
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh 

para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan 

mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan 

manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahasa berkembang dengan cepat 

sesuai dengan perkembangan zaman yang dihasilkan oleh kreativitas manusia, 

ragam bahasa ini bersifat khusus karena hanya dimengerti oleh kalangan tertentu, 

menurut Kridalaksana (dalam Ismiyati, 2010).  

Penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat menjadi bervariasi karena 

masyarakat pengguna bahasa merupakan masyarakat yang bilingual, artinya 

terdapat lebih dari satu bahasa dalam masyarakat tersebut. Terjadinya keragaman 

atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang 

tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan 

sangat  beragam. (Abdul Chaer, 2010). 

Bahasa gaul adalah salah satu variasi bahasa yang merupakan 

perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa 

Indonesia sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang 

pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, 

singkatan, maupun pelesetan. Pemakaian bahasa gaul dapat terlihat di iklan televisi, 

lirik lagu remaja, novel remaja, jejaring sosial dan lain-lain. Inilah kenyataan bahwa 

tumbuhnya bahasa gaul di tengah keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat 

dihindari. Hal ini karena pengaruh perkembangan teknologi serta pemakaiannya 



oleh sebagian besar remaja sehingga cepat atau lambat bahasa Indonesia akan 

tergeser keberadaannya, menurut Suminar (dalam Dina, 2018). 

Dalam kehidupan sehari-hari dan pada masa sekarang ini remaja 

menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan yang 

diketahui bahasa gaul adalah bahasa sandi yang hanya dipahami oleh sesama 

penuturnya, namun saat ini telah banyak remaja menggunakan kosakata bahasa 

gaul untuk berinteraksi di lingkungan masyarakat. Bahasa gaul mulai berkembang 

dalam lingkungan karena adanya sebagian penutur remaja yang sudah terpengaruh 

oleh lingkungan luar atau lingkungan pergaulan yang berada di luar lingkungan dari 

tempat tinggalnya, sehingga remaja yang bukan penutur bahasa gaul dapat 

terpengaruh oleh bahasa ini, karena dibawa ke dalam lingkungan oleh penutur 

bahasa gaul. 

Kehadiran bahasa gaul dapat dianggap wajar karena sesuai dengan tuntutan 

perkembangan usia remaja. Selain itu, pemakaiannya pun terbatas pula di kalangan 

remaja kelompok usia tertentu dan bersifat tidak resmi, jika berada di luar lingkungan 

kelompoknya. Timbulnya berbagai macam kosakata bahasa gaul di kalangan remaja 

Jati Perumnas Kota Ternate, salah satu contoh adalah kata apose, dimanose, 

santuy. Apose berasal dari kata apa mengalami perubahan fonem /a/ menjadi /o/ 

dengan penambahan kata se di belakang sehingga menjadi apose. Kata dimanose 

juga mengalami perubahan yang sama dengan kata apose. Sedangkan kata santuy 

mengalami perubahan kata ai menjadi uy sehingga menjadi kata santuy. Dalam 

tinjauan sosiolingustik, bahasa gaul dapat dianalisis dari segi morfologi, fonologi, 

jenis makna, dan fungsi bahasa. 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk 

penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan faktor-faktor apa saja yang 



menyebabkan bahasa ini digunakan remaja Kelurahan Jati Perumnas Kota Ternate. 

Pada dasarnya sebagian remaja kelurahan Jati Perumnas Kota Ternate memang 

belum mengetahui banyak tentang bentuk bahasa gaul, namun secara tidak 

langsung remaja telah menggunakan  beberapa kosakata bahasa gaul dengan 

bentuk yang berbeda-beda. 

1.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti membatasi penelitian hanya 

sebatas penutur remaja yang fasih dalam bahasa gaul yang ada di Kelurahan Jati 

Perumnas Kota Ternate. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana bentuk penggunaan bahasa gaul remaja Kelurahan Jati 

Perumnas Kota Ternate? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bahasa gaul digunakan remaja 

Kelurahan Jati Perumnas Kota Ternate? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk bahasa gaul pada remaja di lingkungan Kelurahan 

Jati Perumnas Kota Ternate. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab bahasa gaul digunakan oleh remaja 

di lingkungan Kelurahan Jati Perumnas Kota Ternate. 

1.5 Manfaat Penelitian 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoretis 

maupun praktis, penelitian ini dimaksudkan memperdalam hasil kajian terhadap 

penggunaan bahasa gaul dalam bidang kajian sosiolinguistik. 

1. Manfaat Teoretis diharapkan dapat memberikan deskripsi secara mendalam 

mengenai bentuk penggunaan bahasa gaul secara fonemis dan morfemis 

dalam bahasa gaul yang digunakan oleh remaja Kelurahan Jati Perumnas.  

2. Manfaat Praktis diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

mengenai bahasa gaul dalam kajian sosiolinguistik.  

 

 


