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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa  dalam  kelangsungan  hidup  manusia  sangat  penting karena 

tanpa adanya bahasa komunikasi tidak akan dapat berlangsung. Bahasa dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem lambang bunyi arbitrer 

yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, 

dan  mengidentifikasi diri. Bahasa dalam hal ini memiliki fungsi sebagai alat 

komunikasi dan interaksi sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan 

saling mengerti oleh kedua belah pihak. 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 atauran 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 WhatshApp Messenger (WA).  WhatshApp 

(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) maumpun umum untuk group tertentu.  Komunitas 

pengguna media sosial WA contohnya pada civitas akademika SMP Islam 

Sjarbini Gesi. Group atau kelompok ini bisa berdasarkan anggota guru, 

siswa-siswi, dan paguyupan kegiatan sekolah. Misalnya SJARBINI IX,  SMP 
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ISLAM SJARBINI, dan MGMP BAHASA INDONESIA. Grup yang 

ditampilkan ini hanya yang terkait dengan penulis, sehingga dapat diakses. 

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 di dapat 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 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. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Apa saja variasi kata sapaan  yang digunakan pada grup WhatsApp 

civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi? 

b. Bagaimana ragam bahasa sapaan pada grup WhatsApp civitas akademika 

SMP Islam Sjarbini Gesi? 

c. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi penggunaan kata sapaan 

pada grup WhatsApp civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan, 

mengidentifikasikan, menggambarkan dan mengkaji tentang: 

1. Variasi kata sapaan  yang digunakan pada grup WhatsApp civitas 

akademika SMP Islam Sjarbini Gesi. 

2. Ragam bahasa sapaan pada grup WhatsApp civitas akademika SMP 

Islam Sjarbini Gesi. 
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3. Faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan kata sapaan pada 

grup WhatsApp civitas akademika SMP Islam Sjarbini Gesi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat  utama  sebagai  pengetahuan 

beberapa contoh variasi  kata  sapaan  yang  digunakan  dalam  media sosial  

WhatsApp  Messanger  pada group yang  berada  pada civitas academia  SMP 

Islam Sjarbini Gesi dan ragam bahasa sapaan serta faktor yang 

melatarbelakangi keanekaragaman penggunaan  bahasa  sapaan dalam  

WhatsApp Messanger. 
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