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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi antar 

manusia. Kridalaksana (2009, p. 24) mengemukakan bahwa bahasa adalah 

sistem simbol suara yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja 

sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri mereka sendiri. Berdasarkan 

pemahaman bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa tersusun dari 

bunyi-bunyi yang sistemik dan arbitrer. Setiap bahasa memiliki sistemnya 

sendiri, yang merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komunitas 

bahasa. Di sinilah letak kesewenang-wenangan bahasa (arbitrer) dan peran 

kesepakatan (konvensi) dalam komunitas bahasa yang relevan. 

Berbahasa merupakan salah satu aktivitas sosial. Salah satu ilmu yang 

mengkaji bahasa sebagai objeknya adalah linguistik. Linguistik sebagai ilmu 

yang mengkaji bahasa memiliki dua objek kajian yaitu, makro dan mikro. 

Cabang linguistik mikro antara lain adalah fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik, dan leksikologi. Cabang linguistik makro antara lain adalah 

sosiolinguistik,  psikolinguistik, antropolinguistik, dan etnolinguistik. 

Penelitian ini merupakan bagian dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik 

biasanya digunakan untuk mempelajari hubungan antara bahasa dan 

masyarakat. Bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia yang 



2 

 

 
 

bertujuan untuk bertukar informasi dan mengungkapkan gagasan. Masyarakat 

adalah sekelompok individu yang berpartisipasi dalam interaksi sosial 

berkelanjutan, atau kelompok sosial besar dengan wilayah geografis atau sosial 

yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah 

bidang ilmu yang mempelajari bahasa berdasarkan penggunaan bahasa dalam 

masyarakat. 

Variasi bahasa memiliki beberapa jenis yaitu di antaranya dialek, 

register, style, slang, dan jargon. Terdapat banyak variasi bahasa yang terdapat 

di masyarakat, tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kosakata 

khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan tertentu yang disebut jargon. 

Penggunaan jargon sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Mereka dapat 

menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, terutama percakapan dalam 

pekerjaan yang mengandung jargon seperti di rumah sakit, restoran, dan hotel. 

Chaer dan Agustina (2010, p. 68) mengartikan jargon sebagai variasi 

sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. 

Jargon berbentuk ungkapan-ungkapan yang seringkali tidak dapat dipahami 

oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Namun, 

ungkapan tersebut tidak bersifat rahasia. Sementara itu Yule (2010, p. 259) 

mengatakan bahwa jargon adalah kosakata khusus yang secara teknis 

berhubungan dengan bidang pekerjaan atau minat tertentu. Dalam istilah sosial, 

jargon membantu menciptakan dan memelihara hubungan di antara mereka 

yang melihat diri mereka sebagai 'orang dalam' dalam beberapa hal dan untuk 

mengecualikan 'orang luar'. 
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Bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa dalam kelompok tertentu 

hanya dapat dipahami oleh kelompok bahasa itu sendiri, sedangkan penutur 

bahasa di luar kelompok tidak dapat memahami bahasa kelompok tersebut. 

Faktanya, bahasa yang digunakan oleh kelompok khusus ini bukanlah rahasia. 

Oleh karena itu, ketika orang-orang tertentu yang menggunakannya membuat 

kode atau bahasa yang tidak dipahami publik, maka akan timbul masalah 

sosial. Jadi, jargon adalah kode rahasia antar anggota yang terlibat dalam suatu 

kelompok tertentu. Mereka cenderung menggunakan jargon untuk 

memudahkan komunikasi atau menggunakannya sebagai kode rahasia 

sehingga orang yang tidak terlibat dalam kelompok tidak dapat memahaminya. 

Sebagai contoh fenomena yang terjadi di masyrakat adalah jargon yang 

digunakan oleh beauty vlogger atau seseorang yang membuat serta 

mengunggah video tentang kecantikan (Widodo dan Mawardi, 2017 p.64). 

Dalam hal ini para beauty vlogger menggunakan istilah-istilah kecantikan yang 

hanya diketahui oleh orang atau kelompok yang terbiasa bergelut dengan dunia 

kecantikan seperti misalnya pada istilah haul, cakey, glowing, dan flawless.  

Dalam penggunaan jargon di masyarakat khususnya pada kelompok 

tertentu banyak sekali pro dan kontra. Ada yang setuju dengan alasan 

penggunaan bahasa jargon akan menambah perbendaharaan kata. Ada yang 

tidak setuju dengan alasan istilah tersebut sulit dipahami dan harus menemukan 

artinya terlebih dahulu. Maka dari itu, jargon menjadi topik yang sangat 

menarik untuk dikaji lebih dalam. 
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Alasan penulis memilih jargon yang digunakan oleh pegawai Quest 

Hotel Cikarang karena mereka menggunakan bentuk kosakata atau istilah-

istilah tertentu yang digunakan antara sesama pegawai. Istilah yang 

dipergunakan bukanlah merupakan kode rahasia melainkan istilah yang sering 

dipergunakan pada kelompok ini dan sudah menjadi istilah yang baku bagi 

bidang perhotelan, misalnya pada contoh berikut. Istilah front office, 

housekeeping, banquet, reservation, dan sebagainya merupakan sebagian 

contoh dari jargon bidang perhotelan. 

Data dalam penelitian ini berupa screenshot dialog yang diperoleh 

penulis dalam chatting grup WhatsApp. Untuk itu penulis ingin menganalisis 

berdasarkan kata dan frasa yang mengandung jargon perhotelan untuk 

menganalisis bentuk, makna, dan fungsinya. Chatting adalah media 

komunikasi dan bersosialisasi lewat teks, suara bahkan gambar melalui media 

internet, hanya saja dipisahkan oleh tempat. Salah satu aplikasi chatting yang 

populer dan dipakai oleh mayoritas masyarakat adalah whatsapp. WhatsApp 

sendiri merupakan aplikasi pesan lintas platform untuk smartphone dengan 

basic mirip BlackBerry Messenger, yang memungkinkan penggunanya 

bertukar pesan tanpa biaya pulsa, karena WhatsApp menggunakan paket data 

internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. 

Komunikasi melalui  chatting  WhatsApp  ini pun lantas dimanfaatkan 

oleh pegawai Quest Hotel Cikarang yang notabene memiliki latar belakang 

budaya dan bahasa yang berbeda-beda untuk berbagi informasi, 

berkomunikasi, dan bekerja sama dengan pegawai lainnya di hotel tersebut. 
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WhatsApp menjadi media komunikasi mereka karena memudahkan akses 

informasi dan sosialisasi. Anggota yang menjadi grup atau kelompok chatting 

WhatApp ini hanya pegawai Quest Hotel saja, sehingga informasi apa pun 

yang dikomunikasikan melalui media ini hanya grup (kelompok) ini saja yang 

mengetahui. Berbagai informasi dan sosialisasi dilakukan, baik akses informasi 

mengenai pekerjaan sampai informasi kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai 

topik pembicaraan. Dari semua uraian di atas, penulis memilih judul penelitian: 

"Jargon Perhotelan oleh Pegawai Quest Hotel Cikarang dalam Chatting Grup 

Whatsapp". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa masalah 

penggunaan jargon dapat dikaji cukup luas. Namun, masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini lebih difokuskan pada: 

1) Bagaimanakah bentuk jargon yang digunakan oleh pegawai Quest hotel 

Cikarang dalam chatting grup WhatsApp? 

2) Apa saja jenis makna jargon yang digunakan oleh pegawai Quest hotel 

Cikarang dalam chatting grup WhatsApp? 

3) Bagaimanakah fungsi jargon yang digunakan oleh pegawai Quest hotel 

Cikarang dalam chatting grup WhatsApp? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk jargon yang digunakan oleh pegawai Quest hotel 

Cikarang dalam chatting grup WhatsApp. 

2) Mendeskripsikan makna jargon yang digunakan oleh pegawai Quest hotel 

Cikarang dalam chatting grup WhatsApp. 

3) Mendeskripsikan fungsi jargon yang digunakan oleh pegawai Quest hotel 

Cikarang dalam chatting grup WhatsApp. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, 

yaitu secara teoretis dan secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ini adalah manfaat yang berhubungan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kebahasaan (linguistik). 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian dalam 

bidang sosiolinguistik. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan memperluas wawasan mengenai jargon guna 

meningkatkan kualitas suatu bahasa. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pembendaharaan kata bagi pembaca umum yang bukan 

dari kelompok pegawai hotel, yang mungkin sebelumnya belum 

mengetahui banyak mengenai jargon perhotelan. Selain itu, bagi 

kepentingan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi penelitian sosiolinguistik, khususnya untuk 

peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis tapi lebih mendalam. 


