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ABSTRAK

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah bentuk
singkatan pada bahasa alay dalam teks status facebook, dan (2) bagaimanakah
bentuk akronim pada bahasa alay dalam teks status facebook. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan: (1) bentuk singkatan pada bahasa alay dalam teks
status facebook, dan (2) bentuk akronim pada bahasa alay dalam teks status
facebook. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan
data, tahap analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Tahap pengumpulan
data melalui tiga cara, yaitu metode simak, metode cakap, dan metode
dokumentasi. Pada tahap analisis data, penulis menggunakan metode padan.
Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode padan ortografis
dengan langkah-langkah analisis data, yaitu : mengidentifikasi, mengklasifikasi,
dan menginterpretasi data. Tahap penyajian hasil analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode formal dan informal. Berdasarkan hasil analisis data bentuk
singkatan dan akronim pada bahasa alay dalam teks status facebook diperoleh
temuan sebagai berikut. Pertama, bentuk singkatan dan akronim pada bahasa alay
dalam teks status facebook dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu singkatan menggunakan
huruf awal kapital, dan singkatan perpaduan huruf dan angka. Kedua, bentuk
singkatan dan akronim pada bahasa alay dalam teks status facebook dibagi
menjadi 2, yaitu akronim yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan  akronim
yang ditulis dengan huruf kecil.

Kata kunci : Bentuk penyingkatan, Akronim, Facebook.



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi.

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antarindividual melalui sistem

simbol, tanda, atau tingkah laku (Chaer dan Agustina, 2004:17). Komunikasi dapat

dibedakan menjadi nonverbal dan verbal. Komunikasi nonverbal berlangsung tanpa

suara, misalanya gerakan tangan, pluit, tanda-tanda, kedipan lampu, dan sebagainya,

sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai

alatnya baik media lisan maupun tulisan.

Salah satu aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi adalah penggunaan bahasa

dalam media elektronik. Perkembangan zaman menuntut setiap individu untuk

menguasai teknologi, salah satunya pada media internet. Internet menyediakan

berbagai kemudahan, sehingga banyak manusia yang menggemarinya. Internet juga

mempunyai berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan untuk mencari informasi.

Jejaring sosial yang banyak diminati saat ini adalah facebook. Facebook

merupakan salah satu jaringan sosial yang anggotanya dapat berinteraksi  dengan

orang lain di seluruh dunia. Penggunanya dapat bergabung dalam sebuah komunitas

untuk melakukan koneksi dan berinteraksi. Facebook bisa juga diartikan sebagai

media pertukaran informasi, karena di dalamnya berisi tentang kabar berita seputar

penggunanya yang dapat dilihat oleh orang lain.
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Sebagai sebuah jaringan sosial, para pengguna facebook pun berasal dari

berbagai latar sosial dan wilayah yang berbeda serta bahasa yang beragam pula.

Tidak menutup kemungkinan apabila dalam satu akun facebook terdapat masyarakat

aneka bahasa atau masyarakat multilingual (multilingual society). Menurut

Sumarsono “Masyarakat aneka bahasa adalah masyarakat yang mempunyai beberapa

bahasa. Masyarakat demikian terjadi karena beberapa etnik ikut membentuk

masyarakat, sehingga dari segi etnik bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk

(plural society). Keragaman sosial tersebut menimbulkan variasi atau ragam bahasa.

Ragam bahasa facebook adalah ragam bahasa tidak baku (informal).

Pemakaian ragam bahasa yang demikian mempunyai tujuan agar pembicaraan lebih

komunikatif, santai, dan akrab. Pembicaraan yang dilakukan dalam facebook adalah

seputar kehidupan sehari-hari dan obrolan ringan lain yang mengarah pada obrolan

basa-basi, sehingga akan lebih komunikatif apabila penggunanya memilih ragam

informal daripada menggunakan ragam formal.

Remaja merupakan bagian dari kelompok sosial pengguna bahasa.

Penggunaan bahasa remaja dimaksudkan untuk mencari simpati agar mendapatkan

perhatian dari orang lain, agar memberi kesan keren, gagah, gaul, tenar, dan modern,

sebagai identitas atau jati diri. Pada praktiknya, remaja gemar menciptakan bahasa

yang artinya diplesetkan dengan tujuan untuk menyulitkan pemahaman orang di luar

kelompok pemakai bahasa remaja tersebut, yang menciptakan identitas tersendiri.

Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang memanfaatkan bahasa

tulis sebagai alat komunikasi utama. Penggunaan singkatan dan akronim oleh remaja

terlihat pada media facebook. Fenomena yang terlihat pada remaja yang
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menggunakan bahasa singkatan dan akronim untuk berkomunikasi antara kelompok

remaja satu dengan yang lain. Ada dua media yang biasa digunakan para pengguna

facebook untuk menulis status. Pertama, melalui computer atau laptop dan kedua,

melalui perangkat telepon genggam (mobile phone). Status yang ditulis melalui

mobile phone dapat lebih singkat daripada melalui computer atau laptop.

Singkatan dan akronim ini sering dijumpai pada media sosial facebook.

Dalam penulisan singkatan dan akronim harus memperhatikan syarat-syarat yang

ditentukan seperti jumlah suku kata singkatan dan akronim jangan melebihi jumlah

suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Ada beberapa contoh singkatan dan

akronim pada media sosial facebook.

a. Singkatan, contoh : (1). ABG, (2) BRB, (3) CLBK, (4) DL, (5) EGP, (6)

GJ, (7) GPL, (8) GPP, (9) HTS,(10) JJS, (11) MBB, (12) OKB, (13) PHO,

(14) PHP, (15) PP, (15) SKSD, (16) TTDJ, (17) TTP, (18) TTM.

b. Akronim, contoh : (1) ALAY, (2) BIGOS, (3) BIMOLI, (4) BONYOK, (5)

BUKBER, (6) CAPER, (7) CARMUK, (8) COKER, (9) CUMI, (10)

DUMAY, (11) GAPTEK, (12) GATOT, (13) JABLAI, (14) JADUL, (15)

KUPER, (16) MAHO, (17) MALMING, (18) OMDO.

Bahasa dalam status facebook melalui mobile phone menarik untuk diteliti,

karena beberapa diantaranya mempunyai kemiripan dengan penelitian terdahulu, akan

tetapi penelitian-penelitian terdahulu lebih memfokuskan bahasa dalam Short

Message Service (SMS), yang banyak menggunakan singkatan dan akronim. Para

remaja seringkali mencipatkan ragam bahasa baru seperti bentuk penyingkatan dan

akronim. Penggunaan singkatan dan akronim tersebut selain disebabkan keterbatasan
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ruang dan karakter, juga adanya sifat kreatif si penulis status dalam menyingkat,

meringkas, ataupun mengubah suatu kata.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikaji bentuk singkatan dan akronim.

Alasan dari memilih judul tersebut karena ingin mengetahui bentuk singkatan dan

akronim yang terdapat dalam media sosial, khususnya media sosial facebook. Selain

itu, menurut sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian lain yang menjadikan teks

status facebook sebagai objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat beberapa

rumusan masalah, sebagai berikut.

1) Bagaimanakah bentuk singkatan bahasa alay yang terdapat pada teks status

facebook?

2) Bagaimanakah bentuk akronim bahasa alay yang terdapat pada teks status

facebook?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1) untuk mendeskripsikan bentuk singkatan yang terdapat pada teks status

fecebook ; dan
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2) untuk mendeskripsikan bentuk akronim yang terdapat pada teks status

facebook. Selain itu, agar para remaja ataupun masyarakat dapat megetahui

perbedaan singkatan dengan akronim.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1) Pengembangan ilmu pengetahuan bahasa di bidang linguistik   khususnya

kajian sosiolinguistik.

2) Peningkatan wawasan tentang kajian bahasa khususnya dalam bentuk

singkatan dan akronim pada media sosial facebook.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut :

1) penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan sebagai

referensi pada penelitian sejenis berikutnya; dan

2) bagi lembaga bahasa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi

sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan bahasa pada masa yang akan

datang agar penggunaan dan pembetukan singkatan dan akronim dalam

Bahasa Indonesia, khususnya pembentukan istilah-istilah tertentu menjadi

lebih baik.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan

Dalam beberapa penelitian ilmiah, umumnya penulis selalu memiliki bahan

rujukan terhadap penelitian sebelumnya. Begitu pula dengan penelitian ini, penulis

mengambil beberapa rujukan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbagan untuk

mengetahui bentuk singkatan dan akronim pada media sosial facebook.

Penelitian yang berhubungan dengan singkatan dan akronim sudah pernah

dilakukan oleh beberapa orang, di antaranya penelitian Nugroho (2000) yang berjudul

Register Chatting di dalam Internet. Kajian ini mendeskripsikan wujud pemakaian

bahasa Indonesia di dalam chatting serta unsur-unsur linguistik dan non linguistik

yang mempengaruhi pemakaian bahasa Indonesia di dalam chatting. Hasil dari

penelitian tersebut menyatakan bahwa wujud pemakian Bahasa Indoesia terdapat

kekhasan pengejaan kata yang terbagi menjadi : (1) Penerapan ejaan lama, (2)

Penarapan bahasa daerah, (3) penerapan ejaan asing, kemudian kekhasan

penanggalan fonem dan suku kata terdiri dari : (1) penanggalan fonem konsonan di

awal kata, (2) penanggalan konsonan di akhir kata, (3) penaggalan fonem konsonan

di tengah kata, (4) penaggalan fonem konsonan suku kata. Terdapat juga pemakian

afiks dialek Jakarta.

Penelitian Alanudin yang berjudul “Bentuk-bentuk Singkatan Bahasa

Indonesia pada Iklan Mini Studi Kasus Kompas” pada tahun (2003) mendeskripsikan
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dan mengklasifikasikan jenis-jenis singkatan pada iklan mini Kompas. Dalam skripsi

tersebut memaparkan tentang adanya singkatan pada iklan mini tersebut yang

memiliki beberapa makna atau pengertian yang berbeda.

Penelitian Puspitandari (2004) yang berjudul “Ragam Bahasa Short Massage

Service”. Kajian tersebut mendeskripsikan bentuk-bentuk kebahasaan SMS dan

campur kode dalam Short Massage Service (SMS). Kekhasan tersebut adalah bentuk

penyingkatan, perubahan fonem atau suku kata, peringkasan bentuk kata, dan variasi

pemendekan kata, sedangkan bentuk kalimat dalam SMS ditulis dengan

menghilangkan (melepaskan) salah satu unsure inti dalam kalimat.

Penelitian Irawati dalam judul makalahnya yang berjudul “Singkatan dan

Akronim dalam Media Chatting dan SMS (Analisis Komunikasi Teks dalam Internet

dan Telpon Seluler) pada tahun (2007)”. Dalam skripsi tersebut dideskripsikan

tentang pemakaian singkatan dan akronim pada media SMS dan Chatting yang

dianggap memiliki keunikan, yaitu menggunakan bahasa yang singkat, tepat dan

mudah dimengerti.

Penelitian Husada (2007) yang berjudul “Register Chatting Surakarta.

Penelitian tersebut menghasilkan keunikan bentuk-bentuk register dalam chatting”.

Keunikan tersebut berupa : pemakaian kata ganti sapaan, peulisan ejaan yang tidak

perlu, kekhasan penanggalan fonem dan suku kata, pemakaian afiks dialek Jakarta,

pemakaian morfem partikel dialek Jakarta, dan pemakaian singkatan-singkatan.

Dalam penelitian ini juga membahas cara chatter mengenal register chatting,
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diantaranya bertanya pada chatter lain, insiatif berpikir sendiri proses belajar panduan

dari orang lain, ikut-ikutan atau pengaruh langsung media internet, dan intensitas

aktivitas chatting.

Penelitian Riswati (2008) yang berjudul “Pemakaian Bahasa SMS dalam

Rubrik SMS Gaul di Solo Post”. Kajian ini mendeskripsikan tentangan pemakaian

bahasa, singkatan, dan akronim. Permainan bahasa berkaitan dengan permainan kata,

huruf, dan symbol serta variasi perubahan huruf. Permainan angka dijabarkan sebagai

angka sebagai referesentasi kata atau suku kata bahasa Indonesia, Inggris, visualisasi

lambang bunyi dan lambang frekuensi pembacaan. Singkatan dan akronim terjadi

proses pengekalan. Pengekalan tersebut diklasifikasikan menjadi pengekalan satu

huruf, pengekalan dua huruf yang berasal dari huruf pertama da ketiga dari suatu

kata, pengekalan tiga huruf, kemudian pengekalan huruf yang tidak beraturan atas

dasar perubahan ataupun penggantian fonem. Wujud ragam bahasa pada pemakaian

bahasa SMS RSG di Solo Post, campur kode, dan interferensi.

Penelitian Handayani (2009) yang berjudul “Pemakaian Bahasa dalam

Chatting pada Ponsel : Studi Kasus Aplikasi Chatting Mig33”. Dalam penelitian

tersebut ditemukan pemakaian bentuk-bentuk kebahasaan, seperti kependekan,

penyimpangan ejaan, pemanjangan huruf, subsitusi bunyi, dan penggunaan

kombinasi huruf dan angka. Selain itu peneliti juga mendeskripsikan penggunaan

emotikon sebagai bentuk utuk mengungkapkan emosi penutur.
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Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama mengangkat

judul tentang singkatan dan akronim. Akan tetapi, dalam skripsi tersebut

menggunakan internet secara umum. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan dalam

media internet secara khusus, seperti yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

penelitian pada media internet khususnya pada media sosial facebook. Selain itu,

penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, terutama

mengenai objek penelitian yang baru pertama kali disinggung. Objek pada penelitian-

penelitian sebelumnya sebagian besar berasal dari media Chatting dan SMS.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penelitian tetang bentuk

penyingkatan dan akronim pada media sosial facebook belum ada yang meneliti.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sosiolinguistik

Sosiolinguistik sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji

mengenai bahasa dan hubungannya dalam pemakaiannya di masyarakat. Ini berarti

bahwa sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan

sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu

(Sumarsono, 2004:1).

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan

linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan erat. Sosiologi

merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat,

lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi
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berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada.

Dengan mempelajari lembaga-lembaga, proses sosial dan segala masalah sosial di

dalam masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan

lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi, dan menempatkan diri dalam

tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang

ilmu yang mempelajari tentang bahasa, atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai

objek kajiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah

bidang ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan

penggunaan bahasa itu dalam masyarakat (Chaer dan Agustina 2003: 2).

2.2.2 Variasi Bahasa

Sebagai sebuah langue sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang

dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu. Namun, karena penutur bahasa

tersebut, meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia,

yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret, yang disebut parole, menjadi tidak

seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi.

Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang

dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh

penuturnya yang tidak homogen. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan

terjadinya keragaman bahasa. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa

tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang

sangat luas. Menurut Chaer dan Agustina (1995: 81), dalam hal variasi bahasa atau
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ragam bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa dilihat

sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa

itu. Jadi, variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan

keragaman fungsi bahasa. Andaikata penutur bahasa itu adalah kelompok yang

homogen, baik etnis, status sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau

keragaman itu tidak ada, artinya bahasa itu jadi seragam. Kedua, variasi atau ragam

bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan

masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima atau

ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan

adanya keragaman social dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial.

Dalam Chaer dan Agustina (1995: 81), para ahli memiliki pandangan yang

berbeda-beda mengenai variasi bahasa. Hartman dan Strok (1972) membedakan

variasi beradasarkan kriteria (a) latar belakang geografi dan sosial penutur, (b)

medium yang digunakan, dan (c) pokok pembicaraan. Preston dan Shuy (1979)

membagi variasi bahasa, khususnya untuk bahasa Inggris Amerika berdasarkan (a)

penutur, (b) interaksi, (c) kode, dan (d) realisasi. Halliday (1970, 1990) membedakan

variasi bahasa berdasarkan (a) pemakaian yang disebut dialek, dan (b) pemakaian,

yang disebut register. Sedangkan Mc David (1969) membagi variasi bahasa ini

berdasarkan (a) dimensi regional, (b) dimensi sosial, dan (c) dimensi temporal.

2.2.3 Ragam Bahasa

Kridalaksana (2006:142) menegaskan bahwa ragam bahasa adalah variasi

bahasa menurut penggunaanya yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan
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medium pengungkapan. Jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut

penggunaannya, yang timbul menurut situasi dan fungsi sosial yang memungkinkan

adanya variasi tersebut. Pateda (dalam Chaer 1988: 52) menjelaskan bahwa ragam

bahasa setidaknya terdapat tiga hal, yaitu pola-pola bahasa yang sama, pola-pola

bahasa yang dapat dianalis secara deskriptif, dan pola-pola yang dibatasi oleh makna

tersebut dipergunakan oleh penuturnya untuk berkomunikasi. Ragam bahasa dibagi

menjadi dua sebagai berikut :

2.2.3.1 Ragam Bahasa Baku

Bahasa baku merupakan salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan

tolok ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik secara

lisan mau tulisan. Kata “baku” berarti tolok yang berlaku untuk kuantitas atau

kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan (KKBI, 2008: 123). Bahasa baku

atau bahasa standar adalah bahasa yang mmiliki nilai komunikatif yang tinggi, yang

digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan

resmi dan pergaulan sopan yang terkait oleh tulisan baku, ejaan baku, serta lafal baku

(Junus dan Arifin Banasuru, 1996:62). Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang

dijadikan acuan norma bahasa dan penggunaannya, baik secara lisan maupun tulisan.

Ada beberapa pengertian bahasa baku menurut para ahli (dalam Chaer dan

Agustina, 1995: 251-252):

1) Halim (1980) berpendapat bahwa bahasa baku adalah bahasa yang

dilembagakan dan diakui oleh sebagian kelompok pemakainya sebagai bahasa

resmi dan kerangka rujukan norma bahasa serta penggunaannya. Bahasa baku
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sebagai kerangka rujukan memiliki norma dan kaidah yang dijadikan tolok

ukur benar atau tidaknya penggunaan bahasa. Sedangkan, bahasa tidak baku

adalah bahasa yang tidak dilembagakan dan cenderung menyimpang dari

norma bahasa baku.

2) Dittmar (1976:8) mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam ujaran dari

satu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi

pergaulan social atas kepentingan dari berbagai pihak yang dominan di dalam

masyarakat itu. Tindakan pengesahan norma itu dilakukan melalui

pertimbangan nilai yang bermotivasi sosiopolitik.

3) Hartman dan Stork (1972:218) mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam

bahasa yang secara social lebih digandrungi, seringkali lebihbrdasarkan pada

ujaran orang-orang yang berpendidikan  di dalam dan di sekitar pusat

kebudayaan dan atau politik suatu masyarakat tutur.

4) Pie dan Geynor (1954:203) mengatakan bahwa bahasa baku adalah dialek

suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan melebihi dialek-dialek

lainnya, dan disepakati penutur dialek-dialek lain sebagai bentuk bahasa yang

paling sempurna.
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Chaer, 1995: 254-255 ciri-ciri bahasa baku sebagai berikut.

a. Kemantapan yang dinamis

Bahasa baku memiliki kaidah dan aturan yang tetap, tetapi luwes/dinamis.

Keluwesan tersebut memungkinkan bahasa baku menerima sistem perubahan dan

perkembangan, baik kaidah garamatikal, kosakata, peristilahan maupun berbagai

ragam gaya di bidang sintaksis dan semantik. Dengan kata lain, bahasa baku

memiliki ciri dinamis yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan

perubahan budaya yang dialami oleh masyarakat penuturnya. Ciri ini dapat

dicapai dengan melakukan kodifikasi (pencatatan) terhadap dua aspek bahasa,

yakni bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya, dan bahasa yang

berkenaan dengan strukturnya sebagai suau sisem komunikasi. Pencatatan pada

dua aspek bahasa tersebut akan menghasilkan kumpulan kaidah struktur bahasa

yang berisi penjabaran kosakata dan bentuk baku yang sudah ditentukan.

b. Kecendekiaan

Bahasa baku memiliki ciri kecendekiaan agar dapat digunakan dalam ilmu

pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Ciri ini dapat dicapai dengan

memperkaya kosakata dalam berbagai aspek kegiatan dan keilmuan yang tampak

secara struktual.
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c. Kerasionalan

Kerasionalan bahasa tampak pada penggunaan bahasa baik di bidang kosakata

maupun struktur sintaksis. Kerasionalan bahasa baku sangat tergantung pada

kecendekiaan penutur untuk menyusun kalimat yang diterima secara logika.

2.2.3.2 Ragam Bahasa tidak Baku

Ragam bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang biasa yang digunakan

kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan dan pengucapan yang tidak biasa

dipakai oleh mereka yang berpendidikan. (Alwasilah, 1985 : 116). Ragam bahasa

tidak baku tidak memiliki kaidah bahasa indonesia yang benar. Ragam bahasa tidak

baku terbentuk karena orang tidak mau terbelenggu oleh watak konservatif ragam

baku dan selalu ingin bersifat inovatif, sehingga timbullah penyimpangan-

penyimpangan yang berwujud penyusutan atau penyingkatan.

Poedjasoedarmo (1984:113―115) menjelaskan ragam informal ditandai dengan

ciri-ciri sebagai berikut.

a. Adanya penanggalan-penanggalan baik penanggalan bab ide pokok,

penanggalan kalimat, penanggalan klausa atau frase, penanggalan kata,

penanggalan fonem dan suku kata. Semakin banyak penanggalan terjadi,

semakin santailah suasana tutur yang menyertai wacana itu. Sebaliknya,

semakin sedikit penanggalan terjadi, semakin formallah suasana tutur yang

menyertainya.
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b. Kalimat-kalimat yang terpakai di dalam tipe tutur ini biasanya ditandai oleh

penggunaan kata tunjuk ini dan itu, partikel sih, deh, dong, kok, dan juga

interjeksi seperti lho, lha, aduh, e, dan sebagainya.

c. Istilah sapaan (term of address) yang dapat digunakan untuk menunjukkan

sifat akrab antara satu orang dengan orang kedua biasanya juga digunakan di

dalam ragam bahasa informal. Kata-kata yang terpakai pun biasanya juga

berbentuk ringkas (le, nok, nduk, mas, bu, jeng, dan sebagainya).

d. Adanya bentuk-bentuk campur

e. aduk dari bahasa, baik bahasa asing maupun bahsa daerah.

f. Adanya struktur sintaktik yang menyimpang dari kelaziman kebahasaan. Jadi,

gramatikal S, P, dan O tidak terpenuhi.

g. Topik pembicaraan yang tidak tentu, berganti topik secara tiba-tiba dari satu

topik ke topik lainnya. Bahkan kadang-kadang tuturan bersifat tidak relevan

dengan topik pembicaraan.

h. Pilihan komponen wacana pun tidak lugas, artinya boleh dipakai kata-kata,

ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat yang mengandung bermacam-

macam konotasi dan menimbulkan berbagai kesan yang aneh.

Pemakaian bahasa dalam facebook umumnya menggunakan ragam bahasa

informal. Hal tersebut disebabkan bahasa informal lebih komunikatif dan akrab selain

itu karena situasi yang dihadapi bukanlah dalam situasi yang resmi. “Bahasa dalam

situasi tidak resmi biasanya ditandai oleh keintiman dan di sini berlaku pula asal

orang yang diajak bicara mengerti” (Mansoer Pateda, 1987:70). Oleh karena itu,
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dalam menggunakan bahasa, penutur juga harus memperhatikan situasi yang

melatarbelakanginya.

2.2.4 Bahasa Slang

Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Variasi ini

digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui oleh

kalangan di luar kelompok itu. Oleh karena itu, kosa kata yang digunakan dalam

slang selalu berubah-ubah (Chaer dan Agustina, 2004:67).

Slang banyak digunakan kaum remaja untuk berkomunikasi dengan sesama

dalam keadaan santai dan berfungsi untuk menjalin keakraban. Bahasa ini juga

digunakan sebagai identitas keakraban dan kelompok sehingga ada kemungkinan

bahwa kelompok yang berbeda akan menggunakan kosa kata yang berbeda pula.

Sebagian besar kata-katanya dibentuk seolah-olah merupakan kata biasa yang

digunakan orang dalam percakapan sehari-hari.

2.2.5 Bahasa Alay

Bahasa Alay muncul pertama kalinya sejak ada program SMS (Short Message

Service) atau pesan singkat dari layanan operator yang mengenakan tarif per karakter

ataupun per SMS yang berfungsi untuk menghemat biaya. Namun, dalam

perkembangannya kata-kata yang disingkat tersebut semakin melenceng, apalagi

sekarang sudah ada situs jejaring sosial. Penerapan bahasa alay sudah diterapkan di

situs jejaring sosial tersebut, yang lebih parahnya lagi sudah bukan menyingkat kata

lagi, namun sudah merubah kosa katanya bahkan cara penulisannya pun bisa
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membuat sakit mata orang yang membaca karena menggunakan huruf besar kecil

yang diacak ditambah dengan angka dan karakter tanda baca. Bahkan arti kosa

katanya pun melenceng jauh dari yang dimaksud.

2.2.6 Singkatan dan Akronim

Menurut EYD (1972) kaidah penulisan singkatan dan akronim sebagai

berikut.

2.2.6.1 Singkatan

Singkatan adalah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih.

Dalam penulisan singkatan terdapat macam-macam bentuk penulisan singkatan yang

sesuai ejaan bahasa Indonesia. Berikut bentuk penulisan singkatan :

a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Singkatan

ini diikuti dengan tanda titik dibelakang tiap-tiap singkatan itu.

Contoh :

A.H. Nasution Abdul Haris Nasution

H. Hamid Haji Hamid

S.Pd. Sarjana Pendidikan

Catatan: Untuk singkatan pada penulisan nama, gelar, atau jabatan diambil satu huruf

atau lebih dari kata tersebut yang merupakan deratan huruf pada kata tersebut dan

itulis diawali dengan huruf kapital. Penulisan selalu diikuti dengan tanda titik untk

memisahkan singkatan kata yang satu dengan singkatan kata kedua.
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b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan

atauorganisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal

pada tiaptiap kata . Bentuk singkatan ini ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti

degan tanda titik.

Contoh :

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

SD sekolah dasar

KTP kartu tanda penduduk

c. Singkatan kata yang berupa gabungan huruf dari satu kata yang diikuti dengan

tanda titik.

Contoh :

jml. Jumlah

kpd. Kepada

tgl. Tanggal

hlm. Halaman

d. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua atau tiga kata, biasanya

disingkat dengan mengambil huruf awal pada tiap-tiap kata, kemudian diakhiri

dengan tanda titik.

Contoh :

dll. dan lain-lain

dsb. dan sebagainya

Yth. Yang terhormat

dst. dan seterusnya
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dkk. Dan kawan-kawan

e. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf (lazim digunakan dalam

surat menyurat). Singkatan ini di tulis dengan huruf kecil dan diikuti oleh tanda titik

antar huruf pada singkatan.

Contoh :

a.n. atas nama

d.a. dengan alamat

u.b. untuk beliau

u.p. untuk perhatian

a.l. antara lain

f. Singkatan untuk lambang kimia, singkatan satuan, takaran, timbangan, dan

mata uang. jenis singkatan ini tidak diikuti oleh tanda titik.

Contoh :

cm centimeter

Kg kilogram

Rp rupiah

g. Singkatan huruf dan angka yang disingkat dengan mengkombinasikannya

menggunakan angka karena memiliki kesamaan awalan huruf. Angka digunakan

untuk menunjukkan jumlah huruf pada singkatan atau dapat pula menunjukkan

tanggal, jenjang, serta tipe.

Contoh :

S1 Strata satu

D3 Diploma tiga
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2.2.6.2 Akronim

Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata dari

deret kata yang diperlakukan sebagai kata. akronim bisa dibaca secara langsung. Ada

beberapa aturan dalam penulisan akronim, yaitu :

a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis

selurhnyadengan huruf capital.

Contoh :

ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

LAN Lembaga Administrasi Negara

PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia

IKIP Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

SIM Surat Izin Mengemudi

b. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan

suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital.

Contoh :

Akabri Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Iwapi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

Kowani Kongres Wanita Indonesia

Sespa Sekolah Staf Pimpinan Administrasi
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c. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata,

ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf

kecil.

Contoh :

pemilu pemilihan umum

radar radio detecting and ranging

rapim rapat pimpinan

rudal peluru kendalitilangbukti pelanggaran

2.2.7   Media Sosial Facebook

Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di

dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial berkomunikasi,

berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan membangun

jaringan.

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari

2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa kelahiran 14

Mei 1984. Atau dapat juga diartikan facebook adalah jejaring sosial dimana semua

pengguna dapat menambahkan foto profil, kontak, dsb. Tidak jarang juga media

sosial facebook ini dijadikan tempat ajang curhatnya para remaja, menyampaikan

sebuah informasi, dan untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Sehingga

kebanyakan para remaja pada zaman sekarang ini, banyak menggunakan bahasa

tulisan dan singkatan-singkatan yang mereka buat dan menjadi tren.
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Fredy Yusman Kapang (2009:19) mengemukakan facebook mempunyai fitur

yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya. Fitur-fitur tersebut antara lain :

1. Home (Beranda)

Home atau beranda adalah halaman pertama saat pengguna membuka situs

facebook. Beranda adalah halaman pribadi. Melalui beranda, pengguna dapat melihat

dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam faebook. Dalam menu beranda terdapat

news feed yang berisi informasi perubahan terbaru pada profil teman-teman lainnya,

status updates yang berisi daftar semua aktivitas pengguna facebook, foto, serta fitur-

fitur menarik lainnya.

2. Profil

Profil adalah halaman yang dapat dilihat orang lain tentang pengguna

facebook. profil menggambarkan semua hal yang mereka tahu tentang pengguna di

kehidupan nyata, dan hal yang ingin disampaikan tentang diri pengguna. Profil disini

berbicara segala informasi dari pengguna, seperti informasi umum (jenis kelamin,

kota asal, status hubugan, pandangan politik dan agama), informasi kontak (email,

alamat sekarang, yahoo dan situs web), informasi pendidikan dan pekerjaan

(perguruan tinggi, perusahaan dan jabatan tinggi), informasi pribadi (aktivitas, minat,

music favorit, acara tv favorit, film favorit, buku favorit dan kutipan favorit).

3. Wall (dinding)

Pada menu profil terdapat sebuag fitur yang disebut wall atau dinding.

Dinding merupakan media pertukaran informasi yang berisi pesan singkat, komentar,

testimoni dari tema-teman.
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4. Friends (teman)

Facebook dirancang dengan tujuan untuk  mencari rekanan atau teman dengan

sistem jaringan. Teman adalah hal yang paling mendasar dalam jaringan sosial

facebook.

5. Inbox (pesan masuk)

Inbox atau pesan masuk merupakan fitur untuk melihat pesan masuk yang

dikirim oleh teman sesame facebook. Adapun fasilitas lain yang terdapat dalam

facebook adalah chatting, gruop, games, musik, video, dan sebagainya.

2.2.8 Teks Status Facebook

Teks status facebook adalah tempat menceritakan atau mengungkapkan

perasaan yang dituangkan ke dalam sebuah status untuk mencari simpati dari

pengguna facebook lain. Dalam sebuah status tersebut para pengguna facebook gemar

menciptakan bahasa yang artinya diplesetkan. Pengguna facebook sering kali

menggunakan bahasa singkatan dan akronim pada status facebook. Berikut bentuk

contoh singkatan dan akronim bahasa alay pada teks status facebook.

Contoh singkatan :

Contoh akronim :

BAB III
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena

data yang diteliti berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Penelitian kulaitatif yaitu

metode pengkajian atau metode penelitian terhadap suatu masalah yang tidak di

desain atau dirancang menggunakan metode statistik (Subroto, 2007:5).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti mencatat dengan teliti dan

cermat data yang terwujud kata-kata, kalimat, wacana, gambar-gambar, atau foto,

kemudian peneliti melakukan analisis data untuk membuat kesimpulan umum.

Dikatakan deskriptif sebab penelitian ini dilaksanakan semata-mata hanya didasarkan

pada fakta-fakta atau fenomena yang ada secara empiris hidup pada penuturnya,

sehingga hasilnya adalah bahasa yang mempunyai sifat pemaparan yang apa adanya

(Sudaryanto, 1992:62).

Metode ini sesuai dengan tujuan yaitu mengetahui bentuk singkatan dan

akronim dalam jejaring sosial facebook. Deskripsi tersebut diperoleh dari hasil

observasi pengamatan dengan mengambil data secara langsung di media sosial

facebook.
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3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna facebook. Sedangkan sampel

dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling yakni mengunakan sistem

acak dalam tahap menentukan informan dan penelitian ini hanya mengambil lima

orang dari 30 informan dari keseluruhan populasi dengan tujuan data yang dihasilkan

lebih maksimal.

3.3 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa tulis yang berupa singkatan

dan akronim bahasa alay pada teks status facebook. Sumber data adalah asal data

penelitian ini diperoleh melalui beranda sebagai tumpuan dalam penelitian. Sumber

data dalam penelitian ini adalah teks status facebook dan informasi dari anggota

facebook untuk mengetahui kependekan dari data yang berupa singkatan dan akronim

yang belum diketahui peneliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian diperlukan metode dan teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menurut Sudaryono (dalam Muhammad,

2011:203), metode adalah cara yang harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah

cara melaksanakan metode. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
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a. Metode Simak

Metode simak merupakan metode yang dilakukan dengan penyimakan, yang

disejajarkan dengan metode observasi. Metode simak menurut Sudaryanto

(1993:133) mencakup teknik sebagai berikut: (1) teknik sadap, secara praktis metode

simak dilakukan dengan penyadapan. Seorang peneliti dalam rangka mendapatkan

data, ia harus menggunakan kecerdikannya untuk menyadap pembicaraan informan;

(2) teknik simak libat cakap, dalam kegiatan menyadap seorang peneliti harus

berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan, sehingga peneliti

melakukan dialog secara langsung dengan informan. Keikutsertaan peneliti bersifat

fleksibel, yaitu seorang peneliti dapat bersifat aktif maupun reseptif, dikatakan aktif

apabila seorang peneliti aktif berbicara dalam proses dialog, sedangkan bersifat

reseptif apabila seorang peneliti karena faktor subjektif ataupun objektif hanya

mendengarkan apa yang dikatakan oleh informan; (3) teknik simak bebas libat cakap,

dalam teknik ini seorang peneliti tidak dilibatkan secara langsung untuk ikut

menentukan pembentukan dan pemunculan calon data kecuali hanya sebagai

pemerhati terhadap calon data yang terbentuk dan muncul dari peristiwa kebahasaan

yang berada diluar dirinya; (4) teknik rekam, dalam hal ini peneliti berusaha

merekam pembicaraan dengan informan yang dilakukannya tanpa sepengetahuannya,

serta digunakan sebagai bukti penelitian; (5) teknik catat, disamping perekaman

penelitian ini juga menggunakan teknik catat pada kartu data yang dilanjutkan pada

klasifikasi data. Secara khusus, peneliti menggunakan metode simak dengan teknik
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sadap. Teknik lanjutan yang peneliti gunakan dalam menjalankan metode ini adalah

teknik dokumentasi.

Dalam pengumpulan data dengan metode simak, peneliti menggunakan teknik

sadap. Mengingat bahasa yang disadap dalam penelitian ini berwujud tulis, maka

terlebih dahulu dijelaskan teknik mendapatkan data dari bahasa tulis.

Untuk mendapatkan data dari bahasa tulis, peneliti melakukan penyadapan

dengan cara membaca, mengamati, mendownload, dan setelah itu mencatat data yang

termasuk singkatan dan akronim pada teks status facebook. Data tersebut dicatat dan

diklasifikasikan sesuai dengan fenomena kebahsaan, kemudian dilakukan penomoran

data sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan nomor urut.

b. Metode Cakap

Metode cakap atau di dalam penelitian ilmu sosial dikenal dengan metode

wawancara (interview) merupakan salah satu medote yang digunakan dalam tahapan

penyediaan data (Sudaryanto, 1993:137). Dalam hal ini, langkah yang dilakukan oleh

peniliti  untuk mendapat data menggunakan metode cakap, yaitu peneliti menanyakan

apakah kependekan dari singkatan dan akronim pada status facebook yang belum

dipahami oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

mengenai singkatan dan akronim yang terdapat pada status facebook.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
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sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film

dan lain-lain.

Dalam penelitian ini data yang dipilih berdasarkan media sosial facebook

yaitu dari teks status facebook, yang merupakan bentuk singkatan dan akronim.

Kemudian data dikumpulkan dengan cara mengcapture (memfoto) dan diprinout.

Data tersebut diperoleh melalui status facebook yang ditulis para remaja melalui

beranda.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menerapkan metode padan. Metode padan

yaitu metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual

tertentu dengan memakai alat penentuan yang berada diluar bahasa, terlepas dari

bahasa, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. (Sudaryanto dan

Subroto, 2007:59). Metode padan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

padan ortogarafis, yaitu alat penentunya adalah bahasa tulis yang terdapat dalam teks

status facebook.



30

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data sebagai

berikut.

a. Mengidentifikasi data

Dalam tahap ini, data-data yang telah dikumpulkan diidentifikasi untuk

mengetahui mana yang akan dijadikan sebagai data. Data yang dimaksud berupa

singkatan dan akronim bahasa alay.

b. Mengklasifikasi data

Tahapan selanjutnya yaitu mengklasifikasi data. Data yang sudah diidentifikasi

atau dipilih menjadi bahan penelitian diklasifikasikan berdasarkan bentuk singkatan

dan aronim bahasa alay.

c. Menginterpretasi data

Pada tahap ini peneliti akan menafsirkan data yang berupa singkatan dan akronim

pada teks status facebook. Data yang sudah diklasifikasi kemudian dideskripsikan

dan dianalisis menggunakan teori yang sudah ditentukan.

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Hasil analisi data pada penelitian ini disajikan menggunakan metode formal

dan informal. Metode formal adalah perumusan dengan menggunakan tanda-tanda

atau lambang-lambang, sedangkan metode informal adalah perumusan dengan

menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto dalam Jati Kesuma, 2007: 71).

Tanda-tanda atau lambang yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

tanda kurung biasa (...) yang digunakan sebagai penyebutan nomor data, urutan data
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atau arti dari suatu kata, tanda garis miring rangkap (/.../) untuk satuan fonem, tanda

hubung (-). Metode informal yaitu perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa

atau uraian. Pada metode informal ini akan menjelaskan hasil analisis data yang jika

dibaca dapat langsung dipahami. Hasil data tersebut berupa singkatan dan akronim

bahasa alay pada status facebook.
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BAB IV

PEMBAHASAN

Bagian bab ini membahas tentang bentuk singkatan dan akronim pada bahasa

alay dalam teks status facebook. Pemilihan facebook sebagai media social tersebut

banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Facebook kini menjadi primadona yang

mendapat respon paling banyak dari masyarakat, karena facebook mampu mencakup

berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kini mayoritas

masyarakat yang memakai facebook sudah dapat menggunakan aplikasi facebook

melalui handphone.

Media sosial facebook adalah sarana untuk berkomunikasi antar sesama dapat

menghubungkan orang-orang yang memiliki minat yang sama, tempat tinggal

ataupun pendidikan di sekolah tertentu. Facebook yang merupakan jejaring sosial

yang dimiliki seluruh orang saat ini menjadi penting, karena jejaring sosial facebook

kini menjadi efektif dengan saling bertukar informasi antar satu sama lain. Dalam

situs facebook kita dapat menambahkan teman, mengirim pesan, dapat

memperbaharui foto profil dan status. Seringkali kita temukan singkatan dan akronim

dalam pembaharuan status facebook para pengguna facebook.

Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan, yang terdiri atas satu huruf atau

lebih yang dilafalkan huruf per huruf. Ada beberapa pola pemakian singkatan pada

teks status facebook, diantaranya, (a) Singkatan yang menggunakan huruf awal

kapital. (b) Singkatan menggunakan angka. Akronim adalah singkatan yang berupa

gabungan huruf dan suku kata dari kata ditulis dengan huruf awal kapital yang

dilafalkan sebagai suku kata. Ada dua pola pemakaian akronim pada teks status
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facebook, diantaranya : (a) Akronim yang ditulis dengan huruf awal kapital, (b)

Akronim yang ditulis dengan huruf kecil.

Analisis data merupakan inti dari penelitian ini. Tahap ini dilakukan untuk

menemukan jawaban-jawaban yang berhubungan dengan perumusan masalah.

Analisis tahap pertama adalah menjelaskan bagaimanakah bentuk singkatan bahasa

alay yang terdapat pada teks status facebook. Tahap kedua adalah menjelaskan

bagaimanakah bentuk akronim bahasa alay yang terdapat pada teks status facebook.

4.1 Bentuk Singkatan dalam Bahasa Alay

Bentuk singkatan yang sering kali ditemukan pada teks status facebook sebagai

berikut :  (a) Singkatan yang menggunakan huruf awal kapital. (b) Singkatan

menggunakan angka.

4.1.1 Singkatan Menggunakan Huruf Awal Kapital

Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Singkatan ini

diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Singkatan berikut ini

sesuai dengan pola pertama, dibentuk dari huruf awal pada sebuah kata. Penulisan

singkatan itu harus menggunakan huruf kapital dan tidak disertai tanda titik. Namun,

singkatan yang ditemukan dalam teks status facebook tidak merupakan singkatan

nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat. Melainkan singkatan yang dibuat oleh para

pengguna facebook tersebut untuk memudahkan untuk berkomunikasi dan

berinteraksi dengan pengguna facebook lainnya.
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Adapun contohnya dalam teks status facebook sebagai berikut.

(1) PHP

Contoh pada teks status facebook :

Nina Hardiyanti

Ruang PHP dan harap2 cemas…. Kena PHP lagi…

(04/05/16)

(2) PHO

Contoh pada teks status facebook :

Nurul Anis Annisa

PHO!!

(16/09/16)

Data yang dicetak tebal (dan untuk selanjutnya) adalah fokus yang

dibicarakan. Pada keempat data di atas, terdapat singkatan yang menggunakan huruf

awal kapital seperti PHP, PHO. Penggunaan singkatan tersebut sudah banyak

digunakan dalam teks status facebook.

PHP dilafalkan /pe/ /ha/ /pe/ merupakan singkatan dari Pemberi Harapan

Palsu dengan pengekalan huruf pertama pada masing-masing komponen, komponen

pertama yaitu P dari Pemberi, komponen kedua H dari Harapan, dan komponen

ketiga yaitu P dari  Palsu. Bentuk frasa yang disingkat tersebut agar memudakan pada

para pengguna, khususnya para remaja untuk berkomunikasi dengan para pengguna

facebook lainnya. Singkatan tersebut adalah cara yang paling mudah untuk mereka,

karena singkatan dan bahasa tersebut terkadang hanya dipahami oleh sesama

pengguna singkatan lainnya.
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PHO dilafalkan /pe/ /ha/ /o/ pada data (2) adalah singkatan dari Perusak

Hubungan Orang. Singkatan ini terjadi karena proses pengekalan terhadap satu huruf

dari masing-masing komponen, yaitu komponen pertama P dari Perusak, komponen

kedua H dari Hubungan, dan komponen ketiga O dari Orang. Singkatan ini ditujukan

untuk seorang perempuan ataupun laki-laki yang merusak hubungan seseorang.

(3) BT (Bosan Total)

Contoh pada teks status facebook :

Amin Sukron Lalu

BT banget hari nii…

Makna dari status : Bosen total sekali hari ini...

(30/10/16)

(4) DC (Delete Contact)

Contoh pada teks status facebook :

Fredy Coey

DC???

Makna statusnya : menghapus kontak

(16/06/16)

BT dilafalkan /be/ /te/ pada data (3) adalah singkatan dari Bosen Total.

Singkatan itu terjadi karena proses pengekalan terhadap satu huruf dari masing-

masing komponen yang terletak di awal kata, yaitu komponen pertama B dari Bosen,

dan komponen kedua T dari Total. Singkatan tersebut dipakai oleh para remaja untuk

mengekspresikan perasaannya, selain itu penciptaan singkatan pada awal kapital yang

unik akan mudah diingat dan menjadi sebuah trend kebahasaan pada suatu masa.
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DC dilafalkan /de/ /ce/ pada data (4) singkatan dari kata bahasa Inggris yang

artinya Delete Contact, yang berarti mengahpus kontak. Sering kali digunakan untuk

mengartikan menghapus beberapa kontak yang ada pada akun media sosial.

(5) EGP (Emang Gua Pikirin)

Contoh pada teks status facebook :

Clud Black

EGP……..Hehehehehe

(01/11/16)

EGP dilafalkan /e/ /ge/ /pe/ pada data (5) adalah singkatan dari Emang Gue

Pikirin. Singkatan ini biasa digunakan untuk mengungkapkan ketidakpedulian

terhadap sesuatu. Singkatan tersebut memiliki tiga komponen-komponen, yang

pertama E dari Emang, kedua G dari Gue dan P dari Pikirin.

Data (6), (7), (8), (9) di bawah ini menggunakan tiga huruf awal kapital yang

diambil dari kata bahasa Inggris. Data yang terkait dengan singkatan bahasa asing.

(6) OMG (Oh My God)

Contoh pada teks status facebook :

Murod Farizie

@@ OMG

Makna statusnya : Oh Ya Tuhan

(26/06/16)
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(7) LDR (Long Distance Relationship)

Contoh pada teks status facebook :

Anie Hariyani

LDR..

Makna statusnya : Hubungan jarak jauh

(16/06/16)

(8) OTW (On The  Way)

Contoh pada teks status facebook :

Irma Wati

OTW SEMBALUN

Makna statusnya : perjalanan menuju sembalun

(23/10/16)

(9) GWS (Get Well Soon)

Contoh pada teks status facebook :

Nissa Ocedtt

GWS ijot cengeng,,

Makna statusnya : semoga lekas sembuh ijot cengeng

(28/07/16)

OMG dilafalkan /ow/ /em/ /jie/ pada data (6) merupakan singkatan dari Oh My

God (Oh Tuhan) dengan pengekalan huruf pertama pada masing-masing komponen,
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komponen pertama yaitu O dari Oh, komponen kedua M dari My (Saya/aku), dan

komponen ketiga yaitu G dari God (Tuhan).

LDR dilafalkan /el/ /de/ /er/ pada data (7) singkatan dari kata bahasa Inggris

yang artinya Long Distance Relationship, yang berarti hubungan jarak jauh atau lebih

sekarang lebih dikenal dengan sebutan pacaran jarak jauh. Sering kali digunakan para

remaja. Pada teks status facebook. Singkatan tersebut mengalami proses pengekalan

satu huruf pada tiga komponen di awal kata.

OTW dilafalkan /ow/ /te/ /we/ pada data (8) sering dihubungkan dengan

singkatan dari kata bahasa Inggris On The Way yang berarti dalam ‘perjalanan’.

Singkatan ini seringkali digunakan ketika kita sedang dalam perjalanan atau sedang

ditunggu oleh seseorang.

GWS dilafalkan /ga/ /we/ /es/ pada data (9) sering dihubungkan dengan

singkatan dari kata bahasa Inggris Get Well Soon yang berarti ‘lekas sembuh’ atau

‘semoga cepat membaik’. Ungkapan ini sering digunakan oleh orang-orang untuk

mengungkapkan rasa simpatinya.

(10) ACC (Accord)

Contoh pada teks status facebook :

Amrina Rosada

proposal saya wdaa di ACC..

Makna dari status : proposal saya sudah diterima atau disahkan

(14/06/16)

Acc pada data (10) mengacu pada kata bahasa Inggris accord (persetujuan).

Kata accord mengalami pengekalan tiga huruf pertama sehingga menjadi acc.
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Bentuk singkatan-singkatan di atas sesuai dengan pola pertama, dibentuk dari

huruf awal pada sebuah kata, dan tidak disertai tanda titik. Bentuk singkatan seperti

yang tertera di atas muncul karena kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan

cepat. Singkatan-singkatan tersebut tentunya dimengerti oleh masing-masing

komunitas karena biasanya disadari atau tidak, mereka memiliki kesepakatan untuk

menggunakan singkatan dan saling mengerti apa kata-kata yang diwakili.

4.1.2 Singkatan  Perpaduan Huruf dan Angka

d. Bentuk singkatan sebagai pengganti kata dan suku kata.

Singkatan huruf dan angka yang disingkat dengan mengkombinasikannya

menggunakan angka karena memiliki kesamaan awalan huruf. Angka digunakan

untuk menunjukkan jumlah huruf pada singkatan atau dapat pula menunjukkan

tanggal, jenjang, serta tipe.

Penggunaan angka untuk menggantikan sebuah kata atau suku kata ini dipilih

berdasarkan kesesuaian bunyi dengan kata atau suku kata yang digantikannya. Dan

angka pada data pada penelitian ini tidak hanya sebagai kata pengganti melainkan

juga sebagai kata pengulangan. Berdasarkan data dalam status FB, angka sebagai

pengganti . Hal tersebut tampak pada contoh berikut ini.

1. Angka Sebagai Kata Pengganti

(11) B4 (Before)

Contoh pada teks status facebook :

Raden Gustiy Sasakiy

Thanks b4 atas bantuannya..
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Makna dari status : Terimakasih sebelumnya atas bantuannya..

(02/11/16)

Angka 4 mengacu pada data (19) kata bahasa Inggris four (empat), kemudian

dihomofonkan dengan kata for yang berarti untuk. Kata four dan for mempunyai

perbedaan arti, hanya kemiripan bunyi saja yang dimanfaatkan dalam penulisannya.

Bunyi angka 4 /four/ dimanfaatkan untuk menerjemahkan for yang berarti untuk.

(12) 4get (Forget)

Contoh pada teks status facebook :

Boom Shop

Don't 4get tudae BOOM SHOP upload nu stuff!!! Wait 4 cute dress,bolero n

many more!!!

Makna dari status : Jangan lupa hari ini boom shop mengunggah baju baru!!!

Tunggu untuk baju lucu, baju lengan panjang dan masih banyak!!!

(291016)

Pada data (12) angka 4 dalam 4get merupakan kata bahasa Inggris four

(empat) dilafalkan menjadi /for/, sedangkan get adalah sebuah kata kerja transitif

dalam bahasa Inggris yang berarti memperoleh, mendapat. Jika angka 4 dan get

dirangkaikan, maka akan dibaca forget yang mempunyai arti lupa.

Berikut contoh lain dari penggabungan angka 4 dengan huruf lainnya.

(13) T4 (Tempat)

Contoh pada teks status facebook :

Satriyadi Putra

akhir-akhir ini ko jadinya memenuhi panggilan alamnya sLaLu di t4 gelap ya?!
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Makna dari status : akhir-akhir ini kenapa jadi memenuhi panggilan alamnya

selalu di tempat gelap iya?!

(301016)

Selain menggunakan bahasa Inggris, tentunya ada juga gabungan huruf dan

angka yang dilafalkan dengan bahasa Indonesia. Data (13) singkatan t4 dibaca

menjadi tempat. Penggunaan konsonan /t/ ditambah angka 4 (empat) maka akan

dihasilkan kata tempat.

(14) 2 (Two/to)

Contoh pada teks status facebook :

Amin Sukron Lalu

Time 2 ngaji.. Heuheuheuheu

Makna dari status : waktunya untuk mengaji... heuheuheuheu

(02/11/16)

Lain halnya dengan data (14), pemanfaatan angka 2 yang dalam bahasa

Inggris yaitu two(dua), beralih fungsi menjadi to yang berarti untuk. Selain itu angka

2 (dua) juga berfungsi menyingkatkan bentuk reduplikasi. Seperti pada data-data di

bawah ini.

2. Pengulangan Kata dengan Angka

Pengulangan kata adalah sekelompok kata dalam kalimat yang mengalami

reduplikasi (pengulangan kata) yang berarti bahwa dalam kalimat tersebut terdapat

kata-kata yang diulang. Kata dalam kalimat yang mengalami reduplikasi biasa disebut

sebagai kata ulang. Berdasarkan proses terjadinya, kata ulang bisa terjadi menjadi
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beberapa bentuk. Misalnya saja pengulangan bunyi kata, pengulangan kata semu,

pengulangan kata berimbuhan, dan pengulangan sebagian kata.

Contoh semacam itu juga terjadi pada angka 2 sebagai kata pengulangan.

(15) Sering2 (Sering-sering)

Contoh pada teks status facebook :

Lalu Herlan Hadi

Thanks for like.. Sering2 yo

Makna dari status : terimaksih untuk menyukai.. Sering-sering iya

(16/05/16)

(16) Detik2 (Detik-detik)

Contoh pada teks status facebook :

Pirman Pilanisty

Detik2 pernikahan dia. Sabar

(24/09/16)

(17) Isi2 (Isi-isi)

Contoh pada teks status facebook :

Ariq Mbemm

:: D isi2 kok malaaah sakiit ne peruut n di buat Mual…

Makna dari status : Di isi-isi kok malah sakit ini perut dan dibuat mual...

(27/09/16)
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Data (15), (16), dan (17) yang dicetak tebal angka 2 merupakan frekuensi

pembacaan kata di depannya dua kali. Dengan menambahkan angka 2 di belakang

kata pertama, maka tidak perlu menulis kata dasar dua kali.

Adapun ditemukan dalam bentuk lain, angka dua digunakan ditengah-tengah

kata. Contoh pada teks status facebook sebagai berikut.

(18) Bo2k (Bobok)

Contoh pada teks status facebook :

Ranie PUtrie Ahmad

bo2k aneh sAyanG..

Makna dari status : tidur siang sayang...

(18/10/16)

(19) Pas2an (Pas-pasan)

Contoh pada teks status facebook :

Egos Schwarz

TAMPANG pas2an tapi sering ngatain orang JELEK. Ga punya KACA ya?  Sini

GUE beliin!

Makna dari status : wajah pas-pasan tapi sering ngatain orang jelek. Tidak punya

kaca iya? Sini saya belikan!

(20/10/16)

Data (18) merupakan frekuensi pembacaan suku kata di depannya dua kali,

kemudian digabungkan dengan bunyi huruf yang mengikutinya, sehingga (18) dibaca

bobok. Bobok yang yang artinya tidur.
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Data (19) pada bentuk kata pas2an, angka 2 dimanfaatkan sebagai frekuensi

pembacaan kata dasar yang ada di depannya, yaitu mudah-mudah, kemudian

ditambah dengan enklitik–an menjadi pas-pasan.

4.2 Bentuk Akronim pada Bahasa Alay

Menutur EYD Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal dan

suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. akronim bisa dibaca secara

langsung. Adapun bentuk akronim yang ditemukan ada media sosial facebook, antara

lain : (a) Akronim yang ditulis dengan huruf besar, (b) Akronim yang ditulis dengan

huruf kecil.

4.2.1 Akronim yang Ditulis dengan Huruf Awal Kapital

Akronim ini dibentuk mengekalkan salah satu bagian komponen suku

kata dan menggabungkannya dengan komponen suku kata yang lain.

(20) Alay

Contoh pada teks status facebook :

Tihay Hayati

Alay dikit hehe

(14/01/17)

Data (20) di atas adalah bentuk akronim alay yang merupakan kependekan

dari anak layangan. Istilah ini sering kali digunakan untuk menyebut anak-anak yang

berambut merah, dan berkulit gelap seperti kebanyakan bermain layang-layang.

Namun seiring berjalannya waktu, alay kependekan dari anak lebay. Dimana kata
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tersebut sering digunakan atau ditujukan untuk anak-anak yang suka berpenampilan

berlebihan, sehingga menimbulkan kesan yang terlihat tidak sesuai dengan

kepribadian mereka. Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan huruf pertama

pada suku kata pertama a- yang berasal dari kata anak dan pengekalan huruf kedua

suku kata kedua lay dari kata layangan, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut

menjadi akronim alay.

(21) Omdo

Contoh pada teks status facebook :

Ryo Ramadhan’s

Omdo... sllu d sisihin...

Makna dari status : hanya omongan, selalu disalahkan

(14/01/17)

Data (21) di atas adalah bentuk akronim omdo yang merupakan kependekan

dari omong doang. Kata omong doang biasanya ditujukan kepada orang yang sering

membual dan tidak pernah melalukan apa yang dikatakan. Istilah lainnya, lebih sering

ditujukaan kepada orang tidak bisa dipercaya atau setiap perkataannya hanya sekedar

ucapan saja. Proses pemendekannya yaitu dengan huruf pertama pada suku kata

pertama om- yang berasal dari kata omong dan pengekalan suku kata kedua do- dari

kata doang, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim omdo.

(22) Nobar

Contoh pada teks status facebook :

Ahmad Fauzi

Nobar dirangkaikan dg sosialisasi UU ITE..
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Makna dari status : Nonton bersama dirangkaikan dengan sosialisai UU ITE

(15/01/17)

Data (22) di atas adalah bentuk akronim nobar yang merupakan kependekan

dari nonton bareng. Kata nonton bareng tersebut biasanya ditujukan untuk kegiatan

nonton yang diadakan secara bersamaan atau rame-rame. Biasa diadakan di cafe,

tempat nongkrong, mall, dan lain sebagainya. Proses pemendekannya yaitu dengan

pengekalan suku kata pertama no- yang berasal dari kata nonton dan pengekalan suku

kata kedua bar- dari kata bareng, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut

menjadi akronim nobar.

(23) Caper

Contoh pada teks status facebook :

Julita Sofriana

Caper banget

Makna dari status : Cari perhatian sekali

(19/01/17)

Data (23) di atas adalah bentuk akronim caper yang merupakan kependekan

dari cari perhatian. Kata cari perhatian ditujukan kepada seorang utnuk menarik

perhatian orang lain. Baik itu mencari perhatian kepada lawan jenis, teman, ataupun

kepada orang tua. Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan suku kata pertama

ca- yang berasal dari kata caper dan pengekalan suku kata kedua per- dari kata

perhatian, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim caper.

(24) Pahmud

Contoh pada teks status facebook :
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Risni Nurhayati

Pahmud cakeeeep.. luangin.waktu istirahat nya buat gantiin celana inces ... hee

Makna dari status : Papah muda tampan, meluangkan waktu istihatnnya untuk

mengantikan celana putrinya...

(19/01/17)

Data (24) di atas adalah bentuk akronim pahmud yang merupakan kependekan

dari papah muda. Kata papah muda ditujukan kepada seorang ayah muda atau bapak

muda. Dimana jika dilihat dari segi usia masih sangat muda. Sehingga terbentuklah

akronim bahasa alay seperti contoh pada teks status facebook tersebut. Proses

pemendekannya yaitu dengan pengekalan suku kata pertama pah- yang berasal dari

kata papah dan pengekalan suku kata kedua mud- dari kata muda, setelah

digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim pahmud.

(25) Malming

Contoh pada teks status facebook :

Anggie Sweet’s

malming qt semalem...galauuu...

makna dari status : sabtu malam kemarin kita gunah gulana

(15/01/17)

Data (25) di atas adalah bentuk akronim malming yang merupakan

kependekan dari malam minggu. Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan

suku kata pertama mal- yang berasal dari kata malam dan pengekalan suku kata

kedua ming- dari kata minggu, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi

akronim malming.
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(26) Boci

Contoh pada teks status facebook :

Ibed Ndud

Boci dllu fikssss

makna dari status : istiharat siang dulu

(21/01/17)

Data (26) di atas adalah bentuk akronim boci yang merupakan kependekan

dari bobok ciang. Kata bobok ciang yang artinya tidur siang. Biasanya digunakan

ketika hendak beristirahat siang. Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan

suku kata pertama bo- yang berasal dari kata bobok dan pengekalan suku kata kedua

ci- dari kata ciang, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim

boci.

4.2.2 Akronim yang Ditulis dengan Huruf Kecil

Akronim ini dibentuk dengan mengekalkan salah satu bagian komponen suku

kata dan menggabungkannya dengan komponen suku kata yang lain. Penulisan

singkatan semacam ini sebaiknya dituliskan dengan huruf kecil semua.

(27) baper

Contoh pada teks status facebook :

Nissa Ocedtt

jadi baper sma film magic hours :*

makna dari status tersebut : jadi terbawa perasaan nonton film magic hours

(05/01/17)
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Data (27) di atas adalah bentuk akronim baper yang merupakan kependekan

dari bawa perasaan. Bawa perasaan yang artinya perasaan yang terlalu

berlebihan. Dimana akronim tersebut ditujukan pengguna facebook atau para

remaja yang menggunakan akronim tersebut, ketika terlalu berharap lebih kepada

seorang teman atau teman dekatnya. Proses pemendekannya yaitu dengan

pengekalan suku kata pertama ba- yang berasal dari kata bawa dan pengekalan

suku kata kedua dari kata per- yang berasal dari kata perasaan, setelah

digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim baper.

(28) dumai

Contoh pada teks status facebook :

Rizfector Comunity Ci-kawung

Good ninght sahabat dumai dh pada nyangenyeng belum

(14/01/17)

Data (28) di atas adalah bentuk akronim dumay yang merupakan

kependekan dari dunia maya. Kata dunia maya tersebut biasanya ditujukan untuk

media sosial yang sering digunakan seperti twitter, path, bbm, dan facebook. Proses

pemendekannya yaitu dengan pengekalan suku kata pertama du- yang berasal dari

kata dunia dan pengekalan suku kata kedua may- dari kata maya, setelah digabungkan

kedua suku kata tersebut menjadi akronim dumay.

(29) curhat

Contoh pada teks status facebook :

Atah Rachman Pupetts
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Yg mau curhat, ayook, saya siap dengerin, ?? Mumpung blom ngntuk..?

Makna dari status tersebut : yang mau mencurahkan isi hati, saya siap

mendengarkan, selagi belum mengantuk..

(14/01/17)

Data (29) di atas adalah bentuk akronim curhat yang merupakan kependekan

dari curahan hati. Kata curahan hati tersebut biasanya ditujukan untuk

mengunggapkan isi hati kepada orang yang di percaya. Menceritakan segala hal yang

dirasa atau yang dialami. Baik itu tentang masalah keluarga, sekolah, dan percintaan.

Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan suku kata pertama cur- yang berasal

dari kata curahan dan pengekalan suku kata kedua hat- dari kata hati, setelah

digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim curhat.

(30) dekbay

Contoh pada teks status facebook :

AnhaoLviin Cahaya

Disaat suami kembali ke aktifitasnya dan kembali dgn kesibukannya ,, disitu

hasratt ingin menimang dekbay kembali :’(

(09/01/17)

Data (30) di atas adalah bentuk akronim dekbay yang merupakan kependekan

dari adek bayi. Kata adek bayi tersebut sudah pasti untuk seorang anak bayi. Dimana

dalam status diatas pengguna facebook tersebut mengunggapkan perasaannya yang

ingin memiliki seorang anak. Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan suku

kata pertama dek yang berasal dari kata adek atau adik dan pengekalan suku kata
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kedua bay dari kata bay, setelah digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi

akronim dekbay.

(31) ultah

Contoh pada teks status facebook :

Ummie Irsyad

Perjalanan kita hari ini... ultah mam dan bapak

Makna dari status : perjalanan kita hatri ini... merayakan ulang tahun mama dan

bapak

(02/01/17)

Data (31) di atas adalah bentuk akronim ultah yang merupakan kependekan

dari ulang tahun. Kata ulang tahun digunakan saat seseorang merayakan hari

kelahiran. Proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan suku kata pertama ul-

yang berasal dari kata ulang dan pengekalan suku kata kedua tah- dari kata tahun,

setelah digabungkan kedua suku kata tersebut menjadi akronim ultah.

(32) murmer

Contoh pada teks status facebook :

Eka Diana

Yuk sis dipilih murmer, minat chat me

Makna dari status : Mari kakak dipilih murah meriah, minat hubungi saya

24/01/17

Data (32) di atas adalah bentuk akronim murmer yang merupakan kependekan

dari murah meriah. Kata murah meriah ditujukan untuk harga suatu barang. Murah

meriah yang artinya harga yang dapat terjangkau. Proses pemendekannya yaitu
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dengan pengekalan suku kata pertama mur- yang berasal dari kata murah dan

pengekalan suku kata kedua mer- ari kata meriah, setelah digabungkan kedua suku

kata tersebut menjadi akronim murmer.

(33) jones

Contoh pada teks status facebook :

Mamandy

jones, hahaha

30/01/17

Data (33) di atas merupakan bentuk akronim jones yang merupakan

kependekan dari jomblo ngenes. Kata jomblo ngenes ditujukan kepada seorang laki-

laki atau perempuan yang belum memiliki pasangan. Sehingga terbentuklah akronim

bahasa alay seperti contoh pada teks status facebook tersebut. Proses pemendekannya

yaitu dengan pengekalan suku kata pertama jo- yang berasal dari kata jomblo dan

pengekalan suku kata kedua nes dari kata ngenes, setelah digabungkan kedua suku

kata tersebut menjadi akronim jones.
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BAB V

PENUTUP

Dalam bab V dikemukakan simpulan dan saran. Simpulan memaparkan hasil

penelitian bentuk singkatan dan akronim pada bahasa alay dalam teks status

facebook. Dalam saran dipaparkan berhubungan dengan proses penelitian yang telah

diselesaikan dan kemungkinan-kemungkinan untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan

Sejalan dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,

maka dapat dirumuskan dua hal pokok dalam simpulan ini.

1. Bentuk singkatan yang terdapat dalam teks status facebook, ditemukan 2

bentuk singkatan yaitu: Pertama, singkatan menggunakan huruf awal kapital.

Ada beberapa data yang ditemukan, salah satu data seperti bentuk singkatan

PHO. Kedua, singkatan perpaduan huruf dan angka. ada beberapa data yang

ditemukan, salah satu contoh data angka sebagai kata ganti yaitu B4. Dan

salah satu contoh data pengulangan kata dengan angka yaitu sering2.

2. Bentuk akronim yang terdapat dalam teks status facebook, ditemukan 2

bentuk akronim, yaitu : Pertama, akronim yang ditulis dengan huruf awal

kapital. Salah satu satu contoh data bentuk akronim Omdo. Kedua, akronim

yang ditulis huruf kecil. Salah satu contoh data seperti bentuk akronim jones.

3. Bentuk singkatan yang terdapat pada teks status facebook juga ditemukan

singkatan dalam bentuk lain yaitu singkatan dalam bahasa asing (Inggris) juga

ditemukan dalam bahasa alay. Salah satu contoh data LDR.
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5.2 Saran

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan, waktu, serta dana dalam

menyusun penelitian ini. Untuk itu, penulis sangat berharap kepada peneliti lain agar

mengkaji lebih dalam hal yang berkaitan dengan bahasa yang ada di dalam internet

khususnya jejaring sosial. Berdasarkan hasil analisis serta simpulan, penulis

menyarankan kepada para peneliti lanjutan dan pengguna FB sebagai berikut.

1. Penelitian bahasa dalam jejaring sosial tidak hanya dapat diteliti dengan

tinjauan sosiolinguistik, tetapi sangat dimungkinkan untuk dikembangkan ke

dalam penelitian lainnya seperti pragmatik maupun wacana.

2. Fenomena kebahasaan dalam jejaring sosial tidak hanya terdapat dalam

facebook, tetapi masih banyak jejaring sosial yang mempunyai karakteristik

sendiri untuk dibahas. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat

mengkaji fenomena kebahasaan pada jejaring sosial lain yang lebih menarik

untuk diteliti.

3. Sesuai dengan namanya, jejaring sosial adalah sebuah media untuk mengikat

hubungan pertemanan, sehingga apa yang ada dalam profil, status, maupun

catatan akan menjadi sebuah konsumsi publik. Untuk itu diharapkan

penggunanya dapat menerapkan bahasa yang baik dan benar, santun, serta

layak untuk dipublikasikan.

4. Singkatan pada bahasa asing, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji

penyimpangan singkatan dan akronim yang sesuai dengan EYD dalam kajian

yang lebih kongret.
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