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ABSTRAK 

Dewasa ini kegiatan mempercantik diri atau berdandan bagi seseorang merupakan 

suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Tidak hanya wanita, laki - laki pun 

ingin tampil baik dalam setiap keadaan. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk dan 

makna register pecandu make up pada komunitas Make Up Addict di situs Female 

Daily. Adapun permasalahan penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah bentuk register 

pecandu make up pada forum Make Up Addict di situs Female Daily dan (2) 

bagaimanakah makna register pecandu make up pada  forum Make Up Addict di 

situs Female Daily. Tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) untuk mendeskripsikan 

bentuk register pecandu make up pada forum Make Up Addict di situs Female Daily 

dan (2) untuk menganalisis makna register pecandu make up pada forum Make Up 

Addict di situs Female Daily. Metode pengumpulan data menggunakan 

menggunakan metode simak, metode observasi, dan metode dokumentasi. Metode 

simak dengan teknik sadap beserta teknik lanjutannya seperti, teknik simak libat 

cakap, dan teknik catat. Data dianalisis menggunakan metode intralingual dan 

metode padan ekstralingual. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode 

informal dan metode formal. Sementara itu, penelitian register pecandu make up 

pada komunitas Make Up Addict di situs Female Daily menghasilkan kesimpulan 

utama. Berdasarkan bentuk register pecandu make up direalisasikan  dalam bentuk 

kata dan frase. Makna Register pecandu make up pada komunitas Make Up yaitu 

makna kata dan makna frasa. 

 

 Kata kunci : register , bentuk , makna  
 

 

 

 

 

 



MAKE UP ADDICT REGISTER ON MAKE UP ADDICT COMMUNITY  

IN FEMALE DAILY 

Ni Kadek Rina Widiastuti, I Nyoman Sudika, Ratna Yulida Ashriany 

Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 

Email: octo_yin@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

Today the activities of beautifying themselves or dress up for someone is a necessity that 

can not be avoided anymore. Not only women, men even men want to look good in every 

situation. This study reviews the form and meaning of the make up addict register on make 

up addict community in female daily. The problem of this study, namely (1) What kind of 

make up addict register on make up addict community in Female Daily and (2) how the 

meaning of the make 

up addict register on make up addict community in Female Daily. The purpose of this 

study, namely (1) to describe the form of a make up addict register on make up addict 

community in Female Daily and (2) to analyze the meaning of the make up addict register 

on make up addict community in Female Daily. Methods of data collection using the 

method see, observation and documentation methods. Refer to the method by tapping 

techniques along with techniques such continuation, see the technique involved capably, 

and technical notes. Data were analyzed using intralingual and unified method 

ekstralingual. Presentation of the results of data analysis using informal and formal 

methods. Meanwhile, research register addicts make up the community of Make Up Addict 

website Female Daily generate major conclusions. Based on the form of the register addicts 

make up realized in the form of words and phrases. Register meaning addicts make up the 

community of Make Up is the meaning of words and the meaning of the phrase. 
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A. PENDAHULUAN 

Dewasa ini kegiatan 

mempercantik diri atau berdandan 

bagi seorang wanita merupakan 

suatu kebutuhan yang tidak bisa 

dihindari lagi. Tidak hanya 

wanita, laki - laki pun ingin tampil 

baik dalam setiap keadaan. 

Namun frekuensi seorang laki - 

laki untuk memperindah diri tidak 

sebanyak dan sesering seorang 

wanita. Wanita membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk 

mempercantik dirinya sendiri agar 

menjadi lebih menarik dan enak 

dipandang. Salah satu cara yang 

digunakan  seorang wanita untuk 

mempercantik diri adalah dengan 

menggunakan berbagai produk 

kecantikan seperti alas bedak, 

bedak, lipstik, parfum, dan 

sebagainya. Produk kecantikan 

tersebut lebih dikenal dengan 

istilah make up yang berasal dari 

bahasa Inggris. Make up dalam 

bahasa Inggris selain berarti 

kosmetik juga berarti usaha untuk 

mempercantik diri.  Make up  

dalam keseharian seorang wanita 

merupakan sebuah rutinitas yang 

tidak dapat dihindari setiap 

harinya. Mulai dari kebiasaan 

menggunakan make up yang 

paling sederhana sampai 

menggunakan make up yang 

paling lengkap. 

 Kebiasaan wanita 

menggunakan make up tentunya 

menjadi sebuah kegiatan yang 

menyenangkan. Karena selain 

untuk memperelok diri, make up 

juga dapat memperbaiki bentuk 

wajah yang dirasa kurang dan 

menonjolkan kelebihan wajah 

seseorang. Namun kegiatan 

mempercantik diri menggunakan 

make up tersebut sering kali 

menjadi suatu kesulitan tersendiri 

bagi seorang wanita.  Hal tersebut 

dikarenakan mereka adalah orang 

yang baru belajar atau belum 

terbiasa menggunakan make up . 

Mereka memilih untuk 

mempelajari cara menggunakan 

make up  dari orang-orang 

terdekat mereka. Tetapi tidak 



sedikit pula kaum wanita yang 

mempelajari teknik menggunakan 

make up dari sumber – sumber 

yang mudah mereka temui, 

contohnya di forum diskusi 

mengenai make up yang telah 

banyak tersebar di situs – situs 

online.  Tidak hanya teknik 

menggunakan make up yang dapat 

mereka temukan di sana, tetapi 

juga  mereka dapat mengenal hal- 

hal baru yang berhubungan 

dengan make up.  

 Namun dalam berbagai 

kesempatan, beberapa wanita 

mengalami kesulitan dalam 

memahami bahasa yang 

digunakan oleh beberapa blogger 

wanita atau  forum diskusi 

kosmetik.  Tidak semua wanita 

dapat dengan mudah memahami 

bahasa atau tulisan yang 

digunakan untuk forum diskusi 

mengenai make up di internet.  

Bahasa  yang digunakan oleh 

forum diskusi terkadang 

merupakan bahasa ciptaan mereka 

sendiri atau hasil percampuran 

dua bahasa.. Bahasa  baru tersebut 

tentunya menyulitkan seseorang 

dalam memahami maksud dari 

tulisan orang tersebut di forum 

diskusi make up. Kesulitan 

tersebut juga dihadapi penulis 

sendiri. Sebagai seseorang yang 

akan meneliti forum diskusi 

tersebut, penulis juga turut serta 

dalam diskusi yang diadakan oleh 

situs Female Daily tersebut.  

Tidak terkecuali penulis sendiri 

mengalami kesulitan dalam 

memahami kosa kata yang 

digunakan dalam forum diskusi 

tersebut. Namun setelah sekian 

lama menelusuri dan ikut serta 

dalam diskusi, penulis memahami, 

terdapat percakapan – percakapan 

yang terkadang hanya dimengerti 

oleh mereka yang tergabung 

dalam forum diskusi kosmetik 

tersebut. Perlu waktu untuk 

mempelajari dan memahami 

bahasa- bahasa yang digunakan 

dalam forum diskusi tersebut.  

Maka harus ditelusuri dari mana 

bahasa itu berasal sehingga 

tercipta bahasa baru yang 



dimengerti oleh sebagian besar 

anggota forum diskusi tersebut. 

Beberapa kesulitan tersebut 

menjadi dasar ditelusurinya 

bahasa register pengguna make up 

yang berselancar di dunia maya.

  Salah satu forum diskusi 

yang akan diteliti adalah sebuah 

forum yang membahas mengenai 

segala hal tentang make up dalam 

sebuah situs Female Daily. Forum 

tersebut bernama Make Up Addict 

yang  memiliki arti pecandu make 

up. Walaupun  memiliki judul dan 

website yang menggunakan 

bahasa inggris, namun forum 

tersebut beranggotakan warga 

Indonesia. Mereka tergabung ke 

dalam forum diskusi pecandu 

make up atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Make Up Addict  

untuk mendiskusikan hal – hal 

yang berkaitan dengan make up. 

Forum tersebut membahas 

mengenai segala hal tentang make 

up, mulai dari pengenalan apa saja 

make up itu, produk make up, 

sampai cara pengaplikasian make 

up yang baik dan benar.  

Dalam berbagai kesempatan 

mereka membahas mengenai 

make up menggunakan bahasa  

yang terkadang tercipta dari 

proses percampuran kata – kata  

bahasa asing atau bahasa daerah 

mereka masing- masing. Sehingga 

pembaca lain yang merupakan 

orang baru atau  orang yang 

berasal dari daerah lain 

mengalami kesulitan untuk 

memaknai maksud dari kata 

tersebut. Keberagaman  bahasa 

dalam komunitas pecandu make 

up tersebut tidak hanya 

disebabkan oleh penuturnya yang 

heterogen, tetapi juga didukung 

oleh beragam kegiatan yang 

dilakukan  sehingga menimbulkan  

ciri khas dalam berbicara sesuai 

dengan kebutuhan komunitas 

tersebut.  

Salah satu contohnya yaitu kata 

“dupe” dalam kalimat. ‘pengen 

beli LC dari dulu tapi kemahalan, 

jadi cari dupe nya aja.’ Kata dupe 

disini berarti ‘tiruan produk 

kosmetik’. kata dupe sering 

digunakan ketika berdiskusi 



mengenai kosmetik yang memiliki 

tiruan. Hal tersebut dikarenakan 

produk yang ditiru memiliki harga 

yang cukup mahal dan tidak 

terjangkau kalangan menengah ke 

bawah. Karena itu terdapat produk 

– produk tiruan dengan harga 

yang jauh lebih murah. Produk 

tiruan tersebut dikatakan dupe.  

Hal inilah yang mendasari ingin 

diteliti lebih lanjut mengenai 

register bahasa pecandu make  up 

pada forum diskusi Make Up 

Addict  di situs Female Daily . 

Penulis menyadari bahwa 

keberadaan bahasa ini sangat 

dinamis dalam perkembangannya. 

Bahasa dapat muncul dalam 

berbagai bentuk dan variasi, 

begitu pula dengan register. 

Penelitian mengenai register 

pecandu make up ini merupakan 

upaya untuk mendata dan 

memberikan sumbangan pada 

kajjian sosiolinguistik sebagai 

suatu fenomena kebahasaan yang 

berkembang dan bersifat dinamis 

dalam kehidupan masyarakat. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode simak merupakan metode 

pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini. 

Dengan menyajikan data  yang 

objektif mengenai variasi bahasa 

dalam percakapan yang digunakan 

oleh perkumpulan Make Up 

Addict dalam website Female 

Daily. Metode simak dilakukan 

karena dalam penelitian ini 

sumber data utama merupakan 

data tulisan, yaitu dialog atau 

percakapan yang dilakukan  

sehari –hari dalam bentuk tulisan 

pada forum Make Up Addict. 

Menurut Mahsun ( 2005 : 92 ), 

metode simak adalah metode yang 

digunakan untuk memperoleh data 

dilakukan dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa, dalam 

penelitian ini lebih pada 

penggunaan bahasa tulisan. 

Metode observasi sering kali 

diartikan sebagai suatu aktivitas 

yang sempit, yaitu memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan 

indera mata. Dalam pengertian 

psikologis, observasi atau 

pemusatan perhatian pada suatu 



objek dengan menggunakan alat 

indera. Jadi mengobservasi dapat 

dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, peraba, dan pengecap 

(Arikunto dalam Nurfajrin, 2010; 

25 ). Sugiyono ( 2005: 329 ) 

mengatakan bahwa dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya – karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa, dan lain – 

lain. Dalam penelitian ini, akan 

digunakan metode padan 

intralingual dan metode padan 

ekstralingual. metode padan 

intralingual adalah metode 

analisis dengan cara menghubung-

bandingkan unsur- unsur yang 

bersifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam 

beberapa bahasa yang berbeda. 

Sedangkan metode ekstralingual 

ialah metode yang digunakan 

untuk menganalisis masalah 

bahasa dengan hal yang berada di 

luar bahasa,misalnya referen, 

konteks, tuturan : konteks sosial 

pemakaian bahasa, penutur bahasa 

yang dipilih misalnya berdasarkan 

gender, usia, kelas, sosial, dan 

sebagainya ( Mahsun, 2005 : 260).  

Dalam penelitian ini data yang 

didapatkan oleh peneliti sesuai 

dengan konsep, akan disajikan 

dengan dua cara seperti yang 

dinyatakan pada bagian 

sebelumnya. Ikhwal penggunaan 

kata -  kata biasa atau tanda – 

tanda atau lambang – lambang 

merupakan teknik penjabaran dari 

masing – masing metode 

penyajian tersebut  

( Sudaryanto, 1993 dalam Mahsun 

2005 : 123). Sedangkan tanda atau 

lambang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tanda petik 

atas  tunggal (‘…’) yang 

digunakan untuk menandai makna 

kata  atau kalimat. 

C. PEMBAHASAN 



Bentuk kata yang ditemukan pada 

register  pecandu make up di situs 

Female Daily terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu: kata dasar, kata yang 

mengalami afiksasi dan kata dasar 

yang mengalami pemendekan. 

 Kata bleber 

Bleber merupakan kata dasar yang 

tidak mengalami imbuhan 

maupun afiksasi. Bleber 

merupakan suatu unit bahasa Jawa 

yang mengandung arti ‘luap’.   

Bentuk frasa yang ditemukan pada 

register  pecandu make up di situs 

Female Daily terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu: frasa nominal, frasa 

verbal, dan frasa adjectiva. 

Frasa long lasting 

Long lasting merupakan frase 

karena terdiri dari mofem bebas 

yaitu long ‘ lama , dan  lasting ‘ 

awet ‘. Long lasting merupakan 

kumpulan kata yang menduduki 

satu fungsi dan tidak memiliki 

predikat. Frase long lasting 

merupakan frasa adjectiva yang 

merupakan frasa yang unsur 

pembentukannya berinti kata sifat.  

Berikut akan dipaparkan makna – 

makna dari data yang telah 

ditemukan berupa  kata yang biasa 

digunakan untuk berkomunikasi 

pada komunitas make up addict di 

situs Female Daily. 

1. Kata Bleber 

Makna leksikal adalah makna 

yang sebenarnya, makna yang 

sesuai dengan hasil observasi 

indera manusia, atau makan apa 

adanya yang terdapat pada kamus. 

Dari pengertian tersebut dapat kita 

ambil kesimpulan bahwa  makna 

kata bleber apabila dimaknai 

secara  leksikal maka bleber 

mempunyai makna  ‘luap’.  

Makna konseptual merupakan 

makna yang ada pada kata yang 

tidak tergantung pada konteks 

kalimat . Makna konseptual dapat 

saja berubah atau bergeser setelah 

ditambah atau dikurangi unsurnya. 

Terkait dengan teori tersebut kata 

bleber apabila dimaknai secara 

konseptual maka akan bermakna 



‘merembes ke bagian yang tidak 

seharusnya’ atau ‘merembes ke 

tempat yang tidak diinginkan’. 

Makna konseptual dari bleber juga 

mempunyai makna ‘meleset dari 

tempat yang ditentukan’.  

(1) koleksi eyeliner pensil pixy-ku 

lumayana ehm banyak, coklat, hitam, 

maroon, putih..suka karena enak 

makenya, langsung nyata, apalagi 

yang warna hitam, tapi kurang 

sukanya cepet banget bleber di 

aku..karena mataku gampang berair 

jd ya si pixy itu cepet juga 

blebernya..klbleber kayak abis 

ditonjok + disangka lg sakit.. 

..oia, pixy eyeliner pensil yang hitam 

nyata banget warnanya, jadi bikin 

mata tambah tajam..harganyapun 

murah, waktu itu beli cuma 18ribu.. 

 

Makna kontekstual adalah makna 

sebuah kata atau gabungan kata 

atau suatu uraian di dalam konteks 

pemakaiannya. Konteks di sini 

bisa berupa konteks kalimat, 

konteks situasi, atau konteks 

bidang pemakaian.   Makna bleber 

pada konteks di atas ialah 

merembes dari tempat yang tidak 

diinginkan. Bleber sering 

digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana kualitas suatu produk 

kosmetik dan hasil yang 

didapatkan ketika pengaplikasian 

kosmetik. 

Berikut ini aka dijelaskan 

mengenai makna  data yang 

berbentuk frase. Makna frasa 

terkait register pecandu make up 

ini ialah makna leksikal, 

konseptual dan konteksptual. 

1. Makna frasa eye primer 

Makna leksikal adalah makna 

 yang sebenarnya, makna 

yang sesuai dengan hasil 

observasi indera manusia, atau 

makan apa adanya yang terdapat 

pada kamus. Makna eye primer 

secara leksikal ialah  ‘cat dasar 

mata’. Eye dalam bahasa 

Indonesia bermakna ‘mata’ 

sedangkan primer dalam bahasa 

Indonesia bermakna ‘cat dasar’. 

Makna konseptual merupakan 

makna yang ada pada kata yang 



tidak tergantung pada konteks 

kalimat . Makna konseptual dapat 

saja berubah atau bergeser setelah 

ditambah atau dikurangi unsurnya. 

Terkait dengan teori tersebut frasa 

eye primer  apabila dimaknai 

secara konseptual maka bermakna 

untuk ‘produk kosmetik yang 

berfungsi sebagai cat dasar mata 

sebelum menggunakan kosmetik 

mata lainnya’.  

 

(27) Lorac behind the scene 

eye primer sebenernya pas 

aplikasi bagus, creamy, 

hasilnya matte, cpt ngeset 

tanpa seret, but.. It is not for 

oily skin. Diantara semua eye 

primer, eye base dan pot yg 

gw coba, cm ini yg bikin inner 

eyelid gw creasing dlm 3-4 

jam aja, and it crease in a bad 

bad way. Ky ditetesin makeup 

remover. Eyeshadow tanpa 

primer masih creasing lbh 

bagus. Udpp & etude proof 10 

kl creasing tinggal diusap pk 

jari dan garisnya 

hilang/diblend sedikit, and 

eyeshadownya masih 

kelihatan bagus. kl lorac 

diusap pake jari 

eyeshadownya jadi boncel 

hilang dgn bekas minyak. Big 

no no lah.. Ga rekomen. 

 

 

Makna kontekstual adalah 

makna sebuah kata atau gabungan 

kata atau suatu uraian di dalam 

konteks pemakaiannya. Konteks 

di sini bisa berupa konteks 

kalimat, konteks situasi, atau 

konteks bidang pemakaian.  

Makna kontekstual pada  data di 

atas bermakna eye primer 

merupakan sebuah produk 

kosmetik yang berguna untuk 

memaksimalkan kualitas suatu 

produk kosmetik di daerah sekitar 

kelopak mata.  

D.     SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai register 

pecandu make up pada komunitas 



Make Up Addict di situs Female 

Daily, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat bentuk dan makna 

register pecandu make up pada 

komunitas Make Up Addict di 

situs Female Daily. Register 

pecandu make up pada komunitas 

make up addict di situs Female 

Daily cenderung menggunakan 

bahasa Inggris dan beberapa 

bahasa Jawa. Hal tersebut terlihat 

dari banyaknya peserta komunitas 

yang berbicara menggunakan dua 

bahasa tersebut. Bentuk register 

pecandu make up pada komunitas 

Make Up Addict di situs Female 

Daily yang ditemukan  adalah (a) 

bentuk kata dan (b) bentuk frasa. 

Terdapat bentuk kata yang 

mengalami pemendekan kata 

dalam penggunaannya. Hal 

tersebut berkaitan mengenai 

keringkasan saat penulisan bentuk 

kata pada forum diskusi. 

Sedangkan untuk bentuk frasa 

terbagi menjadi tiga jenis yaitu: 

frasa nominal, frasa verbal, dan 

frasa adjectiva.  

Makna register pecandu make up 

pada komunitas Make Up Addict 

terbagi menjadi dua jenis yaitu: 

makna kata dan makna frasa. 

Makna yang berkaitan dengan 

kata dapat memiliki arti yang 

berbeda sesuai konteks yang 

digunakan. Tidak hanya bahasa 

Inggris namun pada beberapa data 

berupa kata, makna yang terdapat 

pada bahasa jawa mengalami 

beberapa perbedaan tergantung 

konteks yang digunakan. 

Contohnya ialah kata nampol 

yang dapat memiliki arti berbeda 

ketika digunakan pada konteks 

yang berbeda. Begitu pula 

mengenai beberapa makna frasa 

bahasa Inggris yang terdapat pada 

register pecandu make up , 

beberapa makna dalam bentuk 

frasa apabila diartikan secara 

biasa , maka akan mengalami 

sedikit perbedaan maknanya 

ketika digunakan untuk bercakap 

cakap mengenai kosmetik.  

Dari paparan kesimpulan di atas, 

dapat disarankan sebagai berikut : 



1. Penelitian register pecandu make up 

pada komunitas make up addict di 

situs Female Daily dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya khususnya bagi 

peneliti register bahasa make up. 

2. Register pecandu make up pada 

komunitas make up addict di situs 

Female Daily diharapakan dapat 

membantu kalangan masyarakat yang 

ingin mengkaji tentang register 

pecandu make atau pengguna make 

up. Selain itu diharapakan 

masyarakat dapat lebih mengerti dan 

memahami makna – makna kata dan 

frasa yang sering digunakan ketik a 

berbicara mengenai make up. 

3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti register pecandu make up 

atau sejenisnya agar dapat mengkaji 

lebih dalam mengenai register bahasa 

yang akan dikaji tersebut. 
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