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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa dapat dikatakan bervariasi karena 

anggota masyarakatnya sangatlah beragam dan digunakan untuk keperluan 

yang beragam. Masyarakat pada umumnya antara yang lebih mudah 

maupun orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang bervariasi. 

Variasi bahasa tidak terjadi dalam bahasa lisan saja, tetapi juga dalam 

bahasa tulis.  

Demikian pula yang terjadi dalam pengguna WhatsApp PBSI 2014. 

Penelitian ini menjelaskan bentuk variasi bahasa beserta fungsi variasi 

bahasa yang terdapat dalam pesan grup WhatsApp PBSI 2014. Data yang 

diperoleh bersumber dari media elektronik telepon yaitu pada grup 

WhatsApp PBSI 2014. Data kemudian dikumpulkan selama 8 bulan  pada 

bulan Juni 2017 sampai Januari 2018. Cara memilih data untuk 

diklasifikasikan dengan cara, menyesuaikan jenis variasi bahasa dilihat 

dan dicermati lalu dimasukan ke dalam kolom variasi bahasa. Data yang 

dimasukkan lalu disaring dan dipilih berdasarkan kelompok variasi bahasa 

yang akan dibahas dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam proses 

analisis data. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahasa yang digunakan dalam 

grup tersebut bervariasi karena, anggota masyarakatnya banyak dari 

berbagi kota. Dalam berkomunikasi di grup WhatsApp PBSI 2014, 

mahasiswa PBSI sering mengirim pesan menggunakan bahasa daerahnya 

masing masing yaitu menggunakan Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, dan 

Bahasa Madura dialek Kangean. Alasan banyak yang menggunakan 

bahasa daerah masing-masing karena merasa sesama orang daerah lebih 

merasa nyaman dan nyambung,  merasa lebih cepat mengerti. Alasan yang 

ke dua jika salah satu menggunakan bahasa daerah contohnya Bahasa 
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Madura, sesama orang Madura pasti langsung menggunakan bahasa 

tersebut dan grup menjadi ramai.  

Cara memahami jenis-jenis bahasa dari berbagai daerah dengan 

cara mencari tau maksud pesan yang disampaikan dalam bahasa tersebut, 

melalui teman yang mengerti bahasa yang disampaikannya. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh variasi bahasa dalam pesan 

grup WhatsApp PBSI 2014. 

a) Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

Tabel 1.1 Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

No Variasi 

Bahasa 

Bahasa WA Sumber Data 

1 Idiolek 1)  Aku ngunuw tak kerjakno sa iki 

sesok rasah budal. 

(Aku gitu tak kerjakan sekarang 

besok gak usah berangkat) 

 

2) Lek iso gaksah uas po.o cah 

ngumpulno tugas ae 

(Kalau bisa tidak usah uas  

ngumpulkan tugas saja) 

 

3) Ye… Alif ngajak tengkaran, 

tengkaran sama aku aja lif d suatu 

tempat biar enak. 

(Ye… Alif ngajak bertengkar, 

bertengkar sama aku aja lif di suatu 

tempat agar enak) 

 

4) Jerene ruang 1008 biasa ne 

kosong. Jere adek adek semester 3  

(Katanya ruang 1008 biasanya 

kosong, Kata adik-adik semester 3) 

 

5) Sek tak moco seng genahh, Iki 

berarti kuliyahe sowiiiiii 

(Sebentar aku baca serius, berarti ini 

kuliahnya lama) 

 

6) Uts ae gung ngunu kok 

(Uts aja belum selesai) 

 

7) Di jadwal ogh rabo kamis jumat? 

Permulaan pling 

(Di jadwal kok rabu jkamis jumat? 

Mungkin permulaan) 

 

8) Iya ta dew? Ogh pedoman skripsi? 

(Iya ta dew? kok pedoman skripsi? 

 

085704869170/ 1 Juni 2017  

 

 

 

 

085704869170/ 10 Juni 

2017 

 

 

 

085931153000/ 15 Juni 

2017 

 

 

 

 

 

0856488826483/ 1 

November 2017 

 

 

 

085704869170/ 23 

November 2017 

 

 

 

085648826483/ 22 Desember 

2017 

 

085755835207/ 23 

Desember 2017 

 

 

 

085755835207/ 29 

Desember  2017 
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2  Dialek 

 

a) 1) Jekl Ano masok seang area 

b) (Iya kan Cuma masuk siang)  

 

2) Soro Antos koa kek 

(Suruh tunggu)  

 

3) Henggak kek jege.e q kek 

(Bangunin aku nanti bro) 

 

4) Tros mrena jrya kdimma 

( Lalu setelah ini di mana) 

c)  

5) Laa apa elakone molae gellak rea 

(Apa dikerjakan mulai tadi) 

 

6) Nyare di buku possak kek 

(Cari di buku banyak bro) 

 

7) Kenga sabek hpna mongla tdek 

lkona 

( Ditaruh hpnya kalau sudah tidak 

ada kerjaan) 

 

8) Wingi lak diwei formate to 

(Kemarin kan sudah diberi 

formatnya) 

 

9) Faila lagek kate garap ta 

(Faila baru mau ngerjakan ta?) 

 

10) Il wes garap kdm ta? Aku drung 

blas il. ora duwe kertas jawabane 

(Il sudah ngerjakan ta kdm ta? aku 

belum sama sekali il. tidak punya 

kertas jawaban) 

 

11) Seng buto kertas  moro rek haha 

(Yang butuh kertas kesini ya rek 

haha) 

 

12) Jege.e ka romaa mon mangkata 

mak abereng otabe telpon… hengak 

kek. 

(Bangunin ke rumah kalau mau 

brangkat biar bareng atau telfon aja) 

 

13) Ya Mn Ako Jege Ano Ako tak 

tdung gillok mlae ha mlm. Jekl Ano 

masok seang arena. 

(Iya kalau aku bangun. soalny aku 

belum tidur mulai semalam) 

 

14) Mre jula tugasnya Pak suher 

(Sudah belum tugasnya Pak suher) 

 

15) Ano jek dimma Nyerea 

(Gak tau mau cari dimana) 

 

085931153000/ 9 Juni 2017 

 

 

085931153000/ 9 Juni 2017 

 

 

0812117493997/ 9 Juni 

2017 

 

083853264451/ 9 Juni 2017 

 

 

0812117493997/ 9 Juni 

2017 

 

0812117493997/ 9 Juni 

2017 

 

085648218927/ 11 Juni 

2017  

 

 

 

085648826483/ 11 Juni 

2017 

 

 

085704701765/ 11 Juni 

2017  

 

085704701765/ 11 Juni 

2017  

 

 

 

 

085648826483/ 13 Juni 

2017 

 

0812117493997/ 14 Juni 

2017 

 

 

 

 

08593115300/ 14 Juni 2017 

 

 

 

 

 

085931153000/14 Juni 2017 

 

 

085931153000/14 Juni 2017 

 

 

085704869170/ 19 Juni 
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16) Deni jadwale ngimami sholat nek 

masjid ijo. Mulane ra komen. Eko 

seng kultum jare 

(Deni jadwalnya jadi imam sholat di 

masjid hijau. Mangkanya tidak 

komentar. Eko yang kultum katanya) 

 

17) Awakmu 6 semester ra diakoni 

den. Nah kok ora bunuh diri ae den 

dirimu. Nek munggokoho aku yo 

kandas den. Bayangno cah 3 tahun ra 

dianggep. Kapokkhahahaha 

(kamu 6 semester tidak diakui den. 

kok gak bunuh diri saja den kamu. 

kalau itu aku ya putus den. 

Bayangkan 3 tahun tidak dianggap. 

kapok hahaha) 

 

18) Bekne engko onok pengumuman 

dadakan libur 

(Kalau nanti ada penggumuman tiba-

tiba libur) 

2017 

 

 

 

 

 

085704869170/ 30 Agustus 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085704869170/ 22 

Desember 2017 

3 Kronolek/ 

Dialek 

Temporal 

a) 1) Otw gif 

(On the Way giv) 

 

2) Cius aku 

(Serius aku) 

 

3) Gws  

(Get well soon) 

 

4) Kepo kepo kepo 

(Ingin tau banget) 

 

5) Loh den gak iso move on rek, teko 

tugu  

(Loh den gak bisa pindah dari tugu) 

 

6) Rekkkkkks dimanose?  

(Rekkkkkkk dimana) 

 

7) Hoax kamu nul 

(Bohong kamu nul) 

 

8) Mesti php 

(Mesti Pemberi harapan palsu) 

 

9) Sopo seng php giv, Beneran Otw 

ini 

(Siapa yang pemberi harapan palsu 

giv, Beneran dijalan ini) 

 

0857371213703/ 9 Juni 

2017     

    

085731213703/ 9 Juni 2017 

085706062796/ 14 Juni 

2017 

083853264451/ 20 Juni 

2017 

085784590283/ 21 Agustus 

2017 

 

 

083853363955/ 23 Agustus 

2017 

 

082140917518/  6 Januari 

2018  

 

082140917518/  6 Januari 

2018  

 

085931153000/  6 Januari 

2018 
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4 Sosiolek/ 

Dialek 

Sosial 

1)Teman teman pengumpulan tugas 

psikolinguistik 30 menit lagi tak 

tunggu di pocin ya trus tak 

kumpulkan. Yang telat tak tinggal. 

Terima kasih 

 

2) Ayo pjmk hari selasa dibub. 

Dosenyanya? 

 

3) Assalamualaikum teman-teman 

mohon maaf mengganggu. UAS 

psikolinguistik besok pkul 12.30 di 

GDM lantai 1-C ya jangan lupa 

belajar dan tetap semangat, terima 

kasih 

 

4) Kkn blom selesai onok ae. Santai 

to rek. Ojok gupuh 

 

5) Rek saya mengingatkan. Untuk 

tugas bu fatin di kumpulkan hari 

senin ya. Di jepret jadi satu. gk usah 

di jilid. urutanya promes, prota, 

silabus, dan rpp 

 

6) Bayarae blom akase seh vivik iku 

 

7) Teman2 yang belum 

menggumpulkan tugas bu dian 

eksperimen, saya tunggu sampai 

nanti malam pukul 08.00. Yang 

belum segera email ke saya.  

 

8) Wis gak krasan ta nduk??? 

 

9)Assalamualaikum Teman-teman 

yang budiman silahkan diperhatikan! 

itu sudah di kirim 5 macam cerpen 

tugas apresiasi prosa fiksi. Tugasnya: 

I. Silahkan pilih salah satu 

cerpen( setiap mahasiswa 

bebas memilih yang mana) 

II. Cerpen yang dipilih dinalisis 

dengan salah satu teori 

sastra yang tepat dalam 

bentuk artikel/ Makalah… 

lengkap dg judul, latar 

belakang, focus, teori, 

pe,bahasan dan simpulan 

serta daftar pustaka 

III. Soft file paling lambat di 

kmpulkan senin tanggal 15 

januari di PJMK, print out di 

kmpulkan paling lambat 

jumat tanggal 19 januari 

pkul 09.00 di kampus  

4.Pengumpulan tugas 

sekaligus tanda tangan 

08385878658/ 9 Juni 2017 

 

 

 

 

 

085731213703/ 10 Juni 

2017 

085648218927/ 10 Juni 

2017 

 

 

 

085755835207/ 11 Juni 

2017 

 

08385478658/ 14 Juli 2017 

 

 

08575583572/ 15 Juni 2017 

085784590283/ 17 Juni 

2017 

 

 

082132815195/20 Juli 2017 

082140917518/ 21 Juni 

2017 
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presensi jadi silahkan di 

kmpulkan sendiri"  

IV. Jika ada yang ditanyakan 

silahkan personal chat ke 

saya langsung Tetap 

semangat dan semoga 

sukses Terima kasih.  

 

10) Oke mbk ari sama bsok ttd aja 

yaa 

 

11) Penyuluhan bi pak najib yang 

sore itu loh  

 

12) Iya  hidup  tanpa kalian berasa 

tidak ada rasanya @iyzah @Givti 

@Linda 

 

13) Mas Bim iri yoh 

 

14)Ngelamak saiki ady Mas 

 

 

15)Ady yang focus minta disayng 

sawangane ben fokus 

 

16) Mengingatkan lagi jangan lupa 

perkuliahn bsok apresisi prosa fiksi 

pukul 09.40 di ruangan 1010 dan 

jangan lupa yangpresentai di siapkan 

ppt makalah dan penggandaan 

materi. Selamat istirahat semogam 

mimpimu membahagiakan dan tetap 

semangat! 

 

17Dikarenakan pedomn skripsi blm 

dicetak oleh pihak fakultas. Maka ini 

pedomannya dalam bentuk file. 

 

18) Mengingatkan Yang tidak masuk 

kuliah hari ini, minggu dpan  harus 

masuk pada  hari rabu untuk mengisi 

absensi di bu dian. 

 

19) Nanti yang banyak pasti kayak 

dedek” richa yah buat lapa hahahaha 

 

 

 

 

 

 

082231702904/21 Juli 2017 

 

 

082231702904/26 Juli 2017 

 

 

083830717801/21 Agustus 

2017 

 

08570602796/ 8 Agustus 

2017 

 

08575583572/ 21 Agustus 

2017 

 

0821409175188/ 21  

November 2017 

 

082140917518/ 19 

Desember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

083830717801/ 20 

Desember 2017 

 

083853264451/ 22 

Desember 2017 

 

 

 

083853264451/ 22 

Desember 2017 
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b) Variasi Bahasa dari Segi Pemakaian 

Tabel 1.2 Variasi Bahasa dari segi Pemakaian 

No Variasi Bahasa Bahasa WA Sumber Data 

1 Ragam Register 1) Ngawe jaket pbsi ae bah 

(Pakai jaket pbsi aja bah) 

 

2) Opo gw klambi pdom cha 

(apa pakai baju pdom cha) 

 

3) Ambek pamer lek pbsi iku duwe 

jaket 

(Sama pamer kalau pbsi itu punya 

jaket) 

 

4) Ayookk ukbi ayok 

(Yuk ukbi yuk) 

 

5) Knpa giv, itu namanya sahabat 

PBSI 

 

6) Assalamualaikum… Agenda 

bulan Desember 2017 yang wajib 

diikuti mhs PBSI S1. 

1) PDOM oleh Himabsindo tgl 15 

s.d 17 Desember 2017. 

2) Kuliah tamu oleh Prof. Dr. Srtyo 

Yuwono S, M.Hum. Tgl 23 

Desember 2017 pkl 09.00-11.30 di 

lt 6 gd G, kerjasama gdn PBSI S2. 

Terioma kasih Wassalam. 

 

085648826483/ !4 Juli 

2017 

 

085706062796/ 14 

Juli 2017 

 

082231702904/ 14 

Juli 2017 

 

 

 

082143334618/ 19 

Juli 2017 

 

085931153000/ 16 

November 2017 

 

085648826483/ 8 

Desember 2017  

 

 

c)  Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

Tabel 1.3Variasi Bahasa dari segi Keformalan 

No Variasi Bahasa 

 

Bahasa WA Sumber Data 

1 Ragam Akrab 1) Kpan Q pernh bhong sama km 

(Kapan aku bohong sama kamu) 

 

2) Mongopoh cah 

(Ngomong apa) 

 

3) Soalnya dia masuk kel temenq d 

sbya n d tulis denda trs krn ga 

pernah hdir 

(Soalnya dia masuk kelompok 

temanku di Surabaya dan ditulis 

denda trus kemarin gak pernah 

hadir) 

 

4) Sama kayak aldi ad di 

klompokku tpi sdah sya sampaikan 

085931153000/14 Juni 

2017 

 

083854878658/ 21 Juli 

2017 

 

082143334618/ 26 Juli 

2017 

 

 

 

 

 

 

083853264451/26 Juli 

2017 
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k DPLnya atau ketuanya ikutt luar 

negeri langsung di coret disini 

(Sama seperti adi ada di 

kelompokku tapi sudah saya 

sampaikan ke DPLnya atau 

ketuanya ikut luar negeri langsung 

di coret disini) 

 

5) Loh den kok gtu kamu sayang? 

Awas ya atek nakal!  

(loh den kok gitu kamu sayang? 

awas ya kalau nakal) 

 

6) Mak ngaps di share disini belum 

ada yang lulus mak 

(Mak ngapain di bagi disini belum 

ada yang lulus mak) 

 

7) Konsul langung wisudah gk 

oleh ta yang 

(Konsul langsung wisudah gak 

boleh ta yang) 

 

8) Cmn emg bu sujinah yg bnyak 

kegiatan trs dadakan blnx 

(Cuma emang bu sujinah yang 

banyak kegiatan terus mendadak 

bilangnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

083854878658/ 30 

Agustus 2017 

 

 

 

082132815195/ 12 

September 2017  

 

 

 

083854878658/ 11 

Oktober 2017 

 

 

 

082143334618/21/ 

November 2017  

2 Ragam Santai 1) Yang belum mengumpulkan 

foto buat persyaratan PPL njaluk 

tulung segera dikirim, tak afdrekno 

ndang  tak kumpulno, soalnya yang 

blm ada foto ini gak diterima form 

nya  

(Yang belum mengumpulkan foto 

buat persyaratan PPL, minta tolong 

segera dikirim, agar bisa dicetak 

lalu dikumpulkan, karena yang 

belum ada foto tidak diterima 

formnya) 

 

2) Sampek jam 1 yo rek njaluk 

tulung aku ono urusan, nek sampek 

jam 1 gak ada yang kesini maaf rek 

gaiso bantu aku 

(Sampai jam 1 ya rek minta tolong 

aku ada urusan, kalau sampai jam 

1 tidak ada yang kesini maaf ya rek 

aku tidak bisa bantu)  

 

3) Yg di dina itu siapa aja seh? 

Wong aq sma mbk ari td 

ngumpulin jd satu di atas mejanya 

pak aris mosok pecag dewe2 

 

4) Warnae beda2 mak gpp tha di 

pakai 

085706062796/ 7 Juli 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085706062796/ 7 Juni 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

085755835207 / 7 Juli 

2017 

 

 

 

082231702904/ 14 Juni 

2017 
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5) Aku gelem teko den lek onok 

yeni hahaha 

(Aku mau dating den kalu ada yeni 

hahaha) 

 

6) Pesen eko bim, anak buah e eko 

iku, 1 kelompok karo eko 

(Pesan eko bim, anak buahnya eko 

itu 1 kelompok sama eko 

 

7) Kudu nangis oleh kemlatenn 

seng ape tuker karo aku siapppp 

(Mau menanggis dapat kemlaten 

yang mau tukar sama aku siapa) 

 

8) Ngumpulnone kok nang 

awakmu den. Opo awakmu wes 

direkrut Saudara pak panji dadi 

Asdose  

(Ngumpulkannya kok di kamu den. 

apa kamu sudah diangkat saudara 

panji jadi asdosnya) 

 

9) Iyo iki maeng aku lagek di 

akoni ketua kelas og  jare pak panji 

selama iki gak ngerti ketua kelase e 

sopo #sok soan titik rek, semester 

akhir so.ale 

(Iya ini tadi aku barusan diakui 

ketua kelas kok kata pak panji 

selama ini ndak tau ketua kelasnya 

siapa #bergaya sedikit rek, 

semester khir soalnya) 

 

10) Iyo kumpulno ae lo din Gawe 

data bos panji Semester akhir 

Semester ngarep wes gak  

ngumpulno transkip maneh 

(Iya dikumpulkan aja din buat data 

bos panji semester akhir. Semester 

depan sudah tidak ngumpulkan 

transkip lagi) 

 

11) Bujuk tok yudo iku kulia o aq  

iki kangen, mne tak tinggl gak isok 

ketemu lho ya 

(Bohong yudo itu ayo kuliah aku 

ini kangen, besok kalau tak tinggal 

gk bisa ketemu loh ya) 

 

12) Kuliah ae mbayar kok  

Sesok melbu rabu 

(Kuliah aja bayar kok besok masuk 

rabu) 

 

13) iya yud. mangkane kuliah o 

ojok bolos terus 

 

082132815195/ 8 

Agustus 2017 

 

 

 

085648826483/ 8 

Agustus 2017 

 

 

 

085704869170/ 18/ 

Agustus 2017 

 

 

 

085704869170/ 30 

Agustus 2017  

 

 

 

 

 

 

085648826483/ 30 

Agustus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085648826483/ 30 

Agustus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

082231702904/ 19 

Desember 2017 

 

 

 

 

 

085648826483/ 

19Desember 2017 

 

 

 

082231702904/ 19 

Desember 2017 
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takok bolak balik kuliah jm brapa? 

eh nyata e gak melbu 

(Iya yud mangkanya masuk kuliah 

jangan bolos terus) 

 

14) Dewik lak mintak di sun itu 

selesainya wik 

kuliah mulai set 9 sampai 9.40 

(Dewik minta di sayang itu 

selesainya wik)  

 

 

 

 

 

082140917518/ 22 

Desember 2017 

 

 

 

B. Pembahasan 

a) Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

1.  Idiolek  

 (1) Aku ngunuw tak kerjakno sa iki sesok rasah budal.  

(Aku gitu tak kerjakan sekarang besok gak usah berangkat) 

(085704869170/1Juni 2017)  

(2) Lek iso gaksah uas po.o cah ngumpulno tugas ae 

(Kalau bisa tidak usah uas  ngumpulkan tugas saja) 

  (085704869170/ 10 Juni 2017) 

Data 1 dan 2 merupakan variasi bahasa idiolek yang menjadi ciri 

khas seseorang, terlihat dari pilihan kata (diksi) dan susunan kalimat yang 

selalu menyingkat pesan ketika sedang mengirim pesan yang ditujukan kepada 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014. Diketahui dari data di atas terjadi ketika 

sedang berdiskusi tentang mengumpulan tugas dan uas. 

(3) Ye… Alif ngajak tengkaran, tengkaran sama aku aja lif d suatu tempat biar 

enak. 

(Ye… Alif ngajak bertengkar, bertengkar sama aku aja lif di suatu tempat 

agar enak) 

(085931153000/15 Juni 2017.  

  Dari uraian data tersebut dapat dijelaskan variasi bahasa tersebut 

merupakan kelompok variasi bahasa idiolek. Variasi ini bisa berbeda dengan 

orang lain karena bersifat perseorangan, variasi ini terlihat dengan pemilhan 

kata (diksi) dengan kata lain setiap individu mempunyai sifat atau karakter 

yang khas, yang ditunjukan pada kosa kata “tengkaran” yang sebenarnya 

artinya adalah bertengkar. Namun pemilik nomer telepon 085931153000 

memilih kata tengkaran dalam mengartikan bertengkar. 
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 4) Jerene ruang 1008 biasa ne kosong. Jere adek adek semester 3  

(Katanya ruang 1008 biasanya kosong, Kata adik-adik semester 3) 

  (0856488826483/ 1 November 2017) 

  Pada data di atas dapat disimpulkan bahwa variasi tersebut 

merupakan bahasa idiolek, ciri tersebut merupakan ciri perseorangan dalam 

berbahasa yang terlihat dalam sususan kalimat dan diksinya. Hal ini 

disampaikan oleh pengguna pada nomer telpon 085648826483 kepada grup 

WhatsApp PBSI 2014 yang sedang binggung mencari ruang kelas kosong untuk 

kuliah. Ditandai oleh kosa kata “Jerene ruang 1008 biasa ne kosong. Jere adek 

semester 3 ” yang artinya “katanya ruang 1008 biasanya kosong. Kata adik 

semester 3. 

(5) Sek tak moco seng genahh, Iki berarti kuliyahe sowiiiiii  

(Sebentar aku baca serius, berarti ini kuliahnya lama) 

  (085704869170/ 23 November 2017) 

  Pada data di atas dapat di lihat pengguna pada nomor  

085704869170 terkejut karena dari pesan pjmk menyampaikan kuliah yang 

lama. Pesan itu disampaikan dengan menggunakan variasi bahasa idiolek.  

Ciri tersebut merupakan keseluruhan ciri perseorangan dalam 

berbahasa.Variasi bahasa idiolek tersebut menggambarkan suatu pesan yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp kepada anggota grup PBSI 2014. 

Data tersebut merupakan bersifat perseorangan yang bisa saja berbeda dengan 

orang lain sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Data itu terlihatdari kata 

“genaah” yang artinya benar dan kata “sowi” artinya lama. 

(6) Uts ae gung ngunu kok  

(Uts aja belum selesai) 

  (085648826483/ 22 Desember 2017) 

  Pada data di atas dapat disimpulkan bahwa variasi tersebut 

merupakan bahasa idiolek, ciri tersebut merupakan ciri perseorangan dalam 

berbahasa dan bisa saja berbeda dengan orang lain. Hal ini disampaikan oleh 

pengguna pada nomer telpon 085648826483 kepada grup WhatsApp PBSI 

2014 yang ditandai oleh kosa kata “gung” yang artinya belum. Dalam uraian 
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tersebut penggirim pesan memilih gaya bahasa, sifat-sifat atau karakter yang 

tidak dimiliki oleh individu lainnya. 

(7) Di jadwal ogh rabo kamis jumat? Permulaan pling  

(Di jadwal kok rabu jkamis jumat? Mungkin permulaan) 

(085648826483/ 23 Desember 2017) 

 Pernyataan pada data nomor 8 dapat disimpulkan bahwa variasi 

tersebut merupakan bahasa idiolek perseorangan dalam berbahasa. Pada data 

tersebut ditemukan kosa kata yang tidak dimiliki orang lain dan hanya dimiliki 

pada salah satu pengguna grup WhatsApp pada  nomer telpon 085648826483. 

Ciri-ciri itu ditandai dengan kata Ogh yang artinya kok 

(8) Iya ta dew? Ogh pedoman skripsi?  

(Iya ta dew? kok pedoman skripsi? 

(085755835207/ 29 Januari 2017) 

 Pernyataan pada data nomor 8 dapat disimpulkan bahwa variasi 

tersebut merupakan bahasa idiolek dilihat dari gaya bahasa dan diksinya . 

Pada data tersebut ditemukan kosa kata yang tidak dimiliki orang lain dan 

hanya dimiliki pada salah satu pengguna grup WhatsApp pada  nomer telpon 

085755835207. Ciri-ciri itu ditandai dengan kata Ogh yang artinya kok 

 

2) Dialek 

(1) Jekl Ano masok seang area   

(Iya kan cuma masuk siang)  

085931153000/ 9 Juni 2017 

(2) Soro Antos koa kek  

(Suruh tunggu)  

085931153000/ 9 Juni 2017 

(3) Henggak kek jege.e q kek 

(Bangunin aku nanti bro) 

0812117493997/9 Juni 2017 

(4) Tros mrena jrya kdimma 

( Lalu setelah ini di mana) 

083853264451/ 9 Juni 2017 
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(5) Laa apa elakone molae gellak rea 

(Apa dikerjakan mulai tadi) 

0812117493997/9 Juni 2017 

(6) Nyare di buku possak kek 

(Cari di buku banyak bro) 

0812117493997/9 Juni 2017 

(7) Kenga sabek hpna mongla tdek lkona 

( Ditaruh hpnya kalau sudah tidak ada kerjaan) 

085648218927/ 11 Juni 2017 

(13) Jege.e ka romaa mon mangkata mak abereng otabe telpon… hengak kek. 

(Bangunin ke rumah kalau mau brangkat biar bareng atau telfon aja) 

0812117493997/14 Juni 2017 

(14) Ya Mn Ako Jege Ano Ako tak tdung gillok mlae ha mlm. Jekl Ano 

masok seang arena. 

(Sudah belum tugasnya Pak suher) 

08593115300/ 14 Juni 2017 

(15) Mre jula tugasnya Pak suher 

(Sudah belum tugasnya Pak suher) 

085931153000/14 Juni 2017  

(16) Ano jek dimma Nyerea 

(Gak tau mau cari dimana) 

085931153000/14 Juni 2017 

   Data (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (13), (14), (15), (16), merupakan 

variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dialek pada data tersebut 

menggambarkan pesan yang ditujukan kepada grup WhatsApp PBSI 2014 

yang menggunakan bahasa sekelompok masyarakat yaitu dialek Kangean. 

Bahasa yang digunakan dalam grup tersebut bervariasi, karena anggota dalam 

grup WhatsApp banyak dari berbagai daerah lain tidak hanya dari Surabaya. 

Percakapan tersebut terjadi sebelum masuk perkuliahan di dalam kelas, karena 

para mahasiswa sudah terbiasa sebelum masuk ke dalam kelas selalu 

memastikan apa yang terjadi sebelum kuliah dimulai. Hal ini ditandai dengan 
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kosa kata Bahasa Madura dialek Kangean yang sulit dipahami bagi pengguna 

grup Whats App selain orang Madura.  

(8) Wingi lak diwei formate to  

(Kemarin sudah sikasih formatnya kan) 

(085648826483/11 Juni 2017) 

(9) Faila lagek kate garap ta  

(Faila baru mau ngerjakan ta) 

(085704701765/ 11 Juni 2017) 

Dilihat dari tada tersebut anggota grup PBSI 2014 sedang membicarakan 

masalah perkuliahan Dari data 8 dan 9 merupakan variasi bahasa dialek 

Lamongan. Variasi bahasa dialek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp kepada pengguna grup 

antar teman yang ditandai dengan adanya kata “diwei dan kate” yang merupakan 

bahasa dialek Lamongan yang sering digunakan salah satu mahasiswa PBSI 2014. 

(10) Il wes garap kdm ta? Aku drung blas il. ora duwe kertas jawabane  

(Il sudah ngerjakan ta kdm ta? aku belum sama sekali il. tidak punya kertas 

jawaban) 

 (085704701765/ 11 Juni 2017 ) 

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan merupakan variasi bahasa  

dialek Bahasa Jawa Timur, yang disampaikan oleh penutur grup  WhatsApp PBSI 

2014 .Data tersebut menceritakan dan menanyakan kepada Faila sudah 

mengerjakan kdm ta? aku belum mengerjakan sama sekali il. karena tidak punya 

kertas jawaban pernyataan tesebut disampaikan dalam Bahasa Jawa. 

(12) Seng buto kertas moro rek haha  

(Yang butuh kertas kesini ya rek haha) 

(085755835207/ 13 Juni 2017) 

 Data (12) merupakan variasi bahasa dari segi penutur yaitu dialek Jawa 

Timur kabupaten Lamongan. Data tersebut merupakan pembicaraan dengan 

menggunakan Bahasa Jawa yang termasuk variasi dari segi penutur dialek. Dalam 

pembicaraa yang ditandai dengan “seng buto moro rek yang merupakan “yang 

membutuhkan kesini rek”. Dalam contoh tersebut “buto” merupakan kata yang 
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berasal dari kabupaten Lamongan. Percakapat tersebut terjadi ketika pengguna 

nomer telepon 085755835207 membagikan kertas ulangan di dalam kelas. 

(17) Deni jadwale ngimami sholat nek masjid ijo. Mulane ra komen. Eko seng 

kultum jare 

  (Deni jadwalnya jadi imam sholat di masjid hijau. Mangkanya tidak 

komentar. Eko yang kultum katanya) 

   (085704869170/ 19 Juni 2017) 

    Pada data ke (18) merupakan variasi bahasa dialek yaitu dialek 

Lamongan Jawa Timur. Variasi bahasa dialek pada data tersebut 

menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna grup 

WhatsApp PBSI 2014 yang sedang membicarakan Deny dan Eko yang tidak 

sempat membalas komentar di grup. Dan disampaikan dalam Bahasa Jawa 

ditandai dengan kosa kata “ngimami sholat nek masjid ijo, Mulane ra komen. 

Eko seng kultum jare. Dari data tersebut merupakan variasi bahasa idiolek. 

 (18) Awakmu 6 semester ra diakoni den. Nah kok ora bunuh diri ae den dirimu. 

Nek munggok’oh aku yo kandas den. Bayangno cah 3 tahun ra dianggep. 

Kapokkhahahaha 

  (Kamu 6 semester tidak diakui den. kok gak bunuh diri saja den kamu. 

kalau itu aku ya putus den. Bayangkan 3 tahun tidak dianggap. kapok 

hahaha) 

 (085704869170/ 30 Agustus 2017) 

   Data di atas merupakan variasi bahasa dialek yang disampaikan 

oleh salah satu anggota grup WhatsApp kepada penguna lainya (Deny) pada 

tanggal 30 Agustus 2017. Selain itu diketahui bahwa pesan tersebut ditujukan 

kepada laki-laki (gender). Hal ini ditandai dengan kosa kata ra (tidak), 

munggok’oh (seandainya).  

(19) Bekne engko onok pengumuman dadakan libur 

(Kalau nanti ada penggumuman tiba-tiba libur)  

085704869170/ 22 Desember 2017 

 Dari data pada nomer 20 merupakan variasi bahasa dialek . Variasi 

bahasa dialek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna dengan nomer telpon 085704869170 kepada 
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pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 dengan bahasa tidak resmi. Selain itu dari 

pesan tersebut diketahui bahwa pengirim pesan menggunakan bahasa dialek, 

hal ini ditandai dengan kata “Bekne, engko, onok, dadakan yang merupakan 

dialek Jawa Timur 

 

 3. Kronolek atau Dialek Temporal 

1) Otw gif 

(On the Way giv) 

 0857371213703/9 Juni 2017   

Pada data ke (1) merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek 

temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada Givti yang disampaikan dalam variasi bahasa pada masa kini 

yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut kekinian. ditandai 

dengan kosa kata “ otw gif” yang artinya sedang dalam perjalanan. Dalam 

pembicaraan tersebut nenbicarakan tentang keberangkatan kuliah yang masih 

dijalan. 

2) Cius aku  

(Serius aku) 

085731213703/ 9 Juni 2017 

 Pada data ke (2) merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek 

temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014, yang 

ditujukan kepada anggota grup Whats App PBSI 2014  yang disampaikan 

dalam variasi bahasa kronolek. Yang paling tampak pada variasi ini yaitu dari 

segi sosial dan ilmu peengetahuan dan teknologi, karena bidang ini mudah 

sekali berubah pada masa kini yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau 

disebut kekinian. ditandai dengan kosa kata “ cius” yang artinya serius.  

3) Gws  

(Semoga cepat sembuh) 

085706062796/14 Juni 2017 

Pada data ke (3) merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek 

temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan 
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singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI yang disampaikan dalam variasi 

bahasa pada masa kini yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut 

kekinian. Ditandai dengan kosa kata “gws”  dalam singkatan Bahasa Inggris get 

well soon yang artinya semoga lekas sembuh.  

4) Kepo kepo kepo  

(Ingin tau banget) 

083853264451/ 20 Juni 2017 

Pada data ke (4) merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek 

temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada anggota grup PBSI 2014. Yang disampaikan dalam variasi 

bahasa pada masa kini yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut 

kekinian. ditandai dengan kosa kata “ kepo” dalam artian menggunakan bahasa 

jaman sekarang atau disebut bahasa alay pada kalangan remaja saat ini yang 

mempunyai arti ingin tau banget.  

5) Loh den gak iso move on rek, teko tugu  

(Loh den gak bisa pindah dari tugu) 

085784590283/ 21 Agustus 2017 

Pada data ke (5) merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek 

temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada Deni yang disampaikan dalam variasi bahasa pada masa kini 

yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut kekinian. Pesan tersebut 

sedang menceritakan Deny yang belum bisa melupakan kegiatan kkn.Ditandai 

dengan kosa kata “ move on” yang merupakan bahasa kekinian pada zaman 

sekarang ini.  

6) Rekkkkkks dimanose kok klsnya kosong?  

(Rek dimana kok kelasnya kosong?) 

0882140917518/ 6 Januari 2017 

 Data nomor  (6) merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek 

temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan 
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singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada anggota grup PBSI 2014. Yang disampaikan dalam variasi 

bahasa pada masa kini yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut 

kekinian. Data tersebut menanyakan posisi teman-teman ada di mana karena 

kuliah segera dimulai dan kelas masih kosong, ditandai dengan kosa kata “ 

rekkkkkks dimanose?” yang biasa digunakan teman-teman pada masa kini. 

7) Hoax kamu nul  

(Bohongkamu nul) 

082140917518/  6 Januari 2018  

Pernyataan pada data nomor (7) dapat disimpulkan bahwa variasi 

tersebut merupakan variasi bahasa kronolek atau dialek temporal. Variasi bahasa 

kronolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan 

oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang ditujukan kepada Ainul Iyzah 

yang disampaikan dalam variasi bahasa pada masa kini yang terjadi saat ini pada 

masa sekarang atau disebut kekinian. ditandai dengan kosa kata “ hoax  yang 

artinya tidak benar.  

8) Mesti php  

(Mesti Pemberi harapan palsu) 

082140917518/  6 Januari 2018  

Pada data nomor (8) merupakan variasi bahasa kronolek atau 

dialek temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan 

pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI yang disampaikan dalam variasi 

bahasa pada masa kini yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut 

kekinian. Ditandai dengan kosa kata pemberi harapan palsu disingkat “php” . 

Dalam singkatan php menggunakan bahasa jaman sekarang atau disebut bahasa 

alay pada kalangan remaja saat ini.  

9) Sopo seng php giv, Beneran Otw ini  

(Siapa yang pemberi harapan palsu giv, Beneran dijalan ini) 

085931153000/  6 Januari 2018 

Pada data nomor (9) merupakan variasi bahasa kronolek atau 

dialek temporal. Variasi bahasa kronolek pada data tersebut menggambarkan 
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pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI yang disampaikan dalam variasi 

bahasa pada masa kini yang terjadi saat ini pada masa sekarang atau disebut 

kekinian. Ditandai dengan kosa kata  “php” yang artinya pemberi harapan palsu 

dan “otw” on the way yang artinya dalam Bahasa Indonesia dalam perjalanan. 

Menggunaan bahasa-bahasa tersebut bahasa jaman sekarang atau disebut bahasa 

alay pada kalangan remaja saat ini.  

 

4. Variasi Sosiolek atau Dialek Sosial 

1) Teman teman pengumpulan tugas psikolinguistik 30 menit lagi tak tunggu di 

pocin ya trus tak kumpulkan. Yang telat tak tinggal. Terima kasih  

08385878658/ 9 Juni 2017 

  Data pada nomor (1) merupakan variasi bahasa dari segi penutur yaitu 

sosiolek atau dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut 

menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna grup 

WhatsApp PBSI 2014 yang ditujukan kepada anggota grup PBSI 2014. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan diskusi 

kuliah berdasarkan status sosial tertentu, dan kelas sosial. Pada data di atas 

terjadi dalam kelompok terdidik yang membicarakan masalah perkuliah tugas 

psikolinguistik. 

2) Ayo pjmk hari selasa dibub. Dosenyanya? 

085731213703/ 10 Juni 2016 

Pada data nomor (2) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek 

sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 085731213703 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan diskusi 

kuliah berdasarkan status sosial tertentu, dan kelas sosial. Pada data di atas 

menggambarkan tentang membicaraan untuk segera meminta penanggung 

jawab mata kuliah (PJMK) menghubungi dosenya . 
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3) Assalamualaikum teman-teman mohon maaf mengganggu. UAS 

psikolinguistik besok pkul 12.30 di GDM lantai 1-C ya jangan lupa belajar dan 

tetap semangat, terima kasih  

085648218927/ 10 Juni 2017 

Data pada nomor (3) merupakan variasi bahasa dari segi penutur yaitu 

sosiolek atau dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut 

menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna grup 

WhatsApp PBSI 2014 yang ditujukan kepada anggota grup PBSI 2014. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi  berdasarkan status tertentu, 

status sosial tertentu, dan kelas sosial. Pada data di atas terjadi dalam kelompok 

terdidik yang memberitahukan tentang pelaksanaan uas psikolinguistik yang 

disampaikan oleh penanggung jawab mata kuliah yang disampaikan pjmk 

ketika sebelum berangkat masuk kuliah pagi. 

4) Kkn blom selesai onok ae. Santai to rek. Ojok gupuh 

 085755835207/ 11 Juni 2017 

Pada data nomor (4) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek sosial. 

Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085755835207  yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan masalah 

perkuliahan. Ditandai dengan kosa kata “kkn” (kuliah kerja nyata) yang biasa 

digunakan golongan terdidik dalam kelas sosial penuturnya. Pesan diatas 

terjadi ketika anggota grup PBSI mendapat info tentang kegiatan 

PPL,sedangkan KKN belum selesai. 

5) Rek saya mengingatkan. Untuk tugas bu fatin di kumpulkan hari senin ya. Di 

jepret jadi satu. gk usah di jilid urutanya promes, prota, silabus, dan rpp 

08385478658/ 14 Juli 2017 

 Pada data nomor (5) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek sosial. 

Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085731213703 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 



21 
 

tersebut membicarakan batas pengumpulan tugas yang disampaikan oleh 

petugas pjmk yang selalu mengingatkan teman-teman yang ada di grup 

whatsapp tersebut. Pada data di atas petugas PJMK yang sedang 

menginggatkan tugas bu Fatin yang akan segera dikumpulkan pada hari Senin. 

6)  Bayarae blom akase seh vivik iku  

08575583572/ 15 Juni 2017 

Data (6) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek sosial. 

Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014. kepada anggota grup 

tersebut, diketahui bahwa pesan tersebut ditujukan kepada jenis kelamin 

(perempuan). Hal ini ditandai dengan kata “Vivi” yang termasuk golongan 

gender. 

7) Teman2 yang belum menggumpulkan tugas bu dian eksperimen, saya tunggu 

sampai nanti malam pukul 08.00. Yang belum segera email ke saya. 

085784590283/ 17 Juni 2017 

   Pada data nomer (7) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek 

sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon  085784590283 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 

masalah batas terakhir penggumpulan  tugas kuliah yang disampaikan oleh 

PJMK. Ditandai dengan kosa kata “eksperimen” yang hanya digunakan dalam 

kelompok-kelompok tertentu saja. 

8) Wis gak krasan ta nduk???  

 082132815195/20 Juli 2017 

   Pada data nomer (8) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek 

sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon  082132815195 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Selain itu, dari obrolan tersebut diketahui bahwa pesan di atas ditujukan 

kepada jenis kelamin (perempuan). Hal ini ditandai dengan kata “nduk” yang 

merupakan sapaan Bahasa Jawa untuk perempuan. 
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9) Assalamualaikum Teman-teman yang budiman silahkan diperhatikan! itu 

sudah di kirim 5 macam cerpen tugas apresiasi prosa fiksi. Tugasnya:  

1. Silahkan pilih salah satu cerpen( setiap mahasiswa bebas memilih yang 

mana) 

2) Cerpen yang dipilih dinalisis dengan salah satu teori sastra yang tepat dalam 

bentuk artikel/ Makalah… lengkap dg judul, latar belakang, focus, teori, 

pe,bahasan dan simpulan serta daftar pustaka 

3) Soft file paling lambat di kmpulkan senin tanggal 15 januari di PJMK, print 

out di kmpulkan paling lambat jumat tanggal 19 januari pkul 09.00 di kampus  

4) Pengumpulan tugas sekaligus tanda tangan presensi jadi silahkan di 

kmpulkan sendiri"  

5. Jika ada yang ditanyakan silahkan personal chat ke saya langsung  

Tetap semangat dan semoga sukses. Terima kasih 

082140917518/ 21 Juni 2017 

Pada data nomor (9) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek 

sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data tersebut merupakan 

ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan diskusi kuliah berdasarkan 

status sosial tertentu, dan kelas sosial. Pada data di atas membicarakan 

mengenai tugas apresiasi prosa fiksi yang harus segera dikumpulkan . 

10) Oke mbk ari sama bsok ttd aja yaa  

082231702904 /21 Juli 2017 

   Pada data nomor (10) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 082231702904 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Selain itu, dari data  tersebut diketahui bahwa pesan di atas ditujukan kepada 

jenis kelamin (perempuan) yang lebih tua dan disegani terbukti dengan 

perkataan “Mbk Ari” yang termasuk golongan gender. 

11) Penyuluhan bi pak najib yang sore itu loh  

082231702904/26 Juli 2017 
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    Pada data nomor (11) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 082231702904 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Selain itu, dari data tersebut diketahui bahwa pesan di atas ditujukan kepada 

jenis kelamin (laki-laki) yang lebih tua dan disegani terbukti dengan perkataan 

“Pak Najib” yang termasuk golongan gender. 

12) Iya  hidup  tanpa kalian berasa tidak ada rasanya @iyzah @Givti @Linda 

083830717801/21 Agustus 2017 

  Data (12) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek sosial. 

Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014. kepada anggota grup 

tersebut, diketahui bahwa pesan tersebut ditujukan kepada jenis kelamin 

(perempuan). Hal ini ditandai dengan kata “Iyzah, Givti, Linda” yang termasuk 

golongan gender. 

13) Mas Bim iri yoh  

08570602796/ 8 Agustus 2017 

    Pada data nomor (13) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 08570602796 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Selain itu, dari data  tersebut diketahui bahwa pesan di atas ditujukan kepada 

jenis kelamin (laki-laki) yang lebih tua dan disegani terbukti dengan perkataan 

“Mas Bim” yang termasuk golongan gender. 

14) Ngelamak saiki ady  

08575583572/ 21 Agustus  2017 

   Pada data nomor (14) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 08575583572 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Selain itu, dari data  tersebut diketahui bahwa pesan di atas ditujukan kepada 
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jenis kelamin (laki-laki) terbukti pada pesan di atas menyebut salah satu nama 

Ady” yang termasuk golongan gender. 

15) Mas ady yang focus minta disayng sawangane ben fokus  

0821409175188/ 21 November 2017 

    Pada data nomor (15) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 0821409175188 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Selain itu, dari data  tersebut diketahui bahwa pesan di atas ditujukan kepada 

jenis kelamin (laki-laki) yang lebih tua dan disegani terbukti dengan perkataan 

“Mas Ady” yang termasuk golongan gender. 

16) Mengingatkan lagi jangan lupa perkuliahn bsok apresisi prosa fiksi pukul 

09.40 di ruangan 1010 dan jangan lupa yang presentai di siapkan ppt makalah 

dan penggandaan materi. Selamat istirahat semogam mimpimu 

membahagiakan dan tetap semangat! 

082140917518/ 19 Desember 2017 

Pada data nomor (16) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek 

sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 082140917518 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 

masalah perkuliahan. Pada data di atas petugas PJMK yang sedang 

menginggatkan perkulihan dan tugas apresisi prosa fiksi. 

17)  Dikarenakan pedomn skripsi blm dicetak oleh pihak fakultas. Maka ini 

pedomannya dalam bentuk file  

083830717801/ 20 Desember 2017 

Pada data nomor (17) merupakan variasi bahasa sosiolek atau dialek 

sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 083830717801  yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 
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masalah pendidikan. Data tersebut berisi memberitahukan tentang pedoman 

skripsi yang belum dicetak oleh fakultas. 

18) Mengingatkan yang tidak masuk kuliah hari ini, minggu dpan  harus masuk 

pada  hari rabu untuk mengisi absensi di bu dian.  

083853264451/ 22 Desember 2017 

 Pada data nomer (18) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 083853264451 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan 

masalah pendidikan. Data tersebut mengingatkan kepada anggota grup tersebut 

untuk masuk pada perkuliahan Bu Dian. 

19) Nanti yang banyak pasti kayak dedek” richa yah buat lapa hahahaa 

 083853264451/ 22 Desember 2017 

  Pada data nomor (19) merupakan variasi bahasa sosiolek atau 

dialek sosial. Variasi bahasa sosiolek pada data tersebut menggambarkan 

pesan singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 

nomer telepon  083853264451 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp 

PBSI. Selain itu, dari obrolan tersebut diketahui bahwa obrolan di atas 

ditujukan kepada jenis kelamin (perempuan). Hal ini ditandai dengan kata 

“Richa” pada obrolan tersebut yangtermasuk golongan gender. 

 

b) Variasi Bahasa dari Segi Pemakaian 

1. Ragam Register 

1) Ngawe jaket pbsi ae bah 

(Pakai jaket pbsi aja bah) 

085648826483/ 14 Juli 2017 

2) Knpa giv, itu namanya sahabat PBSI 

085931153000/ 16 November 2017 

 Pada data nomor (1) dan (2) merupakan ragam register. Variasi bahasa 

register pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon  082132815195 yang 



26 
 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Selain itu, pada pesan di atas 

terdapat kosa kata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam kegiatan 

lainya. Terbukti dalam data tersebut yang ditandai dengan kata pbsi (Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indosesia) 

3) Opo gw klambi pdom cha 

(Apa pakai baju pdom cha) 

085706062796/ 14 Juli 2017 

 Pada data nomor (3) merupakan ragam register. Variasi bahasa register 

pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 085706062796 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Selain itu, pada pesan di atas 

terdapat kosa kata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam kegiatan  

lainya. Terbukti dalam data tersebut yang ditandai dengan kata pedom (Pelatihan 

Dasar Organisasi Mahasiswa) 

4) Ambek pamer lek pbsi iku duwe jaket 

(Sama pamer kalau pbsi itu punya jaket) 

 082231702904/ 14 Juli 2017 

 Pada data nomor (4) merupakan ragam register. Variasi bahasa register 

pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon  082132815195 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Selain itu, pada pesan di atas 

terdapat kosa kata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam kegiatan 

lainya. Terbukti dalam data tersebut yang ditandai dengan kata pbsi (Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indosesia). 

5) Ayookk ukbi ayok  

  Pada data nomor (5) merupakan ragam register. Variasi bahasa 

register pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 082143334618  yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Selain itu, pada pesan di atas 

terdapat kosa kata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lainya. 

Terbukti dalam data tersebut yang ditandai dengan kata ukbi (Uji Kemahiran 
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Berbahahasa Indosesia) pada narasi di atas yang mengajak seluruh pengguna grup 

untuk melakukan tes ukbi bersama. 

6) Assalamualaikum… 

 Agenda bulan Desember 2017 yang wajib diikuti mhs PBSI S1. 

1) PDOM oleh Himabsindo tgl 15 s.d 17 Desember 2017. 

2) Kuliah tamu oleh Prof. Dr. Srtyo Yuwono S, M.Hum. Tgl 23 Desember 2017 

pkl 09.00-11.30 di lt 6 gd G, kerjasama gdn PBSI S2. Terioma kasih Wassalam. 

085648826483/ 8 Desember 2017 

  Pada data nomor (6) merupakan ragam register. Variasi bahasa 

register pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 085648826483 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Selain itu, pada pesan di atas 

terdapat kosa kata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lainya. 

Terbukti dalam data tersebut yang ditandai dengan kata ”PDOM” (Pelalihan 

Dasar Organisasi Mahasiswa), “Himabsindo” (Himpunan Mahasiswa Bahasa 

Indonesia). Pada data diatas mengingatkan agenda bulan Desember untuk 

mengikuti kegiatan pedom dan kuliah tamu. 

 

c) Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

1. Ragam Akrab atau Ragam Intim 

1) Kpan Q pernh bhong sama km 

(Kapan aku bohong sama kamu) 

 085931153000/14 Juni 2017 

  Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085931153000 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut, ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan kalimatnya 

pendek-pendek, dalam penggunaan pada kalimat ”Kpan Q pernh bhong sama km” 

yang sebenarnya memiliki makna (kapan aku pernah bohong sama kamu). 
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2) Mongopoh cah 

(Ngomong apa cah) 

083854878658/ 21 Juli 2017 

  Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon  

083854878658 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut yang ditandai dengan kalimat “Mongopoh cah” yang sebenarnya 

memiliki makna (ngomong opo Cha) 

3) Soalnya dia masuk kel temenq d sbya n dtulis denda trs, krn ga pernah hdir 

 (Soalnya dia masuk kelompok temanku di Surabaya dan ditulis denda trus, 

kemarin gak pernah hadir) 

 082143334618 / 26 Juli 2017 

  Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon  

082143334618 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaraan yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut, ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan kalimatnya 

pendek-pendek, dalam penggunaan pada kalimat “Soalnya dia masuk kel temenq 

d sbya n dtulis denda trs krn ga pernah hdir” yang sebenarnya memiliki makna 

(Soalnya dia masuk kelompok temenku di Surabaya dan ditulis denda terus karena 

gak pernah hadir). Obrolan di atas membahas tentang peraturan kkn yang tidak 

pernah hadir dan diberikan sangsi denda. 

4) Sama kayak aldi ad di klompokku tpi sdah sya sampaikan k DPLnya atau 

ketuanya ikutt luar negeri langsung di coret disini 

 083853264451/26 Juli 2017 

   Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 
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disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon  

083853264451 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan  teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut, ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan kalimatnya 

pendek-pendek, dalam penggunaan pada kalimat “Sama kayak aldi ad di 

klompokku tpi sdah sya sampaikan k DPLnya atau ketuanya ikutt luar negeri 

langsung di coret disini” yang sebenarnya memiliki makna (Sama kayak Aldi ada 

di kelompokku tapi sudah saya sampaikan ke DPLnya atau ketuanya ikut luar 

negeri langsung dioret di sini.) 

5) Loh den kok gtu kamu sayang? Awas ya atek nakal!  

083854878658/ 30 Agustus 2017 

  Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

083854878658 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut yang ditandai dengan sebutan“sayang” yang ditujukan untuk Deny 

(teman karib). 

6) Mak ngaps di share disini belum ada yang lulus mak 

082132815195/ 12 September 2017  

  Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

082132815195 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut yang ditandai dengan sebutan” mak”yang sebenarnya panggilan sapaan 

untuk Anida yang biasa diucapkan oleh teman-teman kelas saja. Obrolan di atas 

membahas tentang lowongan pekerjaan yang disebar oleh salah satu pengguna 

grup. 
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7) Konsul langsung wisudah gk oleh ta yang 

 083854878658/ 11 Oktober 2017 

Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi bahasa ragam 

akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang disampaikan oleh 

pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 083854878658 yang 

ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data tersebut merupakan ragam 

bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang hubunganya sudah lebih akrab dan 

teman yang sudah karib. Terbukti dalam data tersebut yang ditandai dengan 

sebutan“sayang” yang ditujukan untuk Deny (teman karib). 

8) Cmn emg bu sujinah yg bnyak kegiatan trs dadakan blnx 

082143334618/21/ November 2017 

   Data di atas merupakan ragam akrab atau ragam intim. Variasi 

bahasa ragam akrab pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

082143334618 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang terjadi dalam pembicaran yang 

hubunganya sudah lebih akrab dan teman yang sudah karib. Terbukti dalam data 

tersebut, yang ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan 

kalimatnya pendek-pendek, dalam penggunaan pada kalimat “Cmn emg bu 

sujinah yg bnyak kegiatan trs dadakan blnx” yang sebenarnya memiliki makna 

(Cuma emang Bu Sujinah yang banyak kegiatan terus dadakan bilangnya). 

 

3. Ragam Santai atau Ragam Kasual 

1) Yang belum mengumpulkan foto buat persyaratan PPL njaluk tulung segera 

dikirim, tak afdrekno ndang tak kumpulno, soalnya yang blm ada foto ini gak 

diterima form nya. 

085706062796/ 7 Juli 2017 

   Dari uraian data tersebut merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 085706062796 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 
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resmi terbukti dalam penggunaan bahasa tersebut dipenuhi unsur Bahas Jawa 

“jaluk tulung” . Bisa dilihat dari data di atas terjadi ketika batas pengumpulan 

persyaratan ppl akan segera dikumpulkan. 

2) Sampek jam 1 yo rek njaluk tulung aku ono urusan, nek sampek jam 1 gak ada 

yang kesini maaf rek gaiso bantu aku. 

(Sampai jam 1 ya rek minta tolong aku ada urusan, kalau sampai jam 1 tidak 

ada yang kesini maaf ya rek aku tidak bisa bantu). 

0857060627967 Juni 2017 

  Dari uraian data tersebut merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 085706062796 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 

resmi terbukti dalam penggunaan bahasa tersebut dipenuhi unsur Bahas Jawa 

“Sampek jam 1 yo rek njaluk tulung aku ono urusan, nek sampek jam 1 gak ada 

yang kesini maaf rek gaiso bantu aku”. Terlihat dari data di atas pjmk yang 

memberi batasan sampai pukul 1 untuk penggumpulan foto ppl. 

3) Yg di dina itu siapa aja seh? 

Wong aq sma mbk ari td ngumpulin jd satu di atas mejanya pak aris mosok 

pecag dewe2 

082231702904/ 19 Desember 2017 

   Dari uraian data tersebut merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 082231702904 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 

resmi tetapi digunakan dalam situasi santai. 

4) Warnae beda2 mak gpp tha di pakai 

082231702904/ 14 Juni 2017 

   Dari uraian data di atas  merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 
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telepon 082231702904 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 

resmi tetapi digunakan dalam situasi bersantai untuk berbicara dengan teman 

karib. 

5) Aku gelem teko den lek onok yeni hahaha 

 082132815195/ 8 Agustus 2017 

   Pada data nomor (5) di atas merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 082132815195 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 

resmi tetapi digunakan dalam situasi bersantai untuk berbicara dengan teman 

karib. 

6) Pesen eko bim, anak buah e eko iku, 1 kelompok karo eko 

 (Pesan eko bim, anak buahnya eko itu 1 kelompok sama eko 

085648826483/ 8 Agustus 2017 

   Pada data nomor (6) di atas merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 082140917518 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 

resmi tetapi digunakan dalam situasi bersantai untuk berbicara dengan teman 

karib. 

7) Kudu nangis oleh kemlatenn seng ape tuker karo aku siapppp 

085704869170/ 18/ Agustus 2017 

(Mau menanggis dapat kemlaten yang mau tukar sama aku siapa) 

   Pada data nomor (7) di atas merupakan ragam santai atau ragam 

kasual. Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan 

singkat yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer 

telepon 085704869170 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. 

Data tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak 
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resmi tetapi digunakan dalam situasi santai, terlihat dari percakapan yang terjadi 

di atas yang ingin bertukar kelompok untuk ppl di kemlaten. 

8) Ngumpulnone kok nang awakmu den. Opo awakmu wes direkrut Saudara pak 

panji dadi Asdose  

(Ngumpulkannya kok di kamu den. apa kamu sudah diangkat saudara panji jadi 

asdosnya) 

 085704869170/ 30 Agustus 2017  

   Data di atas merupakan ragam santai atau ragam kasual. Variasi 

bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085704869170 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi 

tetapi digunakan dalam situasi santai. 

9) Iyo iki maeng aku lagek di akoni ketua kelas og  jare pak panji selama iki gak 

ngerti ketua kelase e sopo #sok soan titik rek, semester akhir so.ale 

(Iya ini tadi aku barusan diakui ketua kelas kok kata pak panji selama ini ndak 

tau ketua kelasnya siapa #bergaya sedikit rek, semester khir soalnya) 

 085648826483/ 30 Agustus 2017 

   Data di atas merupakan ragam santai atau ragam kasual. Variasi 

bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

082140917518 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi 

terbukti dalam penggunaan bahasa tersebut terdapat unsur Bahas Jawa  

 ” Iyo iki maeng aku lagek di akoni ketua kelas og  jare pak panji selama iki gak 

ngerti ketua kelase e sopo #sok soan titik rek, semester akhir so.ale” 

10) Iyo kumpulno ae lo din Gawe data bos panji Semester akhir Semester ngarep    

wes gak  ngumpulno transkip maneh 

(Iya dikumpulkan aja din buat data bos panji semester akhir. Semester depan 

sudah tidak ngumpulkan transkip lagi) 

085648826483/ 30 Agustus 2017 
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  Data di atas merupakan ragam santai atau ragam kasual. Variasi 

bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat yang 

disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085648826483 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. 

Data di atas menginformasikan tentang pengumpulan nilai transkip yang diminta 

Pak Panji. 

11) Bujuk tok yudo iku kulia o aq  iki kangen, mne tak tinggl gak isok ketemu lho 

ya 

 (Bohong yudo itu ayo kuliah aku ini kangen, besok kalau tak tinggal gk bisa 

ketemu loh ya) 

 082231702904/ 19 Desember 2017 

  Dari uraian data tersebut merupakan ragam santai atau ragam kasual. 

Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat 

yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

082231702904 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi 

tetapi digunakan dalam situasi santai. 

12) Kuliah ae mbayar kok .Sesok melbu rabu 

 (Kuliah aja bayar kok besok masuk rabu) 

 085648826483/ 19 Desember 2017 

  Dari uraian data tersebut merupakan ragam santai atau ragam kasual. 

Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat 

yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085648826483 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi 

tetapi digunakan dalam situasi santai. 

13) iya yud. mangkane kuliah o ojok bolos terus takok bolak balik kuliah jm 

brapa? eh nyata e gak melbu 

 (Iya yud mangkanya masuk kuliah jangan bolos terus) 

082231702904/ 19 Desember 2017 
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  Pada data nomor (13) di atas merupakan ragam santai atau ragam kasual. 

Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat 

yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

085648826483 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi 

tetapi digunakan dalam situasi bersantai untuk berbicara dengan teman karib. 

14) Dewik lak mintak di sun itu selesainya wik kuliah mulai set 9 sampai 9.40  

 082140917518/ 22 Desember 2017 

  Pada data nomor (14) di atas merupakan ragam santai atau ragam kasual. 

Variasi bahasa ragam santai pada data tersebut menggambarkan pesan singkat 

yang disampaikan oleh pengguna grup WhatsApp PBSI 2014 nomer telepon 

082140917518 yang ditujukan kepada anggota grup WhatsApp PBSI. Data 

tersebut merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi 

tetapi digunakan dalam situasi bersantai untuk berbicara dengan teman karib. 

 

b. Fungsi Variasi Bahasa dalam pesan grup WhatsApp PBSI 2014 

1. Untuk berekspresi sebagai alat perhubungan dalam pergaulan sehari-hari. 

2. Untuk memberikan informasi dan berinteraksi dalam hal berkomunikasi 

3. Mengeksplorasikan imajinasi yang ada dalam perasaan rasa senang, sedih, 

empati.  

4. Bersifat persuasi atau mengajak membuat pendengar melakukan sesuatu 

yang dilakukan penutur. 

5. Untuk menghibur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


