
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tesis ini membahas variasi bahasa dan gender dalam Caption Instagram. Bab ini 

memaparkan tentang latar belakang penelitian (bagian 1.1), rumusan masalah 

penelitian (bagian 1.2), tujuan penelitian (bagian 1.3), metode penelitian (bagian 

1.4) manfaat penelitian (bagian 1.5) definisi operasional dari penelitian (bagian 

1.6) dan struktur organisasi tesis (bagian1.7) 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Variasi bahasa dapat diekplorasi melalui penggunaan bahasa dalam sebuah 

konteks sosial secara langsung atau secara tidak langsung seperti dalam sosial 

media. Penggunaan sosial media saat ini memiliki berbagai fungsi misalnya, 

sebagai alat mempromosikan sebuah produk, menyampaikan informasi, opini, 

pernyataan, atau penilaian dengan cara yang cendrung bervariasi. Bahasa yang 

digunakan dan cara penyampaian yang berbeda terjadi karena adanya beberapa 

faktor. Bahasa yang digunakan laki-laki dan perempuan merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan variasi bahasa. Penggunaan bahasa laki-laki dan 

perempuan yang berbeda terbentuk karena penggunaan bahasa lintas gender 

memiliki karakteristik yang berbeda. Hashimah (2007), mengatakan bahwa 

gender merupakan karakteristik, sifat dan perilaku yang ada pada laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya.  

Ronald Wardaugh dalam Meyerhoff (2006) menyatakan “Gender is a key 

component of identity”. Gender dijadikan faktor pembeda untuk melihat variasi 

bahasa yang akhirnya melahirkan istilah bahasa laki-laki dan bahasa perempuan. 

Istilah tersebut menyiratkan bahwa laki-laki dan perempuan memang memiliki 

ciri khas tersendiri dalam berbahasa. Pendapat tersebut sama dengan pemahaman 

yang dipaparkan oleh Lakoff (1975) tentang bahasa dan gender. Ia 

mengemukakan bahwa fitur-fitur bahasa yang digunakan oleh laki-laki dan 

perempuan itu berbeda.  

Perbedaan bahasa yang digunakan gender sudah pernah dibahas dalam 

penelitian terdahulu Misalnya, Mulac, dkk (2001) membahas tentang analisis 
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antarbudaya tentang perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan. Gagasan bahwa 

perbedaan penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan mencerminkan 

pengalaman yang berbeda, dunia yang berbeda, sejalan dengan gagasan bahwa 

gender adalah fenomena budaya (Mulac, 2001). Mengkaji konotasi perbedaan 

gender dalam bahasa dan sumber sosialnya (Jiyun, 2014). Laki-laki dan 

perempuan memiliki status sosial yang berbeda yang mempengaruhi penggunaan 

bahasa. Gagasan bahwa laki-laki dan perempuan menggunakan bahasa secara 

berbeda inilah yang selalu ditekankan atau menjadi fokus kajian dalam penelitian 

tentang bahasa dan gender. Karena adanya perbedaan status sosial dalam 

masyarakat. Tetapi di zaman modern saat ini sudah adanya kesetaraan gender atau 

emansipasi.  

Melihat adanya kecendrungan emansipasi atau kesetaraan gender di zaman 

modren saat ini. Apakah penggunaan bahasa dalam masyarakat juga ikut 

berpengaruh. Penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan tetap memiliki 

perbedaan atau lebih cendrung memiliki persamaan karena adanya kesetaraan 

gender. Pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara 

dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat 

kodrati. Kesetaraan gender berhubungan dengan kehidupan sosial di masyarakat. 

Bahasa jika dikaitkan dengan hubungan sosial dalam masyarakat merupakan 

kajian sosiolinguistik.  

Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan sosial 

dalam masyarakat, serta membahas penggunaan bahasa dan variasi bahasa dalam 

lingkungan sosial masyarakat. Dalam kajian sosiolinguistik, gender dibedakan 

dengan seks. Gender didasarkan pada konstruksi sosial yang tidak ada 

hubungannya dengan sifat biologis, sedangkan seks didasarkan pada sifat biologis 

seorang individu (Milroy & Gordon, 2003). Penggunaan bahasa laki-laki dan 

perempuan memiliki variasi bahasa yang berbeda serta cara merealisasikan makna 

yang dimaksud dari penggunaan bahasa tersebut. Fenomena penggunaan bahasa 

terutama dalam bentuk tulisan di sosial media seperti Caption Instagram, 

menggambarkan pikiran, karakteristik dan sikap seseorang pada bahasa yang 

digunakannya. Instagram merupakan salah satu media sosial yang menjadi favorit 

masyarakat untuk mengekspresikan dirinya (Syahida, 2019). 
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Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instagram. Indonesia 

adalah Negara ke-4 terbesar yang menggunakan Instagram setelah Negara 

Amerika, Brazil dan India, dengan jumlah total 56 juta berdasarkan artikel 

liputan6.com. Instagram merupakan salah satu media sosial yang sering 

digunakan masyarakat dalam berkomunikasi, seperti memberikan informasi atau 

menyampaikan pendapat serta mengekspresikan yang ingin disampaikanya. 

Syahida (2019) mengatakan masyarakat menggunakan Instagram untuk 

menunjukkan aktivitasnya, seperti mempromosikan bisnisnya, mengungkapkan 

kebahagiaan atau kesedihannya, dan hal lain. Jadi bahasa yang digunakan dalam 

menuliskan Caption di Instagram untuk mengekspresikan sesuatu memiliki cara 

penyampaian yang berbeda-beda sehingga munculnya bentuk-bentuk bahasa baru 

untuk mengekspresikan sesuatu yang ingin di sampaikan. Karena itulah setiap 

bahasa yang digunakan di Instagram dapat menggambarkan realitas bahasa yang 

terjadi dimasyarakat. 

Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk mengunggah 

sebuah foto dan menuliskan sebuah Caption untuk mengekspresikan atau 

menyampaikan sebuah pendapat yang berhubungan dengan foto yang diunggah. 

Caption adalah keterangan yang biasanya di tempatkan di bawah foto (indriasari, 

2009:37). Caption Instagram dapat memberikan informasi berbentuk berita, 

bisnis, aktivitas atau menyampaikan opini, argumen, penilaian, dan sebagainya. 

Selain itu pengguna Instagram juga dapat memberikan komentar terhadap sebuah 

unggahan foto yang di bagiakan oleh pengguna Instagram lain. Caption 

Instagram berbentuk sebuah teks atau kalimat untuk menjelaskan sebuah foto 

yang diunggah. Topik yang sering dibahas orang dalam media sosial Instagram 

saat ini yaitu fashion.  

Instagram memiliki fungsi yang beragam. Pertama, Instagram berfungsi 

sebagai sebuah catatan berbentuk quote. Kedua, instgram berfungsi sebagai media 

yang memberikan sebuah berita atau informasi tentang permasalahan politik. 

Ketiga, Instagram berfungsi sebagai alat untuk berbagi tentang model fashion 

atau outfit of the day serta ulasan tentang kuliner. Beragamnya fungsi tentang 

Instagram tersebut menyebabkan adanya variasi bahasa yang digunakan. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rohmadi (2016) bahwa 
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Instagram berfungsi untuk sharing tentang hal menarik, menjadi portofolio, 

endorsment atau paid promote. Setiap orang dalam menuliskan sebuah Caption di 

Instagram untuk mengeksperikan atau mendeskripsikan sebuah foto memiliki 

variasi bahasa yang berbeda-beda. 

Gender merupakan salah satu bagian dalam menentukan variasi bahasa 

dalam kajian sosiolinguistik. Sejauh ini ada beberapa penelitian yang membahas 

tentang bahasa dan gender yaitu penelitian yang membahas tentang hubungan 

bahasa / gender / genre di weblog, menggunakan analisis Computer Mediated 

Communication (Herring dan Paolillo, 2006), mengidentifikasi gender dari teks di 

weblog (Vasiliki, dkk, 2016), menganalisis bahasa dan gender dalam iklan 

(Mariyama dan Lisetyo, 2017; Tanweer, 2018), dan menganalisis bahasa dan 

gender dalam SMS (Ali & khan, 2012).   

Selain itu, beberapa penelitian yang membahas tentang bahasa dan gender 

menggunakan sosial media, seperti penelitian yang membahas perbedaan respon 

dan karakteristik gender maskulin dan feminin dalam kolom komentar Instagram 

@d_kadoor (Syahida,2019), menemukan jenis-jenis strategi ketidaksopanan yang 

digunakan laki-laki dan perempuan dalam kolom komentar Instagram Habib 

Rizieq and Felix Siauw (Apriliayani, dkk, 2019), dan mengkaji bagaimana 

campur kode diidentifikasikan sebagai identitas perempuan dalam Caption 

Instagram toko online Hijab Princess (Suryananda & dian, 2018). Dari  beberapa  

penelitian  diatas  belum  ada  yang  membahas secara spesifik variasi bahasa 

yang digunakan laki-laki dan perempuan dalam caption instagram bertemakan 

fashion dan membahas bagaimana merealisasikan maksud atau tujuan dalam 

caption instagram. Oleh   karena   itu, penelitian  ini  akan  berfokus  pada variasi 

bahasa dan gender dalam Caption Instagram serta meralisasikan makna yang 

dimaksud.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas “variasi 

bahasa dalam Caption Instagram: analisis bahasa dan gender.” Penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan pengaruh gender terhadap variasi bahasa dalam 

Caption Instagram dan bagaimana variasi bahasa itu digunakan untuk 

merealisasikan makna yang dimaksud. Kerangka teori berdasarkan pada 

pendekatan sosiolinguistik digunakan pada penelitian ini seperti fitur bahasa yang 
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digunakan perempuan Lakoff (1975), fitur bahasa yang digunakan laki-laki 

Mulac, dkk (2001) dan teori computer mediated discourse analysis (Herring, 

2012). 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang masalah di atas, masalah pokok penelitian ini adalah variasi 

bahasa. Sehingga penelitian ini, diharapkan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa pengaruh gender terhadap variasi bahasa dalam caption instagram? 

a. Bagaimana variasi bahasa laki-laki dan perempuan dalam Caption 

Instagram bertemakan fashion maskulin? 

b. Bagaimana variasi bahasa laki-laki dan perempuan dalam Caption 

Instagram bertemakan fashion feminin? 

2. Bagaimana variasi bahasa itu digunakan untuk merealisaikan makna yang 

dimaksud? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menemukan pengaruh gender terhadap variasi bahasa dalam 

caption instagram? 

a. Untuk menemukan variasi bahasa laki-laki dan perempuan dalam 

Caption Instagram bertemakan fashion maskulin? 

b. Untuk menemukan variasi bahasa laki-laki dan perempuan dalam 

Caption Instagram bertemakan fashion feminin? 

2. Untuk menemukan bagaimana variasi bahasa itu digunakan untuk 

merealisaikan makna yang dimaksud  

1.4  Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

sebagai desain penelitian, untuk mengetahui pengaruh gender terhadap variasi 

bahasa laki-laki dan perempuan dalam Caption Instagram. Metode deskriptif 

kualitatif di gunakan oleh peneliti karena datanya berbentuk kata, frasa atau 

kalimat mengenai fenomena kebahasaan yang terkait. Penelitian ini tidak hanya 

mendeskripsikan, tetapi juga menemukan karakteristik tuturan laki-laki dan 

perempuan dalam mendeskripsikan foto di   Instagram 
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Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara rekam layar yang memuat 

caption instagram bertema fashion. Penggunaan metode ini berdasarkan data yang 

digunakan yaitu berbentuk kata-kata, frasa, klausa, atau kalimat yang ada pada 

caption instagram, karena data dari penelitian ini adalah Caption yang diunggah 

dimedia sosial Instagram. Analisis data dilakukan dengan cara langkah-langkah 

berikut: pertama, mengidentifikasi data dengan cara melihat dan menentukan ciri 

objek kebahasaan berupa penggunaan bahasa berdasarkan laki-laki dan 

perempuan dalam Caption Instagram. Kedua, mengklasifikasikan data sesuai 

dengan landasan teori yang digunakan. Ketiga, mendeskripsikan data-data yang 

telah disajikan diuraikan secara jelas dan terperinci. Keempat, menjelaskan data 

tersebut Keenam, memberikan interpretasi hasil dari penjelasan data-data yang 

telah di analisis. Ketujuh, menarik kesimpulan dan verifikasi dari data yang sudah 

dianalisis. Sehingga, simpulan yang diberikan bisa menjawab masalah yang telah 

dirumuskan sejak awal.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat dari segi teori, penelitian ini diharapkan bisa memeberikan 

manfaat terhadap perkembangan dan pemahaman tentang ilmu dalam 

linguistik tentang variasi bahasa dan gender, agar menambah informasi 

teori atau konsep dalam bidang kajian sosiolinguistik. 

2. Manfaat dari segi praktik, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat terkait penggunaan bahasa dalam sosial media, khususnya 

Instagram. 

3.  Manfaat dari segi kebijakan, penelitian ini bisa memeberikan referensi 

bagi praktisi linguistik tentang variasi bahasa gender dalam bidang ilmu 

linguistik 

1.6 Defenisi Operational Dari Penelitian 

1. Variasi bahasa adalah perbedan-perbedaan bahasa yang terjadi karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor geografis, sosial, dan 

gender 

2. Gender merupakan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk 

secara sosial dan budaya  
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3. Caption Instagram adalah fitur yang ada pada instagram untuk 

memberikan keterangan tentang sebuah foto yang diunggah dalam sosial 

media instagram   

4. Realisasi merupakan wujud sebuah teks dalam bentuk Caption Instagram 

1.7 Struktur Organisasi Tesis 

Sistematika penulisan penelitian ini ada 5 bab, setiap bab berisi beberapa subtopik 

yang memberikan informasi rinci mengenai topik yang dibahas. Bab pertama 

terdiri dari pendahuluan, yang menjelsakan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian, manfaatpenelitian, defenisi operasional dari 

penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab dua membahas tentang kajian 

pustaka, sebagai landasan teori dalam menganalisis data. Bab tiga memaparkan 

tentang desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis 

data.  Bab empat mendeskripsikan hasil dari temuan dan pembahasan penelitian. 

Selanjutnya bab lima, yaitu memberikan kesimpulan serta saran. .  

 


