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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh 

masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Artinya, 

tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan 

konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut (Chaer, 2007:45). 

Selain itu, bahasa juga bersifat konvensional karena makna yang terkandung 

dalam sebuah kata bergantung pada kesepakatan masyarakat pemakai bahasa yang 

bersangkutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan bahasa. 

Di dalam unsur bahasa terdapat unsur human atau manusia, yakni bahasa 

itu bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya 

dimiliki oleh manusia. Manusia yang menggunakan bahasa disebut penutur 

bahasa. Keberadaan bahasa dalam masyarakat tidak saja muncul secara alami, 

tetapi juga dapat muncul dikarenakan latar belakang masyarakat yang heterogen, 

mulai dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, juga status sosial dan 

ekonomi. Ada kalanya masyarakat penutur tersebut sengaja menciptakan variasi-

variasi bahasa sesuai dengan konvensi yang mereka sepakati agar memudahkan 

penyampaian informasi di dalam suatu proses komunikasi. Bahasa memiliki 

beragam variasi karena bahasa itu digunakan di segala bidang kehidupan oleh 

masyarakat yang aktif dan dinamis dalam mengembangkan berbagai segi 
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kehidupannya, maka dari segi bahasanya pun akan terjadi sejumlah kreativitas dan 

memunculkan berbagai inovasi. 

Adanya variasi-variasi bahasa menjadi salah satu bukti munculnya bahasa-

bahasa tertentu yang digunakan suatu kelompok masyarakat dalam percakapan 

sehari-hari. Perbedaan pekerjaan, profesi jabatan, atau tugas penutur juga dapat 

menyebabkan adanya variasi sosial. Perbedaan bahasa mereka terutama karena 

lingkungan tugas mereka dan apa yang mereka kerjakan. Perbedaan variasi bahasa 

tersebut dapat terlihat dari bidang kosakata yang mereka gunakan. 

Chaer dan Agustina (2004: 62-63) membedakan variasi bahasa dari segi 

penutur dan dari segi pemakaiannya atau fungsinya. Variasi bahasa bila ditinjau 

dari segi penutur disebut (1) idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat 

perseorangan; (2) dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang 

jumlahnya relatif, berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu; (3) 

kronolek atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh 

kelompok sosial pada masa tertentu; (4) sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi 

bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya, 

sedangkan variasi bahasa yang ditinjau dari segi pemakaiannya atau fungsinya 

disebut register atau biasa disebut dengan fungsiolek.  

Register adalah variasi bahasa menyangkut bahasa itu digunakan untuk 

keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang jurnalistik, militer, pertanian, 

perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. variasi bahasa dari segi pemakaian ini 

yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosakata. (Chaer, 2004: 68). 

Register menurut (Chaedar), adalah ragam bahasa yang dipergunakan untuk 
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maksud tertentu, sebagai kebalikan dari dialek sosial dan regional (yang bervariasi 

karena penuturnya).  

Register bisa dibatasi lebih sempit dengan acuan pokok ujaran misalnya 

mengail, judi, dan sebagainya; pada media atau modus wacana misalnya surat 

elektronik; atau pada tingkat keformalan atau tingkah wacana seperti formal, 

santai, biasa, intim, dan sebagainya. Selanjutnya, register menurut (Halliday) 

merupakan konsep semantik, yang didefinisikan sebagai suatu susunan makna 

yang dihubungkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu dari medan, 

pelibat dan sarana. Register mencerminkan aspek lain dari tingkat sosial, yaitu 

proses sosial yang merupakan macam-macam kegiatan sosial yang biasanya 

melibatkan banyak orang. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa register 

adalah ragam bahasa yang digunakan saat ini, tergantung pada apa yang sedang 

dikerjakan dan sifat kegiatannya. 

Pekerja adalah orang yang bekerja di pabrik dan sebagainya atau orang 

yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan (KBI, 2010: 368), 

sedangkan salon adalah ruang, kamar yang diatur dan dihias dengan baik untuk 

menerima tamu dan sebagainya; salon kecantikan atau,  tempat wanita merawat 

kecantikan (merias, menata rambut dan sebagainya) (KBI, 2010: 440). Jadi, jika 

didefinisikan pekerja salon kecantikan adalah seseorang yang bekerja di suatu 

tempat, yang menawarkan jasa perawatan diri kepada para pelanggan.  

Seorang pekerja salon harus mampu melayani pelanggan agar pelanggan 

tersebut kembali berkunjung lagi ke salon. Dengan begitu, salon akan mempunyai 

banyak pelanggan tetap dan mampu mendatangkan keuntungan yang besar untuk 
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pemilik dan pekerja salon. Jika membahas masalah salon dan pekerja salon, hal 

ini tidak terlepas dari bahasa yang mereka gunakan, perkembangan bahasa 

dikalangan kalangan pekerja salon secara umum berkaitan erat dengan aspek 

sosiolinguistik tetapi secara kaidah.  

Ragam register pekerja salon kecantikan di Bojonegoro diciptakan melalui 

proses kreatif yang memprioritaskan pada hal yang bersifat mana suka, 

berdasarkan kreativitas. Artinya, menciptakan suatu variasi bahasa unik, yang 

dihasilkan melalui cara-cara atau rumus tertentu (Sugiri, 1997). Salah satu 

kelompok sosial yang memiliki ragam register adalah para pekerja salon 

kecantikan yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Menurut peneliti Kabupaten 

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk yang 

padat. Hal ini ditunjukkan dengan seiringnya peningkatan jumlah kegiatan 

industrialisasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro. Perkembangan perekonomian 

masyarakat pun semakin merangkak naik dan ini berdampak pada kebutuhan yang 

diperlukan oleh masyarakat juga semakin besar.  

Kondisi lingkungan di Bojonegoro saat ini membuat masyarakat semakin 

meningkatkan kebutuhannya, salah satunya kebutuhan gaya hidup atau lifestyle. 

Tren yang saat ini berkembang adalah kebutuhan masyarakat untuk merawat diri 

dengan pergi ke salon. Salon sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

dengan kesibukan tinggi dan tekanan hidup yang besar, khususnya di Kabupaten 

Bojonegoro yang dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan salon kecantikan dan 

spa yang ada di kabupaten tersebut. Semakin tinggi kesibukan, semakin 

membutuhkan orang lain untuk merawat dirinya. Tidak terkecuali masyarakat 
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Bojonegoro, kesibukan yang semakin tinggi juga membuat masyarakat semakin 

sering datang ke salon. Kedatangan para pelanggan ke salon secara tidak langsung 

mencipatkan suatu interaksi antara masyarakat dengan para pekerja salon ini, di 

tengah berjalannya aktivitas salon para pekerja ini juga menggunakan ragam 

register mereka untuk berkomunikasi. 

Penelitian ini memiliki dasar awal dari sebuah kegiatan disalah satu salon 

di Kabupaten Bojonegoro, yang para pekerjanya menggunakan register ketika 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang ahli dalam bidang kecantikan atau 

perawatan tubuh. Bahasa-bahasa yang digunakan para pekerja tersebut berbeda 

dengan bahasa yang sering digunakan masyarakat pada umumnya. Para pekerja 

salon tersebut menggunakan kosakata register yang dipakai untuk percakapan 

sehari-hari, ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan salon. 

Terbentuknya kosakata baru dalam penggunaan register di kalangan pekerja salon 

memunculkan suatu fenomena kebahasaan yang wajar di tengah masyarakat kita 

yang tidak homogen. Melalui skripsi ini, peneliti mendapatkan kesempatan untuk 

dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam agar penggunaan ragam register para 

pekerja salon kecantikan di Bojonegoro dapat dijelaskan secara terperinci dengan 

penelitian ini. Penggunaan register yang dilakukan para pekerja salon dilakukan 

untuk kepentingan komunikasi antara pekerja salon satu dengan yang lain, agar 

informasi yang mereka sampaikan dapat diucapkan dengan mudah serta bersifat 

rahasia tanpa mengurangi maksud dari isi percakapan tersebut.  

Ragam register ini digunakan oleh pekerja satu dan pekerja lainnya di 

tengah-tengah pelanggan yang sedang dilayani oleh para pekerja salon ini, tentu 
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saja hal ini membuat pelanggan tidak memahami maksud dari pembicaraan para 

pekerja salon tersebut. Jadi, tidak jarang ketika pelanggan yang mendengar 

percakapan antar sesama pekerja salon, para pelanggan hanya diam karena para 

pelanggan tidak mengetahui bahasa yang digunakan oleh para pekerja salon 

tersebut. Pelanggan hanya dapat mengetahuinya jika menanyakan apa makna atau 

arti dari kata tersebut. Penggunaan register yang dipakai para pekerja salon ini 

juga digunakan untuk membicarakan pelanggannya yang dianggap menarik 

perhatian para pekerja salon. Register tersebut diciptakan bertujuan untuk 

menyederhanakan bahasa yang disampaikan kepada lawan tutur agar isi dan 

maknanya dapat secara cepat dan dimengerti oleh lawan tuturnya. 

Ragam register yang digunakan oleh para pekerja salon di Bojonegoro ini 

berupa kosakata yang sudah disepakati oleh para pekerja salon lainnya. Misalnya, 

saat para pekerja salon membicarakan pelanggan atau tamu yang menarik 

perhatian, para pekerja ini akan bercakap-cakap menggunakan ragam register 

yang dicampur dengan bahasa Jawa. Contohnya : 

Aduh, cucok! lekonge cakrabirawa, sini akika sing meges  
(cucok= ‘bagus/cocok’, lekong= ‘laki-laki’, cakrabirawa= ‘ganteng’, 
akika= ‘aku’, meges= ‘menangangani/ pengang’ 
‘aduh, cocok banget! laki-laki atau cowoknya ganteng, sini aku yang 
menangani atau pegang’.  

Percakapan lain yang sering diucapkan ketika para pekerja salon 

berinteraksi di salon, contohnya: 

PS1: Mbak, adinda tamara mawar potret.  
        (adinda= ‘ada’, tamara= ‘tamu’, mawar= ‘mau’, potret= ‘potong’) 
        ‘mbak, ada tamu mau potong’ 
PS2: Akika meges semeru mas ini, tunggu sebentar.  
        (akika= ‘aku’, meges= ‘pegang/menangani’) 
        ‘Aku megang semir mas ini, tunggu sebentar’ 
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PS1: Oke, akika kramzini dulu ya. 
         (akika= ‘aku’, kramzi= ‘keramas’) 
        ‘Oke, aku keramasi dulu ya’ 

Masih banyak pula kosakata register pekerja salon di Bojonegoro yang 

akan dikembangkan secara luas dalam penelitian ini, dan masing-masing kosakata 

tersebut akan dijelaskan secara terperinci dan disertai contoh agar mempermudah 

untuk mengkaji maknanya. Untuk mengetahui bagaimana penyebaran penggunaan 

register di kalangan pekerja salon kecantikan, peneliti mengambil salah satu 

sampel salon yang terletak di daerah kabupaten dan kecamatan  yang sering 

dikunjungi oleh masyarakat Bojonegoro. Pengambilan dua sampel salon ini juga 

bertujuan untuk membandingkan penggunaan register yang dipakai oleh para 

pekerja yang terdapat di salon di wilayah kota dan di wilayah desa. 

Penelitian ini juga dilakukan untuk memperkaya khasanah keilmuan pada 

kajian linguistik, dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat 

bagi masyarakat luas, dengan begitu masyarakat  juga bisa paham dengan bahasa 

yang digunakan oleh para pekerja salon tersebut, agar pelanggan terhindar dari 

hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan pelanggan. kendala utama peneliti 

pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan adalah pada saat 

mewawancarai informan. Karena, sebenarnya para pekerja salon ini tidak begitu 

suka jika dalam percakapan rahasia yang mereka gunakan diketahui oleh umum 

atau orang diluar mereka, namun dengan adanya koneksi, peneliti dapat dengan 

mudah memperoleh informasi-informasi mengenai penelitian ini. Semoga 

penelitian ini bermanfaat khususnya untuk masyarakat, agar informasi yang 
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dimaksud dapat tersampaikan secara merata dan tidak menimbulkan perbedaan 

prespektif dalam berbahasa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka lingkup penelitian dapat 

dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk register pekerja salon kecantikan di Bojonegoro?  

2. Bagaimanakah pola pemaknaan register pekerja salon kecantikan di 

Bojonegoro? 

3. Bagaimanakah fungsi register pekerja salon kecantikan di Bojonegoro? 

1.3 Batasan Masalah 

  Untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam penelitian ini masalah 

dibatasi sebagai berikut : 

1. Peneliti membatasi penelitiannya pada ranah penggunaan register 

khususnya pada pembentukan dan pemaknaan kata.  

2. Ranah penggunaan register para pekerja salon dibatasi pada unsur-unsur 

partisipan dan persona, setting, sasaran dan isi pembicaraan. 

3. Peneliti mengambil dua salon ternama di Kabupaten Bojonegoro. Salon 

yang dijadikan sebagai narasumber berjumlah 2 salon yang letaknya ada di 

kota dan di desa. Diantaranya adalah Idol Salon dan Salon Novi, Adapun 

para pekerja salon yang dijadikan sebagai narasumber dibatasi pada 

pekerja salon yang paham dan aktif menggunakan register tersebut. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara umum 

tentang pola interaksi penggunaan register di kalangan pekerja salon kecantikan di 

Bojonegoro. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan secara khusus penelitian ini adalah : 

1. Mendesripsikan pola pembentukan register pekerja salon kecantikan di 

Bojonegoro. 

2. Mendeskripsikan pola pemaknaan register pekerja salon kecantikan di 

Bojonegoro. 

3. Mendiskripsikan fungsi register pekerja salon kecantikan di Bojonegoro. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian linguistik terapan, 

khususnya dalam hal pemakaian register yang digunakan oleh kalangan 

pekerja salon kecantikan di Bojonegoro. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi semua pihak 

yang mengkaji penelitian ini lebih lanjut. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI REGISTER PEKERJA SALON KECANTIKAN... TIKA ROSIDYA ARIYANTI



10 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pengetahuan bahasa untuk masyarakat umum atau mahasiswa-

mahasiswa dalam bidang bahasa. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka perlu diperhatikan dalam suatu penelitian karena fungsi 

penting yang diembannya, yakni untuk menegaskan kerangka teoritis yang 

dijadikan landasan atau kerangka pikiran, serta memperdalam pengetahuan ihwal 

masalah kebahasaan yang diteliti. Berdasarkan penelitian mengenai penggunaan 

bahasa register di lingkungan masyarakat, peneliti menemukan beberapa kajian 

pustaka diantaranya skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Pertama, penelitian Prasetya(2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Bentuk, Makna, dan Fungsi Register TNI AD Di Bekangdam V Brawijaya 

Surabaya”. Penelitian ini banyak memberikan sumbangsih terkait dengan 

penelitian yang akan di angkat oleh peneliti, penelitan ini memfokuskan pada pola 

pembentukan kata meliputi pembentukan kata berdasarkan persamaan sifat, alat 

dan makna. Pemaknaan kata meliputipola asosiaso makna berdasarkan persamaan 

bentuk, persamaan alat dan kegiatan, dan fungsi penggunaan register di kalangan 

anggota TNI Angkatan Darat meliputi sasaran dan isi pembicaraan, sarana dan 

setting pembicaraan. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti mampu 

menghasilkan data secara terperinci dan runtut. Sehingga peneliti bisa mudah 
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dalam mengkaji bagaimana pola pembentukan dan penggunaan register yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Kedua, penelitian Wiratami(2011) dalam skripsinya yang berjudul 

“Penggunaan Register dalam Buku Diktat Anatomi”. Penelitian ini banyak 

memberikan sumbangsih terkait dengan penelitian yang akan diangkat oleh 

peneliti, diantaranya penemuan mengenai kata dan frasa di dalam register berupa 

kata asing yang tidak konsisten. Penelitian ini secara khusus meneliti istilah-

istilah kedokteran dalam buku diktat anatomi di Fakultas kedokteran Departemen 

Anatomi dan Histologi Universitas Airlangga. Kelebihan skripsi ini terutama 

dalam analisis datanya yang lengkap dan mendalam. Penelitian ini sangat 

bermanfaat bagi penulis untuk dijadikan sebagai acuan, karena dapat menambah 

referensi penulis untuk meneliti dan menganalisis penggunaan kosakata register 

yang berkaitan dengan bidang pendidikan. 

 Ketiga, penelitian Shahamatun(2013) yang berjudul “Penggunaan Register 

Profesi Bidan di Klinik dan Rumah Bersalin Delta Mutiara Sukodono Sidoarjo”. 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bentuk-bentuk register yang digunakan di 

kalangan medis yakni kebidanan. Penelitian ini memiliki relevansi dengan topik 

yang diangkat oleh peneliti, yakni tentang penggunaan register yang dikaitkan 

dengan sistem mata pencaharian atau profesi. Melalui penelitian tersebut, peneliti 

menemukan sejumlah informasi yang dapat digunkan sebagai acuan, yang 

berkaitan dengan proses pembentukan dan fungsi penggunaan register. Di dalalm 

skripsi ini disebutkan bentuk-bentuk register yang terdiri dari kata-kata asing dan 

abreviasi yang meliputi bentuk akronim dan bentuk singkatan selain itu juga 
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disebutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan register di 

kalangan kebidanan. Hal ini turut memberikan referensi bagi peneliti terhadap 

penelitiannya.  

 Selain penelitian-penelitian di atas, terdapat juga pustaka lain yang dapat 

dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti. Pustaka tersebut 

adalah buku berjudul “Sosiolinguistik: Perkenalan Awal” yang ditulis oleh Abdul 

Chaer dan Leonie Agustina. Buku ini merupakan cetakan kedua yang diterbitkan 

pada tahun 2004. Buku ini secara khusus membahas mengenai masalah-masalah 

dan topik yang terdapat dalam kajian sosiolinguitik. Buku ini sangat bermanfaat 

bagi penulis karena mampu menyuguhkan berbagai informasi seputar variasi 

bahasa, baik dari segi penutur, segi pemakaian, segi keformalam, juga dari segi 

sarana. Data-data bahasa yang terdapat di dalam buku ini dapat menambah 

wawasan dan pemahaman penulis terkait definisi register serta hal-hal yang 

membedakannya dengan jenis ragam atau variasi bahasa yang lain. 

Dari semua penelitian yang telah ada sebelumnya , penelitian ini sangat 

menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, karena penelitian ini menghasilkan sesuatu 

yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Perbedaannya terletak pada data kebahasaan yang didapatkan, karena 

sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian secara mendalam mengenai 

register yang digunakan oleh kalangan kalangan pekerja salon di Bojonegoro 

sebagai penelitian ilmiah. 
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1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Teori  Sosiolinguistik 

Penggunaan register di kalangan pekerja salon kecantikan di Bojonegoro 

ini dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sifatnya elektik, yaitu dengan 

menggunakan lebih dari satu teori. Antara teori satu dengan teori yang lainnya 

saling berkaitan. Kajian ilmu yang menjadi dasar sekaligus landasan dari 

penelitian ini yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu sosiologi, 

dengan objek penelitian berupa hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor 

sosial di dalam masyarakat tutur (Chaer dan Agustina, 2004: 4).  

Fishman dalam Chaer dan Agustina (2004: 3) memberikan pengertian kata 

sebagai berikut :  

“sociolinguistics is the study of characteristics of language varieties, the 

characteristics of their function, and the characteristics of their speakers as these 

three constantly interact, change and change one another within a speech 

community” (sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-

fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa dimana ketiga unsur ini selalu 

berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam masyarakat 

tutur).  

Pendapat yang dikemukakan oleh Fishman menjelaskan bahwa 

sosiolinguistik menitikberatkan kajiannya pada hubungan antara bahasa dengan 

masyarakat pemakainya. Masyarakat tutur tersebut dapat terbentuk karena adanya 

saling pengertian (mutual intelligibility), terutama karena adanya kerbersamaan 

dalam kode-kode linguistiknya (Fishman dalam Aslinda, 2007: 16).  Masyarakat 
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bahasa disini bukan hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang 

sama, melainkan sekelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam 

menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Nababan (1986: 3) menyebutkan masalah-

masalah utama yang dikaji dalam linguistik diantaranya mengkaji bahasa dalam 

konteks sosial dan kebudayaan, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-

ciri, dan ragam-ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor social dan 

budaya,dan mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam 

masyarakat.  

Landasan teori yang tepat untuk acuan dalam  penelitian ini  adalah teori 

variasi bahasa. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi 

lingusitik, sehingga Kridalaksana (1974) mendefinisikan sosiolinguistik sebagai 

cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan 

menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial 

kemasyarakatan. Kemudian dengan mengutip pendapat Fishman (1971: 4) 

Kridalaksana mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari 

ciri dan fungsi berbagai variasi bahasa, serta hubungan diantara bahasa dengan 

ciri dan fungsi itu dalam suatu masyarakat bahasa. 

Sebagai sebuah langue sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem 

yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu. Namun, karena penutur 

bahasa tersebut, meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan 

manusia yang homogen, maka wujud bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. 

Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebakan oleh 

penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang 
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mereka lakukan sangat beragam (Chaer & Agustina, 2004:61). Setiap kegiatan 

memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. Keragaman ini 

akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang 

sangat banyak, serta wilayah yang sangat luas. 

Variasi atau ragam bahasa memiliki dua pandangan. Pertama, variasi 

ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa 

dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi atau ragam bahasa itu terjadi 

sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. 

Andaikan penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, status 

sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak akan 

ada artinya, bahasa itu menjadi seragam. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu 

sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan 

masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima 

ataupun ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan 

berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi  kegiatan di dalam masyarakat 

sosial (Chaer dan Agustina, 2010: 62). 

Halliday (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 62) membedakan variasi 

bahasa berdasarkan (1) pemakai yang disebut dialek, dan (2) pemakaian yang 

disebut register, yaitu jenis variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaan, 

fungsi bahasa, dan sarana penggunaannya. Variasi berdasarkan bidang pemakaian 

ini dapat juga disebut fungsiolek, yang digunakan secara luas untuk mengacu pada 

‘ragam menurut pemakaian’ (Halliday dalam Rochayah, 1995: 67). Variasi ini 

biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat 
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keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang 

pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau 

bidang apa. Misalnya, bidang sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, 

perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan . variasi bahasa 

berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang 

kosakata. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata 

khusus atau tertentu yang tidak  digunakan dalam bidang lain. Namun demikian, 

variasi berdasarkan bidang kegiatan ini tampak pula dalam tataran morfologi dan 

sintaksis. Variasi bahasa atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan 

penggunaan bahasa dari segi estetis sehingga dipilihlah dan digunakanlah 

kosakata yang secara estetis memliki ciri eufoni serta daya ungkap yang paling 

tepat (Chaer dan Agustina, 2010: 68).   

Di dalam kehidupannya pasti seseorang tidak akan berinteraksi dengan 

satu register saja. Sebab, seseorang tersebut berbaur atau bercampur dengan 

anggota masyarakat lainnya, maka bidang kegiatan yang harus dilakukan pasti 

lebih dari satu kegiatan. Pada umumnya dalam masyarakat modern, orang hidup 

dengan lebih dari satu dialek (regional maupun sosial) dan menggeluti sejumlah 

register, sebab dalam masyarakat modern orang sudah pasti berusaha dengan 

sejumlah kegiatan yang berbeda. Dalam penelitian ini, kelompok sosial 

berdasarkan profesi atau pekerjaan menjadi hal utama yang akan diteliti. 

Penelitian ini difokuskan pada profesi pekerja salon kecantikan untuk mengetahui 

bentuk-bentuk register yang digunakan  dikalangan tersebut. Register yang 

dimaksud di sini memang hanya dimengerti oleh para pekerja salon kecantikan 
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yang tergabung dalam sebuah kelompok sosial yang didasarkan pada profesi. 

Bahasa ini sering digunakan para pekerja salon kecantikan dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari di salon, serta untuk melancarkan komunikasi dengan sesama 

pekerja salon lainnya. 

1.7.2 Teori Morfologi 

Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau 

mempelajari seluk beluk kata serta pengaruuh perubahan-perubahan struktural 

terhadap golongan dan arti kata-kata dalam bidang morfologi kita bicarakan 

tentang bagaimana kata dibentuk dari morfem-morfem dan bagaimana hubungan 

morfem yang lain yang membentuk kata itu (Badudu, 1982: 32). 

Kata dapat dibentuk dengan cara menghubungkan morfem yang satu 

dengan morfem yang lain. Pembentukan kata seperti ini disebut proses morfologis 

(Samsuri, 1994:190). Proses morfologis dapat dilakukan  dengan cara : 1) derivasi 

zero, 2) afiksasi, 3) reduplikasi, 4) komposisi dan 5) derivasi balik. 

Adapun peristiwa yang terjadi melalui pembentukan kata disebut peristiwa 

morfofonemik. Dalam peristiwa ini akan terjadi perubahan-perubahan fonem yang 

timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain (Ramlan, 1985: 75). 

Dalam setiap bahasa umumnya, peristiwa morfofonemik yang terjadi berupa: 1) 

perubahan fonem, 2) penambahan fonem, dan 3)  penghilangan fonem. Peristiwa 

morfofonemik adakalanya terjadi pembalikan daripada urutan atau susunan 

fonem-fonem suatu morfem, bila morfem ini mengadakan kombinasi atau urutan 

dengan morfem yang lain. Pembalikan susunan fonem-fonem semacam ini disebut 

metatesis (Samsuri, 1994: 201). 
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Erat kaitannya dengan masalah kata  yaitu teori sukukata. Menurut Gorys 

Keraf ( 1994: 49-50) suku kata adalah bagian dari sebuah kata yang membentuk 

suatu keastuan puncak kenyaringan. Kecuali kata-kata yang monosilabis (yaitu 

kata-kata yang terdiri atas satu suku kata) suku kata samsekali tidak mengandung 

pengertian. Walaupun demikian, sukukata sangat penting untuk diketahui setiap 

orang terutama dalam hubungan dengan pemisahan sebuah kata atas bagian-

bagiannya. 

Definisi suku kata silabel menurut Verhaar (1988: 28) ialah suatu ritmis 

terkecil dalam arus ujaran. Puncak ritme ataua irama itu sama dengan kenyaringan 

atau sonoritas, yaitu pantulan suara yang dihasilkan, yang memungkinkan adanya 

runag resonansi. Puncak silabel biasanya adalah bunyi vocal, oleh karena bunyi 

vocal lah yang paling banyak memanfaatkan rongga mulut dan hidung serta 

kerongkongan sebagai ruang resonansi, sehingga ruang resonansi lainnya paling 

banyak dimanfaatkan pula.  

1.7.3 Teori Semantik tentang Makna 

Di dalam dalam penggunaan variasi kosakata register di kalangan pekerja 

salon kecantikan di Bojonegoro ini menggunakan pola pemaknaan. Pola 

pemaknaan yang digunakan oleh para pekerja salon kecantikan ini menggunakan 

pola teori makna (semantik). Semantik adalah bagian dari linguistik yang 

mengandung pengertian studi tentang makna (Aminudin, 2008: 15). Sedangkan 

menurut Pateda (2010: 7) semantik mengansumsikan bahwa bahasa terdiri dari 

struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam 

pengalaman dunia manusia. 
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 Ada banyak teori yang telah dikembangkan oleh para pakar linguistik 

sekitar konsep makna dan studi semantik. Pada dasarnya para filsuf dan linguis 

mempersoalkan makna dan studi semantik. Pada dasarnya para linguis 

mempersoalkan makna dalam bentuk hubungan antara bahasa (ujaran), pikiran, 

dan realitas di alam. Lahirlah teori tentang makna yang berkisar pada hubungan 

antara ujaran, pikiran, dan realitas di dunia nyata. Secara umum teori makna 

dibedakan menjadi berikut: 

a. Teori Referensial 

Teori ini merujuk pada segitiga makna yang dikemukakan oleh Ogden dan 

Richards. Makna adalah hubungan antara reference dan referent yang dinyatakan 

lewat simbol bunyi bahasa baik berupa kata, frase maupun kalimat. Simbol bahasa 

dan rujukan atau referent tidak mempunyai hubungan langsung antara referent 

yang ada di alam nyata. Secara singkat makna lebih menekankan pada fakta 

sebagai objek kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan secara individual. 

Sesuai dengan keragaman nilai, motivasi, sikap, pandangan, maupun minat setiap 

individu, fakta yang tergambarkan  dalam kata akhirnya memperoleh label 

individual (makna) sendiri-sendiri. 

b. Teori Kontekstual  

Untuk memahami pandangan teori kontekstual perlu diperhatikan kutipan 

dari J. R Firth pada 1930 berikut ini:  

If we regard language as ‘expressive’ or ‘communicative’ we imply that it 

is an instrument of inner mental states. And as we know so little of inner mental 

states, even by the most careful introspection the language problem becomes more 
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mysterious the more we try to explain it by referring it to inner mental happenings 

which are not observable. By regarding words as acts, events habits, we limits our 

inguiry to what is objective in the group life of our fellows (Meetham, 1969: 499-

500 dalam parera, 2004: 47).  

Penggunaan register para pekerja salon kecantikan di Bojonegoro ini tidak 

hanya menggunakan ragam verbal saja, namun juga menggunakan ragam non 

verbal. Ini berupa macam-macam perawatan kecantikan mulai dari kepala hingga 

kaki yang biasanya ditulis dalam selebaran kertas yang disebut list treatment. list 

treatment ini berupa penawaran perawatan apa saja yang tersedia di salon 

kecantikan tersebut yang penyebutannya menggunakan, dan penggunaan list 

treatment atau daftar perawatan ini akan dipergunakan jika para pekerja salon 

akan menawarkan macam-macam perawatan  kepada pelanggan salon. 

1.8 Operasionalisasi Konsep  

Agar mendapatka gambaran yang jelas serta sekaligus untuk member 

batasan terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian maka, batasan-

batasan konsep secara operasional adalah sebagai berikut : 

Register                  : Variasi bahasa yang berupa kosakata yang 

digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat 

tertentu dan digunakan sesuai kebutuhan dan 

situasi tertentu, dan juga merupakan hasil 

kesepakatan bersama. 

Pekerja Salon Kecantikan       :  Tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus 

dalam bidang perawatan seluruh tubuh yang berada 
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di salah satu kecamatan dan kabupaten 

Bojonegoro. 

Makna                      : Hubungan kesepadanan atau tidak kesepadanan 

antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara 

ujaran dan semua hal yang ditunjukannya 

(Kridalaksana, 2001: 132). 

Fungsi                                    : Penggunaan bahasa untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Misalnya untuk menghasilkan maksud atau untuk 

menyamarkan pembicaraan (Kridalaksana, 2001: 

60). 

1.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih 

dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang diguunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif merupakan ciri-

ciri data akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri. Data digambarkan sesuai 

dengan hakikatnya yaitu ciri-ciri aslinya (Djajasudarma, 2010: 16-17). Penelitian 

ini berusaha menggambarkan bentuk pengamatan yang sesuai dengan fakta atau 

fenomena yang sebenarnya. 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di 

masyarakat bahasa. Pendekatan kualitatif juga melibatkan data lisan di dalam 

bahasa yang didapat dari informan atau penutur asli bahasa yang diteliti 

(Djajasudarma, 2010: 11). 
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1.9.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode atau teknik cakap bertemu muka. Teknik ini dilakukan dengan bertemu 

langsung, bertatap muka, atau bertemu muka antara peneliti dengan narasumber 

atau yang disebut informan. Hal ini bertujuan memperoleh data yang lengkap 

(Kesuma, 2007: 42-43). 

Objek penelitian ini adalah para pekerja salon kecantikan di Bojonegoro, 

jumlah informan dianggap mikrokosmos dari masyarakat bahasanya. Koleksi data 

dalam penelitian ini  menggunakan dua model. Pertama, data primer, yaitu data 

yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan responden. Kedua, yaitu data 

yang diperoleh dari hasil pendalaman atas permasalahan tertentu yang tetap 

berkaitan dengan penelitian. Data kedua ini melibatkan beberapa pekerja salon 

kecantikan di Bojonegoro sebagai informan. Data kedua tersebut diperoleh 

dengan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Teknik pengamatan atau observasi yang digunakan untuk memperoleh 

keyakinan tentang keabsahan data terutama data yang berkaitan dengan 

keberadaan register di kalangan para pekerja salon di Bojonegoro. 

2. Taknik rekam dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur. Setiap 

informan memiliki kesempatan untuk mendapat pertanyaan yang tidak sama. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi lisan secara lengkap dari 

informan mengenai kosakata dan penggunaan register di kalangan pekerja 

salon kecantikan di Bojonegoro. Data yang disimpan dalam bentuk rekaman 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI REGISTER PEKERJA SALON KECANTIKAN... TIKA ROSIDYA ARIYANTI



23 

 

dapat digunakan untuk meninjau kembali kebenaran saat melakukan analisis 

data. 

3. Teknik catat yang dilakukan untuk mencari data, misalnya mencatat situasi-

situasi tuturan, status pembicaraan, dan pendengaran. Pembuatan daftar 

kosakata digunakan sebagai strategi untuk mencocokkan data yang terkumpul 

baik melalui wawancara maupun observasi. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahasa register yang 

disampaikan secara lisan oleh para pekerja salon kecantikan yang ada di 

Bojonegoro. Data pertama diperoleh dari ruang salon yang digunakan untuk  

menunggu antrian para konsumen. Selanjutnya, data yang akan dianalisis dalam 

penelitia ini adalah kosakata register pekerja salon kecantikan di Bojonegoro 

beserta penggunaannya dalam konteks kalimat atau contoh percakapan yang 

digunakakan sehubungan dengan isi penelitian. 

1.9.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Furchan (dalam Shahamatun, 2013: 17), yang disebut sebagai metode 

deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku 

(narasumber). Analisis data dilakukan dengan mengembangkan fakta-fakta 

sosiologis, karena fungsi dan penggunaan bahasa ini tidak terlepas dari  perilaku 

sosial masyarakat pemakainya. Peneliti akan menganalisis faktor-faktor sosial 

yang menjadi variabel penentu dalalm terbentuknya bahasa ini, faktor-faktor 

sosial yang dimaksudkan adalah dari segi usia, latar belakang pendidikan, tingkat 
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ekonomi dan jenis kelamin. Analisis ini berusaha mencari jawaban kapan dan 

dalam situasi apa bahasa tersebut digunakan. Semua faktor sosiologis yang 

berpengaruh menjadi perhatian dalam analisis ini. Tahap kedua, data yang sudah 

didapat akan dianalisis untuk mengetahui fungsi penggunaannya. 

1.9.3 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

Tahap yang dilaksanakan sesudah data selesai dianalisis adalah penyajian 

hasil analisis data. Dalam pelaksanaannya, hasil analisis data itu dapat disajikan 

secara informal dan formal. Penyajian hasil analisis data secara informal adalah 

penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 

1993: 145). Penyajian data dalam penelitian ini yaitu rumus-rumus atau kaidah-

kaidah yang disampaikan menggunakan kata-kata biasa, kata-kata yang apabila 

dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami. 

Penyajian hasil analisis data secara formal adalah penyajian hasil analisis 

data dengan menggunakan kaidah. Pada ilmu bahasa, kaidah dapat diartikan 

sebagai (i) pernyataan formal yang menghubungkan unsur-unsur konkret dari 

suatu sistem yang abstrak dengan model dari sistem itu; (ii) pernyataan umum 

tentang suatu keteraturan attau suatu pola dalam bahasa; (iii) sarana untuk 

menguraikan atau meramalkan derivasi suatu satuan dari bentuk asal yang 

dipostulasikan; (iv) aturan tata bahasa atau lafal yang harus diikuti (Kridalaksana, 

2001: 90). Kaidah itu dapat berbentuk rumus, bagan atau diagram, tabel, dan 

gambar. Hanya demi kemudahan pemahaman, penyajian kaidah itu biasanya di 

dahului dan diikuti oleh penyajian yang bersifat informal. 
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