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ANALISIS KARAKTERISTIK BAHASA GAUL  
DALAM FILM ERA 1980-AN, 1990-AN, DAN 2000-AN 

Erna Setiawati, I Nyoman Sudika, Baiq Wahidah 
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 
Email: ernasetya321@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perubahan kosakata bahasa gaul, 
proses pembentukan fonologis, dan proses pembentukan morfologis kosakata bahasa 
gaul dalam film era 1980-an, 1990-an, dan 2000-an. Data dikumpulkan dengan metode 
simak dengan menggunakan teknik sadap, teknik simak bebas cakap, dan teknik catat. 
Data dianalisis dengan metode padan intralingual, selanjutnya data disajikan dengan 
metode formal dan informal. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kosakata 
bahasa gaul yang terdapat dalam film era 1980-an, 1990-an, dan 2000-an mengalami 
perkembangan dan perubahan pada setiap era dan adapula kosakata bahasa gaul yang 
tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap pada setiap era. Proses pembentukan 
kosakata bahasa gaul dalam film era 1980-an, 1990-an, dan 2000-an terjadi melalui 
empat proses secara fonologis, yaitu (1) zeroisasi, yang terdiri dari: aferesis, sinkop, dan 
apokop, (2) paragog, (3) monoftongisasi, dan (4) modifikasi vokal. Proses pembentukan 
kosakata bahasa gaul dalam film era 1980-an, 1990-an, dan 2000-an terjadi melalui dua 
proses secara morfologis, yaitu (1) abreviasi, yang terdiri dari singkatan dan akronim, 
(2) afiksasi, yang terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks.  

 
Kata Kunci : karakteristik bahasa gaul, kosakata, film, bentuk perubahan, fonologis 
dan morfologis. 
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ANALYSIS OF POPULAR CODE CHARACTERISTICS 
IN FILMS OF 1980s, 1990s AND 2000s ERAS 
Erna Setiawati, I Nyoman Sudika, Baiq Wahidah 
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 
Email: ernasetya321@gmail.com 

 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the shape change of slang vocabulary, phonological 
formation process, and the process of the establishment of morphological vocabulary of 
slang in the film era of the 1980, 1990, and 2000. Data collected by methods refer to 
using tapping technique, technique refer to free conversation, and technical notes. Data 
were analyzed with methods intralingual match, then the data is presented with formal 
and informal methods. Based on data analysis that has been done, the vocabulary of 
slang contained in the movie era of the 1980, 1990, and 2000 experience growth and 
change in every era and unisex vocabulary of slang that does not change at all or remain 
in any era , The process of formation of the vocabulary of slang in the film era of the 
1980, 1990, and 2000 occurred through four processes phonologically, namely (1) 
zeroisasi, consisting of: aferesis, syncope, and apokop, (2) paragog, ( 3) monoftongisasi, 
and (4) modification vocals. The process of formation of the vocabulary of slang in the 
film era of the 1980s, 1990s, and 2000s through two processes are morphologically, 
namely (1) abbreviation, which consists of abbreviations and acronyms, (2) affixation, 
which consists of a prefix, infix, suffix, and konfiks. 

 

Keywords: characteristics of slang, vocabulary, movie, shape change, phonological and 
morphological. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada era perkembangan 

teknologi komunikasi sekarang ini, 

media massa menjadi salah satu 

kebutuhan penting yang tidak dapat 

terlepas dari kehidupan manusia. 

Hampir semua masyarakat tanpa 

memandang latar belakang usia, latar 

belakang ekonomi, dan latar belakang 

sosial, membutuhkan media baik berupa 

media cetak maupun media elektronik. 

Media tersebut digunakan untuk 

mencari berbagai macam informasi 

maupun hiburan.  

Kebutuhan masyarakat akan 

hiburan mendorong munculnya 

beragam acara yang berkaitan dengan 

hiburan di media massa. Namun salah 

satu acara yang paling banyak dicari 

oleh masyarakat Indonesia untuk 

menghibur diri adalah dengan 

menonton televisi, khususnya menonton 

film. 

Film adalah salah satu media 

hiburan yang semakin populer dan 

diminati oleh khalayak umum. Lebih 

dari itu, film merupakan sebuah konteks 

sosial yang merekam dan sekaligus 

berbicara tentang dinamika kehidupan 

masyarakat pada saat film tersebut 

diproduksi. Bisa dikatakan bahwa cerita 

yang ada di dalam film merupakan 

realitas sosial yang terjadi pada ruang 

dan kurun waktu tertentu.  

Film merupakan aktualisasi 

perkembangan kehidupan masyarakat 

pada masanya, dari zaman ke zaman 

film mengalami perkembangan, baik 

dari teknologi yang digunakan maupun 

tema yang diangkat. Perfilman di 

Indonesia saat ini didominasi oleh film 

yang bertema remaja. Kisah keluarga, 

persahabatan, dan cinta menjadi salah 

satu daya tarik untuk menyedot 

perhatian penonton terutama remaja. 

Melalui film yang di tonton, mereka 

juga meniru cara berpakaian atau 

fashion yang digunakan oleh para 

pemain film yang dianggap trend dan 

menjadi model terbaru. Selain fashion, 

kaum remaja juga meniru gaya hidup 

yang dilakukan di dalam film, bahkan 

mereka juga meniru bahasa yang 

digunakan pada dialog antartokoh 

dalam film.  

Dialog yang digunakan dalam 

film sangat berbeda dengan bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan tata 

bahasa baku bahasa Indonesia. Bahasa 

yang digunakan di dalam film memiliki 

kecenderungan memakai bahasa 

prokem atau slang yang biasa disebut 

dengan bahasa gaul yang memiliki 

kesan santai dan tidak baku.  
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Ketidakbakuan bahasa semacam ini 

merupakan bahasa sehari-hari penduduk 

Jakarta. Oleh karena itu, banyak 

kalangan yang menyebutnya ragam 

santai dialek Jakarta. Kalangan remaja 

di pedesaan pun tampaknya semakin 

banyak yang menggunakan kosakata 

bahasa gaul, akibat gencarnya siaran 

televisi, khususunya media perfilman 

yang sebagian besar tema dan latarnya 

berkiblat ke Jakarta. Dengan kata lain, 

film mampu menjadi salah satu sarana 

untuk mensosialisasikan bahasa gaul 

yang kini banyak digunakan oleh 

remaja Indonesia baik yang berada di 

kota maupun di pelosok desa.  

Bahasa gaul bersifat dinamis 

dan akan terus berkembang dan 

mengalami perubahan seiring 

perkembangan zaman. Perubahan dan 

perkembangan bahasa gaul ini bisa 

dilihat dari beberapa film pada era yang 

berbeda. Perubahan tersebut bisa dilihat 

pada kosakata, struktur kalimat serta 

intonasi yang digunakan pada dialog 

antartokoh dalam film. Perkembangan 

lain juga ditandai dengan munculnya 

bahasa asing atau bahasa daerah itu 

sendiri, misalnya kata so what gitu lo 

yang berasal dari bahasa Inggris yang 

berarti ‘memangnya kenapa’, 

makdirabit yang sering digunakan oleh 

orang Betawi yang berarti umpatan 

‘sialan’. 

Penelitian ini difokuskan pada 

perubahan dan proses pembentukan 

kosakata bahasa gaul yang terdapat 

pada dialog antar tokoh dalam film pada 

era yang berbeda. Dalam penelitian ini 

penulis akan meneliti masing-masing 

lima film pada era 1980-an, 1990-an, 

dan 2000-an. Berdasarkan paparan di 

atas, perihal perubahan bahasa gaul ini 

menarik untuk diteliti dari aspek 

periodesasi dan proses pembentukan 

kosakata bahasa gaul. Untuk itu, 

penelitian ini diberi judul “Analisis 

Karakteristik Bahasa Gaul dalam Film 

Era 1980-an, 1990-an, dan 2000-an”. 

Bahasa adalah sebuah sistem, 

artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap 

dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa 

berupa lambang-lambang bunyi, setiap 

lambang bahasa melambangkan sesuatu 

yang disebut makna atau konsep. 

Bahasa merupakan sebuah sistem 

berupa bunyi, bersifat arbitrer, 

produktif, dinamis, beragam dan 

manusiawi. Dari pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa di antara 

karakteristik bahasa adalah arbitrer, 

produktif, dinamis, beragam, dan 

manusiawi. 
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Nursaid dan Maksan (2002: 

160), menyimpulkan bahwa variasi 

bahasa atau ragam bahasa berasal dari 

kata bahasa inggris Variety. Kata 

Variety  lebih tepat di Indonesia 

menjadi variasi bahasa. Jadi languange 

Variety di Indonesia menjadi Variasi 

Bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh 

adanya kegiatan interaksi sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat atau 

kelompok yang sangat beragam dan 

dikarenakan oleh para penuturnya yang 

tidak homogen. Dalam hal variasi 

bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, 

variasi itu dilihat sebagai akibat adanya 

keragaman sosial penutur bahasa dan 

keragaman fungsi bahasa. 

Bahasa gaul atau biasa disebut 

dengan slang (bahasa prokem) 

merupakan ragam bahasa tidak resmi, 

tidak baku dan  bersifat musiman. Akar 

dari bahasa gaul adalah bahasa prokem. 

Bahasa prokem merupakan bahasa 

preman. Preman biasanya memakai 

bahasa prokem untuk berkomunikasi 

agar tidak diketahui oleh orang lain 

yang bukan  komunitas preman 

tersebut. Bahasa Slang oleh 

Kridalaksana (1982: 156) dirumuskan 

sebagai ragam bahasa yang tidak resmi 

dipakai oleh kaum remaja atau 

kelompok sosial tertentu untuk 

komunikasi intern sebagai usaha agar 

orang di luar kelompoknya tidak 

mengerti. 

Fonologi merupakan bidang 

kajian lingusitik yang menyelidiki 

bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya 

(Kridalaksana, 2008: 63). Muslich 

(2010: 118-127) menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa perubahan bunyi 

dalam kajian fonologis. Perubahan 

bunyi tersebut berupa asimilasi, 

disimilasi, modivikasi vokal, netralisasi, 

zeroisasi, metatesis, diftongisasi, 

monoftongisasi dan anaptiksis. 

Proses morfologis merupakan 

proses pembentukan kata-kata dari 

satuan lain yang merupakan bentuk 

dasarnya (Ramlan, 2001: 51). Dalam 

hal ini, kasus yang terjadi pada kosa 

kata bahasa gaul remaja lebih kepada 

penyingkatan kata dan penghilangan 

fonem. Beberapa gejala bahasa yang 

digunakan dalam proses pembentukan 

kata dalam bahasa gaul khusus adalah 

penghilangan fonem, penambahan 

fonem. Kridalaksana (2008: 202) 

menjelaskan proses morfologis sebagai 

proses yang mengubah leksem menjadi 

kata. Proses-proses morfologis yang 

utama yaitu derivasi zero, afiksasi, 

reduplikasi, abreviasi (pemendekan), 
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komposisi (perpaduan), dan derivasi 

balik.  

Menurut Kridalaksana (1984: 

32) film merupakan lembaran tipis, 

bening, mudah lentur yang dilapisi 

dengan lapisan antihalo, yang 

dipergunakan untuk keperluan fotografi 

dan alat media massa yang mempunyai 

sifat lihat dengar (audio – visual ) dan 

dapat mencapai khalayak yang banyak. 

Perfilman Indonesia memiliki 

sejarah yang panjang dan sempat 

menjadi raja di negara sendiri pada 

tahun 1980-an, ketika film Indonesia 

merajai bioskop-bioskop lokal. Adapun 

film-film bertema remaja yang terkenal 

pada saat itu antara lain, Catatan si Boy, 

Blok M dan masih banyak film lain. 

Produksi film di Indonesia pun semakin 

meningkat seiring dengan 

perkembangan zaman. Era 2000-an 

perfilman Indonesia mulai bangkit. 

Kehadiran film Ada Apa dengan Cinta 

membuka keran film-film teen romance 

(remaja) di bioskop Indonesia. Meski 

sempat diwarnai oleh maraknya film 

horor dan seks yang banyak dikritik 

karena kualitas rendah, namun 

perfilman Indonesia mulai bangkit. 

Setelah itu banyak film-film Indonesia 

berkualitas dari berbagai genre, mulai 

dari komedi, romantis, musikal, horor, 

drama, hingga action mulai banyak 

diproduksi. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif yang berfokus 

pada analisis karakteristik bahasa gaul 

pada film era 1980-an, 1990-an, dan 

2000-an. Arikunto (1990: 194), 

menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

tidak dimaksudkan untuk menguji suatu 

hipotesis tertentu, tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang 

suatu variabel, gejala atau keadaan. 

Bogdan dan Taylor (dalam Muhammad, 

2014: 30), mendefinisikan metodelogi 

kualitatif sebagai prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Populasi merupakan suatu 

wilayah teritorial yang bermakna 

keseluruhan wilayah yang menjadi 

pemukiman semua individu anggota 

masyarakat tutur bahasa yang menjadi 

sasaran generalisasi (Mahsun, 2005: 

28). Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini, yaitu tuturan yang 

terdapat dalam film remaja pada era 

yang berbeda, yaitu film era 1980-an, 

1990-an, dan 2000-an. 
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Sampel merupakan pemilihan 

sebagian dari keseluruhan penutur atau 

wilayah pakai bahasa yang menjadi 

objek penelitian yang memungkinkan 

pembuatan generalisasi suatu populasi 

(Mahsun, 2005: 28). Penelitian ini 

mengambil sampel film remaja yang 

masing-masing terdiri atas lima film 

pada era yang berbeda. Adapun film 

remaja yang telah terpilih secara acak 

pada masing-masing era terdiri dari; 

film era 1980-an yang berjudul (1) 

Roman Picisan, (2) Selamat Tinggal 

Masa Remaja, (3) Kamus Cinta Sang 

Primadona, (4) Gita Cinta dari SMA, 

dan (5) Catatan Si Boy. Film era 1990-

an yang berjudul (1) Lupus_Makhluk 

Manis dalam Bis, (2) Lupus_Anak 

Mami Sudah Besar, (3) Cinta dalam 

Sepotong Roti, (4) Blok M, dan (5) 

Cinta Anak Jaman. Film era 2000-an 

yang berjudul (1) Ada Apa dengan 

Cinta, (2) Dealova, (3) Kambing 

Jantan, (4) Pupus, dan (5) Catatan 

Akhir Sekolah. 

Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode simak. Metode simak dilakukan 

dengan teknik sadap. Teknik sadap 

disebut teknik dasar karena pada 

hakikatnya penyimakan diwujudkan 

dengan penyadapan. Adapun teknik 

lanjutan yang digunakan setelah teknik 

sadap adalah teknik simak bebas cakap. 

Artinya, peneliti tidak ikut serta atau 

terlibat secara langsung dalam proses 

komunikasi (Muhammad, 2014: 208). 

Setelah itu, peneliti lanjutkan dengan 

teknik catat. Teknik catat merupakan 

lanjutan dari teknik simak bebas cakap, 

yakni berfokus pada objek kajian yang 

berupa wacana tulis atau teks. Teknik 

catat digunakan untuk mencatat 

beberapa bentuk yang relevan untuk 

diseleksi dalam penelitian. 

Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode padan intralingual. Metode 

padan intralingual adalah metode 

analisis dengan cara menghubung-

bandingkan unsur-unsur yang bersifat 

lingual, baik yang terdapat dalam satu 

bahasa maupun dalam beberapa bahasa 

yang berbeda (Mahsun, 2013: 117). 

Penelitian ini menggunakan dua 

metode dalam penyajian hasil analisis 

data, yaitu metode informal dan metode 

formal. Metode informal dimaksudkan 

sebagai metode yang merumuskan hasil 

analisis dengan menggunakan kata-kata 

biasa. Sedangkan metode formal adalah 

metode yang menyajikan hasil analisis 

data dengan menggunaka n tanda-tanda 
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atau lambang-lambang (Mahsun, 2013: 

123). 

C. PEMBAHASAN  

a. Variasi Perubahan Kosakata 

Bahasa Gaul dalam Film Era 

1980-an, 1990-an, dan 2000-an 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan tentang bentuk 

perubahan kosakata bahasa gaul di 

dalam film, hasil penelitian 

menunjukkan adanya perkembangan 

dan perubahan kosakata bahasa gaul 

pada setiap eranya namun,  adapula 

kosakata bahasa gaul yang tidak 

mengalami perubahan sama sekali atau 

tetap pada setiap eranya, baik dari segi 

perubahan bentuk kata maupun 

penyerapan dari bahasa asing atau 

bahasa daerah. 

a) Variasi Kosakata Bahasa Gaul 

yang Mengalami Perubahan pada 

Satu Era 

  Kata cembokur pada nomor (2) 

merupakan kosakata yang mengalami 

perubahan pada era kedua. Kata 

cembokur merupakan kosakata yang 

mengalami penambahan atau 

penyisipan bunyi [ ok ] pada tengah 

kata. Kata cembokur berubah menjadi 

kata cemburu dalam film-film era 1990-

an dan 2000-an. Kata cembokur atau 

cemburu biasanya dipakai untuk 

mengungkapkan rasa kesal terhadap 

pasangan atau bisa juga berarti rasa 

dengki, iri hati maupun merasa tidak 

ikhlas jika melihat orang lain dalam 

keadaan senang. 

b) Variasi Kosakata Bahasa Gaul 

yang Mengalami Perubahan pada 

Tiga Era 

(1) cakep [cakəp] 

kece [ kece ] 

cantik [ cantI? ] 

Data pada nomor (1) mengalami 

perubahan dari periode pertama, kedua 

dan ketiga dari kata cakep, kece, dan 

cantik. Semua kata tersebut memiliki 

arti yang sama,  yaitu cantik dan 

dominan pada tanggapan soal 

penampilan. Kata cakep merupakan 

kata yang digunakan oleh orang Betawi 

untuk mengungkapkan kekagumannya 

terhadap fisik seseorang maupun 

terhadap dirinya sendiri. Kata  kece 

merupakan bentuk akronim dari Keren 

Cekali Kata ini diambil dari kata bahasa 

Inggris yaitu Catchy yang berarti sama 

dengan kece yaitu Keren atau mudah 

untuk mendapat perhatian. Sedangkan, 

kata cantik merupakan kata yang umum 

digunakan oleh semua orang untuk 

(2)  cembokur [ cəmbOkUr ] 

cemburu [ cəmbUru ] 

cemburu [ cəmbUru ] 
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menggambarkan keindahan atau 

keelokan tentang wajah wanita. Kata 

tersebut umum digunakan dalam film 

era 2000-an.  

c) Variasi Kosakata Bahasa Gaul 

yang tidak Mengalami Perubahan 

pada  Era Pertama sampai Era 

Ketiga 

(1) lo/elo [ lo/ əlo ] 

lo/elo [ lo/ əlo ] 

lo/elo [ lo/ əlo ] 

 Kata lo/elo pada nomor (1) 

merupakan kosakata yang digunakan 

oleh orang Betawi sejak bertahun-tahun 

lalu dan menjadi kata untuk menyebut 

“Anda/Kamu”. Kata lo/elo digunakan 

untuk berkomunikasi dengan teman, 

anak, terkadang suami atau istri. 

b. Proses Perubahan Fonologis 

Kosakata Bahasa Gaul dalam 

Film Era 1980-an, 1990-an, dan 

2000-an 

a) Aferesis  

Aferesis adalah proses 

penghilangan atau pemenggalan satu 

atau lebih fonem pada awal kata. 

(3) Kata abis [ abis ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Erna  : aneh, dapet surat kok 

gelisah? 

Tria  : Er 

Erna : iya sayang, wah 

mentang-mentang habis 

dapet surat cinta tambah 

sendu (menggoda Tria) 

Tria  : jangan gitu dong Er 

(kesal), abis baca surat 

dari Andi perasaanku jadi 

semakin tak menentu 

(Selamat Tinggal Masa Remaja) 

Kata “abis” berasal dari kata 

habis. Kata habis mendapat 

penghilangan satu fonem pada awal 

kata yaitu fonem /h/. Pada dialog di atas 

kata “abis” muncul ketika Erna 

menggoda Tria yang sedang bimbang 

dengan surat yang diterimanya dari 

Andi. Kata “abis” pada dialog di atas 

bukan berarti kosong atau tidak ada 

namun, kata habis pada dialog di atas 

berarti setelah atau sesudah ini dilihat 

dari perasaan Tria yang tak menentu 

setelah membaca surat dari Andi. 

(4) Kata dikit [ dikIt ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Sony  : kalau mau nyontek, 

nyontek aja punyaku 

Tria  : tanggung, tinggal dikit 

lagi 

(Selamat Tinggal Masa Remaja) 

Kata “dikit” berasal dari kata 

sedikit. Kata sedikit mendapat 

penghilangan dua fonem pada awal kata 

yaitu fonem /s/ dan /e/. Kata “dikit” 
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muncul ketika Tria tidak mau 

menyontek PR Tata Buku yang 

ditawarkan Sony dan lebih memilih 

sibuk menyontek PR dari bukunya Andi 

yang dipinjamkan oleh Erna. 

b) Sinkop  

 Sinkop adalah proses 

penghilangan atau penanggalan satu 

atau lebih fonem pada tengah kata. 

(1) Kata kasian [ kasIan ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Roman  : aduh (tersandung di 

depan pintu kelas) 

Wulan  : kasian sayang, 

hahahahahahah (dengan 

nada mengejek) 

(Roman Picisan) 

Kata “kasian” berasal dari kata 

kasihan. Kata kasihan mendapat 

penghilangan satu fonem yaitu fonem 

/h/ pada tengah kata.  

(3) Kata jail [ jaIl ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Lupus  : adik yang emang jail, 

sorry ya 

Via  : nggak pa pa, saya malah 

seneng kok, seru juga 

tadi ngeliat orang pada 

kalang kabut 

(Lupus IV_Anak Mami Sudah 

Besar) 

Kata “jail” berasal dari kata 

jahil. Kata jahil mendapat penghilangan 

satu fonem yaitu fonem /h/ pada tengah 

kata. 

c) Apokop  

Apokop adalah proses 

penghilangan atau pemenggalan satu 

atau lebih fonem pada akhir kata. 

(1) Kata kasi [ kasi ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Jimmy : kecolongan Bu 

Ibu 

kantin 

: kecolongan apa? 

Jimmy  : sabun, saya serobot buat 

cuci tangan  

Ning  : mas Jimmy nakal Bu 

Ibu 

kantin 

: walah Ning, soal keci 

aja ribut, kasi aja mas 

Jimmy kan sudah 

langganan 

(Kamus Cinta Sang Primadona) 

Kata “kasi” berasal dari kata 

kasih. Kata kasih mendapat 

penghilangan satu fonem pada akhir 

kata yaitu fonem /h/. Kata “kasi” 

muncul ketika Ibu kantin menyuruh 

Ning untuk memberikan mas Jimmy 

menyerobot sabun untuk mencuci 

tangan mas Jimmy, Ning memanggil 

mas Jimmy nakal karna mas Jimmy 

tiba- tiba saja menciumnya dan mas 
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Jimmy berbohong kepada ibu kantin 

bahwa dia menyerobot sabun. 

(2) Kata bodo [ bodo ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Gusur  : halo Vir 

Virni  : halo, hem bosen ah 

Gusur  : masih marah ya Vi 

Virni  : bodo ah 

(Lupus_Mahkluk Manis dalam 

Bis) 

Kata “bodo” berasal dari kata 

bodoh. Kata bodoh mendapat 

penghilangan satu fonem pada akhir 

kata yaitu fonem /h/. Kata “bodo” di 

sini muncul ketika Gusur menyapa 

Virni di sekolah dan bertanya apakah 

Virni masih marah kepadanya atau tidak 

namun Virni tak menganggapnya, kata 

bodo di sini tidak diartikan tidak tau 

apa-apa namun kata bodo di sini 

diartikan tidak mau tahu. d) Paragog 

Paragog adalah proses 

penambahan atau pembubuhan bunyi 

pada akhir kata. 

(1) Kata lupak [ lupa? ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Mayang  : aduh Sis aku lupak, 

tolong sampaikan 

(pembicaraan mayang 

langsung dipotong 

Haris) 

Haris  : May tasnya sudah nih, 

saya bawa turun ke 

bawah ya? 

Mayang : em em em em, 

(melanjutkan ngobrol 

ditelfon) aduh tolong 

bilangin sama Bu Dano 

ya, aku nggak bisa jadi 

pembicara seminar kiat 

mengelola perbedaan 

dalam keluarga, oke 

Sis? Makasih ya, salam 

buat temen-temen dah 

(Cinta dalam Sepotong Roti) 

Kata “lupak” berasal dari kata 

lupa. Kata lupak  mendapat satu 

penambahan atau pembubuhan bunyi 

pada akhir kata, yakni berupa fonem /k/. 

(2) Kata cuman [ cuman ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Hugo  : Sin aku mau minta 

maaf 

Sindi  : minta maaf lagi? Waktu 

itu kan udah, lagian yang 

ngerjain aku kan bukan 

cuman kamu, tapi 

temen-temen kamu 

Hugo  : kan aku sempet 

ngerjain kamu 

(Pupus) 

Kata “cuman” berasal dari kata 

cuma. Kata cuman  mendapat satu 
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penambahan atau pembubuhan bunyi 

pada akhir kata yakni, berupa fonem /n/. 

e)  Monoftongisasi  

Monoftongisasi adalah 

perubahan dua bunyi vokal atau vokal 

rangkap menjadi vokal tunggal. 

(1) Kata rame [ rame ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Karmen  : terus gimana? Kita 

samperin ya tu anak 

rame-rame, lo tu 

bolak-balik aja sih 

kayak 

Borne  : kayak apa? Ada apa 

sih? Sorry deh kalok 

gue ganggu, gue cuman 

mau nanyak, ntar sore 

jadi pergi kan Ta? 

Cinta  : eh, ya udah nanti di 

telfon deh sorean 

(Ada Apa dengan Cinta) 

Kata “rame” berasal dari kata 

ramai. Kata ramai mengalami proses 

perubahan dua bunyi vokal rangkap 

menjadi vokal tunggal yakni vokal [ai] 

menjadi [e] dari kata ramai menjadi 

rame. 

(2) Kata cere [ cəre ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Ibel  : keluarga lo dimana? Di 

Jakarta lo tinggal 

sendirian aja 

Niki : nyokap bokap gue udah 

cere dari gue SMP 

Ibel  : sorry 

(Dealova) 

Kata “cere” berasal dari kata 

cerai. Kata cerai mengalami proses 

perubahan dua bunyi vokal rangkap 

menjadi vokal tunggal yakni vokal [ai] 

menjadi [e] dari kata cerai menjadi 

cere. 

f) Modifikasi Vokal 

Modifikasi vokal merupakan 

perubahan bunyi vokal sebagai akibat 

dari pengaruh bunyi lain yang 

mengikutinya. (1) Kata bener [ bənər ] 

Contoh data sebagai berikut.  

Teman 

cowok 

: Megy, nanti gue 

dateng ke rumah lo 

ye? 

Megy  : boleh. 

Teman 

cowok 

: bener nih? 

(Roman Picisan) 

Kata “bener” berasal dari kata 

benar. Kata benar mengalami 

pergantian vokal pada vokal /a/ diganti 

dengan vokal /e/ sehingga menjadi 

“bener”. 

be - nar → be – ner 

(2) Kata diem [ diəm ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Teman : ada cewek cantik 
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Roman Man, namanya juga 

antik Wulandari, anak 

baru kelas II IPA. Kok 

diem? Kau sudah kenal 

ya? 

Roman : belum 

(Roman Picisan) 

Kata “diem” berasal dari kata 

diam. Kata diam mengalami pergantian 

vokal pada vokal /a/ diganti dengan 

vokal /e/ sehingga menjadi “diem”. 

di - am → di – em 

c. Proses Perubahan Morfologis 

Kosakata Bahasa Gaul dalam 

Film Era 1980-an, 1990-an, dan 

2000-an 

a) Singkatan  

Singkatan yaitu salah satu hasil 

proses pemendekan yang berupa huruf 

atau gabungan huruf , baik yang dieja 

huruf demi huruf maupun yang tidak 

dieja huruf demi huruf.  

Contoh datanya sebagai berikut. 

(1) GR 

Contoh data sebagai berikut. 

Wulan  : kamu cari gara-gara 

ya?  

Roman  : kamu yang suka cari 

gara-gara, biar kamu 

cantik tapi kamu 

(Wulan langsung 

memotong 

pembicaraan). 

Wulan  : biarin, dari pada punya 

muka sepertimu, muka 

picisan, GR, norak. 

(Roman Picisan) 

Contoh data pada nomor (1) “GR” 

merupakan singkatan dari Gede Rasa. 

G - R 

Gede Rasa 

(2) LA 

Contoh data sebagai berikut. 

Boy  : siapa Jefri? 

Vera : temen, temen saya 

waktu di LA 

(Catatan Si Boy) 

Contoh data pada nomor (2) “LA” 

merupakan singkatan dari Los Angeles. 

 L – A 

 Lost Angeles 

b) Akronim  

Akronim adalah proses 

pemendekan yang menggabungkan 

huruf atau suku kata atau bagian lain 

yang ditulis dan dilafalkan sebagai 

sebuah kata yang sedikit banyak 

memenuhi kaidah fonotaktik bahasa 

Indonesia.  

Contoh datanya sebagai berikut. 

(1) warteg [ wartə? ] 

Rompis  : makanan dijamin enak 

Vik, soalnya warteg.  

Viktor   : apa itu warteg?  
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Rompis  : warung tegal, murah 

tapi meriah. 

(Roman Picisan) 

Kata “warteg” pada nomor (1) 

merupakan kependekan dari Warung 

Tegal. 

War-teg  

Warung-tegal 

(2) rompis [ rOmpIs ] 

Wulan   : siapa sih? 

Teman 

cewek  

: em Rompis 

Wulan   : Rompis? 

Teman 

cewek 

: namanya Roman, 

karna panggilannya 

Roman Picisan jadi 

dibilang Rompis. 

(Roman Picisan) 

Kata “rompis” pada contoh nomor (2) 

merupakan kependekan dari Roman 

Picisan. 

Rom-pis 

Roman picisan 

c) Prefiks  

Prefiks, yaitu afiks yang 

diletakkan di muka dasar (dapat berupa 

kata dasar atau kata jadian). Prefiks 

dapat berupa meng-, di-, ber-, ke-, ter-, 

pe-, dan se-. Adapun contoh datanya 

sebagai berikut. 

(1) Kata ketawa [ kətawa ] 

Contoh data sebagai berikut. 

Panji  : kemoterapi itu bener-

bener sakit lo, tapi dia 

nggak pernah ngeluh 

sedikitpun huh bahkan 

pada saat ulang tahun aku 

yang ke 12 dia masih bisa 

ketawa dan masih bisa 

bahagia, padahal aku tau 

kalo dia sedang kesakitan. 

Kamu mau nggak janjiin 

aku satu hal? 

Sindi  : apa? 

Panji  : apapun yang kamu mau, 

kamu harus kejar cita-cita 

kamu 

(Pupus) 

(Bentuk dasar) + (prefiks) → (kata) 

tawa   + ke-        → ketawa 

Kata “ketawa” merupakan 

kosakata yang melekatkan imbuhan di 

awal kata dasar. Kata “ketawa” 

mendapatkan imbuhan ke- pada awal 

kata dasar “tawa”, sehingga jika 

digabungkan kata tersebut menjadi 

ketawa. Kata ketawa dalam bahasa 

Indonesia tidak berterima karena kata 

tersebut merupakan bahasa non baku 

dan merupakan bahasa non formal 

sedangkan kata ketawa dalam bahasa 

Indonesia yang baku adalah tertawa, 

yakni dengan mengganti prefiks –ke 
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dengan prefiks –ter pada kata dasar 

“tawa”. 

d) Infiks  

Infiks adalah imbuhan yang 

diletakkan di tengah dasar.  Infiks 

terdiri dari -em-, -el-, -er-, dan –in-. 

Dalam kosakata bahasa gaul yang 

ditemukan dalam penelitian ini tidak 

ada kosakata yang menggunakan 

sisipan seperti di atas, tetapi peneliti 

menemukan imbuhan lainnya yakni, 

sisipan –ok-. 

(1) Kata bokap [ bOkap ] 

Kata “bokap” berasal dari kata 

bapak yang mendapat sisipan –ok- dan 

menghilangkan huruf  a dan k pada 

akhir kata. 

b-ok-ap-(ak) 

b-ok-ap → bokap 

e) Sufiks  

Sufiks adalah imbuhan yang 

diletakkan pada akhir dasar. Dalam 

kosakata bahasa gaul yang ditemukan 

dalam penelitian ini menggunakan 

akhiran –an, dan –in. Sufiks –in 

merupakan ragam informal yang 

sepadan dengan sufiks –i dan –kan 

dalam ragam formal.  

(1) Kata kenalin [ kənalIn ] 

Vera  : hai Boy, gimana mau 

lagsung pergi sekarang? 

Boy  : terserah kamu 

Vera : oh ya ni, kenalin temen 

saya 

(Catatan Si Boy)  

(Bentuk dasar) + (sufiks) → (kata)  

kenal   + -in       → kenalin 

Kata “kenalin” merupakan 

kosakata yang melekatkan imbuhan di 

akhir kata dasar. Kata “kenalin” 

mendapatkan imbuhan –in  pada akhir 

kata dasar “kenal”, sehingga jika 

digabungkan kata tersebut menjadi 

kenalin yang berarti memperkenalkan 

seseorang. Makna yang dikandung 

sufiks –in pada data di atas 

mengandung makna ‘melakukan 

perbuatan yang dinyatakan pada bentuk 

dasar kepada objek atau subjek’. Kata 

kenalin di atas menunjukkan makna 

‘melakukan perbuatan (kenal) kepada 

objek (temen)’. 

f) Konfiks 

Konfiks adalah gabungan yang 

dilekatkan sekaligus pada awal dan 

akhir dasar. Konfiks harus dilekatkan 

sekaligus pada dasar karena konfiks 

merupakan imbuhan tunggal, yang 

memiliki satu kesatuan bentuk dan satu 

kesatuan makna, seperti ke-…-an, ber-

…-an, peng-…-an, per-…-an, se-...-nya. 

Akan tetapi, dalam penelitian bahasa 

gaul ini peneliti menemukan konfiks 

yang berbeda dengan konfiks dalam 
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bahasa Indonesia, yakni di-…-in. 

Adapun contoh datanya sebagai berikut. 

(1) Kata didiemin [ didiəmIn ] 

Priadi  : kalau begini lebih baik 

aku pindah kos, aku 

nggak bisa didiemin 

terus, besok aku cari 

tempat kos laen 

Jimmy  : terserah 

Priadi  : heh, jadi kamu 

memang ingin aku 

pindah?  

(Kamus Cinta Sang Primadona) 

(bentuk dasar) + (afiks) → (kata)  

diemin   + di-  → didiemin  

diem  + -in  → diemin 

Kata “didiemin” merupakan 

kosakata yang melekatkan imbuhan di 

awal dan di akhir kata dasar. Kata 

“diem” mendapatkan awalan di- dan 

akhiran –in  pada akhir kata dasar 

“diem”, sehingga jika digabungkan kata 

tersebut menjadi didiemin. Kombinasi 

afiks di-in dalam kata didiemin 

menunjukkan makna ‘bersikap (diem) 

kepada subjek (aku). Data tersebut 

terdapat pada dialog Priadi dan Jimmy 

ketika Priadi merasa tidak tahan karena 

Jimmy selalu diam dan tidak pernah 

mengajaknya berbicara. 

 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan terdapat 43 kosakata bahasa 

gaul yang ditemukan di dalam film, 

sebanyak 24 kosakata bahasa gaul tidak 

mengalami perubahan dari era pertama 

sampai era ketiga. 7 kosakata bahasa 

gaul mulai mengalami perubahan dari 

era kedua, 11 kosakata bahasa gaul 

mulai mengalami perubahan dari era 

ketiga, dan sebanyak 1 kosakata yang 

mengalami perubahan dari era pertama, 

kedua dan ketiga. 

Proses perubahan fonologis 

kosakata bahasa gaul dalam film era 

1980-an, 1990-an, dan 2000-an 

mengalami empat proses pembentukan 

yang meliputi: (1) zeroisasi, yaitu 

penghilangan bunyi fonemis sebagai 

akibat upaya penghematan atau 

ekonimisasi pengucapan, yang terdiri 

dari: aferesis, apokop, dan sinkop. (2) 

paragog, yaitu  proses penambahan atau 

pembubuhan bunyi pada akhir kata. (3) 

monoftongisasi, yaitu perubahan dua 

bunyi vokal atau vokal rangkap diftong 

menjadi vokal tunggal, dan (4) 

modifikasi vokal, yaitu perubahan bunyi 
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vokal sebagai akibat dari pengaruh 

bunyi lain yang mengikutinya. 

Proses perubahan morfologis 

kosakata bahasa gaul dalam film era 

1980-an, 1990-an, dan 2000-an 

mengalami enam proses pembentukan 

yang meliputi: (1) abreviasi, yaitu 

proses penanggalan satu atau beberapa 

bentuk leksem atau kombinasi leksem 

sehingga terjadi bentuk baru yang 

berstatus kata yang terdiri dari 

singkatan dan akronim. (2) afiksasi, 

yaitu proses atau hasil penambahan 

afiks pada akar dasar atau alas yang 

terdiri dari empat proses pembubuhan 

afiks, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan 

konfiks.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dalam penelitian ini, maka 

ada beberapa saran yang dapat menjadi 

perhatian pokok, yaitu saran bagi 

peneliti selanjutnya dan saran bagi 

pembaca, sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya, 

permasalahan yang berkaitan 

dengan kosakata bahasa gaul masih 

banyak yang belum dikaji 

khususnya kosakata-kosakata 

bahasa gaul yang terdapat di dalam 

film, maka perlu dipertimbangkan 

adanya penelitian lebih lanjut 

tentang permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan 

penelitian ini. 

2. Bagi pembaca, bahasa gaul yang 

ada pada tahun 1980-an sampai 

2000-an ini banyak menggunakan 

kosakata yang jarang kita dengar 

dan pahami, maka dari itu pembaca 

harus benar-benar selektif dalam 

penggunaanya di dalam 

berkomunikasi dengan lawan tutur 

atau di dalam masyarakat tutur. 
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