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KHAIRUNISA 

E1C114047 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perubahan kosakata bahasa 

nonformal, proses pembentukan fonologi, dan proses pembentukan morfologi kosakata 

bahasa nonformal dalam Novel Angan Karya Sophie Maya, serta fungsi dan makna dari kata 

bahasa nonformal.  Data dikumpulkan dengan metode deskriptif dengan menggunakan teknik 

kepustakaan dan catat. Data dianalisis dengan metode padan intralingual. Simpulan bahwa 

proses perubahan fonologis kosa kata bahasa nonformal dalam Novel Angan Karya Sophie 

Maya mengalami tiga proses fonologi yakni, (1) zeroisasi, terdiri dari aferesis dan sinkop. (2) 

modivikasi vokal, dan (3) monoftongisasi. Proses perubahan morfologi kosakata bahasa 

nonformal dalam Novel Angan Karya Sophie Maya mengalami empat proses pembentukan 

yang meliputi: (1) 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. (2) 

abreviasi. Terdapat suatu fungsi utnuk mengetahui kegunaan dan fungsi dari masing-masing 

kata beserta maknanya. Makna merupakan hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. 

 

Kata kunci: Bahasa Nonformal, Bentuk, Fungsi, dan Makna.  
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THE FORM, FUNCTION, AND MEANING OF NON-FORMAL LANGUAGE USE IN 

THE NOVEL ANGAN BY SOPHIE MAYA 

Emil: khairunisa091196@gmail.com 

 

KHAIRUNISA 

E1C114047 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study attempts to described altered form vocabulary language non-formal, The process 

of forming phonology , and the process of the formation of morphology Vocabulary non-

formal language in a novel Angan work sophie maya,  And functions and formal language the 

meaning of a word. Data were collected with the methods descriptive with using a technique 

literature and note. Data analyzed by the intralingual padan. This conclusion process of 

changing the phonological vocabulary formal language in a novel by her own maya had three 

the phonological the process, (1) Zeroisasi , consisting of aferesis and syncope. (2) 

Modification vocal, dan (3) Monoftongisasi. The process of changing morphology a 

vocabulary of the language of non formal microfinance institutions as in the novels of the 

wishes of the people the works of art of sophie slowdown a finance ministry official matters 

pertaining to cyber four the process by which the which includes the: (1) Affixation , pt pgn 

promised to supply the process or result the addition of affixes on roots of a base consisting 

of the four the process of affixing an affix, The prefix , a suffix , infix , and konfiks. (2) 

Abreviasi. There is a m e function of detecting usefulness and a function of masing-masing 

instigation of the ammonites with said its interpretation trouble or alarm. The meaning is the 

relationship between a coat of arms the calling of a war with continuing to play its 

stabilization.  

 

Keywords: Formal Language , Form , Function , and Meaning 
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A.  PENDAHULUAN 

 

Bahasa digunakan sebagai alat 

komunikasi dalam membentuk 

masyarakat. Bahasa dalam lingkup 

masyarakat akan selalu mengalami 

pergerakan dan perubahan. Bahasa 

pun akan mengikuti pergerakan dan 

perubahan budaya dalam sebuah 

masyarakat. Seiring dengan 

perkembangan zaman, pemakaian 

bahasa dikalangan remaja juga 

mengalami perkembangan. Hal ini 

memicu munculnya bahasa non 

formal. Bahasa nonformal tersebut 

tercermin dalam kosa kata, struktur 

kalimat, dan intonasi. Bahasa ini 

digunakan sebagai sarana komunikasi 

remaja dalam berkomunikasi sehari-

hari, agar dalam berkomunikasi tidak 

terlalu susah.  Menurut Chaer (2004: 

11) bahasa adalah sebuah sistem 

lambang, berupa bunyi, bersifat 

arbitrer, produktif, dinamis, beragam 

dan manusiawi. Sebuah bahasa 

mempunyai kaidah atau pola tertentu 

yang sama. Namun, karena bahasa 

digunakan oleh penutur yang 

heterogen serta memiliki latar 

belakang sosial dan kebiasaan yang 

berbeda,  bahasa itu menjadi beragam. 

Hal ini, sesuai dengan pernyataan 

Kridalaksana (2008: 225) yang 

mendefinisikan sosiolinguistik 

sebagai cabang linguistik yang 

mempelajari hubungan dan saling 

pengaruh antara perilaku bahasa dan 

perilaku sosial.  

Ragam bahasa tulis adalah 

ragam bahasa yang dihasilkan dengan 

memanfaatkan huruf tulisan sebagai 

media dasarnya. Komunikasi ini 

dillakukan tidak secara langsung 

karena orang-orang yang terlibat 

dalam komunikasi jenis ini tidak 

bertatap muka. Sama dengan ragam 

bahasa lisan, ragam bahasa tulis juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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eksternal bahasa seperti hubungan 

penulis dengan orang yang membaca 

tulisan, usia penulis, latar penulisan, 

dan lain sebagainnya, yang tentu saja 

sangat mempengaruhi pilihan kata, 

maupun gaya penulisan yang dibuat. 

Factor-faktor eksternal ini yang 

menjadi penyebab munculnya dua 

ragam bahasa tulis yaitu ragam bahasa 

tulis nonformal. Ragam tulis 

nonformal adalah ragam bahasa tulis 

yang bentuknya bebas, tidak terikat 

tatabahasa dan cenderung bergantung 

pada gaya penulisannya. Contoh 

ragam bahasa tulis nonformal adalah 

teks SMS dari anak berusia tujuh 

belas tahun pada temannya yang 

seumuran, antara rekan kerja di kantor 

yang sangat akrab, atau antara saudara 

kandung. Komunikasi jenis yang 

pertama ini biasannya akan 

memunculkan tulisan yang bersifat 

nonformal, yang di dalamnya terdapat 

kosakata gaul seperti kosa kata guwe, 

lu, nggak, dan kosa kata lainnya 

seperti ciyus, lebay, selain itu, sering 

pula muncul kosakata berbahasa 

daerah seperti nggih, sampun, 

maupun kosakata yang bersifat vulgar 

seperti panggilan makian cuk, babi, 

dan lain-lain. Berangkat dari latar 

belakang di atas, dapat dirumuskan 

masalah terkait dengan penelitian ini 

adalah bagaimanakah bentuk, fungsi, 

dan makna penggunaan Bahasa 

Nonformal dalam Novel Angan Karya 

Sophie Maya pada tataran fonologi 

dan morfologi?  

A. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Hal ini disebabkan karena data yang 

terkumpul dan dianalisis dipaparkan 

secara deskriptif. Arikunto (1990: 

194), menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi 

hanya menggambarkan apa adanya 

tentang suatu hipotesis tertentu, tetapi 

hanya menggambarkan apa adanya 
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tentang suatu variabel, gejala dan 

keadaan. Dalam penelitian ini, data 

yang terkumpul berupa kata-kata dan 

bukan dalam bentuk angka. Maka dari 

itu, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor (dalam Muhammad, 2014: 30), 

mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tulis 

atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

Muhajir (dalam siswantoro, 

2005: 63) Data diartikan sebagai alat 

untuk memperjelas pikiran, 

sesungguhnya merupakan sumber 

informasi yang diperoleh atau 

dikumpulkan lewat narasi dan dialog di 

dalam novel atau cerita pendek dengan  

merujuk kepada konsep sebagai 

kategori. Dalam penelitian ini data 

yang dikumpulkan berupa kata pada 

dialog yang ada dalam Novel Angan 

Karya Sophie Maya yang mengandung 

kata nonformal.  

Sumber data adalah subjek 

penelitian dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian sastra, sumber data, 

berupa teks novel, cerita pendek, 

drama, dan lain-lainnya (Siswantoro, 

2005: 63). Sumber data dalam 

penelitian ini adalah berupa Novel 

Angan Karya Sophie Maya: 

Penyunting, Widyawati Oktavia-

cetakan 1 – Jakarta: Bukune, 2012.  

Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif, hal tersebut sepadan 

dengan apa yang dinyatakan oleh 

siswantoro (2011: 56) bahwa metode 

deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (novel, drama, cerita 

pendek, puisi) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagai adanya, dengan metode 

deskriptif, seorang penulis sastra 

dituntut mengungkapkan fakta-fakta 
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yang tampak atau data dengan cara 

memberi deskriptif. Fakta atau data 

merupakan sumber informasi yang 

menjadi basis analisis. Tetapi data 

harus diambil berdasarkan parameter 

yang jelas, misalnya parameter 

struktur. Untuk sampai ke pengambilan 

data yang akurat, dia harus melakukan 

pengamatan yang cermat dengan bekal 

penguasaan konsep struktur secara 

baik. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 

kepustakaan dan teknik catat.  

kepustakaan adalah upaya 

pengumpulan informasi sebanyak-

banyaknya dari kepustakaan yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 

Data yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu berupa kata-kata yang 

diperoleh dari sumber data yaitu Novel 

Angan Karya Sophie Maya.  Selain 

menggunakan kepustakaan, penelitian 

juga menggunakan teknik catat untuk  

mencatat sumber data yang diteliti 

dalam menyimpulkan serta 

mempelajari sumber tullisan yang bisa 

digunakan sebagai landasan teori dan 

acuan yang berkaitan dengan novel 

Angan Karya Shopie Maya. Teknik 

catat ini digunakan untuk mencatat 

teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian dan dirangkai secara 

sistematis yang membentuk susunan 

relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

B. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Data yang diperoleh selama penelitian, 

berupa hasil kepustakaan dan catat  

1. Penggunaan Bahasa Nonformal 

dalam Novel Angan Pada 

Tataran Fonologi dan Morfologi  

a. Bentuk Fonologis Kosa Kata 

Bahasa Nonformal 

Proses perubahan kosa 

kata bahasa nonformal dalam 

novel Angan Karya Sophie Maya 

mengalami dua proses ciri-ciri 

fonologi yakni, (1) zeroisasi yang 

terdiri dari aferesis, dan sinkop, 
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(2) modifikasi vokal, (3) 

monoftongisasi.  

 

1. Zeroisasi  

    Zeroisasi merupakan 

penghilangan bunyi fonemis 

sebagai akibat upaya 

penghematan atau 

ekonomisasi pengucapan. 

Proses tersebut meliputi 

pelesapan konsonan maupun 

pelesapan vokal. Pelesapan 

seperti ini sering kali 

disebabkan oleh ruas yang 

menduduki suatu posisi yang 

lemah dalam suku kata. 

Adapun pelepasan bunyi 

konsonan maupun vokal yang 

terdapat dalam penelitian ini 

merliputi: Aferensi dan 

Sinkop.  

a. Aferensi 

Merupakan proses 

penghilangan atau 

pemenggalan satu atau 

lebih fonem pada awal 

kata. Contohnya terdapat 

dalam dialog di bawah ini.  

1. Bentuk ama   

“Nad, tahu 

nggak kemarin 

fadli di pukuli 

ama si Timo dari 

SMA Abdi Jaya” 

(Maya, 2012: 

26).  

 

Kata ama berasal dari kata 

sama. Kata sama mendapat 

penghilangan satu fonem 

pada awal kata yaitu fonem 

/s/ kata tersebut terdapat 

pada dialog antara Friska 

dan Fara, ketika friska 

hendak memberi tahukan 

bahwa salah satu siswa 

SMA Pelita Harapan 

dipukuli oleh si Timo salah 

satu siswa SMA Abdi Jaya.  

2. Bentuk Emang  

“Jadi, itu 

bener? Kak Mia 

sama Kak Nadia 

emang 

saudaraan?” 

(Maya, 2012:  

210).  
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Kata emang berasal dari 

kata memang. Kata 

memang mendapat 

penghilangan satu fonem 

pada awal kata yaitu fonem 

/m/. kata tersebut terdapat 

pada dialog antara Friska 

dan Murid yang lainnya 

ketika mengetahui bahwa 

Mia dan Nadia adalah 

bersaudara.  

b. Sinkop  

Merupakan proses 

penghilangan atau penanggalan 

satu atau lebih fonem pada 

tengah kata. 

1. Bentuk liat  

Contoh data sebagai 

berikut. 

“Nad, gue lebih 

suka liat elo jadi 

preman sekolah 

daripada 

ngaduk-aduk 

organ binatang” 

(Maya, 2012:  

45). 

 

Kata liat berasal dati kata 

lihat. Kata lihat sudah 

mendapat penghilangan 

fonem /h/ kata tersebut 

terdapat pada dialog antara 

Rio dan Nadia, ketika Rio 

kesal terhadap Nadia karena 

Nadia lebih mementingkan 

Klub Olimpiade Biologi 

ketimbang Klub larinya 

yang sudah lama ia ikuti, 

dan Rio pun mengutarakan 

kata-kata itu, sedangkan 

Nadia menjawabnya 

dengan judes. 

2. Bentuk Tau  

“Tau sih, 

tapi..”( Maya, 

2012:  226-227). 

 

Kata tau berasal dati kata 

tahu. Kata tahu sudah 

mendapat penghilangan 

fonem /h/ Kata tersebut 

terdapat pada dialog antara 

Rio dan Nadia ketika Nadia 

mencurahkan segala isi 

hatinya yang sedang terluka  

ketika mengetahui bahwa 
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guru yang mereka cintai 

telah mempunyai istri dan 

Rio memberikan sejuta 

pertanyaan yang 

mengibaratkan rasa yang 

dia alami sekarang.  

2. Modifikasi Vokal  

Modifikasi Vokal 

merupakan perubahan bunyi vokal 

sebagai akibat dari pengaruh bunyi 

lain yang mengikutinya. Berikut 

adalah kata-kata yang mengalami 

perubahan ke arah pengenduran 

pelemahan vokal. 

 

 

Contoh data sebagai berikut. 

1. Bentuk Antre  

Data 1 

“Antre dari satu 

jam lalu, Nadia. 

Gue juga mau 

ikutan Klub 

Olimpiade 

Biologi” (Maya, 

2012:  30).  

Kata tersebut terdapat pada 

dialog antara Nadia dan Mia 

yang ketika itu Nadia kaget 

dengan adanya Mia di baris 

antrian Klub Olimpiade 

Biologi.  

Data 2  

“Bagus, sambil 

mengantre 

sambil belajar 

pula ia. Kenapa 

tidak sekalian 

mendekam di 

perpus bareng 

fosil-fosil 

sejarah 

lainnya?” 

(Maya, 2012:  

33). 

 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog Nadia yang kesal lihat 

Mia yang sedang mengantri 

sambil baca buku.  

Kata antre berasal dari kata 

antri, kata antri mengalami 

pergantian vokal pada vokal /i/ 

diganti dengan vokal /e/ 

sehingga menjadi “antre”.  

An –tri          an – tre 
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2. Bentuk Pijet  

“Nad, gue bantu pijet 

ya?” (Maya, 2012:  

21). 

 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog para pengikutnya Nadia 

yang ingin memijat Nadia 

yang kecapean.  

Kata pijet berasal dari kata 

pijat, kata pijat mengalami 

pergantian vokal pada vokal 

/a/ diganti dengan vokal /e/ 

sehingga menjadi “pijet”.  

pi – jat         pi – jet 

3. Monoftongisasi  

Monoftongisasi merupakan 

perubahan dua bunyi vokal atau 

vokal rangkap menjadi vokal 

tunggal  

1. Bentuk pake  

Data 1  

“Malam-malam 

mau 

gentayangan 

dimana sampai 

harus pake gaun 

putih segala”  

(Maya, 2012:  

18). 

 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog Nadia yang 

menertawakan saudara tirinya 

yang memakai gaun putih 

malam-malam.  

Data 2   

“Pake soal 

Biologi?” 

(Maya, 2012:  

36). 

 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog antara Anita dan Nadia 

ketika Anita ingin 

mewawancarai Nadia untuk 

seleksi masuk klub Olimpiade 

Biologi.  

Data 3  

“Nad, lempar 

orang tuh pake 

bantal sofa, 

bukan pake 

remote!” 

“Kalau pake 

bantal, mana 

sakit”. (Maya, 

2012:  227). 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog antara Rio dan Nadia 

ketia Rio kesakitan gara-gara 

dilempari oleh nadia dengan 

remote.  
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Kata pake berasal dari kata 

pakai. Kata pakai mengalami 

proses perubahan dua bunyi 

vokal rangkap menjadi vokal 

tunggal yakni vokal [ai] 

menjadi [e] dari kata pakai 

menjadi pake. 

2. Bentuk Kalo  

Contoh data  

Data 1  

“Mister Kim 

ngajak gue 

tanding lari, 

kemarin, waktu 

gue niat bolos 

sekolah. Mister 

Kim bilang 

kalau dia 

menang, gue 

harus balik ke 

kelas dan 

belajar 

sungguh-

sungguh. Dan 

Mister Kim 

menang, tapi 

gue nggak tahu 

kalau Mister 

Kim punya asma 

akut. Gue,, 

nggak tahu 

kalau dia bakal 

pingsan kayak 

gitu. Mister Kim 

nggak bilang 

dari awal kalo 

dia asma” 

(Maya, 2012:  

113). 

 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog Nadia ketika Nadia 

menceritakan kejadia 

sebenarnya kenapa Mister Kim 

bisa jatuh pingsan.  

Data 2 

“Kalo gitu 

nontonya besok 

aja, pasti masih 

ada kan?”( 

Maya, 2012:  

129).  

 

Kata tersebut terdapat pada 

dialog antara Farad dan Nadia 

ketika Fara mengajak Nadia 

untuk ikut nonton film, tetapi 

Nadia menolaknya agara 

mereka tidak bolos sekolah.  

Kata kalo berasal dari kata 

kalau. Kata kalau mengalami 

proses perubahan dua bunyi 

vokal rangkap menjadi vokal 

tunggal yakni vokal [au] 

menjadi [o] dari kata kalau 

menjadi kalo 

 

b. Bentuk Morfologi Kosa Kata 

Bahasa Nonformal  
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Proses pembentukan kosa kata 

bahasa nonformal dalam novel 

Angan karya Sophie Maya 

mengalami proses morfologis yakni 

afiksasi, yang terdiri dari prefix, 

sufiks, infiks, dan konfiks.  

1. Afiksasi  

Afiksasi merupakan 

proses atau hasil penambahan 

afiks pada akar dasar atau alas. 

Dalam penelitian ini terdapat 

empat proses pembubukan afiks 

yaitu, prefiks, infiks, sufiks, dan 

konfiks.  

a. Prefiks  

Prefiks merupakan afiks yang 

diletakkan dimuka kata dasar, 

dapat berupa kata dasar atau 

kata sadan. Prefix dapat 

berupa nge-,nya-, dan nga-.  

Contoh data di bawah ini  

1. Bentuk berasa 

Contoh data sebagai 

berikut. 

“panggil aja 

Nadia, 

sejujurnya, gue 

nggak terlalu 

suka dipanggil 

Kak, berasa 

tua.” Nadia 

berusaha 

menunjukkan 

senyum meski 

yang ada malah 

jadi seringai 

aneh. Ia tidak 

terbiasa 

tersenyum di 

depan orang 

asing (Maya, 

2012:  35). 

 

(prefiks) + (bentuk dasar) 

→ (kata) 

Ber-       + Rasa               

→ berasa 

Kata “berasa” 

merupakan kosakata yang 

melekatkan imbuhan di 

awal kata dasar. Kata 

“berasa” mendapatkan 

imbuhan ber-  pada awal 

kata dasar “rasa”, sehingga 

jika digabungkan kata 

tersebut menjadi kata 

“berasa”. Kata berasa 

dalam bahasa Indonesia 

tidak berterima karena kata 
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tersebut merupakan bahasa 

non baku dan merupakan 

bahasa nonformal. 

Sedangkan kata berasa 

dalam bahasa Indonesia 

yang baku adalah terasa, 

yakni dengan mengganti 

prefiks ber- dengan prefiks 

ter- pada awal kata dasar 

“rasa”. 

b. Infiks  

Infiks merupakan 

imbuhan yang diletakkan di 

tengah kata dasar, infiks 

terdiri dari –em-,-el-,-er-

,dan –in- dalam kosa kata 

bahasa nonformal yang 

ditemukan dalam penelitian 

ini tidak ada kosa kata yang 

menggunakan sisipan 

seperti di atas, tetapi 

penelitian menemukan 

imbuhan lainnya yakni 

sisipan, -ok- yang terdapat 

pada kata „nyokap dan 

bokap‟ adapun penjelasan 

sebagai berikut. 

 

1. Bentuk bokap  

"Memangnya 

salah Nad, 

kalau gue 

berusaha 

ngejagain 

lo…? Gue kan 

Cuma megang 

amanat dari 

mendiang 

bokap lo…” 

bisik Rio 

pelan. Amat 

pelan hingga 

tidak didengar 

Nadia (Maya, 

2012:  144).   

 

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 

c. Sufiks  

Sufiks adalah 

imbuhan yang diletakkan 
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pada akhir kata dasar. 

Dalam kosa kata bahasa 

gaul yang ditemukan dalam 

penelitian ini menggunakan 

akiran –an dan –in, sufiks –

in merupakan ragam 

informal yang sepadan 

dengan sufiks –i dan –kan 

dalam ragam formal.  

1. Bentuk lulusin 

Contoh data sebagai 

berikut. 

“Ng..nggakk... 

nggak, Kak. 

Iya, iya, 

tenang aja, 

Kak Nadia. 

Saya... saya 

pasti lulusin 

kok...” (Maya, 

2012:  38). 

 

(bentuk dasar) + 

(sufiks) → (kata) 

Lulus               + -in        

→ lulusin 

Kata “lulusin” 

merupakan kosakata 

yang melekatkan 

imbuhan di akhir kata 

dasar. Kata “lulusin” 

mendapatkan imbuhan 

–in pada akhir kata 

dasar “lulus”, sehingga 

jika digabungkan kata 

tersebut menjadi 

lulusin. Sedangkan 

bentuk kata lulusin 

dalam bahasa Indonesia 

yang baku adalah 

luluskan, yakni dengan 

mengganti sufiks –in 

menjadi –kan.    

d. Konfiks  

Konfiks adalah 

gabungan yang dilekatkan 

sekaligus pada awal dan 

akhir kata dasar. Konfiks 

harus dilekatkan sekaligus 

pada dasar, karena konfiks 

merupakan imbuhan 

tunggal yang memiliki satu 

kesatuan bentuk dan satu 

kesatuan makna, seperti ke-

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

tetapi, dalam penelitian 

bahasa gaul ini penelitian 

menemukan konfiks yang 

berbeda dengan konfiks 

dalam bahasa Indonesia, 

yakni di-…..-an, nga-….-in,  

Adapun contoh data sebagai 

berikut.  

1. Bentuk Ngapain  

“Ngapain lo 

di sini?” 

(Maya, 2012:  

30).  

 

Kata ngapain 

merupakan kosakata 

yang melekatkan 

imbuhan di awal dan di 

akhir kata dasar. Kata 

ngapain mendapat 

awalan nga- dan 

akhirnya –in, pada akhir 

kata dasar apa. 

Sehingga jika 

digabungkan kata 

tersebut menjadi 

ngapain. Data tersebut 

terdapat pada dialog 

Nadia dan Mia ketika 

Nadia kaget melihat 

Mia yang ingin 

medaftarkan diri juga di 

Klub Olimpiade 

Biologi. . 

2. Abreviasi  

Remaja cenderung menyingkat 

bentuk-bentuk bahasa yang digunakan 

dalam berkomunikasi. Hal itu 

dilakukan untuk kemudahan dan 

kesantaian dalam proses 

berkomunikasi. 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. Bentuk Eskul  

“ Lo bukannya sibuk dengan 

urusan lo jadi ketua OSIS? 

Repot amat harus ikut eskul 

lagi” (Maya, 2012:  30).  

 

Kata eskul pada contoh data di 

atas merupakan kependekan dari 

Ekstra Kurikuler.  
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Es – kul  

Estra Kurikuler  

Kata tersebut terdapat pada dialog 

antara Nadia dan Mia ketika Nadia 

kaget bahwa ada Mia juga yang 

mendaftar di Klub Olimpiade Biologi.  

C. SIMPULAN  

Jadi dapat disimpulakn dari pembahasan di 

atas bahwa proses perubahan fonologis 

kosa kata bahasa gaul dalam Novel Angan 

Karya Sophie Maya mengalami dua proses 

fonologi yakni, (1) zeroisasi yang terdiri 

dari aferesis dan sinkop. (2) modivikasi 

vokal.  Sedangkan proses perubahan 

morfologis kosa kata bahasa gaul dalam 

Novel Angan Karya Sophie Maya 

mengalami proses pembentukan yang 

meliputi 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.  
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