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LEKSIKON REGISTER TEKNOLOGI LIPUTAN 6.COM DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA 

DI SMA 

 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1. Mendeskripsikan bentuk leksikal register pada 

artikel bidang teknologi liputan 6.com. 2. Memaparkan implementasi hasil penelitian 

sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMA. Metode yang digunakan deskriptif 

kualitatif. Data yang digunakan adalah leksikon register  pada artikel bidang teknologi 

liputan 6.com. Sumber data yang digunakan adalah artikel-artikel Bidang Teknologi 

Liputan 6.com edisi Oktober-Desember 2018. Wujud artikel berupa leksikon register 

berjumlah 15 artikel dengan data 30 leksikon register. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti adalah metode simak. Analisis data menggunakan metode agih dan 

padan. Hasil penelitian menunjukkan. 1. Bentuk leksikal register pada artikel bidang 

teknologi liputan 6.com meliputi kata nomina berjumlah 7, kata verba berjumlah 15, 

kata adjektiva berjumlah 4, frasa nomina berjumlah 14, dan frasa verba berjumlah 10. 2. 

Implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMA kelas XII 

yakni Kompetensi Dasar (KD) 4.6 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dan Kompetensi Dasar 

(KD) 4.9 Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat. 

 

Kata Kunci: bentuk leksikal register, artikel bidang teknologi, bahan ajar sma. 

 

Abstract 

This study has two aims 1. Describe the lexical form of registers in article coverage on 

technology 6.com. 2. Describe the implementation of research results as Indonesian 

teaching materials in high school. This study used descriptive qualitative method. The 

data used in this study is the lexicon register in the technology coverage article 6.com. 

The data sources in this study are articles on Technology Coverage 6.com edition 

October-December 2018. The form of the article is in the form of register lexicons 

totaling 15 articles with 30 lexicon resister data. In this study, the data collection 

method carried out by researchers was the method of observation. Data analysis in this 

study used the agih and equivalent method. The results of the study show. 1. The lexical 

form of registers in the 6.com coverage technology field article includes 7 nouns, 15 

verbs, 4 adjectives, 14 nouns, and 10 verbs. 2. Implementation of research results as 

Indonesian teaching materials in high school class XII namely Basic Competence (KD) 

4.6 Analyzing content and linguistic aspects by paying attention to structure and 

language both oral and written. and Basic Competence (KD) 4.9 Listening to 

understand verbal information in the context of society. 

 

Keywords: lexical form of register, technology field article, high school material. 
 

1. PENDAHULUAN 

Kusumaningsih (2014:14) menyatakan bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif 

antar manusia. Dalam berbagai macam situasi, bahasa dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. 
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Masyarakat tidak akan berjalan tanpa komunikasi. Komunikasi dalam hal ini dengan 

“mempergunakan bahasa”, adalah alat vital bagi masyarakat manusia. 

Bahasa dalam kehidupan masyarakat berkembang sesuai dengan keadaan yang 

terjadi pada saat bahasa itu digunakan. Keadaan bahasa dapat berupa profesi yang 

dimiliki penutur. Alwi (2003:14) menjelaskan bahwa register dapat timbul karena dua 

hal. Pertama, register timbul karena kesibukan bersama yang berkaitan dengan profesi. 

Kedua, register dapat timbul karena orang-orang menjadi bagian dari profesi sosial 

bersama. Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi, mempunyai peran yang sangat 

penting untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi 

yang dilakukan dengan bahasa mempunyai ragam berbeda yang digunakan dalam cara 

bertutur oleh berbagai kalangan sesuai kepentingan dan tujuan pemakaian bahasanya. 

Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung 

dan tetap ada. Sosiologi mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial 

dalam suatu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi, dan menempatkan diri di dalam 

masyarakat. Peneliti menggunakan kajian sosiolingustik karena ingin mempelajari 

bahasa yang berkaitan dengan penggunaan register yang diujarkan oleh para pekerja 

dalam perkebunan karet. Dimensi kemasyarakatan bukan hanya memberi makna kepada 

bahasa, tetapi juga menyebabkan terjadinya ragam-ragam bahasa. Ragam-ragam bahasa 

bukan hanya dapat menunjukkan adanya perbedaan sosial dalam masyarakat namun 

memberi indikasi mengenai situasi berbahasa, mencerminkan tujuan, topik, dan modus-

modus penggunaan bahasa. Bervariasinya masyarakat yang ada berpengaruh terhadap 

variasi bahasa yang digunakan. Salah satu yang dibahas yaitu register (Chaer, 2010:12).  

Sudigdo (2007:13) menjelaskan bahwa artikel merupakan karangan faktual secara 

lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui koran, 

majalah, buletin) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat 

meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel bidang teknologi berita liputan 6.com 

memuat berbagai fakta dan opini mengenai perkembangan teknologi di Indonesia 

bahkan dunia serta dampak bagi kehidupan manusia. Keragaman kata dalam artikel 

bidang teknologi tidak hanya disebabkan oleh para penutur atau penulis artikel yang 

semakin berkembang, tetapi juga didukung oleh beragam kegiatan interaksi sosial yang 

terjadi. Dengan kata lain bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individual, tetapi 
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gejala sosial. Perbedaan kata yang melekat pada kata tentunya mempengaruhi makna 

yang dibentuk. 

Sosiolinguistik bagian dari ilmu interdisipliner antara bahasa dan sosiologi. 

Sosiolinguistik pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari cabang linguistik 

yang meneliti, mengkaji, dan mengembangkan variasi integrasi antara konsep 

kebahasaan dengan berbagaiaspek kehidupan masyarakat, serta komponen bidang 

kajiannya yang meliputi agama, pendidikan, pembelajaran, politik, sosial, dan ekonomi 

(Ngalim, 2013:27). Dalam sosiolinguistik banyak variasi bahasa. Kevariasian bahasa 

disebabkan oleh masyarakat penggunanya yang heterogen. 

Boellstorf (2004) dalam jurnal Journal of Linguistic Anthropology yang berjudul 

“Gay Language and Indonesia: Registering Belonging” mendapatkan hasil bahwa 

bahasa gay termasuk proses derivasi sufiks yang unik dan pergantian kata (substitusi), 

dan lebih berorientasi pragmatik sekitar komunitas daripada berorientasi pada 

kerahasiaan. Persamaan penelitian Boellstorf dengan penelitian ini terletak pada teori 

yang digunakan, yakni register. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian 

Boellstrof meneliti register dalam bahasa gay. Sedangkan penelitian ini meneliti 

leksikon register teknologi liputan 6.com . 

Register bahasa sebagai pengetahuan dapat diajarkan di institusi pendidikan, 

seperti SMP/MTs, SMA dan SMK. Pengetahuan tentang register memberikan 

pemahaman kepada peserta didik bahwa bahasa adalah perihal penting dalam 

komunikasi. Pengetahuan yang diketahui berkenaan dengan keterkaitan register dan 

mata pelajaran tertentu di sekolah (Wahyudi, 2017:22-29) 

Setiap bidang ilmu teknologi pada dasarnya memiliki istilah khusus yang 

berhubungan dengan bidang ilmu bahasa. Artikel bidang teknologi liputan 6.com 

ditemukan banyak variasi kebahasaan yang dalam bidang sosiolinguistik disebut dengan 

register. Leksikon register  bidang teknologi berita liputan 6.com dapat digunakan 

sebagai umpan balik bagi pengajaran bahasa Indonesia, khususya pada siswa SMA 

kelas XII semester 1. Dengan standar kompetensi berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia setara tingkat semenjana dan kompetensi dasar 4.6 Menganalisis isi dan 

aspek kebahasaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun 

tulis. Pembelajaran tersebut dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuannya 

adalah siswa mampu mengenal ragam bahasa, siswa dapat proses dan hasil dengan 
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memperhatikan ciri atau pembeda kata, kalimat. Hal ini sesuai dengan standar 

kompentensi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat semenjana dan 

kompetensi dasar 4.9 Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks 

bermasyarakat. 

Berkaitan dengan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis 

leksikon register teknologi liputan 6.com dan implementasinya sebagai bahan ajar 

bahasa Indonesia di SMA. Artikel teknologi liputan 6.com memuat istilah-istilah yang 

digunakan oleh perkembangan teknologi. Selain itu, pemakaian bahasa dalam artikel 

teknologi liputan 6.com dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda pada setiap 

pembaca artikel teknologi liputan 6.com. Oleh karena itu, penelitian mengenai leksikon 

register teknologi liputan 6.com dianggap penting untuk dilakukan agar mayarakat 

dapat memahami bahasa teknologi secara umum. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Maleong, 

2007:4) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

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

atau pelaku yang diamati.  

Sutopo (2006:35-47)mengatakanbahwa data pada dasarnya merupakan bahan 

mentah yang berhasil dikumpul kan oleh peneliti dari dunia yang dipelajari. Dalam 

mengumpulkan data biasanya dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah leksikon register pada artikel bidang 

teknologi liputan 6.com. Sumber data merupakan bagian yang ikut berperan penting 

dalam sebuah penelitian, sumber data sangat mendukung dalam keabsahan data. 

Mahsun (2005:63) mengatakan sumber data adalah sumber penelitian darimana data itu 

diperoleh. Sumber data pada penelitian ini adalah artikel-artikel Bidang Teknologi 

Liputan 6.com edisi Oktober-Desember 2018. Wujud artikel berupa leksikon register 

berjumlah 15 artikel dengan data 30 leksikon resister. 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik catat. Pencatatan pada 

kartu data yang dilanjutkan dengan klasifikasi data (Sudaryanto 2015: 135).Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dan padan. Metode agih 

merupakan metode yang alat penentunya bagian dari bahasa yang bersangkutan itu 
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sendiri, alat penentu metode agih berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran 

penelitian itu sendiri, seperti kata (kata ingkar, preposisi, adverbia, dsb.), fungsi 

sintaksis (subjek, objek, predikat), klausa, silabe kata, dan titinada (Sudaryanto, 

2015:15-16). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan tentang bentuk leksikal register pada artikel bidang teknologi 

liputan 6.com. Bentuk leksikal register pada artikel bidang teknologi liputan 6.com 

meliputi nomina, verba, dan adjektiva.  

3.1 Bentuk Leksikal Register pada Artikel Bidang Teknologi Liputan 6.com 

3.1.1 Kata Nomina 

Kata nomina adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau 

semua benda dan segala yang dibendakan. Berikut hasil temuan kata nomina 

pada artikel bidang teknologi liputan 6.com. 

Tabel 1. Temuan Kata Nomina  Leksikal Register Artikel Bidang 

Teknologi Liputan 6.com 

No Data Register Makna Sumber 

1 Eternet menjadi pendukung 

situs kami. 

eternet kabel Komitmen 

Samsung 

Tingkatkan 

Pendidikan 

Berbasis 

Teknologi di 

Biak 

2 Dalam algoritme,hal yang 

penting untuk dipahami 

adalah logika kita dalam 

berpikir bagaimana cara 

untuk memecahkan masalah 

yang akan dibuat. Sebagai 

contoh, banyak permasalahan 

matematika yang mudah jika 

diselesaikan secara tertulis, 

tetapi cukup sulit jika kita 

terjemahkan ke dalam 

pemrograman. 

algoritme pemrogaman Komitmen 

Samsung 

Tingkatkan 

Pendidikan 

Berbasis 

Teknologi di 

Biak 

Berikut analisis mengenai kata nomina leksikal register artikel bidang 

teknologi Liputan 6.com. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
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a. Eternet menjadi pendukung situs kami(Liputan 6.com,Komitmen 

Samsung Tingkatkan Pendidikan Berbasis Teknologi di Biak).  

Pada data (1) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologi yang berupa kata nomina. Eternet termasuk kata nomina (kata 

benda). Eternet dalam bahasa Indonesia berarti kabel. Arti eternet dalam 

artikel tersebut adalah keluarga teknologi jejaring komputer untuk 

jaringan wilayah setempat (LAN).  

b. Dalam algoritme, hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita 

dalam berpikir bagaimana cara untuk memecahkan masalah yang akan 

dibuat. Sebagai contoh, banyak permasalahan matematika yang mudah 

jika diselesaikan secara tertulis, tetapi cukup sulit jika kita terjemahkan ke 

dalam pemrograman (Liputan 6.com,Komitmen Samsung Tingkatkan 

Pendidikan Berbasis Teknologi di Biak).  

 

Pada data (2) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologi yang berupa kata nomina. Algoritme termasuk kata nomina 

(kata benda). Algoritme dalam bahasa Indonesia berarti pemrogaman. Arti 

algoritme dalam artikel tersebut adalah urutan atau langkah-langkah 

untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis 

secara berurutan dalam diri siswa.  

3.1.2 Kata Verba 

Kata verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, 

pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Berikut hasil temuan kata verba 

pada artikel bidang teknologi liputan 6.com. 

Tabel 2. Temuan Kata Verba  

Leksikal Register Artikel Bidang Teknologi Liputan 6.com 

No Data Register Makna Sumber 

1 Berdasarkan hasil penelitian 

dari McKinsey Global 

Institute menyatakan hanya 

sekitar 5 persen dari total 

pekerjaan yang ada saat ini 

yakni console, hal ini 

sebagai pembuktian semakin 

canggihnya teknologi 

console bermain Saat Peran 

Manusia 

Digantikan 

Robot di 

Masa 

Depan 

2 Indonesia bukan hanya 

terkenal sebagai negara 

terkorup di dunia, melainkan 

juga Negara dengan yang 

crack melebar Saat Peran 

Manusia 

Digantikan 

Robot di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
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pesat akan kecanggihan 

teknologinya, teknologi yang 

semakin crack membuat 

masyarakat ikut terhanyut 

dalam perkembangan 

teknologi 

Masa 

Depan 

Berikut analisis mengenai kata verba leksikal register artikel bidang 

teknologi Liputan 6.com. 

a. Berdasarkan hasil penelitian dari McKinsey Global Institute menyatakan 

hanya sekitar 5 persen dari total pekerjaan yang ada saat ini yakni console, 

hal ini sebagai pembuktian semakin canggihnya teknologi (Liputan 6.com, 

Saat Peran Manusia Digantikan Robot di Masa Depan).  

Pada data (1) terdapat bentuk leksikal register pada bidang teknologi 

yang berupa kata verba. Consoletermasuk kata verba (kata kerja). 

Consoledalam bahasa Indonesia berarti bermain video. Arti consoledalam 

artikel tersebut adalah bermain video dengan sebuah mesin elektronik yang 

dirancang khusus untuk memainkan permainan video. Perangkat penampil 

grafiknya dapat berupa monitor komputer atau televisi. Berdasarkan 

penelitian McKinsey Global Institutesekitar 5 persen dari total pekerjaan 

yang ada saat ini yakni bermain video.  

b. Indonesia bukan hanya terkenal sebagai negara terkorup di dunia, melainkan 

juga Negara dengan yang pesat akan kecanggihan teknologinya, teknologi 

yang semakin crack membuat masyarakat ikut terhanyut dalam 

perkembangan teknologi (Liputan 6.com, Saat Peran Manusia Digantikan 

Robot di Masa Depan).  

 

Pada data (2) terdapat bentuk leksikal register pada bidang teknologi 

yang berupa kata verba. Cracktermasuk kata verba (kata kerja). Crackdalam 

bahasa Indonesia berarti melebar. Arti crack dalam artikel tersebut adalah 

teknologi yang semakin melebar membuat masyarakat ikut terhanyut dalam 

perkembangan teknologi, walaupun Indonesia terkenal dengan negara 

terkorup di dunia, namun juga Indonesia terkenal dengankecanggihan 

teknologinya.  

3.1.3 Kata Adjektiva 

Kata adjektiva adalah kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau 

pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih 

spesifik.Berikut hasil temuan kata adjektiva pada artikel bidang teknologi 

liputan 6.com. 
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Tabel 3. Temuan Kata Adjektiva  

Leksikal Register Artikel Bidang Teknologi Liputan 6.com 

No Data Register Makna Sumber 

1 Load yang dirasakan 

masyarakat Indonsia 

memunculkan teknologi 

perawatan kulit yakni 

shampo Clear sebagai solusi 

mutakhir untuk 

menghilangkan keto 

load beban Sampo 

dengan 

Teknologi 

Mutakhir 

Sikat Habis 

Ketombe 

2 Semakin majunya teknologi 

yang 

berkembang  belakangan 

ini, membuat semua lapisan 

masyarakat wajib 

beradaptasi, tak terkecuali. 

Derau juga mengancam 

seiring dengan 

berkembangnya teknologi, 

khususnya di negara Asia 

derau gangguan Men-PA-RB 

Minta ASN 

Adaptasi 

terhadap 

Kecanggihan 

Teknolo 

Berikut analisis mengenai kata adjektiva leksikal register artikel 

bidang teknologi Liputan 6.com. 

a.  Load yang dirasakan masyarakat Indonsia memunculkan teknologi 

perawatan kulit yakni shampo Clear sebagai solusi mutakhir untuk 

menghilangkan ketombe (Liputan 6.com, Sampo dengan Teknologi 

Mutakhir Sikat Habis Ketombe).  

Pada data (1) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologi yang berupa kata adjektiva. Load termasuk kata adjektiva (kata 

sifat). Loaddalam bahasa Indonesia berarti beban. Arti load dalam artikel 

tersebut adalah beban atau muatan masyarakat Indonesia ketika 

menghadapi kulit kepala yang penuh ketombe. Shampo clear keluar 

sebagai teknologi mengatasi keresahan masyarakat Indonesia akibat 

ketombe.  

b. Semakin majunya teknologi yang berkembang  belakangan ini, membuat 

semua lapisan masyarakat wajib beradaptasi, tak terkecuali. Derau juga 

mengancam seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya di 

negara Asia (Liputan 6.com, Men-PA-RB Minta ASN Adaptasi terhadap 

Kecanggihan Teknologi).  
 

Pada data (2) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologi yang berupa kata adjektiva. Derau termasuk kata adjektiva 
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(kata sifat). Deraudalam bahasa Indonesia berarti gangguan sinyal. Arti 

derau dalam artikel tersebut adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat 

akustik (suara), elektris, maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem 

(rangkaian listrik/ elektronika) dalam bentuk gangguan yang bukan 

merupakan sinyal yang diinginkan. 

3.1.4 Frasa Nomina 

Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas 

sebuah kata benda. Berikut hasil temuan frasa nomina pada artikel bidang 

teknologi liputan 6.com. 

Tabel 4. Temuan Frasa Nomina  

Leksikal Register Artikel Bidang Teknologi Liputan 6.com 

No Data Register Makna Sumber 

1 Automatic data processing 

cepat diproses oleh program 

sebagai langkah dalam 

mengembangkan inovasi dan 

motivasi 

automatic 

data 

processing 

pemrosesan 

data 

Komitmen 

Samsung 

Tingkatkan 

Pendidikan 

Berbasis 

Teknologi di 

Biak 

2 Hotspot menjadi fasilitas 

dalam proses pembelajaran 

untuk mengukur pemahaman 

siswa adalah dengan metode 

pemberian tugas. Pemberian 

tugas bisa dalam bentuk 

ulangan, tugas harian, tugas 

lisan dan tugas praktik 

hotspot area 

bersinyal 

Komitmen 

Samsung 

Tingkatkan 

Pendidikan 

Berbasis 

Teknologi di 

Biak 

Berikut analisis mengenai frasa nomina leksikal register artikel bidang 

teknologi Liputan 6.com. 

a. Automatic data processing cepat diproses oleh program sebagai langkah 

dalam mengembangkan inovasi dan motivasi (Liputan 6.com,Komitmen 

Samsung Tingkatkan Pendidikan Berbasis Teknologi di Biak).  

 

Pada data (1) terdapat bentuk leksikal register pada bidang teknologi 

yang berupa frasa nomina. Automatic data processing termasuk frasa 

nomina. Automatic Data Processing dalam bahasa Indonesia berarti 

pemrosesan data secara otomatis.Automatic Data Processing dalam artikel 

tersebut bermakna pemrosesan data secara otomatis yang dilakukan siswa 
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melalui program Komitmen Samsung sebagai bentuk inovasi dan motivasi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

b. Hotspot menjadi fasilitas dalam proses pembelajaran untuk mengukur 

pemahaman siswa adalah dengan metode pemberian tugas. Pemberian tugas 

bisa dalam bentuk ulangan, tugas harian, tugas lisan dan tugas praktik 

(Liputan 6.com,Komitmen Samsung Tingkatkan Pendidikan Berbasis 

Teknologi di Biak).  
Pada data (2) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologiyang berupa frasa nomina. Hotspot termasuk frasa nomina.Dalam 

bahasa Indonesia berarti area bersinyal yang merujuk pada tempat-tempat 

tertentu (biasanya tempat umum) yang memiliki layanan internet dengan 

menggunakan teknologi Wireless LAN.Hotspot dalam artikel tersebut 

bermakna terdapat layanan internet di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan 

Kristen (SD YPK) di Biak, Papua sebagai metode dalam pembelajaran 

mandiri siswa. 

3.1.5 Frasa Verba 

Frasa verba adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif 

maksudnya di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai 

predikat dan hanya memiliki satu makna gramatika.Berikut hasil temuan frasa 

verba pada artikel bidang teknologi liputan 6.com. 

Tabel 5. Termuan Frasa Verba  

Leksikal Register Artikel Bidang Teknologi Liputan 6.com 

No Data Register Makna Sumber 

1 Access yang didapat siswa 

sangat beragam, 

diantaranya 

kreativitasdalam 

mengembangkan bakatnya 

access jalan masuk Komitmen 

Samsung 

Tingkatkan 

Pendidikan 

Berbasis 

Teknologi 

di Biak 

2 Access time yang 

dibutuhkan tidak lama, 

tergantung kemampuan 

dari siswa itu sendiri. 

Access time dalam bahasa 

access time waktu akses Komitmen 

Samsung 

Tingkatkan 

Pendidikan 

Berbasis 

Teknologi 

di Biak 
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Berikut analisis mengenai frasa verba leksikal register artikel bidang 

teknologi Liputan 6.com. 

1) Access yang didapat siswa sangat beragam, diantaranya kreativitasdalam 

mengembangkan bakatnya (Liputan 6.com,Komitmen Samsung 

Tingkatkan Pendidikan Berbasis Teknologi di Biak).  

 

Pada data (1) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologi berupa frasa verba. Access termasuk frasa verba. Access dalam 

bahasa Indonesia adalah akses yang berarti jalan masuk, yakni jalan 

masuk siswa dalam acara Komitmen Samsung sangat beragam. Jalan 

masuk tersebut diantaranya kreativitas dalam mengembangkan bakat 

siswa.  

 

2) Access time yang dibutuhkan tidak lama, tergantung kemampuan dari 

siswa itu sendiri. Access time dalam bahasa indonesia adalah waktu akses 

yang artinya lamanya waktu yang diperlukan(Liputan 6.com,Komitmen 

Samsung Tingkatkan Pendidikan Berbasis Teknologi di Biak).  

 

Pada data (2) terdapat bentuk leksikal register pada bidang 

teknologi yang berupa frasa verba. Access time termasuk frasa verba. 

Dalam bahasa Indonesia berarti waktu akses. Access time dalam artikel 

tersebut bermakna waktu yang diperlukan untuk memindahkan informasi 

dari satu sumber ke sumber lain. 

3.2 Implementasi Bentuk Leksikal Register pada Artikel Bidang Teknologi 

Liputan 6.comsebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA 

Hasil penelitian mengenai bentuk leksikal register pada artikel bidang teknologi liputan 

6.com dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMA, yakni 

pada siswa SMA kelas XII semester 1. Standar kompetensi berkomunikasi dengan 

bahasa Indonesia setara tingkat semenjana dan kompetensi dasar 4.6Menganalisis isi 

dan aspek kebahasaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun 

tulis dan kompetensi dasar 4.9 Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam 

konteks bermasyarakat. 

3.2.1 Kata Nomina 

1) Eternet menjadi pendukung situs kami. 
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Pada data (1) terdapat bentuk leksikal register pada teks editorial yang berupa 

kata nomina. Eternet termasuk kata nomina (kata benda). Eternet dalam bahasa 

Indonesia berarti kabel. Arti eternet dalam artikel tersebut adalah keluarga 

teknologi jejaring komputer untuk jaringan wilayah setempat (LAN).  

3.2.2 Kata Verba 

2) Berdasarkan hasil penelitian dari McKinsey Global Institute menyatakan 

hanya sekitar 5 persen dari total pekerjaan yang ada saat ini yakni console, hal 

ini sebagai pembuktian semakin canggihnya teknologi. 
 

Pada data (2) terdapat bentuk leksikal register pada teks editorial yang 

berupa kata verba. Consoletermasuk kata verba (kata kerja). Consoledalam 

bahasa Indonesia berarti bermain video. Arti consoledalam artikel tersebut 

adalah bermain video dengan sebuah mesin elektronik yang dirancang khusus 

untuk memainkan permainan video. Perangkat penampil grafiknya dapat berupa 

monitor komputer atau televisi. Berdasarkan penelitian McKinsey Global 

Institutesekitar 5 persen dari total pekerjaan yang ada saat ini yakni bermain 

video.  

3.2.3 Kata Adjektiva 

3) Load yang dirasakan masyarakat Indonsia memunculkan teknologi perawatan 

kulit yakni shampo Clear sebagai solusi mutakhir untuk menghilangkan 

ketombe. 

 

Pada data (3) terdapat bentuk leksikal register pada teks editorial yang 

berupa kata adjektiva. Load termasuk kata adjektiva (kata sifat). Loaddalam 

bahasa Indonesia berarti beban. Arti load dalam artikel tersebut adalah beban 

atau muatan masyarakat Indonesia ketika menghadapi kulit kepala yang penuh 

ketombe. Shampo clear keluar sebagai teknologi mengatasi keresahan 

masyarakat Indonesia akibat ketombe.  

3.2.4 Frasa Nomina 

4) Automatic data processing cepat diproses oleh program sebagai langkah dalam 

mengembangkan inovasi dan motivasi. 

 

Pada data (4) terdapat bentuk leksikal register pada teks editorial yang 

berupa frasa nomina. Automatic data processing termasuk frasa nomina. 

Automatic Data Processing dalam bahasa Indonesia berarti pemrosesan data 

secara otomatis.Automatic Data Processing dalam artikel tersebut bermakna 
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pemrosesan data secara otomatis yang dilakukan siswa melalui program 

Komitmen Samsung sebagai bentuk inovasi dan motivasi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan.  

3.2.5 Frasa Verba 

5) Access yang didapat siswa sangat beragam, diantaranya kreativitasdalam 

mengembangkan bakatnya (Liputan 6.com,Komitmen Samsung Tingkatkan 

Pendidikan Berbasis Teknologi di Biak).  
 

Pada data (5) terdapat bentuk leksikal register pada teks editorial berupa 

frasa verba. Access termasuk frasa verba. Access dalam bahasa Indonesia adalah 

akses yang berarti jalan masuk, yakni jalan masuk siswa dalam acara Komitmen 

Samsung sangat beragam. Jalan masuk tersebut diantaranya kreativitas dalam 

mengembangkan bakat siswa.  

  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis mengenai bentuk leksikal register pada artikel bidang 

teknologi liputan 6.com dan implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar bahasa 

Indonesia di SMA, ada dua hal yang dapat dituliskan. 1) Bentuk leksikal register pada 

artikel bidang teknologi liputan 6.com meliputi kata nomina berjumlah 7, kata verba 

berjumlah 15, kata adjektiva berjumlah 4, frasa nomina berjumlah 14, dan frasa verba 

berjumlah 10. 2) Implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di 

SMA kelas XII yakni Kompetensi Dasar (KD) 4.6 Menganalisis isi dan 

aspek kebahasaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun 

tulis. dan Kompetensi Dasar (KD) 4.9 Menyimak untuk memahami informasi lisan 

dalam konteks bermasyarakat. 
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