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“VARIASI BAHASA DALAM 

TRANSAKSI JUAL BELI PADA 

MEDIA ONLINE” 

“LANGUAGE VARIETY IN 

ONLINE MARKETING 

TRANSACTION” 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Variasi 

Bahasa dalam Transaksi Jual Beli pada 

Media Online”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan 

bentuk variasi bahasa yang terdapat 

dalam transaksi jual beli pada media 

online, tipe variasi bahasa dalam 

transaksi jual beli pada media online, 

dan fungsi variasi bahasa yang 

terdapat dalam transaksi jual beli pada 

media online. Masalah utama yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 

bagaimanakah bentuk variasi bahasa 

dalam transaksi jual beli pada media 

online, (2) bagaimanakah tipe variasi 

bahasa dalam transaksi jual beli pada 

media online, dan (3) bagaimanakah 

fungsi variasi bahasa dalam transaksi 

jual beli pada media online. 

Metode pengumpulan data 

yang digunakan yakni dengan metode 

simak yang meliputi teknik simak libat 

cakap dan teknik catat serta metode 

cakap yang meliputi teknik pancing. 

Kemudian pada tahapan analisis data 

dilakukan dengan pemilahan data, 

pemaparan, dan penafsiran data. 

Dalam menyajikan analisis data 

digunakan metode perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variasi bahasa dalam transaksi 

jual beli pada online memiliki empat 

buah bentuk yakni bentuk promosi, 

bentuk tawar-menawar, bentuk 

kesepakatan, dan bentuk kepuasan. 

Selanjutnya tipe variasi bahasa dalam 

transaksi jual beli online berupa 

bahasa slang, campur kode, singkatan 

dan juga akronim. Kemudian variasi 

bahasa juga memiliki dua jenis fungsi 

yakni secara umum dan khusus. 

Secara umum fungsi variasi bahasa 

dalam transaksi jual beli pada media 

online digunakan untuk memudahkan 

komunikasi, sedangkan fungsi secara 

khususnya meliputi fungsi emotif, 

konatif, referensial, dan puitik. 

     

Kata kunci: Bahasa Slang, Campur 

Kode, Singkatan dan Akronim. 

 

ABSTRACT 

This research entitled 

“Language Variety in Online 

Marketing Transactions”. This 

research aimed to describe the form, 

type and function of language variety 

in online market transactions on social 

media. The main problems discussed 

in this research were ;(1) what is the 

form of language variety in online 

market transactions on social media, 

(2) what is the type of language 

variety in online market transactions 

on social media, and (3) what is the 

function of language variety in online 

market transactions on social media. 

The method of collecting data 

used in this research was scrutinizing 

method which enveloped the 

technique of scrutinizing 

conversations, and note taking 

technique, and conversation method 

which enveloped persuading 

technique. On analyzing data in this 

research used data chosen, explaining, 

and interpretation data. In providing 
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data analysis used formulation method 

which used usual language.  

The result of the research 

showed that language variety in online 

market transactions on social media 

had four forms, such as promotion, 

offering, agreement, and satisfaction. 

The types of language variety in 

online market transactions on social 

media were slang language, mix code, 

resuming and acronym. Then, 

language variety also had two kinds of 

functions, by generally and specially. 

Generally, language variety in online 

market transactions on social media 

used to facilitate the communication, 

and language variety in online market 

transactions on social media especially 

enveloped emotive, conative, 

reference, and poetic 

 

Key Word : Slang Language, Mixing 

Code, Abbreviation, and Acronym. 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan suatu media 

yang digunakan untuk menyampaikan 

dan memahami gagasan, pikiran, dan 

pendapat. Selain itu, bahasa 

merupakan media komunikasi utama 

di dalam kehidupan manusia dalam 

rangka berinteraksi. Adapun bahasa 

yang digunakan tentu bervariasi pada 

tiap kalangan. Menurut Chaer (2010 : 

61 - 72) variasi atau ragam bahasa 

merupakan bahasa pokok dalam studi 

sosiolinguitik, sehingga Kridalaksana 

(1974) mendefinisikan sosiolinguistik 

sebagai cabang linguistik yang 

berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi 

bahasa dan menetapkan korelasi ciri-

ciri variasi bahasa tersebut dengan 

ciri-ciri sosial kemasyarakatan.  

Pada saat ini, variasi bahasa 

mulai banyak berkembang diberbagai 

bentuk transaksi jual beli. Misalnya, 

transaksi jual beli di pasar tradisional 

Lombok yang memiliki variasi bahasa 

yang mereka gunakan hanya pada saat 

transaksi. Bahasa tersebut biasa 

dikenal sebagai bahasa peken seperti 

pronominal “tambah sedikit” menjadi 

“rombok sekecet”. Bahasa seperti itu 

tidak digunakan dalam transaksi jual 

beli di pasar modern ataupun di mall. 

Bukan hanya dalam transaksi jual beli 

di pasar tradisional saja yang memiliki 

variasi bahasa tetapi hampir semua 

jenis transaksi jual beli memiliki 

variasi bahasa yang digunakan secara 

khusus.  

Variasi bahasa semakin hari 

semakin berkembang dan salah satu 

faktor penyebabnya yaitu komunitas 

sekitar. Seperti halnya para penjual 

yang satu dengan yang lain, terkadang 

bahasa yang mereka gunakan berbeda-

beda meskipun mereka berada dalam 

satu lingkungan pasar. Ternyata 

mereka memiliki kelompok-kelompok 

yang berbeda. Antara kelompok 

penjual yang satu dengan yang lainnya 

biasanya memiliki bahasa khas mereka 

masing-masing. Variasi bahasa juga 

terdapat dalam transaksi jual beli pada 

media online. Dalam transaksi jual 

beli pada media online, penggunaan 

bahasa tidak jauh berbeda dengan 

transaksi lainnya. Dalam kegiatan jual 

beli pada media online, sering 

ditemukan kata-kata yang tidak 

terdapat dalam tuturan sehari-hari atau 

bahkan ada kata-kata yang sama tetapi 

maknanya berbeda. Hal ini terjadi 

karena pengaruh aktivitas dalam 

transaksi jual beli pada media online 

tersebut. Secara otomatis penjual dan 

pembeli akan memahami mana kata 
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yang digunakan dalam transaksinya, 

sehingga terbentuklah pemahaman 

bersama tentang suatu kata. Dalam 

transaksi jual beli pada media online, 

bahasa yang digunakan cenderung 

kekinian karena mengikuti trend 

perkembangan zaman. Sangat banyak 

variasi bahasa yang digunakan dalam 

komunitas transaksi jual beli online, 

diantaranya yakni variasi bahasa slang, 

campur kode, singkatan dan juga 

akronim. Hal tersebut membuat 

mereka lebih mudah berkomunikasi 

dalam proses transaksi jual beli pada 

media online di media jejaring sosial 

contohnya pada BBM, Facebook, dan 

Line. 

Dalam penelitian ini, data 

diambil dari transaksi jual beli pada 

media online, yang cukup variatif 

karena bahasa yang digunakan 

menarik. Bahasa sehari-hari yang 

digunakan dalam kegiatan jual beli 

pada media online tidak digunakan 

pada komunitas transaksi jual beli 

pada tempat lain. Seperti pada contoh 

‘japri’ yang artinya „jalur priadi‟, 

‘korting’ yang artinya „potongan 

harga‟, dan „hit and run’ yang artinya 

setelah memesan barang tidak jelas 

kapan akan membayar dan kemudian 

menghilang. Bahasa – bahasa tersebut 

hanya dapat ditemukan pada transaksi 

jual beli pada media online. Data 

tersebut merupakan masalah yang 

menarik untuk dikaji sebagai objek 

penelitian. Selain itu, dengan mengkaji 

variasi bahasa dalam transaksi jual beli 

pada media online tersebut, akan dapat 

menambah wawasan terhadap 

perkembangan bahasa saat ini, karena 

jual beli pada media online sudah 

mulai mendominasi pada transaksi jual 

beli khususnya di Kota Mataram. 

B. METODE PENELITIAN 

  Jenis penelitian dalam 

penelitian ini ialah penelitian 

kualitatif. Seperti yang tertulis pada 

laman Wikipedia, penelitian kualitatif 

ialah penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan dari objek yang diteliti.  

  Metode penelitian deskriptif 

memiliki beberapa ciri, yaitu (1) tidak 

mempermasalahkan benar atau salah 

objek yang dikaji, (2) penekanan pada 

gejala aktual yang dihadapi pada saat 

penelitian dilakukan, dan (3) hipotesis 

berupa kesimpulan atau penyelesaian 

suatu masalah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Arikunto (1990:32) yang 

menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif mengutamakan proses dari 

pada hasil. Perhatian penelitian lebih 

ditekankan bagaimana gejala tersebut 

muncul. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi 

hanya menggambarkan apa adanya 

tentang suatu variabel, gejala, atau 

keadaan. 

  Data merupakan kumpulan 

informasi yang diperoleh dari suatu 

pengamatan, yang memberikan 

informasi keadaan atau persoalan. 

Sedangkan sumber data adalah sumber 

objek dari mana data itu didapatkan. 

Data dan sumber data merupakan 

suatu kesatuan dalam penelitian. Hal 

ini dikarenakan data akan diperoleh 

melalui sumber data. 

  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data yang bersifat 

kualitatif karena dinyatakan dalam 

bentuk analisis. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah 

data primer. Arikunto (1990:22) 

menyatakan bahwa data primer adalah 

data yang diucapkan, gerak-gerik atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek 
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yang dapat dipercaya, dalam hal ini 

adalah subjek penelitian (informan) 

yang berkaitan dengan variabel yang 

diteliti. Menurut Meleong (1998, 

dalam Arikunto:22) sumber penelitian 

kualitatif adalah tampilan yang berupa 

kata-kata lisan atau tertulis yang 

dicermati oleh peneliti, dan benda-

benda yang diamati sampai detailnya 

agar dapat ditangkap makna yang 

tersirat di dalam dokumen atau 

bendanya. Data dalam penelitian ini 

adalah data yang didapatkan dari 

proses komunikasi dalam transaksi 

jual beli pada media online . Dalam 

penelitian ini data berupa objek, yakni 

kumpulan kata maupun kalimat dari 

percakapan yang menggunakan variasi 

bahasa dalam transaksi jual beli pada 

media online.  

  Sumber data penelitian ini 

ialah berupa caption atau status dan 

percakapan atau proses komunikasi 

dalam transaksi jual beli pada media 

online yang digunakan ketika 

melakukan transaksi. Data yang 

didapat berasal dari media smartphone 

yakni jejaring sosial BBM, Line, dan 

Facebook. 

  Pada tahap penyediaan data, 

metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini ialah dengan 

menggunakan metode simak dan 

metode cakap. Dengan menyajikan 

data-data yang objektif mengenai 

pemakaian variasi bahasa dalam 

transaksi jual beli pada media online. 

  Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode simak yakni 

teknik simak libat cakap dan teknik 

catat. Metode simak yaitu metode 

yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan menyimak penggunaan 

bahasa (Mahsun, 2012:92). Teknik 

simak libat cakap yakni dilakukan 

penyadapan oleh si peneliti dengan 

cara berpartisipasi dalam pembicaraan, 

dan menyimak pembicaraan (Mahsun, 

2012:93). Jadi, ketika menggunakan 

teknik ini, peneliti selain menyimak 

kata-kata yang dituturkan oleh 

informan juga terlibat langsung dalam 

percakapan untuk memperoleh data. 

Selanjutnya, teknik yang digunakan 

adalah teknik catat, yakni dengan 

mencatat data berupa kata-kata yang 

dituturkan oleh informan agar data 

yang peneliti dapatkan tidak hilang 

disebabkan faktor lupa. Data yang 

dicatat berkaitan dengan variasi 

bahasa dalam transaksi jual beli pada 

media online. 

  Pengumpulan data dilakukan 

juga dengan metode cakap teknik 

pancing. Penamaan metode 

penyediaan data dengan metode cakap 

disebabkan cara yang ditempuh dalam 

pengumpulan data itu adalah berupa 

percakapan antara peneliti dengan 

informan. Adanya percakapan antara 

peneliti dengan informan mengandung 

arti terdapat kontak antar mereka. 

Karena itulah data diperoleh melalui 

penggunaan bahasa secara lisan 

(Mahsun, 2012:95). 

  Sama halnya dengan metode 

simak, metode cakap juga memiliki 

teknik dasar berupa teknik pancing, 

karena percakapan yang diharapkan 

sebagai pelaksanaan metode tersebut 

hanya dimungkinkan muncul jika 

peneliti memberi stimulasi 

(pancingan) pada informan untuk 

memunculkan gejala kebahasaan yang 

diharapkan oleh peneliti (Mahsun, 

2012:95). Metode cakap teknik 

pancing digunakan dengan tujuan 

untuk memunculkan data kebahasaan 

yang berkaitan dengan variasi bahasa 

dalam transaksi jual beli pada media 

online. 

  Menurut Patton (1998) dalam 

Kaelan (2005 : 209), analisis data 
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merupakan suatu proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan suatu 

uraian dasar. Hal yang dilakukan 

ketika menganalisis menurut 

pengertian ini adalah data diurutkan, 

dikelompokkan sesuai dengan pola, 

kategori dan satuannya. Dengan 

aktivitas analisis, diharapkan dapat 

menemukan kaidah-kaidah atau 

aturan-aturan. 

Kaelan menyarankan data yang 

berjumlah banyak itu, beragam, 

berwujud deskripsi, dan catatan 

lapangan perlulah disusun sesuai 

dengan pola-pola, katagori, fokus 

tertentu, tema tertentu atau pokok 

masalah penelitian. Sesuai dengan 

saran ini, sebaiknya yang dilakukan 

dalam analisis data adalah 

mengidentifikasi dan menyusun pola-

pola, kategori, tema-tema, fokus-

fokus, dan masalah-masalah yang 

sesuai dengan tujuan penelitian.  

Subroto (2007 : 59) 

menyatakan bahwa menganalisis 

berarti mengurai atau memilah-

bedakan unsur-unsur yang membentuk 

satuan lingual atau mengurai suatu 

satuan lingual ke dalam komponen-

komponennya. Berdasarkan 

pernyataan ini, dalam kegiatan 

analisis, unsur-unsur pembentuk suatu 

bahasa diurai, dibedakan, dan 

dikelompokkan sesuai fokus atau 

formulasi masalah penelitian.  

Lebih lanjut menurut 

Sudaryanto (1993 : 6), analisis 

merupakan upaya peneliti menangani 

masalah yang terkandung pada data. 

Dalam analisis, terdapat tindakan 

mengurai dan membedah masalah. 

Penelitian mulai melakukan analisis 

data setelah penyediaan data selesai. 

Dalam kata lain, analisis dalam hal ini 

adalah rangkaian kegiatan 

menyediakan data. Kegiatan analisis 

dapat dihentikan bila peneliti 

menemukan kaidah, atau dalil yang 

berkaitan dengan objek yang menjadi 

masalah penelitian.  

Dari kedua sumber di atas tidak 

menyebutkan keterlibatan metode, 

teknik, dan alat dalam aktivitas 

analisis. Dengan menggabungkan 

kedua pendapat linguis ini, 

Muhammad (2011 : 222) berpendapat 

bahwa analisis data merupakan suatu 

aktivitas mengurai atau memburaikan 

suatu data untuk melahirkan kaidah 

atau kaidah-kaidah yang berkenaan 

dengan fokus penelitian dengan 

menggunakan metode, teknik, dan 

alat.  

Hasil analisis yang berupa 

kaidah-kaidah dapat disajikan melalui 

dua cara, yaitu (a) perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, 

termasuk penggunaan terminologi 

yang bersifat teknis dan (b) perumusan 

dengan menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Kedua cara 

tersebut masing-masing disebut 

metode informal dan metode formal 

(Mahsun, 2012: 123). Penggunaan 

metode formal dan informal ini pada 

penyajian hasil analisis data 

berdasarkan perumusan dengan 

menggunakan kata-kata atau kalimat 

dan pengunaan lambang-lambang atau 

simbol.  

Selanjutnya Muhammad (dalam 

Sibawae, 2014:25) menyatakan bahwa 

dalam metode informal, yang 

digunakan adalah kata-kata biasa 

untuk merumuskan kaidah sesuai 

dengan domainnya, konstrain dan 

hubungan antar kaidah, sedangkan 

metode formal adalah perumusan 

dengan menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Muhammad (dalam 

Sibawae, 2014:26) menyatakan bahwa 

dalam metode formal hasil analisis 
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disajikan (dirumuskan) dengan 

menggunakan lambang-lambang atau 

tanda-tanda sehingga makna kaidah, 

hubungan antar kaidah, dan kekhasan 

kaidah dapat diketahui dan dipahami. 

Dalam penelitian ini data yang 

didapatkan sesuai dengan konsep, 

akan disajikan dengan cara yakni 

perumusan dengan menggunakan kata-

kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis . 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, pada bagian ini akan 

dibahas mengenai permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan 

pada rumusan masalah, yakni untuk 

mengetahui bentuk, tipe, dan fungsi 

variasi bahasa dalam transaksi jual beli 

pada media online. Sebagian besar 

data diperoleh dari informan dengan 

berkomunikasi yakni dengan cara 

melakukan teknik pancing, dan 

menyimak yang meliputi percakapan 

secara lisan maupun tulisan melalui 

media sosial seperti BBM, Line, dan 

Facebook. Kedua permasalahan 

tersebut akan dibahas secara lebih 

rinci di bawah ini. 

1. Bentuk Variasi Bahasa dalam 

Transaksi Jual Beli pada Media 

Online  

Bentuk Variasi Bahasa 

Promosi Yaitu tindak tutur yang 

dilakukan penjual kepada pembeli 

yang bertujuan untuk menarik 

perhatian calon pembeli . Berikut 

contoh bentuk promosi variasi bahasa 

dalam transaksi jual beli pada media 

online. 

Bentuk Variasi Bahasa Tawar-

Menawar yaitu tindak tutur yang 

terjadi antara penjual dan pembeli 

sebelum menemukan kesepakatan. 

Bentuk Variasi Bahasa Kesepakatan. 

Yaitu tindak tutur yang terjadi setelah 

proses tawar-menawar.  Bentuk 

Variasi Bahasa Kepuasan yaitu tindak 

tutur yang dilakukan dengan maksud 

untuk menunjukan rasa puas kepada 

menjual setelah barang yang dibeli 

diterima. 

2. Tipe Variasi Bahasa dalam 

Transaksi Jual Beli pada Media 

Online  

a. Bahasa Slang 

  Salah satu variasi bahasa 

dalam transaksi jual beli pada media 

online adalah bahasa slang. Bahasa 

slang merupakan variasi bahasa yang 

bercirikan dengan kosakata yang baru 

ditemukan dan cepat berubah. 

Alwasilah (dalam Aslinda dan 

Syafyahya, 1985:18) mengungkapkan 

bahwa variasi bahasa slang dipakai 

oleh kaum muda atau kelompok sosial 

dan profesional untuk berkomunikasi. 

Pendapat Kridalaksana sejalan dengan 

pendapat Alwasilah (2006:9), yakni 

bahasa slang sebagai bahasa yang 

tidak resmi dipakai oleh kaum remaja 

atau kelompok sosial tertentu untuk 

komunikasi interen sebagai usaha 

orang di luar kelompoknya tidak 

mengerti, berupa kosakata yang 

mudah berubah-ubah. Pateda (1987:4) 

mengungkapkan bahwa slang sengaja 

dibuat untuk merahasiakan sesuatu 

kepada kelompok lain. Artinya, variasi 

ini digunakan oleh kalangan tertentu 

yang sangat terbatas dan sangat 

rahasia. Bahasa slang dalam 

pandangan masyarakat umum, 

merupakan sebuah bentuk variasi 

bahasa yang tidak memiliki aturan-

aturan yang pasti dan mengikat.  

 

b. Campur Kode 

  Campur kode adalah 

penggunaan dua bahasa atau lebih oleh 

penutur dalam suatu percakapan. 

Nababan (dalam Aslinda dan 



8 
 

Syafyahya, 1991:32) mengatakan 

bahwa campur kode adalah suatu 

keadaan berbahasa ketika orang 

mencampur dua (atau lebih) bahasa 

atau ragam bahasa dalam suatu tindak 

berbahasa tanpa ada sesuatu dalam 

situasi berbahasa yang menuntut 

percampuran bahasa. Dalam campur 

kode diselipkan unsur-unsur bahasa 

lain ketika sedang memakai bahasa 

tertentu. Lebih lanjut, Sumarsono 

(2004:202-203) menjelaskan  kata-

kata yang mengalami gejala interfensi, 

bukan pula alih kode, apalagi campur 

kode. Dalam campur kode penutur 

secara sadar atau sengaja 

menggunakan unsur bahasa lain ketika 

sedang berbicara. Oleh karena itu, 

dalam bahasa tulisan biasanya unsur-

unsur tersebut ditunjukkan dengan 

menggunakan garis bawah atau cetak 

miring sebagai penjelasan bahwa 

penulis menggunakannya secara sadar. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa campur kode 

merupakan penggunaan dua bahasa 

dalam satu kalimat atau tindak tutur 

secara sadar. 

  Chaer dan Agustina (2004:114) 

menyatakan, bahwa campur kode 

adalah pemakaian dua bahasa atau 

lebih atau dua variasi dari sebuah 

bahasa dalam suatu masyarakat tutur, 

ketika salah satu merupakan kode 

utama atau kode dasar yang digunakan 

yang memiliki fungsi dan 

keotonomiannya, sedangkan kode-

kode lain yang terlibat dalam peristiwa 

tutur itu hanyalah serpihan-serpihan 

saja. Dalam campur kode terdapat 

serpihan-serpihan suatu bahasa yang 

digunakan oleh seorang penutur, tetapi 

pada dasarnya penutur menggunakan 

satu bahasa tertentu. Serpihan di sini 

dapat berupa kata, frasa, atau unit 

bahasa yang lebih besar.  

c. Singkatan dan Akronim 

  Singkatan adalah gabungan 

huruf dari sebuah kata, dua kata, 

ataupun lebih. Cara penyebutannya 

dengan menyebutkan satu persatu 

huruf yang menjadi singkatan. 

Sedangkan akronim ialah singkatan 

yang berupa gabungan huruf awal, 

gabungan suku kata, ataupun 

gabungan huruf dan suku kata dari 

deret kata, ataupun gabungan huruf 

dan suku kata dari deret kata. Cara 

penyebutannya seperti membaca 

sebuah kata pada umumnya.  Berikut 

beberapa contoh sigkatan dan akronim 

yang dapat ditemukan dalam transaksi 

jual beli pada media online. 

 

3  Fungsi Variasi Bahasa dalam 

Transaksi Jual Beli pada Media 

Online  

  Berdasarkan data yang 

terkumpul dan dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa fungsi variasi 

bahasa yang terdapat dalam transaksi 

jual beli pada media online terbagi 

menjadi dua fungsi yakni, fungsi 

umum dan fungsi khusus. 

a. Fungsi Umum 

Secara umum variasi 

bahasa dalam transaksi jual 

beli pada media online ini 

memiliki fungsi sebagai alat 

komunikasi. Yang mana 

sangat menyatu pada pelaku 

transaksi jual beli pada media 

online, yakni penjual dan 

pembeli. Variasi bahasa dalam 

transaksi jual beli pada media 

online ini digunakan untuk 

menyalurkan maksud dari 

pembeli kepada penjual dan 

sebaliknya. Dengan variasi 

bahasa yang digunakan 

pembeli dan penjual dapat 

bebas mengekspresikan diri 

melalui bentuk-bentuk variasi 
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bahasa yang ada. Variasi 

bahasa dalam transaksi jual 

beli pada media  online sangat 

memudahkan pelaku dalam 

berkomunikasi baik secara 

langsung ataupun tidak 

langsung. Berikut beberapa 

contoh fungsi umum variasi 

bahasa dalam transaksi jual 

beli pada media online.  

b. Fungsi Khusus 

 Berdasarkan teori yang 

digunakan dalam pembahasan, 

ditemukan empat jenis fungsi 

variasi bahasa dalam transaksi 

jual beli pada media 

onlineyakni 1) fungsi emotif, 

2) fungsi konatif, 3) fungsi 

referensial, dan juga 4) fungsi 

puitik.  

 Fungsi emotif adalah 

bahasa yang digunakan dalam 

mengungkapkan perasaan 

manusia. Misalnya, rasa sedih, 

gembira, marah, kesal, kecewa, 

puas. Fungsi konatif adalah 

bahasa digunakan untuk 

memotivasi orang lain agar 

bersikap dan berbuat sesuatu. 

Usaha untuk mempengaruhi 

dan tindak tanduk orang lain 

merupakan kegiatan kontrol 

sosial. Bahasa berfungsi untuk 

mendukung kegiatan social 

agar berlangsung dengan 

lancar. Berikut beberapa 

contoh fungsi konatif yang 

dapat ditemukan dalam 

transaksi jual beli pada media 

online. Fungsi referensial 

adalah bahasa yang digunakan 

sekelompok manusia untuk 

membicarakan suatu 

permasalahan dengan topic 

tertentu. Dengan bahasa 

seseorang belajar mengenal 

segala sesuatu dalam 

lingkungannya, baik agama, 

moral, kebudayaan, 

adatistiadat, teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Sebagai alat 

komunikasi, bahasa menjadi 

media antara manusia yang 

satu dengan yang lain karena 

bahasa dapat mengungkapkan 

maksud dan pikiran kita. 

Berikut beberapa contoh fungsi 

referensial dalam transaksi jual 

beli pada media online. Fungsi 

puitik adalah bahasa yang 

digunakan untuk 

menyampaikan suatu amanat 

atau pesan tertentu, 

mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan kemauan  

dan tingkah laku seseorang. 

Sebagai alat komunikasi, 

bahasa merupakan media untuk 

menyampaikan semua yang 

kita rasakan, pikirkan dan kita 

ketahui kepada orang lain.  

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, 

penelitian mengenai penggunaan 

variasi bahasa dalam transaksi jual beli 

pada media online, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Bentuk variasi bahasa dalam transaksi 

jual beli online meliputi empat bentuk, 

yakni bentuk bentuk promosi, bentuk 

tawar-menawar, bentuk kesepakatan, 

bentuk kepuasan. Kemudian  tipe 

variasi bahasa yang digunakan dalam  

transaksi jual beli pada media online 

adalah bahasa slang, campur kode, 

singkatan, dan akronim. Bahasa slang 

yang digunakan hanya dapat dipahami 

oleh pelaku dalam transaksi jual beli 

pada media online. Campur kode yang 

ditemukan dalam transaksi jual beli 

pada media online merupakan 

pencampuran bahasa asing dengan 

bahasa Indonesia. Ditemukan pula 
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beberapa singkatan dan akromim 

untuk memudahkan para pelaku untuk 

berkomunikasi dalam transaksi jual 

beli pada media online. 

  Tidak hanya bentuk namun 

variasi bahasa dalam transaksi jual beli 

pada media online juga memiliki 

fungsi bahasa yang beragam. Variasi 

bahasa dalam transaksi jual beli pada 

media online ini memiliki dua  macam 

fungsi yakni fungsi umum dan fungsi 

khusus. Fungsi umum variasi bahasa 

dalam transaki jual beli pada media 

online ialah untuk memudahkan 

pelaku transaksi dalam berkomunikasi. 

Fungsi khusus meliputi fungsi emotif, 

fungsi konatif, fungsi referensial, dan 

fungsi puitik. 

2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

transaksi jual beli mediaonline, 

penggunaan bahasa slang, campur 

kode, singkatan, dan juga akronim 

sangatlah membantu dalam proses 

berkomunikasi. Para pembeli dan 

penjual dapat memperkaya kosakata 

yang dipahami dalam bahasa slang, 

campur kode, singkatan maupun 

akronim. Akan tetapi penggunaan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

juga jangan sampai diabaikan, apabila 

terdapat padanan kata bahasa 

Indonesia yang tepat, disarankan lebih 

baik menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

 Diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. Disarankan untuk 

penelitian selanjutnya agar meneliti 

tentang bahasa slang, campur kode, 

singkatan, dan akronim yang dilihat 

dari sudut pandang lain dari penelitian 

ini. 
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