki atau perempuan yang 

memiliki umur lebih tua. Kata sapaan Adik digunakan sebagai kata sapaan kepada 

seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki umur lebih muda. 

d. Etnisitas 

Etnisitas adalah suatu penggolongan dasar dari suatu organisasi sosial yang 

keanggotaannya didasarkan pada kesamaan asal, sejarah, budaya, agama, dan bahasa 

serta tetap mempertahankan identitas jati diri mereka melalui cara dan tradisi khas 

yang terjaga, seperti atnis Jawa, etnis Cina, etnis Arab, dan etnis Tamil-India. Faktor-

faktor pembentukan kata sapaan yang berdasarkan etnisitas (kedaerahan) ditunjukkan 

oleh penggunaan kata sapaan De (Pakde), Bude, Lek, dan Le (Tole) yang merupakan 

kata sapaan menggunakan dialek Jawa. Selain sapaan tersebut, ada pula sapaan 

dalam bahasa/dialek Arab yang digunakan para pengguna grup WhatsApp dari civitas 

akademika SMP Islam Sjarbini Gesi. Kata sapaan yang lazim digunakan oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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masyarakat keturunan Arab dalam civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi 

adalah Ente, Ustad, Akhi, dan Ukhti. Sesuai pendapat Zeff (2016: 11), bahwa 

bertemu seseorang dalam budaya lain menjadikan munculnya sapaan yang sesuai 

dengan budaya tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan 

menjaga hubungan baik. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Bahasa sapaan yang digunakan dalam tuturan para pengguna grup WhatsApp 

dari civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi yaitu, Bapak/Pak, Ibu/Bu, Ayah, 

Bunda/Bun, Mas, Mbak, De (Pakde), Bude, Lek, Tante, Bos, Ndan, Bro, Jhon, 

Cil, Cuy, Cah, Mr, Ustad, Akhi, Ukhti, Ente, Anda, Beliau, Engkau, Sampean, 

Kowe, Kawan, Njenengan/Panjenengan, Kakak, Adik serta sapaan nama diri dan 

sapaan kekerabatan yang diikuti nama diri seperti Pak Sanusi. Selain itu terdapat 

pula sapaan gelar, pangkat, dan profesi seperti kepala sekolah, guru dan 

manajer. 

b. Ragam bahasa sapaan pada pengguna grup WhatsApp dari civitas akademika 

SMP Islam Sjarbini Gesi meliputi ragam bahasa sapaan sebagai kata ganti dan 

istilah kekerabatan. 

c. Faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan kata sapaan pada pengguna 

grup WhatsApp dari civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi meliputi faktor 

kelas sosial, jenis kelamin, umur, dan etnisitas. 
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