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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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. Masyarakat tidak akan berjalan tanpa komunikasi. 

Komunikasi dalam hal ini dengan “mempergunakan bahasa”, adalah alat vital 

bagi masyarakat manusia. 

Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk yang 

berbudaya, manusia berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam berinteraksi 

diperlukan aturan, norma, dan etika agar hubungan manusia satu dengan yang 

lain harmonis. Komunikasi secara lisan seseorang harus memperhatikan etika 

berbahasanya dan kalimat atau tutur kata yang diucapkannya agar tidak 

menyinggung perasaan. Misalnya, kaidah dan norma yang berlaku pada 

masyarakat tempat seseorang berkomunikasi dengan orang lain. 

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 
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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 gejala 

sosial. Perbedaan kata yang melekat pada kata tentunya mempengaruhi makna 

yang dibentuk. 

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 X 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 
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mencapai beberapa tujuan. Tujuannya adalah siswa mampu mengenal ragam 

bahasa, siswa dapat proses dan hasil dengan 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. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, terdapat dua masalah 

yang perlu dibahas. 

1. Bagaimanakan bentuk leksikal register pada artikel bidang teknologi liputan 

6.com? 

2. Bagaimana implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar bahasa Indonesia 

di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang hendak dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk leksikal register pada artikel bidang teknologi liputan 

6.com. 

2. Memaparkan implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar bahasa 

Indonesia di SMA. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian memiliki dua manfaat.  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini secara teoretis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

bahasa khususnya pada penelitian tentang kategori leksikal register pada artikel 

bidang teknologi.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini sumbangan pemikiran 

terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai leksikal register 

sehingga dapat dijadikan referensi dan dapat memberikan masukan bagi pihak-

pihak yang tertarik atau berkecimpung di dunia kebahasaan. Manfaat dalam 

bidang teknologi adalahsebagai wahana penyampaian ilmu pegatahuan dan 

teknologi kepada masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan 

ciri-ciri tertentu dalam pemasyarakatan ilmu pengatahuan dan teknologi 

merupakan masyarakat moderen dan canggih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


