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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Bentuk Variasi Bahasa SMS yang Digunakan oleh Pengunjung 

Pengguna Smartphone Di Warung Es Degan Mas Ro 

Pemakaian bahasa dalam berkomunikasi oleh masyarakat antara yang lebih 

muda maupun orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang bervariasi. Adanya 

variasi bahasa menimbulkan interaksi yang komunikatif antara penutur dan mitra 

tutur. Variasi bahasa tidak hanya terjadi dalam bahasa lisan, tetapi juga dalam 

bahasa tulis. Demikian pula dalam SMS pengunjung pengguna smartphone di 

warung es degan Mas Ro di Desa Kedungharjo Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi. Penulis pesan sebagian besar memiliki latar 

belakang pendidikan dan tempat tinggal yang berada di wilayah Ngawi. 

Pemakaian bahasa cenderung menggunakan bahasa Jawa. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh variasi data SMS pengunjung 

pengguna smartphone di warung es degan Mas Ro di Dusun Semen Rt 04 Rw 01 

Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 

4.1.1.1 Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

Tabel 4.1 

Variasi Bahasa dari Segi Penutur 
No Variasi 

Bahasa 

Bahasa SMS Bahasa Lengkapnya 

1 Dialek Agung (26 tahun, Blackberry Z10) 

Pasti niku tgl e pinten pak, 

jenengan ngertos mboten niki pun 

tgl pinten ??  

 

 

 

Pasti itu tanggalnya berapa 

pak, Anda mengerti tidak ini 

sudah tanggal berapa ? 
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Bayu (30 tahun, Blackberry torch) 

Pak mandor... Sampun bongkar 

dereng...??? 

 

Dina (20 tahun, Samsung galaxy 

star) 

Ayahwene rabi. Latan liren nginum 

klapa muda. Ngemil onde2 mini. 

Latan lanjut rabi mning... 

 

 

 

Eta (24 tahun, Blackberry Q5) 

Iya syg. Mau curhat na bsk le. Su 

tdr ko syg ? 

 

 

Toneng (36 tahun, Lenovo A 328) 

Nggeh mangke nek mpon ngetan 

kulo kbari 

 

Titik (24 tahun, Blackberry Q5) 

a. Ooh. Na mngkli su klo auri. Ntr 

b tny komandan do e 

 

b. Hmmm mlai suw. Ktg knal 

lama ang. Jd tau ewww gigi. 

Hahahaha okeee nti b tlpn dia. 

Hahaha psti AU lai ni hahaha 

 

 

Rina (22 tahun, Samsung young 

GT-S5360) 

Nki kla teng warung 

 

Eko (39 tahun, Advan S5E) 

a. Bu nderek tangklet menawi 

dalam pengajuan Dupak nama 

tim penilai pak bertus sakniki 

digantos sinten nggih ? 

 

b. Bu Wid kulo kalih mbak Fifi 

badhe konsul dupak panjengan 

wonten puskesmas ? 

 

Pak Mandor...sudah bongkar 

belum ? 

 

 

 

Hari gini nikah. Mending 

istirahat sambil minum 

kelapa muda. Ngemil onde-

onde mini. Baru lanjut nikah 

lagi... 

 

 

Iya sayang. Mau curhat 

kenapa harus besok. Sudah 

tidur kah sayang ? 

 

 

Iya nanti kalau sudah sampai 

saya kasih kabar. 

 

 

a. Ooh. Iya mungkin juga 

kalau AURI. Nanti saya 

tanya komandan dulu ya. 

b. Hmmm mulai sudah. Kita 

kenal lama ya. Jadi tau 

lah. Hahahaha oke nanti 

saya telepon dia. Hahaha 

pasti AU lagi nih hahaha. 

 

 

 

Ini saya sudah di warung. 

 

 

a. Bu mau tanya kalau 

dalam pengajuan Dupak 

nama tim penilai Pak 

Bertus sekarang diganti 

siapa ya ? 

b. Bu Wid saya sama Mbak 

Fifi mau konsultasi 

Dupak anda ada di 

Puskesmas ? 

2 Sosiolek 

atau 

Dialek 

Sosial 

Totok (34 tahun, Smartfren G1) 

Pasang listrik baru 900 piro broo. 

 

 

Janarko (26 tahun, Lenovo 316I) 

a. Sik pak, jek joget 

 

 

Pasang listrik baru 900 

berapa broo ? 

 

 

a. Sebentar pak, masih 

goyang 
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b. Sebelah ndi we pak  

Q ko kulon ng kontes 

 

Agung (26 tahun, Blackberry Z10) 

Pasti niku tgl e pinten pak, 

jenengan ngertos mboten niki pun 

tgl pinten ?? 

 

Bayu (30 tahun, Blackberry torch) 

Pak mandor...sampun bongkar 

dereng ? 

 

Puri (19 tahun, Smartfren C) 

Nduk nek rung muleh aku kon 

nukokne bakso bakar iis 5rb ngko 

tak ganti 

 

Warsito (43 tahun, Samsung galaxy 

young 2) 

Wis podo plg nok buk wng kenteng 

 

 

Hana (19 tahun, Samsung galaxy 

young neo) 

a. Taas pink d jual brp mb 

 

b. Sido g pls ne mas 

 

Dina (20 tahun, Samsung galaxy 

star) 

Senen tuku susu ya bi 

 

Dewi (24 tahun, Advan T1J) 

a. Kpn aja nti klo mas uda ga 

sibuk. Skrg kan msh prsiapan 

prnikahan omnya..Smngat yah 

 

 

b. Mas,, bbm pnding lgi ini. Mas 

uda brngkt lgi kah ?? 

 

c. Mas.. bbm ga bs yah.. Hmmmm 

uda nyampai kah mas ??. 

 

d. Hahaha tmanku dek skolahx 

dikupang skrg tggl disolo...Km 

gi ngpn dek ??? 

 

 

 

Kiyer (25 tahun, Advan S4G) 

a. Gong bali. Iyo mas 

b. Kamar’e bapak pindah ngendi 

b. Sebelah mana kamu pak ? 

Q dari barat di kontes. 

 

 

Pasti itu tanggalnya berapa 

pak, Anda tau tidak ini sudah 

tanggal berapa ? 

 

 

Pak Mandor...sudah bongkar 

belum ? 

 

 

Dek kalau belum pulang 

suruh belikan bakso bakar iis 

5ribu nanti saya ganti. 

 

 

 

Sudah pada pulang semua bu 

orang Kenteng. 

 

 

 

a. Taas pink di jual berapa 

mbak ? 

b. Jadi tidak pulsanya Mas ? 

 

 

 

Senin beli susu ya bi ! 

 

 

a. Kapan saja nanti kalau 

Mas sudah tidak sibuk. 

Sekarang kan masih 

persiapan pernikahan 

Omnya..Semangat yah. 

b. Mas,,BBM pending lagi 

ini. Mas sudah berangkat 

lagi kah ?? 

c. Mas.. BBM tidak bisa 

yah..Hmmmm sudah 

sampai kah Mas ??. 

d. Hahaha temanku dek 

sekolahnya di Kupang 

sekarang tinggal di 

Solo...Kamu lagi ngapain 

dek ??? 

 

 

a. Belum pulang. Iya Mas. 

b. Kamarnya Bapak pindah 
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mas Priya 

c. Kowe neng omah karo sopo ? 

Mas ferry karo mas frencha opo 

wes bali neng omah ? 

 

 

Faried (17 tahun, Blackberry 

gemini) 

Dek ayo ngejuz neng gondang.. we 

nandi ? Dang bali seng ngakon 

mae. 

 

Rina (22 tahun, Samsung young 

GT-S5360) 

a. Pagi bu sblumnya mhon 

maaf,ini saya izin lagi bu mau 

ke ngawi ktemu dosen dari 

surabaya 

 

b. Mz u bkin wa ya nnti kta bkin 

grub family gtu 

 

Nurjanah (27 tahun, Advan S5E 

plus) 

Bi, aq jk mampir gone bu sita 

 

 

Eko (39 tahun, Advan S5E) 

a. Bu nderek tangklet menawi 

dalam pengajuan Dupak nama 

tim penilai pak bertus sakniki 

digantos sinten nggih ? 

 

b. Bu wid kulo kalih mbak Fifi 

badhe konsul dupak panjengan 

wonten puskesmas ?  

 

dimana mas Priya ? 

c. Kamu di rumah sama 

siapa ? Mas Ferry sama 

Mas Frencha apa sudah 

pulang ke rumah ? 

 

 

 

Dek ayo ngejus ke gondang.. 

Kamu dimana ? Cepat pulang 

yang nyuruh Ibu. 

 

 

 

a. Pagi bu sebelumnya 

mohon maaf, ini saya izin 

lagi bu mau ke Ngawi 

ketemu dosen dari 

Surabaya. 

b. Mas kamu buat WA ya 

nanti kita buat grub  

 

 

 

Abi, aq masih mampir ke 

tempat Bu Sita. 

 

 

a. Bu mau tanya kalau 

dalam pengajuan Dupak 

nama tim penilai pak 

Bertus sekarang diganti 

siapa ya ? 

b. Bu wid saya sama mbak 

Fifi mau konsultasi 

Dupak Anda ada di 

Puskesmas ? 

 

4.1.1.2 Variasi Bahasa Berkenaan dengan Tingkat, Golongan, Status dan 

Kelas Sosial Para Penuturnya 

Tabel 4.2 

Variasi Bahasa Berkenaan dengan Tingkat, Golongan, Status dan Kelas Sosial 

Para Penuturnya 
No Variasi 

Bahasa 

Bahasa SMS Bahasa Lengkapnya 

1 Basilek Agung ( 26 tahun, Blackberry Z10) 

Pasti niku tgl e pinten pak, 

jenengan ngertos mboten niki pun 

tgl pinten ?? 

 

Pasti itu tanggalnya berapa 

Pak, Anda mengerti tidak ini 

sudah tanggal berapa ?? 
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Bayu (30 tahun, Blackberry torch) 

Pak mandor...sampun bongkar 

dereng ? 

 

Toneng (36 tahun, Lenovo A328) 

Nggeh mangke nek mpon ngetan 

kulo kbari 

 

Rina (22 tahun, Samsung young 

GT-S5360) 

Nki kla teng warung 

 

Eko (39 tahun, Advan S5E) 

a. Bu nderek tangklet menawi 

dalam pengajuan Dupak nama 

tim penilai pak bertus sakniki 

digantos sinten nggih ? 

 

b. Bu wid kulo kalih mbak Fifi 

badhe konsul dupak panjengan 

wonten puskesmas ? 

 

Pak Mandor...sudah bongkar 

belum ? 

 

 

Iya nanti kalau sudah sampai 

saya kasih kabar. 

 

 

 

Ini saya sudah di warung. 

 

 

a. Bu mau tanya kalau 

dalam pengajuan Dupak 

nama tim penilai Pak 

Bertus sekarang diganti 

siapa ya ? 

b. Bu Wid saya sama Mbak 

Fifi mau konsultasi 

Dupak Anda ada di 

Puskesmas ? 

2 Kolokial Totok (34 tahun, Smartfren G1) 

a. La kw takok piro din... 

b. Gung petuk meneh ki... 

ssyk tak takone yaaa... 

 

 

Janarko (26 tahun, Lenovo 316I) 

Ki mau bar mapak gemol ko srgen 

boz. Trus bablas 

 

Handoko (34 tahun, Smartfren I2) 

a. Lha ngopo maneh. 

b. Yo iyo. wong kaptenne ra 

budal. Anak buahe ra budal. 

 

 

Nur (30 tahun, Blackberry Curve) 

Yo ngajak anak lanang....SURYA  

lebih cepat lebih baik. 

 

 

Puri (19 tahun, Smartfren C) 

a. Aku lg teko. Setor sesok sisan 

yem. 

b. Ben gne yem tika rondo widi yo 

dudo ew jare. 

 

Memet (21 tahun, Lenovo 269I) 

a. Nomer cwe seng gong ndw pcr 

weng 

 

a. Kamu tanya berapa Din ? 

b. Belum ketemu lagi 

nih...besok saya tanyakan 

yaaaa. 

 

 

Ini tadi habis jemput Gemol 

dari Sragen bos. Trus lanjut 

 

 

a. Kenapa lagi ? 

b. Ya iya. Kaptennya tidak 

berangkat. Anak buahnya 

tidak berangkat. 

 

 

Ya ngajak anak laki-

laki...SURYA 

Lebih cepat lebih baik. 

 

 

a. Saya baru datang. Angsur 

besok skalian yem. 

b. Biar aja yem Tika janda 

Widi ya duda katanya. 

 

 

a. Nomer cewek yang 

belum punya pacar weng. 
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b. Meso nk ndw i gk galau trus iso 

tlpon”an...nk gk ndwe ngemot 

driji karo dlongap 

dlongop...hhhhhh 

 

 

Dina (20 tahun, Samsung galaxy 

star) 

Ayahwene rabi. Latan liren nginum 

klapa muda. Ngemil onde2 mini. 

Latan lanjut rabi maning...  

 

 

 

Dwi (20 tahun, Oppo find clover) 

Sewa mahal...gpp tk criin pnjeman 

ntr. Brpa orang to 

 

 

Dewi (24 tahun, Advan T1J) 

a. Hmmm ga jd ksni 

tooooo.Hmmm km mah 

gituu.Ak lgi baring dikmr 

 

b. Emgx km ga bw mtr pulang 

kmrin ???... 

 

c. Hari ini gimana mksdx ? 

 

 

Kiyer (25 tahun, Advan S4G) 

Bentar tak mainan sama ciko 

 

 

Mahiroh (17 tahun, Blackberry 

davis) 

a. Biasane yo gk ie,moso sg akhir 

iki malah kyo ngene 

 

b. Tongsis ew anita mbok gwo gk 

 

c. Omg,ne mak’ku Aku dolan kro 

wahyu losari 

 

 

Rina (22 tahun, Samsung young 

GT-S5360) 

Og gtu,,,bneran nyerah ya ?????? 

 

 

Nurjanah (27 tahun, Advan S5E 

plus) 

a. La yo,file kui sg diwei aq dek 

b. Kalau punya itu mesti 

tidak galau terus bisa 

telepon”an...kalau tidak 

punya gigit jari  sambil 

bengong...hhhhhh 

 

 

 

Hari gini nikah. Mending 

istirahat sambil minum 

kelapa muda. Ngemil onde-

onde mini. Baru lanjut nikah 

lagi... 

 

 

Sewa mahal...tidak apa-apa 

saya carikan pinjaman nanti. 

Berapa orang sih ? 

 

 

a. Hmmm tidak jadi kesini 

yaa ? Hmmm kamu sih 

gitu. Saya lagi tiduran di 

kamar. 

b. Emangnya kamu tidak 

bawa motor pulang 

kemarin ???... 

c. Hari ini bagaimana 

maksudnya ? 

 

 

Sebentar mau mainan sama 

Ciko. 

 

 

 

a. Biasanya tidak kok, masa 

yang akhir ini malahan 

jadi begini. 

b. Tongsisnya Anita kamu 

bawa tidak ? 

c. Sampaikan ke ibuku aku 

main sama Wahyu 

Losari. 

 

 

 

Kok gitu.....beneran nyerah 

ya ?????? 

 

 

 

a. Iya, file itu yang dikasih 
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ben,nk arep njalok cah” kon 

mlebu sak iki.Nk ssk aq gk 

iso...nek ra po moro ng omhku 

 

 

 

b. La ki ws ng mah nog 

c. Go inetan og,mlebu kon bayar 

yoo...nk ra bayar ngopo mlebu 

 

 

 

Eko (39 tahun, Advan S5E) 

Sdh di ruang kapus bareng pak bejo 

sama mbak siti 

saya dulu, kalau mau 

minta teman-teman 

disuruh masuk sekarang. 

Kalau besok saya tidak 

bisa... Kalau tidak datang 

saja ke rumahku. 

b. Ini sudah di rumah kok. 

c. Untuk internetan kok, 

masuk disuruh bayar 

ya...kalau tidak bayar 

untuk apa masuk ? 

 

 

Sudah di ruang Kapus bareng 

Pak Bejo sama Mbak Siti. 

   

4.1.1.3 Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

Tabel 4.3 

Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 
No Variasi 

Bahasa 

Bahasa SMS Bahasa Lengkapnya 

1 Ragam 

Resmi atau 

Formal 

Rina (22 tahun, Samsung young 

GT-S5360) 

Pagi bu 

sblumnya mhon maaf, ini saya 

izin lagi bu mau ke ngawi ktmu 

dosen dari Surabaya 

 

 

Eko (39 tahun, Advan S5E) 

a. Bu nderek tangklet menawi 

dalam pengajuan Dupak nama 

tim penilai pak bertus sakniki 

digantos sinten nggih ? 

 

b. Bu wid kulo kalih mbak Fifi 

badhe konsul dupak panjengan 

wonten puskesmas ? 

 

c. Dokter. Mohon maaf hari ini 

11 April 2015 saya mohon ijin 

untuk mengikuti seminar 

keperawatan di jogjakarta. 

Sebelumnya saya ucapkan 

terima kasih 

 

 

 

 

Pagi bu 

sebelumnya mohon maaf, ini 

saya izin lagi bu mau ke 

Ngawi ketemu dosen dari 

Surabaya. 

 

 

a. Bu mau tanya kalau 

dalam pengajuan Dupak 

nama tim penilai Pak 

Bertus sekarang diganti 

siapa ya ? 

b. Bu Wid saya sama Mbak 

Fifi mau konsultasi 

Dupak Anda ada di 

Puskesmas ? 

c. Dokter. Mohon maaf hari 

ini 11 April 2015 saya 

mohon izin untuk 

mengikuti seminar 

keperawatan di 

Yogyakarta. Sebelumnya 

saya ucapkan terima 

kasih. 

2 Ragam 

Usaha atau 

Ragam 

Totok (34 tahun, Smartfren G1) 

Pasang listrik baru 900 piro broo 

 

 

Pasang listrik baru 900 

berapa Broo ? 
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Konsultatif Dwi (25 tahun, Smartfren C) 

Internet unl60rb 

 

Hana (19 tahun, Samsung young 

neo) 

a. Taas pink d jual brp mb 

 

b. Sido g pls ne mas 

 

 

Internet unlimited 60ribu. 

 

 

 

a. Tas pink dijual berapa 

mbak ? 

b. Jadi tidak pulsanya mas ? 

3 Ragam 

Santai atau 

Ragam 

Kasual 

Puri (19 tahun, Smartfren C) 

Nduk nek rung muleh aku kon 

nukokne bakso bakar iis 5rb ngko 

tak ganti 

 

Warsito (43 tahun, Samsung 

galaxy young 2) 

Wis podo plg nok buk wng 

kenteng 

 

Dina (20 tahun, Samsung galaxy 

star) 

Senen tuku susu ya bi 

 

Eta (24 tahun, Blackberry Q5) 

Iya syg. Mau curhat na bsk le. Su 

tdr ko syg ?  

 

 

Toneng (36 tahun, Lenovo A328) 

Nggeh mangke nek mpon ngetan 

kulo kbari 

 

Dewi (24 tahun, Advan T1J) 

a. Kpn aja nti klo mas uda ga 

sibuk. Skrg kan msh prsiapan 

prnikahan omnya..smngat yah 

 

 

b. Mas,,bbm pnding lgi ini. Mas 

uda brngkt lgi kah ?? 

 

c. Mas..bbm ga bs yah..Hmmmm 

uda nyampai kah mas ??. 

 

d. Hahaha tmanku dek skolahx 

dikupang skrg tggl disolo...km 

gi ngpn dek ???... 

 

 

 

Titik (24 tahun, Blackberry Q5) 

a. Ooh. Na mngkli su klo auri. 

 

Dek kalau belum pulang iis 

suruh belikan bakso bakar 

5ribu nanti saya ganti.  

 

 

 

Sudah pada pulang kok buk 

orang kenteng. 

 

 

 

Senin beli susu ya bi ! 

 

 

Iya sayang. Mau curhat 

kenapa harus besok. Sudah 

tidur kah sayang ? 

 

 

Iya nanti kalau sudah tiba 

saya kasih kabar. 

 

 

a. Kapan saja nanti kalau 

mas sudah tidak sibuk. 

Sekarang kan masih 

persiapan pernikahan 

omnya..semangat yah 

b. Mas,,BBM pending lagi 

ini. Mas sudah berangkat 

lagi kah ?? 

c. Mas..BBM tidak bisa 

yah..Hmmmm sudah 

sampai kah mas ??. 

d. Hahaha temanku dek 

sekolahnya di Kupang 

sekarang tinggal di 

Solo...kamu lagi ngapain 

dek ???... 

 

 

a. Ooh. Iya mungkin juga 



50 
 

Ntr b tny komandan do e 

 

b. Hmmm mlai suw. Ktg knal 

lama ang. Jd tau ewww gigi. 

Hahahaha okeee nti b tlpn dia. 

Hahaha psti AU lai ni hahaha  

 

 

Kiyer (25 tahun, Advan S4G) 

Kamar’e bapak pindah ngendi 

mas Priya 

 

Faried (17 tahun, Blackberry 

gemini) 

Dek ayo ngejuz neng gondang..we 

nandi ? Dang bali seng ngakon 

mae. 

 

 

Rina (22 tahun, Samsung young 

Gt-S5360) 

a. Nki kla teng warung 

b. Mz u bkin wa ya nnti kta bkin 

grub family gtu 

 

 

Nurjanah (27 tahun, Advan S5E 

plus) 

Bi, aq jk mampir gone bu sita 

 

kalau AURI. Nanti saya 

tanya komandan dulu ya 

b. Hmmm mulai sudah. Kita 

kenal lama ya.Jadi tau 

lah. Hahahaha oke nanti 

saya telepon dia. Hahaha 

pasti AU lagi nih hahaha 

 

 

Kamarnya bapak pindah 

dimana mas Priya ? 

 

 

 

Dek ayo ngejus ke 

Gondang..kamu dimana ? 

Cepat pulang yang nyuruh 

ibu. 

 

 

 

a. Ini saya di warung. 

b. Mas kamu buat WA ya 

nanti kita buat grub 

family gitu. 

 

 

 

Bi, saya masih mampir ke 

tempat bu Sita. 

4 Ragam 

Akrab atau 

Ragam 

Intim 

Totok (34 tahun, Smartfren G1) 

Pasang listrik baru 900 piro broo. 

 

 

Janarko (26 tahun, Lenovo 316I) 

a. Q wis ng tm ki 

 

b. Sik pak, jek joget 

 

c. Sebelah ndi we pak q ko kulon 

ng kontes 

 

Memet (21 tahun, Lenovo 269I) 

Nomer cwe seng gong ndw pcr 

weng 

 

Toneng (36 tahun, Lenovo A328) 

Ok bos 

 

Pasang listrik baru 900 

berapa Broo ? 

 

 

a. Saya sudah di Tikungan 

Mesra nih. 

b. Sebentar Pak, masih 

goyang 

c. Sebelah mana kamu Pak 

saya dari barat di kontes. 

 

 

Nomer cewek yang belum 

punya pacar weng. 

 

 

Ok Bos. 
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4.1.2 Faktor yang Memengaruhi Bentuk Variasi Bahasa SMS Pengunjung 

Pengguna Smartphone Di Warung Es Degan Mas Ro 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi 

pengunjung pengguna smartphone di warung es degan Mas Ro di Dusun Semen 

Rt 04 Rw 01 Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 

Tabel 4.4 

Faktor yang Memengaruhi Bentuk Variasi Bahasa SMS Pengunjung Pengguna 

Smartphone Di warung Es Degan Mas Ro 
No Variasi 

Bahasa 

Bahasa SMS Bahasa Lengkapnya 

1 Mengatasi 

Ruang 

Janarko (26 tahun, Lenovo 316I) 

Q wis ng tm ki 

 

 

Warsito (43 tahun, Samsung 

galaxy young 2) 

a. Wis podo plg nok buk wng 

kenteng 

b. Wis ktemu,tp SPPT ne gk 

punya bs po gak 

 

 

Memet (21 tahun, Lenovo 269I) 

a. Nomer cwe seng gong ndw 

pcr weng 

b. Meso nk ndw i gk galau trus 

iso tlpon”an....nk gk ndwe 

ngemot driji karo dlongap 

dlongop....hhhhhh  

 

 

Hana (19 tahun, Samsung young 

neo) 

a. Taas pink d jual brp mb 

 

b. Ndg ng mah q 

c. Sido g pls ne mas 

d. Kmra ro senter 

 

Eta (24 tahun, Blackberry Q5) 

Iya syg.Mau curhat na bsk le.Su 

tdr ko syg ? 

 

 

 

 

 

Saya sudah di Tikungan 

Mesra nih. 

 

 

 

a. Sudah pada pulang buk 

orang kenteng. 

b. Sudah ketemu, tetapi 

SPPTnya tidak punya 

bisa atau tidak ? 

 

 

a. Nomer cewek yang 

belum punya pacar weng. 

b. Kalau punya itu tidak 

galau terus bisa 

telepon”an...kalau tidak 

punya gigit jari sama 

bengong....hhhhhhh. 

 

 

 

a. Tas pink di jual berapa 

mbak ? 

b. Cepat ke rumah ku ! 

c. Jadi tidak pulsanya mas ? 

d. Kamera sama senter. 

 

 

Iya sayang. Mau curhat 

kenapa harus besok. Sudah 

tidur kah sayang ? 
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Dwi (20 tahun, Oppo find 

clover) 

Sewa mahal...gpp tk criin 

pnjeman ntr.brpa orang to 

 

 

Dewi (24 tahun, Advan T1J) 

a. Kpn aja nti klo mas uda ga 

sibuk.Skrg kan msh prsiapan 

prnikahan omnya..smngat 

yah 

 

b. Mas,,bbm pnding lgi ini.Mas 

uda brngkt lgi kah ?? 

 

c. Mas..bbm ga bs 

yah..Hmmmm uda nyampai 

kah mas ??. 

d. Hahaha tmanku dek skolahx 

dikupang skrg tggl 

disolo...km gi ngpn dek 

???... 

 

e. Hmmm ga jd ksni 

tooooo.Hmmm km mah 

gituu.Ak lgi baring dikmr 

 

f. Emgx km ga bw mtr pulang 

kmrin ???... 

 

g. Hari ini gimana mksdx ? 

 

 

Titik (24 tahun, Blackberry Q5) 

a. Ooh.Na mngkli su klo 

auri.Ntr b tny komandan do 

e 

b. Hmmm mlai suw. Ktg knal 

lama ang jd tau ewww 

gigi.Hahahaha okeee nti b 

tlpn dia.Hahaha psti AU lai 

ni hahaha 

 

Mahiroh (17 tahun, Blackberry 

davis) 

a. Biasane yo gk ie,moso sg 

akhir iki malah kyo ngene 

 

b. Tongsis ew anita mbok gwo 

gk 

c. Omg,ne mak’ku Aku dolan 

kro Wahyu losari  

 

 

 

Sewa mahal...tidak apa-apa 

nanti saya carikan pinjaman. 

Berapa orang sih ? 

 

 

a. Kapan saja nanti kalau 

Mas sudah tidak sibuk. 

Sekarang kan masih 

persiapan pernikahan 

Omnya..semangat yah. 

b. Mas,,BBM pending lagi 

ini. Mas sudah berangkat 

lagi kah ?? 

c. Mas..BBM tidak bisa 

yah..Hmmmm sudah 

sampai kah mas ?? 

d. Hahaha temanku dek 

sekolahnya di Kupang 

sekarang tinggal di 

Solo...kamu lagi ngapain 

dek ??? 

e. Hmmm tidak jadi kesini 

yaaaa. Hmmm kamu sih 

gitu. Saya lagi tiduran di 

kamar. 

f. Emangnya kamu tidak 

bawa motor pulang 

kemarin ? 

g. Hari ini bagaimana 

maksudnya ? 

 

 

a. Ooh. Iya mungkin juga 

kalau AURI. Nanti saya 

tanya komandan dulu ya. 

b. Hmmm mulai sudah. Kita 

kenal lama ya. Jadi tau 

lah. Hahahaha oke nanti 

saya telepon dia. Hahaha 

pasti AU lagi nih hahaha 

 

 

 

a. Biasanya ya tidak kok, 

masa yang terakhir ini 

jadi begini. 

b. Tongsisnya Anita kamu 

bawa tidak ? 

c. Sampaikan ibuku aku 

main sama Wahyu losari 

! 
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Rina (22 tahun, Samsung young 

GT-S5360) 

Mz u bkin wa ya nnti kta bkin 

grub family gtu 

 

Nurjanah (27 tahun, Advan S5E 

plus) 

a. La yo,file kui sg diwei aq 

dek ben,nk arep njalok cah” 

kon mlebu sak iki.Nk ssk aq 

gk iso...nek ra po moro ng 

omhku 

 

 

b. La ki ws ng mah nog 

c. Go inetan og,mlebu kon 

bayar yoo...nk ra bayar 

ngopo mlebu 

 

 

 

Mas kamu buat WA ya nanti 

kita buat grub family gitu. 

 

 

 

a. Iya, file itu yang dikasih 

aku dulu, kalau mau 

minta temen-temen 

disuruh masuk sekarang. 

Kalau besok aku tidak 

bisa...kalau tidak bisa 

datang ke rumahku. 

b. Ini sudah di rumah kok 

c. Untuk internetan kok, 

masuk disuruh bayar 

yaa...kalau tidak bayar 

ngapain masuk ? 

2 Menyiasati 

Waktu 

Agung (26 tahun, Blackberry 

Z10) 

Yo gpp 

 

Dwi (20 tahun, Oppo find 

clover) 

Jelas MU 3 0 

 

 

 

Iya tidak apa-apa. 

 

 

 

Jelas Manchester United 3 vs 

0. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Bentuk Variasi Bahasa SMS yang Digunakan oleh Pengunjung 

Pengguna Smartphone Di Warung Es Degan Mas Ro 

4.2.1.1 Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

a. Dialek 

(1) Pasti niku tgl e pinten pak, jenengan ngertos mboten niki pun tgl pinten ?? 

(Agung, 26 tahun, Blackberry Z10) 

(2) Pak mandor... Sampun bongkar dereng ? (Bayu, 30 tahun, Blackberry torch) 

(3) Nggeh mangke nek mpon ngetan kulo kbari (Toneng, 36 tahun, Lenovo A328) 

(4) Nki kla teng warung (Rina, 22 tahun, Samsung young GT-S5360) 
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(5) Bu nderek tangklet menawi dalam pengajuan Dupak nama tim penilai pak 

bertus sakniki digantos sinten nggih ? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

(6) Bu wid kulo kalih mbak Fifi badhe konsul dupak panjengan wonten 

puskesmas ? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

Data (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) merupakan variasi bahasa dialek. Data-

data tersebut merupakan variasi bahasa dialek yang berasal dari daerah Surakarta. 

Hal ini ditandai dengan kata pinten (‘berapa’), jenengan (‘Anda’), mangke 

(‘nanti’), tangklet (‘tanya’), dan menawi (‘kalau’). 

(7) Ayahwene rabi. Latan liren nginum klapa muda. Ngemil onde2 mini. Latan 

lanjut rabi mning... (Dina, 20 tahun, Samsung galaxy star) 

Data (7) merupakan variasi bahasa dialek. Data tersebut merupakan variasi 

bahasa dialek yang berasal dari daerah Kebumen. Hal ini ditandai dengan kata 

ayahwene (‘hari gini’), latan (‘mending’), liren (‘istirahat’), dan mning (‘maning’ 

= ‘lagi’). 

(8) Iya syg. Mau curhat na bsk le. Su tdr ko syg ? (Eta, 24 tahun, Blackberry Q5) 

(9) Ooh. Na mngkli su klo auri. Ntr b tny komandan do e (Titik, 24 tahun, 

Blackberry Q5) 

(10) Hmmm mlai suw. Ktg knal lama ang. Jd tau ewww gigi. Hahahaha okeee nti 

b tlpn dia. Hahaha psti AU lai ni hahaha (Titik, 24 tahun, Blackberry Q5) 

Data (8), (9), dan (10) merupakan variasi bahasa dialek. Data tersebut 

merupakan variasi bahasa dialek yang berasal dari daerah Kupang. Hal ini 

ditandai dengan kata su (‘sudah’), mngkli (‘mangkali’ = ‘mungkin’), b (‘beta’ = 

‘saya’), dan ktg (‘katong’ = ‘kita’). 
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b. Sosiolek atau Dialek Sosial 

(1) Pasang listrik baru 900 piro broo. (Totok, 34 tahun, Smartfren G1) 

Data (1) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek pada 

data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna 

SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang sudah akrab (antar teman). Hal 

ini ditandai dengan kata bro (‘brother’ = ‘saudara laki-laki’) yang merupakan 

bahasa gaul untuk ‘panggilan akrab’ teman sepantaran/usia. 

(2) Sik pak, jek joget (Janarko, 26 tahun, Lenovo 316I) 

(3) Sebelah ndi we pak q ko kulon ng kontes (Janarko, 26 tahun, Lenovo 316I) 

(4) Pasti niku tgl e pinten pak, jenengan ngertos mboten niki pun tgl pinten ?? 

(Agung, 26 tahun, Blackberry Z10) 

(5) Pak mandor... Sampun bongkar dereng ? (Bayu, 30 tahun, Blackberry torch) 

Data (2), (3), (4), dan (5) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi 

bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang 

lebih tua usianya atau yang lebih disegani. Selain itu, dari SMS tersebut diketahui 

bahwa penerima SMS tersebut adalah berjenis kelamin (gender) laki-laki. Hal ini 

ditandai dengan kata pak (‘bapak’) pada SMS tersebut. 

(6) Nduk nek rung muleh aku kon nukokne bakso bakar iis 5rb ngko tak ganti 

(Puri, 19 tahun, Smartfren C) 

(7) Hahaha tmanku dek skolahx di kupang skrg tggl di solo...km gi ngpn dek 

???... (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

(8) Dek ayo ngejuz neng gondang..we nandi ? dang bali seng ngakon mae. 

(Faried, 17 tahun, Blackberry gemini) 
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Data (6), (7), dan (8) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa 

sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang lebih muda (usia). 

Hal ini ditandai dengan kata nduk dan dek (‘nduk dan dek’ = ‘adik’)  

(9) Wis podo plg nok buk wng kenteng (Warsito, 43 tahun, Samsung galaxy 

young 2) 

Data (9) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek pada 

data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna 

SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang berbeda jenis kelamin 

(gender). Hal ini ditandai dengan kata buk (‘ibu’). Kata buk disini maksudnya 

adalah panggilan yang ditujukan kepada pasangannya (istrinya). 

(10) Taas pink d jual brp mb (Hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

Data (10) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek pada 

data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna 

SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang lebih tua usianya atau yang 

lebih disegani. Selain itu, dari SMS tersebut diketahui bahwa penerima SMS 

tersebut adalah berjenis kelamin (gender) perempuan. Hal ini ditandai dengan kata 

mb (‘mbak’ = ‘kakak perempuan’) pada SMS tersebut. 

(11) Senen tuku susu ya bi (Dina, 20 tahun, Samsung galaxy star) 

Data (11) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek pada 

data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna 

SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang berbeda jenis kelamin 

(gender). Hal ini ditandai dengan kata bi (‘baby’ = ‘sayang’). Kata bi disini 
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maksudnya adalah panggilan sayang yang ditujukan kepada pasangannya 

(kekasihnya). 

(12) Sido g pls ne mas ? (hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

(13) Kpn aja nti klo mas uda ga sibuk. Skrg kan msh prsiapan prnikahan 

omnya...smngat yah (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

(14) Mas,, bbm pnding lgi ini. Mas uda brngkt lgi kah ?? (Dewi, 24 tahun, 

Advan T1J) 

(15) Mas..bbm ga bs yah...Hmmmm uda nyampai kah mas ?? (Dewi, 24 tahun, 

Advan T1J) 

(16) Gong bali. Iyo Mas (Kiyer, 25 tahun, Advan S4G) 

(17) Kamar’e bapak pindah ngendi mas Priya (Kiyer, 25 tahun , Advan S4G) 

(18) Kowe neng omah karo sopo ? Mas Ferry karo Mas frencha opo wes bali 

neng omah ? (Kiyer, 25 tahun, Advan S4G) 

(19) Mz u bkin wa ya nnti kta bkin grub family gtu (Rina, 22 tahun, Samsung 

young Gt-S5360) 

Data (12) s.d. (19) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa 

sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna SMS smartphone yang ditujukan kepada pengguna SMS lain yang lebih 

tua usianya atau yang lebih disegani. Hal ini ditandai dengan kata mas dan mz 

(‘mas’ = ‘kakak laki-laki’).  

(20) Pagi bu sblumnya mhon maaf, ini saya izin lagi bu mau ke ngawi ktemu 

dosen dari Surabaya (Rina, 22 tahun, Samsung young GT-S5360) 

(21) Bu nderek tangklet menawi dalam pengajuan Dupak nama tim penilai pak 

bertus sakniki digantos sinten nggih? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 
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(22) Bu wid kulo kalih mbak Fifi badhe konsul dupak panjengan wonten 

puskesmas ? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

Data (20), (21), dan (22) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi 

bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang 

lebih tua usianya atau yang lebih disegani. Hal ini ditandai dengan kata bu (‘ibu’). 

Kata bu disini maksudnya adalah panggilan yang ditujukan kepada atasannya. 

(23) Bi, aq jk mampir gone bu sita (Nurjanah, 27 tahun, Advan S5E plus) 

Data (23) merupakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek pada 

data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna 

SMS smartphone kepada pengguna SMS lain yang berbeda jenis kelamin 

(gender). Hal ini ditandai dengan kata bi (‘abi’ = ‘ayah’). Kata bi disini 

maksudnya adalah panggilan sayang yang ditujukan kepada pasangannya 

(suaminya). 

4.2.1.2 Variasi Bahasa Berkenaan dengan Tingkat, Golongan, Status dan 

Kelas Sosial Para Penuturnya 

a. Basilek 

(1) Pasti niku tgl e pinten pak, jenengan ngertos mboten niki pun tgl pinten ?? 

(Agung, 26 tahun, Blackberry Z10) 

(2) Pak mandor... Sampun bongkar dereng ? (Bayu, 30 tahun, Blackberry torch) 

(3) Nggeh mangke nek mpon ngetan kulo kbari (Toneng, 36 tahun, Lenovo A328) 

(4) Nki kla teng warung (Rina, 22 tahun, Samsung young GT-S5360) 

(5) Bu nderek tangklet menawi dalam pengajuan Dupak nama tim penilai Pak 

Bertus sakniki digantos sinten nggih ?  (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 
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(6) Bu Wid kulo kalih mbak Fifi badhe konsul dupak panjengan wonten 

Puskesmas ? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

Data (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) merupakan variasi bahasa basilek. Data-

data tersebut menunjukkan bahasa krama ndesa yang dianggap kurang bergengsi 

atau bahkan dipandang rendah. 

b. Kolokial 

(1) La kw takok piro din... (Totok, 34 tahun, Smartfren G1) 

(2) Gung petuk meneh ki...ssyk tak takone yaaa... (Totok, 34 tahun, Smartfren 

G1) 

(3) Ki mau bar mapak Gemol ko srgen boz. Trus bablas (Janarko, 26 tahun, 

Lenovo 316I) 

(4) Lha ngopo maneh (Handoko, 34 tahun, Smartfren I2) 

(5) Yo iyo. Wong kaptenne ra budal. Anak buahe ra budal. (Handoko, 34 tahun, 

Smartfren I2) 

(6) Yo ngajak anak lanang...SURYA lebih cepat lebih baik. (Nur, 30 tahun, 

Blackberry curve) 

(7) Aku lg teko. Setor sesok sisan yem. (Puri, 19 tahun, Smatfren C) 

(8) Ben gne yem Tika rondo Widi yo dudo ew jare. (Puri, 19 tahun, Smartfren C) 

(9) Nomer cwe seng gong ndw pcr weng (Memet, 21 tahun, Lenovo 269I) 

(10) Meso nk ndw i gk galau trus iso tlpon”an...nk gk ndwe ngemot driji karo 

dlongap dlongop...hhhhhh (Memet, 21 tahun, Lenovo 269I) 

(11) Ayahwene rabi. Latan liren nginum klapa muda. Ngemil onde2 mini. Latan 

lanjut rabi mning... (Dina, 20 tahun, Samsung galaxy star) 
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(12) Sewa mahal...gpp tk criin pnjeman ntr. Brpa orang to (Dwi, 20 tahun, Oppo 

find clover) 

(13) Hmmm ga jd ksni tooooo. Hmmm km mah gituu. Ak lgi baring dikmr (Dewi, 

24 tahun, Advan T1J) 

(14) Emgx km ga bw mtr pulang kmrin ???.. (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

(15) Hari ini gimana mksdx ? (Dewi, 24 tahun, advan T1J)  

(16) Bentar tak mainan sama ciko (Kiyer, 25 tahun, Advan S4G) 

(17) Biasane yo gk ie, moso sg akhir iki malah kyo ngene (Mahiroh, 17 tahun, 

Blackberry davis) 

(18) Tongsis ew Anita mbok gwo gk (Mahiroh, 17 tahun, Blackberry davis) 

(19) Omg,ne mak’ku aku dolan kro wahyu losari (Mahiroh, 17 tahun, Blackberry 

davis) 

(20) Og gtu,,,bneran nyerah ya ?????? (Rina, 22 tahun, Samsung young GT-

S5360) 

(21) La yo, file kui sg diwei aq dek ben, nk arep njalok cah” kon mlebu sak iki. 

Nk ssk aq gk iso...nek ra po moro ng omhku (Nurjanah, 27 tahun, Advan 

S5E plus) 

(22) La ki ws ng mah nog (Nurjanah, 27 tahun, Advan S5E plus) 

(23) Go inetan og, mlebu kon bayar yoo...nk ra bayar ngopo mlebu (Nurjanah, 

27 tahun, advan S5E plus) 

(24) Sdh di ruang Kapus bareng Pak Bejo sama Mbak Mbak Siti (Eko, 39 tahun, 

Advan S5E) 

Data (1) s.d. (24) merupakan variasi bahasa kolokial. Data-data tersebut 

merupakan variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. 
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4.2.1.3 Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

a. Ragam Resmi atau Formal 

(1) Pagi bu sblumnya mhon maaf, ini saya izin lagi bu mau ke Ngawi ktemu 

dosen dari Surabaya (Rina, 22 tahun, Samsung young GT-S5360) 

(2) Dokter. Mohon maaf hari ini 11 April 2015 saya mohon izin untuk mengikuti 

seminar keperawatan di Jogjakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih 

(Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

Data (1), dan (2) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan 

berupa ragam resmi. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam 

pembicaraan resmi mengenai pengguna SMS yang berkirim pesan kepada 

atasannya yang isinya memberitahukan tentang permintaan izin bahwa besok 

pengguna SMS tidak bisa hadir. 

(3) Bu nderek tangklet menawi dalam pengajuan Dupak nama tim penilai Pak 

Bertus sakniki digantos sinten nggih ? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

Data (3) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

resmi. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 

resmi mengenai pengguna SMS yang bertanya tentang pengajuan Dupak nama 

tim penilai Pak Bertus yang diganti. 

(4) Bu Wid kulo kalih mbak Fifi badhe konsul dupak panjengan wonten 

Puskesmas ? (Eko, 39 tahun, Advan S5E) 

Data (4) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

resmi. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 

resmi mengenai pengguna SMS yang bertanya tentang keberadaan penerima 

SMS. 
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b. Ragam Usaha atau Ragam Kolsultatif 

(1) Pasang listrik baru 900 piro broo. (Totok, 34 tahun, Smartfren G1) 

Data (1) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

usaha. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 

antara pengguna SMS dengan pengguna SMS lain yang bertanya tentang harga 

pemasangan listrik 900. 

(2) Internet unl60rb (Dwi, 25 tahun, Smartfren C) 

Data (2) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

usaha. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi antara pengguna SMS 

dengan pengguna SMS lain (Operator seluler) tentang mendaftar paket Internet. 

(3) Taas pink d jual brp mb (Hana, 19 tahun, Samsung young neo ) 

(4) Sido g pls ne mas (Hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

Data (3), dan (4) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan 

berupa ragam usaha. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam 

pembicaraan usaha dagang antara pengguna SMS dengan pengguna SMS lain. 

Hal itu ditunjukkan dari kata jual dan pulsa. 

c. Ragam Santai atau Ragam Kasual 

(1) Nduk nek rung muleh aku kon nukokne bakso bakar iis 5rb ngko tak ganti 

(Puri, 19 tahun, Smartfren C) 

Data (1) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan pengguna SMS yang bertanya kepulangan penerima SMS dan 

meminta penerima SMS menyampaikan pesan kepada seseorang untuk 

membelikan sesuatu (bakso bakar). 
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(2) Wis podo plg nok buk wng kenteng (Warsito, 43 tahun, Samsung galaxy 

young 2) 

Data (2) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan pengguna SMS memberitahukan penerima SMS bahwa seseorang 

sudah pulang. 

(3) Senen tuku susu ya bi (Dina, 20 tahun, Samsung galaxy star) 

Data (3) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

yang menunjukkan pengguna SMS menyuruh pasangannya (kekasih) untuk 

membeli sesuatu (susu). 

(4) Iya syg. Mau curhat na bsk le. Su tdr ko syg ? (Eta, 24 tahun, Blackberry Q5) 

Data (4) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan bahwa pengguna SMS menanyakan alasan penerima SMS kenapa 

curhatnya harus besok dan menanyakan apakah penerima SMS sudah tidur. 

(5) Nggeh mangke nek mpon ngetan kulo kbari (Toneng, 36 tahun, Lenovo A328) 

Data (5) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan bahwa pengguna SMS akan memberi kabar kalau sudah tiba kepada 

penerima SMS. 

(6) Kpn aja nti klo mas uda ga sibuk. Skrg kan msh prsiapan prnikahan 

omnya..smngat yah (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 
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Data (6) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan bahwa pengguna SMS menyarankan penerima SMS untuk bertemu 

dilain waktu. 

(7) Mas,,bbm pnding lgi ini. Mas uda brngkt lgi kah ?? (Dewi, 24 tahun, Advan 

T1J) 

Data (7) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan bahwa pengguna SMS memberitahukan sesuatu hal (BBM) masih 

tertunda dan pengguna SMS menanyakan keberangkatan penerima SMS. 

(8) Mas..bbm ga bs yah..Hmmmm uda nyampai kah mas ??. (Dewi, 24 tahun, 

Advan T1J) 

Data (8) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan bahwa pengguna SMS memberitahukan sesuatu hal (BBM) tidak 

bisa digunakan dan pengguna SMS menanyakan sudah sampai belum kepada 

penerima SMS. 

(9) Hahaha tmanku dek skolahx dikupang skrg tggl disolo...km gi ngpn dek ???... 

(Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

Data (9) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi santai 

menunjukkan bahwa pengguna SMS memberitahukan tentang seseorang dan 

menanyakan kegiatan yang dilakukan penerima SMS. 
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(10) Ooh. Na mngkli su klo auri. Ntr b tny komandan do e (Titik, 24 tahun, 

Blackberry Q5) 

Data (10) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi 

santai menunjukkan pengguna SMS yang memberitahukan sesuatu hal kepada 

penerima SMS tetapi masih ragu dan akan menanyakannya kepada seseorang. 

(11) Hmmm mlai suw. Ktg knal lama ang. Jd tau ewww gigi. Hahahaha okeee nti 

b tlpn dia. Hahaha psti AU lai ni hahaha (Titik, 24 tahun, Blackberry Q5) 

Data (11) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam 

pembicaraan mengenai pengguna SMS yang menyatakan sudah lama kenal 

dengan seseorang dan akan meneleponnya. 

(12) Kamar’e bapak pindah ngendi mas Priya (Kiyer, 25 tahun, Advan S4G) 

Data (12) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam 

pembicaraan mengenai pengguna SMS yang menanyakan letak suatu tempat 

kepada penerima SMS. 

(13) Dek ayo ngejuz neng gondang..we nandi ? Dang bali seng ngakon mae. 

(Faried, 17 tahun, Blackberry gemini) 

Data (13) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi 

santai menunjukkan bahwa pengguna SMS mengajak, menanyakan keberadaan 

penerima SMS dan menyuruh pulang penerima SMS. 

(14) Nki kla teng warung (Rina, 22 tahun, Samsung young GT-S5360) 
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Data (14) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi 

santai menunjukkan bahwa pengguna SMS memberitahukan keberadaannya 

kepada penerima SMS. 

(15) Mz u bkin wa ya nnti kta bkin grub family gtu (Rina, 22 tahun, Samsung 

young GT-S5360) 

Data (15) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam situasi 

santai menunjukkan bahwa pengguna SMS meminta penerima SMS untuk 

membuat sesuatu hal (WA). 

(16) Bi, aq jk mampir gone bu Sita (Nurjanah, 27 tahun, Advan S5E plus) 

Data (16) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa 

ragam santai. Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam 

pembicaraan mengenai pengguna SMS yang berkirim pesan kepada pasangannya 

(suami) yang isinya memberikan kabar bahwa pengguna SMS akan singgah di 

rumah temannya (Bu Sita). 

d. Ragam Akrab atau Ragam Intim 

(1) Pasang listrik baru 900 piro broo. (Totok, 34 tahun, Smartfren G1) 

(2) Sik pak, jek joget (Janarko, 26 tahun, Lenovo 316I) 

(3) Sebelah ndi we pak q ko kulon ng kontes (Janarko, 26 tahun, Lenovo 316I) 

(4) Nomer cwe seng gong ndw pcr weng (Memet, 21 tahun, Lenovo 269I) 

Data (1), (2), (3), dan (4) termasuk dalam variasi bahasa dari segi 

keformalan berupa ragam akrab. Keakraban itu dapat diketahui dari bahasa yang 
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digunakan seperti sapaan broo, pak,weng dan penggunaan bahasa yang pendek 

oleh pengirim SMS. 

(5) Q wis ng tm ki (Janarko, 26 tahun, Lenovo 316 I) 

Data (5) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

akrab. Hal itu ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan 

pendek. Data (5) menunjukkan pemberitahuan tempat penerima SMS berada 

terhadap pengirim SMS. 

(6) Ok bos (Toneng, 36 tahun, Lenovo A328) 

Data (6) termasuk dalam variasi bahasa dari segi keformalan berupa ragam 

akrab. Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan 

pendek. Kata Ok bos menunjukkan kesanggupan pengirim SMS terhadap sesuatu 

hal.  

 

4.2.2 Faktor yang Memengaruhi Bentuk Variasi Bahasa SMS Pengunjung 

Pengguna Smartphone Di Warung Es Degan Mas Ro 

a. Mengatasi Ruang 

(1) Q wis ng tm ki (Janarko, 26 tahun, Lenovo 316I) 

Data (1) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (1) antara lain q (aku) dan ng (‘neng’ = ‘di’), tm 

(‘tikungan mesra’ = ‘sebuah tempat tongkrongan anak muda’), dan ki (‘iki’ = 

‘ini’). 

(2) Wis podo plg nok buk wng kenteng (Warsito, 43 tahun, Samsung galaxy 

young 2) 
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Data (2) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (2) antara lain plg (pulang), dan wng (‘wong’ = 

‘orang’). 

(3) Wis ktemu, tp SPPT ne gk punya bs po gak (Warsito, 43 tahun, Samsung 

galaxy young 2) 

Data (3) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (3) antara lain ktemu (ketemu), tp (tapi), gk 

(‘gak’ = ‘tidak’), dan bs (bisa). 

(4) Nomer cwe seng gong ndw pcr weng (Memet, 21 tahun, Lenovo 269I) 

Data (4) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (4) antara lain cwe (cewek), ndw (‘nduwe’ = 

‘punya’), dan pcr (pacar). 

(5) Meso nk ndw i gk galau trus iso tlpon”an...nk gk ndwe ngemot driji karo 

dlongap dlongop...hhhhhh (Memet, 21 tahun, Lenovo 269I) 

Data (5) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (5) antara lain nk (‘nek’ = ‘kalau’), ndw (‘nduwe’ 

= ‘punya’), gk (’gak’ = ‘tidak’), trus (terus), dan tlpon”an (telepon”an). 

(6) Taas pink d jual brp mb (Hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

Data (6) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 
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penggunaan singkatan pada data (6) antara lain d (di), brp (berapa), dan mb 

(‘mbak’ = ‘kakak perempuan’) 

(7) Ndg ng mah q (Hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

Data (7) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (7) antara lain Ndg (‘ndang’ = ‘cepat’), ng 

(‘neng’ = ‘ke’), mah (‘omah’ = ‘rumah’), dan q (aku). 

(8) Sido ga pls ne mas (Hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

Data (8) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (8) antara lain ga (‘gak’ = ‘tidak’), dan pls 

(pulsa). 

(9) Kmra ro senter (Hana, 19 tahun, Samsung young neo) 

Data (9) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (9) antara lain kmra (kamera), dan ro (‘karo’ = 

‘sama’). 

(10) Iya syg. Mau curhat na bsk le. Su tdr ko syg ? (Eta, 24 tahun, Blackberry 

Q5) 

Data (10) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (10) antara lain syg (sayang), bsk (besok), le 

(lagi), su (sudah), dan tdr (tidur). 
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(11) Sewa mahal...gpp tk criin pnjeman ntr. Brpa orang to (Dwi, 20 tahun, Oppo 

find clover) 

Data (11) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (11) antara lain gpp (‘gakpopo’ = ‘tidak apa-

apa’), tk (‘tak’ = ‘saya’), criin (carikan), pnjeman (pinjaman), ntr (ntar), dan brpa 

(berapa). 

(12) Kpn aja nti klo mas uda ga sibuk. Skrg kan msh prsiapan prnikahan 

omnya...smngat yah (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

Data (12) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (12) antara lain kpn (kapan), aja (saja), nti 

(nanti), klo (kalau), uda (sudah), ga (‘enggak’ = ‘tidak’), skrg (sekarang), msh 

(masih), prsiapan (persiapan), prnikahan (pernikahan), dan smngat (semangat).  

(13) Mas,, bbm pnding lgi ini. Mas uda brngkt lgi kah ?? (Dewi, 24 tahun, 

Advan T1J) 

Data (13) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (13) antara lain bbm (‘blackberry messenger’ = 

‘sebuah aplikasi jejaring sosial’), pnding (‘pending’ = ‘tertunda’), lgi (lagi), uda 

(sudah), dan brngkt (berangkat). 

(14) Mas..bbm ga bs yah...Hmmmm uda nyampai kah mas ?? (Dewi, 24 tahun, 

Advan T1J) 
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Data (14) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (14) antara lain bbm (‘blackberry messenger’ = 

‘sebuah aplikasi jejaring sosial’), ga (‘enggak’ = ‘tidak’), bs (bisa), dan uda 

(sudah). 

(15) Hahaha tmanku dek skolahx di kupang skrg tggl di solo...km gi ngpn dek 

???... (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

Data (15) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (15) antara lain tmanku (temanku), skolahx 

(skolahnya), skrg (sekarang), tggl (tinggal), km (kamu), gi (lagi), dan ngpn 

(ngapain). 

(16) Hmmm ga jd ksni tooooo. Hmmm km mah gituu. Ak lgi baring dikmr (Dewi, 

24 tahun, Advan T1J) 

Data (16) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (16) antara lain ga (‘enggak’ = ‘tidak’), jd (jadi), 

ksni (kesini), km (kamu), ak (aku), lgi (lagi), dan dikmr (dikamar).  

(17) Emgx km ga bw mtr pulang kmrin ???.. (Dewi, 24 tahun, Advan T1J) 

Data (17) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (17) antara lain emgx (emangnya), km (kamu), ga 

(‘enggak’ = ‘tidak’), bw (bawa), mtr (motor), dan kmrin (kemarin). 

(18) Hari ini gimana mksdx ? (Dewi, 24 tahun, advan T1J) 
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Data (18) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (18) antara lain gimana (bagaimana), dan mksdx 

(maksudnya). 

(19) Ooh. Na mngkli su klo auri. Ntr b tny komandan do e (Titik, 24 tahun, 

Blackberry Q5) 

Data (19) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (19) antara lain mngkli (‘mangkali’ = 

‘mungkin’), su (sudah), klo (kalau), ntr (ntar), b (‘beta’ = ‘saya’), tny (tanya), dan 

do (dulu). 

(20) Hmmm mlai suw. Ktg knal lama ang.Jd tau ewww gigi.Hahahaha okeee nti 

b tlpn dia.Hahaha psti AU lai ni hahaha (Titik, 24 tahun, Blackberry Q5) 

Data (20) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (20) antara lain mlai (mulai), suw (sudah), ktg 

(‘katong’ = ‘kita’), knal (kenal), jd (jadi), nti (nanti), b (‘beta’ = ‘saya’), tlpn 

(telepon), psti (pasti), lai (lagi), dan ni (ini). 

(21) Biasane yo gk ie, moso sg akhir iki malah kyo ngene (Mahiroh, 17 tahun, 

Blackberry davis) 

Data (21) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (21) antara lain gk (‘gak’ = ‘tidak’), sg (‘sing’ = 

‘yang’), dan kyo (‘koyo’ = ‘seperti’). 
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(22) Tongsis ew Anita mbok gwo gk (Mahiroh, 17 tahun, Blackberry davis) 

Data (22) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (22) antara lain gwo (‘gowo’ = ‘bawa’), dan gk 

(‘gak’ = ‘tidak’). 

(23) Omg,ne mak’ku aku dolan kro wahyu losari (Mahiroh, 17 tahun, Blackberry 

davis) 

Data (23) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (23) antara lain omg,ne (‘omongne’ = 

‘sampaikan’), dan kro (‘karo’ = ‘sama’). 

(24) Mz u bkin wa ya nnti kta bkin grub family gtu (Rina, 22 tahun, Samsung 

young GT-S5360) 

Data (24) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (24) antara lain mz (‘mas’ = ‘kakak laki-laki’), u 

(‘you’ = ‘kamu’), bkin (bikin), wa (‘whatsapp’ = ‘sebuah aplikasi jejaring sosial’), 

nnti (nanti), kta (kita), dan gtu (gitu). 

(25) La yo, file kui sg diwei aq dek ben, nk arep njalok cah” kon mlebu sak iki. 

Nk ssk aq gk iso...nek ra po moro ng omhku (Nurjanah, 27 tahun, Advan 

S5E plus) 

Data (25) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (25) antara lain yo (‘iyo’ = ‘iya’), sg (‘sing’ = 
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‘yang’), aq (aku), nk (’nek’ = ‘kalau’), ssk (‘sesuk’ = ‘besok’), gk (‘gak’ = 

‘tidak’), ra (‘ora’ = ‘tidak’), po (‘opo’ = ‘apa’), ng (‘neng’ = ‘ke’), dan omhku 

(‘omahku’ = ‘rumahku’). 

(26) La ki ws ngmah nog (Nurjanah, 27 tahun, Advan S5E plus) 

Data (26) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (26) antara lain ki (‘iki’ = ‘ini’), ws (‘wis’ = 

‘sudah’), ng (‘neng’ = ‘di’), dan mah (‘omah’ = ‘rumah’). 

(27) Go inetan og, mlebu kon bayar yoo...nk ra bayar ngopo mlebu (Nurjanah, 

27 tahun, advan S5E plus) 

Data (27) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam mengatasi ruang. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

penggunaan singkatan pada data (27) antara lain Nggo (‘nggo’ = ‘buat’), inetan 

(internetan), nk (’nek’ = ‘kalau’), dan ra (‘ora’ = ‘tidak’). 

b. Menyiasati Waktu 

(1) Yo gpp (Agung, 26 tahun, Blackberry Z10) 

Data (1) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam menyiasati waktu. Upaya penulis SMS untuk 

menyiasati waktu adalah penggunaan singkatan atau bentuk-bentuk singkat 

dengan berbagai variasinya. Hal itu dapat ditunjukkan pada kata yo (‘iyo’ = ‘iya’), 

dan gpp (‘gakpopo’ = ‘tidak apa-apa’).  

(2) Jelas MU 3 0 (Dwi, 20 tahun, Oppo find clover) 

Data (2) merupakan bentuk variasi bahasa SMS yang digunakan oleh 

pengguna smartphone dalam menyiasati waktu. Upaya penulis SMS untuk 
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menyiasati waktu adalah penggunaan singkatan atau bentuk-bentuk singkat 

dengan berbagai variasinya. Hal itu dapat ditunjukkan pada kata MU 

(‘Manchester United’ = ‘sebuah klub sepak bola’). 


