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ANALISIS REGISTER DAN FUNGSI BAHASA DALAM TEKS BERITA 

KORAN SUARA MERDEKA EDISI APRIL 2018 DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA 

DI SMP KELAS VIII 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) Mendeskripsikan  bentuk register dan 
fungsi bahasa pada koran Suara Merdeka. (2) Mendeskripsikan ketepatan 
penggunaan register dan fungsi bahasa pada koran Suara Merdeka. (3) 
Mendeskripsikan implementasi bentuk register dan fungsi bahasa pada koran 
Suara Merdeka sebagai bahan ajar di SMP kelas VIII. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pustaka dan simak catat. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan. (1) bentuk register seperti agama, pendidikan, olahraga, hukum, 
politik dan ekonomi. Dari hasil penelitian bentuk register yang banyak ditemukan 
yaitu bentuk register olahraga dan bentuk register hukum. Dalam analisis fungsi 
bahasa terdapat empat fungsi bahasa yaitu sebagai alat berkomunikasi 
(menyampaikan maksud), sebagai alat penyampai rasa keakraban dan hormat, 
sebagai alat pengenalan, dan sebagai alat penyampai rasa solidaritas. (2) 
Berdasarkan ketepatan  penggunaan register terdapat 68 ada 2 penggunaan yang 
kurang  tepat yaitu bernuansa dan merintangi. (3) Berdasarkan implementasinya 
dengan membuat RPP yang sesuai dengan KI 3 dan KD 3.2 untuk SMP kelas 
VIII.  

Kata Kunci: register, fungsi bahasa, teks berita dan bahan ajar 

Abstract 

This study has three objectives. (1) Describe the form of the register and the 

function of language in the newspaper Suara Merdeka. (2) describe the 

appropriateness of the use of the register and the function of language in the 

newspaper Suara Merdeka. (3) describe the implementation of the register form 

and function of the language in the newspaper Suara Merdeka as learning 

materials in junior class VIII. The collection of data in this study refer to the 

library and using the technique of note. Results of the study can be concluded. (1) 

the form of register such as religion, education, sports, law, politics and 

economics. Of research results form the register found that is the form of the 

register and the register form of sports law. In the analysis of the function of 

language there are four functions of language as a tool to communicate 

(conveys), as a means of Messenger a sense of familiarity and respect, as a means 

of recognition, and as a means of better Messenger solidarity. (2) based on the 

appropriateness of the use of the register there are 68 there is inappropriate use 

of 2 that is nuanced and thwarted. (3) based on the implementation by making the 

RPP in accordance with KI and KD 3 3.2 for junior class VIII. 

Keywords: register, language function, text news and materials 
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1. PENDAHULUAN

Koran memfokuskan berbagai berita terbaru secara nasional dan internasional. 

Koran dimanfaatkan sebagai media yang ditujukan untuk memberikan informasi 

kepada publik dengan bantuan sebuah teks untuk menyampaikan berita atau iklan. 

Tujuannya agar masyarakat mengetahui berita terkini dan sebagai sarana untuk 

menambah wawasan, karena Informasi yang dihasilkan dari koran bisa menjadi 

sarana untuk mengambil sebuah keputusan. 

Pemanfaatan koran banyak digunakan untuk kepentingan seseorang dari 

berbagai macam kalangan. Berita yang disajikan seperti berita politik, 

perekonomian, olahraga dan lain sebagainya. Fungsi utama bahasa adalah sebagai 

komunikasi. Namun, karena keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, fungsi bahasa tersebut juga dikembangkan secara variatif. Sifat 

variatif merupakan ciri sosiolinguistik yang terjadi sumber inspirasi materi ajar 

variasi bahasa. Variasi bahasa di sini, lazim dijabarkan dalam variasi diksi, 

kalimat, wacana, gaya atau ragam bahasa, register, campur kode, alih kode, 

interferensi dan integrasi (Ngalim, 2015: 2). Bahasa digunakan untuk 

berkomunikasi yang terjalin oleh sekelompok masyarakat yang menghasilkan 

variasi bahasa salah satunya register. Register merupakan variasi bahasa yang 

disebabkan oleh sifat-sifat khas keperluan pemakainya, misalnya bahasa tulis 

terdapat bahasa iklan, bahasa artikel, bahasa dalam teks berita dan sebagainya. 

Sedangkan bahasa lisan terdapat bahasa politik, bahasa lawak dan sebagainya. 

Penggunaan bahasa yang kurang tepat sering mengakibatkan kerancuan 

pada kalimat sehingga pembaca kurang memahami bahasa pada kalimat yang 

ditulis oleh penulis. Berita yang disajikan dari berbagai macam koran dengan 

bahasa yang digunakan penulis juga membuat pembaca kurang memahami karena 

menggunakan bahasa daerah yang bukan daerah sendiri. Koran Suara Merdeka 

secara garis besar memberikan berita-berita terbaru sehingga memiliki daya tarik 

pembaca untuk membacanya dan ketepatan menggunakan bahasa pada kalimat 

baik dalam penyampainnya. Berita pada koran Suara Merdeka memiliki banyak 

makna register dan fungsi bahasa. Penggunaan dan ketepatan pada isi berita ini 

dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di sekolah. 
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 Bahan ajar merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, bahan 

ajar salah satu sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum dan 

bermanfaat untuk kepentingan pembelajaran (Mulyasa, 2006: 96). Fungsi bahan 

ajar sebagai alat untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran di 

sekolah. Bentuk bahan ajar  berupa buku teks atau lembar kerja siswa yang sesuai 

dengan kompentensi dasar. Bahan ajar adalah alat dan media yang memberikan 

peluang kepada siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Dengan melalui 

bahan ajar yang tersedia, pembelajaran akan memperoleh pengalaman 

berhubungan dengan fakta a) fakta-fakta dalam kehidupan, b) model-model 

kehidupan, c) simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupan (Sriasih dalam 

Nurjaya, 2012: 104). 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya ada tiga 

hal yang akan dibahas. (1) Bagaimana bentuk register dan fungsi bahasa pada 

koran Suara Merdeka. (2) Bagaimana ketepatan penggunaan register dan fungsi 

bahasa pada koran Suara Merdeka. (3) Bagaimana implementasi bentuk register 

dan fungsi bahasa pada koran Suara Merdeka sebagai bahan ajar di SMP kelas 

VIII. Penelitian ini menggunakan kurikulum 2013 dan analisis teks berita

terdapat pada KI 3 yakni memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan KD 3.2 yakni 

menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) 

yang didengar dan dibaca.  

Salah satunya penelitian yang menggunakan kajian register dan fungsi 

bahasa yakni dilakukan oleh Sudaryanto, dkk (2014) berjudul “Register Anak 

Jalanan Kota Surakarta”. Pemakai kata register tidak hanya sebagai hiasan bahasa 

belaka. Bahasa yang digunakan dalam anak jalanan dalam berinteraksi sosial 

dengan orang lain, kelompok anak jalanan juga tidak terlepas dari kegiatan 

kebahasaan. Bahasa tersebut belum tentu dipahami oleh masyarakat di luar anak 

jalanan. Daya tarik penggunaan kata register tersebut mempunyai tujuan agar 

makna dalam bahasa mudah dipahami. Sehingga memberikan kesan tertarik 
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peneliti untuk pemakaian bahasa register dan fungsi bahasa pada berita koran 

Suara Merdeka dengan judul Analisis Register dan Fungsi Bahasa dalam Teks 

Berita Koran Suara Merdeka Edisi April 2018 dan Implementasinya sebagai 

Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMP Kelas VIII.  

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

kegiatan yang berlangsung secara simulant dengan kegiatan analisis data 

(Mahsun, 2005: 257). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pustaka dan simak catat. Desain penelitian ini menggunakan fenomenologi, 

penelitian ini didasarkan pada fenomena-fenomena yang ada di masyarakat dan 

dalam dunia pendidikan yang mengacu pada teks berita yang akan dianalisis. 

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif untuk dikaji. Data dalam penelitian ini 

adalah data yang berupa kata atau frasa kata pada berita koran Suara Merdeka 

yang dapat dianalisis berdasarkan register dan fungsi bahasa. Sumber data dalam 

penelitian ini teks berita pada koran Suara Merdeka edisi April 2018.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sangatlah penting karena 

tahap awal dalam upaya pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik simak catat. 

Untuk memperoleh data yang dilakukan dengan proses membaca meneliti teks 

berita dengan teknik simak, kemudian dilanjutkan dengan mencatat data-data 

yang mengandung register yang mengacu pada objek penelitian. Pengumpulan 

data register dan fungsi bahasa yang dilakukan dengan cara ditulis kemudian 

diklasifikasikan agar memudahkan analisis serta diimplementasikan sebagai bahan 

ajar di SMP. Data penelitian menggunakan sumber-sumber tertulis berupa kata 

atau frasa yang mengandung register.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk register dan fungsi 

bahasa pada teks berita koran Suara Merdeka edisi April 2014. 
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3.1 Bentuk Register Agama 

Data 2 : Solo- Untuk memudahkan akses pejalan kaki dan 

jamaah yang ibadah ke Masjid Agung Surakarta, 

pengurus Masjid memperlebar akses jalan masuk yang 

berada di sisi utara Masjid bersejarah tersebut. (Hlm 18)  

Register : Masjid 

Kata / Frasa : Kata 

Sumber Data : Judul “Jalur Pedestrian Sekotas Masjid Agung Ditata”. 

(Suara Merdeka: Sabtu Pahing, 7 April 2018) 

Kata register pada data 2 yaitu Masjid termasuk register agama. Kata 

Masjid dalam KBBI adalah rumah atau bangunan tempat sembahyang orang 

Islam. 

Data 2 termasuk fungsi bahasa pertama yaitu sebagai alat komunikasi 

untuk menyampaikan maksud. Fungsi tersebut terletak pada kalimat “Untuk 

memudahkan akses pejalan kaki dan jamaan yang beribadah ke Masjid 

Agung Surakarta, pengurus masjid memperlebar akses jalan masuk yang 

berada di sisi utara masjid”. Kutipan tersebut memberitahukan bahwa 

pengurus Masjid Agung Surakarta akan mempelebar akses jalan masuk yang 

ada di sisi utara masjid. 

3.2 Bentuk Register Pendidikan 

Data 18  : Sutarno menambahkan, total kuota Bidikmisi UNS 

sebanyak 990 peserta yang akan dibagi menjadi tiga jalur 

yakni SNMPTN, SBMPTN dan Ujian Mandiri. Pihaknya 

mengaku akan melakukan survey lebih ketat tahun ini. 

Ini untuk memastikan peserta Bidikmisi benar-benar 

layak menerima beasiswa tersebut. (Hlm 18) 

Register : Beasiswa 

Kata / Frasa : Kata 

Sumber Data  : Judul “Penerima Beasiswa Bidikmisi Harus Bayar di 

Depan”. (Suara Merdeka: Kamis Wage, 19 April 2018) 

Objek Beasiswa pada data 18 termasuk register pendidikan. Kata 

Beasiswa dalam KBBI adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau 

mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. 

Data 18 termasuk fungsi bahasa pertama yaitu sebagai alat komunikasi 

untuk menyampaikan maksud. Fungsi tersebut terletak pada “Pihaknya 
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mengaku akan melakukan survey lebih ketat tahun ini. Ini untuk 

memastikan peserta Bidikmisi benar-benar layak menerima beasiswa 

tersebut”. Kutipan tersebut memberitahukan bahwa untuk penerimaan peserta 

didik baru akan dilakukan survey yang lebih ketat agar beasiswa bidikmisi 

memang layak terima oleh para peserta yang lolok seleksi dari 3 jalur 

SNMPTN, SBMPTN atau Jalur Mandiri.  

3.3 Bentuk Register Olahraga 

Data 29 : Sejatinya, Arsenal tidak bermain jelek pada laga 

kemarin. Anak-anak London bahkan unggul lebih dulu 

pada menit ke-14 setelah Alexandre Lacazette menjebol 

gawang Martin Dubravka. Sayang, gol tersebut justru 

membuat Meriam London lengah. Hasilnya, Ayoze 

Perez mampu menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit 

ke- 29. (Hlm 9) 

Register : Gawang 

Kata / Frasa : Kata 

Sumber Data  : Judul “Peluang Arsenal Finis Empat Besar Makin 

Tipis”. (Suara Merdeka: Senin Legi, 16 April 2018) 

Objek Gawang pada data 29 termasuk register Olahraga. Kata Gawang 

dalam KBBI adalah dua tiang yang dihubungkan dengan kayu palang pada 

bagian ujung atas. Atau dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran 

memasukkan bola dalam permainan sepak bola. 

Data 29 termasuk fungsi bahasa pertama yaitu sebagai alat 

berkomunikasi (menyampaikan maksud). Fungsi tersebut terletak pada 

kalimat “Arsenal tidak bermain jelek pada laga kemarin. Anak-anak 

London bahkan unggul lebih dulu pada menit ke-14 setelah Alexandre 

Lacazette menjebol gawang Martin Dubravka”. Kutipan tersebut 

memberitahukan bahwa pemain dari klub Arsenal tidak bermain jelek karena 

mereka sempat unggul dulu pada menit ke-14 dan akhrinya mampu 

menyamakan skor yang sama 1-1. 

3.4 Bentuk Register Hukum 

Data 41 : Seperti diketahui, penetapan Zumi Zola sebagai 

tersangka merupakan pengembangan dari kasus dugaan 
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suap pengesahaan RAPBD Jambi Tahun 2018. Zumi Zola 

disangka telah menerima gratifikasi berupa hadiah dan 

uang sebesar Rp 6 Miliar. (Hlm 3) 

Register : Suap 

Kata / Frasa : Kata 

Sumber Data : Judul “Zumi Zola Minta Penundaan Pemeriksaan”. 

(Suara Merdeka: Selasa Pon, 3 April 2018) 

Objek Suap pada data 41 termasuk register Hukum. Kata Suap dalam 

KBBI adalah uang sogok, barang siapa memberi, kepada pegawai negeri akan 

dihukum.  

Data 41 termasuk fungsi bahasa pertama yaitu sebagai alat 

berkomunikasi (menyampaikan maksud). Fungsi tersebut terletak pada 

kalimat “Penetapan Zumi Zola sebagai tersangka merupakan 

pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahaan RAPBD Jambi 

Tahun 2018.”. Kutipan tersebut memberitahukan bahwa Zumi Zola sudah 

ditetapkan sebagai tersangka kasus suap RAPBD Jambi karena telah 

menerima hadiah dan uang sebesar Rp 6 miliar. 

3.5 Bentuk Register Politik 

Data 64 : Jakarta- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 

Subianto resmi maju ke Pilper 2019. Partai-partai koalisi 

di kubu Presiden Joko Widodo menyambut pencapresan 

Prabowo dengan senang hati. (Hlm 1) 

Register : Koalisi 

Kata / Frasa : Kata 

Sumber Data  : Judul “Prabowo Capres, Kubu Jokowi Senang”. (Suara 

Merdeka: Kamis Pahing, 12 April 2018) 

Objek Koalisi pada data 64 termasuk register Hukum. Kata Koalisi 

dalam KBBI adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh 

kelebihan suara di parlemen, kabinet, didukung oleh tiga partai yang besar. 

Data 64 termasuk fungsi bahasa pertama yaitu sebagai alat 

berkomunikasi (menyampaikan maksud). Fungsi tersebut terletak pada 

kalimat “Presiden Joko Widodo menyambut pencapresan Prabowo dengan 

senang hati”. Kutipan tersebut memberitahukan bahwa Ketua Umum Partai 

Gerindra Prabowo Subianto resmi maju ke Pilper 2019. 
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3.6 Bentuk Register Ekonomi 

Data 68 : Semarang- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 

(Jateng) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Jateng pada 

maret 2018 turun 0,26% atau sebesar 101,29. Penurunan 

NTP itu karena indeks harga yang diterima petani turun 

0,17% sementara indeks harga yang dibayar petani 

meningkat sebesar 0,10%. (Hlm 5) 

Register : Indeks 

Kata / Frasa : Kata 

Sumber Data  : Judul “Nilai Tukar Petani Jateng Turun 0,26%”. (Suara 

Merdeka: Rabu Wage, 4 April 2018) 

Objek Indeks pada data 68 termasuk register Hukum. Kata Indeks 

dalam KBBI adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat di buku 

cetakan (biasanya pada bagian akhir buku) tersusun menurut abjad yang 

memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu 

ditemukan. 

Data 68 termasuk fungsi bahasa pertama yaitu sebagai alat 

berkomunikasi (menyampaikan maksud). Fungsi tersebut terletak pada 

kalimat “Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng) mencatat Nilai 

Tukar Petani (NTP) Jateng pada maret 2018 turun 0,26% atau sebesar 

101,29”. Kutipan tersebut memberitahukan bahwa karena penurunan NTP itu 

karena indeks harga yang diterima petani turun 0,17% sementara indeks harga 

yang dibayar petani meningkat sebesar 0,10%. 

 

Ketepatan penggunaan register dan fungsi bahasa pada koran Suara Merdeka 

yang akan dipaparkan sebagai berikut. 

Table 1. Ketepatan penggunaan register dan fungsi bahasa  

NO 

DATA 

DATA (T)/(TT) 

 

1 Roma- Pada perayaan paskah, Minggu (1/4) 

Paus Fransiskus mendorong terjadinya 

rekonsiliasi dan perdamaian untuk meredakan 

berbagai konflik di dunia.  

(SM/SNP/2/04/2018/H1) 

(T) 
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Untuk register yang lainnya sudah dijelaskan penggunaan dan 

penempatan register  yang tepat. Tetapi terdapat 2 data yang penggunaannya 

katanya tidak tepat yaitu pada data 5 yang terdapat pada register agama. 

Pada data 5 terdapat kata bernuansa yang kurang tepat dan rancu pada teks 

berita sehingga diganti menjadi kata mengandung yang tepat dan mudah 

dipahami pembaca.  

Tabel 2 Ketidaktepatan penggunaan register dan fungsi bahasa  

No 

Data 

Tidak Tepat Tepat 

5 Sukoharjo- Untuk 

meminimalisasi isu-isu negatif 

yang bernuansa SARA, Polsek 

Sukoharjo Kota bersama dengan 

sejumlah Ormas Islam 

membersihkan Gereja Kristen 

Jawa (GKJ), Jetis kemarin.  

(SM/SBP/7/04/2018/H19) 

Sukoharjo- Untuk 

meminimalisasi isu-isu negatif 

yang mengandung SARA, 

Polsek Sukoharjo Kota 

bersama dengan sejumlah 

Ormas Islam membersihkan 

Gereja Kristen Jawa (GKJ), 

Jetis kemarin.  

(SM/SBP/7/04/2018/H19) 

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Krisdayanti (2015) dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada sumber data yang digunakan Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk register dan fungsi register bahasa 

politik pada opini surat kabar Jawa Pos edisi Oktober 2014. Penelitian ini 

dapat simpulkan dalam beberapa hal yaitu bentuk register bahasa politik, 

adapun klasifikasi bentuk bahasa politik terbagi menjadi lima register berupa 

istilah bentuk dasar yang terwujud verba, dan adjektiva, frasa yang berupa 

frasa nomina, frasa verba, singkatan, akronim, dan ungkapan.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. Hasil 

yang diperoleh ada 6 bentuk register dari berbagai kelompok yaitu register agama, 
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register pendidikan, register olahraga, register hukum, register politik dan register 

ekonomi. Fungsi bahasa teori Poedjosomo yang terdiri delapan fungsi bahasa 

hanya terdapat empat fungsi bahasa yaitu sebagai alat berkomunikasi 

(menyampaikan maksud), sebagai alat penyampai rasa keakraban dan hormat, 

sebagai alat pengenalan dan sebagai alat penyampai rasa solidaritas. 

Penggunaan dan penempatan register  yang tepat yang terdapat 68 data yang 

penggunaan katanya tepat. Terdapat 2 data yang penggunaannya katanya tidak 

tepat yaitu data 5 yang terdapat pada register agama dan data 40 yang terdapat 

pada register hukum. 

Implementasi dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) 3: Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, 

dan Kompetensi Dasar (KD) 3.2 yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks 

berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca. Serta 

melampirkan materi, contoh dan penilaian baik keterampilan dan sikap. 
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