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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural. Kondisi 

atau kemultikultural tersebut terlihat dari bebagai macam suku dan budaya yang 

terdapat di Indonesia. Kondisi bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi juga 

berbeda dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat pengguna bahasa. Hubungan 

sosial dalam masyarakapun tergantung pada keberadaan bahasa. Tagliamote 

(2012, hlm.5) menyebutkan variasi bahasa yang dilihat dari aspek sosial memiliki 

perbedaan yang dapat dilihat dari latar belakang sosial, jenis kelamin, etnis, usia, 

pendidikan, komunitas, dan tempat tinggal.  

Hubungan sosial dalam masyarakat membuat terjadinya variasi bahasa. 

Variasi yang dimaksud adalah keragaman yang terjadi dalam hubungan sosial 

dalam kegiatan berbahasa. Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas sejalan 

dengan apa yang dikatakan oleh Wardhaugh (2006, hlm. 4-5) keberadaan 

masyarakat heterogen merupakan faktor-faktor yang bersifat individual, regional, 

sosial, dan situasional memengaruhi variasi bahasa.  

Kelompok-kelompok yang terlihat jelas memliki variasi bahasa adalah 

supporter bola nasional. Supporter bola tersebut adalah Thejak dan Bobotoh. 

Thejak merupakan sebutan bagi pendukung tim sepak bola Persija dan Bobotoh 

merupakan sebutan bagi pendukung tim sepak bola Persib. Kedua kelompok 

tersebut selalu membanggakan tim kesayangan mereka. 

Peneliti akan membuktikan dua masyarakat tutur atau kelompok yang 

memiliki kevariasian bahasa. Kedua masyarakat tutur atau kelompok tersebut 

merupakan dua suporter yang saling berseteru satu sama lain. Hal ini yang 
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membuat peneliti ingin membuktikan bahwa dari tuturan keduanya menggandung 

variasi bahasa dan representasi untuk kepentingan masing-masing. 

Penelitian ini memanfaatkan media sosial Twitter. Twitter merupakan media 

sosial microblogging yang dipergunakan sebagai media komunikasi dan 

menyampaikan informasi yang di dalamnya memungkinkan terjadi pertukaran 

informasi dalam media sosial tersebut. Pertukaran informasi yang dilakukan 

melalui sharing atau berbagi dengan pengguna maupun menyebar informasi 

lainnya sehingga Twitter dapat memberikan informasi dalam berbagai hal.  

Peneliti memilih tuturan yang berupa tulisan pada media sosial Twitter 

mengenai permasalahan perang antaropini atau lebih sering didengar dengan 

istilah twitwar karena permasalahan yang terdapat dari bahasa yang digunakan 

olah media sosial Twitter. Menurut kamus online Slang, twitwar adalah suatu 

keadaan pengguna Twitter sedang ribut dengan pengguna Twitter lainnya, baik itu 

bertengkar dengan perkataan, celotehan, perdebatan, atau apapun itu lewat media 

sosial yang bernama Twitter. Twitwar bisa didefinisikan juga sebagai perang yang 

terjadi di Twitter. Saling ejek, atau adu argumen yang membuat timeline panas. 

Bisa dilakukan melalui Retwit atau tulisan tempel atau tulisan orang lain yang 

diteruskan. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa pada 

media sosial Twitter dapat memengaruhi perang opini dari kedua kelompok media 

sosial Twitter Thejak dan Bobotoh. Kedua akun tersebut terkadang suka saling 

menyindir dan membangga-banggakan tim sepak bola kesayangan masing-

masing. Tidak jarang juga kedua akun tersebut menyebabkan twitwar. 

Menggunakan bahasa untuk mengalahkan dan menyudutkan lawan bicara. 

Twitwar bukan hanya terjadi pada media sosial atau dunia maya, tetapi bisa 

mengakibatkan suatu perang atau pertempuran pada dunia nyata.  Oleh karena itu, 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana suatu variasi bahasa 

dapat memicu twitwar dan repesentasi masing-masing media sosial tersebut.  

 

Contoh tulisan kedua media sosial Twiter: 
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Data di atas variasi dari segi penutur bahasa adalah sosiolek karena dilihat dari 

konteks bahasa yang digunakan sebagai bahasa yang dilihat dari ekonomi penutur 

dan bahasa kolokial merupakan bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari 

terlihat pada data tadi, yg dan tq. Hal tersebut senada dengan pemaparan Fishman 

(dalam, Chaer, 2010, hlm. 62-73) bahwa bahasa percakapan sehari-hari yang 

cenderung menyingkat kata. Variasi dari segi pemakaian ditemukan ragam bahasa 

fungsi atau register. Hal tersebut terlihat dari siapa yang berbicara merupakan 

kedua pendukung, di mana bandung, kapan pada liga akhir Laga presiden 2015, 

dan bertujuan provokasi karena dapat dilihat pada data dari penggunaan kata hey 

kamu yang menunjukan menantang. Selain itu, variasi dari segi sarana merupakan 

tulisan. Adapun dari segi keformalan atau gaya (style) yang digunakan dalam 

twitwar tersebut terdapat dua tingkat keformalan. Tingkat keformalan yang 

pertama yaitu gaya bahasa usaha dan santai. 

Penelitian sebelumnya yang dijadikan sumber rujukan adalah Suhendar (2011) 

yang meneliti bagaimana bahasa makian pada bahasa Indonesia yang memiliki 

varisasi bahasa dan memiliki tingkatan. Penelitian tersebut menemukan fakta 

bahwa sebuah gender dan pendidikan sangat berperan penting dalam hal 
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penggunaan bahasa makian. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi bahasa makian yang dipakai akan semakin banyak macam dan 

beragam. Selain itu ada pula Christanto (2013) melakukan penelitian wacana 

status akun Twitter liputan9: telaah konteks, kolokasi, dan makna satir. Penelitian 

tersebut mengemukakan fakta bahwa penggunaan konteks dengan pengetahuan 

latar belakang sangat memengaruhi  pembaca mengetahui pesan kelucuan yang 

dikirim dan kolokasi sebagai pemicu dari pesan kelucuan dan makna satir 

mendukung dari semua untuk membentuk pola kelucuan dalam 

pengiterprestasikan makna dibalik status lipitan9.  

Perbedaan dari penelitian sebelumnya penelitian ini difokuskan pada media 

sosial Twitter yang sedang mengalami twitwar  dan penelitian ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini mendorong peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai twitwar melalui sebuah kajian sosiolinguistik untuk mengungkap 

variasi bahasa yang digunakan dan representasi dari twitwar tersebut.  

 

1.2 Masalah 

Pada bagian ini, diuraikan masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu 

identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang berkaitan 

dengan hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1) Bahasa yang digunakan pada media sosial Twitter mengandung variasi  

bahasa yang dapat menimbulkan Twitwar. 

2) Perbedaan latar belakang pengguna dalam media sosial akun Twitter 

membuat kemungkinan terjadinya salah paham terhadap mitra tutur yang 

membaca sehingga terjadi kesalahpahaman.  

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Masalah penelitian ini akan difokuskan pada hal sebagai berikut. 
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1) Media sosial yang diteliti merupakan fanbase Twitter dengan nama Thejak 

dan Bobotoh. 

2) Media sosial Twitter diambil karena mengandung muatan perang opini atau 

twitwar. 

3) Penelitian ini akan ditekankan pada klasifikasi,variasi bahasa dan representasi 

pada media sosial Twitter.  

4) Penelitian ini akan dibatasi waktu pada saat laga akhir Liga Piala Presiden 

2015 pada tanggal 17-22 Oktober 2015. 

1.2.3 Rumusan Masalah  

 Penelitian ini merumuskan masalah-masalah yang nantinya akan dianalisis 

pada bab pembahasan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana variasi penggunaan bahasa pada media sosial Twitter antara 

supporter Thejak dan Bobotoh? 

2) Bagaimana representasi bahasa yang menggambarkan perang opini pada 

media sosial Twitter dalam Twitwar supporter Thejak dan Bobotoh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal berikut. 

1) Variasi bahasa pengguna media sosial Twitter supporter Thejak dan Bobotoh 

dalam Twitwar. 

2) Representasi bahasa yang menggambarkan Twitwar pada media sosial  

Twitter supporter Thejak dan Bobotoh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya harus memiliki manfaat bagi 

peneliti dan orang lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, 

baik secara teoretis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 
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1.4.1. Manfaat Teoretis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk 

memberikan sumbangsing dan sudut pandang bagi pengguna bahasa yang 

khususnya dalam  perkembangan kajian sosiolinguistik, khususnya tentang 

penelitian karakteristik kebahasaan, variasi bahasa dan repesentasi bahasa 

pada pengguna bahasa di media sosial Twitter dengan menggunakan 

mediasi twitwar. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan perbandingan 

untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan analisis variasi bahasa 

dan representasi bahasa.  

1.4.2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi 

pengguna Twitter agar dapat dijadikan gambaran umum dan informasi atas 

terjadinya berbagai macam karakteristik dalam bahasa pada tulisan-tulisan 

yang dimuat. Penelitian ini juga mengharapkan agar pengguna dapat 

rujukan yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan bebas 

dalam media sosial.  

 

1.5 Sistematika Penelitian  

 Sistematika dalam penulisan diperlukan agar penulisan dapat dilakukan 

secara runtut dan sistematis. Sistematika penelitian ini akan dibagi menjadi lima 

bab. Kelima bab itu dipaparkan sebagai berikut.   

 Bab satu berupa pendahuluan yang isinya memaparkan latar belakang 

masalah yang mendeskripsikan alasan penulis mengapa penelitian ini dilakukan,  

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah yang berupa 

pertanyaan atau pokok permasalahan bagi penulis, tujuan penelitian yang 

merupakan kalimat pernyataan dari rumusan masalah, manfaat penelitian yang 

berupa manfaat praktis dan teoretis, dan sistematika penulisan. 

 Bab dua merupakan kajian yang berisi penjelasan mengenai tinjauan 

pustaka dan kerangka teori. Dalam tinjauan pustaka dipaparkan penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan kajian yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sedangkan dalam landasan teori 
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dipaparkan teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menjawab 

rumusan masalah. 

 Bab tiga menjelaskan metode penelitian. Dalam bab ini dipaparkan 

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

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

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

data. 

 Bab empat menganalisis data yang berisi karakteristik penggunaan bahasa 

pada kedua akun Twitte, bagaimana perbedaan argumen dari keduanya dan 

bagaimana representasi dari tuturan keduanya. 

 Bab lima berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian 

ini. Kesimpulan dan saran didapatkan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab 

sebelumnya dengan menjawab semua rumusan masalah. 


