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ABSTRAK 

 

ANALISIS AKRONIM GAUL PADA WACANA STIKER 

 

Zulfatu Nikmah, A 310080047, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2012 

Zulfa_kys@yahoo.com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk akronim gaul pada 
wacana stiker. Mendeskripsikan keterkaitan akronim pada stiker dengan kata 
dalam bahasa Indonesia. Menjelaskan makna satuan lingual bahasa gaul yang 
terdapat pada wacana stiker berakronim.Objek dan data dalam penelitian ini 
berupa akronim yang terdapat pada stiker. Sumber data pada penelitian ini dari 
kumpulan siker yang dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. Dengan mencatat 
akronim yang ada pada stiker. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif 
yaitu mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Teknik analisis data pada penelitian 
ini menggunakan metode agih yaitu meneliti bahasa yang ada pada stiker tersebut. 
Kemudian teknik lanjutan adalah pembeda organ wicara dan teknik perluas. 
Penyajian hasil analisis pada penelitian ini yaitu dengan penyajian formal dan 
informal. 

Berdasarkan hasil analisis data  dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk akronim 
dapat ditemukan 4  bentuk yaitu yang berasal dari dua kata, tiga kata, empat kata, 
dan lima kata atau lebih. Setiap bentuk memiliki pola yang berbeda-beda.  2)  
Adanya akronim pada stiker memberikan kosakata baru untuk perkembangan 
bahasa Indonesia, seperti kata romantis, semok, komodo, osis, jahe, sepatu, dan 
lain-lain. 3) Makna satuan lingual bahasa gaul pada wacana stiker berakronim 
menjadikan kata lebih bervariasi karena bahasa yang digunakan adalah bahasa 
khusus yang biasa dipakai untuk komunitas tertentu. 

Kata kunci : akronim, stiker, dan analisis. 

 
PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang sangat penting untuk 
berinteraksi. Bahasa menurut Kridalaksana (dalam Chaer 2007:31) adalah sistem 
lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial 
untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri.  Berdasarkan 
pengertian di atas, maka suatu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dalam 
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masyarakat  karena dapat dipahami yang merupakan kesepakatan bersama . 
Kehidupan di dunia ini akan terasa hampa tanpa adanya bahasa yang digunakan untuk 
bekomunikasi. Bahasa dapat digunakan orang untuk menyampaikan pikiran, 
pendapat, kritik, saran, dan sebagainya kepada sesama manusia. Penulis puisi dan 
pencipta lagu dapat merangkai kata-kata dengan indah dan bermakna karena 
menggunakan bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial akan merasa kesulitan dalam 
berkomunikasi tanpa adanya bahasa. 

Semakin bervariasinya bentuk singkatan, akronim, atau pemendekan menjadi 
salah satu bukti berkembangnya bahasa. Pemendekan yaitu proses, cara, perbuatan 
memendekkan (Alwi (ed.), 2007: 849). Pemendekan merupakan proses penanggalan 
bagian-bagian leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap 
sama dengan makna bentuk utuhnya (Chaer,  2007: 191). Pemendekan dalam bahasa 
Indonesia meliputi pemenggalan, kontraksi, akronim, dan singkatan. Pemendekan 
tersebut sering dijumpai dalam koran, iklan atau surat kabar, tabloid, majalah, 
televisi, radio, iklan, dan lain-lain. Kontraksi merupakan salah satu bentuk 
pemendekan. 

Echlos dan Shadily (dalam Anggraini, 2007:8) berpendapat bahwa stiker adalah 
etiket, plakat, tampilan. Selanjutnya Nasucha (2000) mengatakan bahwa stiker 
sebagai daya tarik untuk memberitahu dan memberikan pengertian dan pemahaman 
mengenai suatu perkara, mempunyai makna dan bersifat terbuka, tidak terbatas, 
dibatasi (tidak restricked) dan stiker merupakan alat yang mampu meraih konsumen 
atau pembeli dan memberi makna kepada orang lain. 

Lembaran kertas memiliki keterbatasan ruang ini tidak hanya digunakan 
sebagai ajang promosi saja melainkan ide, informsi, gagasan, serta maksud-maksud 
tertentu. Misalnya untuk kesenangan, peringatan, lelucon, dan lain-lain. 

Penelitian terhadap wacana stiker ini menarik untuk dibahas, karena masih 
sedikit penelitian yang memakai stiker sebagai objek kajiannya. Selain itu dari sebuah 
stiker yang berakronim dapat diperoleh berbagai macam makna sesuai dengan 
konteks ujaran tersebut. Hal ini dikarenakan suatu ujaran tidak hanya digunakan 
untuk penyampaian informasi atau ide, tetapi terkadang mengandung maksud-maksud 
tertentu yang tidak dapat ditangkap secara langsung keanekaragaman maksud tersebut 
menjadi salah satu potensi utama stiker untuk menarik perhatian sekaligus 
mempermainkan lawan tutur. Selain itu penelitian mengenai akronim masih kecil 
kapasitasnya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti akronim dan wacana stiker 
objek kajiannya. 

Stiker yang yang dikemas dalam bahasa yang menarik, menggelitik, tetapi tetap 
komunikatif menjadi sumber keunikan bagi wacana ini. Berdasarkan latar belakang 
itulah penelitian terhadap stiker ini dilakukan. Penelitian ini akan membahas akronim 
gaul pada wacana stiker. Atas dasar paparan tersebut, maka diungkapkan judul 
“Analisis Akronim Gaul pada Wacana Stiker”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leli Dwirika (2000) yang berjudul singkatan 
dan akronim dalam bahasa Indonesia permasalahan dan Implikasinya Terhadap 
Pengajaran Bahasa Indonesia”. Penelitian ini menghasilkan Singkatan yang 
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ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam 17 sub-klasifikasi baru ditambah dengan 
satu kelompok singkatan yang di dalamnya terkandung singkatan lain. Bentuk 
akronim dapt diklasifikasikan ke dalam 112 kelompok baru dengan tambahan bentuk-
bentuk akronim yang mempunyai pola dan struktur yang lebih beragam, rumit, tidak 
memperhatikan bentuk kepanjangannya atau tidak bisa langsung ditebak apa 
kepanjangannya. Selain itu ditemukan pula akronim yang bentuknya atau bunyinya 
lama dengan kata yang sudah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, 
bentuk akronim yang di dalamnya terkandung singkatan atau akronim lain, dan ada 
juga kombinasi antara singkatan dan akronim. Selain itu ada pula tendensi baru dalam 
pembentukan singkatan atau akronim yang menggunakan bahasa asing dalam hal ini 
bahasa Inggris.  

Persamaan penelitian ini adalah berhubungan dengan bentuk singkat, 
sedangkan perbedaanya pada subjek penelitian, kalau pada penelitian terdahulu 
subjeknya adalah wacana umum dalam bahasa Indonesia sedangkan pada penelitian 
ini subjek kajiannya berupa  wacana stiker. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Finandariyati (2005) berjudul “Telaah 
Singkatan dan Akronim dalam Wacana SMS di Handphone”. Skripsi ini menjelaskan 
handphone merupakan salah satu produk berkomunikasi dan sebagai media 
komunikasi ternyata mampu memunculkan leksikon-leksikon dan istilah-istilah baru. 
Ada beberapa cara seperti menyerap dari bahasa daerah maupun bahasa asing serta 
melalui penciptaan akronim. 

Persamaan penelitian ini adalah berhubungan dengan akronim, sedangkan 
perbedaanya pada subjek penelitian, kalau pada penelitian terdahulu subjeknya adalah 
wacana SMS di handphone sedangkan pada penelitian ini subjek kajiannya berupa 
wacana stiker. 

Penelitian yang dilakukan Ayu Indra Pertiwi (2007) yang berjudul “Analisis 
Akronim pada Majalah Gadis Tahun 2007”. Penelitian ini menghasilkan pola 
singkatan dalam majalah gadis dikelompokkan ke dalam dua pola . Sementara itu 
akronim  dalam majalah gadis tahun 2007 dilekompokkan menjadi 13 pola.pola 
singkatan yang paling dominan adalah pola singkatan dengan pengekalan huruf 
pertama tiap komponen. Sementara pola akronim yang paling dominan adalah pola 
pengekalan suku kata pertama komponen pertama dan suku kata pertama komponen 
kedua ditambah konsonan pertama suku kata kedua komponen kedua. Persamaan 
penelitian ini adalah pada subjek yang diteliti  sama-sama menganalisis akronim. 
Perbedaanya terletak pada objek yang digunakan pada penelitian Ayu subjeknya 
adalah majalah, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah wacana stiker. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wanti Mulyani (2010) berjudul “Analisis 
Tindak Tutur pada Wacana Stiker Plesetan”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
berdasarkan bentuk tindak tutur terdapat wacana pada wacana stiker plesetan 
ditemukan satu tindak tutur, yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi 
ditemukan 3 jenis tindak turur meliputi asertif, direktif, dan ekspresif. Berdasarkan 
stategi pengungkapan tindak tutur yang terdapat pada wacana stiker plesetan 
ditemukan 2 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung dan tak langsung.  
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Berdasarkan pengungkapan teknik tindak tutur yang terdapat pada wacana 
stiker plesetan ditemukan dua jenis tindak tutur yaitu tindak tutur literal dan non 
literal. Persamaan penelitian ini terletak pada subjeknya yaitu sama-sama wacana 
stiker sebagai subjeknya. Perbedaanya pada objek yang dianalisis, pada penelitian 
Mulyani menganalisis tindak tutur, sedangkan pada penelitian ini menganalisis 
akronim gaul. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di atas maka permasalahan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana  bentuk-bentuk akronim gaul pada 
wacana stiker dan bagaimana katerkaitan akronim pada stiker dengan kata dalam 
bahasa Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  mendeskripsikan bentuk-
bentuk akronim bahasa Indonesia pada stiker dan mendeskripsikan keterkaitan 
akronim pada stiker dengan kata dalam bahasa Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca baik 
secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk akronim dalam bahasa Indonesia 
dan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya terhadap teori-teori bahasa dalam 
analisis bahasa.Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu 
sebagai bahan latihan dalam mempelajari bentuk-bentuk akronim bahasa Indonesia. 
Bagi guru diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar dalam bab 
akronim bahasa Indonesia. 

Metode Penelitian 
Jenis dan strategi penelitian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong 
(2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan karena penelitian 
yang akan dilakukan berupa deskriptif dalam bentuk kata-kata. Kata-kata yang 
dideskripsikan tersebut berupa kata-kata yang berbentuk akronim yang terdapat pada 
stiker. 

Pada penelitian ini akan digunakan metode simak dan catat. Menurut Mahsun 
(2001:92) metode simak adalah metode pengumpulan data dilakukan dengan 
menyimak penggunaan bahasa pada stiker yang ada di pasaran. Istilah menyimak di 
sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga 
penggunaan bahasa secara tertulis. Teknik catat adalah teknik lanjutan yang 
dilakukan ketika menerapkan metode simak. Sementara itu, apabila peneliti 
berhadapan dengan penggunaan bahasa secara tertulis, dalam penyadapan itu peneliti 
hanya dapat menggunakan teknik catat sebagai pendamping teknik simak yaitu 
mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitinya dari penggunaan bahasa 
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secara tertulis tersebut (Mahsun, 2005: 92). Catat disini dengan cara mencatat data 
yang merupakan akronim dan mengelompokkan berdasarkan suku katanya. 

Subjek penelitian mencakup semua pihak yang memberikan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian. Pihak yang memberikan informasi dalam kegiatan 
penelitian ini hanya peneliti yang memperoleh informasi dari berbagai referensi dan 
data-data berupa stiker yang mengandung akronim. Subjek dalam penelitian ini 
adalah wacana stiker yang berakronim sedangkan objek penelitian dalam sebuah 
penelitian menjadi pokok utama dalam menentukan jenis metode penelitian yang 
akan digunakan. Dalam penelitian ini objek penelitian berupa akronim gaul yang 
terdapat pada stiker.  

Sumber data dalam sebuah penelitian berupa sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data 
primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapat dan 
diperoleh penulis untuk keperluan penelitian. Adapun sumber data primer dalam 
penelitian ini berasal dari kumpulan stiker yang terdapat akronim didalam Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak. Teknik 
simak merupakan suatu teknik yang digunakan dengan cara menyimak penggunaan 
bahasa jika akan memperoleh suatu data (Mahsun, 2005: 90). Dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menyimak stiker.  Pada stiker tersebut dipilih stiker yang 
mengandung bentuk akronim di dalamnya. Teknik simak ini diikuti dengan teknik 
catat, yaitu ,mencatat akronim gaul dalam stiker-stiker yang telah disimak 
sebelumnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencatat 
akronim gaul yang terdapat pada stiker. Setelah itu barulah dilakukan analisis 
mengenai bentuk akronimnya. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih. Metode 
agih adalah metode analisis yang alat penentunya berada di bagian bahasa yang 
bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993:13-15). Teknik lanjutan yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah: Daya Pilah sebagai Pembeda Organ Wicara yaitu 
pembentukan satuan lingual tertentu (dapat bunyi, dapat silabe, dapat kata, dapat 
kalimat, dan dapat pula yang lain) yang akan memperlihatkan bahwa organ wicara 
dapat bebeda-beda dalam mengaktifkan bagian-bagiannya (Sudaryanto, 1993: 23). 
Daya pilah pembeda organ wicara dalam analisis digunakan untuk mengetahui dan 
membedakan silabe-silabe yang membentuk akronim. Contoh: Muse bentuk akronim 
dari kata munyuk seksi.Cipok bentuk akronim dari kata cium koplok. 

Daya pilah pembeda organ wicara digunakan untuk mengetahui pembeda 
silabe-silabe yang membentuk akronim muse  dan ciplok. Akronim muse (munyuk 
seksi) dibentuk dari kata gabungan silabe baru mu- untuk kata munyuk dan silabe 
awal se- untuk kata seksi. Cipok (cium koplok) dibentuk dari silabe awal ci- dari kata 
cium dan silabe baru -pok untuk kata koplok. Teknik Lesap yaitu teknik yang 
dilaksanakan dengan melesapkan (melepaskan, menghilangkan, menghapuskan, 
mengurangi) unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan. Teknik lesap pada 
hakikatnya adalah teknik pengurangan (Sudaryanto, 1993: 35). Teknik lesap yang 
digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui proses dan hasil 



6 
 

pembentukan akronim. Contoh: Sekarat bentuk akronim dari kata sekolah anti rokok 
dan tawuranSemok bentuk akronim dari kata seger, menggoda tapi otake kopong. 

Proses pembentukan akronim sekarat  didasarkan pada teknik pelesapan 
(pengurangan) yaitu dengan melesapkan kata dan. Akronim semok didasarkan pada 
teknik pelesapan yaitu dengan melesapkan kata tapi. Akronim semok bentuk akronim 
dari kata seger, menggoda tapi otake kopong. 

Data dalam penelitian ini disajikan secara formal dan informal. Metode 
penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan 
terminologi yang teknis sifatnya, sedangkan penyajian formal adalah perumusan 
dengan tanda dan lambang-lambang (Sudaryanto, 1993: 145). Dalam kata-kata yang 
apabila dibaca dengan serta merta langsung dapat dipahami. Hal ini sejalan dengan 
metode penelitian kualitatif yang menggunakan bahasa sebagai sarana penyajianya 
bukan berupa grafik, tabel, atau angka yang digunakan dalam penelitian berjenis 
kuantitatif. 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat memberikan 
gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian sekaligus permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam penulisan adalah sebagai 
berikut. 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

Bab II   penelitian relevan, kajian teori dan kerangka berpikir. 
Bab III  metode penelitian yang terdiri dari  jenis dan strategi penelitian, subjek 

dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data, dan penyajian hasil analisis data. 

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan tentang analisis akronim gaul pada 
wacana stiker . 

Bab V    berisikan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Selanjutnya, 
lembar-lembar berikutnya adalah daftar pustaka dan lampiran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Akronim 

Akronim dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk 
akronim dapat diidentifikasi dari asal pembentukannya. Akronim yang paling 
sederhana yaitu akronim yang berasal dari dua kata. Bentuk lain yaitu akronim yang 
berasal dari tiga kata, akronim yang berasal dari empat kata, dan lain-lain. Pada 
wacana stiker yang menjadi objek dalam penelitian ini ditemukan 48 data. 
1. Akronim yang berasal dari dua kata 

Terdapat 8 data yang berupa akronim yang berasal dari dua kata. Pada 
penelitian ini ditemukan 4 pola pembentukan akronim. 

a. Gabungan silabe-silabe awal 
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(1) Muse  (munyuk seksi) seperti kamu  
Akronim Muse merupakan gabungan dari silabe awal mu-  sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata munyuk  dan  silabe awal se- sebagai unsur 
terakhir yang berasal dari kata seksi. Akronim tersebut dibentuk dari dua huruf  
sebagai unsur pertama dan dua huruf sebagai unsur terakhir. Muse bentuk 
akronim dari munyuk seksi.  

b. Gabungan silabe awal dan silabe baru 
(2) Cipok (cium dan koplok) mau? 
Akronim Cipok merupakan gabungan dari silabe awal ci- sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata cium dan silabe barupoksebagai unsur terakhir 
yang berasal dari kata kopok.. Cipok bentuk akronim dari cium koplok. 

c. Gabungan silabe awal dan silabe akhir 
(3) Hati-hati cewek ngepet suka (ngembat dan mepet-mepet). 
Akronim ngepet merupakan gabungan dari silabe awal nge-sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata ngembat dan silabe akhir -pet sebagai unsur 
terakhir yang berasal dari kata mepet-mepet. Akronim tersebut terbentuk dari 
suku pertama unsur pertama dan suku terakhir unsur kedua.  

d. Gabungan kata asli dan silabe akhir 
(4) Wanted jomblowan (jomblo perawan) untuk jadi pacar gue 
Akronim jomblowan terbentuk dari gabungan kata asli jomblo sebagai 

unsur pertama, dan silabe akhir -wan sebagai unsur terakhir yang berasal dari 
kata perawan (bentuk bahasa Jawa dari kata gadis).  

Tabel 1 
Presentase akronim yang berasal dari dua kata 

No Pembentukan akronim Jumlah  Presentase 
1. Gabungan silabe-silabe awal 2 25% 
2. Gabungan silabe awal dan silabe baru 2 25% 
3. Gabungan silabe awal dan silabe akhir. 3 37,5% 
4. Gabungan kata asli dan silabe akhir 1 12,5% 
 Jumlah 8 100% 
2. Akronim yang berasal dari tiga kata 

Bentuk akronim yang berasal dari tiga kata. Kata pertama sebagai unsur 
pertama, kata kedua sebagai unsur kedua, dan kata ketiga sebagai unsur terakhir. 
Pada penelitian ini terdapat 20 data yang berupa akronim yang berasal dari tiga 
kata. Dalam proses pembentukan akronim yang berasal dari tiga kata ditemukan 
15 pola pembentukan akronim. 

a. Gabungan silabe-silabe awal 
(5) Bukan komodo (komunitas monyet dongo) 
Akronim komodo merupakan gabungan dari silabe awal ko- yang berasal 

dari kata komunitas, silabe awal mo-  yang berasal dari kata monyet, dan silabe 
awal do-  yang berasal dari kata dongo. Akronim  tersebut terbentuk dari 
gabungan suku pertama sebagai unsur pertama, suku pertamasebagai unsur kedua 
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dan suku  pertamasebagai unsur terakhir. Komodo bentuk akronim dari 
komunitas monyet dongo. 

b. Gabungan fonem-fonem awal 
(6) Property CIA (cewek imut dan ayu) 
Akronim CIA merupakan gabungan fonem awal /c/ sebagai unsur pertama 

yang berasal dari kata cewek (bahasa gaul dari kata perempuan) ,fonem awal /i/ 
sebagai unsur kedua yang berasal dari kata imut, dan fonem awal /a/ sebagai 
unsur terakhir yang berasal dari kata ayu 

c. Gabungan fonem awal, fonem awal, dan silabe awal 
(7) Penggemar jahe (jomblo, ayu, dan heboh). 
Akronim jahe merupakan gabungan dari fonem awal /j/ yang berasal dari 

kata jomblo, fonem awal /a/ yang berasal dari kata ayu (bentuk bahasa Jawa dari 
kata cantik), dan silabe awal he- yang berasal dari kata heboh.  

d. Gabungan fonem awal, fonem awal dan silabe akhir 
(8) Gokil (gerombolan orang dekil) 
Akronim gokil merupakan gabungan fonem awal /g/ yang berasal dari kata 

gerombolan, fonem awal /o/ yang berasal dari kata orang, dan silabe baru kil 
yang berasal dari kata dekil (dari kata kotor).  

e. Gabungan fonem awal, fonem awal, silabe baru 
(9) Paku (Pria agak kemayu) kamu kale 

Akronim paku berasal dari fonem awal /p/ sebagai unsur pertama yang berasal 
dari kata pria, fonem awal /a/ yang sebagai unsur kedua yang berasal dari kata 
agak, silabe baru ku sebagai unsur terakhir yang berasal dari kata kemayu. 

f.  Gabungan fonem awal, silabe awal, dan fonem awal 
(10) APEX (Asosiasi Pemuda Xenthir) 
Akronim APEX  terbentuk dari gabungan fonem awal /a/ sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata asosiasi, silabe awal pe-  sebagai unsur kedua 
yang berasal dari kata pemuda, fonem awal /x/ sebagai unsur terakhir yang 
berasal dari kata xenthir (gila). Akronim tersebut terbentuk dari satu huruf 
sebagai unsur pertama, dua huruf sebagai unsur kedua, dan satu huruf sebagai 
unsur terakhir. 

g. Gabungan fonem awal, silabe awal, dan silabe baru 
(11) Portugal (persatuan orangtua ugal-ugalan) 
Akronim portugalterbentuk dari gabungan fonem awal /p/ sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata persatuan, silabe baruortu sebagai unsur kedua 
yang berasal dari kata orang tua, dan silabe baru gal sebagai unsur terakhir yang 
berasal dari kata ugal-ugalan. Portugal bentuk akronim daripersatuan 
orangtuaugal-ugalan. 

h. Gabungan fonem awal, silabe baru, dan fonem awal 
(12) Jamrud (jomblo amburadul dan dongo)  
Akronim jamrud merupakan gabungan dari fonem awal /j/ sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata jomblo, silabe baru amru sebagai unsur kedua 
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yang berasal dari kata amburadul, dan fonem awal /d/ yang berasal dari kata 
dongo.Jamrud bentuk akronim dari jombo amburadul dan dongo. 

i. Gabungan silabe awal, fonem awal, dan silabe awal 
(13) Cobra (cowok berani rabi) yang mau silahkan antri. 
Akronim cobra merupakan gabungan dari silabe baru co yang berasal dari 

kata cowok, fonem awal /b/ yang berasal dari kata berani, dan silabe baru ra- 
yang berasal dari kata rabi(bentuk bahasa Jawa dari kata nikah). Akronim 
tersebut terbentuk dari suku kata pertama sebagai unsur pertama, satu huruf 
sebagai unsur kedua, dan suku kata pertama sebagai unsur terakhir.Cobra  bentuk 
akronim dari cowok berani rabi. 

j. Gabungan silabe awal, fonem awal, dan fonem awal 
(14) ClubPreti ( Preman takut istri) 
Akronim preti merupakan gabungan silabe awal pre- sebagai unsur kedua 

yang berasal dari kata preman, fonem awal /t/ sebagai unsur kedua yang berasal 
dari kata takut, dan fonem awal /i/ sebagai unsur terakhir yang berasal dari kata 
istri. Akronim tersebut berasal dari suku kata pertama sebagai unsur pertama, 
fonem awal sebagai unsur kedua, dan fonem awal sebagai unsur terakhir.Preti 
bentuk akronim dari preman takut istri. 

k. Gabungan silabe awal, fonem akhir, dan silabe akhir 
(15) Cah genius (gendeng tapi serius) 
Akronim genius terbentuk dari silabe awal gen- sebagai unsur pertama 

yang berasal dari kata gendeng(gila), fonem akhir /i/ sebagai unsur kedua yang 
barasal dari kata tapi, dan silabe akhir -us sebagai unsur terakhir yang berasal 
dari kata serius. Akronim tersebut terbentuk dari suku kata pertama sebagai  
unsur pertama, fonem awal sebagai unsur kedua, dan suku kata terakhir sebagai 
unsur terakhir.Genius bentuk akronim dari gendeng tapi serius. 

Tabel 3 
Presentase akronim yang berasal dari tiga kata 

No Pembentukan akronim Jumlah  Presentase 
1. Gabungan silabe-silabe awal 4 20% 

2. Gabungan fonem-fonem awal 2 10% 

3. Gabungan fonem awal. fonem awal, 
dan silabe awal 

1 5% 

4. Gabungan fonem awal, fonem awal, 
dan silabe akhir 

1 5% 

5. Gabungan fonem awal, fonem awal, 
dan silabe baru 

1 5% 

6. Gabungan fonem awal, silabe awal, 
dan fonem awal 

1 5% 

7. Gabungan fonem awal, silabe awal, 
dan silabe baru 

1 5% 
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8 Gabungan fonem awal, silabe baru, 
dan fonem awal 

1 5% 

9. Gabungan silabe awal, fonem awal 
dan silabe awal 

1 5% 

10. Gabungan silabe awal dan fonem-
fonem awal 

1 5% 

11. Gabungan silabe awal, fonem akhir, 
dan silabe akhir 

1 5% 

12. Gabungan silabe awal, fonem awal, 
dan silabe baru 

1 5% 

13. Gabungan silabe awal, silabe akhir, 
dan silabe awal 

1 5% 

14. Gabungan silabe baru, silabe awal, 
dan fonem awal 

1 5% 

15. Gabungan silabe awal, silabe baru, 
dan silabe awal 

2 10% 

 Jumlah 20 100% 
 

3. Akronim yang berasal dari empat kata 
Bentuk akronim yang berasal dari empat kata. Kata pertama sebagai unsur 

pertama, kata kedua sebagai unsur kedua, kata ketiga sebagai unsur ketiga, dan 
kata keempat sebagai unsur terakhir. Pada penelitian ini terdapat  20 data yang 
berupa akronim yang berasal dari empat kata. Dalam proses pembentukan akronim 
yang berasal dari empat kata ditemukan 15 pola pembentukan akronim. 
a. Gabungan fonem-fonem awal 

(16) Osis (organisasi siswa imoet dan sexy). 
Akronim osis berasal dari fonem awal /o/ berasal dari kata organisasi, 

fonem awal /s/ berasal dari kata siswa, fonem awal /i/ berasal dari kata imoet 
(bentuk bahasa gaul dari kata imut), dan fonem awal /s/ yang terbentuk dari kata 
sexy (bentuk bahasa Inggris dari kata seksi).  

b. Gabungan silabe awal, dan fonem-fonem awal. 
(17) Cewek semok (seger menggoda tapi otake kopong). 
Akronim semok berasal dari silabe awal se yang berasal dari kata 

seger(bentuk bahasa Jawa dari kata segar), fonem awal /m/ yang berasal dari kata 
menggoda, fonem awal /o/ yang berasal dari kata otake(bentuk bahasa Jawa dari 
kata otaknya), dan fonem awal /k/ yang berasal dari kata kopong (bentuk bahasa 
Jawa dari kata tidak berisi).  

c. Gabungan silabe awal, silabe awal, fonem awal , dan silabe akhir 
(18) Ramirez (rambut miring rada zetres) what u? 
Akronim Ramirez terbentuk dari gabungan silabe awal ra sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata rambut, silabe awal mi sebagai unsur kedua yang 
berasal dari kata miring, fonem awal /r/ sebagai unsur ketigayang berasal dari 
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kata rada (bentuk bahasa Jawa dari kata agak), dan silabe akhir ez sebagai unsur 
terakhir yang berasal dari kata setrez. Ramirez bentuk akronim dari kata rambut 
miring rada zetres. 

d. Gabungan silabe awal, silabe akhir, fonem awal, dan silabe akhir 
(19) Romantis (rombongan preman takut istri). 
Akronim romantis terbentuk dari gabungan silabe awal ro-sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata rombongan, silabe akhir -mansebagai unsur kedua 
yang berasal dari kata preman, fonem awal /t/ sebagai unsur ketiga yang 
terbentuk dari kata takut, dan silabe akhirissebagai unsurterakhir yang terbentuk 
dari kata istri. Kata romantis bentuk akronim dari rombongan manusia takut 
istri. 

e. Gabungan silabe baru dam fonem-fonem awal 
(20) Club skabu (sekolah anti mbolos dan urakan). 
Akronim skabu terbentuk dari gabungan silabe baru sk sebagai unsur 

pertama yang berasal dari kata sekolah,  fonem awal /a/sebagai unsur kedua yang 
berasal dari kata anti, fonem awal /b/sebagai unsur ketiga yang berasal dari kata 
mbolos (bentuk bahasa Jawa dari kata bolos), dan fonem awal /u/sebagai unsur 
terakhir yang berasal dari kata urakan.Skabu bentuk akronim dari sekolah anti 
mbolos dan urakan. 

f. Gabungan silabe awal, fonem ke-3, fonem awal dan silabe awal 
(21) Cewek kempling (kemayu tapi lupa ingatan) wong edan jack 
Akronim kempling berasal dari silabe awal kem- sebagai unsur pertama 

yang berasal dari kata kemayu, fonem ke-3 /p/ sebagai unsur kedua yang berasal 
dari kata tapi, fonem awal /l/sebagai unsur ketiga yang berasal dari kata lupa dan 
silabe awal ing- sebagai unsur terakhir yang berasal dari kata ingatan. Kempling 
bentuk akronim dari kemayu tapi lupa ingatan. 

g. Gabungan silabe awal, silabe baru, fonem awal, dan fonem awal 
(22) Centil (cewek genit idola lelaki) 
Akronim centil terbentuk dari silabe awal ce-yang berasal dari kata cewek, 

silabe baru nt yang berasal dari kata centil, fonem awal /i/ yang berasal dari kata 
idola, dan fonem awal /l/ yang berasal dari kata lelaki. Centil bentuk akronim 
dari cewek genit idola lelaki. 

Tabel 4 
Presentase Akronim yang berasal  dari empat kata 

No Pembentukan akronim Jumlah Presentase 

1. Gabungan fonem-fonem awal 3 16,6% 
2. Gabungan silabe awal dan fonem-

fonem awal. 
4 22,2% 

3. Gabungan silabe-silabe awal, 
fonem awal, dan silabe akhir 

1 5,5% 



12 
 

4. Gabungan silabe awal, silabe akhir, 
fonem awal, dan silabe akhir 

1 5,5% 

5. Gabungan silabe baru dan fonem-
fonem awal 

1 5,5% 

6. Gabungan silabe awal, fonem ke-3, 
fonem awal dan silabe awal 

1 5,5% 

7. Gabungan silabe awal, silabe baru, 
dan fonem-fonem awal 

1 5,5% 

8. Gabungan silabe awal, silabe akhir, 
silabe awal, dan silabe baru 

1 5,5% 

9. Gabungan fonem awal, silabe awal, 
dan fonem-fonem awal. 

2 11,1% 

10. Gabungan silabe awal, fonem-
fonem awal, dan silabe baru 

1 5,5% 

11. Gabungan fonem-fonem awal, 
silabe awal, dan fonem awal 

2 11,1% 

 Jumlah 18 100 
 

4. Akronim yang berasal dari lima kata atau lebih. 
Bentuk akronim yang berasal dari lima kata atau lebih sebagai unsur 

pembentuknya. Kata pertama sebagai unsur pertama, kata kedua sebagai unsur 
kedua, kata ketiga sebagai unsur ketiga, dan kata keempat sebagai unsur keempat, 
dan unsur kelima sebagai unsur terakhir. Pada penelitian ini terdapat  dua data 
yang berupa akronim yang berasal dari lima kata. Dalam proses pembentukan 
akronim yang berasal dari empat kata ditemukan dua pola pembentukan akronim. 
a. Gabungan silabe awal dan fonem-fonem awal 

(23) Koplak (komunitas pemuda lajang anti korupsi) 
Akronim koplak terbentuk dari gabungan silabe awal ko-  yang sebagai 

unsur pertama yang berasal dari kata komunitas, fonem awal /p/ sebagai unsur 
kedua yang berasal dari kata pemuda, fonem awal /l/ sebagai unsur ketiga yang 
berasal dari kata lajang, fonem awal /a/ sebagai unsur keempat yang berasal dari 
kata anti, dan fonem awal /k/ sebagai unsur terakhir yang berasal dari kata 
korupsi. Koplak bentuk akronim dari komunitas pemuda lajang anti korupsi. 

b. Gabungan fonem-fonem awal  
Akronim yang tersusun dari fonem-fonem awal sebagai unsur  

pembentuknya. Unsur pertama sampai unsur terakhir terbentuk dari fonem awal. 
(24) Big Bos 
Akronim big bos terbentuk dari fonem awal /b/ sebagai unsur pertama yang 

berasal dari kata bocah (bentuk bahasa Jawa dari kata anak), fonem awal /i/ 
sebagai unsur kedua yang berasal dari kata ireng (bentuk bahasa Jawa dari kata 
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hitam), fonem awal /g/ sebagai unsur ketiga kata pertama yang berasal dari kata 
guedhe (bentuk bahasa Jawa dari kata besar), fonem awal /o/ sebagai unsur 
kelima yang berasal dari kata ora (bentuk Jawa dari kata tidak), dan fonem awal 
/s/sebagaiunsur terakhir pada kata kedua yang berasal dari kata sekolah. Big bos 
bentuk akronim dari bocah ireng guedhe bodho tur ora sekolah. 

 
Tabel 5 

Presentase Akronim yang berasal  dari lima kata atau lebih 
No Pembentukan akronim Jumlah Presentase 
1. Gabungan silabe awal dan 

fonem-fonem awal 
1 50% 

2. Gabungan fonem-fonem awal 1  50%  

 Jumlah  2 100% 
 

B. Dampak Akronim terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia 
Adanya akronim menjadikan kata-kata umum dalam bahasa Indonesia 

memiliki makna baru. Adanya stiker yang terdapat akronim di dalamnya menambah 
makna baru dari kata-kata secara umum.Ada kata umum yang semula memiliki satu 
makna. Dengan adanya ragam stiker yang berupa akronim kata tersebut menjadi 
memiliki dua makna.Namun tidak semua akronim di stiker memiliki makna yang 
baru,hanya akronim tertentu yang memiliki makna baru sehingga peneliti harus 
memilah dalam menganalisisnya.Hal itu dapat terlihat pada akronim-akronim di 
bawah. 

1. Romantis 
(1) Rombongan preman takut istri. 
(2) Bersifat seperti dahulu, cerita roman (percintaan), bersifat mesra, 

mengasyikan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 1314). 
2. Komodo 

(1) Komunitas monyet dongo. 
(2) Biawak besar yang panjangnya dapat mencapai 5 meter, dengan berat 

sekitar 150 kilogram, ekornya pipih, kepalanya bermoncong, lidahnya 
panjang bercabang diujungnya dengan warna kuning kemerah-merahan, 
terdapat di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur (Kamus Bahasa 
Indonesia, 2008: 795). 

3. Jahe 
(1) Jomblo ayu dan heboh. 
(2) Tumbuhan berakar tunggang, (umbinya pedas rasanya, dipakai sebagai 

aromatik, bumbu dapur, atau obat), berdaun lonjong dan lancip, bunganya 
berbulir (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 607). 

4. Petromax 
(1) Pecinta trobe maxer. 
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(2) Lampu yang menggunakan kaos sebagai sumbu, dinyalakan dengan 
bantuan nyala spirtus, bahan bakar yang berupa minyak tanah yang 
disemburkan ke kaos oleh udara yang dipompakan (Kamus Bahasa 
Indonesia, 2008: 1195). 

5. Genius 
(1) Gendeng tapi serius. 
(2) Berkemampuan (berbakat) luar biasa, berpikir, dan mencipta (Kamus 

Bahasa Indonesia, 2008: 472). 
6. Asbak 

(1) Asosiasi bocah anti korupsi. 
(2) Tempat abu rokok (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 94). 

7. Cobra /kobra 
(1) Cowok berani rabi. 
(2) Ular sendok besar yang sangat berbisa terdapat di Asia dan Afrika 

(Kamus Bahasa Indonesia, 2008:786). 
8. Genjot 

(1) Gerombolan jomblo tua. 
(2) Mengayuh (sepeda, becak, dan sebagainya) (Kamus Bahasa Indonesia, 

2008: 472). 
9. Cipok  

(1) Cium koplok. 
(2) Ciuman yang berbunyi (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 285). 

10. Jagunk / jagung 
(1) Jomblo anti guna-guna dan klenik. 
(2) Tanaman yang termasuk keluarga Gramineae batangnya pejal setinggi 2 

meter, berdaun pita lebar, umur sekitar 3 bulan, buahnya dapat dimakan 
sebagai makanan pokok (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 606). 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan maka dapat disimpulkan 

Berdasarkan paparan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disampaikan 
kesimpulan sebagai berikut: 

Bentuk akronim gaul pada wacana stiker terdiri dari 4 jenis, yaitu bentuk 
akronim yang berasal dari dua kata, akronim yang berasal dari tiga kata, bentuk 
akronim yang berasal dari empat kata, dan akronim yang berasal dari lima kata atau 
lebih. Pada penelitian ini akronim yang berasal dari dua kata ditemukan 4 pola yaitu 
gabungan silabe-silabe awal, gabungan silabe awal dan silabe baru, gabungan silabe 
awal dan akhir, gabungan kata asli dan silabe akhir. Akronim yang berasal dari tiga 
kata ditemukan 15 pola diantaranya  gabungan silabe-silabe awal, gabungan fonem-
fonem awal. Akronim yang berasal dari empat kata ditemukan 11 pola, diantaranya 
gabungan fonem-fonem awal, silabe-silabe awal dan fonem-fonem awal, silabe 
awal, silabe awal, fonem awal, dan silabe akhir. Dan akronim yang berasal dari lima 
kata atau lebih.  
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Adanya akronim meberikan makna baru pada kosa kata bahasa Indonesia. 
Kata yang semula memiliki satu makna dengan adamya akronim menjadi memiliki 
dua makna diantaranya kata sepatu, romantis, ganja, komodo, dan sebagainya. 
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