
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

1 

 

SKRIPSI PENGGUNAAN REGISTER PADA… AWALIA NGELO 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Bahasa adalah ciri khas yang dimiliki manusia 

sebagai pembeda dari makhluk-makhluk lain dan digunakan masyarakat 

sebagai alat dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Masyarakat sebagai 

makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk bersosialisasi dengan orang lain. 

Menurut Kridalaksana (1993: 21), bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbitrer, dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 

Bahasa tumbuh dan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat yang meliputi kegiatan bermasyarakat seperti perdagangan, 

pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Bahasa 

mampu menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan dari seseorang 

kepada orang lain. 

Dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak saja dipandang 

sebagai gejala individual, tetapi merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial, 

bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor 

linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor nonlinguistik. Dengan adanya faktor-

faktor nonlinguistik tersebut, maka timbul keanekaragaman yang ada pada 

kehidupan masyarakat atau biasa disebut variasi bahasa. 
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Pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat menunjukkan 

adanya perbedaan bentuk, makna, dan fungsi bahasa yang digunakan oleh satu 

kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut Kartomihardjo (1988: 32), 

perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa terdapat pada pilihan kata-kata 

atau bahkan pada struktur kalimat. Perbedaan-perbedaan bahasa itulah yang 

disebut variasi bahasa. 

Variasi bahasa atau ragam bahasa merupakan perubahan atau 

perbedaan dari berbagai manifestasi kebahasaan namun tidak bertentangan 

dengan kaidah kebahasaan yang diucapkan seseorang atau penutur-penutur di 

tengah masyarakat bahasa tertentu (Ohoiwutun, 2002: 62). Dalam penggunaan 

variasi bahasa, setiap kelompok memiliki variasi bahasa berbeda-beda yang 

disesuaikan dengan penutur dan tujuan dari setiap kelompok. Selain itu, 

penggunaan variasi bahasa tertentu pada suatu kelompok kurang dipahami oleh 

kelompok lain maupun khalayak umum. Akan tetapi, tidak menutup 

kemungkinan variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu dapat 

dipahami oleh kelompok lain maupun khalayak umum. 

Register merupakan salah satu jenis variasi bahasa atau ragam bahasa 

yang digunakan pada suatu kelompok tertentu. Menurut Chaer dan Agustina 

(2010: 68), register merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang 

digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu sesuai dengan 

profesi dan kegiatan yang sama. Variasi register timbul dan berkembang karena 

perbedaan pemakaian bahasa oleh penuturnya, serta kegiatan interaksi sosial 

yang dilakukan setiap kelompok berbeda-beda. 
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Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan 

manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. 

Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan juga suatu kesadaran saling menolong (Soerjono Soekanto, 

2006: 104). Salah satu kelompok sosial yang ada di lingkungan pemerintah 

daerah Kota Surabaya adalah Badan Penanggulangan Bencana dan 

Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas). Kelompok tersebut dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat Surabaya, khususnya dalam 

menangani penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat. 

Pembentukan tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 

72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Surabaya. 

Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Surabaya atau biasa disebut BPB Linmas Kota Surabaya merupakan suatu 

badan yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana strategis 

untuk melakukan pengamanan dan penanganan kejadian ataupun kebencanaan 

sehingga dapat terwujud keamanan dan ketentraman di Kota Surabaya. 

Sebelum dinamakan menjadi BPB Linmas, terdapat penamaan 

terdahulu, yaitu LBD (Lucht Bescherming Dients) yang dinamakan oleh 

Belanda. Ketika Jepang berkuasa pada tahun 1943, LBD dirubah menjadi 

Pertahanan Sipil (Hansip). Pada tahun 2002, Hansip berubah menjadi Linmas 

(Perlindungan Masyarakat) namun tugas pokok dan fungsinya tidak berubah. 
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Linmas sendiri tidak pernah mendapatkan pelatihan dasar militer sejak tahun 

2004. Pembinaan Linmas berada di bawah pemerintah daerah melalui Satuan 

Pamong Praja (POL PP), hal tersebut didasari Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk didalamnya 

perlindungan masyarakat (https://bpblinmas.surabaya.go.id/news-

bpbl/readartikel/10). 

Dalam berkomunikasi dan berinteraksi, BPB Linmas Kota Surabaya 

menggunakan variasi register. Variasi tersebut khusus digunakan untuk 

mempermudah dalam berkomunikasi dan berinteraksi antaranggota, membuat 

kode/sandi yang bersifat rahasia, adanya singkatan, akronim, istilah baru, dan 

sinonim yang bisa jadi tidak dipahami oleh kelompok lain maupun khalayak 

umum. Selain itu, terdapat fungsi penggunaan register pada BPB Linmas Kota 

Surabaya. 

Berikut adalah contoh penggunaan register pada Badan 

Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota 

Surabaya. 

Contoh 1: 

Danyon ‘komandan rayon’ 

Kata danyon merupakan istilah kata yang digunakan untuk memberi 

sebutan bagi orang yang menjadi penanggung jawab semua pasukan BPB 

Linmas Kota Surabaya. Danyon berkewajiban menyampaikan laporan tugas 

https://bpblinmas.surabaya.go.id/news-bpbl/readartikel/10
https://bpblinmas.surabaya.go.id/news-bpbl/readartikel/10
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kepada kepala subbidang. Dalam hal ini, terdapat proses pembentukan register 

berdasarkan akronim. 

Contoh 2: 

Surya 10 ‘BPB Linmas Kota Surabaya’ 

Kata surya 10 merupakan istilah kata yang digunakan untuk menyebut 

instansi BPB Linmas Kota Surabaya. Dalam hal ini, terdapat proses 

pembentukan register BPB Linmas Kota Surabaya dalam bentuk istilah. 

Contoh 3: 

Yuyu ‘tim pelatih dan penyelam’ 

Kata yuyu merupakan istilah kata yang digunakan sebagai panggilan 

bagi pasukan BPB Linmas yang tergabung dalam tim penyelam. Dalam hal ini, 

terdapat proses pembentukan register BPB Linmas Kota Surabaya dalam bentuk 

istilah. 

Register yang digunakan oleh BPB Linmas Kota Surabaya merupakan 

gambaran dari identitas kelompok tersebut yang memiliki karakteristik 

tersendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi antaranggota. Karakteristik 

tersebut dapat dilihat dari pilihan sandi ataupun kosakatanya. Selain itu, 

karakteristik register pada kelompok tersebut dipengaruhi oleh lingkungan 

maupun tujuan dari kelompoknya. 

Penggunaan register yang berbentuk kode/sandi digunakan untuk 

keefektifan dalam berkomunikasi maupun untuk merahasiakan sesuatu. Selain 

penggunaan register yang berbentuk kode/sandi angka dan alfabet, BPB Linmas 

Kota Surabaya juga menggunakan kosakata yang memiliki kekhasan untuk 
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mengistilahkan suatu hal yang bisa jadi hanya diketahui oleh anggota dalam 

kelompoknya. 

Di Indonesia, masyarakat banyak yang belum mengetahui bentuk 

register dan fungsinya, terutama register yang digunakan oleh kelompok profesi 

tertentu. Salah satu kelompok yang juga menggunakan register, yaitu BPB 

Linmas Kota Surabaya. Penggunaan register pada kelompok tersebut bertujuan 

untuk memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan efektif dalam menangani 

sebuah kasus yang sedang atau telah terjadi. 

Dalam berkomunikasi dan berinteraksi, biasanya anggota BPB 

Linmas tidak menyadari telah menggunakan salah satu variasi bahasa atau 

ragam bahasa, yaitu register. Register merupakan bahasa yang dapat 

menunjukkan apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana sifat dari pekerjaan 

tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih variasi 

register yang digunakan BPB Linmas Kota Surabaya sebagai objek penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk dan makna register pada BPB Linmas Kota 

Surabaya? 

2. Bagaimanakah fungsi penggunaan register pada BPB Linmas Kota 

Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk dan makna register pada BPB Linmas Kota 

Surabaya. 

2. Mendeskripsikan fungsi penggunaan register pada BPB Linmas Kota 

Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Register pada Badan 

Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota 

Surabaya: Kajian Sosiolinguistik” memiliki manfaat teoretis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap 

pengembangan pengetahuan akademik. Manfaat teoretis dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Dapat menambah sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

konsep terhadap bidang linguistik, khususnya mengenai register yang 

digunakan oleh suatu kelompok profesi atau kelompok sosial tertentu. 

2. Dapat menambah data linguistik yang berkaitan dengan penggunaan 

register dan mendeskripsikan keberadaan register agar tidak punah. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil 

penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pihak lainnya. Manfaat 

praktis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber 

informasi, sumber referensi, dan sumber pengetahuan bagi pembaca yang 

mendalami ilmu linguistik dan yang akan melakukan penelitian sejenis. 

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengenalan 

dan sumber informasi mengenai dibentuknya BPB Linmas sebagai 

instansi yang menerima pengaduan masyarakat mengenai kebencanaan 

dan keamanan di Kota Surabaya. 

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan pertimbangan, khususnya Pemerintah Kota Surabaya untuk 

menerbitkan buku sebagai pedoman dalam berkomunikasi yang berisi 

mengenai istilah-istilah yang digunakan oleh setiap instansi di Surabaya. 

4. Bagi BPB Linmas Kota Surabaya, hasil penelitian ini dapat menjadi salah 

satu sumber pengetahuan bagi anggota BPB Linmas yang baru bergabung 

dalam mempelajari penggunaan register yang terdapat dalam 

kelompoknya. 
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1.5 Operasionalisasi Konsep 

Penelitian ini mengandung beberapa istilah yang dipandang perlu 

untuk dijelaskan. Konsep-konsep harus diperjelas karena penelitian tidak dapat 

dilaksanakan hanya menggunakan konsep yang bersifat umum. Oleh karena itu, 

konsep yang bersifat umum ini harus diperinci ke dalam definisi kerja (Nazir, 

1988: 26). Konsep dan operasionalnya diberikan guna memperjelas 

permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman 

pengertian, maka akan dijelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

Sosiolinguistik: Merupakan kajian yang membahas hubungan 

antara bahasa dengan masyarakat. Dalam hal 

ini hubungan bahasa yang digunakan oleh 

BPB Linmas Kota Surabaya. 

Register: Merupakan variasi bahasa atau ragam bahasa 

yang digunakan untuk maksud tertentu. 

Kosakata atau sandi yang dimaksud adalah 

kosakata atau sandi yang khas dan khusus, 

dipakai dalam bidang profesi atau kelompok 

sosial tertentu seperti pada BPB Linmas Kota 

Surabaya. 

Fungsi Bahasa: Merupakan alat komunikasi sesuai dengan 

kepentingan kelompok pemakainya. Dalam 

hal ini, fungsi penggunaan register pada BPB 

Linmas Kota Surabaya. 
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BPB Linmas: Merupakan suatu badan di lingkungan 

pemerintah Kota Surabaya yang bertanggung 

jawab dalam menangani penanggulangan 

bencana dan perlindungan masyarakat di Kota 

Surabaya agar tercipta keamanan dan 

ketentraman bagi masyarakat Surabaya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika ini sebagai acuan peneliti untuk menggambarkan 

pembahasan yang ditulis. Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teori. 

3. Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari bentuk dan pendekatan 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. 

4. Bab IV Temuan dan Analisis Data, yang terdiri dari bentuk dan makna 

register pada BPB Linmas Kota Surabaya dan fungsi penggunaan register 

pada BPB Linmas Kota Surabaya. 

5. Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.

 


