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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bahasa dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi 

terutama bagi seseorang sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam hal ini, 

bahasa merupakan alat yang paling penting untuk mendukung aktivitas kehidupan 

manusia. Maju mundurnya suatu bahasa tergantung pada pemakai bahasa yang 

bersangkutan. Bahasa dapat dikatakan hidup apabila terdapat adanya interaksi 

sosial. Bahasa merupakan hasil dari proses aktivitas manusia. Selain itu adanya 

suatu bahasa memungkinkan kebudayaan suatu bangsa dapat terbentuk, terbina, 

dan dikembangkan serta dapat pula diturunkan kepada generasi yang akan datang. 

Luas wilayah suatu bahasa dalam pemakaiannya dan dilihat dari berbagai 

macam penuturnya, mau tidak mau akan takhluk pada hukum perubahan. Bahasa 

Indonesia akan selalu mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan 

zaman dan pertumbuhan budaya, teknologi, politik, ilmu pengetahuan dan 

termasuk juga pada perubahan dan perkembangannya. Oleh karena itu masyarakat 

cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana perkembangan bahasa yang 

di dalamnya terdapat informasi maupun pengetahuan sehingga membuat 

informasi dan maksud yang disampaikan lebih menarik dan mudah untuk diingat 

dibandingkan dengan media lainnya. 

Penggunaan ragam bahasa yang diciptakan oleh remaja adalah untuk 

menjadikan identitas baru antara sekelompok yang satu dengan yang lain yang 

saling terpisah. Abreviasi diartikan sebagai cara menanggalkan satuan leksikal 

http://perpus.org/tag/remaja.html
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dasar yang mendasari pelbagai bentuk dari suatu kata. Bahasa juga dapat diartikan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antar manusia untuk memudahkan interaksi 

yang terjadi dengan sesama anggota masyarakat (Alwasilah, 1986:9). 

Setiap masa pada zamannya akan selalu memunculkan bentuk-bentuk 

pemendekan yang baru sesuai dengan berkembangnya sosial budaya oleh 

masyarakat. Pemendekan yang semakin banyak dan muncul dalam bahasa 

Indonesia akan memberikan bantuan dalam perkembangan bahasa itu sendiri (Ali, 

1989). Abreviasi memiliki istilah lain yaitu kependekan. Akan tetapi abreviasi 

sendiri merupakan proses penanggalan beberapa bagian leksem atau gabungan 

beberapa unsur dasar sehingga dengan demikian terjadilah bentuk baru berupa 

kata (Kridalaksana, 2007:159).  

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk meneliti bentuk dan pola 

abreviasi bahasa oleh remaja yang sifatnya mudah dalam pemakaiannya, bersifat 

hati-hati dalam pemakaiannya, dan dalam tindak berbahasa memiliki nilai dan 

fungsi atau nilai yang sama. Pendapat lain mengenai abreviasi juga disampaikan 

bahwa pemendekan merupakan proses dari penanggalan satu atau beberapa bagian 

dari bentuk dasar leksikal atau juga bisa disebut sebagai kombinasi leksikal dasar 

sehingga terjadilah bentuk baru yang berupa kata (Alwi, 2003:151). Pada 

penggunaan abreviasi dalam lingkup remaja yang ada pada media sosial Facebook 

dan BBM masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahasa yang muncul di 

lingkup media sosial tersebut. Facebook dan BBM cenderung menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat untuk komunikasi utama pada jejaring sosial. Facebook 

termasuk sosial media yang mempunyai peminat hampir seluruh masyarakat yang 

berada di seluruh Indonesia bahkan di dunia, hal tersebut menjadikan salah satu 
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sebab mengapa penelitian ini dilakukan. Tentunya, bahasa lisan tidak sama 

dengan bahasa tulisan. Bahkan, tulisan yang digunakan pada media sosial 

Facebook dan BBM tidak selalu sama dengan bahasa tulisan yang digunakan pada 

media pesan singkat maupun surat. Pada media sosial BBM juga banyak 

ditemukan bentuk-bentuk bahasa dengan penggunaan bahasa yang sifatnya mudah 

diingat, tidak terlalu panjang atau lebih singkat, tidak menyulitkan dan cenderung 

praktis, dan memiliki fungsi yang sama pada kebahasaan. Oleh karenanya 

hamnpir seluruh masyarakat yang dinilai masih belum memahami mengenai 

bentuk dan pola bentukan abreviasi yang lebih kerap digunakan media sosial 

Facebook dan BBM. 

Bagi seseorang yang menggunakan bahasa, pemakaian bahasa pada media 

sosial Facebook dan BBM menjadikan satu sasaran penelitian bahasa yang unik 

untuk diteliti. Bahasa yang digunakan di media sosial juga bermacam-macam, 

sehingga pada pemakaiannya bahasa terkadang keluar dari susunan dan aturan 

yang telah diterapkan. Banyaknya ditemukan pemendekan dan singkatan-

singkatan kata yang ada kaitannya dengan bentuk dan pola bentukan abreviasi. 

Oleh karena itu peneliti akan mengungkapkan bentuk dan pola bentukan yang ada 

di balik penggunaan abreviasi. Penggunaan abreviasi oleh bahasa remaja 

seringkali digunakan dan kita temukan tanpa kita sadari, mengapa peneliti 

memilih abreviasi sebagai bahan penelitian, dan media sosial Facebook dan BBM 

sebagai media pencarian datanya? Karena dewasa ini, semakin banyaknya media 

sosial yang tersedia semakin banyak pula penggunanya terutama para remaja.  

Jika abreviasi yang awal mulanya muncul dari salah satu bagian tertentu yang 

menjadikan masyarakat pada umumnya belum memahami hal itu, maka perlu 
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diikutsertakan maksud dan kepanjangannya untuk penerapan berikutnya, boleh 

ditulis dan disebutkan saja tanpa harus menjabarkan apa kepanjangannya 

(Aprianto, 2016:4). 

Penggunaan media sosial yang semakin banyak menimbulkan adanya 

penggunaan bahasa baru yang juga semakin berkembang dan tercipta. Banyaknya 

pemendekan kata yang digunakan tetapi belum banyak pula yang mengerti apa 

sebenarnya maksud dari bahasa baru yang digunakan tersebut. Hal tersebut 

menjadikan penggunaan bahasa yang terfokus pada abreviasi dirasa menarik 

untuk diteliti penggunaannya, oleh karena itu penelitian ini ditujukan dengan 

maksud untuk menganalisis pola bentukan dan dan bentuk abreviasi yang 

digunakan pada media sosial Facebook dan BBM.  Oleh karena itu peneliti akan 

meneliti mengenai bahasa yang digunakan oleh remaja terutama pada media sosial 

Facebook dan BBM dalam lingkup abreviasi.  

Berdasarkan adanya bentuk abreviasi yang dirasa lebih berpengaruh pada 

media sosial, maka peneliti akan meneliti mengenai bahasa yang ditemukan dan 

digunakan oleh remaja terutama pada media sosial Facebook dan BBM dalam 

lingkup abreviasi. Beberapa penelitian mengenai abreviasi sebelumnya sudah 

pernah dilakukan, antara lain yaitu oleh Intan Martasari (2014) melalui skripsinya 

yang berjudul “Abreviasi Bahasa Indonesia dalam Harian Kompas”. Penelitian 

tersebut memfokuskan adanya bentuk-bentuk kependekan yang ada pada koran 

harian Kompas. Pada penelitian tersebut, peneliti lebih memfokuskan pada jenis-

jenis, proses, bentuk asal, pemaknaan, serta perkembangan dari abreviasi. 

Sedangkan hasil dari penelitian tersebut adalah jenis, bentuk, dan proses abreviasi. 

Penelitian lain mengenai abreviasi sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Rahma 

Kholida (2011) melalui skripsi yang berjudul “Telaah Abreviasi pada Acara 
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Infotainment di Televisi Swasta”. Penelitian tersebut memfokuskan pola dan 

bentuk abreviasi yang ada di acara infotainment di televisi, akan tetapi yang 

ditemukan adalah bentuk akronim dan singkatan saja dan bersumber pada acara 

infotainment yang ada di televisi swasta.  

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan lebih memfokuskan 

pada bentuk abreviasi dan pola bentukan abreviasi yang terdapat pada media sosial 

Facebook dan BBM, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, 

peneliti memilih judul “Variasi Abreviasi Bahasa Oleh Remaja Pada Media Sosial 

Facebook dan BBM” belum pernah diteliti sebelumnya, karena adanya bentuk 

abreviasi yang tercipta oleh remaja yang datanya akan diambil dari media sosial 

Facebook dan BBM belum pernah dilakukan sehingga menjadi salah satu alasan 

mengapa peneliti memilih judul tersebut. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang ada pada latar belakang 

mengenai adanya variasi abreviasi, masalah yang mungkin dapat teridentifikasi 

yang meliputi bentuk abreviasi, pola bentukan abreviasi, bentuk lain abreviasi, 

pemakaian abreviasi, serta variasi yang akan diperoleh penggunaannya oleh 

remaja pada media sosial Facebook dan BBM akan terlihat sangat luas. Oleh 

karena itu, supaya penelitian ini lebih terfokus dan tertuju maka penelitian ini 

harus dibatasi. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini: (1) peneliti 

memfokuskan permasalahan pada bentuk abreviasi, (2) pola bentukan abreviasi 

yang ada pada media sosial Facebook dan BBM, agar dapat diperoleh hasil 

penelitian yang lebih fokus sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  
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1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana bentuk abreviasi bahasa yang digunakan oleh remaja pada media 

sosial Facebook dan BBM? 

2) Bagaimana pola bentukan abreviasi bahasa yang digunakan oleh remaja pada 

media sosial Facebook dan BBM?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1) Memaparkan bentuk abreviasi bahasa yang digunakan oleh remaja pada media 

sosial Facebook dan BBM. 

2) Memaparkan pola bentukan abreviasi bahasa yang digunakan oleh remaja pada 

media sosial Facebook dan BBM. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

(a) Penggunaan abreviasi pada media sosial Facebook dan BBM diharapkan 

mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam penggunaan bahasa 

oleh remaja pada media sosial khususnya Facebook dan BBM. 

(b)  Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan bahasa dalam bidang  

gaya bahasa khususnya pada bahasa oleh remaja dan pemendekan kata. 

(c)  Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kajian bahasa 

khususnya bahasa pada media sosial Facebook dan BBM.  

2) Manfaat Praktis  

1. Menambahkan pengetahuan pembaca maupun penulis tentang 

karakteristik dalam bidang kebahasaan mengenai abreviasi serta 

penggunaan bahasa oleh remaja pada media sosial khususnya Facebook 

dan BBM.  
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2.  Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan digunakan sebagai  

referensi pada penelitian berikutnya yang sejenis, seperti dalam bidang  

wacana atau pragmatik pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. 

 

1.6 Definisi Operasional 

  Definisi operasional bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman 

terhadap pengertian istilah yang dipakai dalam penelitian. Adapun istilah yang 

dimaksud. 

1) Variasi Bahasa Oleh Remaja 

Variasi bahasa berdasar pada penggunaan bahasa disebut sebagai ragam 

bahasa, adanya variasi bahasa dikarenakan oleh pemakaian bahasa yang ada 

pada kelompok sosial tertentu terutama pada kelompok remaja.  

2) Abreviasi  

Abreviasi merupakan proses pemendekan  dari salah satu atau bagian leksikal 

dasar atau gabungan beberapa leksem sehingga terjadilah bentuk baru dan 

berubah bentuk menjadi kata. Pemendekan memiliki istilah lain yaitu 

abreviasi, singkatan juga termasuk di dalam abreviasi, dan kependekan 

disebut sebagai hasil prosesnya.  

3) Singkatan  

Singkatan merupakan gabungan huruf atau susunan huruf, baik 

pengucapannya dieja huruf demi huruf ataupun tidak. Singkatan cenderung 

pendek dan dapat pula dikatakan menanggalkan satu bagian atau lebih.  
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4) Pengekalan  

Pengekalan terbentuk dari penyusunan bentuk kependekan yang mulanya 

terdapat pada singkatan. Sehingga bentuk singkatan dapat terjadi karena 

proses-proses pengekalan yang terjadi. 

5) Penggalan 

Penggalan terbentuk berdasarkan satuan lingual pendek yang pada umumnya 

berwujud sebuah suku kata kemudian dibentuk dengan memenggal sebuah 

atau lebih suku kata dari sebuah kata.  

6) Akronim  

Akronim dapat dibaca sebagai kata yang tersusun yang penulisannya tidak 

diikuti dengan tanda titik. Akronim merupakan gabungan huruf awal dan 

suku kata yang pengucapan dan penggunaannya biisa dibaca secara langsung 

kemudian dapat juga ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. 

7) Lambang Huruf 

Lambang huruf merupakan perubahan pemendekan yang hasilnya satu huruf 

atau lebih dengan kuantitas atau banyaknya bahasa yang digunakan. Lambang 

huruf terdiri dari satuan unsur yang menandai ukuran, menandai bilangan, 

menandai kota/Negara/angkutan, dan dapat digunakan untuk menyatakan 

mata uang. 

8) Bahasa Remaja 

Bahasa remaja lebih memunculkan sebuah sistem komunikasi yang tidak 

umum yang digunakan sebagai sesuatu yang membedakan kelompok usia 

remaja dengan kelompok usia lainnya. sistem komunikasi yang dibangun 

meliputi sudut pandang non verbal dan verbal, pada bahasa remaja yang 
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sifatnya tidak rumit, mudah, dan memiliki fungsi nilai yang sama pada saat 

menggunakan bahasa. Pada sisi komunikasi ini mucul istilah bahasa remaja.  

9) BBM 

Merupakan sebuah aplikasi yang terdapat pada smartphone atau telepon 

pintar yang di dalamnya terdapat berbagai fitur salah satunya adalah BBM 

yaitu aplikasi percakapan yang disebut blackberry messenger. BBM adalah 

suatu aplikasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan 

berbagai fitur yang lengkap dan cukup praktis untuk digunakan sebagai media 

percakapan. 

10) Facebook 

Facebook merupakan sebuah media sosial yang menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat komunikasi utama. Facebook memiliki kelebihan dengan adanya 

berbagai pilihan menu untuk mengetahui dan memberikan informasi dari 

penggunanya.  

11) Bentuk Abreviasi 

Bentuk abreviasi merupakan hal yang berhubungan dengan kata atau frase. 

Karena pengguna bahasa membentuk abreviasi atau kependekan yang 

mempunyai kemiripan. 

12) Pola Bentukan Abreviasi 

Pola bentukan abreviasi merupakan proses bagaimana pola abreviasi dapat 

terbentuk. Pola bentukan abreviasi berguna untuk mengetahui bagaimana 

terbentuknya abreviasi.  


