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ABSTRAK

Bahasa selalu mengalami perkembangan dari waktu kewaktu, begitu juga dalam perkembangan bahasa slang di komuntas KSR Unram, bahasa slang dalam komunitas ini bersifat temporal. Ada beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : (a)  Bagaimanakah bentuk bahasa slang yang digunakan oleh kelompok remaja atau kaum muda dalam Komunitas KSR-PMI Unit UNRAM, (b) menjelaskan fungsi penggunaanya dalam pertuturan bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit UNRAM dan (c) Bagaimanakah makna bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit Unram.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk (a) Mengetahui bentuk kosa kata bahasa slang yang digunakan dalam kaum muda dalam komunitas KSR-PMI Unit UNRAM, (b) Mengetahui fungsi penggunaan dalam pertuturan bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit UNRAM dan (c) Menganalisis makna bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit Unram.
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dan analisis data yaitu diantaranya : metode simak dan metode cakap sedangkan untuk analisis data menggunakan metode dekskriptif. Bahasa slang yang terdapat dalam komunitas KSR UNRAM dapat digolongkan menjadi 5 bagian yaitu : Bahasa slang yang berbentuk kata, berbentuk frase, berbentuk akronim, berbentuk singkatan dan berbentuk Campur kode.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa wujud bahasa slang yang digunakan oleh komunitas KSR UNRAM kebanyakan adalah kata olokan atau ejekan yang bertujuan untuk bercanda dengan yang lain dalam satu komunitas (mempererat hubungan emosional) untuk saling menghibur, dan secara umum tujuan dari bahasa slang itu untuk menyembunyikan maksud pembicaraan dari orang yang berada di luar komunitasnya. 
Ada 5 bentuk bahasa slang dalam komunitas ini yaitu : Bahasa slang yang berbentuk kata, berbentuk frase, berbentuk akronim, berbentuk singkatan dan berbentuk Campur kode. Sedangkan fungsinya antaralain : Untuk menyembunyikan maksud dari orang yang berada di luar  komunitasnya, menyindir lawan bicara yang di kemas dengan bahasa main-main, sebagai bahan olokan, kata sapaan, respon acuh tak acuh, untuk penghalusan maksud dari orang lain dan untuk memecah kebuntuan. Dan makna yang terdapat dalam bahasa slang ini sarat akan makna konotatif.

				
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Bahasa dan masyarakat memiliki hubungan, yaitu hubungan bentuk–bentuk bahasa tertentu yang dinamakan variasi, ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fingsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat, misalnya untuk pendidikan menggunakan ragam baku, sehari–hari ragam tak baku dan sebagainya. Secara umum bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan sebagai alat pengenal antarsuatu penutur dari kalangan atau daerah yang berbeda.
Sebagai sebuah langue, bahasa mempunyai sistem dan sub sistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa itu. Namun meski berbeda dalam masyrakat, tidak merupakan kumpulan masyarakat yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret, yang disebut parole, menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi.
Hartman dan Stork 1972 (dalam Chaer 1995 : 81) membedakan variasi berdasarkan kriteria (a)  latar belakang geografi dan sosial penuturnya, (b) medium yang digunakan, dan (c) pokok pembicaraan. Preston dan Shuy 1979 (dalam Chaer 1995 : 81) membagi variasi bahasa khususunya bahasa Inggris Amerika berdasarkan (a) Penutur, (b) Interaksi, (c) Kode, dan (d) Realisasi. Halliday 1970, 1990 (dalam Chaer 1995 : 81) membedakan variasi bahasa berdasarkan (a) pemakaian, yang disebut dialek  dan (b) pemakaian yang disebut register. Sedangkan MC David 1969 (dalam Chaer 1995 : 82) membagi variasi bahasa berdasarkan (a) dimensi regional, (b) dimensi sosial dan (c) dimensi temporal.  Dalam penelitian ini akan membahas tentang bahasa dari variasi sosial yaitu tentang bahasa slang atau prokem. 
Sama halnya dengan budaya, bahasa dalam lingkup masyarakat akan selalu mengalami pergerakan dan perubahan. Bahasa pun akan terus mengikuti pergerakan dan perubahan budaya dalam sebuah masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa bahasa memiliki korelasi dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunanya. Bahasa dapat berkembang dengan pesat atau sebaliknya, secara perlahan musnah karena ditinggalkan penggunanya. Pemakaian bahasa gaul (bahasa slang) merupakan cermin dari sebuah tempat penuturnya atau penggunanya. Itu merupakan bentuk dari sebuah bahasa yang hidup yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan.
Remaja atau kaum muda adalah salah satu bagian dari masyarakat yang juga menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa yang dipakai remaja atau kaum muda dalam berkomunikasi pun bermacam-macam ragamnya karena masa remaja mempunyai ciri antara lain, petualangan, pengelompokan dan kenakalan. Ciri ini tercermin juga dalam bahasa mereka. Keinginan untuk membuat kelompok eksklusif menyebabkan mereka menciptakan bahasa rahasia (Sumarsana dan Partana, 2002:150 dalam http://lubisgrafura.wordpress.com./).
Bahasa remaja atau kaum muda memiliki kecenderungan menggunakan bahasa prokem atau bahasa slang yang memiliki kesan santai dan tidak kaku. Ketidakbakuan tersebut tercermin dalam kosa kata, struktur kalimat dan intonasi. Pada sejarahnya bahasa slang ini digunakan oleh para penjambret atau copet karena bersifat kelompok dan rahasia. Sedangkan bahasa gaul pada awalnya merupakan bahasa yang banyak digunakan oleh kalangan sosial tertentu di Jakarta, kemudian secara perlahan merambah kalangan remaja terutama di kota-kota besar. Namun dewasa ini sudah digunakan oleh remaja atau kaum muda dalam komunitas tertentu di semua penjuru.
 Ani Arlina Kholid dalam Pikiran Rakyat (http://lubisgrafura. wordpress.com./) menyatakan bahwa salah satu ciri atau sifat bahasa yang hidup yaitu akan selalu digunakan di dalam masyarakat, apa pun dan di manapun dan akan terus mengalami perubahan. Bahasa akan terus berkembang dan memiliki aneka ragam atau variasi, baik berdasarkan kondisi sosiologis maupun kondisi psikologis dari penggunanya. Oleh karena itu, dikenal ada variasi atau ragam bahasa pedagang, ragam bahasa pejabat/politikus, ragam bahasa anak-anak, termasuk ragam bahasa gaul.
Selanjutnya, Alwasilah (1993:47 dalam http://lubisgrafura. wordpress.com./) dalam mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa 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. 
Bahasa gaul remaja atau kaum muda bukanlah bentuk bahasa baru. Bahasa gaul hanya terdiri dari beberapa istilah dan pembentukan kata baru yang digunakan dalam sebuah kalimat. Bahasa gaul remaja atau kaum muda dalam komunitasnya, seperti halnya bahasa prokem maupun bahasa slang, dapat dikatakan sebagai bentuk dari variasi bahasa.   
Dalam kelompok ujar tercatat bahwa ujaran generasi tua berbeda ragam dengan ujaran generasi muda. Hal ini tidak berarti bahwa bahasa generasi tua berbeda dengan bahasa generasi muda. Umumnya perbedaan itu terletak pada fitur linguistik tertentu yang hanya dapat ditemukan pada ujaran generasi tua, atau fitur-fitur yang lebih sering digunakan oleh generasi tua. Generasi muda mungkin masih sering memakainya, namun hanya dalam tulisan. Sedangkan generasi tua memakainya dalam komunikasi lisan. Sebaliknya, pada ujaran generasi muda, kita bisa menemukan fitur-fitur linguistik yang tidak terdapat atau jarang muncul pada ujaran generasi tua. John T Platt, Heidi K. Plat, 1975 : 63 dalam (http: lubisgrafura. Wordpress.com./).
Bahasa gaul remaja sebagai variasi mempunyai karakteristik tersendiri  yang membedakan dengan variasi bahasa yang lain. Itu tampak pada pilihan kata yang dapat berupa singkatan, akronim, kosa kata, struktur kalimat dan intonasi. Pemakaian singkatan dan akronim, khususnya bagi para remaja digunakan ketika berkomunikasi pada saat komunikasi sms. 
Dari referensi di atas, ada beberapa hal penting mengenai bahasa gaul, yaitu bahasa gaul dapat berupa prokem atau slang, yang digunakan oleh remaja atau kaum muda, bersifat semenatara atau temporal, sebagai identitas komunitas, hanya berupa variasi bahasa dan penggunaannya meliputi: kosa kata, struktur kalimat dan intonasi. Dalam penelitian ini, fokus kajian adalah pada kosa kata, fungsi dan peristiwa kebahasaan yang menyertai dalam pertuturan terutama yang meliputi tindak tutur, campur kode dan jenis kalimat yang menyertai penggunaan bahasa slang dalam komunitas KSR-PMI Unit UNRAM.

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
	Bagaimanakah bentuk bahasa slang yang digunakan oleh kelompok remaja atau kaum muda dalam Komunitas KSR-PMI Unit UNRAM.

Bagaimanakah fungsi penggunaanya dalam pertuturan bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit UNRAM.  
Bagaimanakah makna bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit Unram.

1.3 Tujuan 
Adapun penelitian ini bertujuan : 
	Untuk mengetahui bentuk kosa kata bahasa slang yang digunakan dalam kaum muda dalam komunitas KSR-PMI Unit UNRAM. 

Untuk menjelaskan fungsi penggunaan dalam pertuturan bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit UNRAM.  
Untuk menganalisis makna bahasa Slang Komunitas KSR-PMI Unit Unram.

1.4 Manfaat 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis maupun teoritis sebagai berikut : 
1.4.1  Manfaat Teoretis
	Memberikan informasi kepada pembaca mengenai variasi bahasa.

Penelitian ini bisa memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik, terutama sosiolinguistik. 
Memberikan informasi mengenai faktor-faktor sosiolinguistik yang ada dalam penggunaan bahasa slang.

1.4.2  Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan praktis penggunaan bahasa Slang dalam komunitas kaum muda KSR-PMI Unit UNRAM, terutama bentuk variasi dan fungsi kepada pemakai bahasa dan pemerhati masalah kebahasan yang berkaitan dengan kepentingannya masing-masing.



BAB II
TELAAH PUSTAKA

 2.1  Kajian Pustaka 
Beberapa hasil penelitian sosiologi bahasa telah banyak dilakukan oleh para peneliti, itu dapat kita melihat banyaknya hasil penelitian yang dilakukan dalam bidang sosiolingustik.
Ada beberapa penelitian tentang bahasa Slang atau yang serupa yang dilakukan oleh para pemerhati bahasa yang sudah dibaca oleh peneliti yaitu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis Grafura dalam penelitiannya yang berjudul “Pemakaian Bahasa Gaul dalam Film Remaja Indonesia”. Dalam penelitian itu peneliti sesuai dengan judul dari penelitiannya hanya membahas bahasa yang digunakan oleh antar tokoh dalam dialog, dialog yang digunakan oleh para pemain sinetron sudah di konsepkan terlebih dahulu sehinggga bukan bahasa yang murni dari pemain atau tokoh itu sendiri, tetapi itu berdasarkan kondisi sosial. Dan satu lagi Penelitian yang dilakukan Lubis Grafura yaitu tentang “Bahasa Gaul Remaja Indonesia”. Dalam penelitian tersebut peneliti mengungkapkan bahasa yang digunakan oleh para remaja dan sejarah munculnya bahasa gaul tersebut. (hhtp://lubisgrafura.wordpress.com./). Dan ada hasil penelitian yang sedikit berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi hasil penelitian Herianto (2000) yang berjudul “Kajian Tentang Bahasa Masyarakat Terminal Mandalika Bertais”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Herianto kajiannya terpusat mengenai penggunaan bahasa dalam terminal bertais yang sesuai dengan perjuangan hidupnya atau kondisis sosial para penuturnya yang keras. Dari hasil penelitian sosiolinguistik tersebut belum ada penelitian yang terkait judul di atas yang membahas tentang bahasa slang dalam sebuah komunitas akademisi. Oleh karena itu peneliti tertarik pada penelitian yang akan dilakukan.

2.2   Kerangka Teori  
2.2.1 Bahasa  Slang
Sebagai sebuah langue, bahasa memiliki sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa. Namun meski berada dalam suatu masyarakat tutur, tidak  merupakan manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret, yaitu parole menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Terjadinya keberagaman bahasa itu bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi karena kegiatan intraksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. 
Hartman dan Strok (1972) membedakan variasi bahasa berdasarkan kriteria (a) latar belakang georafi dan sosial penuturnya, (b) medium yang digunakan dan (c) pokok pembicaraan. Preston dan Shuy (1979) membagi variasi bahasa, khususnya bahasa Inggris Amerika berdasarkan (a) penutur, (b) intraksi, (c) kode dan (d) realisasi. Halliday (1970,1990) membedakan variasi bahasa berdasarkan (a) pemakaian, yang disebut dialek, dan (b) pemakaian yang disebut register. Sedangkan Mc David (1996) membagi variasi bahasa berdasarkan (a) dimensi regional, (b) dimensi sosial dan (c) dimensi temporal. Dari pendapat para pakar tesebut sudah tercermin keberagaman dari pandangan atau pendapatnya tentang variasi bahasa dari berbagai aspek, namun pada dasarnya variasi bahasa itu datang atau timbul dari penutur atau penggunanya yang beragam.
Variasi atau ragam  bahasa merupakan pokok pembahasan dari studi Sosiolinguistik. Chaer (2004: 62) berpendapat bahwa variasi bahasa itu pertama kita bedakan berdasarkan penutur dan penggunanya. Berdasarkan penuturnya berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, dimana tempat tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya, apa jenis kelaminnya dan kapan bahasa itu digunakan. Berdasarkan penggunanya, kapan bahasa itu digunakan untuk apa dalam bidang apa, apa jalur dan alatnya dan bagaimana situasi keformalannya.
Variasi Bahasa adalah suatu wujud perubahan atau perbedaan dari berbagai manifestasi kebahasaan namun tidak bertentangan dengan kaidah kebahasaan. (Paul, 2002:46). Sedangkan Kridalaksana (1984: 142) mengemukakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku dan medium pembicaraan. Jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaianya, yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut.
Salah satu variasi bahasa adalah Slang. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat rahasia dan tidak diketahui oleh kalangan diluar klompok itu. Bahasa prokem atau slang adalah bahasa sandi yang dipakai dan hanya dimengerti kalangan remaja atau kaum muda komunitasnya. Fathuddin (1999) mengungkapkan bahwa slang merupakan bahasa gaul yang hidup dalam masyarakat petutur asli dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam obrolan antar teman, atau dalam media seperti teve, film dan besar kemungkinan dalam novel saat memaparkan suasana sosial tertentu. 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. 
Bahasa Slang oleh Kridalaksana (1982 : 156 dalam http://lubisgrafura.wordpress.com./) dirumuskan sebagai ragam bahasa yang tidak resmi dipakai oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi intern sebagai usaha orang di luar kelompoknya tidak mengerti, berupa kosa kata yang serba baru dan berubah-ubah. Hal ini sejalan dengan pendapat Alwasilah (1985:57 dalam http://lubisgrafura.wordpress.com./) bahwa slang adalah variasi ujaran yang bercirikan dengan kosa kata yang baru ditemukan dan cepat berubah, dipakai oleh kaum muda atau kelompok sosial dan profesional untuk komunikasi didalamnya. Slang yaitu sengaja dibuat untuk merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain (Pateda, 1987:70 dalam http://lubisgrafura. wordpress.com./). 
Bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu (Laman Pusat Bahasa dan Sastra, 2004). Sarana komunikasi seperti ini diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Bahasa prokem itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Tumbuhkembangnya bahasa seperti itu selanjutnya disebut sebagai perilaku bahasa dan bersifat universal. Artinya bahasa-bahasa seperti itu akan ada pada kurun waktu tertentu (temporal) dan di dunia manapun sifatnya akan sama (universal). Kehadiran bahasa prokem itu dapat dianggap wajar karena sesuai dengan tuntutan perkembangan nurani anak usia remaja. Masa hidupnya terbatas sesuai dengan perkembangan usia remaja. Selain itu, pemakainnya pun terbatas pula di kalangan remaja kelompok usia tertentu dan bersifat tidak resmi. Jika berada di luar lingkungan kelompoknya, bahasa yang digunakannya beralih ke bahasa lain yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Jadi, kehadirannya di dalam pertumbuhan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah tidak perlu dirisaukan karena bahasa itu masing-masing akan tumbuh dan berkembang sendiri sesuai dengan fungsi dan keperluannya masing-masing.
Bahasa Slang atau prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa ini konon berasal dari kalangan preman. Bahasa prokem itu digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Bahasa prokem itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Hal itu merupakan perilaku kebahasaan dan bersifat universal.
Hal senada dituliskan juga pada laman Pusat Bahasa bahwa Bahasa prokem adalah bahasa sandi, yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa ini konon berasal dari kalangan preman. Bahasa prokem itu digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Bahasa prokem itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Hal itu merupakan perilaku kebahasaan dan bersifat universal. 
Studi kasus merupakan salah satu bentuk penelitian atau pembelajaran yang dilakuakan berdasarkan sebuah kejadian atau kasus tentang suatu peristiwa, dalam hal ini peristiwa bahasa atau pristiwa tutur. 
Peristiwa Tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya intraksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat dan situasi tertentu. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah pristiwa tutur kalau memenuhi syarat seperti apa yang disebutkan di atas atau seperti yang dikatakan oleh Dell Hymes (1972 dalam chaer 1995 : 62), seorang pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu pristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkai menjadi akronim SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah (diangkat dari Wadhaugh 1970 dalam Chaer 1995 : 62-63). 
	S (setting and scene). Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis pembicaraan. 

P (participants) adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan).
E (ends), merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. 
A (act sequence), mengacu pad bentuk ujaran dan isi ujaran.
K (key), ini mengacu pada nada, cara dan semangat di mana suatu pesan disampaikan.
I (Instrumentalities), mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialeg ragam atau register. 
N (norm of interaction and interpretation), mengacu pada norma atau aturan dalam berintraksi. 
G (genre), ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti, narasi, puisi, pepatah, doa dan sebagainya.
Komponen tutur yang diajukan Hymes itu dalam rumusan lain tidak berbeda dengan yang oleh Fishman disebut pokok pembicaraan sosiolinguistik, yaitu ‘who speak, what language, to worm, when and what end”.
Peristiwa Tutur yang kita bicarakan diatas merupakan sebuah pristiwa sosial. Pada dasarnya pristiwa tutur meruapakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur (Inggris: speech act) yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kalau pristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut diatas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam pristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan pristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau pada arti tindakan dalam tuturannya. Tindak Tutur dan Pristiwa Tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. 

2.2.2  Komunitas 
Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values (Kertajaya Hermawan, 2008). Proses pembentukannya bersifat horisontal karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002). Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya. 
Suatu kelompok orang atau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoir yang relatif sama serta mereka mampunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan dalam masyarakat, dapat dikatan masyarakat tutur. Jadi masyarakat tutur bukanlah hanya sekedar sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Satu hal yang harus dicatat, masyarakat tutur adalah adanya perasaan diantara para penuturnya, bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama (lihat Djokokentojono 1982 dalam Chaer 1995 : 47). 
Pembahasan mengenai masyarakat tutur sangatlah beragam, ini dapat kita melihat dari berbagai pendapat para ahli. Fishman (dalam Chaer 1976:28) masyarakat tutur adalah suatau masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunanya. Kata masyarakat dalam istilah masyarakat tutur bersifat relatif, dapat menyangkut masyarakat secara luas dan sebaliknya. Bloomfield (dalam Chaer 1933: 29) membatasi “ sekelompok orang yang menggunakan sistem isyarat yang sama”. Batasan yang diberikan oleh Bloomfield ini dianggap terlalu sempit oleh para pakar sosiolinguistik, dengan alasan masyarakat modern, banyak yang menguasai lebih dari satu bahasa. Labov ( 1972 : 158  dalam Chaer 1995 : 49) memberi batasan “ satu klompok orang yang mempunyai norma yang sama mengenai bahasa”. Ini dianggap terlalu luas dan terbuka. 
Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas sebenarnya kalau kita kaji memiliki satu tujuan tentang pengertian dari masyarakat tutur yang dimana masyarakat tutur itu merupakan setiap orang yang menggunakan bahasa yang sama dan mengerti akan norma yang berlaku dalam meggunakan bahasa tersebut. 

2.2.3 Kaum Muda 
Kaum muda merupakan salah satu sebutan atau sinonim untuk istilah kata remaja. Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa baik secara fisik maupun pisikis. 
Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa remaja (adolescene) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional.
Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu :  (a) 12 – 15 tahun adalah masa remaja awal, (b) 15 – 18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan (c) 18 – 21 tahun adalah masa remaja akhir.  Tetapi Monks, Knoers dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu : (1) masa pra-remaja 10 – 12 tahun, (2) masa remaja awal 12 – 15 tahun, (3) masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun dan (4) masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006:  192).  Menurut Hurlock (1981) remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada pada 12-23 tahun. Hurlock (1973) memberi batasan masa remaja berdasarkan usia kronologis, yaitu antara 13 hingga 18 tahun. Menurut Thornburgh (1982), batasan usia tersebut adalah batasan tradisional, sedangkan aliran kontemporer membatasi usia remaja antara 11 hingga 22 tahun. 
Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini,  Siti Sundari, Zakiah Darajat dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

2.2.4 Komunitas KSR-PMI Unit Unram 
Organisasi merupan sebuah perkumpulan atau wadah untuk menuangkan suatu pemikiran, yang bersifat kegemaran dari masyarakat, mahasiswa atau siswa. Dalam organisasi akan bergerak dalam bidang tertentu yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai aturan-aturan yang jelas. Berdasarkan aturan yang ada dalam organisasi tersebut anggotanya akan menjalanakan tugas-tugas masing-masing. Setiap organisasi memiliki sekretariat tempat anggota dari organisasi tersebut bertukar pendapat atau berkumpul. 
KSR Unram merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial atau kemanusian yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa eks aktifis dari PMR (Palang Merah Remaja) pada bangku sekolahnya dulu. Berawal dari kegiatan Pelaksanaan tugas P3K, PPS (Pengenalan Program Studi) dan PMK (Penelusuran Minat dan Kegemaran) pada tahun 1988/1989, itulah yang menjadi pemicu utama para eks aktivis PMR tersebut mendirikan organisasi KSR Unram. Setelah selesai kegiatan PPS dan PMK maka dari inisiatif beberapa orang mantan aktifis PMR yang berstudi di Unram tersebut membuat pertemuan dengan teman-temannya sesama PMR untuk membentuk sebuah wadah Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kepalang merahan di lingkungan Universitas Mataram. 
Dari beberapa kali pertemuan akhirnya terbentuklah organisasi KSR Unram, itu dapat di lihat setelah berhasilnya melaksanakan kegiatan pertama yaitu Pendidikan Dasar I (DIKSAR I) yang dilaksanakan pada tanggal 5-11 Januari 1989 yang berlokasi di Fakultas Ekonomi. Tiga bulan setelah pelaksanaan DIKSAR I pada tanggal 6 April 1989 diadakan pengukuhan dan pelantikan pengurus sekaligus anggota, peresmian KSR–PMI Unit Universiatas Mataram  ini dilakukan oleh Pembantu Rektor III H.L Said Ruhpina, SH, MS. Sejak saat itu sampai sekarang KSR Unram masih tetap eksis dalam membangun kader-kader selanjutnya, dan pada tanggal 6 April 1989 dijadikan sebagai hari berdirinya KSR Unram. 
Jalan Pemuda blok C gedung PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) Unram itu adalah alamat dari UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang termasuk didalamnya UKM KSR. Anggota KSR Unram bukan hanya dari mantan siswa yang ikut PMR  saja, tetapi semua mahasiswa yang terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Mataram tanpa ada perbedaan secara sosial atau secara akademik, yang penting mengikuti pendidikan dasar dan beberapa kegiatan selanjutnya baru bisa dilantik menjadi anggota (diberikan no. anggota) namun secara fisik ada beberapa ketentuan umum yang harus dimiliki yaitu tidak cacat fisik dan sehat rohani. 

BAB III
METODE PENELITIAN

Sebagai salah satu syarat suatu penelitian dikatakan sebagai karya ilmiah, apabila karya itu menggunakan metode penelitian. Tentunya metode yang dimaksud adalah metode yang sesuai dan relevan dengan objek yang dikaji. Sudaryanto (1992 : 1) menyatakan bahwa metode (yang tepat) sangat penting bukan hanya bagi ilmu bahasa tetapi juga bagi ilmu pengetahuan yang empiris. 
Kegiatan ilmiah yang disebut penelitian dalam semua disiplin ilmu pada dasarnya dibagi menjadi tiga tahap yaitu (a) tahap penyediaan data, (b) tahap analisis data, dan (c) tahap penyajian hasil analisis Sudaryanto (dalam Mahsun, 1995 : 93). Oleh sebab itu untuk mendapatkan data maka kita harus menentukan populasi dan sampel penelitian, yang akan dibahas di bawah ini. 

3.1 Populasi Dan Sampel
3.1.1 Populasi Penelitian
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto,1998:115). Keseluruhan objek penelitian tersebut dapat terdiri dari manusia, benda–benda, hewan, tumbuhan, gejala–gejala, nilai test atau peristiwa–peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Nawawi,1998:141). Sevilla dkk. (1993) mendefinisikan populasi sebagai kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi. Dalam penelitian bahasa, pengertian populasi terkait dengan dua hal, yaitu masalah satuan penutur dan masalah satuan wilayah toritorial. (Mahsun, 1995)
Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya yaitu semua penutur atau anggota masyarakat tutur dalam suatu komunitas kaum muda dalam sebuah organisasi yang terdiri atas individu-individu yang berbeda bahasa, budaya dan setatus sosial yang tergabung dalam sebuah kelompok. yang menjadi populasi dalam penelitian bahasa Slang ini yaitu semua anggota aktif dari KSR  Unram, terutama yang  sering ngumpul di sekretariat dan mengikuti setiap kegiatan. 

3.1.2 Sampel Penelitian
Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti. (Arikunto, 1998:117). Selain menentukan populasi dan sampel pada metode penelitian maka kegiatan ilmiah yang disebut penelitian dalam semua disiplin ilmu, termasuk linguistik pada dasarnya dibagi dalam tiga tahap, yaitu : a. Tahap penyediaan data, b. Tahap analisis data, dan C. Tahapa penyajian hasil analisis (Mahsun, 1995:93). Penggunaan metode tertentu dalam  sebuah penelitian, seperti yang sudah disebutkan di atas, yang merupakan bagian dari sebuah penelitian, dan pada penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dan teknik. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode. Data-data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis berdasarkan metode dan teknik penelitian yang digunakan.
Dalam penelitian ini akan di ambil 11 orang informan sebagai sampel dalam penelitian. Dari ke-11 orang ini akan selalu diamati setiap apa yang akan menjadi pembicaraan mereka, tanpa sepengetahuan penutur.

3.2  Metode dan Teknik Penyediaan Data 
 Pada tahap penyediaan data metode yang digunakan peneliti adalah metode Simak dan metode Cakap. Data yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer dimaksudkan sebagai data yang didapatkan pada pristiwa tindak tutur atau adegan tutur dalam komunitas itu. Sedangnkan data sekunder adalah data yang di dapat dari hasil wawancara dengan informan, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa yang mereka gunakan. 

3.2.1 Metode Simak
Dalam mengumpulkan data peneliti memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa yang diteliti. Istilah menyimak bukan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan tetapi juga dengan bahasa tulis (Mahsun, 1995 : 94). Dalam metode simak ini, akan menghasilkan teknik yang dikenal dengan nama teknik simak bebas libat cakap. Mahsun (2005 : 243-244) menjelaskan, dengan teknik ini dimaksudkan peneliti menyadap prilaku berbahasa di dalam suatu pristiwa tutur tanpa keterlibatan dalam pristiwa itu. Peneliti hanya sebagai pengamat saja, agar  memugkinkan munculnya komunikasi sebenarnya di lapangan.
3.2.2 Metode Cakap
Metode Ini merupakan cara pengumpulan data dari peneliti yang ditempuh dengan cara percakapan dengan informan. Metode cakap memiliki teknik dasar berupa teknik pancing. Dikatakan teknik dasar karena percakapan yang diharapkan sebagai pelaksanaan metode itu hanya dimungkinkan muncul jika peneliti memberi stimulasi (pancingan) pada informan untuk memunculkan gejala kebahasaan yang diharapkan peneliti,  Mahsun (1995 : 94). Selanjutnya, teknik dasar tersebut memiliki teknik lanjuran yakni teknik rekam dan teknik catat. 
Teknik rekam dimaksudkan untuk melengkapi catatan dari hasil percakapan. Teknik rekam merupakan pelengkap dari teknik catat. Tetapi apabila teknik catat dirasa sudah sempurna, maka teknik rekam bisa tidak digunakan, walaupun pada situasi tertentu teknik rekam sangat perlu dilakukan.  
Dalam menggunakan metode ini peneliti menggunakan beberapa kata atau menyiapkan kata-kata agar bahasa slang yang digunakan oleh komunitas ini diucapkan pada saat itu (menyiapkan stimulus), seperti kata-kata yang dapat menimbulkan respon dari komunitas tersebut. 

3.3  Metode dan Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Metode ini selalu digunakan dalam penelitian sosiolinguistik, karena metode ini menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang bisa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti adanya Sudaryanto, 1992 : 62 (dalam Skripsi Herianto 2000: 22). Ciri utama dan pertama dalam metode ini adalah tidak mempertimbangkan benar salahnya penggunaan bahasa oleh penutur-penuturnya. Dan juga menggunakan metode Padan Intralingual yang berarti padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan sesuatu yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga padan disini diartikan sebagai hal menghubung-bandingkan; sedangkan Lingual mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual). Mahsun (2005:117).
Karena penelitian ini merupakan kajian sosiolinguistik yaitu studi antardisiplin ilmu, maka data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan dua kajian, yaitu kajian linguistik dan kajian sosiologi (sosial masyarakat). Data-data berupa kata-kata yang dianalisis berdasarkan ilmu linguistik akan digambarkan dengan penyediaan kata-kata yang dilengkapi dengan tanda atau notasi fonetis.
Sedangkan data yang berupa kata-kata yang akan dianalisis berdasarkan sosiologi (sosial Masyarakat) akan dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial budaya dari para penuturnya. Hal ini terkait dari pengguna bahasa slang yang tercipta dari komunitas kaum muda KSR UNRAM dan pendengar dari masyarakat yang berada di luar komunitas tersebut.   
 
3.4  Metode Penyajian Hasil Analisis
	Hasil analisis data yang berupa sebuah diskripsi akan disajikan melalui dua cara, yaitu, pertama perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis dan kedua menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Kedua cara yang diatas disebut metode informal dan metode formal. 
	Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan dengan dua cara yaitu : (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis, dan (b) perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Ihawal penggunaan kata-kata biasa atau tanda-tanda atau lambang-lambang merupakan teknik hasil penjabaran dari masing-masing metode penyajian tersebut (Sudaryanto,1993b dalam Mahsun, 2007:123). Beberapa tanda atau lambang yang digunakan antara lain : tanda kurung siku ([ ... ]) dan tanda petik atas tunggal (‘ ...  ‘). Tanda kurung siku digunakan untuk menunjukkan bahasa secara satuan fonetisnya, dan tanda petik tunggal atas digunakan untuk menandai makna kata atau kalimat. 





BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 	Bentuk Kosa Kata Bahasa Slang Yang Digunakan Komunitas Kaum Muda KSR Unram.
Dalam bab ini, akan dideskripsikan wujud atau bentuk-bentuk dari bahasa slang yang digunakan oleh komunitas kaum muda KSR UNRAM. Kata-kata yang dideskripsikan tersebut akan di tulis secara fonetis dengan tanda kurung (  ...  ) dan akan diberikan arti dalam bahasa Indonesia apabila menggunakan bahasa Sasak dan akan diberikan penjelasan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca nantinya untuk memahami kosa kata atau kata-kata bahasa slang dalam komunitas KSR UNRAM.  
Kata-kata yang di peroleh atau ditemukan di lapangan tidak terlalu banyak, data yang akan dianalisis hanya berjumlah 22 kata. Dalam data yang ditemukan dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu : 

A.   Bahasa Slang yang Berbentuk Kata 
Beleq,  b leq   ‘besar’
Kata ini berasal dari kata bahasa Sasak yaitu Beleq   b leq  yang termasuk ke dalam campur kode ketika digunakan, yang berarti besar : suatu barang atau benda yang ukurannya melebihi batas ukuran yang biasa atau lumrah. 
Contoh Kalimat : 
	Beleq tie.  b leq  ti   ‘besar itu’

Beleq no jaq.  b leq nↄ  jaq   ‘ besar kalau yang itu’
	Beketewer,  b k t wEr . ‘ kondisinya sudah tidak bagus lagi.’
Kata ini sama halnya dengan yang di atas, Beketewer : kondisi suatu benda yang sudah tidak baik lagi atau tidak sama dengan yang lain (beda). Kata ini merupakan kata dari bahasa Sasak.

Contoh kalimat : 
Wah beketewer no jaq.  wah b k t wEr nↄ ja?.   ‘ sudah tidak bagus itu jak.’

B. Bahasa Slang yang Berbentuk Frase
Empaq-empaq ne,  mpaq-mpaq n  
Empaq-empaq ne  mpaq-mpaq n  ‘daging-dagingnya’ ini adalah salah satu bahasa slang yang berbentuk frase, yang diartikan lebih luas berarti ; hanya dagingnya saja / tanpa ada tulangnya.
Contoh kalimat : 
Gitaq empaq-empaq ne no liwat.  gitaq mpaq-mpaq n  nↄ  liwat  ‘lihat daging-dagingnya itu lewat.’  
Melet ite jari gitaq empaq-empaq ne.  mlEt it jari gitaq mpaq-mpaq n  ‘ mau jadinya kita melihat daging-dagingnya itu.’
	Yo man,  yↄ  man  ‘ nyampah endeq man.’  ỹampah nde? man
Frase ini di ambil dari lagu rege, yang merupakan lagu kesenangan sebagian anak KSR dan kemudian dijadikan sebagai kata pengantar komunitasnya.

Contoh Kalimat :
Lo joq kampus te, yo man. lↄ jo? Kampus te, yↄ man ‘ayo kita pergi ke kampus, sarapan belum.
	Arah jam 1,  arah jam 1.

Frase ini untuk menunjuk sesuatu, sesuai dengan arah dari jarum jam, yang disesuaikan dengan kondisi. 
Contoh Kalimat : 
Arah jam tiga tidak boleh melihat  arah jam tiga tidak bↄlEh melihat.
	Endak pake urat, ndaq pak  urat‘ ‘tidak menggunakan urat.’

Frase ini merupakan bahasa sindiran atau bahasa kiasan untuk orang yang marah dan kadang frase ini digabung atau ditambahakan dengan frase biasa aja, dan mengandung makna konotasi yaitu jangan marah.
Contoh Kalimat : 
Biasa aja endaq pake urat kaq. biasa aja ndaq pak  urat‘ ‘ biasa saja tidak menggunakan urat kakak.’

C. Bahasa Slang yang Berbentuk Akronim
Bajingan.  baji an   ‘ bajang jarang ingat teman.’
Kata Bajingan merupakan singkatan dari beberapa kata atau umumnya dalam bahasa Indonesia disebut akronim.
Contoh kalimat : 
Kamu itu Bajingan. ‘ kamu itu bajang jarang ingat teman.’
	Lem biru .  lEm biru    ‘ lempar beli yang baru.’ 

Lem biru merupakan sebuah akronim yang secara harpiah itu merupakan nama benda yang digunakan untuk merekat atau menempel kertas pada biasanya tetapi ini merupakan singkatan untuk kata lempar beli yang baru.
Contoh Kalimat : 
Mele te lem biru tie.  mele te lEm biru ti   ‘ mau di lempar beli yang baru itu.’
Lem biru doang entan adeq saq bagus ne.  lEm biru dↄ a ntan adeq saq bagus n ‘ lempar beli yang baru aja caranya biar jadi bagus ini.’  
	Ngancot.  ancot . ‘ ngaken coklat.’ akn coklat  ‘makan coklat’
Ngancot  ancot ; ini merupakan penggabungan dari dua buah kata bahasa Sasak yaitu ngaken coklat akn coklat  yang termasuk dalam campur kode, dalam bahasa Indonesia artinya makan coklat. 

Contoh  kalimat : 
Melet te Ngancot. m let te ancot  ‘ kepengen makan coklat.’ 
Ngancot doang poroq kanaq ne. ancot dↄa pↄrↄ? Kana? ne   ‘ makan coklat saja dikerjaen anak ini.’ 
Bileh.  bilEh. ‘bibir leleh.’ 
Kata Bileh  bilEh  juga merupakan singkatan dari dua buah kata yaitu kata bibir dan kata leleh (bibir leleh) yang tergolong akronim.
Contoh Kalimat : 
Sai noq bileh no.  sai nↄ? bilEh nↄ.   ‘siapa yang bibir leleh itu.’ 
Mbe yaq laiq bileh. mb  ya? Lai? bilEh.  ‘mau kemana bibir leleh.’
Miyabi.  miyabi. ‘mis Yana bideng’ 
Kata Miyabi merupakan gabungan dari tiga suku kata yaitu kata mis, kata Yana (nama orang) dan kata bideng (hitam).
Contoh kalimat : 
Ayo Miyabi kita pergi cek proposal  ayↄ miyabi kita pergi cek proposal.
	Gibran.  gibran.  ‘ gigi berantakan.’

Gibran  gibran merupakan akronim atau singkatan dari dua suku kata yang pada asalnya yaitu kata gigi dan  berantakan yang kemudian menjadi gibran. 
Contoh kalimat : 
Dasar Gibran.  dasar gibran. ‘ dasar gigi berantakan.’
Balsem.  balsem. ‘ balik semak’
Sama halnya dengan kata sebelumnya, kata ini juga merupakan akronim dari kata di balik semak.
Contoh kalimat : 
Mau kencing, di balsem aja!. mau kenci di balik smak  aja! .
	Jadah.  jadah. ‘ jajaran di bawah.’

Kata jadah juga merupakan kata gabungan dari kata jajaran dan kata di bawah. Kalau di lihat dari arti kata yang sebenarnya itu tidak baik (anak haram).
	Bupati.  bupati.  ‘ buka paha tinggi-tinggi’

Kata bupati sama halnya dengan kata yang sudah disebutkan sebelumnya, kata ini merupakan akronim dari ‘buka paha tinggi-tinggi’. 
Contoh kalimat : 
Mau kemana yang jadi bupati itu ?  mau kemana ya jadi bupati itu ?.
	Dayu  dayu.  ‘Dayat Kemayu’.

Kata ini juga termasuk akronim sama halnya dengan data yang diatas (no. 5)
Contoh kalimat : 
	Mau kemana Dayu ? mau kemana Dayu.

Uah dateng Dayu ? uah date Dayu.


D. Bahasa Slang yang Berbentuk Singkatan
	PK.  pk.  ‘ penjahat Kelamin.’ 
Kata PK merupakan singkatan yang diambil huruf pertamanya saja untuk menyebutkan sesuatu.
	IDL.  idl. ‘ itu sech Derita Loch.’ Sama halnya dengan yang di atas ini merupakan singkatan yang diambil kata awalnya saja. 
PPGD.  ppgd. ‘ pura-pura gak dengar.’

	EGP.  Egp.  ‘emang gue pikirin.’ 
KSP.  ksp ‘kalah siq perempuan’.
KSR.  ksr. ‘koleksi seleksi resepsi’ 
Nama organisasi ini juga dipelesetkan atau dijadikan sebagai kata sandi yang merupakan singkatan dari Koleksi Seleksi Resepsi.

E. Bahasa Slang yang Berbentuk Campur Kode
	Dalam bahasa Slang ini terdapat juga kata campur kode yang terdapat pada : 
	Bahasa Slang yang berbentuk Akronim. Dalam bahasa slang yang tergolong dalam Akronim, terdapat juga bahasa Campur Kode yaitu :

1) Bajingan  baji an   ‘bajang jarang ingat teman’ 
		Kata Bajang merupakan bahasa sasak yang kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu Bujang (belum menikah), disitulah letak campur kode dari bahasa slang tersebut
. 

2) Ngancot  ancot .’ngaken coklat’ akn coklat  ‘makan coklat.
	Dalam Akronim diatas terdapat dua bahasa yaitu bahasa sasak dan Indonesia, kata ngaken serapan dari bahasa sasak yang berarti makan dan coklat dari bahasa Indonesia (buah coklat).

3) Bileh  bilEh ‘bibir leleh’
	Kata bibir dari bahasa Indonesia dan kata leleh merupakan kata sasak kalau dipadankan dengan bahasa Indonesia yaitu doer (bibir yang tebal sehingga tidak bisa atau sulit dirapatkan atau mingkem)

4) Miyabi  miyabi. ‘Mis Yana bideng’
		Kata miyabi merupakan gabungan dari tiga kata yaitu mis yang diadopsi dari bahasa Inggris yang berarti nona, dan kata Yana itu merupakan nama orang sedangkan kata bideng dari bahasa sasak yang berarti hitam. 
	Bahasa Slang yang berbentuk Singkatan. Sama halnya dengan Akronim, dalam bahasa slang yang berbentuk Singkatan juga terdapat bahasa Campur Kode seperti pada data : 

1) KSP.  ksp ‘kalah siq perempuan’.
Kata kalah dan kata perempuan merupakan kata dari bahasa Indonesia sedangkan kata siq merupakan kata tambahan atau imbuhan dalam bahasa sasak yang disepadankan dengan kata sama



4.2 Fungsi Penggunaan Bahasa Slang Komunitas KSR Unram di Dalam Pertuturan dan Jenis Kalimatnya. 
Dari data-data yang sudah disajikan tersebut diatas merupakan kata sandi yang dipergunakan oleh komunitas KSR UNRAM dalam berkomunikasi. Pada bagian ini akan dideskripsikan bagaimana fungsi penggunaan dari bahasa slang dari komunitas KSR UNRAM yang meliputi campur kode dalam berkomunikasi. 
Bahasa Slang yang digunakan oleh komunitas ini bisa kita kelompokkan dalam beberapa fungsi penggunaan yaitu : 
	Digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang berbau porno atau kata yang  digunakan ketika melihat cewek-cewek berbaju seksi yang lalulalang dan ketika menggunakan kata serapan ini memakai bahasa campur kode. Seperti kata :

Beleq.  b leq   Kata Beleq digunakan oleh anak KSR ketika sedang berkumpul dan melihat cewek yang berbaju seksi atau cantik, payudaranya dan anggota badan yang lain kelihatan (berbaju seksi atau tidak tertutup jilbab) sehingga kelihatan ukurannya (besar kecilnya). Seperti dalam contoh kalimat “ wah beleq tie jaq “wah  b leq ti  ja?    ‘wah besar loq itu jaq.’ Sama halnya dengan kata Empaq-empaq ne.  mpaq-mpaq n  
	Bahasa slang yang digunakan untuk mengejek atau sebagai bahan olokan ketika sedang berkumpul dengan komunitasnya, seperti kata : 
Bileh.  bilh. ‘bibir leleh.’ Seperti yang dijelaskan di atas ini merupakan kata olokan dan ini juga kadang menjadi nama panggilan untuk menggantikan nama panggilan yang biasa.
Miyabi  miyabi. ‘mis Yana bideng’, yang merupakan nama yang diberikan kepada salah saorang anggota yang bernama Yana dan nama itu muncul ketika aktris asal Jepang itu ramai dibicarakan di berita-berita di setasiun TV suasta saat ada sutradara asal Indonesia ingin membuat film yang berjudul “Menculik Miyabi”. Sehingga kata Miyabi dipelesetkan menjadi sebuah singkatan yaitu : mis yana bideng. 
Beketewer.  bktwr . ‘ kondisinya sudah tidak bagus lagi.’ Kata beketewer ini merupakan kata yang digunakan untuk olokan juga, karena anak KSR kalau sedang duduk-duduk bisa dikatan kalau tidak ada bahan omongan yang lain maka dia akan saling olok untuk meramaikan keadaan dan memang anak KSR senang bercanda dan tidak suka dendam. Sehingga kata beketewer  b k t wr .  ini pun muncul dan ini merupakan kata dari bahasa Sasak yang termasuk dalam campur kode.
Gibran. gibran. ‘gigi berantakan.’ Kata Gibran juga merupakan salah satu jenis olokan sama dengan yang sudah disebutkan diatas. 
Bupati  bupati. ‘buka paha tinggi-tinggi’ Kata ini digunakan ketika ada cewek yang lewat dan menggunakan celana pendek dan ini juga sebagai olokan atau ejekan.
Dayu dayu.  ini merupakan panggilan akrab dari salah seorang anggota yang selalu kemayu tidak seperti laki-laki KSR yang lain tetapi seperti sikap wanita.
KSP ksp ‘kalah siq perempuan’ ini termasuk singkatan yang campur kode, singkatan ini digunakan untuk mengolok orang yang ada dalam komunitas tersebut, yang selalu menjalankan tugas yang diberikan oleh pacarnya atau demi wanita semua akan dilakukan. 
	Bahasa slang yang digunakan untuk menyindir lawan bicara sesuai degan keadaan pada waktu itu yang dikemas dalam bentuk main-main (biar tidak tersinggung) seperti kata : 
Bajingan.bajian ‘ bajang jarang ingat teman.’ Akronim bajingan digunakan untuk menyebut teman yang jarang datang main-main kesekretariat sehingga dibilang bajingan ‘ bajang jarang ingat teman.’
Lem biru lEm biru. ‘ lempar beli yang baru.’ Frase lem biru digunakan pada anggota KSR yang memiliki barang atau alat misalnya HP yang rusak, kemudian mengeluh disekretariat atau ditempat lain, sehingga diberitahu solusi terbaik agar tidak pusing-pusing mencari tempat memperbaiki dan tidak repot yaitu dengan cara lem biru ‘ lempar beli yang baru.’ 
Endak pake urat. ndak pak  urat  ‘ tidak menggunakan urat.’ Frase endaq pake urat digunakan ketika sedang saling olok dan ada salah satu dari yang diolok marah sehingga nada bicaranya berbeda dan vokalnya sudah semakin keras sehingga urat di lehernya kelihatan atau untuk menyindir orang yang nada bicaranya sudah emosi (marah) seperti dalam contoh : endaq pake urat kale pak. 
KSR  ksr. ‘Koleksi Seleksi Resepsi‘ Istilah ini digunakan untuk menyebutkan anggota KSR yang memilki pacar atau berpacaran sesama anggota (satu organisasi) dan memiliki pacar banyak (setiap ada anggota baru ada yang dia suka), 
	Bahasa slang yang digunakan untuk kata sapaan atau sebaliknya seperti kata : 
Yo man.  yo man  ‘ nyampah endeq man.’ ỹampah nd? man Lagu juga memiliki pengaruh dalam penggunaan (penciptaan) bahasa slang komunitas KSR, seperti pada data ini frase Yo man  ‘nyampah endeq man’ arti dalam bahasa Indonesianya belum sarapan, frase itu berasal dari lagu rege sehingga itu yang diambil dan dijadikan sebagai kata penyapa atau jawaban terhadap sesuatu yang lucu. 
	Bahasa slang yang digunakan untuk menghaluskan dari pendengar yang lain, seperti kata : 
Balsem.  balsem. ‘balik semak’ Kata balsem digunakan ketika tidak ada tempat buang air kecil atau air besar atau susah mendapatkan tempat buang air. Ini biasa digunakan ketika ada kegiatan. 
Arah jam 1,  arah jam 1 Frase yang berhubungan dengan penunjuk waktu itu untuk menunjukkan arah sesuatu yang menarik, seperti ada cewek cantik, orang sedang berkencan, dan lain sebagainya. 
PK.  pk. ‘ penjahat Kelamin.’ Penjahat kelamin merupakan sebutan untuk orang yang sering gonta-ganti cewek (playboy) sehingga ketika dia lewat didepan anak-anak KSR dipanggil atau menjadi bahan pembicaraan tetapi dengan menggunakan kata PK.
	Bahasa slang yang digunakan ketika tidak peduli dengan apa yang dibicaran lawan bicara atau bersifat acuh, seperti : 
IDL.  idl. ‘ itu sech Derita Loch.’ Kata ini muncul ketika ada yang bercerita tentang kesialannya terhadap sesuatu dan lawan bicaranya yang menjawab IDL. 
PPGD.  ppgd. ‘ pura-pura gak dengar.’ Kata PPGD merupakan adopsi dari istilah  dari ilmu kepalang merahan yaitu : Pertolongan Pertama Gawat darurat yang kemudian dipelesetkan menjadai Pura-Pura Gak Dengar. Kata PPGD muncul ketika ada yang diolok tetapi dia masa bodoh tidak mau ambil pusing seperti dalam contoh: 
Betul ya kamu suka sama dia ?
   	Ah PPGD aja  
EGP.  egp. ‘emang gue pikirin.’ Sama halnya dengan yang di atas. 
	Bahasa slang yang digunakan untuk memecahkan kebuntuan ketika sedang berkumpul atau untuk bina suasana, seperti kata : 
Ngancot.  ancot . ‘ ngaken coklat.’ akn coklat  ‘makan coklat’ Kata slang ini digunakan ketika komunitas KSR sedang duduk-duduk dan tidak tahu mau kemana atau sedang tidak ada uang, sehingga dia mengatakan hal seperti itu, seperti dalam contoh berikut : Kemelet te ngancot.   k m l t  t  ancot  ‘kepengen ngaken coklat.’ Dalam bahasa Indonesianya Kepengen makan coklat.

Jadah.  jadah. ‘ jajaran di bawah.’ Kata Jadah yang merupakan singkatan dari ‘jajaran di bawah’ merupakan sebutan atau untuk membanggakan diri ketika menjadi pejabat yang kaya dan menjadi kepala di kantornya. Kata tersebut muncul ketika anak KSR saling berhayal tentang masa depan, dia menjadi orang terkemuka dan sebagainya.







4.3 Makna Bahasa Slang Komunitas KSR Unram
Bahasa Slang merupakan bahasa sandi yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu untuk menyembunyikan maksud pembicaraan dari orang lain atau kelompok lain yang ada pada saat tersebut. Begitu halnya dengan komunitas kaum muda KSR Unram  yang menggunakan bahasa sandi pada hal-hal tertentu baik itu berkonotasi negatif atau tidak. Ada beberapa makna yang terkandung dari bahasa Slang komunitas tersebut berdasarkan data yang diatas :
	Bahasa Slang yang digunakan oleh komunitas ini ada yang berkonotasi jelek, tetapi itu merupakan sapaan atau olokan yang membuat mereka menjadi semakin akrab dan menjadi sapaan yang mereka kangen apabila tidak disapa dengan kata tersebut. Kata yang berkonotasi negatif apabila orang luar dari komunitas itu yang mendengarnya mungkin akan langsung berfikir negatif, tetapi bukan berarti komunitas itu memiliki gaya hidup seperti itu misalnya melet te ngancot  m let  t ancot  ‘ kepengen ngaken coklat (makan cokla)’,  bukan berarti dia senang melakukan hal seperti itu dalam arti yang sebenarnya yaitu ngancot  ancot  ‘bersenggama’, tetapi itu hanya anonim dari kata bahasa sasak ngaken coklat. 

Bahasa Slang komunitas ini walaupun berbicara dengan suara atau bahasa yang digunakan agak sedikit keras baik itu olokan atau yang lain, tetapi antar sesamanya saja, dalam arti dalam komunitasnya saja menggunakan bahasa tersebut (konsumsi sendiri). mereka suka damai dan orang-orangnya baik-baik. 
Bahasa Slang yang digunakan oleh komunitas KSR UNRAM kebanyakan adalah kata olokan atau ejekan yang bertujuan untuk bercanda dengan yang lain dalam satu komunitas (mempererat hubungan emosional) untuk saling menghibur, dan secara umum tujuan dari bahasa slang itu untuk menyembunyikan maksud pembicaraan dari orang yang berada diluar komunitasnya. Bahasa slang komunitas KSR UNRAM merupakan bahasa yang kadang terdiri dari akronim atau singkatan entah itu bahasa Sasak dengan bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang lebih di kenal dengan istilah campur kode dan alih kode karena orang-orang yang ada dalam komunitas ini dari berbagai daerah. 
Untuk lebih mengakrabkan antar pengguna bahasa Slang itu sendiri. 
Bahasa Slang komunitas ini juga mengandung makna konotasi yang hanya dipahami oleh komunitasnya sendiri. 



BAB V
PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari tulisan ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan di tulis beberapa saran-saran dari penulis yang sekiranya perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut di masa mendatang, khususnya untuk peneliti-peneliti berikutnya. Berikut kesimpulan dan saran-saran penelitian selengkapnya.

5.1 Simpulan 
Sejalan dengan rumusan masalah dengan tujuan penelitian serta metode yang digunakan dan penulis telah secara rinci menjelaskan mengenai wujud dan konteks penggunaan dari bahasa slang  dalam komunitas tersebut. Dari hasil pemaparan itu maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
	Bahasa Slang yang terdapat dalam komunitas KSR UNRAM dapat digolongkan menjadi 5 bentuk yaitu : Bahasa slang yang berbentuk kata, berbentuk frase, berbentuk akronim, berbentuk singkatan dan berbentuk Campur kode.


	Ada beberapa fungsi dari bahasa slang dalam komunitas KSR Unram yaitu : Untuk menyembunyikan maksud dari orang yang berada di luar  komunitasnya, menyindir lawan bicara yang di kemas dengan bahasa main-main, sebagai bahan olokan, kata sapaan, respon acuh tak acuh, untuk penghalusan maksud dari orang lain dan untuk memecah kebuntuan. 

Bahasa Slang komunitas ini walaupun saling mengejek tetapi untuk saling mengakrabkan dan tidak terdapat dendam dalam hati, tampang tak menggambarkan isi itulah istilah yang tepat untuk komunitas ini, karena walaupun menggunakan bahasa yang berkonotasi negatif apabila  di dengar oleh orang yang berada di luar komunitasnya tetapi tidak seperti itu, dan orangnya baik-baik walaupun nada bicaranya keras ketika sedang saling mengolok dan kata-katanya mengandung makna konotasi.










5.2 Saran-Saran 
Sebagai peneliti pemula, tidak dipungkiri bahwa penelitian yang dilakukan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena untuk mendapatakan sebuah hasil penelitian yang sempurna memerlukan bekal ilmu pengetahuan yang tinggi di samping dana dan waktu. Ruang lingkup penelitian yang terlalu sempit tidak dapat membahas secara luas mengenai fenomena-fenomena kebahasaan yang terdapat dalam sebuah komunitas yang unik dan perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi. Apa yang dipaparkan dalam tulisan ini bagian kecil dari fenomena kebahasaan. 
Ada beberapa saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat buat pembaca yaitu :
	Penelitian tentang Sosiolinguistik atau fenomena bahasa dalam masyarakat, terutama dalam meneliti sebuah komunitas tertentu masih sangat banyak untuk dikaji atau dibahas dan diteliti. Karena bahasa itu dari waktu kewaktu akan selalu mengalami perubahan dan akan memperkaya khasanah kebahasaan. 

Penelitian tentang bahasa Slang dalam sebuah komunitas perlu diungkapkan ke permukaan agar tidak berfikiran negatif terhadap apa yang diucapakan oleh seseorang atau oleh sebuah komunitas.
	Kupas semua yang menjadi permasalahan penelitian dalam lapangan agar kita mendapatkan jawaban yang sebenarnya.  
	Jangan pernah menyerah dalam melakukan perjuangan kerana memang rintangan pasti ada dan kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri.
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