
i 
 

BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA REGISTER KOMUNITAS SENIMAN 

LUKIS LOMBOK DRAWING DI KOTA MATARAM 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata Satu 

(S-1) Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 

 

 

 

 
 

 

 Oleh 

HERDIANA LESTARI 

E1C113056 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

PRODI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH 

2018 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS MATARAM 

        FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 623873 Fax. 634918 

Mataram 83125 

 

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL SKRIPSI 

Jurnal skripsi dengan judul Bentuk, Fungsi, dan Makna Register Komunitas 

Seniman Lukis Lombok Drawing di Kota Mataram ini telah disetujui oleh 

dosen pembimbing sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar sarjana 

kependidikan pada program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 

Daerah,  Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.   

 

  Jurnal ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal,    November 2018 

                                                      

      

 

 

Dosen Pembimbing I,                                Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. H. Mahsun,MS.                                    Yuniar Nuri Nazir, S.S., M.Hum. 

NIP 195909251986031004                                  NIP 197312292006042001 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



iii 
 

 

BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA REGISTER KOMUNITAS SENIMAN 

LUKIS LOMBOK DRAWING DI KOTA MATARAM 

 

Oleh: 

Herdiana Lestari   

 

PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

Email: Herdianalestari25@yahoo.com 

  

ABSTRAK 

        

Variasi bahasa dari segi pemakaiannya dikenal dengan istilah register. 

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk, fungsi, dan makna bahasa register 

komunitas seniman lukis Lombok drawing di Kota Mataram. Penelitian ini 

berupaya mendeskripsikan bentuk register komunitas seniman lukis 

Lombok  Drawing di Kota Mataram. (2) Penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan fungsi register komunitas seniman lukis Lombok  Drawing 

di Kota Mataram. (3)Penelitian ini berupaya mendeskripsikan makna 

register komunitas seniman lukis Lombok  Drawing di Kota Mataram. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode simak, dan metode cakap. 

Data dianalisis menggunakan metode intralingual dan metode ekstralingual. 

Hasil penelitian ini adalah pertama, terdapat bentuk abreviasi, register 

selingkung terbatas, dan bentuk register selingkung terbuka. Kedua, makna 

register seniman lukis dalam berinteraksi di komunitas seniman lukis 

Lombok drawing yaitu makna kontekstual dan yang ketiga, fungsi bahasa 

register seniman lukis dalam berinteraksi di komunitas seniman lukis 

Lombok drawing adalah fungsi instrumental, interaksional, dan fungsi 

heuristik.  

Kata kunci : register, bentuk register, fungsi register, dan makna register. 
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ABSTRACT 
 

Language variations in terms of usage are known as register. This study examines 

the form, function, and meaning of register of the Lombok drawing painting 

community in Mataram. The purpose of this study, namely 1. This study seeks to 

describe the register form of the Lombok drawing painting community in 

Mataram City, 2 this study attempts to describe the register function of the 

Lombok drawing painting community in Matram City, 3 this study attempts to 

describe the meaning of the register community of Lombok drawing artists in 

Mataram City. The method of data collection uses the refer method, and proficient 

methods. The data were analyzed using the intralingual method and extralingual 

method. The results of this study are first, there is a form of abbreviation, a 

limited cell register, and an open cell register. Second, the meaning of register 

artists paint in interacting in the Lombok drawing painting community, namely 

contextual meaning and the third, the function of the register artist’s language 

painting in interacting with the Lombok drawing painting community is 

instrumental, interactional, and heuristic functions. 

 
Keywords: Register, rsegister forms, register functions, and register meaning. 
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I. PENDAHULUAN 

          Bahasa sangat penting peranannya di 

dalam kehidupan manusia. Peranan bahasa 

tersebut, yaitu sebagai alat komunikasi 

antarmasyarakat di dalam kehidupan 

sehari-hari. Bahasa sebagai alat komunikasi 

di dalam kehidupan masyarakat ada 

beragam sesuai dengan pemakai bahasanya. 

Keragaman pemakaian bahasa memiliki 

keunikan masing-masing yang menjadi 

fenomena yang menarik untuk diteliti. Oleh 

karena itu, para peneliti bahasa telah 

banyak mengkaji keragaman bahasa, baik 

secara internal maupun secara eksternal, 

sehingga khazanah ilmu kebahasaan itu 

sendiri dapat diperkaya. 

Salah satu bidang penelitian bahasa 

yang menarik dikaji secara eksternal adalah 

bidang sosiolinguistik. Bidang 

sosiolinguistik, yaitu bidang yang berkaitan 

dengan variasi bahasa. Di dalam penelitian 

ini dibicarakan salah satu variasi bahasa, 

yaitu variasi bahasa dari segi 

pemakaiannya. Variasi bahasa dari segi 

pemakaiannya dikenal dengan istilah 

register. Register merupakan variasi bahasa 

menurut pemakaiannya yang digunakan 

oleh sekelompok orang atau masyarakat 

tertentu sesuai dengan profesi dan perhatian 

yang sama. Di samping itu, register juga 

merupakan variasi bahasa yang berbeda 

satu sama lainnya. Hal itu disebabkan oleh 

kekhasan penggunaannya. 

Di dalam penelitian ini, objek yang 

menjadi kajian adalah register komunitas 

seniman lukis Lombok drawing yang 

berada di Kota Mataram. Alasan memilih 

objek penelitian tersebut karena merupakan 

salah satu anggota komunitas seniman lukis 

tersebut. Penelitian ini dilakukan di dalam 

komunitas seniman lukis Lombok drawing 

yang berada di kota Mataram. Selain itu, 

penelitian di komunitas tersebut belum 

pernah dilakukan. Di dalam komunitas 

seniman lukis Lombok drawing memiliki 

kekhasan bahasa antara anggota seniman 

lukis Lombok drawing dengan anggota 

seniman lukis Lombok drawing lainnya dan 

kekhasan bahasa dalam hal penyebutan 

nama-nama alat lukis.  

Data register komunitas seniman lukis 

Lombok drawing tersebut merupakan 

inspirasi awal peneliti di dalam melakukan 

penelitian ini. Hal inilah yang 

melatarbelakangi peneliti, untuk 

melaksanakan penelitian yang berjudul 

“Bentuk, Fungsi, dan Makna Register 

Komunitas Seniman Lukis Lombok 

Drawing di Kota Mataram”  

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sosiolinguistik 

          Sosiolinguistik adalah bidang ilmu 

antardisiplin yang mempelajari bahasa 

dalam kaitannya dengan penggunaan 

bahasa itu di dalam masyarakat (Chaer dan 

Agustina, 2004 :02). Wijana dan Rohmadi 

(2010:07) mengungkapkan sosiolinguisik 

sebagai cabang linguistik memandang atau 

menempatkan kedudukan bahasa dalam 

hubungannya dengan pemakai bahasa di 

dalam masyarakat, karena di dalam 

kehidupan bermasyarakat manusia tidak 

lagi sebagai individu, melainkan sebagai 

masyarakat sosial. Sosiolinguistik adalah 

cabang linguistik yang berusaha 

menjelaskan ciri variasi bahasa dan 

menetapkan korelasi ciri variasi bahasa 

tersebut dengan ciri sosial kemasyarakatan 

(Kridalaksana di dalam Chaer, 2004:61). 

       Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

mengenai sosiolinguistik, maka dapat 

disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah 

ilmu yang mempelajari bahasa dan berbagai 

variasi bahasa serta kaitannya dengan 

penggunaan bahasa di dalam masyarakat.  
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2.2 Variasi Bahasa 

         Variasi atau ragam bahasa 

merupakan bahasan pokok dalam studi 

sosiolinguistik. Terjadinya keragaman atau 

kevariasian bahasa ini bukan hanya 

disebabkan oleh para penuturnya yang 

tidak homogen, melainkan juga karena 

kegiatan interaksi sosial yang mereka 

lakukan sangat beragam. Variasi akan 

terlihat bila semakin banyak kalangan 

yang menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi antarkelompok. Hal itu berarti 

banyak kelompok sosial membuat ciri 

khas dalam berinteraksi antar kelompok 

itu sendiri. Salah satu variasi bahasa yang 

sangat menarik diteliti adalah variasi 

bahasa dari segi pemakaiannya yang 

disebut register. Register tersebut menarik 

karena hanya dimiliki atau digunakan oleh 

kelompok masyarakat yang memiliki 

profesi yang sama atau yang tergabung di 

dalam suatu pergaulan yang intens. 

 

2.2.1 Pengertian Register  

          Adanya perbedaan dan keragaman 

pemakaian bahasa di dalam suatu 

masyarakat yang tidak homogeny akan 

menimbulkan variasi bahasa. Variasi 

bahasa memiliki banyak bagian, salah 

satunya register. Pembicaraan tentang 

register biasanya dikaitkan dengan masalah 

dialek. Apabila dialek berkenaan dengan 

masalah bahasa itu digunakan oleh siapa, di 

mana, dan kapan, maka register berkenaan 

dengan masalah bahasa itu digunakan 

untuk kegiatan apa (Chaer dan 

Agustina,2004:69). Nababan (di dalam 

Chaer dan Agustina, 2010:68) menyatakan 

variasi bahasa berkenaan dengan 

penggunaannya, pemakaiannya, atau 

fungsinya disebut fungsiolek, ragam, dan 

register.  

         Berdasarkan beberapa pendapat di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

register adalah pemakaian bahasa yang 

digunakan pada saat tertentu atau yang 

terkait dengan kelompok sosial tertentu 

yang digunakan dalam situasi yang 

berkaitan dengan kelompok tersebut.  
 

2.2.3   Bentuk Register 

Bentuk yang dimaksud adalah 

bentuk-bentuk kebahasaan/lingual. Adapun 

bentuk-bentuk kebahasaan tersebut adalah 

sebagai berikut.  

a. Kata  

            Kata ialah satuan bebas yang paling 

kecil, atau dengan kata lain, setiap 

satu-satuan bebas merupakan kata. 

Kata dalam bahasa Indonesia dapat 

dibentuk melalui proses morfologis. 

Proses morfologis adalah peristiwa 

penggabungan morfem yang satu 

dengan morfem yang lain menjadi 

kata (Masnur, 2009:32). 

(Kridalaksana, 1989:12) adapun 

proses morfologis yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah proses 

morfologis abreviasi (pemendekan). 

Abreviasi adalah proses penanggalan 

satu atau beberapa bagian leksem atau 

kombinasi leksem sehingga menjadi 

bentuk baru yang berstatus kata. 

Istilah lain abreviasi ialah 

pemendekan. Adapun hasil prosesnya 

disebut kependekan 

(Kridalaksana,1989:159)..         

b. Frase 

           Frase merupakan satuan lingustik 

yang lebih besar dari kata dan lebih 

kecil dari klausa dan kalimat.  

c. Kalimat 

          Kalimat adalah ucapan bahasa yang 

memiliki arti penuh (pikiran dan 

maksud). 

     Selain bentuk-bentuk kebahasaan/lingual 

di atas menurut Halliday (1992:54) Register 

dibagi menjadi dua bentuk. Kedua 

bentuknya, yaitu register selingkung 

terbatas dan register selingkung terbuka. 



3 
 

Register selingkung terbatas mempunyai 

makna sedikit, sifatnya terbatas, jumlah dan 

maknanya terbatas sehingga beritanya 

terbatas dan tertentu.  Register selingkung 

terbuka mempunyai corak-corak makna 

yang berhubungan dengan register. Bahasa 

yang digunakan di dalam register yang 

lebih terbuka adalah bahasa tidak resmi 

atau percakapan spontan.   

 

2.2.4 Fungsi Register  

          Penelitian ini menggunakan teori 

fungsi bahasa. Halliday (dalam Tarigan, 

2009:5) menemukan tujuh fungsi bahasa. 

Ketujuh fungsi bahasa, yaitu 

a) Fungsi Instrumental (The 

Instrumental Functional) yaitu bahasa 

yang digunakan untuk mengatur 

tingkah laku pendengar sehingga 

lawan tutur mau menuruti atau 

mengikuti apa yang diharapkan 

penutur atau penulis;  

b) Fungsi regulasi (The Regulatory 

Function) berfungsi untuk mengawasi 

serta mengendalikan peristiwa-

peristiwa; 

c) Fungsi Representasional (The 

Representational Function) adalah  

penggunaan bahasa untuk 

“menggambarkan” realitas yang 

sebenarnya; 

d) Fungsi interaksional (The 

Inteerctional Function) berfungsi 

menjamin dan memantapkan 

ketahanan serta kelangsungan 

komunikasi sosial; 

e) Fungsi personal (The Personal 

Function) berfungsi memberi 

kesempatan kepada seorang 

pembicara untuk mengekspresikan 

perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-

reaksinya yang mendalam; 

f) Fungsi heuristik (The Heuristic 

Function) melibatkan penggunaan 

bahasa untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dan mempelajari seluk-

beluk lingkungan; 

g) Fungsi imajinatif (The Imaginative 

Function) yakni berfungsi sebagai 

penciptaan sistem-sistem atau gagasan-

gagasan yang bersifat imajinatif.  

 

2.2.5  Makna Register 

           Selain berbicara tentang bentuk 

dan fungsi register seniman lukis Lombok 

drawing di Kota Mataram, penelitian ini 

juga membicarakan makna register 

tersebut. Makna adalah unsur sebuah kata 

atau lebih tepat sebagai gejala dalam 

ujaran (Chaer, 2002:33). 

 

III. METODE PENELITIAN 

           Metode pengumpulan data yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode simak dan metode cakap. Melalui 

metode cakap didokumentasikan hasil 

temuan proses cakap, menyadap dan 

mentranskip data yang termasuk ke dalam 

kajian yang akan diteliti. Data yang telah 

ditranskip kemudian dimasukkan ke dalam 

kartu data dan dianalisis sesuai dengan teori 

yang mendasari penelitian ini.  

a. Metode Simak 

Mahsun (2014: 92) menyatakan 

metode simak merupakan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data. Metode 

simak ini dilakukan dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak 

hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa 

secara lisan, melainkan juga penggunaan 

bahasa secara tertulis. Metode ini memiliki 

teknik dasar berupa teknik sadap. Hal 

tersebut disebabkan oleh pada hakikatnya 

penyimakan diwujudkan dengan 
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penyadapan. Dengan kata lain, dalam 

upaya mendapatkan data dilakukan dengan 

menyadap penggunaan bahasa beberapa 

orang yang menjadi informan. Teknik 

sadap diikuti beberapa teknik lanjutan, 

yaitu teknik simak libat cakap, teknik 

simak bebas libat cakap, teknik catat, dan 

teknik rekam. Di dalam penelitian ini, 

menggunakan metode simak dengan teknik 

lanjutan berupa teknik simak libat cakap, 

teknik catat, dan teknik rekam. Dalam hal 

ini, terlibat secara langsung di dalam 

percakapan dengan informan sekaligus 

menyimak langsung data kebahasaan yang 

diperlukan.  

b. Metode Cakap  

     Metode cakap merupakan metode 

pengumpulan data yang ditempuh 

melalui percakapan antara peneliti 

dengan informan. Adanya percakapan 

antara peneliti dengan informan 

mengandung arti terdapat kontak 

antarmereka. Oleh karena itulah, data 

diperoleh melalui penggunaan bahasa 

secara lisan (Mahsun, 2014: 95). Di 

dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan selanjutnya adalah metode 

cakap dengan teknik pancing. Menurut 

Muhammad (2016: 212) teknik 

pancing, yaitu teknik memancing 

seseorang atau beberapa orang agar 

berbicara. Metode ini digunakan 

supaya peneliti dapat memperoleh data 

sebanyak-banyaknya dan data tersebut 

merupakan data yang diharapkannya. 

Pemikiran informan dibawa agar 

informasi yang diberi sesuai dengan 

pancingan-pancingannya. 

 

 

 

  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Bentuk Register Komunitas Seniman 

Lukis Lombok Drawing di Kota 

Mataram  

             Dalam penelitian ini ditemukan tiga 

bentuk register. Ketiga bentuk register 

tersebut, yaitu bentuk lingual, register 

selingkung terbatas, dan bentuk register 

selingkung terbuka. Berikut uraian 

detailnya. 

 

4.1.1 Bentuk Lingual Register Komunitas 

Seniman Lukis Lombok Drawing di 

Kota Mataram 

             

               Bentuk register yang ditemukan di 

dalam komunitas seniman lukis lombok 

drawing di Kota Mataram adalah bentuk 

melalui proses morfologis, yaitu abreviasi.    

Adapun data mengenai bentuk abreviasi 

yang ada dalam komunitas seniman lukis 

Lombok drawing di Kota Mataram dapat 

dilihat di dalam sebagai berikut. 

 

1. WIP (Work  in progress)  

        WIP merupakan bentuk singkatan 

yang terjadi karena proses pengekalan huruf 

pertama tiap komponen. 

 

2. Tina (Tinta cina) 

      Tina merupakan bentuk singkatan yang 

terjadi karena proses pengekalan suku 

pertama komponen pertama dan pengekalan 

kata seutuhnya. 

 

3. PHK (Pelukis harus kreatif) 

        PHK merupakan bentuk singkatan 

yang terjadi karena proses pengekalan huruf 

pertama tiap komponen. 
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4.1.2 Bentuk Register Selingkung Terbatas 

Komunitas Seniman Lukis  Lombok 

Drawing di Kota Mataram 

              

         Register selingkung terbatas 

maknanya sedikit, sifatnya terbatas, jumlah 

dan maknanya terbatas sehingga beritanya 

terbatas dan tertentu. Berikut hasil 

penelitian register dalam komunitas 

seniman lukis Lombok drawing yang 

berbentuk selingkung terbatas. 

 

*Senjata : “Apa senjatanya ini?” 

*Demo lukis : “Hari minggu kita demo lukis 

di Udayana” 

*Beloboran : “Kemaren beloboran di 

sangkareang lagi” 

*Gas Pol :  “Ayo gas pol kawan kawan” 

*Eksekusi : “Bro sudah beli senjata, ayo 

eksekusi” 

*Daur ulang  : “Didaur ulang lagi” 

 

4.1.3 Bentuk Register Selingkung Terbuka 

Komunitas Seniman Lukis Lombok 

Drawing di Kota Mataram 

            

          Register selingkung terbuka 

mempunyai corak-corak makna yang 

berhubungan dengan register. Bahasa yang 

digunakan di dalam register yang lebih 

terbuka adalah bahasa tidak resmi atau 

percakapan spontan.  Berikut hasil 

penelitian yang berbentuk register 

selingkung terbuka.  

1. Watermark : Tanda tangan/logo/tulisan 

pelukis 

2. Artblock : Berhenti melukis 

3. Proporsi : Pencampuran warna 

4. Workshop : Sanggar kerja 

4.2  Fungsi Register Komunitas Seniman 

Lukis Lombok Drawing di Kota 

Mataram 

       Mengingat register merupakan variasi 

bahasa, maka penelitian ini menggunakan 

teori fungsi bahasa. Halliday (dalam 

Tarigan, 2009:5) menemukan tujuh fungsi 

bahasa. Ketujuh fungsi bahasa tersebut 

sebagai berikut. 

 

4.2.1  Fungsi Instrumental 

            Fungsi instrumental, yaitu bahasa 

yang digunakan untuk mengatur tingkah 

laku pendengar sehingga lawan tutur mau 

menuruti atau mengikuti hal yang 

diharapkan penutur atau penulis. Hal ini 

dapat dilakukan oleh penutur atau penulis 

dengan menggunakan ungkapan-ungkapan 

yang menyatakan perintah, imbauan, 

maupun rayuan. 

 

1) “Sering-sering maeh, gak bawa 

senjata ini”. Kalimat tersebut 

mengandung fungsi instrumental, 

karena merujuk kepada rayuan 

meminta atau meminjam alat lukis. 

2) “Coba proporsi warna merah dan 

hitam biar jadi ungu”. Kalimat 

tersebut mengandung fungsi 

instrumental, karena merujuk 

kepada perintah agar membuat 

warna baru dengan mencampurkan 

dua warna menjadi satu. 

 

4.2.2   Fungsi Interaksional 

              Fungsi Interaksional berfungsi 

menjamin dan memantapkan ketahanan 

serta kelangsungan komunikasi sosial.   

Meldin : Kapan kita bisa adakan pameran? 

Putra    : Bro Damaring bisa ngasi 

jawabannya dia dedengkotnya. 

Damar : Jawaban lengkap di kanvas. 

Sunardy : Kanggok tadam ketua (cocok jadi 

ketua), responnya cepat. Seniman untuk 

Lombok bangkit kalau semuanya setuju 

pameran segera kita diskusikan dengan 

semua anggota dan eksekusi. 
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Percakapan di atas merupakan fungsi 

interaksional, karena bertujuan untuk 

menjalin kelangsungan interaksi antara 

anggota-anggota seniman lukis Lombok 

drawing saat berkumpul disalah satu rumah 

anggota. 

 

4.2.3  Fungsi Heuristik 

           Fungsi heuristik, yaitu penggunaan 

bahasa untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk 

lingkungan. Fungsi heuristik sering 

disampaikan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang menuntut jawaban. 

Damar : Kita demo art hari sabtu di 

Epicentrum. 

Hamid : Maaf tapi demo art itu apa? 

Lalu     : Ada perfom bersama/lukis 

rame-rame, ada pameran, ada Tanya 

jawab tentang seni juga. 

Percakapan yang dituturkan oleh     

Hamid di atas mengandung fungsi 

heuristik, karena di dalam kalimat tersebut 

dibutuhkan jawaban arti kata demo art. 

 

4.3   Makna Register Selingkung 

Terbatas Komunitas Seniman Lukis 

Lombok Drawing di Kota Mataram 

*Senjata (Nomina) 

    Senjata adalah suatu alat yang digunakan 

untuk melukai, berperang, berkelahi atau 

menghancurkan (KBBI). Adapun di dalam 

komunitas seniman lukis Lombok drawing 

senjata mempunyai makna sebagai alat-alat 

melukis. 

*Demo lukis (verba) 

     Demo lukis memiliki makna kegiatan 

yang dilakukan pada saat tertentu, yaitu 

melukis bersama, pameran lukisan, dan 

tanya jawab tentang seni. 

*Beloboran (verba)  

     Beloboran memiliki makna melukis 

dengan cat air di kanvas atau kertas. 

 

4.4  Makna Register Selingkung Terbuka 

Register Komunitas Seniman  Lukis 

Lombok Drawing di Kota Mataram 

 

*Watermark (verba) 

    Tanda tangan/logo/tulisan yang sengaja 

dibuat oleh pelukis atau seniman di dalam 

karyanya agar hasil karyanya tidak dicuri 

atau diakui orang lain. 

*Artblock (nomina) 

     Artblock mengandung makna pelukis 

atau artist tidak bisa melanjutkan 

gambarannya karena suatu hal, baik karena 

suasana hati atau kendala lainnya. 

*Workshop (adverbia) 

    Workshop merupakan sanggar kerja atau  

tempat yang digunakan  berkumpul, 

berdiskusi, melukis, dan menjual lukisan. 

 

V. KESIMPULAN 

        Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di dalam bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan mengenai register 

komunitas seniman lukis Lombok drawing 

di Kota Mataram sebagai berikut. Bentuk 

register komunitas seniman lukis Lombok 

drawing berupa bentuk  kata abreviasi, 

bentuk register selingkung terbatas, dan 

bentuk register selingkung terbuka. Fungsi 

register komunitas seniman lukis Lombok 

drawing di Kota Mataram berupa fungsi 

instrumental, interaksional, dan heuristik.  

      Makna register komunitas seniman lukis 

Lombok drawing di Kota Mataram, yaitu 

makna kontekstual. Yang dimaksud dengan 

makna kontekstual, yaitu makna sebuah 

kata atau leksem yang muncul berdasarkan 

suatu konteks tertentu. 
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