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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat selalu 

membutuhkan alat komunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Alat 

komunikasi dan interaksi tersebut berupa bahasa. Dengan bahasa, semua masyarakat 

dapat mengkomunikasikan pesan yang hendak disampaikan kepada anggota masyarakat 

lainnya. Bahasa terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tulis.Bahasa lisan digunakan sehari-

hari untuk berkomunikasi dengan sesama. Bahasa tulis terdapat dalam wacana tulis. 

Melalui bahasa, manusia dapat  menerima informasi dan memberikan informasi secara 

jelas yang dituangkan melalui media apapun. 

 Media yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat sangat beragam. 

Media tersebut bisa berupa radio, telepon genggam, telepon rumah, dan yang terbaru 

melalui internet. Media yang digunakan melalui internet dapat berupa jejaring sosial 

yakni Twitter dan Facebook. Di zaman yang semakin modern ini, kemajuan dan 

perkembangan sangatlah pesat. Perkembangan inilah yang mempengaruhi kehidupan 

kita sehari-hari, baik berpengaruh pada pergaulan, berpakaian, maupun berbahasa. Di 

kalangan remaja, bahasa sering sekali di modifikasi. Bahasa yang dimodifikasi itu sering 

sekali digunakan dalam berinteraksi sesama teman,baik secara lisan maupun tertulis, 

misalnya lewat sms (surat menyurat singkat) maupun lewat jejaring sosial facebook dan 

twitter dan baru-baru ini lewat sosial media. 

 Bahasa Gaul yang digunakan oleh kalangan remaja khususnya anak-anak SMA 

sudah menjadi tren masa kini. Bahasa gaul yang digunakan memiliki kata-kata, 

pengucapan, dan penulisan yang sangat menarik. Bahasa gaul memiliki keunikan dan 
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tujuan, misalnya keunikan penulisannya dan memiliki tujuan untuk mempererat 

persaudaraan,sebagai ekspresi diri dalam berinteraksi kepada sesama pengguna jejaring 

sosial.  

 Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang populer digunakan oleh  

para remaja saat ini  untuk sekedar menulis apa yang menjadi aktivitasnya  atau 

memposting foto pribadinya. Fecebook tidak hanya digunakan untuk menulis aktivitas 

saja tetapi banyak juga yang memanfaatkan untuk promosi, kampanye, dan iklan-iklan 

produk tertentu. Di facebook inilah banyak sekali penggunaan bahasa kreatif, gaul, 

maupun bahasa formal. Penggunaan bahasa gaul, kreatif di sms dan di jejaring sosial 

facebook maupun twitter, membuat  para remaja mulai melupakan bahasa baku dan tidak 

lagi mengenal EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dalam bahasa Indonesia. 

  Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bahasa gaul pada jejaring sosial 

Facebook yang digunakan oleh anak SMK khususnya siswa Muhammadiyah Delanggu 

karena ingin menggali jenis kata yang digunakan dan makna atau arti yang terkandung 

dalam bahasa gaul yang siswa tersebut gunakan.  

B. Pembatasan Masalah  

 Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan 

hanya mengenai “Bahasa Gaul pada Siswa SMK Muhammadiyah Delanggu dalam 

Jejaring Sosial Facebook”. 

C. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini ada dua. 

1. Jenis kata apa yang digunakan siswa  SMK Muhammadiyah  Delanggu dalam 

Jejaring Sosial Facebook?  
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2. Apa makna bahasa gaul pada siswa  SMK Muhammadiyah  Delanggu dalam 

Jejaring Sosial Facebook? 

D. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini mempunyai dua tujuan yang dicapai. 

1. Menggali jenis kata bahasa gaul yang digunakan siswa SMK Muhammadiyah 

Delanggu dalam Jejaring Sosial Facebok. 

2. Mendeskripsikan makna bahasa gaul pada siswa SMK Muhammadiyah  Delanggu 

dalam Jejaring Sosial Facebook 

E. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas 

wawasan dan melengkapi khasanah keilmuan kajian linguistik yang berkaitan 

dengan  bahasa gaul khususnya yang digunakan oleh siswa.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

  Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang 

variasi bahasa gaul pada siswa SMK Muhammadiyah Delanggu dalam Jejaring 

Sosial Facebook. 

b. Bagi Pembaca  

  Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan perkembangan 

bahasa gaul yang digunakan oleh siswa dan bahan inspirasi bagi pembaca untuk 

melakukan penelitian sendiri bahasa gaul tersebut serta calon peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang sama tetapi berbeda sasaran penelitian.




