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BAB I 

          PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Zaman dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat berbagai 

cara berkomunikasi dapat dijangkau dengan mudah oleh setiap orang. 

Berkomunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya  yakni dengan 

menggunakan media sosial sehingga tidak mengharuskan orang untuk bertemu. 

Komunikasi yang dilakukan di media sosial memiliki sifat praktis, mudah dan 

cepat. Hal tersebut cocok dengan gaya hidup masyarakat era milenial dengan 

mobilitas tinggi. Seiring dengan fenomena tersebut, berbagai aplikasi media sosial 

muncul untuk membantu masyarakat agar dapat berkomunikasi dengan mudah. 

Sebagian besar aplikasi ini dapat diunduh dengan bebas tanpa dikenakan biaya bagi 

siapapun yang mengunduh aplikasi media sosial. 

Salah satu aplikasi media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi 

adalah whatsapp. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan kepada media 

sosial whatsapp. Whatsapp merupakan sebuah aplikasi yang mnenyediakan fitur 

obrolan, pesan suara, panggilan video dan lainnya. Aplikasi whatsapp hingga saat 

ini telah diunduh oleh lebih dari satu milyar orang. Dapat diketahui bahwa 

whatsapp dapat atau boleh dioperasikan oleh siapapun yang berusia lebih dari tiga 

tahun. Selain itu dapat dilihat bahwa aplikasi whatsapp merupakan aplikasi 

peringkat pertama di antara aplikasi chat yang lain. Whatsapp juga mendapatkan 

rating 4.4/5 dari para penggunanya. Informasi tersebut dapat 
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diketahui secara resmi dari informasi lengkap yang disediakan oleh 

playstore pada halaman aplikasi whatsapp.  

Whatsapp adalah aplikasi pesan seluler lintas platform yang memungkinkan 

para pemakainya untuk bertukar pesan tanpa harus membayar menggunakan pulsa. 

Semua ponsel yang mengunduh whatsapp kini bisa berkirim pesan satu sama lain. 

Ini dimungkinkan karena whatsapp beroperasi memakai paket data internet yang 

dipakai untuk mengirim email dan menjelajahi interenet, sehingga mengirim pesan 

dan tetap berhubungan dengan teman-teman tidak akan dikenakan biaya (Nasrullah, 

2015:45). Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa whatsapp merupakan aplikasi 

yang memiliki banyak pengaruh tehadap fenomena bahasa mengingat jumlah 

penggunanya yang besar. Hal ini membuat topik peneitian ini menjadi menarik. 

Mudahnya akses untuk menggunakan aplikasi whatsapp ini, membuat 

whatsapp dapat dijangkau oleh siapapun, tidak terkecuali anak-anak. Menurut 

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang masuk ke 

dalam kategori anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. 

Menurut undang-undang tersebut janin yang ada dalam kandungan, bayi hingga 

remaja yang belum berusia delapan belas tahun dapat disebut sebagai anak. 

Berdasarkan Kamus Besaar Bahasa Indonesia tentang definisi anak-anak, 

disebutkan bahwa anak-anak adalah anak yang masih kecil belum dewasa. 

Sementara definisi dewasa menurut kitab hukum perdata  di Indonesia, usia dewasa 

dimulai saat seseorang memasuki  usia 21  tahun atau sudah pernah menikah. Dari 

beberapa referensi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa usia sebelum memasuki 

masa dewasa, masih dapat disebut sebagai anak-anak.  
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Anak-anak dengan usia sebelas tahun hingga tiga belas tahun merupakan 

fokus kajian dalam penelitian ini. Anak dengan usia sebeas tahun dipilih karena 

pada usia ini, menurut Jean Piaget dalam Suparno, 2001 telah mencapai tahap 

operasi formal. Pada tahap tersebut anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. 

Anak pada usia itu telah dapat berkomunikasi dengan baik.  

Anak dengan usia tiga belas tahun dipilih karena pada usia ini mereka 

memulai kehidupan dalam fase awal remaja, seperti yang dinyatakan oleh Hurlock 

(1990: 206) bahwa Hurlock membagi masa remaja menjadi dua, yakni: masa 

remaja awal dimulai dari umur tiga belas tahun dan masa remaja akhir yang 

berakhir pada umur tujuh belas tahun.  Anak dengan fase tersebut mulai banyak 

berinteraksi dengan lawan bicara yang beragam usianya sehingga variasi bahasa 

yang digunakan juga bermacam-macam. Pemakaian aplikasi whatsapp oleh anak 

pada umumnya dimulai saat anak berusia sebelas hingga tiga belas tahun.  

Variasi bahasa pada anak dan orang dewasa tentu merupakan hal yang 

berbeda. Berdasarkan usia terdapat berbagai perbedaan pada bahasa yang 

digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa dalam kehidupan sehari-harinya. Usia 

tentu dapat membedakan cara berbahasa.  Anak-anak memiliki ragam tutur yang 

hanya bersifat sementara dan akan ditinggalkan ketika anak- anak menjelang 

remaja. Kosakata anak-anak akan berkisar pada yang ada di sini dan yang sekarang 

(Sumarsono, 2013: 138). Berbagai macam latar belakang individu yang 

menggunakan fitur whatsapp secara spontan dapat menimbulkan berbagai variasi-

variasi bahasa. Variasi bahasa pada dasarnya merupakan salah satu ragam bahasa 

yang mendukung proses komunikasi. Variasi bahasa merupakan cermin tidak 
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seragamnya bahasa dalam masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan pemakai 

bahasa (Nababan 1984:49).  

Sebagai sebuah langue, sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem 

yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu, namun karena penutur bahasa 

tersebut meski dalam masyarakat tutur tidak merupakan kumpulan manusia yang 

homogen, maka wujud bahasa yang kongkret menjadi tidak seragam. (Chaer, 2004) 

Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan 

oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para 

penuturnya yang tidak homogen (Nugrawiyati, 2016) 

Pada kenyataanya bahasa adalah sesuatu yang kaya raya dengan 

keanekaragaman aktualisasinya. Perwujudan bahasa itu bagitu sangat luasnya 

sehingga variasi-variasi itu seakan tanpa batas (Alwasilah dalam Asrori, 2001: 95) 

Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian sebab kabupaten 

Sidoarjo adalah sebuah daerah kabupaten dengan bermacam-macam kegiatan 

ekonomi, dan latar belakang sosial penduduk yang dapat terbilang cukup beragam 

di setiap kecamatan. Contohnya, di Kecamatan Sidoarjo mewakili daerah perkotaan 

dengan masyarakat urban. Kecamatan Tanggulangin, mewakili daerah industri 

yang di sana terletak industri besar dan cukup terkenal, yakni industri tas 

tanggulangin. Tidak hanya itu, Kecamatan Buduran dan Gedangan juga mewakili 

daerah industri sebab di dua kecamatan tersebut terletak banyak pabrik-pabrik 

mulai dari pabrik alat masak hingga pakan hewan. Selain pabrik, tambak-tambak 

ikan juga banyak terletak di kecamatan Gedangan dan kecamatan Buduran. 
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Kecamatan Waru mewakili daerah dengan penduduk yang lingkungannya dekat 

dengan persawahan. Kecamatan Sukodono mewakili daerah yang di sana terletak 

banyak pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis keislaman. 

Keberagaman latar belakang sosial dan identitas pada masyarakat di setiap 

kecamatan, dapat memungkinkan hal tersebut menjadikan penggunaan variasi 

bahasa masyarakat Sidoarjo pada setiap kecamatan berbeda. Pada sebuah contoh 

kasus yang terdapat pada anak dengan tempat tinggal di wilayah Sidoarjo kota, ia 

mengirimkan pesan whatsapp kepada orangtuanya dengan menggunakan bahasa 

Jawa kasar.  

“Pak, aku dulin yo” ‘pak aku main ya’ 

Kecamatan Sidoarjo kota adalah kecamatan dengan ciri khas masyarakat 

urban yang di sana terletak banyak pusat perbelanjaan dan restoran cepat saji yang 

berasal dari luar negeri. Masyarakat di tengah kota dapat mengakses hal-hal yang 

bersifat modern lebih mudah dibanding dengan masyarakat di wilayah lain yang 

berada di tepi kabupaten Sidoarjo.  

Lain halnya dengan anak yang bertempat tinggal di kecamatan Sukodono, 

ia mengirimkan pesan whatsapp kepada orangtuanya dengan menggunakan bahasa 

jawa halus.  

“Bu, kulo teng griyane Mbak Faiz sik” ‘bu, aku pergi ke rumah 

Mbak Faiz dulu’ 
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Kecamatan Sukodono merupakan salah satu wilayah di Sidoarjo yang di 

dalamnya terletak banyak pondok pesantren. Masyarakat yang tinggal di sekitar 

pondok pesantren sebagian besar adalah masyarakat yang masih memperhatikan 

unggah-ungguh dengan sangat hati-hati. Meskipun tidak tinggal di dalam pondok 

pesantren, masyarakat di sekitar pondok pesantren masih sering mengikuti 

kegiatan-kegiatan seperti ngaji maknai yang dilaksanakan di dalam pondok 

pesantren sehingga nilai-nilai moral melekat dalam sebagian besar masyarakat 

kecamatan Sukodono. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam penggunaan bahasa.  

Adanya banyak keberagaman kondisi alam, kegiatan ekonomi penduduk 

dan latar belakang sosial lainnya yang menjadi satu dalam sebuah kabupaten, 

membuat masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan menarik untuk diteliti. 

Khususnya dalam hal variasi berbahasa.  

Penggunaan bahasa oleh masyarakat kabupaten Sidoarjo menggunakan 

bahasa jawa ngoko dalam kegiatan sehari-hari, namun masih memperhatikan 

norma-norma dalam penggunaan bahasa dengan orang tua. Namun dalam 

penggunaan bahasa dalam aplikasi dalam jaringan whatsapp yang digunakan oleh 

anak-anak di kabupaten Sidoarjo, terdapat berbagai macam penggunaan bahasa 

sesuai dengan konteks dan latar belakang setiap anak.  

Pada penelitian ini, variasi bahasa pada anak dalam komunikasi di media 

sosial akan dianalisis menggunakan variasi bahasa menurut segi penuturnya, variasi 
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bahasa dari segi pemakaian, variasi bahasa dari segi keformalan dan variasi bahasa 

dari segi sarana.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalahnya adalah : 

1.2.1 Bagaimanakah bentuk variasi bahasa yang digunakan  

anak-anak di kabupaten Sidoarjo pada komunikasi dalam jaringan 

whatsapp? 

1.2.2 Apa sajakah faktor yang melatarbelakangi penggunaan  

variasi bahasa anak-anak di kabupaten Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1.3.1  Mendeskripsikan bentuk variasi bahasa yang digunakan olehanak-anak 

 di kabupaten Sidoarjo dalam komunikasi dalam jaringan whatsapp 

1.3.2 Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi penggunaan variasi bahasa 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Variasi Bahasa Anak pada Komunikasi dalam 

jaringan Whatsapp di Kabupaten Sidoarjo” ini dapat memberikan manfaat teoretis 

dan manfaat praktis, sebagai berikut :  
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan di bidang linguistik terutama kajian sosiolinguistik.  Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah wawasan mengenai variasi bahasa anak  khususnya 

dalam penggunaannya di komunikasi dalam jaringan whatsapp.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai 

penggunaan variasi bahasa pada anak, khususnya dalam komunikasi di aplikasi 

whatsapp 

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai 

variasi  bahasa anak khususnya di komunikasi dalam jaringan whatsapp. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat untuk membatasi masalah yang terdapat dalam 

suatu penelitian. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk 

menghindari luasnya suatu permasalahan serta membuat penelitian menjadi lebih 

fokus dan efisien.  Berdasarkan rumusan masalah yang telah tercantum di atas, 

maka penelitian ini hanya dibatasi pada topik penggunaan variasi bahasa 

berdasarkan segi penutur, segi pemakaian, segi keformalan dan segi sarana. Penutur 

merupakan anak-anak yang berusia sebelas hingga tiga belas tahun pada tahun 2019 
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– 2020. Hal tersebut ditentukan karena penelitian dilakukan pada rentang tahun 

2019 –2020. Penutur adalah anak-anak yang tinggal di kecamatan Taman, 

kecamatan Waru, kecamatan Sukodono, kecamatan Sidoarjo, kecamatan Candi dan 

kecamatan Tanggulangin.  Selain itu objek penelitian dipastikan yang memiliki 

sedikitnya satu akun whatsapp. Topik percakapan dalam whatsapp yang akan 

diteliti adalah pecakapan yang bersifat umum, hal ini ditujukan untuk menghormati 

ranah privasi. Beberapa topik tersebut di antaranya adalah percakapan saat anak 

meminta izin kepada orangtua, dan percakapan saat mengajak temannya bermain 

bersama.   

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak di 

kabupaten Sidoarjo pada komunikasi dalam jaringan whatsapp belum pernah 

dilakukan, akan tetapi terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

berhubungan dengan topik penelitian ini.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh : 

Qomariyah (2019) meneliti tentang “Variasi Bahasa dalam Transaksi Jual 

Beli Handphone di Grup Facebook Jual Beli Handphone Surabaya: Kajian 

Sosiolinguistik”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 

penggunaan variasi bahasa, penggunaan variasi bahasa berdasarkan segi 

pemakainya dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya variasi bahasa 

melalui berbagai macam kategori yang terdapat dalam  transaksi  jual beli di grup 

facebook jual  beli handphone Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa 



10 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI VARIASI BAHASA ANAK...                     ARINI AZIZAH 

munculnya variasi bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

faktor prestisius, faktor kekinian, dan faktor teknologi. 

Penelitian milik Qomariyah dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka 

sebab terdapat kaitannya dengan penelitian ini yakni membahas tentang variasi 

bahasa. Selain membahas variasi bahasa, penelitian milik Qomariyah juga 

meneliti faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya variasi bahasa 

sehingga dapat dijadikan referensi dalam sistematika penyusunan penulisan.  

Rakhmawati (2019) dalam skripsi yang berjudul “Variasi Bahasa 

Mahasiswi asal Pulau Bawean di Universitas Airlangga Surabaya : Kajian 

Sosiolinguistik”.  Penelitian ini menunjukkan adanya bentuk penggunaan variasi 

bahasa campuran berdasarkan aspek leksikon dalam konteks formal dan konteks 

informal. Dalam konteks formal variasi bahasa cenderung menggunakan bahasa 

Indonesia. Sedangkan, dalam konteks informal cenderung menggunakan bahasa 

Jawa dan bahasa Indonesia. Adanya bentuk bunyi yang mengarah pada bahasa Jawa 

misalnya mare, nengkene, bennyak, kammes, dan petto. Bentuk variasi bahasa 

campuran terjadi antara bahasa Indonesia, bahasa dialek Bawean, bahasa Jawa, dan 

bahasa Madura. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ditemukan 

dalam data yaitu faktor usia, faktor etnis yang berbeda, faktor keakraban, faktor 

saling menghormati dan faktor daerahasal. 

Terdapat kaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dengan 

penelitian ini,  yakni sama-sama meneliti variasi bahasa yang digunakan oleh suatu 

masyarakat dan faktor-faktor penyebab penggunaan variasi bahasa. Perbedaan 
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kedua penelitian ini terletak pada usia yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini 

akan meneliti bahasa tulis, bukan bahasa lisan seperti yang dilakukan oleh peneliti 

di atas.  

Svendsen (2018) dalam sebuah jurnal internasional yang berjudul “The 

dynamics of citizen sociolinguistics” menjelaskan perihal macam-macam bahasa 

yang digunakan oleh orang-orang dengan usia kategori muda. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa  

sosiolinguistik citizen memiliki potensi untuk memajukan dampak sosial 

sosiolinguistik dengan membangun dialog antara akademis dan masyarakat sekitar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Svendsen memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini, yakni sama-sama meneliti tentang variasi bahasa yang digunakan 

oleh anak-anak. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian Svendsen, 

yakni Svendsen meneliti juga bahasa-bahasa yang digunakan anak dalam 

kehidupan sehai-hari, tidak hanya pada komunikasi online. Penelitian ini hanya 

berfokus pada komunikasi online.   

Penelitian milik Rochmania (2018) yang berjudul “Variasi Bahasa dalam 

Komunikasi Antarpenutur dalam Wedding Mahar Agung Organizer di Surabaya: 

Kajian Sosiolinguistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variasi 

bahasa dan arti bahasa yang digunakan pada komunikasi wedding Organizer di 

Surabaya serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian variasi 

bahasa dalam komunikasinya. Interaksi yang terjadi yaitu antara sesama tim 

wedding organizer, klien, dan juga vendor. Variasi bahasa yang digunakan oleh 



12 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI VARIASI BAHASA ANAK...                     ARINI AZIZAH 

penutur dalam wedding organizer cenderung menggunakan bahasa formal 

Indonesia, dari bahasa Inggris dan bahasa Jawa sebagai bahasa Interaksi. Wujud 

dari variasi yang dihasilkan dari penelitian ini terbagi menjadi variasi bahasa 

Inggris ke dalam bahasa Indonesia, serta variasi dari bahasa Jawa atau dialek lokal 

ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, diantaranya 

terdapat kata, frasa, singkatan dan beberapa istilah dalam wedding organizer. 

Diikuti dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya variasi bahasa tersbut. 

1.7  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan yang terbagi atas latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan.  

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk analisis data 

penelitian.  

Bab III merupakan metode penelitian yang di dalamnya menyajikan sumber 

data, metode penelitian dan metode penyajian data.  

Bab IV merupakan hasil pembahasan dan analisis data yang telah terkumpul 

Bab V adalah penutup yang berisi tentang simpulan penelitian dan saran.   


