
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa memunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Manusia sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad

silam. Bahasa hadir sejalan dengan sejarah sosial komunitas masyarakat atau

bangsa. Sebagai alat komunikasi, bahasa memunyai fungsi sosial dan fungsi

kultural. Bahasa sebagai fungsi sosial adalah  alat perhubungan antar manusia,

bahasa sebagai aspek kultural sarana pelestarian budaya dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Hal ini meliputi segala aspek kehidupan manusia yang tidak

terlepas dari peranan bahasa sebagai alat untuk memperlancar proses sosial

manusia. Pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial menjadi hal pokok manusia

untuk mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya.

Bahasa disebut sebagai alat interaksi sosial apabila seseorang berada di suatu

tempat yang memiliki perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari

tempatnya berasal. Proses adaptasi ini akan berjalan baik apabila terdapat sebuah

alat yang membuat satu sama lainnya mengerti. Alat tersebut tidak lain adalah

bahasa. Dari uraian ini dapat  disimpulkan bahwa bahasa merupakan sesuatu yang

sangat penting bagi manusia. Di samping fungsi sosial, bahasa tidak terlepas dari

perkembangan budaya manusia. Bahasa berkembang sejalan dengan
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berkembangnya budaya manusia. Bahasa dalam suatu masa tertentu mewadahi

apa yang terjadi di dalam masyarakat.

Bahasa Indonesia memunyai sebuah aturan yang baku dalam bentuknya, namun

dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dari aturan yang baku tersebut.

Kata-kata yang menyimpang disebut kata nonbaku. Hal ini terjadi salah satu

penyebabnya adalah faktor lingkungan. Faktor ini mengakibabkan daerah yang

satu berdialek berbeda dengan dialek didaerah yang lain, walaupun bahasa yang

digunakannya terhadap bahasa Indonesia. Saat kita mempergunakan bahasa

Indonesia perlu diperhatikan situasi dan kondisinya. kapan kita memakai bahasa

baku dan kapan kita memakai bahasa yang komunikatif.

Film merupakan manifestasi perkembangan kehidupan budaya masyarakat pada

masanya. Dari zaman ke zaman, film mengalami perkembangan baik dari segi

teknologi yang digunakan maupun temanya. Hal ini disebabkan film berkembang

sejalan dengan unsur-unsur budaya masyarakat yang melatarbelakanginya.

Di Indonesia, terdapat banyak variasi bahasa. Kevariasian itu memunyai

karakteristik tersendiri yang membedakan dengan variasi bahasa yang lain.

Karakteristik bahasa itu tampak pada  kosakata yang berupa singkatan, akronim,

meyisipkan suku kata, ataupun peminjaman kata dari bahasa asing, atau daerah.

Dialog film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets sebagai representatif tutur yang

melatarbelakanginya  berbeda dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan tata

bahasa Indonesia baku. Hal ini disebabkan ragam bahasa yang mereka pakai

merupakan bahasa santai sebagai bahasa sehari-hari. Film Putih Abu-Abu dan

Sepatu Kets menampilkan adegan seorang siswa SMA menggunakan kosakata

nonbaku ketika berkomunikasi dengan sesama siswa di sekolah,dengan demikian
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kosakata bahasa non baku sebagai tutur masyarakat dilihat dari segi bentuknya

dapat dikatakan telah berhasil menjadi bahasa identitas masyarakat itu sendiri.

Sebaliknya, bahasa menjadi dampak negatif apabila dilihat dari segi

ketidakmampuan menempatkan bahasa dalam konteks sosialnya.

Film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets merupakan salah satu film remaja Indonesia

dengan gaya hidup remaja pada umumnya yang cenderung ke arah budaya

populer dan banyak bentuk kosakata nonbaku ketika berkomunikasi dengan

kelompoknya sehari-hari di lingkungan sekolah. Karena itu, penulis tertarik untuk

meneliti bentuk kosakata nonbaku bahasa indonesia pada film Putih Abu-Abu dan

Sepatu Kets sutradara Nayoto Fio Nuala.

Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah misalnya bentuk

kosakata nonbaku bahasa indonesia dalam kegiatan tindak tutur dapat

karena itu, guru dapat

mengarahkan siswa akan pentingnya pemahaman mengenai kata baku dan

nonbaku. Guru juga dapat mengarahkan siswa untuk mempelajari kata baku dan

nonbaku dengan menjadikan kosakata bahasa nonbaku sebagai contoh kata

nonbaku sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan dan meningkatkan minat

dalam mempelajari kata baku dan nonbaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut peneliti tertarik untuk

meneliti bentuk kosakata nonbaku bahasa indonesia dalam dialog film Putih Abu-

Abu dan Sepatu Kets sutradara Nayoto Fio Nuala dan implikasinya dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut

Bagaimanakah bentuk kosakata nonbaku bahasa indonesia dalam dialog film Putih

Abu-Abu dan Sepatu Kets sutradara Nayoto Fio Nuala dan implikasinya dalam

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kosakata nonbaku bahasa

indonesia pada film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets sutradara Nayoto Fio Nuala

dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA

D. Kegunaan Penelitian

Secara operasional, manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini

adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1) Manfaat teoretis dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan

memberikan sumbangan pada kajian linguistik, khususnya tentang bentuk

kosakata nonbaku.

2) Manfaat praktis yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a. Sebagai pertimbangan guru untuk memberikan alternatif bahan pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia

b. Dapat membantu yang sepertinya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia, khususnya dalam pembelajaran mengenai bahasa nonbaku

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1) Subjek penelitian yaitu dialog film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets sutradara

Nayoto Fio Nuala

2) Objek penelitian yaitu bentuk kosakata nonbaku bahasa indonesia pada film

Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets sutradara Nayoto Fio Nuala.


