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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimanakah pergeseran 

makna kata bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di kalangan remaja?; (2) 

bagaimanakah pergeseran frasa bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di kalangan 

remaja?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pergeseran makna 

pada kata dalam bahasa gaul di kalangan remaja; (2) pergeseran makna pada frasa 

dalam bahasa gaul di kalangan remaja. Berkaitan dengan penelitian tersebut, teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pergeseran makna. Penelitian ini 

bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) metode 

introspeksi; (2) metode simak; (3) metode cakap. Metode analisis data yang 

digunakan dengan (1) metode padan intralingual; (2) metode padan ekstralingual. 

Teknik analisis data yang digunakan dengan (1) teknik lesap; (2) teknik substitusi; 

(3) teknik balik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pergeseran makna pada tataran kata dan frasa bahasa Indonesia dalam 

bahasa gaul di kalangan remaja berupa pergeseran makna meluas, pergeseran 

makna menyempit, pergeseran makna membaik, dan pergeseran makna 

memburuk, serta perubahan total. 

      Kata kunci: pergeseran makna, pergeseran makna kata, pergeseran makna 

frasa 

 

 

ABSTRACT 

Formulation of the problem in this research is (1) how a shift in meaning 

of words in Indonesia slang language among adolescents?; (2) how a shift in 

meaning of phrases in Indonesia slang language among adolescent?. This research 

aims to describe (1) a shift in meaning of words Indonesia slang language  among 

adolescents; (2) a shift in meaning of phrases in Indonesia slang language  among 

adolescents. Theory used in this research is the theory of the a shift in meaning. 

This research is qualitative. Data collection was done by (1) the methode of 

introspection; (2) the methode of observe attentively 3) the method of conversing. 

Methods of data analysis used by (1) the method of comparison intralingual; (2) 

methods in comparison ekstralingual. Data analysis techniques used by (1) lesap 

technique; (2) subtitution technique; (3) reverse technique. Based on the research 

that has been done can be infered that the shifting meanings of words and phrases 

in Indonesia slang language among adolescents such as generalization meaning, 

specification meaning, ameliorate meaning, peyorate meaning, and changes the 

meaning completely. 

Keywords: shifting meanings, a shift meaning of words, a shift meaning of 

phrases 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia 

sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan 

bermasyarakat. Keterkaitan bahasa dengan manusia sebagai bagian dari 

masyarakat yang bergerak dinamis, yang menciptakan bahasa menjadi ikut 

berubah ataupun bergeser. Pergeseran atau perubahan tersebut dapat berupa 

pemunculan kata atau istilah baru, dan penambahan makna dalam kata,. 

Pergeseran bahasa tersebut terlihat pada fenomena kebahasaan yang 

mengalami perubahan makna dalam ujaran kamu dodol banget jadi orang.   Kata 

dodol dalam ujaran  tersebut tidak diartikan sebagai panganan yang dibuat dari 

tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah (Pusat Bahasa Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2013). Melainkan Kata dodol dalam ujaran  tersebut berarti 

sifat seseorang yang bodoh atau tolol (http://kitabgaul.com). Jadi, ucapan tersebut 

mempunyai arti kamu orang yang sangat bodoh. Pada kasus di atas adalah contoh 

pergeseran makna karena maknanya yang telah bergeser dari makna sebenarnya. 

Namun, selain berubah makna, kata dodol juga berubah fungsi sintaktis, yakni 

kata dodol tidak lagi dalam kelas kata nomina melainkan berubah menjadi kelas 

kata sifat. 

Selain itu pada ujaran kita cabut aja yuk. Kata cabut dalam ujaran 

tersebut tidak diartikan menarik supaya lepas (keluar) dari tempat tertanamnya 

(tumbuhnya), ataupun menarik kembali apa yang sudah dikatakan (dikeluarkan, 

diberikan, dan sebagainya). Melainkan kata cabut mimiliki arti pergi atau 
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meninggalkan tempat (http://kitabgaul.com). Jadi, ujaran tersebut memiliki arti  

kita pergi saja. Pada contoh kasus di atas juga merupakan contoh pergeseran 

makna karena maknanya yang telah bergeser dari makna sebenarnya. Berbeda 

dengan kata dodol yang berubah makna yang sekaligus berubah fungsi sintaktis, 

kata cabut setelah mengalami perubahan makna tetap dalam kelas kata verba. 

Berdasarkan dua fenomena kebahasaan di atas, jika merujuk pada struktur bahasa, 

ujaran kamu dodol banget jadi orang dan kita cabut aja yuk  maka kedua ujaran di 

atas adalah ucapan dalam bahasa ragam nonstandar atau dengan kata lain bahasa 

yang digunakan oleh remaja dalam berkomunikasi sehari-hari. Kata dodol dan 

cabut tentu saja telah diadopsi dari kosakata ragam standar menjadi ragam 

nonstandar. 

Tidak hanya pada tataran kata, pergeseran makna juga terjadi pada 

tataran frasa bahasa Indonesia ragam nonstandar contohnya pada frasa demam 

korea. Jika kita merujuk pada frase demam korea tersebut, maka frasa tersebut 

jelaslah terdiri dari dua kata yakni kata demam dan kata korea. Kata demam dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna panas badannya (suhu badan 

lebih tinggi daripada biasanya, umumnya karena sakit) dan kata korea menunjuk 

pada nama sebuah negara. Dalam KBBI juga terdapat beberapa frasa yang terdiri 

dari kata demam salah satunya frasa demam panggung yang memiliki arti 

perasaan tidak tenang (gugup) pada waktu berada di atas panggung (pentas). 

Frasa demam korea memiliki makna tersendiri yakni kegemaran akan gaya hidup 

orang-orang korea yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat Indonesia 

(data didapatkan dari informan dan tidak ditemukan entri di dalam kamus), seperti 

tayangan drama korea, lagu-lagu korea, fashion korea, dan lain sebagainya. Dari 

http://kitabgaul.com/
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kasus di atas frasa demam korea mengalami perluasan makna karena kata demam 

yang semulanya memiliki makna khusus jika terhubung dengan struktur yang lain, 

maka akan memiliki makna yang lebih umum. 

Selain contoh frasa demam korea, frasa yang biasa dipakai di tengah 

masyarakat yakni frasa jam pocong. Dalam KBBI juga terdapat beberapa frasa 

yang terdiri dari kata jam salah satunya frasa jam pelajaran yang berarti waktu 

yang tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran, frasa jam praktik yang berarti 

waktu yang disediakan oleh dokter (pengacara, dan sebagainya) untuk menerima 

tamu, ada juga frasa jam menunggu yakni waktu suatu perangkat peralatan atau 

alat menunggu untuk dioperasikan sebagaimana fungsinya dalam suatu kondisi 

operasi. Frasa jam pocong merupakan frasa bentukan baru yang biasa digunakan 

pemakainya untuk menggantikan frasa waktu tengah malam. Misalkan dalam 

kalimat “saya pake paket jam pocong bro‖. Kalimat tersebut memiliki arti saya 

menggunakan paket (internet, SMS, telepon) pada tengah malam. Frasa tengah 

malam sendiri memilki arti waktu malam hari sekitar pukul 24.00. Jadi bisa 

simpulkan bahwa frasa jam pocong kurang lebih memiliki waktu malam hari 

sekitar pukul 24.00.  

Beberapa hal yang telah dijabarkan tersebut adalah akibat dari pergeseran 

makna. Pergeseran makna dapat bersifat meluas, menyempit, perubahan makna 

membaik (ameliorasi), dan perubahan makna memburuk (peyorasi), serta 

perubahan makna total. Pergeseran makna pada contoh di atas adalah salah satu 

contoh bahwa pergeseran sebuah makna kata maupun frasa dipengaruhi oleh 

masyarakat pemakai bahasa tersebut sehingga tidak semua orang dapat memahami 

maksud dari apa yang disampaikan. Hal tersebut karena terdapat banyak kosakata 
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baru yang berkembang di dalam masyarakat. Perkembangan kosakata bahasa 

Indonesia tersebut mengindikasikan perkembangan daya ungkap bahasa Indonesia 

sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dari 

waktu ke waktu. Selain itu kegemaran bangsa kita membentuk bahasa-bahasa baru 

sudah sampai pada tingkat yang tidak dapat dikendalikan. Sebenarnya hal itu tidak 

menjadi masalah asalkan bahasa tersebut dapat berterima di tengah masyarakat itu 

sendiri. Namun, seiring berkembangnya bahasa dengan munculnya bahasa-bahasa 

baru yang terkadang sering memunculkan atau membentuk makna baru lama 

kelamaan menimbulkan masalah terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Hal 

tersebut harus mendapat perhatian dari orang-orang yang bergelut di bidang 

lingusitik agar bisa dikaji lebih lanjut. 

Perubahan bahasa seperti yang tertera di atas, menarik untuk diteliti 

selanjutnya. Selain itu, sepengetahuan penulis, belum banyak yang meneliti 

tentang kajian pergeseran makna. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud 

mengkaji bagaimana sebuah makna kata ataupun makna frasa yang bermunculan  

mengalami pergeseran sehingga membentuk makna baru. Penelitian ini nantinya 

dapat menjadi salah satu referensi bagi kajian lingustik mengenai permasalahan 

yang telah dijabrakan di atas, dan hasil penelitian ini juga akan berguna sebagai 

sumber belajar untuk masyarakat umum dalam memahami pemaknaan sebuah 

bahasa.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pergeseran makna kata dan frasa bahasa 

Indonesia dalam bahasa gaul di kalangan remaja, permasalahan tersebut dirinci 

menjadi beberapa pertanyaan penelitian berikut ini. 

1. Bagaimanakah pergeseran makna kata bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di 

kalangan remaja? 

2. Bagaimanakah pergeseran makna frasa bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di 

kalangan remaja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitiam ini dibagi menjadi 

dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan itu secara berturut-turut 

dipaparkan di bawah ini. 

a. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran makna kata 

dan frasa dalam bahasa gaul di kalangan remaja. 

b. Tujuan khusus 

Selain tujuan umum yang dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki 

tujuan khusus. Dengan demikian, tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan pergeseran makna kata bahasa Indonesia dalam bahasa gaul 

di kalangan remaja. 

2. Mendeskripsikan pergeseran makna frasa bahasa Indonesia dalam bahasa gaul 

di kalangan remaja. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan hendaknya dapat mempunyai manfaat 

untuk diri sendiri maupun untuk semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian yang akan dilakukan ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara 

teori dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut akan dipaparkan di bawah ini. 

a. Manfaat Teoritis 

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan teori bahasa Indonesia. Dalam hal ini, teori pada bidang semantik, 

secara lebih khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyambung teori pada 

kajian pergeseran makna. 

b. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi guru 

bahasa, yaitu untuk bahan pengajaran bagi pembaca. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai referensi awal dalam penelitian lain, khususnya pada bidang 

semantik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian yang baik adalah penelitan yang memberi rasa berbeda dengan   

penelitian yang sebelumnya. Oleh sebab itu, sebuah penelitian ilmiah harus 

mempunyai keorisinilan tersendiri. Pemaparan penelitian sebelumnya 

dimaksudkan untuk menunjang analisis dalam penelitian selanjutnya. Berikut ini 

akan dijabarkan  beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi 

dengan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2012) dengan judul ―Kajian 

Semantik  Slogan Iklan Pada Produk PT Garuda Food‖, fakultas KIP (Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan): Universitas Mataram. Dalam penelitiannya tersebut 

Rahmah (2012) menunjukan bahwa terdapat beberapa  jenis-jenis makna yang 

terkandung pada tataran kata dan kalimat dalam  Slogan Iklan pada Produk PT 

Garuda Food yaitu makna denotatif, makna referensial, makna emotif, dan makna 

leksikal. Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2012) dengan 

penelitian ini yakni sama-sama menggunakan pendekatan semantik pada bidang 

kajian makna. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmah menggunakan 

teori jenis-jenis makna, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pergeseran 

makna. Perbedaan peneltian yang dilakukan oleh Rahmah (2012) dengan 

penelitian ini juga terdapat pada objek yang diteliti. 

Selanjutanya penelitian yang dilakukan oleh Musfiroh (2004) dengan 

judul ―Perbedaan Makna Kata-Kata Bahasa Indonesia Serapan Bahasa Arab dari 

Makna Sumbernya‖, mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam 
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penelitiannya tersebut Musfiroh (2004) menunjukkan bahwa dalam proses 

penyerapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab terjadi perbedaan makna yang 

dikategorikan sebagai pergeseran makna meluas dan menyempit serta perubahan 

makna. Relevansi peneletian yang dilakukan oleh Musfiroh (2004) dengan 

penelitian ini yakni sama-sama menggunakan pendekatan semantik pada tataran 

pergeseran makna. Perebedaan penelitian Musfiroh (2004) dengan penelitian ini 

terletak pada objek penelitiannya. Musfiroh (2004) mengkaji perubahan makna 

pada kata-kata serapan yang diserap dari bahasa Arab, sedangkan penelitian ini 

mengakaji perubahan makna pada kata dan frasa asli bahasa Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2011) dengan judul ―Perubahan 

Makna Kata dalam Wacana Berita Politik di Surat Kabar Jawa Pos Edisi 

Februari-Maret 2011‖. Dalam penelitiannya, Wulan (2011) menggunakan 

pendekatan semantik dengan beberapa teori yakni mengenai faktor-faktor 

penyebab perubahan makna dan jenis-jenis perubahan makna. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2011) berhasil memaparkan dan 

menganalisis wujud dan faktor penyebab perubahan makna dan wujud perubahan 

makna di surat kabar jawa pos. Dalam penelitannya tersebut Wulan (2011) 

memaparkan wujud perubahan makna kata pada wacana berita politik di surat 

kabar jawa pos edisi februari-maret 2011 yang berupa: (1) generalisasi; (2) 

spesialisasi; (3) ameliorasi; (4) peyorasi; (5) sinestesia; dan (6) asosiasi, 

sedangkan faktor penyebab perubahan makna kata meliputi: (1) perkembangan 

dalam bidang ilmu dan teknologi; (2) perkembangan sosial budaya; (3) 

perkembangan pemakaian kata; (4) pertukaran tanggapan indera; dan (5) adanya 

asosiasi. antara wujud dan faktor tersebut dipengaruhi oleh pandangan, konsep 
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dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat serta konteks kalimat yang 

melingkupinya. Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2011) dengan 

penelitian ini yakni sama-sama menggunakan teori perubahan makna, sedangkan 

perbedaannya tereletak pada objek penelitiannya. 

2.2 Landasan Teori 

Untuk mengulas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti harus 

menggunakan landasan teori yang tepat guna memperkuat hasil analisis yang 

hendak dicapai. Teori yang tepat dalam tujuan penelitian ini yaitu teori tentang 

pergeseran makna dalam ranah semantik. 

2.2.1 Kata 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah apa yang dilahirkan 

dengan ucapan, ujaran, bicara, cakap, ungkapan, gerak hati, keterangan dan 

sebagainya; satu kesatuan  bunyi bahasa yang mengandung suatu pengertia, 

sedangkan menurut Crystal (dalam Ba‘dulu dan Herman, 2005:4), kata adalah 

satuan ujaran yang mempunyai pengenalan intuitif universal oleh penutur asli, 

baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Selanjutnya O‘ Grady dan 

Dobrovolsky (dalam Ba‘dulu dan Herman, 2005:6) mengatakan bahwa definisi 

kata yang paling umum diterima oleh para linguis adalah bahwa kata merupakan 

suatu bentuk bebas yang terkecil, yaitu unsur yang dapat muncul tersendiri dalam 

berbagai posisi dalam kalimat. Selanjutnya Chaer (2009:37) mengatakan bahwa 

kata mempunyai dua status. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, dan 

sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis.  
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kata adalah 

kumpulan huruf-huruf yang membentuk makna yang dapat muncul tersendiri 

dalam berbagai posisi dalam kalimat. 

2.2.2 Frasa 

Verhaar (2001) menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok kata yang 

merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang. Selanjutnya 

Ramlan (1996:151) mengatakan, bahwa frase adalah satuan gramatikal yang 

terdiri atas dua kata lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Sejalan 

dengan beberapa pendapat di atas, Suhardi (2013:19) mengatakan bahwa frasa 

atau frase dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang terdiri dari dua kata 

atau lebih. Parera (1994) yang memberi batasan frasa sebagai suatu konstruksi 

yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam bentuk sebuah pola 

dasar kalimat maupun tidak. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa frasa adalah 

suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih dan bersifat 

nonpredikatif yang selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa dan tidak 

mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. 

2.2.3 Makna 

Pateda (1989:68) menyatakan bahwa makna merupakan suatu yang 

timbul akibat pemakaian bahasa. Sedangkan Palmer (1976:30) menyatakan bahwa 

makna ialah pertautan yang ada diantara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Dalam 

Kamus Besar  Bahasa Indonesia, makna merupakan maksud pembicara atau 

penulis; pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Selanjutnya 

Saussure (dalam Djajasudarma, 1999:5) menegaskan bahwa makna ialah 
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pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap morfem, baik yang disebut 

morfem dasar maupun maupun morfem berafiks. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas makna ialah arti atau maksud 

yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya saling bertautan dan 

saling menyatu. 

2.2.4 Relasi Makna 

Cruse mengatakan bahwa (dalam Djajasudarma, 2013:111) hubungan 

atau relasi makna (analog dengan apa yang dianalisis) adalah hubungan yang tidak 

kontroversi atau tidak berlawanan, tetapi mengacu pada hubungan apa yang 

terjadi antara unit-unit makna. Berbeda dengan Lyons (dalam Djajasudarma, 

2013:116) yang mengatakan bahwa relasi makna adalah relasi antara leksem: 

tidak bisa terjadi antara makna karena menurut Lyons: relasi makna bersifat 

mengandung makna. 

Menurut Cruse (dalam Djajasudarma, 2013:111) relasi makna bertumpu 

pada dua poros besar, yakni: Paradigmatik dan Sintagmatik. 

a. Relasi Makna Paradigmatik 

Relasi paradigmatik adalah ekspresi dari penuturnya. Contoh dari areal 

konseptual sesuatu yang dapat diminum, di dalam bahasa inggris ditunjukkan 

dengan kata liquid, di dalam bahasa Indonesia cairan meliputi perangkat yang 

spesifik, seperti milk, beer, lemonade, dan brandy (untuk bahasa inggris), tetapi di 

dalam bahasa Indonesia minuman, adalah semua inklusif di dalam cairan, dan 

dapat berupa susu, aqua, jus, mineral, teh, kopi, dan seterusnya. Di dalam bahasa 

Indonesia dikatakan pula minuman pil, padahal pil tidak berupa cairan, berupa 

padat, dengan heteronim minum obat (bisa cairan atau padat). Dengan demikian 
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antara relasi makna sintagmatik dan paradigmatik memiliki relasi fungsi dalam 

formasi berpasangan, relasi sintagmatik menghilangkan ruang yang diisi oleh 

relasi paradigmatik. 

b. Relasi Makna Sintagmatik 

Relasi makna sintagmatik merupakan ekspresi yang memilki kendala 

koheren. Relasi makna paradigmatik secara operasional berada dalam perangkat 

pilihan. Setiap perangkap menggambarkan cara artikulasi bahasa, atau pembagian 

areal konseptual, dan setiap penggunaannya merupakan derajat lebih besar atau 

lebih kecil dari sistematika struktur bahasa.   

2.2.5 Pergeseran Makna 

Edward Sapir (dalam Ullmann 2009:247) menyatakan bahwa bahasa 

bergerak terus sepanjang waktu membentuk dirinya sendiri. Ia mempunyai gerak 

mengalir… tak satu pun yang sama sekali statis. Tiap kata, tiap unsur gramatikal, 

tiap pribahasa, bunyi dan aksen merupakan konfigurasi yang berubah secara 

pelan-pelan, dibentuk oleh getar yang tidak tampak dan inpersonal, yang 

merupakan hidupnya bahasa. Selanjutnya Ullmann (2009:263) mempertegas  

bahwa dalam perubahan makna, apapun yang menyebabkan perubahan makna, 

selalu saja ada hubungan atau asosiasi antara makna lama dengan makna baru. 

Dalam beberapa hal asosiasi itu bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan 

sendirinya; sebagian lagi asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu 

perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain; tetapi bagaimana pun suatu 

jenis asosiasi itu akan mengalami proses. Dalam pengertian ini asosiasi itu dapat 

dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi perubahan makna.  
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2.2.5.1 Makna Meluas 

Wijaya (2011: 92) mengemukakan bahwa makna sebuah kata  seringkali 

mengalami perluasan sehubungan dengan berkembangnya bidang aktivitas 

kehidupan manusia. Kebutuhan akan konsep baru seperti diketahui tidak selamnya 

harus dijawab dengan penciptaan kata baru, tetapi yang paling sering ditempuh 

oleh pemakai bahasa adalah dengan memperluas komponen makna kata-kata yang 

sudah ada. Kata akar pada waktu dahulu hanya bermakna „bagian tumbuhan yang 

berfungsi umtuk memperkokoh tumbuhan bersangkutan‟. Akan tetapi, dengan 

berkembangnya ilmu matematika, kata ini mendapatkan tambahan makna lain, 

yakni ‟penguraian pangkat‟, atau mungkin masih banyak lagi sekunder lainnya 

yang pada hakikatnya juga merupakan perluasan konsep makna primer atas dasar 

berbagai persamaan. 

Aminuddin (2011:130) menjelaskan bahwa makna meluas, yakni bila 

suatu bentuk kebahasaan mengalami berbagai penambahan makna yang 

keseluruhannya digunakan secara umum. Sedangkan makna menyempit, yakni 

apabila makna suatu kata semakin memiliki spesifikasi atau spesialisasi. 

Sementara Ullmann (2007:25) menyebutkan mengkhusunya makna (Spesialisasi) 

dalam kelompok sosial yang terbatas adalah suatu proses yang biasa, dan itu 

merupakan sumber munculnya polisemi. Selanjutnya Ullmann (2007:25) 

mengatakan proses mengumum (Generalisasi) juga biasa sekali. Sudah kita 

ketahui, misalnya, kata humor yang sekarang umum berarti ‗lelucun; bersifat 

lucu‘ dulunya berasal dari bidang khusus, yaitu dari konsep fsiologi tubuh 

manusia. Kata sebuah dulu hanya buah-buah tertentu, sekarang kata itu bisa 

mengacu kepada kelapa (dulu sebutir), pisau (dulu sebilah), rumah dan 
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sebagainya. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan (1990:86) generalisasi 

atau perluasan adalah suatu proses perubahan makna dari yang lebih khusus ke 

yang lebih umum, atau dari yang lebih sempit ke yang lebih luas. 

2.2.5.2 Makna Menyempit 

Aminuddin (2011:130) menyatakan bahwa makna menyempit, yakni 

apabila makna suatu kata semakin memiliki spesifikasi atau spesialisasi. 

Selanjutnya itu Keraf (dalam Wijana dan Rohmadi, 2011:95) memberi contoh 

kata sarjana dan pendeta sebagai kata-kata yang mengalami penyemitan makna. 

Kata sarjana yang dipungut dari bahasa Sansekerta semula bermakna orang 

pandai, dan pada saat sekarang hamya mengacu pada orang-orang yang telah 

lulus dari perguruam tinggi. Kata pendeta semula bermakna orang yang berilmu, 

tetapi pada saat sekarang hanya mengacu rohaniawan agama Kristen. 

Tarigan (1990:88) menyatakan bahwa proses spesialisasi atau 

pengkhususan, penyempitan mengacu kepada suatu perubahan yang 

mengakibatkan makna kata menjadi lebih khusus atau lebihsempit dalam 

aplikasinya. 

2.2.5.3 Ameliorasi dan Peyorasi 

Sebuah makna kata juga dapat mengalami pergeseran akibat adanya 

sikap dan penilaian tertentu masyarakat pemakainya. Dalam hal ini (Aminuddin, 

2011: 130) menyatakan bahwa makna kata dapat mengalami adanya (1) degradasi 

atau peyorasi, yakni apabila  makna suatu kata akhirnya dianggap memiliki nilai 

rendah atau memiliki konotasi negatif, (2) elevasi atau ameliorasi, yakni bila 

suatu kata memiliki makna yang memiliki nilai baik dari pada makna sebelumnya. 
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Wijaya dan Rohmadi (2011:94-95) menyatakan bahwa kata-kata yang 

semula memilki makna atau berdenotasi buruk di dalam perkembangan atau 

pertumbuhan bahasa kadang dapat diubah menjadi baik. Fenomena ini disebut 

dengan proses amelioratif. Sedangkan bentuk yang berlawanan dengan 

perkembangan makna kata yang mengalami perubahan yang memburuk disebut 

dengan proses peyoratif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tarigan (1990:90-92) 

menyatakan bahwa ameliorasi adalah makna baru yang dianggap lebih baik atau 

tinggi nilainya daripada makna dulu. Sedangkan peyorasi ialah suatu proses 

perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah daripada makna 

semula. 

2.2.5.4 Perubahan Makna Total 

Perubahan makna total adalah perubahan sebuah makna dari makna 

asalnya. Kemungkinan makna yang baru masih memiliki sangkut paut dengan 

makna asal, tetapi sudah jauh (Chaer, 2002:142). Perubahan makna secara 

totalmenjadikan sebuah kata atau leksem memiliki makna baru yang berbeda dari 

makna asalnya. 

2.2.6 Penyebab Pergeseran Makna 

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi baik pergeseran, 

perkembangan, maupun perubahan makna, yaitu faktor intralingual dan faktor 

ekstralingual. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

a. Faktor intralingual 

Intralingual adalah unsur-unsur yanng berada di dalam bahasa (bersifat 

lingual). Adapun faktor intralingual yang meyebabkan pergeseran makna antara 

lain: 
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1. Akibat ciri dasar yang dimilki oleh unsur internal bahasa 

Makna kata selain dapat memilki hubungan yang erat dengan kata 

lainnya, misalnya dalam kolokasi, makna dan bentuk kata, bisa juga tumpang 

tindih, misalnya dalam polisemi, sinonimi, dan homonimin. Kolokasi yang sangat 

ketat antara kopi dengan minuman, misalnya, menyebabkan adanya 

perkembangan makna kopi itu sendiri, yang selain mengacu pada ―buah‖, juga 

pada ―bubuk‖ dan ―minuman‖. 

2. Akibat adanya proses gramatik 

Manaf (2010:107—111) menyatakan bahwa proses gramatikal juga  

dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang diakibatkan oleh 

proses gramatikal misalnya, leksem makan mengalami perubahan makna setelah 

mendapatkan afiks me-, ter-, dan –an, leksem makan 

menjadi memakan, termakan, dan makanan. Leksem  memakan  berarti 

memasukkan makanan ke mulut, mengunyah, lalu menelannya; 

leksem termakan artinya makan secara tidak sengaja; dan leksem makanan artinya 

benda yang dapat dimakan. Kata ibu, misalnya, akibat mengalami relasi gramatik 

dengan kota, akhirnya tidak lagi menunjuk pada ―wanita‖, tetapi pada tempat atau 

daerah. Begitu pula kata keluar dalam kalimat Ahmad keluar dari sekolahnya, 

berbeda maknanya dengan pukulan Ivana keluar. 

3. Sifat generik kata 

Kata-kata dalam suatu bentuk kebahasaan, maknanya umumnya tidak 

pernah eksak dan sering kali bersifat lentur. Akibat adanya kekaburan dan 

kelenturan itu, sering kali makna kata mengalami pergeseran dari makna awalnya. 

Kata pelajar yang mengacu pada subjek yang melakukan kegiatan belajar secara 
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khusus hanya dikaitkan dengan murid SD, SMTP, maupun SMTA, sementara kata 

belajar memiliki bidang pemakaian yang sangat luas sehingga selain muncul 

relasi belajar di perpustakaan, belajar memasak, juga terdapat relasi belajar 

pacaran dan belajar mencuri.  

4. Akibat adanya spesifikasi 

Kata ranah, butir, misalnya, semula mengacu pada ―wilayah‖ dan 

―satuan benda‖; misalnya sebutir telur. Kedua kata tersebut ternyata telah 

mengalami kekhususan pemakaian sehingga ranah diberi kesejajaran makna 

dengan domain, sementara butir dengan item maupun satuan permasalahan. Kata 

kiri, misalnya, selain mengandung makna ―sebelah kiri‖, juga dapat berarti 

―berhenti‖. Dalam hal tersebut, selain unsur pinjaman dari bahasa asing dan 

mobilitas sosial, terdapatnya berbagai kelompok sosial maupun bidang profesi 

juga ikut berperan. 

b. Faktor ekstralingual 

Ekstralingual adalah unsur-unsur yang berada di luar bahasa 

(ekstralingual), seperti hal-hal  yang menyangkut makna, informasi, konteks, 

tuturan, dan lain-lain. Faktor-faktor ekstralingual tersebut akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Faktor emotif 

Menurut Sperber (dalam Ullman, 2007:46), jika kita secara intens 

berminat dalam suatu hal, kita cenderung sering kali membicarakannya; bahkan 

kita akan mengacu kepada hal itu ketika kita berbicara tentang hal yang sama 

sekali berbeda. Hal itulah yang selalu hadir dalam benak kita dan karena itu akan 

menimbulkan perbandingan dan metafora bagi pemberian pengalaman yang lain. 
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Menurut istilah Sperber kedua hal tadi akan menjadi ―pusat-pusat perluasan‖ 

(centres of expansion). Pada saat itu juga, suasana ini ini juga akan membentuk 

―pusat-pusat astraksi‖ (centres of attraction): kita akan memperoleh atau 

memasukkan analogi-analogi dari bidang-bidang yang lain supaya dapat 

memberikan makna dengan sangat tepat, segar dan bervariasi. 

Dalam bahasa ―slang‖, orang dan benda kadang-kadang dijuluki dengan 

nama-nama senjata itu, misalnya kacang-kacangan disebut ―shrapnels‖ (shrapnels 

adalah bagian-bagian dari peluru yang dimasukkan ke dalam peluru lain, sehingga 

kalau ditembakkan peluru mampu meledak ke segala penjuru), dan wanita yang 

banyak anak dianggap sebagai ―senjata otomatis‖ (machine gun), sejenis ―bren‖ 

atau ―metraliur‖. Sebaliknya, semua jenis metafora yang menarik dan lucu 

diterapkan pada senjata itu sendiri: bren atau metraliur disebut ―gilingan kopi‖ 

atau ―mesin jahit‖, dan tank disebut ―oven berputar‖. Di Indonesia, masa perang 

dan masa gerilya menumbuhkan hal-hal seperti itu: wanita gemuk disebut bomber 

(bomber adalah pesawat pembom), ada pasukan belalang menyerang sawah, ada 

gerilya politik PKI, bicaranya seperti mitraliur, dan mengebom bisa seperti 

mengentut. Sebaliknya, di jawa, pistol sering disebut munthu atau uleg-uleg (alat 

penumbuk bumbu/sambal, pasangan cobek). 

Unsur emotif yang menyebabkan pergeseran makna terutama ditandai 

oleh adanya asosiasi, analogi, maupun perbandingan dalam pemakaian dalam 

bentuk kebahasaan. Terdapatnya asosiasi, analogi, dan perbandingan salah 

satunya menyebabkan kehadiran bentuk metaforis, baik secara antromorfis, 

perbandingan binatang, maupun sinestesia. Metafora antromorfis adalah penataan 

relasi kata yang seharusnya khusus untuk fitur manusia, tetapi dihubungkan 
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dengan benda-benda tak bernyawa. Contoh metafora antromorfis, antara lain, 

mulut gang, pagi berseri, mulut yang bisu, belaian angin. Metafora bintang 

adalah pemakaian khusus dengan binatang, digunakan untuk beenda tak bernyawa 

maupun dengan manusia. Contoh metafora binatang misalnya, jago tembak, 

tulisan cakar ayam, kumis kucing. Metafora sinestesia adalah pemindahan 

asosiasi fitur semantis suatu referen tertentu  ke referen yang lain yang secara 

analogis memiliki kesejajaran sifat. Kata pedas untuk sambal, misalnya, 

dipindahkan untuk pembicaraan atau kata, misalnya kata-katanya pedas; manis 

untuk gula dikaitkan dengan rupa shingga hadir bentuk wajah yang manis. 

2. Konteks  

Istilah‘‘konteks‖didefinisikan oleh Mey dalam Nadar (2009:3) sebagai 

situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk 

dapat berintraksi, dan yang membuat ujaran mereka dapat di pahami. Sudaryat 

(2009:141) mengatakan bahwa konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa 

yang menumbuhkan makana pada ujaran atau wacana (lingkungan nonlinguistik 

dari wacana). 

Selanjutnya Kleden (dalam Sudaryat, 2009:141) menjelaskan bahwa 

konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau 

kelompok  orang. Sedangkan menurut Leech (Nadar,2009:6) konteks 

didefinisikan sebagai latar belakang pemahaman yang dimiliki penutur maupun 

lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi mengenai appa yang 

dimaksud oleh penutur  pada waktu membuat tuturan tertentu.  

Melalui beberapa pendapat diatasa konteks dapat didiefinisikan sebagai 

hal-hal yang gayut dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan ataupun 
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latar belakang pengetahuan yang sama sama dimiliki oleh penutur dan lawan tutur 

dan yang membantu lawan tutur menafsirkan makna tuturan.  

3. Akibat Unsur Kesejarahan 

Unsur kesejarahan yang menjadi latar penyebab pergeseran, 

perkembangan, dan perubahan makna dalam hal ini dapat berkaitan dengan (a) 

perjalanan bahasa itu sendiri  dari suatu generasi ke generasi berikutnya, (b) 

perkembangan konsep ilmu pengetahuan, (c) kebijakan institusi, serta (d) 

perkembangan ide dan objek yang dimaknai. Beberapa contohyang layak dikaji 

sehubungan dengan keempat unsur penyebab itu misalnya makna kata perjuangan 

pada masa penjajahan dan kemerdekaan, penegertian makna yang diberikan 

Bloomfield berbeda dengan Jerroid J.Katz. Makna penghayatan dalam Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila berbeda dengan penghayatan musik 

klasik, begitu pula kendaraan kalau dulu diartikan ―sepeda‖, sekarang telah 

diartikan mobil (Aminuddin, 2011:132). 

2.2.7 Variasi Bahasa 

Variasi bahasa adalah ragam bahasa yang terjadi akibat adanya 

keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi. Variasi bahasa sudah 

ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat 

sosial (Chaer, 1995 : 81). Chaer (2003:61) juga menyatakan bahwa bahasa itu 

bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam dan 

bahasa itu sendiri digunakan untuk keperluan yag bervariasi pula. 

Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian 

bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya dan 

berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan media pengantarnya ragam 
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bahasa dapat dibagi atas dua macam, yaitu (1) ragam lisan, dan (2) ragam tulis. 

Berdasarkan situasi pemakaiannya ragam bahasa dapat dibagi atas tiga macam, 

yaitu (1) ragam formal, (2) ragam semiformal, dan (3) ragam nonformal. Finoza 

(2010:5). Selanjutnya Poedjosoedarmo dan Suwito (1982 :20) menerangkan 

bahwa variasi bahasa atau ragam bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian 

dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum 

bahasa induknya. 

Chaer dan Agustina (2010) mendefenisikan variasi bahasa atau ragam 

bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, sehingga 

Kridalaksana (1974) mendefenisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik 

yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-

ciri bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Berikut ini akan 

dibicarakan variasi-variasi bahasa, yaitu: 

1. Variasi dari segi penutur 

2. Variasi dari segi pemakaiannya 

3. Variasi dari segi keformalan 

4. Variasi dari segi sarana. 

Melihat permasalahan yang dikaji adalah mengenai variasi atau ragam 

bahasa dari segi ketidakformalan, maka berikut ini akan disinggung mengenai 

variasi bahasa yang dilihat dari segi keformalan. 

Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967, dikutip oleh 

Chaer dan Agustina 2010:70-71) dalam bukunya The Five Clock membagi variasi 

bahasa atas lima macam gaya, yaitu gaya atau ragam beku, ragam resmi (formal) 

ragam usaha (konsultatif), ragam santai, dan ragam akrab. 
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1. Ragam Baku 

Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan 

dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. 

2. Ragam Resmi (formal) 

Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

pidato kenegaraan, rapat dinas, sura-menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-

buku pelajaran, dan sebagainya. 

3. Ragam Usaha (konsultatif) 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim 

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

yang berorientasi kepada hasil dan prosuduksi 

4. Ragam Santai (kausal) 

Ragam santai atau ragam kausal adalah variasi bahasa yang digunakan 

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

akrab pada waktu beristirahat, berolah raga, berekreasi, dan sebagainya. 

5. Ragam Akrab 

Ragam akrab adaah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh penutur 

yang hubungannya sudah akrab, seperti antaranggota keluarga, atau antarteman 

yang sudah karib.  

Berdasarkan urain ragam-ragam bahasa dari segi keformalan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa yang akan dikaji dalam penelitian 

ini hanya mengambil salah satu dari yang dipaparkan tersebut, yaitu mengenai 

ragam bahasa santai (kausal). Ragam santai juga termasuk dalam bahasa 
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Indonesia ragam nonformal karena ragam bahasa ini digunakan pada situasi yang 

tidak resmi. 

2.2.8 Bahasa Gaul/Slang 

Dari segi fungsinya, bahasa gaul memiliki persamaan anatara slang, dan 

prokem. Kosa kata bahasa remaja banyak diwarnai oleh bahasa prokem, bahasa 

gaul, dan istilah yang pada tahun 1970-an banyak digunakan oleh para pemakai 

narkoba (narkotika, obat-obatan dan zat adiktif). Hampir semua istilah yang 

digunakan bahasa rahasia di antara mereka yang bertujuan untuk menghindari 

campur tangan orang lain. Bahasa gaul remaja merupakan bentuk bahasa tidak 

resmi (Riasa, 2006:70). Selanjutnya, Alwasilah (1993: 47) menyatakan bahwa 

penggunaan slang adalah memperkaya kosa kata bahasa dengan 

mengkomunikasikan kata-kata lama dengan makna baru. Pemakaian slang dengan 

kosakata yang sama sekali baru sangat jarang ditemui. Slang merupakan kawasan 

kosakata, bukan gramar atau pengucapan. 

Oleh karenanya bahasa gaul remaja berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman, maka bahasa gaul dari masa ke masa berbeda. Tidak 

mengherankan apabila bahasa gaul remaja digunakan dalam lingkungan dan 

kelompok sosial terbatas, yaitu kelompok remaja. Hal ini berarti bahwa 

bahasa gaul hanya digunakan pada kelompok sosial yang menciptakannya. 

Anggota di luar kelompok sosial tersebut sulit untuk memahami makna bahasa 

tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul ―Pergeseran Makna Kata dan Frasa Bahasa 

Indonesia dalam Bahasa Gaul di Kalangan Remaja‖ ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang data-datanya 

berupa kata-kata berupa tuturan lisan, uraian atau kalimat dan tidak berupa angka-

angka ataupun rumus-rumus. Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2010: 

4) mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku 

orang-orang yang diamati. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan 

penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang 

ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya sehingga yang 

dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan yang 

sifatnya seperti potret atau paparan seperti apa adanya (Sudaryanto, 1992: 62). 

Deskriptif adalah sifat data penelitian kualitatif. Wujud datanya berupa deskripsi 

objek penelitian. Dengan kata lain, wujud data penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan statistika 

(Muhammad, 2011: 35). 

3.2 Data dan Sumber Data 

Pada dasarnya data tidak lain adalah objek penelitian plus konteks 

(Sudaryanto 1988 dan 1990, dalam Mahsun 2013), hasil data yang dimaksud 

penulis dalam penelitian ini merupakan data kualitatif berupa kata dan frasa. 
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Hal lain yang ada kaitannya dengan data adalah sumber data. Sumber 

data yang di dalamnya meliputi populasi, sampel, dan informan. Ketiganya akan 

dipaparkan pada penjelasan berikut ini. 

3.2.1 Informan 

Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, 

dengan rincian enam orang sebagai informan utama dan empat orang sebagai 

informan tambahan. Informan utama ini merupakan penutur yang sangat 

menguasai bahasa Indonesia ragam nonformal, sedangkan informan tambahan ini 

untuk menambah atau melengkapi data yang telah didapat dari informan utama, 

sehingga data yang diperoleh adalah data yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Dalam penelitian ini dibutuhkan banyak informan seperti yang telah 

disebutkan di atas, hal ini bertujuan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih 

objektif mengenai situasi kebahasaan. 

Berikut ini kriteria informan yang digunakan untuk memperoleh data, 

yaitu: 

1) berjenis kelamin pria atau wanita 

2) berusia antara 13- 25 tahun (tidak pikun) berpendidikan minimal tamat SLTP 

3) berstatus sosial menengah (tidak rendah atau tinggi) dengan harapan tidak            

terlalu tinggi mobilitasnya 

4) dapat berbahasa Indonesia 

5) sehat jasmani dan rohani, sehat jasmani maksudnya tidak cacat berbahasa dan 

memiliki pendengaran yang tajam untuk menangkap pertanyaan-pertanyaan 

dengan tepat, sedangkan sehat rohani maksudnya tidak gila atau pikun 

(Mahsun, 2011: 141-142). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang memadai, dalam penelitian ini ditetapkan 

tiga metode pengumpulan data. Adapun tiga metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode simak disertai tekniknya, metode 

cakap disertai tekniknya, metode intropeksi dan studi pustaka. 

3.3.1 Metode Intropeksi 

Metode intropeksi adalah metode penyediaan data dengan memanfaatkan 

intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya untuk 

menyediakan data yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan tujuan 

penelitiannya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Botha (1981) dan Kibrik 

(1977) yang mengklasifikasikan data atas dua kategori, yaitu data intropeksif dan 

data informan. Data intropeksi merupakan data yang berupa putusan linguistik 

yang berasal dari penutur asli yang sudah terlatih secara linguitik. Penutur asli 

yang dimaksud tidak lain adalah peneliti itu sendiri, yang memiliki kompetensi 

linguistik sasaran. Adapun dikatakannya sebagai data intropeksif, karena memang 

kemunculan data tersebut didasarkan pada upaya intropeksi intuisi linguistik 

penelitinya terhadap kompetensi linguistik yang dikuasainya, sedangkan data 

informan merupakan data yang berupa putusan linguitik dan diperoleh dari 

penutur asli tidak terlatih (Botha, 1997,dikutip oleh Mahsun 2013:103-104). 

Jadi, pada kesimpulannya metode intropeksi dimanfaatkan untuk 

memperoleh data berdasarkan intuisi kebahasaan yang dimiliki peneliti dan 

mengecek kevalidan atau validitas data informan.  
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3.3.2  Metode Simak 

Sudaryanto (1993: 133) menyatakan bahwa untuk menyimak objek 

penelitian dilakukan dengan menyadap. Dengan kata lain, metode simak secara 

praktik dilakukan dengan menyadap untuk mendapatkan data, peneliti menyadap 

penggunaan bahasa, menyadap pembicaraan seseorang atau beberapa orang, atau 

menyadap penggunaan bahasa tulisan. 

Metode simak yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

melakukan penyimakan terhadap penggunaan bahasa. Metode ini memiliki teknik 

lanjutan, yaitu teknik simak libat cakap, teknik simak bebas libat cakap, dan 

teknik catat (Mahsun, 2007: 242). Berikut paparan mengenai teknik lanjutan yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Teknik simak libat cakap 

Pada teknik ini, peneliti melakukan penyadapan dengan cara 

berpartisipasi sambil menyimak, berpartisipasi dalam pembicaraan, dan 

menyimak para informan dalam hal ini, peneliti terlibat langsung dalam dialog. 

b. Teknik simak bebas libat cakap 

Pada teknik ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan 

bahasa para informan. Peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa pertuturan 

yang bahasanya sedang diteliti. Jadi, peneliti hanya menyimak dialog yang terjadi 

antara informan yang sedang berbincang-bincang dengan lawan bicaranya. 

c. Teknik catat 

Teknik catat ini merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika 

menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan (teknik simak libat cakap dan 
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teknik simak bebas libat cakap), yaitu mencatat data yang diperoleh dari setiap 

kata yang dituturkan oleh informan. 

3.3.3 Metode Cakap (wawancara) 

Mahsun (2013:95) 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 antarmereka. Karena itulah 

data diperoleh melalui penggunaan bahasa secara lisan. Sudaryanto (1993: 137) 

menyatakan bahwa wujud metode cakap atau percakapan dan terjadi kontak 

antara peneliti dengan penutur. 

Metode cakap ini dilakukan dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. 

Teknik dasar metode cakap ini adalah teknik pancing, yaitu memancing seseorang 

atau beberapa orang agar berbicara. Dengan kata lain, lawan bicara sebagai 

narasumber, ―dipaksa‖ berbicara. Teknik lanjutan teknik dasar ini yang digunakan 

untuk menjalankan metode cakap adalah cakap semuka (Muhammad 2011: 212). 

Teknik cakap semuka merupakan kegiatan memancing seseorang untuk 

berbicara dilakukan pertama-tama dengan percakapan langsung, tatap muka, atau 

bersemuka (Sudaryanto, 1993: 138). Peneliti menyadari percakapan dan pelan-

pelan, tapi pasti menggiring mitra wicara untuk mendapatkan data selengkap-

lengkapnya. Peneliti dan narasumber menjadi instrumen penelitian dalam hal 

ini.orang yang diwawancarai tersebut menjadi sumber informasi, pemberi 

informasi, dan pembantu peneliti untuk memperoleh data yang disediakan untuk 

dianalisis. 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode cakap yang 

digunakan, yaitu metode cakap dengan teknik lanjutan cakap semuka. Pada 

pelaksanaan teknik cakap semuka peneliti langsung melakukan percakapan 

dengan pengguna bahasa sebagai informan dengan bersumber pada pancingan 

yang sudah disiapkan (berupa daftar tanya) atau secara spontanitas, maksudnya 

pancingan dapat muncul di tengah-tengah percakapan sehingga dalam 

pengumpulan data ini terjadi kontak langsung antara peneliti dan informan.  

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data 

Menurut Sudaryanto (1993: 6), analisis merupakan upaya peneliti 

menangani langsung masalah yang terkandung pada data. Dalam analisis, terdapat 

tindakan mengurai atau membedah dan memburaikan masalah. Peneliti mulai 

melakukan analisis data setelah penyediaan data selesai. Dengan 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 

3.4.1 Metode Analisis Data 

Mahsun (2011:253) analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengklasifikasi dan  mengelompokkan data.  Pada tahap ini dilakukan upaya 

pengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang 

memang berbeda. Metode analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

yakni metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. 

a) Metode Padan Intralingual 

Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan 

sesuatu yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga 
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padan diartikan sebagai hal menghubungbandingkan, sedangkan intralingual 

mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual), 

yang dibedakan dengan unsur yang berada di luar bahasa (ekstralingual), seperti 

hal-hal yang menyangkut makna, informasi, konteks tuturan, dan lain-lain.  

Jadi, metode Padan Intralingual adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis data kebahasaan dengan cara menghubungkan dan membandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun 

dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2007: 118). Adapun unsur-unsur 

yang bersifat lingual, misalnya : bentuk-bentuk morfem, wujud afiks, proses 

morfofonemik pembentukan kata, dan produktivitas afiks. Menurut Mahsun 

(2007), ada tiga teknik dasar yang digunakan dalam metode padan intralingual ini, 

yakni teknik hubung banding menyamakan (HBS), hubung banding membedakan 

(HBB), dan hubung banding menyamaka hal pokok (HBSP). 

Tahapan penyediaan bahan (data) dalam penelitian (bahasa) memainkan 

peran yang sangat penting, dalam arti kelengkapan data yang menggambarkan 

semua kemungkinan keberadaan objek penelitian harus telah tersedia. Jadi, 

penggunaan metode padan intralingual dimanfaatkan untuk menguhubung-

bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual. 

b) Metode Padan Ekstralingual 

Berbeda dengan metode padan intralingual, metode padan ekstralingual 

ini digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti 

menghubungkan masalah dengan hal yang berada di luar bahasa.  

Sebagai metode yang secara konseptual bersifat abstrak, maka agar dapat 

teroperasional diperlukan langkah-langkah konkret yang disebut dengan teknik. 
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Teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan metode ini sama dengan teknik 

yang digunakan dalam metode padan intralingual, hanya saja yang di hubung 

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

banding menyamakan hal pokok /(HBSP) itu adalah yang bersifat ekstralingual. 

3.4.2 Teknik Analisis Data. 

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 satuan bahasa diurai, 

dibedakan, dan dikelompokkan sesuai fokus atau formulasi masalah penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik lesap, 

teknik ganti, dan teknik balik. 

a) Teknik Lesap 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik lesap. Kata  

lesap berasal dari verba polimorfemik melesapkan yang sepadan maknanya  

dengan melepaskan, menghilangkan, mengurangi, dan menghapuskan. Konstituen 

tertentu dilesapkan dari satuan lingual menjadi objek penelitian. Bila data 

disegmenkan dengan bentuk ini, wujud keseluruhan bentuk satuan lingual akan 

berubah. Akan tetapi, wujud dan jumlah sisa konstituen unsur yang ada 

sebelumnya setelah teknik itu dikenakan tidak beruabah (Sudaryanto, 1993:37) 

b) Teknik Ganti  

teknik selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teknik ganti. 

Teknik ganti adalah teknik analisis yang berupa penggantian unsur satuan lingual 
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data (Sudaryanto, 1993:48). Kegunaan teknik ganti itu adalah untuk mengetahui 

kadar kesamaan kelas atau kategori unsur terganti dengan unsur pengganti. 

c) Teknik balik (permutasi) 

Teknik balik adalah teknik analisis yang berupa pembalikkan unsur 

satuan lingual data (Sudaryanto, 1993:72). Kegunaan yang terutama dari teknik 

balik, yaitu untuk mengetahui kadar ketegaran letak suatu unsur dalam susunan 

beruntun. 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Setelah data dianalisis, peneliti menyajikan data. Penyajian dari hasil 

analisis data dalam penelitian ini, mengggunakan penyajian hasil data penelitian 

ini menggunakan dua cara, yaitu metode formal dan metode informal (Mahsun, 

2011:123). Metode formal adalah perumusan dengan menggunakan tanda-tanda 

atau lambang –lambang, seperti tanda asteris (*), kurung biasa ( ), kurung kurawa 

({}), tanda kurung siku ([]), dan tanda garis miring (//), sedangkan metode 

informal adalah perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi yang bersifat teknis.  

Dari penjelasan di atas, penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode formal dan metode informal. Metode formal yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan tanda atau lambang kurung siku ([]) 

sebagai lambang fonetisnya dan tanda petik satu (‗) yang digunakan sebagai arti 

dari suatau kata atau kalimat. Adapun metode informal digunakan untuk 

memaparkan atau menyajikan hasil analisis data yang berupa bentuk dan makna 

pada kata dan frasa bahasa Indonesia sehar-hari yang dituangkan dalam bentuk 



33 
 

kata-kata. Penggunaan lambang-lambang tersebut bertujuan untuk mempermudah 

pembaca dalam melafalkan data-data tersebut. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Dalam bab IV ini akan dibahas tentang jenis pergeseran makna, bentuk 

pergeseran makna pada kata dan frasa bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di 

kalangan remaja, serta faktor yang mempengaruhi pergeseran makna tersebut. 

Berikut akan diuraikan secara mendalam. 

4.1 Pergeseran Makna Kata dalam Bahasa Gaul 

Di bawah ini adalah beberapa bentuk kata bahasa Indonsia dalam bahasa 

gaul di kalangan remaja yang mengalami pergeseran makna. Hal tersebut akan 

diulas lebih lanjut dalam pemabahasan berikut: 

1) Kacang [kacaŋ] 

Kata kacang dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di 

kalangan remaja  dapat ditemukan dalam kalimat berikut: 

(1)“Eh, kalian mau kacang nggak”  

(2)“cuma gitu doang, kacang” 

Kata kacang pada kalimat (1) memiliki makna yang sebenarnya yaitu tanaman 

yang ditanam di sawah atau di ladang, berbuah polong (macamnya banyak 

sekali) (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kacang), kacang sendiri merupakan 

makanan ringan yang bisa diolah dengan proses merebus, menyangrai, atau 

menggoreng. Sedangkan pada  kalimat (2) kata kacang tidak diartikan sebagai 

makna sebenarnya, melainkan kata kacang pada kalimat tersebut dimaknai ringan 

atau enteng oleh penuturnya. Perubahan makna pada kata kacang menjadi ringan 

atau enteng adalah sebuah bentuk metafora. Sesuatu yang ringan atau enteng 

dilukiskan seperti kacang, karena pada kenyataannya kacang itu sendiri suatu 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kacang
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benda yang mempunyai massa yang ringan dibandingkan benda-benda lain seperti 

jeruk, semangka, dan lain sebagainya. Pada dasarnya metafora yang terjadi pada 

kasus ini adalah pemindahan asosiasi fitur semantis suatu referen tertentu ke 

referen lain yang secara analogis memiliki kesejajaran sifat atau dengan kata lain 

pelukisan makna tersebut berdasarkan persamaan atau perbandingan. Bisa ditarik 

kesimpulan bahwa pergeseran makna pada kata kacang diakibatkan oleh faktor 

emotif dan termasuk ke dalam bentuk perubahan makna meluas, hal ini 

diakibatkan karena pergeseran makna yang terjadi pada kata kacang menambah 

jajaran makna kata kacang itu sendiri. Pergeseran makna tersebut juga sekaligus 

membawa perubahan kelas kata pada kata kacang, yang sebelumnya berkelas 

nomina berubah menjadi adjectiva. 

2) Asam [asam] 

Kata asam kerap kali ditemukan dalam penggunann bahasa Indonesia 

sehari-hari pada kalimat berikut: 

(3) ―rasanya kok asam banget” 

(4) ―yah gagal lagi, asam deh”  

Kata asam dalam kalimat (3) diartikan masam seperti rasa cuka (buah mangga 

muda dan sebagainya) (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asam) dengan kata lain 

kata asam pada kalimat tersebut menunjukkan rasa masam yang dirasakan oleh 

lidah. Kata asam pada kalimat (3) bisa dikatakan memiliki makna yang 

sebenarnya, berbeda dengan kalimat (4) di atas bahwa kata asam pada kalimat 

tersebut diartikan sial atau apes. Pada kalimat (4) pergeseran makna kata asam 

disebabkan oleh faktor emotif, seperti yang pernah disinggung sebelumnya. 

Perubahan makna pada kata asam menjadi sial atau apes adalah sebuah bentuk 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asam
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metafora. Mengapa demikian, pada kalimat (4) kata asam yang bersinonim 

dengan kata kecut sama-sama merupakan kelas kata adjectiva (kata sifat). Baik 

asam maupun kecut adalah rasa terhadap suatu benda, sama halnya dengan kata 

manis, pahit, dan asin. Rasa asam adalah salah satu rasa yang dominan tidak 

disukai orang dibandingkan dengan rasa manis. Ketika seseorang mengucapkan 

kalimat ―yah gagal lagi, asam deh‖ hal tersebut merupakan sebuah analogis 

terhadap suatu rasa yang tidak mengenakkan. Seperti salah satu peribahasa ―kecut 

bak asam‖ yang berarti ―mukanya jelek‖, kata asam pada kalimat peribahasa 

tersebut mengkiaskan sesuatu yang tidak enak dirasa, dipandang, dan sebagainya. 

Pergeseran makna pada kata asam tergolong dalam kategori pergeseran makna 

meluas karena pergeseran makna pada kata asam menambah deretan makna pada 

kata tersebut. 

3) Cabut [cabUt] 

Kata cabut seringkali digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, 

beberapa contoh kalimat berikut ini adalah contoh penggunaan kata cabut yang 

sering diujarkan oleh penutur. 

(5) “cabut semua rumputnya” 

(6) ―kita cabut yuk,nanti takut kemalaman‖ 

Makna kata cabut pada kalimat (5) yakni menarik supaya lepas (keluar) dari 

tempat tertanamnya benda itu sendiri (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabut), 

kemudian kata cabut pada kalimat (6) diartikan pergi. Baik dari kalimat (5) 

maupun kalimat (6) ditemukan perbedaan makna yang signifikan dari kata cabut 

itu sendiri, dapat dikatakan bahwa makna kata cabut pada kalimat (5) merupakan 

makan aslinya dan kata cabut pada kalimat (6) merupakan makna setelah 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabut
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mengalami pergeseran. Pergeseran makna ini diakibatkan oleh faktor emotif 

karena makna kata pergi mempunyai asosiasi dengan makna kata cabut. Asosiasi 

dari kedua hal tersebut adalah sesuatu yang tidak lagi berada pada tempat semula 

atau meninggalkan tempat semula. Pergeseran makna pada kata cabut dapat 

digolongkan ke dalam jenis pergeseran makna meluas disebabkan pergeseran 

makna pada kata cabut menambah deretan atau jejeran makna pada kata tersebut. 

4) Pecah [pecah] 

Kata pecah dalam bahasa pergaulan sehari-hari dapat ditemukan dalam 

kalimat berikut: 

(7) “piringnya jangan sampai pecah” 

(8) ―Suasananya pecah banget deh‖ 

Pada kalimat (8) biasa diujarkan penutur untuk melukiskan suasana atau kondisi 

terhadap sesuatu. Dalam KBBI, kata  pecah berarti terbelah menjadi beberapa 

bagian (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pecah), tetapi dalam bahasa gaul 

dikalangan remaja seperti ujaran pada kalimat (8) kata pecah berubah makna 

menjadi heboh, gaduh, dan gempar. Pergeseran makna pada kata pecah 

disebabkan oleh faktor emotif. Pada kutipan sebuah puisi berbunyi ―pecahkan 

saja gelasnya biar ramai biar  mengaduh sampai gaduh‖ 

(https://addthe.wordpress.com/2007/06/11/puisi-rangga-a2dc/). Makna eksplisit 

dari kutipan puisi tersebut adalah bahwa sebuah gelas yang pecah akan 

menimbulkan suasana gaduh dan gempar. Oleh karena itu, kata pecah adalah 

bentuk metafora untuk disamakan dan dibandingkan dengan kata gaduh, gempar, 

dan heboh. Berdasarkan kasus pergeseran makna pada kata pecah bisa ditarik 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pecah
https://addthe.wordpress.com/2007/06/11/puisi-rangga-a2dc/
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kesimpulan bahwa kata pecah mengalami perluasan makna karena mengalami 

penambahan makna yang keseluruhannya digunakan secara umum. 

5) Gersang [gersaŋ] 

Dalam berbahasa dan berkomunikasi lisan dalam pergaulan sehari-hari 

ditemukan kalimat berikut: 

(9) ―halamanmu gersang sekali” 

(10) “gersang nih, beli minuman yuk”  

Ujaran pada kalimat (9) memiliki arti keadaan halaman rumah  yang tidak subur, 

kalimat yang dibangun dari tiga kata tersebut tampak biasa saja, berbeda halnya 

dengan kalimat (10) yang terkesan “nyentrik” karena kata gersang pada kalimat 

tersebut diartikan berbeda. Kata gersang pada kalimat (9) memiliki makna kering 

dan tidak subur (tentang tanah, rambut) 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gersang, sedangkan kata gersang pada kalimat 

(10) dimaknai haus atau dahaga oleh penuturnya. Jika dipahami secara dangkal 

ujaran tersebut tidak logis tetapi karena pergeseran makna yang terjadi pada kata 

tersebut  membuatnya menjadi ujaran yang logis. Ujaran seperti di atas biasa di 

ujarkan oleh kalangan remaja, kata gersang dipakai untuk menggantikan kata 

haus atau dahaga. Pemaknaan yang telah bergeser tersebut dipicu oleh faktor 

emotif. Terdapat bentuk metafora pada kata gersang terhadap kata haus atau 

dahaga. Pelukisan tersebut didasarkan atas persamaan dan perbandingan, baik 

kata gersang maupun kata haus berimplikasi pada keadaan kurang air. Pada kata 

gersang seharusnya bermakna keadaan kurang air pada tanah, tetapi dipakai pada 

keadaan kurang air pada tubuh yang menyebabkan rasa haus. 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gersang
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Pergeseran makna pada kata haus termasuk dalam jenis pergeseran 

makna meluas karena pegeseran makna tersebut berakibat pada bertambahnya 

jajaran makna pada kata gersang. 

6) Modal [mͻdal] 

Penggunaan kata modal dalam bahasa pergaulan sehari-hari ditemukan 

pada kalimat berikut: 

(11) “Ane lagi nggak ada modal bro, lain kali aja kita pergi” 

(12) “besok aja belinya, pas ada modal” 

Kata modal sendiri telah lazim digunakan  untuk berkomunikasi dalam pergaulan 

sehari-hari. Kata modal pada kalimat (11) dan kalimat (12) cenderung dimaknai 

uang oleh penuturnya, sedangkan kata  modal sendiri memiliki arti yang lebih 

luas, seperti yang tertera didalam KBBI (1) uang yang dipakai sebagai pokok 

(induk) untuk berdagang, (2) harta benda (uang, barang, dsb) yang dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modal). Berdasarkan arti yang dikutip dari 

KBBI, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata modal itu sendiri tidak hanya berupa 

uang. Akan tetapi, kata modal diartikan oleh penuturnya selalu identik dengan 

uang. Hal inilah yang menggagasi bahwa kata modal pada ujaran di atas termasuk 

dalam pergeseran makna menyempit karena makna kata modal pada ujaran di atas 

lebih sempit dari makna semula. Faktor pergeseran makna pada kata modal 

disebabkan oleh perkembangan bahasa yang mengikuti situasi dan zaman serta 

disebabkan oleh sifat bahasa yang manasuka. 

 

 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modal
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7) Ceramah [ceramah] 

Penggunaan kata ceramah dalam bahasa pergaulan sehari-hari bisa 

ditemukan  dalam kalimat di bawah ini.  

(13) ―kamu nontoh ngga ceramah tadi pagi ‖  

(14) ―dengar tuh kakek ceramah‖. 

Kata ceramah pada kalimat (13) besar kemungkinan memiliki arti pidato atau 

khotbah, berbeda halnya dengan kata ceramah pada kalimat (14) yang tidak 

mempunyai padanan arti dengan kata pidato atau khotbah sebagaimana yang 

tertera didalam KKBI. Kata ceramah sendiri memiliki arti, yakni pidato oleh 

seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal, pengetahuan, dan 

sebagainya (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ceramah). Kata ceramah dalam 

bahasa pergaulan sehari-hari dimaknai mengomeli atau dapat juga berarti 

menasihati. Pergeseran makna pada kata ceramah disebabkan adanya asosiasi, 

yakni adanya hubungan antara kata ceramah dengan kata menasehati pada 

kalimat (9) dan adanya hubungan antara kata ceramah dengan kata mengomeli 

pada kalimat (10). Pada kasus tersebut pergeseran makna yang terjadi pada kata 

ceramah bersifat luwes, bisa bersifat membaik dan bisa bersifat memburuk. 

Misalkan, pada kalimat (10) ―dengar tuh kakek ceramah‘‘, kata ceramah pada 

kalimat tersebut menganalogikan kata menasihati. Pergeseran makna kata 

ceramah pada kalimat (9) bersifat memburuk sedangkan pergeseran makna kata 

ceramah pada kalimat (10) ―dengar tuh kakek ceramah‘‘ bersifat membaik, hal 

tersebut dipengaruhi oleh konteks ketika suatu bahasa itu diujarkan. Konteks 

tersebut dibangun oleh latar belakang pemahaman yang sama yang dimiliki oleh 

penutur dan mitra tutur sehingga penafsiran makna bisa terjadi. 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ceramah
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8) Om [0m] 

Penggunaan kata om dalam pergaulan sehari-hari bisa ditemukan dalam 

kalimat berikut: 

(15) “bapak saya lagi sakit jadi besok om saya yang antar” 

(16) ―Cie, yang dibelanjain sama om om‖ 

Kata om pada kalimat (16) bermakna laki-laki paruh baya yang dikencani gadis 

remaja. Dalam KBBI kata om memiliki arti kakak atau adik laki-laki ayah atau 

ibu atau panggilan kepada orang laki-laki yang agak tua 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/om). Kata om juga bersinionim dengan kata 

paman seperti halnya kata om pada kalimat (15) yang memiliki arti paman atau 

saudara laki-laki dari bapak atau ibu. Jika kita melihat keseluruhan makna pada 

kata om dalam KBBI, maka makna kata om pada kalimat (16) tersebut memiliki 

nilai rasa yang lebih rendah dari makna yang terdapat dalam KBBI. Oleh karena 

itu, kata om pada ujaran tersebut termasuk dalam pergeseran makna memburuk 

yang disebabkan oleh turunnya nilai rasa pada kata tersebut. Faktor pergeseran 

makna pada kata om disebabkan oleh perkembangan bahasa yang mengikuti 

situasi dan zaman serta disebabkan oleh sifat bahasa yang manasuka. 

9) Dodol [dͻdͻl] 

Penggunaan kata dodol dalam pergaulan sehari-hari bisa ditemukan 

dalam ujaran berikut: 

(17) ―dodol yang kamu beli kemarin itu terlalu manis‖ 

(18) ―dodol lu, begitu aja ngga bisa‖.  

Kata dodol pada kalimat (17) merujuk pada sebuah panganan yang terbuat dari 

buah atau ketan sedangkan kata dodol pada kalimat (18) menganalogikan kata 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/om
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bodoh, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Kata dodol pada bahasa gaul dikalangan 

remaja kerap kali digunakan untuk menggantikan baik kata bodoh, tolol, maupun 

dungu. Faktor penyebab pergerseran makna pada kata dodol diakibatkan oleh 

faktor pengembangan istilah yang didasari oleh perkembangan ide dan objek yang 

dimaknai. Kosakata yang telah ada diberi makna baru, baik dengan 

menyempitkan, meluaskan, ataupun memberikan arti baru sama sekali. Pergeseran 

makna kata dodol dapat dikategorikan ke dalam jenis perubahan makna total 

karena makna baru pada kata dodol terpaut jauh dengan makna yang tertera dalam 

KBBI, yakni penganan, dibuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah, 

kadang-kadang dicampur dengan buah-buahan, seperti durian, sirsak dibungkus 

daun (jagung), kertas, dan sebagainya   (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dodol) 

10) Ular [ular] 

Penggunaan kata ular dalam pergaulan sehari-hari bisa ditemukan dalam 

ujaran berikut: 

(19) ―kamu kok senang banget peliahara ular‖ 

(20) ―kamu tu ular ya, baiknya di depan aja‖.  

Jika ular pada kalimat (19) merujuk pada reptil, berbeda halnya dengan kata ular 

dalam kalimat (20), pada kalimat tersebut kata ular dimaknai licik, ujaran pada 

kalimat (20) besar kemungkinan tidak bisa dipahami oleh semua kalangan. Oleh 

sebab itu, contoh ujaran kata ular dengan konteks pada kalimat (20) tidak 

digunakan oleh banyak orang, tidak seperti kata kacang, dodol, ceramah, dan lain-

lain. Pergeseran makna ini merupakan contoh pergeseran makna perubahan total, 

makna baru dari kata ular berubah sama sekali dari makna aslinya yakni binatang 

melata, tidak berkaki, tubuhnya agak bulat memanjang, kulitnya bersisik, hidup di 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dodol
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tanah atau di air, ada yang berbisa ada yang tidak 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ular). Perubahan makna pada kata ular 

disebabkan oleh faktor pengembangan istilah yakni kosakata yang telah ada 

diberikan makna baru sehingga makna baru dengan makna asli jauh berbeda. 

11) Kompor [kͻmpͻr] 

Kata kompor dalam bahasa pergaulan sehari-hari akan memiliki makna 

yang berbeda jika berada dalam konteks kalimat yang berbeda. Dalam bahasa gaul 

dikalangan remaja kata kompor yang diucapakan oleh seseoarang bisa jadi tidak 

merujuk pada alat perapian melainkan merujuk pada hal lain. Untuk lebih jelasnya 

ujaran yang memuat kata kompor akan diuraikan pada kalimat berikut: 

(21) ―nyalain kompornya‖ 

(22) ―kompori dia sana‖  

Pada kalimat (20) kata kompor berarti perapian untuk memasak yang 

menggunakan minyak tanah, gas, atau listrik sebagai bahan bakar 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompor), sedangkan dari sifatnya kata kompor 

masuk ke dalam kelas kata nomina. Namun, pada kalimat (22) kata kompor tidak 

lagi dalam kelas kata nomina melainkan masuk dalam kelas kata verba. 

Berubahnya kelas kelompok kata pada kata kompor tersebut dikarenakan 

pergeseran makna yang terjadi pada bentuk kalimat (22) tersebut, yakni kata 

kompor tidak lagi berarti perapian untuk memasak tetapi mempunyai makna 

memanas-manasi. Kata memanas-manasi sendiri bersinonim dengan kata 

―menghasut‖. Perubuhan kelas kata pada  kalimat ―kompori dia sana‖ 

dikarenakan kata kompor pada kalimat tersebut  mendapat sufiks ―-i‖ sehingga 

membuat kedududukannya berubah menjadi kelas kata verba. Pergeseran makna 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ular
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompor
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pada bentuk kalimat di atas diakibatkan oleh faktor emotif, seperti yang telah 

dijabarkan di atas unsur emotif yang menyebabkan pergeseran makna kata 

kompor ditandai dengan adanya asosiasi, analogi, dan perbandingan dalam 

pemakaian bentuk kebahasaan. Pergeseran makna ini dapat digolongkan ke dalam 

jenis pergeseran makna perubahan total yakni berubahnya suatu makna suatu 

ungkapan dengan makna aslinya meskipun kemungkinan ada persamaannya tetapi 

jauh sekali. 

12) Ember [ember] 

Kata ember dalam bahasa pergaulan sehari-hari akan memiliki makna 

yang berbeda jika berada dalam konteks kalimat yang berbeda. Dalam bahasa 

peragaulan sehari-hari kata ember yang diucapakan oleh seseoarang bisa jadi tidak 

merujuk pada tempat air melainkan merujuk pada hal lain. Untuk lebih jelasnya 

ujaran yang memuat kata ember akan diuraikan pada kalimat berikut 

(23) ―ember banget mulut lo‖ 

(24) ―buang air di ember itu‖ 

Kata ember pada kalimat (23) kerap kali digunakan sebagai kata yang 

menggantikan kata ―ceplas-ceplos‖. Kata ceplas-ceplos sendiri bermakna terus 

terang dan tidak berbelit-belit. Oleh penuturnya, kata ember tentu sudah dianggap 

mempunyai kepadanan makna dengan kata ceplas-ceplos. Oleh karena itu, ketika 

seseorang mengujarkan kata ember  seperti pada kalimat  (23), tidak merujuk pada 

tempat air berbentuk silinder (terbuat dari plastik, seng, dan sebagainya) dipakai 

untuk menimba air dan sebagainya (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ember), 

dikarenakan maknanya yang telah bergeser. Pergeseran makna pada kata ember 

dibentuk oleh konteks, konteks inilah yang menumbuhkan makna pada sebuah 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ember
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ujaran atau wacana. Pergeseran makna ini lebih tepatnya dikatakan sebagai 

perubahan makna total, yakni perubahan makna secara total dari makna aslinya. 

Berdasarkan jenis pergeseran makna pada kata ember, pergeseran makna pada 

kata tersebut diakibatkan oleh faktor pengembangan istilah, kata ember yang telah 

memiliki makna utuh diberikan makna baru.  

13) Apel² [apƹl] 

Kata apel² dalam bahasa pergaulan sehari-hari akan memiliki makna 

yang berbeda jika berada dalam konteks kalimat yang berbeda. Dalam bahasa 

peragaulan sehari-hari kata ape²l yang diucapakan oleh seseoarang bisa jadi tidak 

merujuk pada tempat air melainkan merujuk pada hal lain. Untuk lebih jelasnya 

ujaran yang memuat kata apel² akan diuraikan pada kalimat berikut 

(25) “malam minggu kamu ngga ngapel?” 

(26) ―cie yang diapelin pacar‖ 

(27) ―hari senin harus masuk lebih awal untuk apel di Sekolah‖ 

Pada kalimat (25) dan (26), kata apel² diartikan oleh penutur sebagai kata kunjung 

pacar yang biasa sering ditemukan dalam berbahasa Indonesia ragam non standar. 

Sedangkan kata apel² pada kalimat (27) memiliki arti seperti yang tertera dalam 

KBBI yaitu wajib hadir dalam suatu upacara resmi (bersifat kemiliteran), 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apel) akan tetapi dalam kedua ujaran tersebut 

kata apel² tidak dimaknai demikian malainkan kata apel² pada kedua ujaran 

tersebut disandingkan dengan kelompok kata kunjung pacar. Pada kalimat (25), 

kata apel² dibubuhi simulfiks ―ng-― membuat maknanya berubah menjadi 

mengunjungi pacar. Oleh karena itu, pada ujaran ―lo nggak pergi ngapel?‖ dapat 

diartikan dalam bahasa Indonesia ―kamu tidak pergi mengunjungi pacar?”. 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apel
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Sedangkan pada kalimat (26), kata apel² dibubuhi konfiks ―di-“, dan ―i-“, 

membuat maknanya berubah menjadi dikunjungi pacar. Jika disadur ke dalam 

bahasa Indonesia ragam standar, maka kalimat ―cie yang diapelin pacar‖ berarti 

―cie yang sedang dikunjungi pacar‖. Pergeseran makna pada kata apel² terjadi 

karena faktor kebutuhan kata baru dan faktor emotif. Kelompok kata kunjung 

pacar yang dirasa kurang nyaman memunculkan kata apel². Kata apel² pada 

ragam standar yang memiliki arti hadir pada upacara resmi yang bersifat rutin 

dipilih karena memiliki analogis dan asosiasi dengan makna dari kelompok kata 

kunjung pacar. Pergeseran makna pada kata ape²l tergolong ke dalam jenis 

pergeseran makna perubahan total sebab makna baru yang diberI pada kata 

tersebut terpaut jauh dengan makna dalam KBBI. 

Pada tabel di bawah ini dipaparkan secara ringkas bentuk kata dalam 

bahasa Indonesia yang mengalami pergeseran, jenis pergeseran makna yang 

terjadi pada setiap kata, dan faktor pergeseran makna pada setiap kata yang 

mengalami pergeseran. 

Tabel 1: Pergeseran Makna pada Kata 

No. Bentuk Kata Jenis Pergeseran 

Makna pada Kata 

Faktor Pergeseran 

Makna pada Kata 

1) Kacang makna meluas faktor emotif 

2) Asam makna meluas faktor emotif 

3) Cabut makna meluas faktor emotif 

4) Pecah makna meluas faktor emotif 

5) gersang  makna meluas faktor emotif 

6) modal  makna menyempit perkembangan bahasa 
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7) ceramah  makna membaik adanya asosiasi 

8) om  makna memburuk perkembangan bahasa 

9) dodol  perubahahan total perkembangan istilah 

10) ular  perubahahan total perkembangan istilah 

11) kompor  perubahahan total faktor emotif 

12) ember  perubahahan total pengembangan istilah 

13) apel² perubahahan total faktor emotif 

 

4.2 Pergeseran Makna Frasa dalam  Bahasa Gaul 

Di bawah ini adalah beberapa bentuk frasa bahasa Indonsia dalam bahasa 

gaul dikalangan remaja yang mengalami pergeseran makna. Hal tersebut akan 

diulas lebih lanjut dalam pemabahasan berikut: 

14) Anak Motor 

Frasa anak motor dalam penggunaan bahasa pergaulan sehari-hari dapat 

ditemukan dalam kalimat berikut: 

(28) ―pacarmu anak motor ya?‖ 

Penutur mengartikan frasa anak motor dalam ujaran pada kalimat (28), yakni (a) 

orang-orang yang mempunyai hobi di bidang otomotif khususnya sepeda motor, 

(b) orang-orang yang sering melakukan aktivitas di bengkel, (c) orang-orang 

yang masuk dalam komunitas genk motor. Pergerseran makna yang terjadi pada 

frasa di atas disebabkan oleh faktor kebutuhan kata baru. Kebutuhan kata baru ini 

diperlukan masyarakat pemakai bahasa, hal inilah yang memaksa penutur untuk 

menemukan nama baru. Frasa anak motor sangat tepat dirasakan oleh penutur 

untuk mewakili julukan untuk seseorang yang mempunyai hobi pada bidang 
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otomotif atau seseoarang yang masuk dalam komunitas genk motor. Pergeseran 

makna pada frasa tersebut merupakan contoh pergeseran makna meluas sebab 

kata anak  yang melekat pada frasa tersebut memiliki makna yang luas. 

15)Anak Mami  

Selain frasa anak  motor, frasa lain yang dibentuk dari kata anak yakni 

frasa anak mami, frasa ini ditemukan dalam ujaran berikut: 

(29) ―dasar anak mami nggak bisa solid!‖ 

penutur memaknai  frasa anak mami dalam kalimat (29), yakni seseorang yang 

penurut kepada ibunya. Pergerseran makna pada frasa anak mami disebabkan oleh 

faktor kebutuhan kata baru. Kebutuhan kata baru ini diperlukan masyarakat 

pemakai bahasa, hal inilah yang memaksa penutur untuk menemukan nama baru. 

Frasa anak mami juga sangat tepat dirasakan oleh penutur untuk mewaikili 

julukan untuk seseorang yang sangat penurut terhadap ibunya. Pergeseran makna 

pada frasa ini juga termasuk ke dalam pergeseran makna meluas. 

16)Anak Unram. 

Selain kedua frasa di atas, frasa anak unram adalah contoh frasa yang 

juga dibentuk dari kata anak, frasa ini sering digunakan dalam berkomunikasi 

sehari-hari. Frasa tersebut dapat ditemukan dalam ujaran berikut: 

(30) “hebat, sekarang sudah jadi anak Unram!‖. 

Pada kalimat (30), penutur memaknai frasa anak unram, yakni seseorang yang 

megenyam pendidikan atau berkuliah di Universitas Mataram. Pergeseran  makna 

pada frasa anak unram disebabkan oleh faktor kebutuhan kata baru. Kebutuhan 

kata baru ini diperlukan masyarakat pemakai bahasa, hal inilah yang memaksa 

penutur untuk menemukan nama baru. Frasa anak Unram sangat tepat dirasakan 
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penutur untuk mewakili julukan untuk seseorang yang sedang berkuliah di 

Unram. 

Pergeseran makna pada frasa anak unram merupakan contoh pergeseran 

makna meluas sebab kata anak  yang melekat pada frasa anak unram memiliki 

makna yang luas. 

17) Demam Korea, Demam Facebook 

Frasa demam korea dan demam facebook adalah frasa bentukan baru 

dalam pergaulan sehari-hari. Frasa demam facebook bisa ditemukan dalam ujaran 

berikut: 

(31)  ―anak-anak sekarang pada demam facebook‖ 

(32) ―cewek-cewek remaja pada demam korea, apa-apa yang berbau korea 

disenangi‖. 

Struktur kedua frasa ini sama-sama dibangun dari kata demam, pada tata bahasa 

Indonesia dapat ditemukan beberapa frasa yang dibangun dari kata demam seperti 

frasa demam panggung yang berarti perasaan tidak tenang (gugup) pada waktu 

berada di atas panggung (pentas) http://kbbi.web.id/ .  Akan tetapi, frasa demam 

korea tidak mempunyai arti perasan gugup pada waktu berada di korea dan 

demam facebook juga tidak berarti perasaan tidak tenang ketika dalam jaringan 

facebook. Frasa demam korea dimaknai penuturnya, yakni menggandrungi, 

tergila-gila, sangat menyenangi; sangat senang akan; menaruh perhatian besar 

pada hal-hal yang berbau korea. Frasa demam facebook sendiri dimaknai oleh 

penuturnya yakni menggandrungi, tergila-gila, sangat menyenangi; sangat 

senang akan; menaruh perhatian besar terhadap facebook, facebook adalah 

 sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dan 

http://kbbi.web.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial
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berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook). Jika ditelaah makna frasa demam 

panggung mempunyai perbedaan makna yang sangat jauh dengan frasa demam 

korea atau demam facebook, padahal frasa demam panggung  dengan frasa 

demam korea tau demam facebook sama-sama dibangun dari kata demam. 

Pergeseran makna pada frasa demam korea dan demam facebook 

dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan kata baru. Hal ini disebabkan karena 

bahasa yang terus berkembang akan selaras dengan dinamika masyarakat pemilik 

dan pemakai bahasa tersebut. Frasa demam korea sangat tepat dirasakan 

penuturnya untuk memakani ungkapan menggandrungi, tergila-gila, sangat 

menyenangi; sangat senang akan; menaruh perhatian besar pada hal-hal yang 

berbau korea dan frasa demam facebook sangat tepat dirasakan penuturnya untuk 

memaknai ungkapan menggandrungi, tergila-gila, sangat menyenangi; sangat 

senang akan; menaruh perhatian besar terhadap facebook. Frasa demam korea dan 

demam facebook bisa dikategorikan pada jenis pergeseran makna meluas karena 

kata demam pada kedua frasa tersebut menambah arti dari kata demam itu sendiri 

sehingga bisa disimpulkan menjadi makna meluas. 

18) Gagap Teknologi 

Frasa gagap teknologi ditemukan pada ujaran bahasa pergaulan sehari-

hari. Frasa gagap teknologi ditemukan pada kalimat berikut:  

(33) ―Kamu gaptek deh, ngirim email aja ngga bisa” 

Frasa gagap teknologi dibangun dari struktur kata gagap dan teknologi. Kata 

gagap (adjectiva) sendiri jika kita merujuk pada KBBI berarti gangguan bicara 

(kesalahan dalam ucapan dengan mengulang-ulang bunyi, suku kata, atau kata) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Menlo_Park,_California
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
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(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gagap), sedangkan kata teknologi berarti 

metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi). Pergeseran makna yang terjadi 

karena faktor kebutuhan akan kata baru ini dimaknai para penuturnya, yakni 

pertama awam terhadap teknologi, dan kedua tidak bisa menggunakan dan 

menjalankan perangkat teknologi khususnya alat elektronik. Frasa gagap 

teknologi dianggap penuturnya bisa mewakili arti dari kalimat awam terhadap 

teknologi dan dapat disandingkan dengan kalimat tersebut, karena pada tata 

bahasa Indonesia sendiri belum ada frasa yang mewakili arti dari kalimat awam 

terhadap teknologi. Oleh karena itu, dibentuklah frasa gagap teknologi. Frasa ini 

termasuk ke dalam jenis pergeseran makna meluas karena pada kata gagap  yang 

dahulunya mengandung satu makna khusus sekarang telah memiliki makna lain. 

19) Jam Pocong 

Frasa jam pocong dapat ditemukan dalam ujaran sehari-hari, antara lain 

sebagai berikut:  

(34) ―Dia sering kelayapan sampe jam pocong‖ 

Frasa jam pocong pada kalimat (34), merupakan frasa bentukkan baru yang masuk 

dalam ranah bahasa ragam non standar. Banyak frasa bentukkan yang terdiri dari 

kata jam, contohnya jam kerja yang bermakna waktu yang dijadwalkan untuk 

perangkat peralatan yang dioperasikan (seperti pengisian bahan bakar, 

perjalanan) http://kbbi.web.id/. Frasa jam pocong sendiri dimaknai oleh 

penuturnya, yakni waktu tengah malam. Kata jam yang bersinonim dengan kata 

waktu dan kata pocong yang berarti mayat yang dibalut kain kafan 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pocong) membuat orang awam akan salah 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gagap
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pocong
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menafsirkan frasa ini. Frasa ini merupakan bentuk pergeseran makna yang 

dilatarbelakangi oleh faktor emotif karena terdapat bentuk metafora dan anologis 

pada frasa tersebut. Secara dangkal, ―pocong‖ di tengah masyarakat juga 

dipahami sebagai makhluk ghaib (sebangsa syetan) yang bergentayangan pada 

tengah malam. Melalui pemahaman masyarakat pada kata pocong tersebut 

memberi anggapan bahwa jam pocong adalah waktu tengah malam. Frasa ini bisa 

diklasifikasikan ke dalam pergeseran makna meluas karena kata pocong memiliki 

makna lain selain yang telah ditetapkan dalam KBBI. 

20) Dunia Maya  

Pada tata bahasa Indonesia dapat ditemukan beberapa frasa yang 

dibangun dari kata dunia, seperti dunia fana, dunia internasional, dan dunia luar. 

Pada bahasa pergaulan sehari-hari juga ditemukan frasa bentukan baru yang 

dibangun dari kata dunia yakni frasa dunia maya. Oleh penuturnya, frasa dunia 

maya dimaknai alam kehidupan atau lingkungan dalam jaringan (internet). Frasa 

dunia maya ini ditemukan dalam ujaran seperti berikut: 

(35) ―teman chating gue banyak lo di dunia maya‖  

Pada kalimat (35), jika disadur ke dalam bahasa Indonesia ragam standar berarti 

―teman ngobrol saya banyak di dunia maya‖. Frasa dunia maya adalah contoh 

pergeseran makna pada tataran frasa, karena kata dunia yang berarti alam 

kehidupan dan kata maya yang berarti tidak nyata, seharusnya frasa dunia maya 

dimaknai dunia yang tidak nyata bukan dimaknai alam kehidupan atau 

lingkungan dalam jaringan media sosial. Pergeseran makna pada frasa tersebut 

terjadi karena terdapat metafora yang membangun makna bahwa frasa dunia maya 

melukiskan hal yang tidak nyata yang ada di dalam jaringan media sosial, karena 
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lingkungan yang terbentuk dalam media sosial tersebut tidak memiliki bentuk 

fisik. Pergeseran makna pada frasa dunia maya tergolong dalam jenis pergeseran 

makna menyempit sebab makna frasa tersebut menurut kaidah kebahasaan 

memiliki beberapa arti seperti alam pikiran, alam imajinasi, alam mimpi, dan 

lain-lain tetapi oleh penuturnya frasa ini hanya dimaknai ―alam kehidupan atau 

lingkungan dalam jaringan media sosial”.  

21) Muka Tembok 

Frasa muka tembok adalah frasa yang mudah dipahami maknanya dalam 

bahasa pergaulan sehari-hari, frasa ini sebenarnya memiliki kesamaan makna 

dengan frasa muka tebal. Frasa muka tebal dalam KBBI mempunyai arti yakni 

tidak mempunyai malu http://kbbi.web.id/,  jadi bisa disimpulkan bahwa frasa 

muka tembok juga memiliki makna tidak mempunyai malu. Frasa tersebut dapat 

ditemukan dalam ujaran berikut:   

(36) ―dasar muka tembok, ngga ada canggungnya sama orang‖ 

Baik frasa muka tebal maupun frasa muka tembok adalah bentuk pergeseran yang 

disebabkan oleh unsur kesejarahannya. Frasa ini dapat dikategorikan ke dalam 

jenis pergeseran makna menyempit sebab frasa muka tembok seharusnya 

mempunyai makna yang lebih luas seperti “bagian depan sebuah tembok, 

permukaan sebuah tembok, tampak luar sebuah tembok” tetapi dalam aplikasinya 

makna frasa muka tembok hanya terbatas pada “tidak tahu malu”. 

22) Ayam Kampus 

Frasa ayam kampus adalah frasa untuk menggantikan kata pelacur yang 

dirasakan memiliki nilai lebih rendah. Frasa ayam kampus bisa ditemukan dalam 

ujaran berikut: 

http://kbbi.web.id/
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(37) ―di Unram banyak ngga tuh ayam kampusnya?‖ 

Frasa ini hanya bisa digunakan pada kalangan tertentu, oleh penuturnya frasa ini 

dimaknai yaitu pelacur dari kalangan mahasiswi. Frasa tersebut mempunyai 

kemiripan arti dengan kata pelacur (wanita tunasusila), perbedaannya frasa ayam 

kampus lebih spesifik terhadap pelacur (wanita tunasusila) yang masih 

mengenyam bangku kuliah atau masih berkuliah. Faktor pergeseran makna ini 

disebabkan oleh faktor kebutuhan kata baru, seperti yang pernah dibahas di atas, 

kebutuhan kata baru dipicu karena perlunya nama baru terhadap suatu hal. 

Ungkapan pelacur di kalangan mahasiswi dirasa kurang nyaman, oleh sebab itu 

munculah frasa ayam kampus untuk mengganti ungkapan tersebut. Bentuk 

pergeseran makna ini adalah pergeseran makna membaik, karena nilai rasa pada 

frasa ayam kampus lebih tinggi dari kata pelacur. 

23) Barang Gelap, Motor Gelap,  

Frasa barang gelap atau motor gelap adalah frasa yang mempunyai 

makna yang sama dengan barang ilegal atau motor ilegal. Frasa barang gelap 

ditemukan dalam ujaran berikut: 

(38) ―beli barang gelap aja biar murah!‖  

(39) ―ini motor gelap ya?‖ 

Kesamaan makna antara barang gelap dan barang ilegal atau motor gelap dan 

motor ilegal sama-sama merujuk pada makna barang yang tidak sah atau tidak 

resmi menurut hukum. Namun, frasa barang gelap atau motor gelap digunakan 

dalam bahasa pergaulan sehari-hari atau ragam non standar, sedangkan frasa 

barang ilegal atau motor ilegal adalah bentuk frasa ragam bahasa standar. 
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Jika dilihat darti strukturnya, maka frasa barang gelap dibentuk dari kata 

barang yang berarti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau jasa) 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang dan kata gelap  yang berarti tidak ada 

cahaya; kelam; tidak terang http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gelap. Hal inilah 

yang membuat frasa ini memiliki makna yang telah bergeser, karena jika diartikan 

secara gamblang frasa barang gelap akan memiliki arti barang yang tidak terang. 

Pergeseran makna ini tentu terjadi karena ada bentuk metafora dan analogis pada 

frasa tersebut. Kata gelap pada frasa barang gelap dimaknai tidak jelas oleh 

penuturnya, arti tidak jelas di sini adalah tidak jelas legalitasnya. Oleh karena itu, 

frasa barang gelap mudah berterima pada bahasa pergaulan sehari-hari. 

Baik frasa barang gelap maupun motor gelap bisa dikategorikan ke 

dalam jenis pergeseran makna membaik, hal ini karena nilai rasa barang ilegal 

atau barang tidak sah lebih rendah daripada barang gelap atau motor gelap. Frasa 

barang gelap atau motor gelap digunakan penuturnya untuk menyamarkan atau 

menghindari penggunaan frasa barang ilegal (tidak sah) atau motor ilegal. 

24) Kantong Kering (Kanker) 

Frasa kantong kering dalam bahasa pergaulan sehari-hari biasa 

digunakan dalam  bentuk akronim, yakni kanker. Akronim ini sebenarnya 

merupakan frasa kantong kering yang diambil sebagian huruf di awal pada kata 

kantong dan sebagian huruf di akhir pada kata kering. Akronim kanker bisa 

ditemukan dalam ujaran berikut:  

(40) ―saya lagi kanker nih, belum bisa beli‖ 

(41) ―kamu yang bayar ya, kita semua lagi kanker nih‖ 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gelap
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Frasa kantong kering dibentuk dari struktur kata kantong yang berarti saku (baju, 

dan sebagainya) http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kantong dan kata kering yang 

berarti tidak basah; tidak berair; tidak lembap; tidak ada airnya lagi 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kering. Frasa ini diartikan para penuturnya, 

yakni (1) saku yang tidak ada uangnya, (2) kondisi di mana seseorang tidak 

memiliki uang, (3) kondisi di mana seseorang terjepit masalah keuangan. Jika 

diidentifikasi Ketiga makna dari frasa kantong kering memiliki relasi yang erat.  

Pergeseran makna pada frasa kantong kering disebabkan oleh faktor 

emotif. Kantong yang kering adalah sebuah metafora terhadap kantong atau saku 

yang tidak ada uangnya. Kata kering yang berati tidak ada air, sedangkan pada 

frasa tersebut dimaknai tidak ada uang. Air adalah hal yang membawa kesuburan 

dan kemakmuran, begitu pun dengan uang yang juga dapat membawa 

kemakmuran. Metafora ini telah banyak berterima di lingkungan sekitar dan 

digunakan secara arbitrer. 

Frasa kantong kering menurut penggolongan jenisnya termasuk dalam 

pergeseran makna membaik  di mana arti yang baru dirasakan lebih tinggi atau 

lebih baik nilai rasanya dari arti yang lama. Ungkapan saku yang tidak ada 

uangnya nilai rasanya dianggap lebih rendah daripada uangkapan kantong kering 

25) Muka pasaran, tampang pasaran 

Dalam bahasa pergaulan sehari-hari frasa muka pasaran ditemukan pada 

ujaran berikut: 

(42)“Coba saya lihat.... kalau yang begini sih mukanya pasaran‖.  

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai frasa muka tembok yang 

merupakan frasa bentukkan dari kata muka dan tembok. Kata muka sendiri 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kantong
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kering
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memiliki makna yang sama dengan kata wajah, tampang, dan rupa dalam kamus 

bahasa Indonesia. Beberapa frasa dalam kamus yang dibentuk dari kata muka 

diantaranya muka masam, muka tembem, dan lain sebagainya. Frasa muka 

pasaran yang dibentuk dari kata muka yang berarti wajah dan kata pasaran yang 

berarti kurang baik mutunya (tentang barang dagangan) ini dalam penggunaanya 

dimaknai wajah atau paras yang kurang baik (buruk) rupanya. Pergeseran makna 

ini disebabkan oleh faktor kebutuhan kata baru. Pegeseran makna ini masuk 

dalam kategori pergeseran makna membaik, ungkapan wajah yang buruk 

dirasakan memiliki nilai rasa yang lebih rendah dibandingkan dengan kata muka 

pasaran. 

26) Tukang Tikung 

Frasa tukang tikung kerap kali digunakan oleh penutur dalam 

berkomunikasi secara lisan. Frasa tukang tikung dapat ditemukan dalam ujaran 

berikut: 

(43) ―Si Febri yang tukan tikung itu?‖ 

Frasa tukang tikung memiliki makna sama dengan kata pembelot yakni orang 

yang membelot (berkhianat lalu memihak kepada musuh) 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembelot. Tidak banyak yang menggunakan 

frasa ini dalam berbahasa sehari-hari biasanya hanya digunakan pada kalangan 

remaja. Jadi, Frasa tukang tikung masuk ke dalam kategori pergeseran makna 

membaik, karena frasa tukang tikung dirasakan memiliki nilai rasa yang lebih 

tinggi dari pada kata pembelot. Pergeseran makna pada frasa ini disebabkan oleh 

faktor pengembangan istilah yakni memanfaatkan kosakata yang telah ada dengan 

memberikan makna baru. 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembelot
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27) Mabuk Janda 

Frasa mabuk janda biasa digunakan dalam berbahasa lisan dan dapat 

ditemukan dalam ujaran berikut: 

(44) “Biarin aja dia lagi mabuk janda” 

Frasa mabuk janda adalah frasa yang telah hadir di tengah masyarakat, hampir 

semua kalangan masyarakat menggunakan frasa tersebut dan digunakan dalam 

berbahasa sehari-hari. Beberapa frasa yang dibentuk dari kata mabuk dalam 

kamus bahasa Indonesia diantaranya mabuk andan yang berarti tergila-gila 

karena hendak kawin http://kbbi.web.id/, mabuk asmara yang berarti ilang akal 

karena jatuh cinta, dan sebagainya http://kbbi.web.id/. Frasa mabuk janda sendiri 

memiliki makna tergila-gila terhadap janda (wanita yang tidak bersuami). 

Pergeseran makna pada frasa ini diakibatkan oleh faktor kebutuhan kata baru. 

Kebutuhan kata baru ini inilah yang memaksa penutur untuk menemukan nama 

baru. Frasa mabuk janda dirasakan memiliki makna yang tepat untuk mewaikili 

ungkapan tergila-gila terhadap janda (wanita yang tidak bersuami). Pergeseran 

makna pada frasa ini tergolong dalam jenis pergeseran makna memburuk, nilai 

rasa pada frasa mabuk janda dirasa lebih kasar sebab frasa ini biasa diguanakan 

adalam situasi tidak ramah dan bertujuan sebagai penegasan. 

28) Tobat Sambal 

Frasa tobat sambal adalah contoh pemakaian yang biasa digunakan 

penutur dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut: 

(45) “alah, paling dia cuma tobat sambal” 

Frasa tobat sambal adalah gabungan dua kata yang terdiri dari kata tobat dan kata 

sambal. Kata tobat berarti sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah 

http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/


59 
 

atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tobat, sedangkan kata sambal berarti  makanan 

penyedap yang dibuat dari cabai, garam, dan sebagainya yang ditumbuk, 

dihaluskan, dan sebagainya http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sambal. Pada frasa 

tersebut penutur memaknai frasa tobat sambal yakni sadar akan perbuatan salah 

yang hanya bersifat sementara. Ketika penutur yang menyampaikan ujaran 

tersebut kepada mitra tutur, tentu keduanya memiliki pemahaman yang sama 

terhadap makna dari frasa tobat sambal itu sendiri. Frasa tobat sambal tentu juga 

telah mengalami pergeseran makna, jika kita melihat secara gamblang frasa tobat 

sambal yang diujarkan seseorang tentu akan terdengar aneh bagi orang awam, 

karena struktur gabungan kelompok kata ini tidak biasa. Pada tata bahasa 

Indonesia belum ada frasa atau kelompok kata yang dibangun dari kata tobat 

sedangkan pada kata sambal ada beberap frasa yang dibangun dari kata sambal 

yakni sambal bajak, sambal terasi, dan lain sebagainya. Pergeseran makna pada 

frasa tobat sambal terjadi akibat kebutuhan terhadap kata baru yang kemudian 

dirasa sepadan dengan makna dari ujaran sadar akan perbuatan salah yang hanya 

bersifat sementara. Hal ini terjadi untuk mengimbangi frasa yang ada dalam tata 

bahasa Arab, yakni tobat nasuha yang bermakna sadar akan perbuatan salah 

dengan sungguh-sungguh dan bersifat tetap http://kbbi.web.id/, karena jika ada 

tobat yang sungguh-sungguh dan bersifat tetap maka akan ada pula tobat yang 

bersifat tidak sugguh-sungguh karena bersifat sementara. Kebutuhan terhadap kata 

baru tersebut yang membangun frasa tobat sambal untuk dipadankan dengan 

makna dari ujaran sadar akan perbuatan salah yang hanya bersifat sementara. 

Pergeseran makna pada frasa tobat sambal dapat digolongkan ke dalam jenis 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tobat
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sambal
http://kbbi.web.id/
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perubahan makna perubahan total sebab makna yang diberikan tidak memiliki 

hubungan dengan makna seaharusnya. 

29) Cewek Gatal  

Frasa cewek gatal ditemukan dalam ujaran sehari-hari ditemukan pada 

kalimat berikut: 

(46) ―Dasar cewek gatal, suka ganggu hubungan orang‖ 

Frasa ini sebenarnya merupakan kesamaan dengan frasa cewek genit. Frasa ini 

muncul dalam bahasa pergaulan sehari-hari, karena kata gatal pada frasa cewek 

gatal merupakan sinonim dari kata genit pada frasa cewek genit. Frasa cewek 

gatal memiliki makna yakni perempuan  bergaya-gaya (tingkah lakunya) atau 

perempuan yang banyak tingkahnya. 

Pergeseran makna pada frasa ini terjadi karena faktor pertukaran 

tanggapan panca indra. Pemakaian bahasa sering terjadi adanya pertukaran 

tanggapan antara indera yang berbeda, manis yang seharusnya ditangkap indera 

pengecap lidah, lalu ditangkap dengan indera penglihatan; misalnya dalam 

kalimat ―Hari ini senyumnya sungguh manis‖. Terjadinya perubahan makna 

karena pertukaran tanggapan indera yang disebut dengan sinestesia. Begitupula 

pada kata gatal pada frasa cewek gatal, kata gatal seharusnya ditangkap indra 

perasa yakni kulit, namun akibat pertukaran tanggapan panca indra, kata gatal 

pada frasa cewek gatal ditangkap oleh indra penglihat. Kesimpulannya, 

pergeseran frasa ini masuk dalam kategori pergerseran makna yang diakibatkan 

oleh faktor pertukaran tanggapan panca indera (sinestesia). Pergeseran makna 

pada frasa ini tergolong ke dalam jenis pergeseran makna perubahan total sebab 

makna baru yang diberikan pada frasa tersebut berbeda jauh dengan makna 
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seharusnya. Kata gatal yang merupakan bagian struktur dari frasa tersebut tidak 

mempunyai hubungan makna dengan ungkapan banyak tingkah. 

30) Kopi Darat 

Frasa kopi darat dalam bahasa pergaulan sehari-hari biasa digunakan 

dalam  bentuk akronimnya yakni kopdar. Akronim kopdar bisa ditemukan dalam 

ujaran berikut: 

(47) ―besok malam kopdar yuk, udah lama ni ngga ngumpul‖ 

Frasa kopi darat dibentuk dari struktur kata kopi yang berarti buah (biji) kopi; 

serbuk kopi; minuman yang bahannya serbuk kopi 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kopi dan kata darat yang berarti bagian 

permukaan bumi yang padat; tanah yang tidak digenangi air (sebagai lawan dari 

laut atau air) http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/darat . Frasa ini awalnya adalah 

istilah yang mengacu pada ajang pertemuan antar sesama pengguna yang 

umumnya sudah saling mengenal melalui radio. Istilah ini muncul pertama kali 

pada pengguna radio amatir, karena mereka terbiasa berkomunikasi di ―udara‖, 

hal tersebut biasanya ditindaklanjuti dengan mengadakan sebuah ajang pertemuan 

(temu muka). Seiring perkembangan zaman istilah ini dipakai juga oleh banyak 

kalangan, biasanya dipakai oleh sebuah komunitas-komunitas tertentu seperti 

genk motor, komunitas penggemar sepak bola, dan lain sebagainya. Frasa kopi 

darat dimaknai para penuturnya sebagai temu muka atau ajang bertemu dan 

berkumpul.  

Pergeseran makna pada frasa kopi darat disebabkan oleh faktor 

kebutuhan kata baru. Istilah baru diperlukan masyarakat pemakai bahasa untuk 

menunjuk referen tertentu, pada frasa kopi darat referen yang dituju adalah temu 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kopi
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/darat
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muka atau ajang bertemu dan berkumpul. Pergeseran makna pada frasa kopi darat 

termasuk dalam jenis pergeseran makna perubahan total karena makna pada frasa 

tersebut tidak mempunyai relasi dengan makna aslinya. 

31) Bobok Cantik 

Dalam berbahasa pergaulan sehari-hari ditemukan frasa bobok cantik 

pada ujaran berikut: 

(48) ―waktunya bobok cantik‖  

Dalam ragam standar bahasa Indonesia dikenal kata tidur yang bersinonim dengan 

kata bobok, tetapi kata bobok dalam standar bahasa Indonesia hanya 

dispesifikasikan pada arti tidur (anak-anak). Bahasa pergaulan sehari-hari yang  

berkembang dinamis membuat kata bobok digunakan untuk semua kalangan 

masyarakat, bukan hanya diartikan tidur untuk anak-anak melainkan telah 

bermakna sama dengan kata tidur. Frasa bobok cantik dalam bahasa pergaulan 

sehari-hari bermakna tidur nyenyak, tidur lelap, atau tidur pulas. Pergeseran 

makna pada frasa bobok cantik dilatarbelakngi unsur kesejarahannya. Pergeseran 

makna pada frasa ini tergolong dalam jenis pergeseran makna perubahan total 

sebab kata cantik yang melekat pada frasa tersebut tidak memiliki relasi makna 

dengan kata nyenyak atau lelap. 

Pada tabel di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas bentuk frasa 

dalam bahasa Indonesia yang mengalami pergeseran, jenis pergeseran makna 

yang terjadi pada setiap frasa, dan faktor pergeseran makna pada setiap frasa yang 

mengalami pergeseran. 
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Tabel 2: Pergeseran Makna Pada Frasa 

No. Bentuk Frasa Jenis Pergeseran 

Makna pada Frasa 

Faktor Pergeseran 

Makna pada Frasa 

14) anak motor makna meluas kebutuhan kata baru 

15) anak mami makna meluas kebutuhan kata baru 

16) anak unram makna meluas kebutuhan kata baru 

17) demam korea makna meluas kebutuhan kata baru 

18) gagap teknologi makna meluas kebutuhan kata baru 

19) jam pocong makna meluas faktor emotif 

20) dunia maya makna menyempit faktor emotif 

21) muka tembok makna menyempit unsur kesejarahan 

22) ayam kampus makna membaik kebutuhan kata baru 

23) barang gelap, motor gelap makna membaik faktor emotif 

24) kantong kering makna membaik faktor emotif 

25) muka pasaran makna membaik kebutuhan kata baru 

26) tukang tikung makna membaik pengembangan 

istilah 

27) mabuk janda makna memburuk kebutuhan kata baru 

28) tobat sambal perubahan total kebutuhan kata baru 

29) cewek gatal perubahan total Sinestesia 

30) kopi darat perubahan total kebutuhan kata baru 

31) bobok cantik 

 

perubahan total unsur kesejarahan 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa 

pergeseran makna pada tataran kata bahasa Indonesia dalam bahasa gaul di 

kalangan remaja dikelempokkan berdasarkan jenis dan faktor pergeseran makna. 

Berdasarkan jenisnya pergeseran makna pada tataran kata berupa pergeseran 

makna meluas, pergeseran makna menyempit, pergeseran makna membaik, dan 

pergeseran makna memburuk serta perubahan total. Sedangkan berdasarkan faktor 

pergeseran makna pada tataran kata berupa faktor emotif, faktor perkembangan 

istilah, perkembangan bahasa, dan faktor adanya asosiasi. 

Selain pergeseran makna pada tataran kata, dalam bahasa gaul di 

kalangan remaja ditemukan juga pergeseran pada tataran frasa. Berdasarkan 

jenisnya pergeseran makna pada tataran frasa berupa pergeseran makna meluas, 

pergeseran makna menyempit, pergeseran makna membaik, dan pergeseran 

makna memburuk serta perubahan total. Sedangkan berdasarkan faktor pergeseran 

makna pada tataran frasa berupa faktor emotif, faktor kebutuhan kata baru, faktor 

pengembangan istilah, faktor unsur kesejarahan, dan faktor sinestesia. 

5.2 Saran 

Beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan penelitian sejenis, terutama yang menggunakan teori pergeseran 

makna. 
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2. kepada peneliti lain yang mengambil objek penelitian ini, hendaknya dapat 

mengambil cakupan permasalahan yang lebih luas lagi, agar kajian penelitian 

dapat lebih mendalam. 

3. objek penelitian ini diharapkan menjadi objek kajian menggunakan teori lain, 

seperti teori tindak tutur pada ranah pragmatik, teori variasi bahasa dalam ranah 

semantik, dan kajian analisis kesalahan berbahasa. 
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