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ABSTRAK 

 

Yayan Prandika. 1411109403. “Karakteristik Penggunaan Bahasa Pada Grup 

Chatting Whatsapp”. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Widya Dharma Klaten. 

Chatting Whatsapp merupakan transformasi bahasa lisan ke bahasa tulis, 

dalam menganalisis bahasa tulis perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan karakteristik bahasa, (2) 

mendeskripsikan pengaruh faktor jenis kelamin terhadap penggunaan bahasa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Objek 

penelitian ini adalah bahasa yang digunakan pada chatting Whatsapp. Sumber 

data penelitian ini adalah berupa tulisan penggunaan bahasa chatting Whatsapp 

pada mahasiswa PBSI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat lima karakteristik 

penggunaan bahasa pada WA akun peneliti. (a) singkatan dan akronim yang 

terbagi menjadi 5 jenis singkatan, dan dua akronim. Lima jenis singkatan tersebut 

yaitu: Singkatan yang menggunakan huruf awal kapital, bentuk penggalan, angka 

sebagai pengganti suku kata dan kata, singkatan yang mengubah beberapa huruf, 

dan singkatan yang menghilangkan unsur vokal dan konsonan. Dua jenis akronim 

yang terdiri atas: akronim yang berasal dari awal huruf setiap kata, dan akronim 

yang ditulis dengan huruf kecil. (b) Penyisipan kosa kata asing yang terdiri atas 

penyisipan kosa kata bahasa Jawa, dan penyisipan kosa kata bahasa Inggris, (c) 

Kata Fatis. (2) Faktor jenis kelamin mempengaruhi penggunaan bahasa pada 

status Chatting Whatsapp. Jenis kelamin berpengaruh pada topik yang 

dibicarakan, penulisan atau variasi pengetikannya, pemilihan kosa kata, 

penggunaan kosa kata asing, pemakaian kosa kata santun dan kasar, serta variasi 

topik yang dibicarakan. 

 

Kata kunci: analisis, linguistik struktural, Whatsapp. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi. 

“Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individual melalui 

sistem simbol, tanda, atau tingkah laku” (Chaer dan Agustina, 2004:17). 

Komunikasi dapat dibedakan menjadi non-verbal dan verbal. Komunikasi 

non-verbal berlangsung tanpa suara, misalnya gerakan tangan, peluit, tanda-

tanda, kedipan lampu, dan sebagainya, sedangkan komunikasi verbal adalah 

komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya baik media lisan 

maupun tulis. Salah satu aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi adalah 

penggunaan bahasa dalam media elektronik. 

Perkembangan zaman menuntut setiap individu untuk menguasai teknologi, 

salah satunya internet1. Internet selain digunakan untuk mencari informasi, 

juga salah satu sarana bagi manusia untuk berkomunikasi.
 

Internet adalah jaringan komputer yang areal jaringannya mencapai 

seluruh dunia. Manusia dapat mengakses segala informasi melalui internet 

tanpa mengenal waktu, batas negara, cuaca, dan sebagainya” (Sidharta,  

Lani, 1996) 
 

 

 

 

        _____________________________________ 

1Secara harfiah, internet (kependekan dari interconnectednetworking) ialah rangkaian komputer yang 

terhubung di dalam beberapa rangkaian” (id.wikipedia.org/wiki/internet). 
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Internet menyediakan berbagai kemudahan, sehingga banyak orang 

yang menggemarinya. Internet juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat 

dipergunakan untuk mencari informasi. Cukup berpandukan situs pencari 

seperti Google, penggunadi seluruh dunia mempunyai akses internet yang 

mudah atas bermacam-macam informasi. Oleh karena itu, social networking 

atau jejaring sosial di internet dianggap paling banyak diminati oleh semua 

kalangan. Fungsi jejaring sosial antara lain: sarana komunikasi, hubungan 

pertemanan, tukar pikiran dan informasi, bahkan berbisnis. Beberapa situs 

jejaring sosial yang paling banyak digunakan yaitu Whatsapp, Myspace, 

Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Jejaring sosial yang paling 

banyak diminati saat ini adalah Whatsapp1. Melalui chatting, para pengguna 

Whatsapp dapat menginformasikan segala aktivitas, berita, pendapat, tukar 

pikiran, bisnis, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga dapat saling 

berkomunikasi atau menanggapi chatting dari teman-teman sesama pengguna 

Whatsapp. 

Chatting Whatsapp merupakan transformasi bahasa lisan ke bahasa 

tulis. Bahasa tulis yang seharusnya mengandung keutuhan dan kelengkapan 

fungsi gramatikal, seperti S, P, O, diwujudkan dalam Whatsapp menjadi lebih 

ringkas, kurang lengkap, kurang gramatikal, dan langsung ke pokok 

komunikasi. 

      _________________ 

1 Whatsapp adalah aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic mirip Black Berry Messenger. 

Whatsapp memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya pulsa karena menggunakan paket internet. 

(wikipedia.org/wiki/internet). 



3 
 

Sebagai sebuah jaringan sosial, para pengguna Whatsapp pun berasal 

dari berbagai latar sosial dan wilayah yang berbeda serta bahasa yang beragam 

pula. Tidak menutup kemungkinan apabila dalam satu akun Whatsapp 

terdapat masyarakat aneka bahasa atau masyarakat multilingual (multilingual 

society). Menurut Sumarsono (2014), “Masyarakat aneka bahasa adalah 

masyarakat yang mempunyai beberapa bahasa. Masyarakat demikian terjadi 

karena beberapa etnik ikut membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik 

bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk (pluralsociety).”  

Dengan menggunakan Whatsapp kita dapat berkomuniksi dengan 

orang yang memiliki aplikasi serupa selama kita tersambung dengan koneksi 

data internet. Saat ini sudah semakin banyak orang yang mengunduh aplikasi 

Whatsapp untuk digunakan sebagai layanan  berkomunikasi. Contoh kecil, di 

kalangan teman-teman mahasiswa peneliti sendiri yang biasa mengabarkan 

segala sesuatu melalui Whatsapp baik itu terkait kehadiran dosen ataupun 

informasi lain mengenai perkuliahan, sehingga kami sudah tidak asing lagi 

melakukan kegiatan komuniksi melalui Whatsapp. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan mengkaji penggunaan 

bahasa pada chatting Whatsapp yang difokuskan pada karakteristik bahasa 

dalam Whatsapp serta pengaruh faktor sosialnya dengan judul “Karakteristik 

Penggunaan Bahasa pada grup chatting Whatsapp”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Karakteristik bahasa pada grup chatting Whatsapp. 

2. Faktor jenis kelamin dalam penggunaan bahasa pada grup chatting 

Whatsapp Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

3. Bahasa yang digunakan pada grup chatting Whatsapp. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi masalah penelitian ini agar lebih mendalam dan 

terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sangat diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Penulis membatasi penelitian ini pada karakteristik 

bahasa yang terdapat pada status pengguna Whatsapp dalam akun penulis 

(Yayan Prandika), yang dikirim melalui Whatsapp. Pada rumusan kedua, 

penulis membatasi faktor jenis kelamin pada mahasiswa Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan pada grup chatting 

Whatsapp mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia? 
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2. Bagaimana pengaruh faktor jenis kelamin terhadap penggunaan bahasa 

pada grup chatting Whatsapp mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini meliputi dua 

hal sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan karakteristik bahasa yang digunakan pada grup chatting 

Whatsapp mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 

2. Mendeskripsikan pengaruh faktor jenis kelamin terhadap penggunaan 

bahasa dalam grup chatting Whatsapp mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan bahasa di bidang 

linguistik khususnya kajian linguistik struktural. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa wawasan 

tentang kajian bahasa khususnya karakteristik bahasa pada grup 

chatting Whatsapp. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 

a. Menambah pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai 

karakteristik kebahasaan pada jejaring sosial khususnya Whatsapp. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan sebagai 

referensi pada penelitian sejenis berikutnya, seperti dalam bidang 

pragmatik atau wacana. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan diperlukan agar penulisan dapat 

dilakukan secara runtut dan sistematis. Sistematika penelitian ini akan dibagi 

menjadi lima bab. Kelima bab itu adalah sebagai berikut. 

Bab satu berupa pendahuluan yang isinya merupakan latar belakang 

masalah yang mendeskripsikan alasan penulis mengapa penelitian ini 

dilakukan, pembatasan masalah, rumusan masalah atau pokok permasalahan 

bagi penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini dipaparkan 

mengenai tinjauan studi terdahulu yang berupa hasil penelitian sebelumnya 

yang mirip dan sudah ada, dan landasan teori berupa kutipan teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian. 
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Bab tiga merupakan metodologi penelitian. Dalam bab ini dipaparkan 

mengenai jenis penelitian, data dan sumber data yang telah dikumpulkan oleh 

penulis, teknik pengumpulan data yakni cara pemerolehan data oleh penulis, 

klasifikasi data, metode dan teknik analisis data, dan teknik penyajian analisis 

data. 

Bab empat adalah analisis data yang berisi karakteristik penggunaan 

bahasa pada status chatting Whatsapp dan pengaruh faktor jenis kelamin 

terhadap penggunaan bahasa dalam grup chatting Whatsapp. 

Bab lima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil 

analisis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sejalan dengan perumusan dan pembahasan masalah yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan dua hal 

pokok yang perlu disampaikan dalam simpulan ini. Berikut simpulannya. 

1. Terdapat lima karakteristik penggunaan bahasa pada WA akun peneliti. 

Lima karakteristik tersebut yaitu: (1) singkatan dan akronim yang terbagi 

menjadi 5 jenis singkatan, dan 2 akronim.  

Lima jenis singkatan tersebut yaitu: Singkatan yang menggunakan huruf 

awal kapital, bentuk penggalan, angka sebagai pengganti suku kata dan 

kata, singkatan yang mengubah beberapa huruf, dan singkatan yang 

menghilangkan unsur vokal dan konsonan. Dua jenis akronim yang terdiri 

atas: akronim yang berasal dari awal huruf setiap kata, dan akronim yang 

ditulis dengan huruf kecil. (2) Penyisipan kosa kata asing yang terdiri atas 

penyisipan kosa kata bahasa Jawa, dan penyisipankosa kata bahasa 

Inggris, (3) Kata Fatis. 

2. Faktor jenis kelamin mempengaruhi penggunaan bahasa pada status 

Chatting Whatsapp. Jenis kelamin berpengaruh pada topik yang 

dibicarakan, penulisan atau variasi pengetikannya, pemilihan kosa kata, 

penggunaan kosakata asing, pemakaian kosa kata santun dan kasar, serta 

variasi topik yang dibicarakan. 
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B. Saran 

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan, waktu, serta dana 

dalam menyusun penelitian ini. Untuk itu, penulis sangat berharap kepada 

peneliti lain agar mengkaji lebih dalam hal yang berkaitan dengan bahasa 

yang ada di dalam internet khususnya jejaring sosial. Berdasarkan hasil 

analisis serta simpulan, penulis menyarankan kepada para peneliti lanjutan dan 

pengguna Whatsapp sebagai berikut. 

1. Penelitian bahasa dalam jejaring sosial tidak hanya dapat diteliti dengan 

tinjauan sosiolinguistik, tetapi sangat dimungkinkan untuk dikembangkan 

ke dalam penelitian lainnya seperti pragmatik maupun wacana. 

2. Fenomena kebahasaan dalam jejaring sosial tidak hanya terdapat dalam 

Whatsapp, tetapi masih banyak jejaring sosial yang mempunyai 

karakteristik sendiri untuk dibahas. Untuk itu diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat mengkajifenomena kebahasaan pada jejaring sosial lain 

yang lebih menarik untuk diteliti. 

3. Sesuai dengan namanya, jejaring sosial adalah sebuah media untuk 

mengikat hubungan pertemanan, sehingga apa yang ada dalam profil, 

status, maupun catatan akan menjadi sebuah konsumsi publik. Untuk itu 

diharapkan penggunanya dapat menerapkan bahasa yang baik dan benar, 

santun, serta layak untuk dipublikasikan. 
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