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REGISTER INSTITUSI POLRI DI WILAYAH POLSEK GUNUNGSARI 
 

ABSTRAK 
Variasi bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaan bahasa 
sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-
beda. Salah satunya adalah variasi bahasa dari segi pemakaian yang dikenald engan 
register. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk, makna dan fungsi bahasa register 
institusi Polri di wilayah Polsek Gunungsari. Adapun permasalahan penelitian ini, 
yaitu (1) Bagaimanakah bentuk register anggota Polsek Gunungsari (2) 
Bagaimanakah makna register anggota Polsek Gunungsari dan (3) Bagaimanakah 
fungsi bahasa register anggota Polsek Gunungsari. Tujuan dari penelitian ini, yaitu 
(1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk register anggota Polsek Gunungsari (2) Untuk 
mengetahui makna register anggota Polsek Gunungsari dan (3) Untuk mengetahui 
fungsi bahasa register anggota Polsek Gunungsari. Metode pengumpulan data  
menggunakan metode simak, dan metode cakap. Data dianalisis menggunakan 
metode intralingual dan metode padan ekstralingual. Data disajikan dengan cara 
menggunakan kata-kata biasa (metode informal). Hasil penelitian ini adalah pertama, 
terdapat bentuk register selingkung terbatas dan bentuk register selingkung terbuka. 
Kedua, makna register institusi Polri di wilayah Polsek Gunungsari yaitu makna 
kontekstual dan yang ketiga, fungsi bahasa register institusi Polri di wilayah Polsek 
Gunungsari adalah fungsi instrumental dan fungsi representasi. 
 
Kata kunci : register, bentuk register, makna, fungsi register 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Variasi bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaan 

bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang 

berbeda-beda. Salah satunya adalah variasi bahasa dari segi pemakaian yang dikenal 

dengan register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, 

gaya,  atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Chaer dan Agustina(2004:68) 

mengatakan variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini menyangkut bahasa itu 

digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang jurnalistik, militer, 

pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan 

keilmuan. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya 

adalah dalam bidang kosakata. 

Dalam penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai register 

yang digunakan di dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

khususnya anggota Polisi Sektor Gunungsari (Polsek Gunungsari). Anggota Polsek 

Gunungsari, di dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan seperti, 

surat-menyurat, WhatApp (WA), telepon, ataupun menggunakan Handy Talky (HT), 

bahasa atau istilah-istilah, yang digunakan oleh mereka memakai kata sandi, kode-

kode tertentu atau singkatan dan akronim. Penelitian ini meneliti bahasa yang 

digunakan secara umum di kalangan institusi Kepolisian Republik Indonesia 

(khususnya yang digunakan oleh anggota Polsek Gunungsari) mengingat ada kode-

kode atau kata sandi yang digunakan secara rahasia. Register kepolisian digunakan 
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untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan bahasa dalam penyampaian 

informasi untuk kalangan internal kepolisian maupun eksternal masyarakat umum.  

Ketertarikan penulis ini karena, penelitian tentang register kepolisian ini 

belum pernah diteliti di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan 

Mataram (FKIP) selain itu,  lingkungan tempat tinggal penulis banyak yang 

berprofesi sebagai anggota polisi dan bahasa yang digunakan atau istilah –istilah, kata 

sandi atau kode-kode tersebut dapat berupa angka dan kata-kata tetapi memiliki 

makna. Seperti pada contoh berikut. “Solo Bandung” yang artinya “Stand by”, atau 

“Halong Pati” yang artinya “Hand Phone” (HP). “10.2” (dibaca sepuluh dua) yang 

artinya “di mana”, “86” yang artinya “dimengerti”, “87” yang artinya diteruskan, 

“815” yang artinya “cuaca”, dll. Adapun contoh singkatan dan akronim seperti TKP, 

Bhabinkamtibmas, TO, Polantas, Paminal, SIM, STNK, AKP, AKBP, dll. 

Ragam bahasa di dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia dikenal 

dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan tugas dan kehidupan 

kepolisian yang penuh dengan disiplin dan intruksi. Jika kita melihat beberapa contoh 

di atas, bagi orang - orang yang berada di luar kalangan kepolisian atau masyarakat 

umum, singkatan, akronim ataupun kode-kode tertentu yang dijadikan sebagai kata 

sandi memang seringkali sukar dipahami bahkan sangat lucu bila didengar, tetapi 

bagi kalangan kepolisian sendiri tidak menjadi persoalan.  

Penggunaan kata sandi atau kode-kode tersebut, lebih banyak digunakan oleh 

sesama anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan menggunakan HT (Handy 

Talky). Mereka menggunakan kode-kode dan kata sandi dalam komunikasi tersebut 

untuk memantau dan mengabarkan situasi di lapangan. Kode-kode dan singkatan 
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yang digunakan mempunyai karakteristik atau kekhasan, di samping itu juga kosakata 

yang lazim dipakai di masyarakat menjadi aneh, karena mempunyai makna yang 

sangat berbeda. Oleh karena itu, penelitian mengenai register pada institusi Polri 

khususnya anggota Polsek Gunungsari dianggap penting untuk dilakukan, penelitian 

ini dapat membantu pemahaman pembaca terhadap kosakata yang digunakan oleh 

institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian maupun 

sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat umum. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, ada permasalahan 

yang perlu dibahas antara lain, bentuk register , makna register dan fungsi bahasa 

register di dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (khususnya anggota Polsek 

Gunungsari). 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

a) Bagaimanakah bentuk register anggota Polsek Gunungsari? 

b) Bagaimanakah makna register anggota Polsek Gunungsari? 

c) Bagaimanakah fungsi bahasa register anggota Polsek Gunungsari? 

1.3 Tujuan  

Agar penelitian ini lebih terarah maka sangat perlu dikemukakan tujuan yang 

hendak dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang ada di atas maka tujuan penulis 

untuk melakukan penelitian ini yaitu: 

a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk register anggota Polsek Gunungsari. 

b) Untuk mengetahui makna register anggota Polsek Gunungsari.  

c) Untuk mengetahui fungsi register anggota Polsek Gunungsari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat  Teoretis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan penelitian dalam bidang 

sosiolinguistik mengenai variasi bahasa khususnya register dalam bidang 

kepolisian. 

b) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai bentuk, makna dan fungsi bahasa register yang digunakan dalam 

institusi Polri (khususnya Polsek Gunungsari). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Manfaat praktis terhadap peneliti adalah sebagai bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian berikutnya dalam bidang sosiolinguistik terutama 

penelitian mengenai variasi bahasa. 

b) Manfaat praktis bagi instansi adalah mengumpulkan, menambah dan 

mengoleksi hasil penelitian dalam bidang sosiolinguistik mengenai variasi 

bahasa khususnya register dalam bidang kepolisian. Hal ini sebagai bahan 

pengetahuan mahasiswa, terutama jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai register dalam bidang kepolisian belum banyak dilakukan 

khususnya di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, namun 

terdapat beberapa penelitian yang kiranya relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian oleh Tutut Prasetya (2015) yang berjudul “Bentuk, Makna, dan 

Fungsi Register TNI AD di Bekangdam V Brawijaya Surabaya: Suatu Kajian 

Sosiolinguistik”. Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, dan 

fungsi register TNI AD di Bekangdam V Brawijaya Surabaya. Metode Pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode simak, metode observasi, dan metode 

dokumentasi.Hasil penelitian ini yaitu ditemukan bentuk, makna dan fungsi register 

TNI AD di Bekangdam V Brawijaya Surabaya. 

Penelitian oleh Atin Laela Suryani (2015) yang berjudul “Register Pertanian 

di Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna  dan fungsi  register pertanian di 

Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Metode dalam 

mengumpulkan data digunakan metode cakap yang dibantu dengan teknik cakap 

semuka dan teknik rekam. Hasil penelitian ini yaitu ditemukan wujud register bahasa 

pertanian di Desa Sisik Lombok Tengah meliputi register utama dan register 

pendukung dalam penanaman padi atau ketan dan penanaman palawija. Selain itu 

juga ditemukan dua bentuk register meliputi register selingkung terbatas dan yang 
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kedua register selingkung terbuka. Selain itu ditemukan pula fungsi register yaitu 

berfungsi sebagai alat interaksi antar petani dan fungsi utama. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ni Kadek Rina Widiastuji (2014) yang 

berjudul “Register Pecandu Make up Pada Komunitas Make up Addict di Situs 

Female Daily”. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk dan makna register pecandu 

make up pada komunitas make up addict di situs female daily. Metode Pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode simak, metode observasi, dan metode 

dokumentasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 

permasalahan yang akan dikaji yakni sama-sama  meneliti bentuk, makna dan fungsi 

register. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

objek penelitiannya.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, 

dua bidang ilmu ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Maka untuk memahami apa 

sosiolinguistik itu, perlu terlebih dahulu dibicarakan apa yang dimaksud dengan 

sosiologi dan linguistik itu. Menurut pendapat Swingewood dalam bukunya yang 

berjudul The Sociology of Literature (dalam Faruk 2013:1), sosiologi adalah studi 

yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai 

lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Sosiologi berusaha mengetahui 

bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada (Chaer dan Agustina, 
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2004:2).  Sedangkan linguistik menurut Verhaar (2012:3) berarti ilmu bahasa atau 

bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sebagai objek dalam 

sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa, melainkan dilihat 

atau didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat manusia. 

Menurut Kridalaksana (1978:94) dalam Chaer dan Agustina ( 2004:3) sosiolinguistik 

lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa, 

serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di 

dalam masyarakat bahasa. Serupa dengan J.A. Fishman (1972:4) dalam Chaer dan 

Agustina (2004:3) yang mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri 

khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena ketiga 

unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu 

masyarakat tutur. Sedangkan Chaer dan Agustina (2004:4) menyimpulkan bahwa 

sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu 

sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor 

sosial di dalam suatu masyarakat tutur. 

Kalau disimak definisi-definisi di atas, secara mudah dapat dikatakan bahwa 

sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan 

penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. 

 

2.2.2 Variasi Bahasa 

Terjadinya suatu variasi bahasa disebabkan karena adanya interaksi sosial 

yang dilakukan oleh masyarakat/kelompok sangat beragam. Menurut Chaer dan 

Agustina (2004:61) keragaman akan semakin bertambah apabila bahasa tersebut 
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digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang sangat luas. 

Chaer dan Agustina (2004:62) dalam hal variasi atau ragam bahasa ini 

mengungkapkan dua pandangan yaitu: 

“Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya. 
Pertama, berdasarkan penutur berarti siapa yang menggunakan bahasa 
itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam 
masyarakat, apa jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakan. 
Dan yang kedua berdasarkan penggunaannya, berarti bahasa itu 
digunakan untuk apa, dalam bidang apa, apa jalur dan alatnya, dan 
bagaimana situasi keformalannya”. 

 
Dalam bukunya yang berjudul “Sosiolinguistik Perkenanalan Awal” Chaer 

dan Agustina (2004:62-73) menguraikan beberapa variasi bahasa. Variasi bahasa 

terdiri atas beberapa jenis yang dapat disesuaikan dan didasarkan pada segi penutur 

dan penggunaannya yaitu variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, 

variasi dari segi keformalan, dan variasi dari segi sarana. 

 

a. Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

Variasi bahasa yang dilihat dari segi penuturnya menurut Chaer dan Agustina 

(2004:62) dibagi menjadi empat, yaitu: 

1) Idiolek  yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan “warna” suara, pilihan 

kata, gaya bahasa, susunan kalimat, yang dimiliki setiap individu. 

2) Dialek yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif 

berada pada suatu tempat, wilayah, area tertentu.  

3) Kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh 

kelompok sosial pada masa tertentu. 
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4) Sosiolek/dialek sosial variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, 

dan kelas sosial para penuturnya. Sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan 

dengan tingkat sosial para penutur, dikemukakan dengan variasi bahasa yang 

disebut akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. 

b. Variasi Bahasa dari Segi Pemakaian 

Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaanya, pemakaiannya atau 

fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register (Nababan dalam Chaer dan 

Agustina, 2004:68) . Variasi bahasa dari segi penggunaannya berhubungan dengan 

bidang pemakaiannya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada variasi di bidang 

militer, sastra, jurnalistik, dan kegiatan keilmuan lainnya (Chaer dan Agustina, 

2004:68) 

c. Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

Berdasarkan pendapat Martin Joos (dalam Chaer dan Agustina, 2004:70), 

membedakan variasi bahasa berdasarkan keformalan atas lima bagian, yaitu: 

1) Ragam beku  

Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal. Contohnya digunakan 

pada situas-situasi khidmat, dan upacara-upacara resmi. 

2) Ragam resmi (formal) 

Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan pada pidato kenegaraan, 

rapat dinas, surat-menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran 

dan sebagainya.  
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3) Ragam usaha (konsultatif) 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim 

digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat-rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi.  

4) Ragam santai (kasual)  

Ragam santai atau ragam kasual adalah ragam bahasa yang digunakan dalam 

situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman 

karib. 

5)  Ragam akrab (intimate) 

Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh 

para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antaranggota keluarga atau 

antarteman yang sudah karib.  

d. Variasi dari Segi Sarana 

Variasi bahasa ini dilihat dari sarana yang digunakan, yaitu ragam bahasa 

lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana 

atau alat tertentu, yakni, misalnya, dalam bertelepon dan bertelegraf (Chaer dan 

Agustina, 2004:72). 

 

2.2.3 Register 

Register merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Chaer dan 

Agustina (2004:68) mengatakan bahwa variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan 

bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana 

penggunaannya.Variasi bahasa dari segi pemakaian ini digunakan pada suatu bidang 
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atau kelompok tertentu yang memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan, kepentingan, 

tujuan tertentu. Contohnya, orang-orang yang bekerja dalam bidang militer, 

pertanian, jurnalistik, pelayaran, dll (Chaer dan Agustina, 2004:68). Perbedaan variasi 

bahasa dari segi pemakaian terdapat pada kosakatanya. Setiap bidang akan memiliki 

sejumlah kosakata khusus yang tidak ada dalam kosakata bidang ilmu lainnya 

(Aslinda dan Syafyahya, 2010:19). Chaer dan Agustina (2004:68) menambahkan 

variasi berdasarkan bidang kegiatan ini tampak pula dalam tataran morfologi dan 

sintaksis. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Wardhaugh (dalam http://www.e-

jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html, diakses pada tanggal 

1 Februari 2017) 

 “Register merupakan pemakaian kosakata khusus yang berkaitan 
dengan jenis pekerjaan dan kelompok sosial tertentu. Misalnya, 
pemakaian bahasa oleh bahasa pilot, manajer bank, penjual, 
penggemar musik jazz, perantara (makelar), dan lain-lain. Sebagai 
contoh register dalam bidang perdagangan menggunakan kata sayur, 
beli, satu ikat, masih segar, sepi, penglaris. Seorang penceramah 
agama seringkali menggunakan kata agama, hidayah, surga, dakwah, 
aqidah, solat. Seorang politikus menggunakan kata partai, parpol, 
rakyat, pejabat, pemerintahan”.  

 
Register kepolisian pada Polsek Gunungsari merupakan penelitian pada 

bidang pemakaiannya yakni bidang kepolisian, situasi yang terjadi merupakan situasi 

formal karena penggunaan bahasa pada bidang kepolisian merupakan bahasa yang 

dikenal dengan ciri ringkas dan tegas. Seperti halnya seorang anggota kepolisian juga 

menggunakan istilah-istilah khusus misalkan, TKP, kuda besi, 86 meluncur, dan 

sebagainya yang digunakan dalam menjalankan atau memerintahkan anggota 

kepolisian yang lain untuk menjalankan tugasnya.  

http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa register merupakan variasi 

bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan 

dalam hal pekerjaan, kepentingan, dan penggunaan bahasa dalam situasi yang 

dihubungkan dengan kelompok tersebut. 

 
 

2.2.4 Institusi Polri 

Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Institusi Polri) merupakan salah satu 

lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang telah diatur dalam UUD 1945. Fungsi kepolisian secara umum 

memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat. Berbagai bentuk 

pelayanan institusi kepolisian yang bersifat administratif, pengadaan hukum, dan 

penertiban Kamtibmas telah dilakukan oleh institusi kepolisian kepada masyarakat. 

Pelayanan administratif antara lain adalah pelayanan membuat Surat Izin Mengemudi 

(SIM), surat keterangan berkelakuan baik, pemilikan Surat Tanda Nomor Keterangan 

(STNK) dan lain-lain sebagaimana yang memerlukan legalitas dari kepolisian.  

Berkaitan dengan pelayanan penegak hukum lembaga kepolisian sangat 

dirasakan manfaatnya melalui penanganan tindak kejahatan, pengaturan lalu lintas, 

pemberantasan terorisme. Selain itu, kegiatan pelayanan kelalulintasan oleh anggota 

kepolisian dilakukan dengan pengawalan pejabat, pengawalan material, dan 

penyediakan pos polisi lalu lintas dalam rangka memperoleh keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, institusi kepolisian memiliki berbagai 

satuan kerja yang menangani berbagai masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. 

Salah satu satuan kerja di kepolisian yang menampung berbagai permasalahan baik 
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internal di kepolisian maupun eksternal pada masyarakat umum terdapat satuan kerja 

Bidang Humas. Satuan kerja Bidang Humas dalam institusi kepolisian berfungsi 

sebagai media Polri dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta 

pembentukan opini di masyarakat. 

2.2.5 Bentuk Register 

Menurut Halliday (dalam http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-

di-pasar-tradisional.html, diakses pada tanggal 1 Februari 2017)  register dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu register selingkung terbatas dan register selingkung 

terbuka.  

“Register selingkung terbatas maknanya sedikit, sifatnya terbatas 
jumlah kata dan maknanya terbatas sehingga beritanya terbatas dan 
tertentu, register ini merupakan yang tidak mempunyai tempat secara 
konkrit dalam masyarakat maupun dalam tataran individu dan 
kreativitas, karena sudah jarang dipakai. Register selingkung terbuka 
mempunyai corak- corak makna yang berhubungan dengan register, 
bahasa yang digunakan dalam register yang lebih terbuka adalah 
bahasa tidak resmi atau percakapan spontan. Namun, register ini tidak 
ada situasi maknanya ada tingkat tertentu tidak ditujukan secara 
langsung selalu ada ciri yang dijelaskan”. 

 

2.2.6 Teori Makna 

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat 

dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. 

Makna adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala dalam ujaran 

(Chaer, 2002: 33). Aminuddin (2003:50) mengemukakan bahwa makna disejajarkan 

pengertiannya dengan arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan informasi, maksud, 

firasat, isi dan pikiran. Serupa dengan Subroto (2011:23) makna adalah arti yang 

dimiliki oleh sebuah kata (baca:leksem) karena hubungannya dengan makna leksem 

http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html
http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html
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lain dalam sebuah tuturan. Kreidler (1999:46) dalam Subroto (2011:23) juga 

mengungkapkan pendapatnya bahwa,  

“Makna (sense) juga berkaitan dengan istilah “arti”, namun sifat 
khasnya berbeda. Bahwa arti (makna) sebuah kata bergantung pada 
hubungan atau relasinya dengan kata-kata lain dalam sebuah tuturan. 
Leksem-leksem dalam sebuah tuturan tidak hanya punya arti tetapi 
juga memberi sumbangan pada arti tuturan itu. Arti apa yang 
disumbangkan oleh leksem dalam tuturan itu bergantung pada arti 
leksem lain di dalam tuturan itu”. 

 
Berbagai nama jenis makna telah dikemukakan oleh orang dalam berbagai 

buku linguistik atau semantik. Chaer (2002:60) dalam bukunya yang berjudul 

“Pengantar Semantik Bahasa Indonesia” membagi jenis-jenis makna sebagai berikut. 

a) Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Makna leksikal adalah makna yang bersifat leksikon, yang sesuai dengan 

referennya, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebuah 

kata yang memiliki makna leksikal sudah jelas bahwa tanpa konteks pun memiliki 

referen atau makna langsung (Chaer,2002:60). Subroto (2011:31) juga 

mengungkapkan arti makna leksikal adalah arti yang terkandung dalam kata-kata 

sebuah bahasa yang lebih kurang bersifat tetap. Umpamanya kata tikus makna 

leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya 

penyakit tifus. Makna ini tampak jelas dalam kalimat Tikus itu mati diterkam kucing, 

atau Panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. 

Makna leksikal biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. Menurut 

Chaer (2002:62) makna leksikal berkenaan dengan makna leksem atau kata yang 

sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal ini adalah makna yang hadir 
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sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, 

dan proses komposisi.  

b) Makna kontekstual  

Makna kontekstual merupakan makna dari sebuah kata atau leksem yang 

muncul berdasarkan suatu konteks tertentu. Misalnya makna konteks kata ‘kepala’ 

akan berbeda antara frasa ‘kepala nenek’, dengan ‘kepala surat’, maupun ‘kepala 

sekolah’, atau ‘kepala jarum’, dan lain sebagainya (Chaer, 2002:63).  

c) Makna Referensial dan Nonreferensial 

Sebuah kata dikatakan memiliki makna referensial apabila kata-kata itu 

memiliki referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata-kata itu. 

Sebaliknya kata-kata yang tidak memiliki referen, maka kata itu disebut kata 

bermakna nonreferensial (Chaer, 2002:63). Seperti contoh kata “meja” termasuk kata 

yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah 

tangga yang disebut “meja”. Sebaliknya kata “karena” tidak mempunyai referen, jadi 

kata “karena” termasuk kata yang bermakna nonreferensial. 

d) Makna Denotatif dan Konotatif 

Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna 

denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi 

menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman 

lainnya(Chaer, 2002:65). Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai 

“makna sebenarnya”. Seperti contoh kata “perempuan” dan “wanita” kedua kata itu 

mempunyai dua makna yang sama, yaitu ’manusia dewasa bukan laki-laki’. 



26 
 

Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai 

”nilai rasa”, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa maka 

dikatakan tidak memiliki konotasi (Chaer, 2002:65). Makna konotatif dapat juga 

berubah dari waktu ke waktu. Misalnya kata ceramah dulu kata ini berkonotasi 

negatif karena berarti ’cerewet’, tetapi sekarang konotasinya positif. 

e) Makna Kata dan Makna Istilah 

Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya 

makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks 

kalimatnya atau konteks situasinya(Chaer, 2002:70). Berbeda dengan 

kata, istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan, 

meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa istilah itu 

bebas konteks (Chaer, 2002:70). Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya 

digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Perbedaan antara makna kata 

dan istilah dapat dilihat dari contoh berikut. 

(1) Tangannya luka kena pecahan kaca. 

(2) Lengannya luka kena pecahan kaca. 

Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau 

bermakna sama. Namun dalam bidang kedokteran kedua kata itu memiliki makna 

yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan; 

sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. 

f) Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 

Menurut Chaer (2002:72) yang dimaksud dengan makna konseptual adalah 

makna yang sesuai konsepnya, sesuai dengan referennya dan makna yang bebas dari 
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asosiasi atau hubungan apa pun. Misalnya kata “kuda” memiliki makna konseptual, 

sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Jadi makna konseptual 

sesungguhnya sama saja dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna 

referensial. Sedangkan Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata 

berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar 

bahasa (Chaer, 2002:72). Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci 

atau kesucian. 

g) Makna Idiomatikal dan Peribahasa 

Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat ”diramalkan” dari 

makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contoh dari 

idiom adalah bentuk “membanting tulang” dengan makna “bekerja keras”, “meja 

hijau” dengan makna “pengadilan”. Berbeda dengan idiom, peribahasa memiliki 

makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena 

adanya “asosiasi” antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa (Chaer, 

2002:74). Umpamanya peribahasa “Seperti anjing dengan kucing” yang bermakna 

“dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur”. Makna ini memiliki asosiasi, 

bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu 

berkelahi, tidak pernah damai. 

h) Makna Kias 

Penggunaan arti kiasan ini sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena 

itu, semua bentuk bahasa (baik kata, frase, atau kalimat) yang tidak merujuk pada arti 

sebenarnya (arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif) disebut mempunyai arti 
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kiasan (Chaer, 2002:77). Misalnya, seperti “puteri malam” dalam arti “bulan”, “raja 

siang” dalam arti “matahari”. 

 

2.2.7 Teori Fungsi 

Bahasa mempunyai fungsi yang penting bagi manusia, terutama fungsi 

komunikatif. Secara umum, bahasa mempunyai fungsi dan tujuan yang sesuai dengan 

maksud penutur. Halliday (dalam Tarigan, 2009:5) menyebutkan tujuh fungsi bahasa 

yang akan diuraikan sebagai berikut.  

a) Fungsi Instrumental (The Instrumental Function) 

Fungsi instrumental menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:5)   yaitu bahasa 

yang berorientasi pada pendengar atau lawan tutur. Bahasa yang digunakan untuk 

mengatur tingkah laku pendengar sehingga lawan tutur mau menuruti atau mengikuti 

apa yang diharapkan penutur atau penulis. Hal ini dapat dilakukan oleh penutur atau 

penulis dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang menyatakan permintaan, 

himbauan, atau rayuan. 

b) Fungsi Regulasi (The Regulatory Function) 

Fungsi regulasi menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:5) yakni berfungsi 

untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa. Fungsi regulasi atau 

fungsi pengaturan ini bertindak untuk mengatur dan mengendalikan orang lain. 

c) Fungsi Representasional (representational function)  

Fungsi representasi menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:6) adalah 

penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-
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fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, dengan perkataan lain 

menggambarkan realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat seseorang. 

d) Fungsi Interaksional (The Interactional Function) 

Fungsi interaksional menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:6) yakni 

berfungsi menjamin dan memantapkan ketahanan dan keberlangsungan komunikasi 

serta menjalin interaksi sosial. fungsi interaksional merupakan fungsi yang 

berorientasi pada kontak antara pihak yang sedang berkomunikasi untuk menjalin 

hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat, dan solidaritas sosial.  

e) Fungsi Heuristik (The Heuristic Function) 

Fungsi heuristik menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:6) yakni digunakan 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan mempelajari 

seluk beluk lingkungannya. Fungsi ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang 

menuntut jawaban. fungsi heuristik merupakan fungsi bahasa sebagai alat untuk 

menyelidiki realitas dan mempelajari tentang banyak hal. Fungsi bahasa ini 

digunakan pada sewaktu bertanya, mencari fakta dan penjelasan fakta, serta mencari 

realitas. 

f) Fungsi Personal (The Personal Function) 

Fungsi personal menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:6) berfungsi memberi 

kesempatan kepada pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta 

reaksi-reaksi yang mendalam. Bahasa yang dipakai biasanya menunjukkan 

kepribadian seseorang, maka dapat diketahui apakah dia marah, jengkel, sedih, 

gembira dan lain-lain. Fungsi ini bukan hanya mengungkapan pada emosi melalui 

bahasa saja, tetapi juga memperlihatkan emosi dia sewaktu penyampaian yang 
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dituturkan. Pendengar atau penanggap tutur dapat menduga apakah penutur sedih, 

marah, atau ceria melalui emosi dan sikap yang penutur perlihatkan. 

g) Fungsi Imajinatif (The Imaginative Function) 

Fungsi imajinatif menurut Halliday (dalam Tarigan, 2009:6) yakni berfungsi 

sebagai pencipta sistem, gagasan atau khusus yang imajinatif. Fungsi ini digunakan 

untuk mengisahkan cerita-cerita, dongeng-dongeng, menulis cerpen, novel, dan 

sebagainya. Melalui bahasa seseorang dapat berimajinatif dengan menciptakan 

mimpi-mimpi yang mustahil. fungsi imajinatif merupakan pemakaian bahasa untuk 

kesenangan bagi penutur dan pendengar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian deskriptif  kualitatif. 

Penelitian deskriptif  kualitatif  menurut Memillan dan Scumacher (dalam Syamsudin 

dan Damaianti, 2011:73) adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan 

investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung 

dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Data-data yang diperoleh 

tersebut akan dideskripsikan berupa kata-kata, kalimat, maupun gambar. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data  

Data menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian karena 

dianggap sebagai bahan penelitian yaitu bahan jadi. Sebagai bahan penelitian, maka 

di dalam data terkandung objek penelitian, dan unsur lain yang membentuk data, 

yang disebut konteks (Mahsun, 2011 : 18). Data dalam penelitian ini adalah data yang 

didapatkan dari proses komunikasi baik secara lisan maupun tertulis dari anggota 

Polsek Gunungsari. 

3.2.2 Sumber Data  

Sumber data penelitian ini berupa data tertulis dan komunikasi secara lisan, 

seperti komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti WhatApp (WA), 

dan Halky Talky (HT) yang digunakan dalam komunikasi anggota polisi di Polsek 

Gunungsari.  
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3.3 Informan   

Mengingat jumlah penutur yang sangat banyak serta terbatasnya tenaga dan 

waktu, peneliti akan mengambil beberapa penutur atau beberapa anggota polisi dari 

polsek Gunungsari sebagai informan. Informan yakni sampel penutur atau orang yang 

ditentukan di wilayah pakai varian bahasa tertentu sebagai narasumber bahan 

penelitian, pemberi informasi, dan pembantu peneliti dalam tahap penyediaan data 

(Mahsun, 2013:30). Melalui informan peneliti akan meminta keterangan mengenai 

bentuk, makna dan fungsi bahasa tersebut. Persyaratan-persyaratan memilih seorang 

informan yang akan dijadikan sampel penutur dalam penelitian ini sebagai berikut . 

a) Anggota Kepolisian Republik Indonesia ( khususnya yang bertugas di Polsek 

Gunungsari) 

b) Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, 

c) Dapat berbahasa Indonesia, dan 

d) Sehat jasmani dan rohani. 

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data penelitiannya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam melakukan 

sebuah penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh metode yang digunakan. Pada 

prinsipnya, setidak-tidaknya ada tiga metode yang dapat digunakan, yaitu metode 

simak (pengamatan/observasi), survey dan cakap/ wawancara (Mahsun, 2013:242). 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan metode simak dan cakap. Kedua metode ini akan dijelaskan sebagai 

berikut. 
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3.4.1 Metode  Simak (Pengamatan/Observasi) 

Metode simak merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menyimak penggunaan bahasa, baik penggunaan bahasa secara lisan maupun 

tertulis ( Mahsun, 2013 : 92). Metode ini memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap. 

Perlu diketahui menyadap penggunaan bahasa yang dimaksudkan menyangkut 

penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Fungsi dari teknik sadap yaitu  

menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi 

informan, baik penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis yang digunakan oleh 

anggota Polsek Gunungsari. Mengapa teknik sadap ini digunakan di dalam penelitian 

ini karena, peneliti sulit mendapatkan beberapa data, contoh datanya seperti “10 2” 

(baca, sepuluh dua),  dan “813” (baca, delapan satu tiga), peneliti tidak tahu kapan 

kode-kode tersebut digunakan, jadi diperlukan teknik sadap untuk mendapat 

informasi tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh adalah data pemakaian 

bahasa yang sesungguhnya terjadi, bukan yang dicipta oleh penutur karena sadar 

bahwa peristiwa tutur yang dilakukannya sedang disadap oleh peneliti. 

Sebagai teknik dasar, teknik sadap ini diikuti dengan teknik lanjutan yang 

berupa teknik simak bebas libat cakap, teknik simak libat cakap, catat dan rekam 

(Mahsun, 2013:243). Teknik simak bebas libat cakap dimaksudkan untuk menyadap 

prilaku berbahasa di dalam suatu peristiwa tutur dengan tanpa keterlibatannya dalam 

peristiwa tutur tersebut. Jadi peneliti hanya sebagai pengamat. Adapun teknik simak 

libat cakap atau yang disebut metode pengamatan berpartisipasi, Gunarwan (2002) 

dalam Mahsun (2013:245) dimaksudkan sebagai upaya penyadapan peristiwa tutur 

oleh peneliti dengan cara peneliti terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.  
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Selanjutnya teknik simak bebas libat cakap dan teknik simak libat cakap 

diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik catat dan teknik rekam. Kedua 

teknik ini dapat digunakan secara bersama-sama jika penggunaan bahasa yang 

disadap itu berwujud secara lisan. Sementara itu, apabila peneliti berhadapan dengan 

penggunaan bahasa secara tertulis, maka dalam penyadapan itu peneliti hanya dapat 

menggunakan teknik catat. Adapaun fungsi teknik catat ini adalah untuk memperoleh 

data yang relevan bagi penelitinya dari penggunaan bahasa secara tertulis tersebut. 

Sedangkan fungsi dari teknik rekam adalah untuk melengkapi kegiatan penyediaan 

data dengan teknik catat. Maksudnya, apa yang di catat itu dapat dicek kembali 

dengan rekaman yang dihasilkan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

teknik simak bebas libat cakap dan teknik simak libat cakap diikuti dengan teknik 

lanjutan yang berupa teknik catat dan teknik rekam. 

3.4.2 Metode Cakap (Wawancara) 

Metode cakap atau dalam penelitian ilmu sosial dikenal dengan nama metode 

wawancara atau interview merupakan salah satu metode yang digunakan dalam tahap 

penyediaan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan percakapan atau 

kontak dengan penutur selaku narasumber (Mahsun, 2013:250). Metode ini memiliki 

teknik dasar berupa teknik pancing. Mahsun (2013:250) menambahkan untuk 

mendapatkan data, si peneliti harus secara sungguh memanfaatkan segala potensi 

yang ada pada dirinya untuk memancing informan agar mau berbicara. 

Selanjutnya, teknik pancing memiliki teknik lanjutan yaitu teknik cakap 

semuka dan teknik cakap tansemuka. Diberi nama teknik cakap semuka karena si 

peneliti melakukan percakapan dengan cara berhadapan langsung di suatu tempat 
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dengan informanya, sedangkan dinamakan teknik cakap tansemuka karena si peneliti 

tidak bertemu secara langsung dengan informan yang dijadikan sumber datanya. 

Dalam hal ini, percakapan dapat dilakukan melalui telepon atau media lainnya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik cakap semuka karena si 

peneliti melakukan percakapan dengan cara berhadapan langsung di suatu tempat 

dengan informanya. 

3.5   Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data hasil penelitian kebahasaan, ada dua jenis 

metode yang digunakan (Mahsun, 2013:259) yaitu, metode padan intralingual dan 

metode padan ekstralingual. Kedua metode ini digunakan sesuai dengan jenis data 

dan tujuan penelitian. Berikut akan dijelaskan perihal metode padan intralingual dan 

metode padan ekstralingual beserta teknik-tekniknya. 

Metode padan intralingual adalah metode yang digunakan untuk menganalisis 

data kebahasaan dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat 

lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang 

berbeda (Mahsun, 2013:118). Unsur-unsur yang bersifat lingual misalnya, distribusi 

suatu bentuk dan kategori kata. Menurut Mahsun (2013:259), untuk menerapkan 

metode padan lingual ini ada 3 teknik dasar yang dapat digunakan, yakni teknik 

hubung banding menyamakan (HBS), hubung banding membedakan (HBB), dan 

hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP), karena tujuan akhir dari banding 

menyamakan atau membedakan tersebut adalah menemukan kesamaan pokok di 

antara data yang diperbandingkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik HBS 

dan HBB. 
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Contohnya, kata (1) rembang pati, (2) lidik, (3) provos. “rembang pati” 

mempunyai makna “uang”. “Lidik” mempunyai makna sebagai “tindakan dalam 

menyelidik suatu peristiwa atau kasus”. “Provos” mempunyai makna sebagai “fungsi 

di kepolisian Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan aturan di kalangan 

anggota polisi”. Register kepolisian tersebut merupakan bentuk register selingkung 

terbatas karena jumlah kata dan maknanya terbatas. 

Selanjutnya, metode pada ekstralingual, yaitu metode ini memiliki teknik-

teknik yang sama dengan teknik yang terdapat dalam metode padan intralingual. 

Hanya saja yang di hubung – bandingkan itu adalah hal-hal yang di luar bahasa, 

misalnya referen, konteks tuturan: konteks sosial pemakaian bahasa, penutur bahasa 

yang dipilah, misalnya berdasarkan gender, usia, kelas sosial, dan sebagainya 

(Mahsun, 2013:260). Contohnya, istilah “meluncur” makna dalam register kepolisian 

adalah tindakan anggota polisi dengan cepat untuk menuju tempat terjadinya suatu 

peristiwa, sedangkan makna “meluncur” dalam kehidupan sehari-hari adalah 

merupakan tindakan melorot dengan cepat di tempat yang licin. 

 

3.6 Metode Penyajian Analisis data 

Dalam penelitian bahasa secara sinkronis hasil analisis disajikan melalui dua 

cara, yaitu (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa dan (b) perumusan 

dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang. Kedua cara tersebut masing-masing 

disebut metode informal dan metode formal (Mahsun, 2013:224). Dalam penelitian 

ini data disajikan dengan cara menggunakan kata-kata biasa. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 

 
 

Berdasarkan penelitian terhadap Register Institusi Polri pada Polsek 

Gunungsari diperoleh hasil penelitian berupa bentuk register selingkung terbatas, 

bentuk register selingkung terbuka, makna register dan fungsi bahasa register 

kepolisian. Dari hasil penelitian ini tampak bahwa register kepolisian yang 

ditampilkan lebih banyak bentuk register selingkung terbatas karena bentuk register 

selingkung terbatas yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja, yakni kode 

kepolisian yang hanya digunakan di Institusi Polri. 

4.1 Bentuk Register 
 
4.1.1 Bentuk Register Selingkung Terbatas 

 
Pada penelitian ini ditemukan Register Selingkung Terbatas. Register 

Selingkung Terbatas maknanya sedikit, sifatnya terbatas jumlah kata dan maknanya 

terbatas sehingga beritanya terbatas dan tertentu, register ini merupakan yang tidak 

mempunyai tempat secara konkrit dalam masyarakat maupun dalam tataran individu 

dan kreativitas, karena sudah jarang dipakai (Halliday dalam http://www.e-

jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html, diakses pada tanggal 

1 Februari 2017). 

Tabel 1: Bentuk Register Selingkung Terbatas 
 
No  Bentuk 

Register 
Konteks 

1 815 8.1.5 hujan deras angin kencang…berteduh rekan…jaga 

kesehatan dan keselamatan tks. 

http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html
http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html
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2 3 C ijin melapkan bhabin ds Guntur macan laks giat sambang 

desa, guna antisipasi 3C. Karna cuaca kurang bersahabat. 

 

3 rawan sore giat rawan sore di S 3 kantor desa midang terpantau arus 

lalin ramai lancar sit kondosip 8.1.5 menangis AB menepi. 

4 S 3 giat rawan sore di S 3 kantor desa midang terpantau arus 

lalin ramai lancar sit kondosip 8.1.5 menangis AB menepi. 

 

5 Gunungsari 
00 

selamat pagi komanadan, senior dan rekan2. mohon ijin 

bergabung di grup Gunungsari 00, Mhn arahan dan 

bimbinganya. Tks. Bripka Febriyanto sudigdo. 

 

6 8.10 giat 8.10 ujan lebattttt…sit amn. 

 

7 86 86 ndan,biasa giat tahunan di SATAP 4 Gunungsari selalu 

ada giat tradisi begibung sbg rasa syukur dr org tua murid 

yang anaknya lulus ataupun naik kelas. 

 

8 1.0.8 masih di simpang 4 kmdn gatur lalin mrayp lngsung 1.0.8. 

9 21 Apel persiapan 21makanan dan minuman di pusat 

perbelanjaan. 
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10 Solo bandung masih solo bandung di rmh sakit propensi terkait masalah 

selarian. 

11 54 untuk seluruh babin, agar monitor msy yg mau ikut 54 di 

mtrm, dan monitor tempat tinggal msy yg paling pra 

sejahtera yg akan diberikan bantuan semen oleh kapolsek 

dan laporan segera ditunggu. 

 

12 601 siaappp…gunungsari 601sudah bergoyang komandan 

dipimpin kanit reskrim. 

13 Kanit siaappp…gunungsari 601sudah bergoyang komandan 

dipimpin kanit reskrim. 

 

13 10.2 ijin melaporkan kotak logistik TPS II sudah 10.2 di lokasi 

TPS. 

14 87 tks infox di 87 kasium. 

15 Kasium tks infox di 87 kasium. 

16 Gunungsari 4 giat PAT dipimpin oleh gn sari 4, dialogis dgn penjaga 

malam di perumahan permata hijau di desa midang. Utk 

situasi msh aman. 

 

17 PAM giat PAM sepakbola d sesela. 

18 MTR 00 menyampaikan taruna dr MTR 00: para Kapolsek, kabag, 
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kasi, jjrn Res Mtr nanti malam agar berkumpul di Ruang 

bagops pukul 19.30 guna menerima pengarahan dr Bp 

Mataram 1. 

19 Res Mataram menyampaikan taruna dr MTR 00: para Kapolsek, kabag, 

kasi, jjrn Res Mtr nanti malam agar berkumpul di Ruang 

bagops pukul 19.30 guna menerima pengarahan dr Bp 

Mataram 1. 

 

20 Mataram 1 menyampaikan taruna dr MTR 00: para Kapolsek, kabag, 

kasi, jjrn Res Mtr nanti malam agar berkumpul di Ruang 

bagops pukul 19.30 guna menerima pengarahan dr Bp 

Mataram 1. 

 

21 Patroli 
berdialogis 

giat Patroli berdialogis bersama remaja2 di Desa Ranjok. 

22 Patroli 
Sabhara 

mhon ijin giat patroli membubarkan balap liar di depan 

kantor Desa Penimbung bersama Anggota Patroli 

Sabhara Polres Mataram. 

 

23 Taruna taruna dari mataram tiga Setiap jjr res mataram untuk 

melaksanakan oprasi pekat dan hasilnya dilaporkan ke bag 

ops,kasat reskrim dn kasat narkoba. 
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24 Mataram 3 taruna dari mataram tiga Setiap jjr res mataram untuk 

melaksanakan oprasi pekat dan hasilnya dilaporkan ke bag 

ops,kasat reskrim dn kasat narkoba. 

25 Operasi pekat taruna dari mataram tiga Setiap jjr res mataram untuk 

melaksanakan oprasi pekat dan hasilnya dilaporkan ke 

bag ops,kasat reskrim dn kasat narkoba. 

26 sprint mohon ijin kirim sprint,,,dum tks. 

27 Dum mohon ijin kirim sprint,,,dum tks. 

28 Ka SPKT Ka spk memberikan himbauan kepada pengguna jalan 

agar lbh berhati2. 

29 1.1 mohon ijin pak kanit binmas agar segera per 1.1ke kasat 

binmas karena ada perintah dr kapolres yg hrs segera 

ditindaklanjuti selama bulan ramadhan ini yang sifatnya 

berbentuk laporan harian yg harus dikirim secara 

berjenjang. Tks dum. 

30 Binmas mohon ijin pak kanit binmas agar segera per 1.1ke kasat 

binmas karena ada perintah dr kapolres yg hrs segera 

ditindaklanjuti selama bulan ramadhan ini yang sifatnya 

berbentuk laporan harian yg harus dikirim secara 

berjenjang. Tks dum. 

 

31 33 33 d selesaikan secara kekeluargaan. 
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32 Mataram 14 taruna dari mataram 14 melalui mataram 00 untuk hari 

senin tanggal 12 juni 2017 pukul 12.00 wita, para kapolsek 

jajaran res mataram mengikuti giat vikon bersama TB 1 di 

polres mataram. 

 

33 TB 1 taruna dari mataram 14 melalui mataram 00 untuk hari 

senin tanggal 12 juni 2017 pukul 12.00 wita, para kapolsek 

jajaran res mataram mengikuti giat vikon bersama TB 1 di 

polres mataram. 

 

34 813 Tks, mediasi kesepakatan damai,ttp monitor perkem dilap 

cental piket 813. 

35 Kamtibmas Giat patroli dialogis penyampaian pesan kamtibmas 

bersama kadus ladungan dan warga yang nongkrong. 

36 Pawas Pawas dan anggota jaga persiapan laksanakan patroli 

37 303 Melapkan giat pat wil jatisela pukul 02.00 wt berhasil 

mengamankan 6 orang warga ireng daye ds jatisela sdg 

bermain 303 di tkp yayasan future ke 6 tsk dan bb berupa 

domino dan rembang pati kurang lebih 1 jt diamankan di 

polsek Gunungsari. 

 

38 Rembang Pati Melapkan giat pat wil jatisela pukul 02.00 wt berhasil 
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mengamankan 6 orang warga ireng daye ds jatisela sdg 

bermain 303 di tkp yayasan future ke 6 tsk dan bb berupa 

domino dan rembang pati kurang lebih 1 jt diamankan di 

polsek Gunungsari. 

 

39 Giat 91 Giat 91 pelimpahan tahap 2 kasus 303 KUHP an. Ari 

Ahyana dkk ke kejari mataram. 

 
4.1.2 Bentuk Register Selingkung Terbuka 

 
Pada penelitian ini ditemukan bentuk register selingkung terbuka. Bahasa 

yang digunakan dalam register yang lebih terbuka adalah bahasa tidak resmi atau 

percakapan spontan. Namun, register ini tidak ada situasi maknanya ada tingkat 

tertentu tidak ditujukan secara langsung selalu ada ciri yang dijelaskan (Halliday 

dalam http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html, 

diakses pada tanggal 1 Februari 2017) . 

Tabel 2: Bentuk Register Selingkung Terbuka 
 

No  Bentuk Register Konteks 
1 Komandan  selamat pagi komandan, senior dan rekan2. mohon 

ijin bergabung di grup Gunungsari 00, Mhn arahan 

dan bimbinganya. Tks. Bripka Febriyanto sudigdo. 

 

2 Senior  selamat pagi komanadan, senior dan rekan2. mohon 

ijin bergabung di grup Gunungsari 00, Mhn arahan 

http://www.e-jurnal.com/2015/01/register-jual-beli-di-pasar-tradisional.html
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dan bimbinganya. Tks. Bripka Febriyanto sudigdo. 

 

3 Giat giat PAM sepakbola d sesela. 

4 TKP Cek tkp laka lantas depan SKB Gunungsari antara 

spm mio dg Honda bled korban 3 org sedang 

mendapat perawatan d puskesmas Gunungsari. 

 

5 Sertijab  Sertijab babinkabtimas Dopang dari Aiptu Sahrul 

Wahidin kepada Brigadir Dedi Irawan. 

6 Barang Bukti (BB) Pengambilan BB oleh unit laka sementara di rujuk k 

RSU 

7 HT mohon ijin disampaikan kepada seluruh pemegang 

HT dinas, tanpa terkecuali agar dikumpulkan guna 

pergantian frekuensi HT. Dum. 

 

8 Patroli  giat Patroli berdialogis bersama remaja2 di Desa 

Ranjok. 

9 Rawan  giat rawan sore di S 3 kantor desa midang terpantau 

arus lalin ramai lancar sit kondosip 8.1.5 menangis 

AB menepi. 

10 Merayap masih di simpang 4 kmdn gatur lalin mrayp lngsung 
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1.0.8. 

11 Bergoyang siaappp…gunungsari 601sudah bergoyang 

komandan dipimpin kanit reskrim. 

12 Merapat para Kapolsek dan Kanit dn anggota segera merapat 

ke lapangan tembak ditunggu panitia hari ini. 

 

 
4.2 Makna Register 

 
Makna adalah arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan informasi, maksud, 

firasat, isi dan pikiran (Aminuddin 2003:50). Dalam penelitian ini ditemukan makna 

kontekstual yaitu makna dari sebuah kata atau leksem yang muncul berdasarkan suatu 

konteks tertentu (Chaer, 2002:63).  

4.2.1 Makna Register Selingkung Terbatas 
 

Tabel 3 Makna Register Selingkung Terbatas 
 
No  Bentuk 

Register 
Konteks Makna  

1 815 8.1.5 hujan deras angin 

kencang berteduh rekan 

jaga kesehatan dan 

keselamatan tks. 

815 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

cuaca. 

2 3 C ijin melapkan bhabin ds 

Guntur macan laks giat 

sambang desa, guna 

3C merupakan kode 

kepolisian, yang 

merupakan abreviasi dari 
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antisipasi 3C. Karna cuaca 

kurang bersahabat. 

pencurian dengan 

kekerasan (curas), 

pencurian dengan 

pemberatan (curat) dan 

pencurian kendaraan 

bermotor (curanmor). 

 

3 rawan sore giat rawan sore di S 3 

kantor desa midang 

terpantau arus lalin ramai 

lancar sit kondosip 8.1.5 

menangis AB menepi. 

Rawan sore yang bermakna 

membantu melancarkan arus 

lalulintas yang padat dan 

rawan terjadinya kecelakaan. 

4 S 3 giat rawan sore di S3 

kantor desa midang 

terpantau arus lalin ramai 

lancar sit kondosip 8.1.5 

menangis AB menepi. 

S3 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

simpang 3. 

5 Gunungsari 
00 

selamat pagi komanadan, 

senior dan rekan2. mohon 

ijin bergabung di grup 

Gunungsari 00, Mhn 

arahan dan bimbinganya. 

Gunungsari 00 merupakan 

kode kepolisian yang 

bermakna  panggilan untuk 

markas komando Polsek 

Gunungsari wilayah Polres 
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Tks. Bripka Febriyanto 

sudigdo. 

Mataram. 

6 8.10 giat 8.10 ujan lebattttt…sit 

amn. 

8.10 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

selesai. 

 

7 86 86 ndan,biasa giat tahunan 

di SATAP 4 Gunungsari 

selalu ada giat tradisi 

begibung sbg rasa syukur 

dr org tua murid yang 

anaknya lulus ataupun 

naik kelas. 

86 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

bisa dipahami dan 

dimengerti. 

8 1.0.8 masih di simpang 4 kmdn 

gatur lalin mrayp lngsung 

1.0.8. 

1.0.8 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

menuju ke. 

9 21 Apel persiapan 

21makanan dan minuman 

di pusat perbelanjaan 

21 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

razia. 

10 Solo 
bandung 

masih solo bandung di 

rmh sakit propensi terkait 

masalah selarian. 

solo bandung merupakan 

sandi kepolisian yang 

bermakna stand by atau 
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dalam kepolisian diartikan 

siaga atau siap sedia. 

11 54 untuk seluruh babin, agar 

monitor msy yg mau ikut 

54 di mtrm, dan monitor 

tempat tinggal msy yg 

paling pra sejahtera yg 

akan diberikan bantuan 

semen oleh kapolsek dan 

laporan segera ditunggu. 

54 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

unjuk rasa. 

12 601 siaappp…gunungsari 

601sudah bergoyang 

komandan dipimpin kanit 

reskrim. 

601 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

sebutan untuk mobil patroli 

Polsek Gunungsari. 

13 10.2 ijin melaporkan kotak 

logistik TPS II sudah 10.2 

di lokasi TPS. 

10.2 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

posisi di mana. 

 

14 87 tks infox di 87 kasium. 87 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

teruskan. 
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15 Kasium  tks infox di 87 kasium. Kasium merupakan abreviasi 

dari Kepala Seksi Umum 

yang mempunyai fungsi 

sebagai manajemen di Polsek 

Gunungsari. 

 

16 Gunungsari 
4 

giat PAT dipimpin oleh 

gn sari 4, dialogis dgn 

penjaga malam di 

perumahan permata hijau 

di desa midang. Utk 

situasi msh aman. 

Gunung sari 4 merupakan 

kode kepolisian yang 

bermakna Kanit Reskrim 

yang merupakan abreviasi 

dari kepala Unit Reserse dan 

Kriminal yang merupakan 

salah satu fungsi yang 

menangani permasalahan-

permasalahan kriminal. 

 

17 PAM giat PAM sepakbola d sesela. PAM merupakan abreviasi dari 

Pengamanan. 

18 Mataram 00 menyampaikan taruna dr 

MTR 00: para Kapolsek, 

kabag, kasi, jjrn Res Mtr 

nanti malam agar 

Mataram 00 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

panggilan untuk markas 

komando Polres Mataram. 
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berkumpul di Ruang 

kabag ops pukul 19.30 

guna menerima 

pengarahan dr Bp 

Mataram 1. 

19 Res 
Mataram 

menyampaikan taruna dr 

MTR 00: para Kapolsek, 

kabag, kasi, jjrn Res Mtr 

nanti malam agar 

berkumpul di Ruang 

bagops pukul 19.30 guna 

menerima pengarahan dr 

Bp Mataram 1. 

Res Mataram merupakan 

abreviasi dari Polres 

Mataram. 

20 Mataram 1 menyampaikan taruna dr 

MTR 00: para Kapolsek, 

kabag, kasi, jjrn Res Mtr 

nanti malam agar 

berkumpul di Ruang 

bagops pukul 19.30 guna 

menerima pengarahan dr 

Bp Mataram 1. 

Mataram 1 merupakan kode 

dalam kepolisian yang 

bermakna Kapolres yang 

merupakan abreviasi dari 

Kepala Kepolisian Resor 

yang merupakan pimpinan 

kepolisian ditingkat 

kabupaten atau kota besar. 
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21 Patroli 
berdialogis 

giat Patroli berdialogis 

bersama remaja2 di Desa 

Ranjok. 

 

Patroli berdialogis bermakna 

tindakan kepolisian dalam 

melakukan pengamatan, 

pengawasan dan penindakan 

secara berkeliling dengan 

cara berdialog. 

23 Taruna  taruna dari mataram tiga 

Setiap jjr res mataram 

untuk melaksanakan 

oprasi pekat dan hasilnya 

dilaporkan ke bag 

ops,kasat reskrim dn kasat 

narkoba. 

Taruna merupakan sandi 

dalam kepolisian yang 

bermakna berita. 

24 Mataram 3 taruna dari mataram tiga 

Setiap jjr res mataram 

untuk melaksanakan 

oprasi pekat dan hasilnya 

dilaporkan ke bag 

ops,kasat reskrim dn kasat 

narkoba. 

Mataram tiga merupakan 

kode dalam kepolisian yang 

bermakna Kabag Ops yang 

merupakan abreviasi dari 

Kepala Bagian Oprasional. 

25 Operasi 
pekat 

taruna dari mataram tiga 

Setiap jjr res mataram 

Operasi pekat merupakan 

sandi dalam kepolisian yang  
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untuk melaksanakan 

oprasi pekat dan hasilnya 

dilaporkan ke bag 

ops,kasat reskrim dn kasat 

narkoba. 

bermakna operasi penyakit 

masyarakat. 

26 sprint mohon ijin kirim 

sprint,,,dum tks. 

Sprint merupakan abreviasi 

dari surat printah yang 

memiliki makna surat yang 

berasal dari pimpinan sebagai 

dasar untuk menjalankan 

tugas. 

27 Dum mohon ijin kirim 

sprint,,,dum tks. 

Dum merupakan abreviasi 

dari demikian untuk maklum. 

 

28 Ka SPKT Ka spk memberikan 

himbauan kepada 

pengguna jalan agar lbh 

berhati2. 

Ka SPKT merupakan 

abreviasi dari Kepala Sentra 

Pelayanan Kepolisian 

Terpadu yang bertugas 

memimpin personil fungsi-

fungsi yang piket di Sentra 

Pelayanan Kepolisian 

Terpadu (SPKT). 
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29 1.1 mohon ijin pak kanit 

binmas agar segera per 

1.1ke kasat binmas karena 

ada perintah dr kapolres 

yg hrs segera 

ditindaklanjuti selama 

bulan ramadhan ini yang 

sifatnya berbentuk laporan 

harian yg harus dikirim 

secara berjenjang. Tks 

dum. 

1.1 merupakan kode dalam 

kepolisian yang bermakna 

komunikasi lewat telpon. 

30 Laka lantas cek tkp laka lantas depan 

SKB Gunungsari antara 

spm mio dg Honda bled 

korban 3 org sedang 

mendapat perawatan d 

puskesmas Gunungsari. 

Laka Lantas yang merupakan 

abreviasi dari kecelakan 

lalulintas. 

31 33 33 d selesaikan secara 

kekeluargaan. 

33 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

korban kecelakaan dengan 

luka-luka. 
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32 Mataram 14 taruna dari mataram 14 

melalui mataram 00 untuk 

hari senin tanggal 12 juni 

2017 pukul 12.00 wita, 

para kapolsek jajaran res 

mataram mengikuti giat 

vikon bersama TB 1 di 

polres mataram. 

Mataram 14 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

Kepala Seksi Teknologi 

Informasi Polri 

(KASITIPOL) yang 

merupakan pejabat yang 

memimpin dibidang 

pelayanan teknologi dan 

informasi Polri pada tingkat 

Polres yang berada di bawah 

Kapolres. 

33 TB 1 taruna dari mataram 14 

melalui mataram 00 untuk 

hari senin tanggal 12 juni 

2017 pukul 12.00 wita, 

para kapolsek jajaran res 

mataram mengikuti giat 

vikon bersama TB 1 di 

polres mataram. 

TB 1 merupakan abreviasi 

dari Tribrata 1 yang 

bermakna Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia 

(Kapolri). 

34 813 Tks, mediasi kesepakatan 

damai,ttp monitor perkem 

813 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 
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dilap cental piket 813. selamat bertugas. 

35 Kamtibmas  Giat patroli dialogis 

penyampaian pesan 

kamtibmas bersama 

kadus ladungan dan warga 

yang nongkrong. 

Kamtibmas merupakan 

abreviasi dari keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

36 Pawas  Pawas dan anggota jaga 

persiapan laksanakan 

patroli 

Pawas merupakan abreviasi 

dari pengawasan. Memiliki 

makna Perwira yang 

bertanggung jawab untuk 

mengawasi situasi selama 1 

X 24 jam. 

 

37 303 Melapkan giat pat wil 

jatisela pukul 02.00 wt 

berhasil mengamankan 6 

orang warga ireng daye ds 

jatisela sdg bermain 303 

di tkp yayasan future ke 6 

tsk dan bb berupa domino 

dan rembang pati kurang 

lebih 1 jt diamankan di 

303 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

perjudian. 
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polsek Gunungsari. 

38 Rembang 
Pati 

Melapkan giat pat wil 

jatisela pukul 02.00 wt 

berhasil mengamankan 6 

orang warga ireng daye ds 

jatisela sdg bermain 303 

di tkp yayasan future ke 6 

tsk dan bb berupa domino 

dan rembang pati kurang 

lebih 1 jt diamankan di 

polsek Gunungsari. 

Rembang pati merupakan 

sandi kepolisian yang 

bermakna uang 

39 Giat 91 Giat 91 pelimpahan tahap 

2 kasus 303 KUHP an. Ari 

Ahyana dkk ke kejari 

mataram. 

Giat 91 merupakan kode 

kepolisian yang bermakna 

kegiatan pengawalan. 

 
 
4.2.2 Makna Register Selingkung Terbuka 

 
Tabel 4 Makna Register Terbuka 

 
No Bentuk 

Register 
Konteks makna 

1 Komandan  selamat pagi komandan, 

senior dan rekan2. mohon ijin 

bergabung di grup Gunungsari 

Komandan mempunyai 

makna sebutan untuk 

kepala atau pimpinan 
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00, Mhn arahan dan 

bimbinganya. Tks. Bripka 

Febriyanto sudigdo. 

pasukan dalam kepolisian. 

Kata komandan tidak 

hanya digunakan dalam 

bidang kepolisian. Tetapi 

digunakan di militer. 

 

2 Kabag  menyampaikan taruna dr MTR 

00: para Kapolsek, kabag, 

kasi, jjrn Res Mtr nanti malam 

agar berkumpul di Ruang 

bagops pukul 19.30 guna 

menerima pengarahan dr Bp 

Mataram 1. 

Kabag merupakan bahasa 

tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Kabag 

merupakan abreviasi dari 

kepala bagian. Istilah 

kabag dipakai juga di 

lembaga pemerintahan 

lainnya. 

 

3 TKP Cek tkp laka lantas depan 

SKB Gunungsari antara spm 

mio dg Honda bled korban 3 

org sedang mendapat 

perawatan d puskesmas 

Tempat Kejadian Perkara 

(TKP) merupakan bahasa 

tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 
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Gunungsari. kepolisian.TKP adalah 

istilah umum yang 

digunakan oleh bidang 

kepolisian. Istilah TKP 

sering muncul di media 

dan sering digunakan oleh 

masyarakat umum. 

4 Sertijab  Sertijab babinkabtimas 

Dopang dari Aiptu Sahrul 

Wahidin kepada Brigadir Dedi 

Irawan. 

Sertijab merupakan 

bahasa tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Sertijab adalah 

istilah umum yang 

digunakan dalam bidang 

kepolisian yang 

merupakan abreviasi dari 

serah terima jabatan. 

Istilah sertijab dipakai 

juga di lembaga 

pemerintahan lainnya. 

Sering muncul dimedia 

Pejabat yang baru dilantik 
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melakukan sertijab antara 

pejabat baru dan yang 

diganti/ pejabat lama. 

 

5 Barang 
Bukti 
(BB) 

Pengambilan BB oleh unit laka 

sementara di rujuk k RSU 

Barang Bukti (BB) 

merupakan bahasa tidak 

resmi atau percakapan 

spontan dan digunakan 

dalam bidang kepolisian. 

Barang (benda) yang 

menjadi bukti suatu 

kejadian dalam suatu 

perkara atau peristiwa. 

Istilah BB sering muncul 

di media dan sering 

digunakan oleh 

masyarakat umum. 

 

6 HT mohon ijin disampaikan 

kepada seluruh pemegang HT 

dinas, tanpa terkecuali agar 

dikumpulkan guna pergantian 

Handy Talky (HT) 

merupakan bahasa tidak 

resmi atau percakapan 

spontan dan digunakan 
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frekuensi HT. Dum. dalam bidang kepolisian. 

HT merupakan alat 

komunikasi yang 

bentuknya mirip dengan 

telpon genggam yang 

banyak digunakan oleh 

orang-orang bertugas 

dibidang keamanan dan 

para anggota radio amatir. 

7 Patroli  giat Patroli berdialogis 

bersama remaja2 di Desa 

Ranjok. 

Patroli merupakan bahasa 

tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Dalam 

kepolisian patroli 

bermakna tindakan 

kepolisian dalam 

melakukan pengamatan, 

pengawasan, dan 

penindakan. Istilah patroli 

sering digunakan dibidang 

keamanan lainnya. 
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8 Rawan  giat rawan sore di S 3 kantor 

desa midang terpantau arus lalin 

ramai lancar sit kondosip 8.1.5 

menangis AB menepi. 

Rawan merupakan bahasa 

tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Rawan 

memiliki makna mudah 

menimbulkan gangguan 

keamanan atau bahaya; 

gawat 

 

9 Merayap masih di simpang 4 kmdn 

gatur lalin mrayp lngsung 

1.0.8. 

Merayap merupakan 

bahasa tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Merayap 

memiliki makna 

berkerumun banyak 

seperti rayap. Pada 

konteks kalimat dalam 

bidang kepolisian istilah 

merayap mempunyai 

makna macet.  
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10 Bergoyang siaappp…gunungsari 

601sudah bergoyang 

komandan dipimpin kanit 

reskrim. 

Bergoyang merupakan 

bahasa tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Bergoyang 

memiliki makna sebagai 

berayun-ayun. Pada 

konteks kalimat dalam 

bidang kepolisian istilah 

bergoyang mempunyai 

makna menuju ke lokasi. 

Kata bergoyang sering 

digunakan oleh 

masyarakat umum. 

11 Merapat para Kapolsek dan Kanit dn 

anggota segera merapat ke 

lapangan tembak ditunggu 

panitia hari ini. 

Merapat  merupakan 

bahasa tidak resmi atau 

percakapan spontan dan 

digunakan dalam bidang 

kepolisian. Merapat  

memiliki makna menjadi 

rapat; mendekat. Pada 

konteks kalimat dalam 
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bidang kepolisian istilah 

merapat mempunyai 

makna segera datang. 

 
 
 
4.3 Fungsi Register 

 
Dalam penelitian ini ditemukan tujuh fungsi, dari ketujuh fungsi bahasa 

menurut Halliday. Fungsi bahasa tersebut anatara lain , fungsi Instrumental dan 

fungsi Representasi. Digunakan fungsi bahasa karena register merupakan variasi 

bahasa. Berikut adalah hasil penelitian fungsi bahasa Register Polsek Gunungsari. 

4.3.1 Fungsi Instrumental 
 

Fungsi instrumental adalah bahasa yang berorientasi pada pendengar atau 

lawan tutur. Bahasa yang digunakan untuk mengatur tingkah laku pendengar 

sehingga lawan tutur mau menuruti atau mengikuti apa yang diharapkan penutur atau 

penulis. Hal ini dapat dilakukan oleh penutur atau penulis dengan menggunakan 

ungkapan-ungkapan yang menyatakan perintah, permintaan, himbauan, atau rayuan 

(Halliday dalam Tarigan, 2009:5). 

(1) “ taruna dari bag ops agar sium segera mengirim nama nama anggota 
yang terkena sprin pengamanan ujian tingkat SMP, ke bag ops res 
mataram”. 

 

Contoh (1) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Hal tersebut dapat dilihat pada kata “segera”. Dalam teks tersebut sium 

(seksi umum) diperintahkan untuk segera mengirim nama-nama anggota polisi yang 
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terkena sprint (surat perintah) pengamanan ujian tingkat SMP ke bag.ops res 

Mataram (bagian oprasional resort Mataram). 

(2) “menghimbau kepada warga dan tokoh masyarakat terkait menjelang 
bulan puasa agar sama2 menjaga kamtibmas di wilayah desa gelangsar”. 

 
Contoh (2) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

himbauan pada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada kata kalimat  

“menghimbau kepada warga dan tokoh masyarakat”. Dalam teks tersebut warga dan 

tokoh masyarakat dihimbau untuk menjaga “kamtibmas” merupakan abreviasi dari 

“keamanan ketertiban masyarakat” di Desa Gelangsar. 

(3) “taruna dr mtrm 00…para kabag kplsek kasat jajrn res mtrm agr hadir pd 
giat vicon brsma instansi terkait Rabu 7 juni 2017 pukul 08.00 wita 
brtmpt di ruang vicon bagi ops res mtrm”. 

 
Contoh (3) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Pada teks di atas terdapat kata “agar hadir” yang  diperuntukan kepada 

anggota kepolisian untuk hadir pada kegiatan vicon (video conference). Perintah 

tersebut dari Polres Mataram (mataram 00). 

(4) “mohon ijin disampaikan kepada seluruh pemegang HT dinas, tanpa 
terkecuali agar dikumpulkan guna pergantian frekuensi HT. Dum”. 

 
Contoh (4) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Pada teks di atas terdapat kata “agar dikumpulkan” yang  diperuntukan 

kepada anggota kepolisian yang memegang HT untuk segera mengumpulkan HT 

tersebut. 
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(5) “Mohon ijin pak kanit Binmas agar segera per 1.1 ke kasat Binmas Polres 
karena ada perintah dr Kapolres yang hrs segera ditindaklanjuti selama 
bulan ramadhan ini yg sifatnya laporan harian yg harus dikirim secara 
berjenjang. Tks dum”. 

 
Contoh (5) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Pada teks di atas terdapat kata “perintah dari Kapolres” . Perintah tersebut 

diperuntukan kepada Kanit Binmas untuk segera menelpon (per 1.1) Kasat Binmas 

untuk segera membuat laporan harian. 

(6) “untuk seluruh babin, agar monitor msy yg mau ikut 54 di mtrm, dan 
monitor tempat tinggal msy yg paling pra sejahtera yg akan diberikan 
bantuan semen oleh kapolsek dan laporan segera ditunggu”. 

 
Contoh (6) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Perintah tersebut diperuntukan kepada seluruh bhabin untuk memonitor 

masyarakat yang mau ikut unjuk rasa (kode kepolisian 54) dan memonitor 

masyarakat yang paling pra sejahtera dan bhabin diperintahkan untuk segera 

melaporkan kegiatan tersebut, terlihat pada teks di atas ada kalimat “laporan segera 

ditunggu”. 

(7) “taruna dari mataram tiga Setiap jjr res mataram untuk melaksanakan 
oprasi pekat dan hasilnya dilaporkan ke bag ops,kasat reskrim dn kasat 
narkoba”. 

 

Contoh (7) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat “taruna dari mataram tiga”. Dalam 

kalimat tersebut mataram tiga (Kabag Ops ) memberikan perintah kepada semua 

fungsi Polres Mataram untuk melaksanakan Operasi Pekat dan hasilnya dilaporkan ke 

bag ops,kasat reskrim dn kasat narkoba. 
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(8) “para Kapolsek dan Kanit dn anggota segera merapat ke lapangan tembak 
ditunggu panitia hari ini”. 

 
 

Contoh (8) data di atas adalah fungsi bahasa instrumental yang memberikan 

perintah. Pada teks di atas terdapat kata “segera”. Perintah tersebut diperuntukan 

kepada para Kapolsek, Kanit dan anggota untuk segera datang (merapat) kelapangan 

tembak. 

4.3.2 Fungsi Representasi 
 

Fungsi Representasi  adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-

pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau 

melaporkan, dengan perkataan lain menggambarkan realitas yang sebenarnya, seperti 

yang dilihat seseorang (Halliday dalam Tarigan, 2009:6).  

(1) “giat PAT dipimpin oleh gn sari 4, dialogis dgn penjaga malam di 
perumahan permata hijau di desa midang. Utk situasi msh aman”. 

 
Contoh (1) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni melaporkan tentang 

kegiatan patroli (dalam teks di singkat PAT) yang sedang terjadi di desa Midang yang 

berlangsung dengan aman yang dipimpin oleh “gn sari 4” yang artinya kanit reskrim 

merupakan abreviasi dari kepala unit reserse dan kriminal yang merupakan salah satu 

fungsi yang menangani permasalahan-permasalahan kriminal. 

(2) “ giat rawan sore di S 3 kantor desa midang terpantau arus lalin ramai 
lancar sit kondosip 8.1.5 menangis AB menepi”. 

 
Contoh (2) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni memberikan informasi 

tentang kegiatan “rawan sore” (membantu melancarkan arus lalulintas yang padat dan 

rawan terjadinya kecelakaan) yang sedang terjadi di simpang 3(disingkat S 3) kantor 
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Desa Midang dalam cuaca hujan (8.1.5 menangis) yang berlangsung dengan lancar 

dan kondusif. 

(3) “Ijin Dan, Bhabinkamtibmas Desa Bukit Tinggi, Lanjut kontrol ronda di 
Desa Bukit Tinggi, Kec.Gunungsari, smbil menyampaikan Maklumat 
Bapak Kapolres Mataram. Sit Aman. Dum”. 
 

Contoh (3) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni melaporkan suatu 

kegiatan kontrol ronda yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Desa Bukit Tinggi 

dengan situasi aman sambil menyampaikan pesan dari Bapak Kapolres. 

(4)  “PAT berlnjut PAM dimsjid baitul fallah giat sholat taraweh..sit 
amntrkndli”. 

 
Contoh (4) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni melaporkan tentang 

kegiatan patroli (disingkat PAT) yang dilanjutkan dengan kegiatan pengamanan 

(disingkat PAM) di mesjid Baitul Fallah dengan situasi aman terkendali. 

(5) “Operasi pasar sembako murah menjelang hr raya idul fitri 1438 H di 
halaman kantor camat gnsari yg diselnggrakan oleh Disperindag 
kab.lobar”. 

 
Contoh (5) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni memberikan 

informasi tentang adanya kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan oleh 

disperindag di kantor camat Gunungsari. 

(6) “cek tsk di polsek pajang pencurian HP tkp kekait n selanjutnya korban 
serta tsk diarahkan kepolres guna pengembangan”. 

 
Contoh (6) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni melaporkan tentang 

pencurian HP yang terjadi di Desa Kekait, dan tersangkanya ditangkap di Polsek 

Pajang. 
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(7) “msh solo bandung di rmh sakit propensi terkait mslh selarian”. 
 

Contoh (7) di atas merupakan fungsi Representasi, yakni melaporkan tentang 

kegiatan anggota kepolisian yang masih siaga atau siap sedia (sandi kepolisian, solo 

bandung) di rumah sakit terkait masalah selarian. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, 

mengenai Register Kepolisian di Wilayah Polsek Gunungsari dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Bentuk register kepolisian di wilayah Polsek Gunungsari berupa bentuk 

register selingkung terbatas, bentuk register selingkung terbuka. Dalam penelitian ini 

terdapat 39 bentuk register selingkung terbatas yaitu register selingkung terbatas yang 

maknanya sedikit, sifatnya terbatas jumlah kata dan maknanya terbatas sehingga 

beritanya terbatas dan tertentu,  dan 12 bentuk register selingkung terbuka yaitu 

bahasa yang digunakan dalam register yang lebih terbuka adalah bahasa tidak resmi 

atau percakapan spontan. 

2. Makna register kepolisian yang digunakan di Polsek Gunungsari yaitu makna 

kontekstual . Makna kontekstual yaitu makna dari sebuah kata atau leksem yang 

muncul berdasarkan suatu konteks tertentu. Dalam penelitian ini ditemukan 48 makna 

kontekstual. 

3. Fungsi register kepolisian di wilayah Polsek Gunungsari berupa fungsi 

instrumental dan fungsi representasi. Dalam penelitian ini terdapat 8 teks fungsi 

instrumental yakni fungsi bahasa yang berfungsi untuk memberikan himbauan 

maupun perintah. Selain itu ditemukan 7 teks fungsi representasi yakni fungsi bahasa 

yang berfungsi membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan 
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pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, dengan perkataan lain menggambarkan 

realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat seseorang. 

5.2 Saran   

1. Penelitian register kepolisian di wilayah Polsek Gunungsari dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya peneliti register 

bahasa kepolisian. 

2.  Penelitian mengenai register kepolisian di wilayah Polsek Gunungsari dapat 

membantu pemahaman pembaca terhadap kosakata yang digunakan oleh Institusi 

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian maupun sebagai 

penyampaian informasi kepada masyarakat umum. 
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