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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kecepatan 

memperoleh informasi terkini sangatlah penting. Teknologi tercanggih yang 

terdapat saat ini untuk membantu memperoleh informasi dengan cepat adalah 

internet. Dalam pengertian sederhana, Fairus (2007:2) menyatakan bahwa 

“internet adalah jaringan dari jaringan (network of networks)”. Secara teknis, 

internet atau interconnected network merupakan dua komputer atau bahkan jutaan 

komputer yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer dan saling 

berinteraksi serta bertukar informasi. Hal ini seperti ditegaskan oleh Sidharta 

(1996) pada situs http://4gunghidayatulloh.wordpress.com  “walaupun secara 

fisik internet adalah interkoneksi antarjaringan komputer namun secara umum 

internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi”. Dari segi ilmu 

pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya 

terdapat milyaran informasi atau data. Dari segi komunikasi, internet adalah 

sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi 

jarak jauh. 

 

http://4gunghidayatulloh.wordpress.com/
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Sebagai masyarakat dunia, masyarakat Perancis pun menggunakan dan 

mengakses internet dan melakukan komunikasi dunia maya. Komunikasi 

menggunakan bahasa sebagai alat pertukaran informasi. Menurut Keraf dalam 

Smarapradhipa (2005:1) : 

1) Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa 

simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

2) Bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-

simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. 

Berdasarkan pengertian di atas, bahasa merupakan alat yang digunakan oleh 

manusia untuk melakukan komunikasi. Bahasa sebagai bagian dari hasil 

kebudayaan manusia dipengaruhi oleh keadaan lingkungan bahasa tersebut 

berada. Ketika muncul suatu fenomena baru dalam penggunaan bahasa sehari-

hari, maka fenomena tersebut akan mempengaruhi situasi yang lain pula. 

Kecanggihan teknologi memiliki pengaruh yang kuat dalam penggunaan 

bahasa. Sebagai contoh, munculnya teknologi Short Message Service (SMS), 

merupakan teknologi pesan singkat yang mengharuskan penggunanya mengirim 

pesan dengan singkat dan jelas, mendorong penggunaan bahasa bentuk baru 

dalam tulisan. Situasi ini memicu kemunculan kecenderungan-kecenderungan 

baru dalam berbahasa, antara lain seperti kecenderungan penggunaan abreviasi, 

yaitu penggunaan bahasa dalam bentuk singkatan-singkatan,  yang dalam 

aplikasinya pesan yang disampaikan harus dapat diterima dan dimengerti baik 

oleh pengirim pesan, dan terutama oleh penerima pesan.  
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Selain itu, masyarakat Perancis mengenal suatu varian bahasa Perancis yang 

disebut dengan bahasa Argot. Menurut kamus Larousse, „argot adalah kosakata 

khusus yang digunakan oleh kalangan tertentu berdasarkan profesi atau kelas 

sosial‟. Penggunaan bahasa ini pun muncul dalam komunikasi berbasis teknologi. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, komunikasi berbasis teknologi seperti 

SMS dan komunikasi dunia maya cenderung menggunakan bahasa singkat 

(abreviasi) dan bahasa non-formal atau bahasa yang dipahami golongan tertentu 

seperti bahasa Argot. Hal ini dapat disebabkan karena komunikasi berbasis 

teknologi mengandalkan kecepatan penyampaian pesan. Semakin sedikit huruf 

yang digunakan maka semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan untuk 

menulisnya. Hal ini berimbas pada kecepatan penerimaan respon yang diharapkan 

dari responden. Sementara itu, situasi tak resmi yang terjadi dalam komunikasi 

dunia maya membuat para penggunanya merasa lebih nyaman menggunakan 

bahasa tak resmi seperti bahasa Argot.  

Fenomena penggunaan abreviasi dan bahasa Argot inilah yang terjadi pada 

situs www.youtube.fr. Situs ini menyajikan beragam fitur hiburan berupa video 

disertai kolom komentar yang ditujukan kepada para pengunjung situs yang telah 

menonton video. Sebagai salah satu musisi band yang cukup digemari di 

Perancis, Cœur de Pirates memiliki beberapa video klip pada situs tersebut. 

Video klip-video klip tersebut mendapat respon dari para penggemarnya berupa 

 

http://www.youtube.fr/
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komentar-komentar. Dalam penulisan dan penyampaian kalimat komentar, para 

penggemar Cœur de Pirates cenderung menggunakan abreviasi dan bahasa Argot. 

Menurut Bloomfield dalam Ba‟dudu dan Herman (2005:48) „kalimat adalah 

suatu bentuk linguistis, yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih 

besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal‟. Sedangkan Parera dalam 

Ba‟dudu dan Herman (2005:48) menyatakan bahwa „kalimat adalah sebuah 

bentuk ketatabahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian dari bentuk 

ketatabahasaan lain yang lebih besar dan mempunyai ciri kesenyapan final yang 

menunjukkan bentuk itu berakhir‟. Akan tetapi, ketika dalam kalimat respon yang 

diberikan masyarakat terhadap video klip Cœur de Pirates terdapat abreviasi serta 

penggunaan bahasa Argot, tentu akan mempengaruhi konstruksi kalimat tersebut. 

Berdasarkan fenomena inilah penulis bermaksud menganalisis konstruksi 

kalimat-kalimat respon video klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates 

ditinjau dari konstruksi sintaksis berdasarkan fungsi, kategori dan peran. Dengan 

demikian, penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif analisis 

sintaksis. 

Penelitian deskriptif berupa analisis sintaksis ini pernah dilakukan oleh 

Rifalitiasih dengan skripsi berjudul “Analisis Bahasa Tutur Percakapan 

Elektronik (chatting) Dalam Situs http:/fr.chat.yahoo.com/ (sebuah kajian 

sintaksis)” tahun 2006. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa percakapan 
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elektronik adalah dampak dari kemajuan teknologi dimana para partisipan atau 

pelakunya menggunakan bahasa tutur secara tertulis dalam berkomunikasi. Hal 

ini jelas menunjukkan bahwa percakapan elektronik dapat dikaji dari segi 

kebahasaannya. 

Meskipun penelitian deskriptif ini memiliki kajian analisis yang sama yaitu 

analisis sintaksis, akan tetapi bahan penelitian serta bentuk kajian yang dilakukan 

sangat berbeda. Hal ini karena pada penelitian sebelumnya yang menjadi kajian 

adalah jenis kalimat, sedangkan pada penelitian ini adalah kajian kalimat 

berdasarkan fungsi, kategori dan peran. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Sintaksis Bahasa Perancis Respon Pengunjung Youtube 

Terhadap Video Klip Cœur De Pirates Dalam Album Cœur De Pirates. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada hal yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud 

menganalisis respon video klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates 

dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Apa saja bentuk dan makna abreviasi yang terdapat pada respon video klip 

Cœur De Pirates dalam album Cœur de Pirates? 
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2) Apa saja kata-kata bahasa Argot yang terdapat pada respon video klip Cœur 

de Pirates dalam album Cœur de Pirates?  

3) Apa saja fungsi, kategori dan peran sintaksis yang terdapat dalam kalimat 

respon-respon video klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates? 

4) Bagaimana aplikasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran bahasa Perancis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Seiring dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mengetahui bentuk dan memahami makna abreviasi, baik dalam kaidah tata 

bahasa dan kebahasaan. 

2) Memahami  bahasa Argot sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Perancis. 

3) Memahami fungsi, kategori dan peran sintaksis dalam kalimat respon video 

klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates. 

4) Memberi gambaran aplikasi hasil penelitian dalam pembelajaran bahasa 

Perancis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah menyelesaikan penelitian deskriptif berupa analisis sintaksis 

bahasa Perancis respon video klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de 

Pirates ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain : 
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1) Secara teoretis : 

a) Memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai abreviasi dalam 

berbagai bahasa secara umum serta dalam bahasa Perancis secara khusus. 

b) Memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai bahasa Argot. 

c) Memperdalam pemahaman mengenai kajian sintaksis, khususnya 

kontruksi sintaksis berupa fungsi, kategori dan peran. 

d) Memberikan sumber pembelajaran sebagai contoh analisis bahasa 

Perancis dalam kajian linguistik. 

2) Secara praktis : 

a) Menjadi referensi dalam berbahasa menggunakan abreviasi dan bahasa 

Argot. 

b) Menjadi rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam 

bidang yang sejenis. 

c) Menjadi referensi penerapan analisis linguistik khususnya dalam bidang 

kajian sintaksis. 

d) Menjadi bahan kajian analisis dalam pembelajaran di dalam kelas. 

 

 


