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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada Kajian Pustaka akan dibahas mengenai beberapa teori yang diambil 

dari beberapa sumber dan teori yang relevan untuk menunjang dan menunjukkan 

keterkaitan penelitian  yang akan dikaji. Adapun kajian pustaka adalah sebagai 

berikut. 

 

2.1 Pengertian Abreviasi 

Sifat manasuka, berdasarkan kesepakatan atau konvensional, dan bergerak 

secara dinamis sangat memungkinkan apabila bahasa mengalami berbagai 

perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan tersebut adalah 

suatu keadaan bahasa yang sudah lazim terjadi.  Pada keadaan masyarakat 

Indonesia yang bersifat majemuk, beraneka suku dan ultimetis, dan juga berbagai 

jenis permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebahasaan, dari segi 

fungsinya sebagai salah satu disiplin ilmu atau sebagai alat komunikasi telah 

menyediakan lahan yang amat luas untuk diteliti maupun diteliti.  

Teori nonkonvensional telah menyebutkan bahwa, proses morfologis 

merupakan salah satu dari proses dalam abreviasi. Arifin (dalam Soetopo, 2016)  

menyatakan bahwa abreviasi merupakan perubahan bentuk kata yang mengubah 

leksikal dasar atau gabungan dari leksikal dasar menjadi kependekan,  abreviasi 

juga membentuk suatu kata oleh karenanya mengakibatkan terjadinya wujud baru 

berupa kata. Abreviasi memiliki sebutan yang berbeda yaitu kependekan, 

sedangkan hasil perubahannya disebut sebagai pemendekan (Kridalaksana, 

2007:159). Dalam perubahan tersebut, leksikal dasar dengan nama lain 
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penggabungan leksikal dasar berwujud kata yang memiliki kesatuan biasa disebut 

dengan akronim atau kependekan oleh beberapa bentuk kependekan, ialah dengan 

penggalan, kontraksi, akronim, dan singkatan. Pemendekan atau istilah lainnya 

adalah abreviasi merupakan perubahan dengan cara penanggalan bagian dari 

leksikal dasar atau leksikal dasar yang digabungkan yang dapat merubah menjadi 

suatu kata yang bentuknya menjadi lebih singkat, akan tetapi makna yang 

dimaksud  masih sama berdasarkan bentuk utuhnya (Chaer, 2007:191). 

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa abreviasi atau 

kependekan merupakan perubahan berupa penanggalan satu dari beberapa leksikal 

dasar yang berstatus kata dengan tidak ada perubahan makna. Pembentukan 

pembaharuan bahasa yang telah dihasilkan berdasarkan perubahan pemendekan, pada 

satu arah dapat memperbanyak kekayaan bahasa apabila pada pengaplikasiannya 

tidak menghalangi perubahan pada kegiatan dalam berkomunikasi. Selain itu, 

abreviasi dalam bahasa Indonesia juga diharapkan dapat memperkaya kosakata 

bahasa Indonesia dan dapat menunjang perkembangan bahasa Indonesia. Agar 

banyak ditemukan istilah-istilah serta memunculkan variasi bahasa baru dalam kosa 

kata serta dalam bahasa Indonesia yang telah diciptakan. Dengan demikian, apabila 

hal tersebut mengakibatkan terhambatnya perubahan kegiatan berkomunikasi 

sehingga seharusnya kita harus mampu waspada dan menertibkan sebagai bentuk atas 

usaha dalam pengembangan dan pemeliharaan kebahasaan.  

Teori Kridalaksana akan digunakan sebagai acuan lebih lanjut karena diantara 

teori yang lainnya, teori dari Kridalaksana paling tepat digunakan pada penelitian ini. 

Selain daripada itu, berdasarkan ketentuan pembentukan istilah penggunaan 

kependekan lebih mengerucut kepada teori yang dipaparkan oleh Kridalaksana. 
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2.2 Bentuk Abreviasi 

Selain pengertian dan penjelasan mengenai abreviasi, abreviasi juga 

memiliki berbagai macam bentuk yang sudah didirikan dari 

singkatan,npenggalan,nakronim,mkontraksi,idanlambangghuruf.fBentukkabrevias

i menampakkan diri dikarenakan terpaksa olehhkebutuhan dalam penggunaan 

bahasa secara cepat dan tidak rumit. Menurut Kridalaksanaa(2007:165) abreviasi 

dapat diklasifikasikan menjadi lima, diantaranya sebagai berikut: 

1) Singkatan 

Menurut Kridalaksana (2007:162) singkatan merupakan salah suatu hasil 

dari perubahan kependekan yang berwujud huruf atau huruf yang digabungkan, 

baikkpenyebutannya diejaahuruffdemiihuruffataupun tidak. Menurut Waridah 

(2008:120) singkatan merupakan bentuk kata yang kemudian mengalami proses 

kependekan, dan di dalamnya terdiri atas satu huruf atauullebih. 

Bentuk dari singkatannsebagaiiberikut.t 

(a)  GWR (Gerakan Wisata Remaja),  

(b) RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat),  

(c) YTKI (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia). 

2) Penggalan 

Penggalan merupakan perubahan pemendekan kemudian proses tersebut 

mengekalkan salah satu bagian dari leksikal unsur dasar (Kridalaksana, 

2007:162), seperti Dok (Dokter), Sus (Suster), Dik (Adik). 

3) Akronim 

Berdasarkan pendapat dari Kridalaksana (2007:162) akronim merupakan 

perubahan dari huruf yang dipendekkan atau suku kata yang kemudian 
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digabungkan dengan perolehan lain yang kemudian ditulis dan diucapkan sebagai 

suatu kata yang kurang lebih mempererat pedoman urutan fonem bahasa 

Indonesia contohnya,  LIK (Lembaga Inventarisasi Kehutanan), LEN (Lembaga 

Elektronika Nasional), KONI (Komite Olahraga Nasional). Sedangkan menurut 

Tarigan (2009:99) akronim merupakan bentuk singkatan yang kemudian dibentuk 

dari uraian huruf-huruf seperti, RRI (Radio Republik Indonesia), Polri (Polisi 

republic Indonesia), Polwan (Polisi Wanita). 

4) Kontraksi 

Kontraksi merupakan proses penyingkatan, penyusunan, atau penciuman 

kata dalam fonem, tanpa perubahan makna kata (Tarigan, 2009:99). Contohnya 

adalah:proses  

matahari  menjadi  mentari 

bahagianda  menjadi  baginda 

Kontraksi merupakan perubahan berupa ringkasan yang memendekkan 

gabungan leksem dasar (Kridalaksana, 2007:162-163). Contohnya adalah banstir 

(banting setir), angair (angkutan air). 

5) Lambang Huruf 

Lambang huruf adalah perubahan berupa kependekan yang hasilnya 

berupa huruf tunggal atau lebih yang mewujudkan rancangan dasar banyaknya 

huruf, satuan atau unsur (Kridalaksana, 2007:163). Contohnya Ar (Argon), 

Br(Barium), Au (Aurum). 

 

2.3 Pola Abreviasi 

Vries (dalam Kridalaksana, 2007:165) berpendapat jika pada bahasa 

Indonesia pemakaian singkatan tidak ada aturan sistematikanya, akan tetapi 
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ternyata ada sistematikanya, hanya sebagian kecil dari semua kependekan yang 

telah diteliti, sulit dipecahkan perbedaan dan kenyataan seperti ini adalalah suatu 

ciri morfologis pada suatu bahasa. Bentuk kependekan antaralain sebagai berikut. 

1) Singkatan 

Dalam hal ini Kridalaksana (2001:165-169) mengklasifikasikan bentuk 

singkatan dapat terjadi karena adanya proses-proses berikut ini: 

(a) Melalui proses mengekalkan huruf awal pada setiap kata atau komponen. 

Misalnya: 

M = Masehi,  

AA = Ayah Angkat,  

RS = Rumah Sakit, 

(b) Mengekalkan huruf awal melalui cara melesapkan atau penghilangan kata 

hubung, kata depan, kata ulang, dan lafal kata. Misalnya:  

MAWI= Majelis Agung para Wali Gereja Indonesia. 

DGI = Dewan Gereja-Gereja di Indonesia 

(c)  Perulangan huruf awal dengan bilangan jika diulang. Contohnya: 

4K = Kecerdasan, Kerajinan, Kesetiaan, dan Kesehatan. 

(d)  Dua huruf awal yang dikekalkan pada kata. Misalnya:  

Aj = Ajudan,  

As = Asisten.  

(e)  Tiga huruf pertama yang dikekalkan pada suatu kata. Seperti:  

Acc = Accord, 

Ant = Antara.  

(f) Empat huruf pertama yang dikekalkan pada suatu kata. Contohnya:  

Sekr = sekretaris,  

Purn = Purnawirawan.  
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(g)  Mengekalkam huruffpertamaadannhuruffterakhirrkata. Misalnya:  

Pa = Perwira, 

Dii= Divisii. 

(h)  Mengekalkan huruf pertama dan ketiga. Contohnya:  

Bb = Bijblad. 

(i) Huruf awal dan huruf terakhir yang mengalami proses pengekalan pada 

sukuu kataapertamaadannhuruffawal padaasukuukataayang kedua. Seperti:  

Ltnn=LLetnan. 

(j) Mengekalkan huruf awal kata pertamaadannhuruf awal kata kedua pada kata 

yang digabungkan. Misalnya:  

a.d.d =aantedium. 

(k)  Mengekalkan dua huruf awal pada kata pertamaadannhuruf awal kata 

keduaa pada suatu kata yang digabungkan. Contohnya: 

Swtt=SSwatantra. 

(l) Mengekalkan huruf awal pada suku kataapertamaadannhuruf dan huruf 

pertama dan suku kata terakhir kedua pada suatu kata. Sepertii:  

dlm = dalam,  

ttg = tentang. 

(m) Mengekalkan huruf awal pada setiap suku kata. Seperti: ttg = tertanggal. 

(n)  Mengekalkan huruf awal dan huruf keempat pada suatu kata. Misalnya:  

DOo=ddepot. 

(o)  Mengekalkan huruffyanggtidakkberaturan. Misalnyaa: Jar = Kepenjaraan 

2) AkronimmdannKontraksii 

 Akronim dan kontraksi memang sulit ditemukan perbedaannya, sering 

kali bertumpang tindih. Kependekan merupakan bagian dari akronim, dapat 
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katakana juga bahwa seluruh kependekan itu dikatakan sebagai kata yang 

wajar (Kridalaksana, 1992:169). 

Terjadinya proses akronimmsebagai berikutt: 

a) Akronimmyang berwujud gabungan huruf pertama dariibarisan kataadan 

ditulisskeseluruhannya dengannmenggunakan huruf kapital, atau bisa 

disebut sebagai akronim namaddiri. Seperti: 

KONI = Komite Olahraga Nasional Indonesia 

b) Akronim yang merupakan penggabungan huruf dan suku kata pada jajaran 

kata yang kemudian penulisannya berupa huruf kapital yang berada di awal. 

Contohnya: 

Gapani = Gabungan Pengusaha Apotik Nasional Indonesia 

c) Akronim berupa gabungan dari huruf yang tidak berupa nama seseorang, 

penggabungan pada suku kata atau huruf, suku kata, dan setiap jajaran kata 

yang keseluruhannya dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Seperti:  

panwaslu = panitia pengawas pemilu. 

Catatan: 

Apabila dirasa penting membentuk akronim, sebaiknya memperhatikan 

jumlahhsukuukataadari akronimmdan tidak melebihiijumlahhsuku kataayang adaa 

pada umumnya pada kataaIIndonesia. Pembentukan dari akronimmmemperhatikan 

ketepatan serta gabungan beberapa huruf konsonan dan huruf vokal yang sesuai 

dengan pola kata Indonesia yang ada pada umumnya, atau yang sudah umum terjadi. 

Secara umum, kontraksi memiliki 16 pengklasifikasian sebagai berikut: 

1) Suku pertama  yang dikekalkan pada setiap kata. Bentuk yang tepat adalah:  

Latker = latihan kerja. 
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2) Pengekalannsukuupertama pada setiap komponennawal dan pengekalann 

kata yang utuh. Bentukkyang tepat adalah:  

banstir = banting setir. 

3) Akhir khir suku kata yang mengalami proses pengekalan pada setiap 

komponen. Bentuk yang tepat adalah:  

Lisinn=aahli mesin. 

4) Sukuupertamaadariikomponennawal dan kedua serta huruffawal darii 

komponen setelahnya yang dikekalkan. Bentuk yang tepat adalah:  

Himpaa=HHimpunan PeternakkAAyam. 

5) Sukuupertamaapadaatiap komponenndengannadanya pelesapannkata 

hubung yang mengalami proses pengekalan. Bentuk yang tepat adalah: 

Anpudaa=AAndalan PPusat dan DDaerah. 

6) Huruffawal setiappkomponennyang dikekalkan. Bentuk yang tepat 

adalah:  

LENN=LLembaga EElektronika NNasional. 

7) Pengekalan huruf awal pada setiap komponen frasa dan pengekalan dua 

huruffpertama komponen terakhir. Bentuk yang tepat adalah:  

Aipdaa=AAjun IInspektur PolisiiDDua. 

8) Dua huruf pertama pada setiap komponen yang mengalami proses 

pengekalan. Bentuk yang tepat adalah:  

Bapefi = Badan Penyalur Film. 

9) Tiga huruf pertama pada setiap komponen yang dikekalkan. Bentuk yang 

sesuai adalah:  

Banser = bantuan serbaguna. 
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10) Mengekalkan dua pada huruf awal dari komponen awal dan tiga huruf 

awal komponen kedua disertai dengan pelesapan kata hubung. Bentuk 

yang tepat yaitu:  

Abnonn=aabang dannnnone. 

11)  Dua huruf pertama pada komponen pertama dan ketiga serta mengekalkan 

huruf kesatu dari komponen kedua. Bentuk yang tepat adalah:  

Odmiltii=OOditur MiliterrTinggii. 

12)  Huruf pertama dari komponen awal dan ketiga disertai dengan pengekalan 

huruf awal pada komponen kedua yang mengalami pengekalan. Bentuk 

yang tepat adalah:  

Nasasos = Nasionalisme, Agama, Sosialisme. 

13)  Tiga huruf pertama dari setiap komponen disertai dengan pelesapan kata 

hubung yang dikekalkan. Bentuk yang tepat adalah:  

Falsoss=Ffalsafah dannssosial. 

14)  Dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama pada 

komponen kedua yang mengalami proses pengekalan. Bentuk yang tepat 

adalah:  

Jatim = Jawa Timur. 

15)  Empat huruf awal pada setiap komponen yang disertai pelesapan 

konjungsi. Bentuk yang tepat adalah:  

Agitropp=aagitasi dannPpropaganda. 

16)  Berbagai suku kata dan yang sulit untuk dirumuskan. Bentuk yang tepat 

adalah: 

Agipoleksos= Agama, Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial. 
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Terdapat 3 cara proses pembentukan akronim, yaitu. 

1) Akronim dari nama diri yang prosesnya merupakan penggabungan huruf 

pertama pada barisan kata yang keseluruhannya ditulis menggunakan 

huruf kapital. Seperti:  

ABRII= AngkatannBersenjataaRepublikkIndonesiaa 

2) Akronim dari nama diri yang merupakan proses penggabungan suku kata 

atau penggabungan huruf dan suku kata dari deretan kata yang kemudian 

huruf pertama ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Seperti:  

Akabri = Akademi angkatan bersenjata Republik Indonesia.  

3) Akronim yang tidak menunjukkan nama diri yang prosesnya berwujud 

penggabungan suku kata, huruf, maupun penggabungan huruf dan suku 

kata pada barisan kata dan keseluruhannya ditulis dengan huruf kecil. 

3)  Penggalan 

Terdapat 6 cara proses bentukan dari penggalan, yaitu sebagai berikut: 

1) Penggalan suku pertama dari suatu kata. Seperti:  

Sus = Suster. 

2) Suku terakhir suatu kata yang mengalami proses pengekalan. Seperti:  

Nak = Anak. 

3) Tiga huruf pertama dari suatu kata yang mengalami proses pengekalan. 

Seperti:  

Bag = Bagian. 

4) Empat huruf awal pada suatu kata yang mengalami proses pengekalan. 

Seperti:  

Verp = Verponding. 
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5) Kata terakhir dari suatu frasa yang mengalami proses pengekalan. 

Seperti:  

Kawat = surat kawat. 

6) Sebagian kata yang mengalami proses pelesapan. Misalnya:  

kenapa = kena apa. 

7) Lambang Huruf 

Lambang huruf dapat disubklasifikasikan menjadi 6 macam 

(Kridalaksana. 2007:173-177)  ialah sebagai berikut. 

1. Lambang huruf yang menandakan bahan kimia atau bahan lainnya. 

(a) Huruf awal pada kata yang mengalami proses pengekalan. 

Contohnya:  

O= Oksigen. 

(b) Dua huruf pertama dari kata yang mengalami proses 

pengekalan. Seperti:  

Ra = Radium. 

(c) Bilangan dan huruf yang menandakan rumus dari bahan kimia 

yang mengalami proses pengekalan. Seperti:  

N2O = natrium oksida. 

(d) Huruf kesatu dan huruf ketiga yang mengalami proses 

pengekalan. Seperti: 

Br = Barium. 

(e) Gabungan dari lambang huruf yang mengalami proses 

pengekalan. Seperti:  

KCN = kalium sianida. 
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2. Ukuran yang ditandai dengan lambang huruf. 

(a)  Huruf kesatu yang mengalami proses pengekalan.  

 Contohnya: m = meter. 

(b)  Huruf kesatu dari kata gabungan yang mengalami proses  

pengekalan. Contohnya: ml = mililiter. 

(c)  Huruf awal dan huruf terakhir pada komponen awal dan huruf 

awal dari komponen kedua yang mengalami proses pengekalan. 

Contohnya: dal = dekaliter. 

(d) Huruf pertama, ketiga, dan keempat yang mengalami proses 

pengekalan. Contohnya: yrd = yard. 

3. Bilangan yang dinyatakan dengan lambang huruf. Lambang huruf 

yang menyatakan bilangan seperti: 

CXC = 190,  

LMM=9950,  

MCMM=2900. 

4. Lambang huruf yang menandakan Negara/Kota/Angkutan. 

(a) Dua huruf pertama yang ditambahkan dengan satu huruf sebagai 

pembeda. Contohnya:  

MES = Medan, BIK= Biak. 

(b) Tiga huruf konsonan yang mengalami pengekalan. 

Contohnya: PDG= Padang. 

(c) Nomor mobil yang ditandai dengan lambang huruf. Contohnya: 

N = Malang, DK = Bali. 
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5. Lambang huruf yang menandai sebagai mata uang. 

Contohnya:  

¥ = Yen, € = Euro, R= Rupee. 

6. Berita kawat yang digunakan dengan menggunakan lambang huruf. 

Contohnya:  

HRP = harap,  

DTG = datang,  

SGR = Segera. 

 

2.4 Bentuk Lain Abreviasi 

Kridalaksana (2007:28) juga menyebutkan adanya bentuk lain pada 

abreviasi. Bentuk lain abreviasi antaralain adalah sebagai berikut. 

1) Afiksasi Abreviasi 

Afiksasi merupakan perubahan satuan leksikal dasar yang kemudian 

berubah wujud menjadi kata kompleks. Perubahan satuan leksikal dasar tersebut 

bisa mengalami perubahan bentuk, berwujud golongan tertentu kemudian menjadi 

kata dan berganti kategori, sedikit banyak merubah maknanya. Contoh dari proses 

afiksasi adalah: 

Pelajar – pengajar 

Pesuruh – penyuruh 

Petinju – peninju  

2) Reduplikasi Abreviasi 

Reduplikasi ialah bentuk dari kata yang diulang. Bentuk dari pemendekan 

reduplikasi terdapat 3 macam, yaitu reduplikasi berdasarkan fonologisnya, 
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morfemis, dan reduplikasi pada sintaksis. Reduplikasi abreviasi merupakan proses 

kata yang mengalami perulangan berdasarkan pemendekan. Contohnya seperti 

oormas-ormas, kanwil-kanwill (Kridalaksana, 2007:177). 

3) Gabungan Abreviasii 

Gabungan dari bentuk abreviasi bisa terbentuk yang berasal dari dua 

bentukkkependekannatauubbahkan llebih. Penggabungan dari beberapa 

pemendekan bukan hanya berupa kata,  akan tetapi juga  dapat membentuk 

kalimat Kridalaksana (2007:177-178). Contohnya:  

Singkatan + singkatan : RT RW  

Akronim + singkatan : HUT RI  

Penggalan + penggalan : Kabag Kalab  

Akronim + akronim : BAPEDA JABAR  

Singkatan + penggalan + akronim – kalimat = Ttg. RUU Ormas (kalimat)   

4) PelesapannAbreviasii 

Berdasarkan pendapat dari Kridalaksana (2007:178) terdapat lima prosess 

pelesapannyanggbisa terjadiipadaakependekan, yaituu:  

(a) Huruf yang mengalami pelesapan: Lurgii= luarrnegeri, klompenn= 

kelompokkpendengar. 

(b) Suku kata yang dilesapkan: Gatra = Gabungan Tentara, Gestok = gerakan 

satu   Oktober.  

(c) Kata yang dilesapkan: Gabis = Gabungan pengusaha bioskop.  

(d) Afikssyang mengalami proses pelesapan: KOTII=KKomando operasii ttertinggi. 

(e) Pelesapan konjungsi,i ppreposisi, partikel,l atau reduplikasii: MAWI = 

Majelis Agung para Wali Gereja Indonesia 
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5) Penyingkatan Abreviasi 

Kridalaksana berpendapat bahwa perubahan dari pemendekan bisa terjadi 

sehingga terjadi penyingkatan pada singkatan. Contohnya: ABRI = AMD. ABRI 

adalah bentuk kependekan, lalu pada pembentukan singkatan pada abreviasi, 

bentuk singkatan dari ABRI mengalami proses pemendekan lagi menjadi 

kependekan dari AMD. 

 

2.5 Pemakaian Bentuk Kependekan 

Bahasa Indonesia memiliki banyak bentuk dari kependekan. Bentuk-

bentuk kependekan yang sering kita jumpai misalnya (1) ABRI (Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia), (2) PNS (Pegawai Negeri Sipil), (3) PDI (Partai 

Demokrasi Indonesia). Bentuk kependekan tersebut tidak menyebabkan kesulitan 

kepada para pengguna bahasa, biasanya kesukaran akan terjadi ketika pembaca 

menemukan kependekan yang tidak sering digunakan dan ditemui pada sesuatu 

yang sangat dikhususkan.  

Pengguna bahasa Indonesia mempunyai ratusan kependekan dalam 

perbendaharaan katanya dengan tidak mempermasalahkan sistematik bagaimana 

proses pembentukan ataupun dilihat dari hubungan antara bentuk kependekan dan 

kepanjangannya (Kridalaksana, 2007: 159).  

Pemendekan yang wujudnya berbentuk penggalan dipakai untuk 

mengirimkan berbagai bentuk pesan baik dalam bentuk pesan singkat maupun 

bentuk tulisan lainnya. Pesan singkat yang digunakan melalui HP (Hand Phone) 

memiliki karakteristik yang terbatas. Sesuai dengan kaidahnya HP merupakan 

salah satu sarana yang mudah penggunaannya untuk berkomunikasi. komunikan 
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bisa mengirim pesan singkat melalui Short Message Service (SMS) dengan tidak 

memiliki kebebasan dalam menulis kata seperti pada saat melakukan panggilan 

pada telepon seluler  secara langsung (Sudjalil, 2013). 

Penggunaan bentuk dari abreviasi dapat terjadi dalam bahasa tulis dan 

bnahasa lisan yang penggunaannya untuk lingkungan-lingkungan tertentu, 

sehingga penggunaan abreviasi atau kependekan lebih terasa mudah efektif 

(Adidarmodjo, 1989:79). Bentuk dari pemendekan erat hubungannya dengan kata 

penuh yang lain, karena pengguna bahasa merasa butuh untuk melakukan proses 

pemendekan yang sama setidaknya dalam bunyi, melalui proses pembentukan 

yang lain, agar makna yang didapatkan juga memiliki kemiripan. 

 

2.6 Variasi Bahasa Remaja 

Kebervariasian dalam bahasa merupakan ragam bahasa yang dapat dilihat 

melalui penggunaannya yang memiliki perbedaan menurut tema, interaksi sosial, 

dan media pembicaraan. Sehingga, variasi bahasa merupakan keragaman bahasa 

yang dilihat dari penggunaannya, kemudian muncul berdasarkan kondisi dan 

tujuan yang mengakibatkan terjadinya kebervariasian bahasa tersebut 

(Kridalaksana, 2007: 142). 

Penggunaan bahasa yang ada pada lingkungan antara masyarakat sosial 

yang satu dengan yang lainnya selalu memiliki perbedaan. Sebab dari penggunaan 

bahasa yang menjadi bervariasi adalah adanya kelompok-kelompok sosial. Variasi 

bahasa tersebut muncul berdasarkan faktor dari kebutuhan pembicara yang 

memutuskan untuk memakai bahasa yang dipakai supaya sesuai dengan kondisi 

dan situasi serta pendukung pada lingkungan sosial. Oleh sebab itu, timbulnya 
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kebervariasian dalam bahasa mucul tidak disebabkan oleh adanya patokan tolak 

ukur kebahasaan, akan tetapi penyebabnya adalah oleh tolak ukur sosial yang 

beragam. 

Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang terjadi, variasi bahasa 

remaja juga timbul akibat dari adanya perubahan bentuk bahasa yang terjadi. 

Bahasa yang bervariasi terjadi didasari oleh penggunaan bahasa yang dapat 

dikatakan sebagai ragam bahasa, adanya variasi bahasa dikarenakan oleh 

pemakaian bahasa yang ada pada kelompok sosial tertentu terutama pada 

kelompok remaja. Variasi bahasa jumlahnya tidak terbatas dalam bahasa 

Indonesia sehingga, munculnya variasi bahasa remaja dapat terjadi. 

Selain itu, munculnya variasi bahasa juga dikarenakan proses morfologis.  

munculnya pembentukan morfologis seperti yang telah disebutkan diantaranya 

adalah para kelompok usia remaja mengungkapkan diri, kemudian membangun 

satu ciri yang memiliki perbebedaan, kemudian memunculkan suasana dalam 

pergaulan menjadi lebih terlihat hidup dan mempunyai ciri khas dengan 

memperlihatkan kesan keren, berbeda dengan yang lain, gagah, modern sesuai 

dengan keadaan sosial pada zamannya, santai, dan dapat menimbulkan keakraban 

terurtama pada lingkup sosial remaja. Para remaja memendekkan sebuah kata atau 

dengan menyederhanakan bentuk dengan tujuan memperindah penulisan dan 

memberikan ciri khas kepada bahasa yang digunakan, lebih mengutamakan 

kemudahandalam pengucapan bunyi dengan mengubah huruf yang mempunyai 

persamaan bunyi, mudah untuk diingat, memperindah interaksi dengan 

memadupadankan huruf-huruf, angka-angka, dan tanda baca (Permatasari, 2013). 
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Variasi bahasa berkenaan dengan pemakaiannya, penggunaan, serta 

fungsinya. Pengelompokan bahasa-bahasa ke dalam bahasa tertentu, atau hanya 

sebagai dua varian saja, bisa dikelompokkan melalui berbagai macam analisis dan 

metodenya, misalnya mencari persamaan dan perbedaan kosakatanya. Bahasa 

yang bervariasi mempunyai 3 pola, yaitu (1) pola bahasa yang sama, (2) pola 

bahasa yang bisa diteliti dengan cara penjabaran, dan (3) pola yang memiliki 

batasan berdasarkan arti yang digunakan pemakainya dalam berinteraksi. selain 

itu, bahasa  yang bervariasi bisa diperlihatkan berdasarkan enam hal, diantaranya 

posisi, seluruh rangkaian proses, pengguna, keadaan tertentu, ciri khas pemakaian 

bahasa yang ada hubungannya dengan kalimat sapaan, status, dan pemakainya. 

 

2.7 Penggunaan Bahasa Oleh Remaja 

Baik dilihat berdasarkan dari sisi jasmani an rohani. Ketika berada di posisi  

remaja adalah posisi yang paling banyak terjadi pengalaman-pengalaman yang sulit 

untuk dilupakan karena pada masa remaja merupakan masa dimana terdapat masa 

yang paling indah. Seperti itulah sebagian besar orang mengatakan salah satu tahap 

yang dialami oleh manusia. Bukan hanya satu atau dua definisi yang dipakai 

sebagai hal untuk mengindentifikasi sekelompok usia yang disebut sebagai remaja. 

WHO mengatakan bahwa, remaja memiliki rentan uia mulai dari 12—24 tahun, 

kemudian berdasarkan Kementerian Kesehatan usia remaja yaitu  kisaran 10—19 

tahun atau belum menikah. Berdeda dengan pendapat menurut BKKBN, yang  

mendefinisikan remaja dengan sekelompok orang yang memiliki usia antara 10—

21 tahun. Pada umumnya setiap sosial dan budaya pada suatu masyarakat 

mempunyai pengartian khusus mengenai usia  dari remaja (Syahiddin, 2012).  
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Berdasarkan sisi interaksi dan komunikasi, remaja lebih memunculkan 

sebuah bentuk untuk berkomunikasi secara tertentu yang digunakan sebagai hal 

yang dapat memberi perbedaan antara sekelompok usia remaja dengan 

sekelompok usia yang lain. Bentuk interaksi yang dimunculkan diantaranya 

adalah adanya tanda yang bentuknya dengan cara tertulis atau lisan atau verbal 

dan aspek nonverbal, sehingga dalam hal ini pada sisi dalam berkomunikasi ini 

dimunculkan istilah bahasa remaja.  

Terdapat enam pemakaian variasi dalam berbahasa berdasarkan 

penggunanya, antara lain (1) ujaran yang diucapkan ketika seseorang sedang 

mengalami kesurupan, (2) ujaran idiolek atau yang ada hubungannya dengan 

logat, nada yang dialami akibat stres, dan lain-lain, (3) pengguna bahasa yang 

hanya memakai satu bahasa, (4) peran yang dilakukan oleh seseorang dalam 

melakukan pembicaraan, (5) keadaan status sosial, dan (6) usia seseorang Pateda 

(dalam Grafura, 2006).  Pateda juga yakin bahwa usia merupakan salah satu 

penyebab yang bisa memunculkan kebervariasian dalam berbahasa.  

 

2.8 Bahasa Remaja pada Media Facebook 

Sesuai dengan penjelasan yang berada pada bagian pengantar, facebook 

termasuk pada sebuah media jejaring sosial yang menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat untuk berkomunikasi secara uutama. Selain daripada itu, remaja 

sebagai salah satu kelompok yang memiliki usia pada lingkup masyarakat 

termasuk pada kelompok pemakai Facebook terbanyak yang ada diiIndonesia, 

bahkanndiiseluruhh duniaa. Pertemuan antara para remaja dengan penggunaan 

bahasa dan penggunaan media sosial Facebook akan memunculkan suatu bahasa 

dengan keragaman yang lebih khusus. 


