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ABSTRAK
Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Bahasa dapat berbentuk
lisan maupun tulis. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa pun ikut mengalami
perkembangan, salah satunya adalah ragam bahasa. Penelitian ini mengkaji pembentukan
kata dalam ragam bahasa gaul pada komentar akun media sosial Fadil Jaidi. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa kata pada kalimat
bahasa gaul dalam kolom komentar Fadil Jaidi yang dikumpulkan dengan teknik simak
dan catat. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode agih. Dari analisis
tersebut diperoleh hasil bahwa bahasa gaul yang terdapat dalam kolom komentar Fadil
Jaidi ternyata banyak yang mengalami proses morfologi, di antaranya adalah proses
morfologinya berupa singkatan, akronim, kontraksi, pemenggalan, dan reduplikasi
dwilingga.
Kata kunci: pembentukan kata, bahasa gaul, Fadil Jaidi
ABSTRACT
Language is an important communication tool for humans. Language can be spoken or
written. Along with the times, languages also experience development, one of which is the
variety of languages. This study examines the formation of words in various slang in the
comments of the social media account Fadil Jaidi. This research is a qualitative
descriptive study. The data of this research are in the form of words in slang sentences in
the comment column Fadil Jaidi which are collected by listening and note-taking
techniques. The data that has been collected was analyzed by the agih method. From the
analysis, it was found that the slang contained in Fadil Jaidi's comment column turned
out to be experiencing many morphological processes, such as abbreviation, acronym,
contraction, beheading, and dwilingga reduplication.
Keywords: word formation, slang, Fadil Jaidi
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PENDAHULUAN
Bahasa memiliki peran penting dalam
membentuk hubungan antarmanusia.
Bahasa merupakan sebuah alat
komunikasi yang digunakan untuk
berinteraksi oleh berbagai golongan
di
masyarakat.
Sebagai
alat
komunikasi,
bahasa
memiliki
berbagai karakteristik, antara lain
bahasa bersifat arbriter. Bahasa
dengan berbagai karakteristik itu
menjadikannya berkembang dan
memunculkan
berbagai
ragam.
Bahasa juga berfungsi sebagai sebuah
proses
untuk
saling
memberi
informasi, baik secara individu
maupun secara kelompok.
Bahasa gaul merupakan salah
satu ragam bahasa yang digunakan
masyarakat Indonesia, khususnya di
kalangan remaja. Bahasa gaul juga
memiliki arti lain sebagai sebuah
variasi bahasa yang memiliki sifat
sementara. Bahasa gaul biasanya
berasal dari gabungan dua kata atau
lebih yang dapat dipersingkat dan
menghasilkan kata baru. Bahasa gaul
kaum milenial ini merupakan bahasa
sehari-hari
yang
dimodifikasi.
Meskipun bukan bahasa resmi,
pemakaian bahasa gaul tidak pernah
punah
dan
selalu
mengalami
perubahan.
Biasanya,
remaja
memiliki andil yang cukup besar
dalam proses berbahasa dan juga
dalam menciptakan kosakata baru
yang dianggap lebih mudah untuk
mengekspresikan
diri
saat
berkomunikasi.
Terkadang
masyarakat pun tidak paham betul
makna kata gaul yang dipakai di
media sosial. Mereka hanya ingin
mengikuti tren baru agar bisa disebut
sebagai manusia kekinian.

Kemunculan variasi bahasa gaul
terjadi karena adanya konteks sosial.
Variasi bahasa muncul dengan pola
bahasa yang mirip dan makna yang
digunakan oleh penutur bisa dengan
mudah dipahami. Setiap orang
diharapkan menguasai teknologi
untuk bisa mengikuti perkembangan
zaman, salah satunya media internet.
Internet memberikan kemudahan
untuk mencari segala informasi
sehingga
banyak
orang
yang
menggunakannya. Salah satu media
internet itu adalah media sosial.
Media sosial memiliki peran sangat
besar dalam perkembangan bahasa.
Berbagai bahasa dapat ditemukan
dengan mudah di media sosial.
Generasi muda pun juga dapat
mengubah dan membuat bahasa baru
untuk digunakan dalam komunikasi.
Salah satu media sosial yang
sering digunakan masyarakat adalah
Instagram. Instagram merupakan
sebuah aplikasi yang dapat digunakan
dengan gawai android atau IOS untuk
mengabadikan hasil jepretan yang
akan
disebarkan.
Seiring
perkembangannya, Instagram sudah
menjadi
tempat
untuk
saling
berinteraksi
dengan
masyarakat
secara daring dengan memberikan
tanda suka dan komentar pada foto
yang telah diunggah.
Remaja
dengan
mudah
menggunakan dan mendapatkan kata
bahasa gaul yang sudah tercampur
dengan bahasa lain di media sosial
dengan tidak memedulikan dampak
yang ditimbulkan. Penelitian ini
bertujuan menganalisis kata bahasa
gaul pada komentar di media sosial
Fadil Jaidi.
Kemajuan teknologi saat ini
memudahkan masyarakat dalam
mengekspresikan
diri
dengan
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menggunakan bahasa mereka sendiri.
Bahasa gaul yang terkadang hanya
dapat dipahami oleh kalangan tertentu
dan bersifat sementara, hanya dipakai
variasi dalam berkomunikasi secara
langsung atau melalui media sosial
yang dimiliki. Bahasa gaul yang
digunakan
meliputi
kosakata,
ungkapan, singkatan, dan pelafalan.
Pada saat ini bahasa gaul
digunakan oleh anak muda. Namun,
tidak menutup fakta bahwa orang tua
juga ada yang menggunakannya
untuk
berkomunikasi.
Awalnya,
istilah-istilah dalam bahasa gaul ini
digunakan untuk merahasiakan isi
obrolan tertentu, tetapi karena sering
digunakan lama-lama menjadi bahasa
sehari hari. Kosakata bahasa gaul
mengalami
perubahan
makna
sehingga
makna
yang
ingin
disampaikan dalam suatu kalimat sulit
dipahami. Para remaja menggunakan
bahasa gaul ini dalam ragam lisan dan
tulisan. Hal itu tampak pada komentar
di media sosial yang dimiliki Fadil
Jaidi. Mereka menggunakan bahasa
gaul
karena
kebiasaan
dalam
pergaulan sehari-hari yang terbawa di
media sosial.
Seperti sudah dikemukakan
sebelumnya
bahwa
penggunaan
bahasa gaul biasanya terdapat di
kalangan tertentu, seperti remaja.
Umumnya bahasa gaul digunakan
pada percakapan sehari-hari. Selain
itu, bahasa gaul juga banyak ditemui
di media sosial. Banyaknya remaja
yang menggunakan media sosial
menjadikan bahasa gaul semakin
banyak ditemui dan diketahui orang.
Seiring dengan perkembangan zaman,
bahasa gaul mengalami perubahan
dan menjadi semakin beragam.
Perkembangan zaman berpengaruh
terhadap perkembangan teknologi.
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Teknologi yang ada di dunia ini sudah
semakin beragam dengan fungsinya
masing-masing. Teknologi yang
mengalami perkembangan cukup
pesat salah satunya adalah teknologi
komunikasi
dan
informasi.
Kemudahan dalam hal komunikasi
dan informasi saat ini sudah sangat
baik sehingga dapat mempermudah
masyarakat dalam berkomunikasi.
Salah satu hasil teknologi komunikasi
dan informasi adalah media sosial.
Saat ini media sosial sudah sangat
lekat dengan kehidupan manusia.
Hampir semua orang memiliki media
sosial.
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia media sosial berarti ‗ laman
atau aplikasi yang memungkinkan
pengguna membuat dan berbagi isi
atau terlibat dalam jaringan sosial‘.
Dalam kaitannya dengan penggunaan
bahasa gaul, media sosial membuat
pengguna
menemukan
dan
mengalami hal-hal baru, termasuk
bahasa gaul. Bahasa gaul sangat
mudah menyebar melalui media
sosial. Bahasa tersebut biasanya
diciptakan oleh kalangan, komunitas,
atau perseorangan yang kemudian
digunakan di media sosial sehingga
banyak orang yang tahu dan
kemudian ikut menggunakannya
dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu
juga ditemui pada akun media sosial
salah satu influencer Indonesia, Fadil
Jaidi.
Proses pembentukan kata atau
proses morfologi merupakan salah
satu kajian dalam bidang morfologi.
Ramlan (2009: 51) menyatakan
bahwa proses morfologi adalah proses
pembentukan kata-kata dari satuan
lain
yang
merupakan
bentuk
dasarnya. Bentuk kata tersebut dapat
berupa kata, pokok kata, frasa, kata
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dan kata, kata dan pokok kata, serta
pokok kata dan pokok kata.
Kridalaksana
(2007:
12)
membagi proses morfologi menjadi
tujuh sebagai berikut.
a. Derivasi zero
Derivasi zero adalah proses
pembentukan
kata
yang
mengubah leksem menjadi kata
tanpa
penambahan
atau
pengurangan apapun.
b. Afiksasi
Afiksasi adalah proses yang
mengubah leksem menjadi kata
kompleks. Afiksasi dibagi menjadi
sembilan macam.
(1) prefiks, yakni afiks yang
diletakkan di depan bentuk
dasar, seperti me-, di-, ber-, ke, ter-, pe-, per, se-,
(2) infiks, yakni afiks yang
diletakkan di dalam bentuk
dasar, seperti -el-, -er-, -em-,
dan -in-,
(3) sufiks, yakni afiks yang
diletakkan di beakang bentuk
dasar, seperti -an, kan-,
(4) simulfiks, yakni afiks yang
dimanifestasikan dengan ciriciri segmental yang dileburkan
pada bentuk dasar, seperti
kopi ngopi, soto  nyoto,
(5) konfiks, yakni afiks yang
terdiri atas dua unsur, satu di
depan bentuk dasar dan satu
lagi di belakang bentuk dasar
serta berfungsi sebagai satu
morfem, seperti ke-…-an, pe…-an, per-…-an, be-…-an,
(6) superfiks atau suprafiks, yakni
afiks yang dimanifestasikan
dengan ciri-ciri suprasegmental
atau afiks yang berhubungan
dengan
morfem
suprasegmental (afiks ini tidak
ada dalam bahasa Indonesia),

(7) interfiks, yakni infiks yang
muncul di antara dua unsur,
seperti -n- dan -o- pada
gabungan kata Indonesia dan
logi menjadi Indonesianologi.
(8) transfiks, yakni infiks yang
menyebabkan dasar menjadi
terbagi, dan
(9) kombinasi
afiks,
yakni
kombinasi dari dua afiks atau
lebih yang bergabung dengan
satu bentuk dasar.
c. Reduplikasi
Reduplikasi
adalah
proses
perubahan leksem menjadi kata
kompleks
dengan
beberapa
pengulangan. Reduplikasi dibagi
menjadi tiga bentuk, yakni
reduplikasi fonologis, morfemis,
dan
sintaksis.
Selain
itu,
reduplikasi juga terdiri atas
dwipurwa, dwilingga, dwilingga
salin swara, dwiwasana, dan
trilingga.
Reduplikasi fonologis tidak
terjadi perubahan makna karena
pengulangannya hanya bersifat
fonologis, bukan leksem dan tidak
ada
pengulangan
leksem.
Reduplikasi morfemis terjadi
perubahan makna gramatikal atas
leksem yang diulang, sehingga
terbentuk satuan yang berstatus
kata.
Reduplikasi
sintaksis
merupakan proses yang terjadi
atas leksem yang menghasilkan
satuan yang berstatus klausa dan
berada di luar cakupan morfologi.
Kemudian, dwipurwa adalah
pengulangan suku pertama pada
leksem dengan pelemahan vokal,
dwilingga adalah pengulangan
leksem, dwilingga salin swara
adalah
pengulangan
leksem
dengan variasi fonem, dwiwasana
adalah
pengulangan
bagian
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belakang dari leksem, dan
trilingga adalah pengulangan
onomatope tiga kali dengan
variasi fonem.
d. Abreviasi (Pemendekan)
Abreviasi
adalah
proses
pemenggalan satu atau beberapa
bagian leksem atau kombinasi
leksem sehingga menjadi bentuk
baru
yang
berstatus
kata.
Pemendekan dibagi
menjadi
singkatan, penggalan, akronim,
kontraksi, dan lambang huruf.
Singkatan merupakan salah satu
hasil dari proses pemendekan
yang berupa huruf atau gabungan
huruf, baik yang dilafalkan huruf
demi huruf, seperti DKI (Daerah
Khusus Ibukota) maupun yang
tidak dilafalkan huruf demi huruf
seperti dng (dengan). Penggalan
adalah proses pemendekan yang
mengekalkan salah satu bagian
dari leksem, seperti Bu (Ibu).
Akronim
adalah
proses
pemendekan yang menggabungkan
huruf atau suku kata atau bagian
lain yang ditulis dan dilafalkan
sebagai sebuah kata
yang
memenuhi kaidah fonotaktik
Indonesia, seperti ABRI yang
dibaca /abri/ bukan /a/, /be/, /er/,
/i/. Kontraksi merupakan proses
pemendekan dengan meringkas
leksem dasar atau gabungan
leksem, seperti takkan dari tidak
akan. Lambang huruf merupakan
proses
pemendekan
yang
menghasilkan satu huruf atau
lebih
yang
menggambarkan
konsep dasar kuantitas, satuan,
atau
unsur,
misalnya
cm
(centimeter).
e. Komposisi (Perpaduan)
Komposisi (perpaduan) disebut
juga pemajemukan, yaitu proses
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penggabungan dua leksem atau
lebih yang membentuk kata.
Contoh: mata + sapi = mata sapi.
f. Derivasi Balik
Derivasi balik adalah proses
pembentukan kata berdasarkan
pola-pola
yang
ada
tanpa
mengenal
unsur-unsurnya.
Contoh: pemakaian ketik dalam
diketik dianggap padanan pasif
dari mengetik.
g. Metanalisis
Metanalisis adalah terjadinya
bentuk lanjur dalam terlanjur.
Proses pembentukan kata tersebut
adalah anjur  teranjur 
telanjur (karena proses disimilasi)
 terlanjur.
Penelitian ini mengkaji proses
pembentukan kata ragam bahasa gaul
pada kolom komentar di akun media
sosial Fadil Jaidi. Sebelum penelitian
ini, ada penelitian lain yang memiliki
kemiripan,
yaitu
penelitian
Khristiyanti (2020) yang membahas
proses morfologis bahasa alay,
Nafisah
(2020)
membahas
pembentukan kata pada istilah khas di
instagram dengan unsur bahasa
Inggris, Anindya dan Rondang (2021)
dengan penelitian berjudul ―Bentuk
Kata Ragam Bahasa Gaul di
Kalangan Pengguna Media Sosial
Instagram‖. Ada pula penelitian
Akyuwen, dkk (2020) yang berjudul
―Ragam Bahasa Gaul dalam Media
Sosial Facebook Remaja Negeri
Passo Kota Ambon‖. Pembeda dari
keempat
penelitian
sebelumnya
dengan penelitian ini adalah objek
penelitian
dan
konteks
yang
digunakan.
Pada akun media sosial Fadil
Jaidi sering ditemukan ragam bahasa
gaul
berupa
ekspresi
untuk
berkomunikasi. Berdasarkan hal itu,
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peneliti tertarik untuk mencari tahu
pembentukan kata ragam bahasa gaul
pada media sosial yang dimiliki Fadil
Jaidi. Oleh karena itu, penelitian ini
diberi judul ―Pembentukan Kata
dalam Ragam Bahasa Gaul pada
Komentar di Media Sosial Fadil
Jaidi‖.
Jenis penelitian ini adalah
kualitatif dengan metode deskriptif.
Menurut
Bogdan
dan
Taylor
(Moleong, 2010: 4), penelitian
kualitatif
merupakan
prosedur
penelitian yang menghasilkan data
berupa kata-kata tertulis maupun lisan
dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Metode kualitatif adalah
metode dengan mengkaji terhadap
suatu
masalah
dengan
tidak
menggunakan
prosedur-prosedur
statistik
dengan
kata
lain
menggunakan kata-kata. Menurut
Semi (2012: 30), metode penelitian
deskriptif adalah data yang terurai
dalam bentuk kata-kata atau gambargambar, bukan dalam bentuk angkaangka.
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sumber data sekunder.
Data sekunder merupakan sumber
data suatu penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui
media perantara (diperoleh atau
dicatat oleh pihak lain). Data
sekunder ini berupa bukti catatan atau
laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip atau data dokumenter.
Penulis mendapatkan data sekunder
ini dengan mengutip tulisan atau
ungkapan yang berwujud komentar
pada akun sosial media yang dimiliki
oleh Fadil Jaidi, baik dalam akun
instagram @fadilljaidi, akun tiktok
@fadiljaidi dan juga Official Youtube
Fadil Jaidi.

Data dalam penelitian ini adalah
kalimat tertulis yang dikumpulkan
menggunakan teknik simak dan catat.
Teknik
ini
digunakan
untuk
mengambil data berupa komentar
bahasa gaul warganet pada kolom
komentar di akun media sosial Fadil
Jaidi. Teknik simak dilakukan dengan
membaca dan mencermati komentar
berupa kalimat guna mendapatkan
data berupa bahasa gaul. Selanjutnya,
teknik catat yang dilakukan dengan
mencatat dan mengklasifikasikan
bahasa gaul yang dijumpai pada
kolom komentar di akun media sosial
Fadil Jaidi.
Metode yang digunakan untuk
menganalisis data adalah metode agih
dengan teknik dasar bagi unsur
langsung (BUL). Metode agih
merupakan
metode
yang
menggunakan alat penentu bagian
dari bahasa yang bersangkutan yang
menjadi objek sasaran di dalam
penelitian itu sendiri. Alat penentu
dalam rangka kerja metode agih itu
selalu berupa bagian atau unsur dari
bahasa objek sasaran penelitian itu
sendiri, seperti kata (kata ingkar,
preposisi, adverbia), fungsi sintaksis
(subjek, objek, predikat), klausa,
silabe kata, titinada, dan yang lain.
Dalam penelitian ini, teknik dasar
yang digunakan adalah bagi unsur
langsung (BUL), yakni dengan cara
membagi satuan lingual data menjadi
beberapa bagian atau unsur dan
unsur-unsur
yang
bersangkutan
dipandang sebagai bagian langsung
pembentuk satuan lingual yang
dimaksud (Sudaryanto, 1992: 31).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pembentukan kata yang
muncul di kolom komentar media
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sosial Fadil Jaidi berupa singkatan,
akronim, penggalan, kontraksi, dan
reduplikasi dwilingga.
Singkatan
(1)

Percuma
dihubungi
Cuma di php-in kak.

kalo

Kata php pada data (1) memiliki
kepanjangan pemberi harapan palsu
mengalami proses morfologi atau
proses pembentukan kata, yakni
singkatan, karena pemberi harapan
palsu mengalami proses pemendekan
berupa huruf atau gabungan huruf
yang dilafalkan huruf demi huruf
menjadi php.
(2)

cie jadi bintang tamu kbp.

Singkatan kbp pada data (3)
memiliki kepanjangan kakak beradik
podcast yang mengalami proses
pembentukan kata berupa singkatan.
Hal itu disebabkan kakak beradik
podcast
mengalami
proses
pemendekan berupa huruf atau
gabungan huruf yang dilafalkan huruf
demi huruf menjadi kbp.
Akronim
(4)

Kepo sama jawabannya hm...

Kepo pada data (4) memiliki
kepanjangan dari istilah bahasa
Inggris,
yakni
knowing
every
particular object. Dalam bahasa gaul
Indonesia,
ungkapan
tersebut
ditujukan kepada seseorang yang
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
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Kontraksi
(5)

Pj jangan lupa.

Kata pj pada data (2) memiliki
kepanjangan pajak jadian yang
mengalami proses pembentukkan kata
berupa singkatan. Hal itu disebabkan
pajak jadian mengalami proses
pemendekan berupa huruf atau
gabungan huruf yang dilafalkan huruf
demi huruf menjadi pj.
(3)

hingga disebut kepo. Kepo adalah
hasil
pemendekan
dengan
menggabungkan huruf atau suku kata
yang kemudian dilafalkan sebagai
sebuah kata yang sedikit banyak
memenuhi kaidah fonotaktik di
Indonesia. Kata kepo bukan dieja /k/,
/e/, /p/, /o/ melainkan dibaca /kepo/.

Di menit 4.55 sumpah salfok
bngt sebegitu sopan nya bngt
bang Fadil ama papah nya
ngasih hp pke tangan kiri
sambil ucap maaf pake tangan
kiri, Masya Allah bang dengan
begitu sama aja Abang
ngajarin kita.

Kata salfok pada data (5)
termasuk dalam proses pembentukan
kata kontraksi karena merupakan
proses pemendekan dari gabungan
leksem salah fokus yang diambil suku
kata pertama sal dan fok menjadi
salfok.
(6)

Boljug nih.

Kata boljug dalam data (6)
termasuk dalam proses pembentukan
kata kontraksi karena merupakan
hasil proses pemendekan dari dua
leksem, yakni boleh dan juga. Kedua
leksem tersebut diambil suku kata
pertamanya dan digabung sehingga
membentuk kata boljug.
(7)

Lo gaje aja yg nonton seneng
dil, tetep jadi diri lo yg receh
begini terus yaa. Karena ini
yang dibutuhin penonton, chill
dan bikin senang nontonnya.

Kata gaje pada data (7) juga
termasuk dalam proses pembentukan
kata kontraksi karena mengalami
proses pemendekan dari dua leksem,
yaitu gak yang berasal dari kata tidak
dan jelas. Kata gak dan jelas diambil
suku kata pertamanya dan digabung

Jalabahasa Vol. 17, No. 2, November 2021, hlm. 148—160

sehingga membentuk kata baru, yakni
gaje.
(8)

Makasih buna.

Kata makasih pada data (8)
termasuk dalam proses pembentukan
kata
jenis
kontraksi
karena
mengalami proses pemendekan kata
dari leksem terima dan kasih. Terima
kasih dalam bahasa gaul untuk
mempermudah
penulisan
dan
penyebutan mengalami perubahan
menjadi makasih.
(9)

Gercep nih.

Kata gercep pada data (9)
termasuk dalam proses pembentukan
kata
jenis
kontraksi
karena
mengalami proses pemendekan kata
dari leksem gerak dan cepat. Pada
penggunaan bahasa gaul sekarang ini,
kata tersebut sering kali digunakan
untuk meringkas pengucapan maupun
penulisan.

berasal dari kata bunda yang
mengalamai proses pembentukan kata
dengan penggalan. Kata bunda
mengalami pemenggalan dengan
mempertahankan bagian dari leksem,
yaitu bund.
(13) Dengerin bang jan tidur.

Kata jan pada data (13) berasal
dari kata jangan yang mengalami
proses pembentukan kata berupa
pemenggalan
dengan
mempertahankan bagian depan dari
leksem, yaitu jan. Biasanya orang
memakai kata ini karena merasa lebih
ringkas, tetapi tetap dapat dipahami
pembaca.
(14) Ko mau ya pak muh.

Kata ko pada data (14) memiliki
bentuk dasar kok yang mengalami
proses
pemenggalan
dengan
mempertahankan salah satu dari
bagian leksem tersebut.

(10) Cinlok sm tetangga sebelah ya
lu bang?

(15) Kalo fadil bau ketek ama
jarang mandi fitnah bukan.

Kata cinlok pada data (10)
termasuk dalam proses pembentukan
kata
berupa
kontraksi
karena
mengalami proses pemendekan kata
dari dua leksem, yaitu cinta dan
lokasi. Pada penggunaan bahasa gaul
kedua leksem tersebut dipendekkan
menjadi cinlok.

Kata ama pada data (15) berasal
dari bentuk dasar sama. Kata tersebut
mengalami proses pembentukan kata
berupa
pemenggalan
dengan
menghilangkan fonem /s/.

Pemenggalan
(11) Ka padil ih ka dilla aja mau
ngejawabin komen gw.

Kata ka pada data (11) berasal
dari kata kakak yang mengalami
proses
penggalan
dengan
mempertahankan salah satu bagian
dari
leksem.
Bagian
yang
dipertahankan adalah ka.
(12) Ngakak bund si kecil mulai
diam ya bund.

Saat ini di media sosial sering
sekali ditemui kata bund. Kata bund

(16) Cocok udah, collab bertiga
sama keanu pecah ini pasti.

Kata udah pada data (16) berasal
dari kata sudah yang mengalami
proses
pemenggalan
dengan
menghilangkan fonem /s/.
(17) Ocong tu iniii.

Kata tu pada data (17) berasal
dari kata itu yang mengalami
pemenggalan
dan
fonem
/i/
dihilangkan.
(18) Kacamatanya ampe aliss.

Kata ampe pada data (18) berasal
dari kata sampai yang mengalami
proses pembentukan kata berupa
pemenggalan fonem /a/ dan /i/ dan
diganti fonem /e/. Selanjutnya, kata
sampe mengalami penggalan berupa
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pemendekan dengan menghilangkan
fonem /s/.
(19) Pen nangiss liatnya.

Kata pen pada data (19) berasal
dari kata pengen. Kata itu kemudian
mengalami proses pembentukan kata
berupa pemenggalan bagian akhir
kata, yaitu gin menjadi pen.
Penggunaan kata ini cukup banyak
dijumpai di media sosial. Pengguna
beranggapan bentuk itu terasa lebih
ringkas
dalam
penulisan
dan
pengucapannya.
(20) kutacape nahan nafas.

Kata ku pada data (20) berasal
dari kata aku yang mengalami proses
pembentukan
kata
berupa
pemenggalan dengan menghilangkan
fonem /a/.
(21) Baru dikit woeee gw komen
tumben wkwkk.

Kata dikit pada data (21) berasal
dari kata sedikit yang kemudian
mengalami proses pembentukan kata
berupa pemenggalan fonem /s/ dan
/e/.
(22) jati asih ny pemda blok B ya
bos..?

Kata ny pada data (22) berasal
dari kata ganti milik -nya yang
mengalami
proses
pemenggalan
dengan menghilangkan fonem /a/.
(23) pa muhnya ngelag wkwk

Kata pa pada data (23) berasal
dari kata bapak yang mengalami
proses
penggalan
dengan
mempertahankan salah satu bagian
dari
leksem.
Bagian
yang
dipertahankan adalah pa.
(24) ku kira pa muh kelilipan,
ternyata blio menangis

Kata blio pada data (24) berasal
dari kata beliau yang mengalami
proses pembentukan kata berupa
penghilangan fonem /a/ dan /u/ dan
diganti fonem /o/.
(25) gemes bet.

156

Kata bet pada data (25) berasal
dari kata banget yang mengalami
proses
penggalan
dengan
mempertahankan salah satu bagian
dari
leksem.
Bagian
yang
dipertahankan adalah bet.
(26) Yang
ni
terhiburrr.

lawakkk

aku

Kata ni pada data (26) berasal
dari kata ini yang mengalami proses
pemenggalan dengan menghilangkan
fonem /i/ pada awal kata menjadi ni.
(27) Selera humor w gini banget.

Kata gini pada data (27) berasal
dari kata begini yang mengalami
pemenggalan dengan menghilangkan
fonem /b/ dan /e/.
(28) Panjang kali kok lompatnya.

Kata kali pada data (28) berasal
dari kata sekali yang mengalami
proses
pemenggalan
dengan
menghilangkan fonem /s/ dan /e/.
(29) Anak takut bapak x, bapak
takut anak v, yg satu server.

Kata yg pada data (29) berasal
dari kata yang yang mengalami
proses
pemenggalan
dengan
menghilangkan fonem /a/ dan /n/
pada tengah kata menjadi yg.
(30) Tutup lg woi kulkasnya.

Kata lg pada data (30) berasal
dari kata lagi yang mengalami proses
pemenggalan dengan menghilangkan
fonem /a/ dan /i/ pada awal dan akhir
kata menjadi lg.
(31) Tu kk nya masya Allah

Kata tu pada data (31) berasal
dari kata itu yang mengalami
pemenggalan fonem /i/ dihilangkan.
(32) Seharusnya bilang “yah,
bukan papa yang bilang
yodah deh dibuang aja”

Kata yodah pada data (32)
berasal dari kata ya sudah yang
mengalami proses pembentukan kata
berupa pemenggalan fonem /a/, /s/,
dan /u/ dan diganti fonem /o/.
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(33) Ngakak gue duh

Kata duh pada data (33) berasal
dari kata aduh yang mengalami
proses
pemenggalan
dengan
menghilangkan fonem /a/ pada awal
kata menjadi duh.
Reduplikasi Dwilingga
Kata dalam bahasa gaul mengalami
perubahan dalam bentuk penulisan
pada reduplikasi dwilingga, yakni
dengan adanya penggunaan angka,
tanda baca, ataupun simbol sebagai
pengganti suatu leksem atau kata
yang diulang.
(34) Mampir ke channelku yuk,
saling support biar sama”
betrkembang. Semoga dengan
saling mensupport ini teman”
di mudah kan rezekinya oleh
Allah swt. Aamiin.

Bentuk sama” pada data (34)
berasal dari kata dasar sama yang
mengalami proses pembentukan kata
berupa reduplikasi dwilingga menjadi
sama-sama. Namun, dalam bahasa
gaul, penulisan kata sama-sama
mengalami
perubahan
dengan
mengganti kata yang diulang menjadi
tanda petik (―) sehingga menjadi
sama”. Hal itu hanya berlaku dalam
proses pembentukan kata bahasa gaul
yang tertulis dan biasanya pembaca
akan paham maksud dari penulisan
tersebut.
(35) Rajin2 upload video ya bg.

Rajin2 dalam data (35) berasal
dari kata dasar rajin yang mengalami
proses pembentukan kata reduplikasi
dwilingga menjadi rajin-rajin. Akan
tetapi, penulisan kata rajin-rajin
mengalami perubahan penulisan kata
yang diulang dengan menggunakan
angka menjadi rajin2. Angka 2 berarti
kata tersebut ada 2 dan sama. Sama
seperti penulisan pengulangan dengan

tanda petik, penulisan dengan angka
ini juga dapat dipahami maksudnya
oleh pembaca.
(36) Congrats ya ka fadillll makin
sering2 bikin konten yaaaa.

Sering2 pada data (36) berasal
dari kata sering yang mengalami
proses pembentukan kata berupa
reduplikasi dwilingga menjadi seringsering. Dalam bahasa gaul, kata yang
diulang
tersebut
mengalami
perubahan penulisan, yaitu kata yang
diulang ditulis dengan angka 2.
(37) Gue liat2 udh jadi artis nihh.

Liat2 pada data (37) berasal dari
kata dasar lihat. Dalam bahasa gaul
fonem /h/ pada kata tersebut
dihilangkan menjadi liat. Kata liat
mengalami
proses
reduplikasi
dwilingga
menjadi
liat-liat.
Selanjutnya, penulisan kata yang
diulang diubah dengan angka 2.
Namun cara membacanya tetap sama,
yaitu liat-liat.
(38) Km dngrin
sahabat” ku.

pa

muh,

ya

Sahabat” pada data (38) berasal
dari kata sahabat. Kata tersebut
mengalami
proses
reduplikasi
dwilingga menjadi sahabat-sahabat.
Penulisan kata yang diulang itu
kemudian diganti dengan tanda petik
(―).
(39) Versi anak” untung aje mak
gue klu tetangga nih ampun
dah.

Anak” pada data (39) berasal
dari kata dasar anak yang mengalami
proses pembentukan kata reduplikasi
dwilingga
menjadi
anak-anak.
Namun, penulisan kata anak-anak
mengalami
perubahan
dengan
mengganti kata yang diulang menjadi
tanda petik (―).
(40) Aku salut sama faddil dia
betul2 menjaga aurat ibu
sama saudarinya. Masyaallah
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Betul2 dalam data (40) berasal
dari kata dasar betul yang kemudian
mengalami
proses
reduplikasi
dwilingga
menjadi
betul-betul.
Kemudian, penulisan kata yang
diulang diganti dengan angka 2.
(41) Abang besok2 rumah lu
kosongin aja dah mendingan
bapack lo seneng banget
lempar
barang
awokawokawok.

Besok2 pada data (41) berasal
dari kata dasar besok yang mengalami
proses reduplikasi dwilingga menjadi
besok-besok. Kemudian, kata yang
diulang
mengalami
perubahan
penulisan dengan mengganti kata
yang diulang dengan angka 2 menjadi
besok2.
(42) Pa muh: widih, gua kepret lu
ya dil bener”

Bener” pada data (42) berasal
dari kata benar yang berubah karena
pengaruh bahasa Jawa menjadi bener
dan mengalami proses reduplikasi
dwilingga
menjadi
bener-bener.
Penulisan kata yang diulangi juga
mengalami
perubahan
dengan
menggunakan tanda petik (―).
(43) Haha cie yg 3 jam sampoan
belum disiram nya sambil mata
melek lagi hahaha. dijamin
sampe tua kutu” dirambut gak
bakal dateng ya bang.

Bentuk kutu” pada data (43)
berasal dari kata dasar kutu yang
mengalami proses pembentukkan kata
reduplikasi dwilingga menjadi kutukutu. Penulisan kata kutu-kutu
mengalami
perubahan
dengan
mengganti kata yang diulang menjadi
tanda petik (―).
(44) Dimata orang2 liat keanu fadil
dara; KEANU FADIL DARA.

Orang2 pada data (44) berasal
dari kata dasar orang yang
mengalami
proses
reduplikasi
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dwilingga menjadi orang-orang.
Penulisan kata ulangnya kemudian
diganti dengan angka 2.
(45) Kata” yang sering gw denger
“jadilah diri sendiri” Tp gw
pengen jadi rafatar makk

Kata” pada data (45) berasal dari
kata dasar kata yang mengalami
proses reduplikasi dwilingga menjadi
kata-kata. Selanjutnya, penulisan
ulang itu mengalami perubahan,
yakni diganti dengan tanda petik (―).
(46) Kapan2 pergi lg ya! Ditunggu

Kapan2 pada data (46) berasal
dari kata dasar kapan yang
mengalami
proses
reduplikasi
dwilingga menjadi kapan-kapan.
Kemudian, kata ulang tersebut
mengalami perubahan penulisan
menjadi kapan2.
(47) Prank tiba” minta nikah dong.

Tiba” pada data (47) berasal dari
kata dasar tiba yang mengalami
proses reduplikasi dwilingga menjadi
tiba-tiba. Kemudian, kata yang ulang
tersebut
mengalami
perubahan
penulisan
dengan
diganti
menggunakan tanda petik (―).
(48) Aku nungguin waktu itu gak
muncul2 di tipi tinggal tidur
dehhh.

Muncul2 pada data (48) berasal
dari kata dasar muncul yang
mengalami
proses
reduplikasi
dwilingga menjadi muncul-muncul.
Penulisan kata yang diulang tersebut
diganti dengan angka 2.
(49) Gak ngerti yak, tiap liat pak
Muh meski beliau Cuma diem
bawaannya pengen ketawa
aja. Haha sehat2 pak Muh.

Sehat2 pada data (49) berasal
dari kata dasar sehat yang mengalami
proses reduplikasi dwilingga menjadi
sehat-sehat. Penulisan kata yang
diulang diganti dengan angka 2.
(50) Langgeng2 ya kalian.
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Pada data (50), langgeng2
berasal dari kata dasar langgeng yang
mengalami reduplikasi dwilingga
menjadi langgeng-langgeng. Dalam
bahasa gaul, penulisan kata yang
diulang diganti dengan angka 2.
(51) Ampun sumpah ngakkk ga bs
brenti sampe ulang2 video.

Ulang2 pada data (46) berasal
dari kata dasar ulang yang mengalami
proses reduplikasi dwilingga menjadi
ulang-ulang. Dalam bahasa gaul,
penulisan kata yang diulang tersebut
mengalami perubahan, yaitu dengan
diganti angka 2.
(52) Banyak2 istigfar.

Banyak2 pada data (52) berasal
dari kata dasar banyak yang
mengalami
proses
reduplikasi
dwilingga menjadi banyak-banyak.
Dalam bahasa gaul, penulisan kata
yang diulang tersebut mengalami
perubahan dengan diganti angka 2.
Berdasarkan hasil analisis diatas,
diketahui bahwa penggunaan bahasa
gaul pada kolom komentar media
sosial Fadil Jaidi mengalami lima
macam proses pembentukan kata atau
proses
morfologi.
Proses
pembentukan kata yang paling
banyak
terjadi
adalah
proses
reduplikasi
dwilingga
dengan
mengubah kata yang diulang menjadi
tanda petik (―) dan angka 2 sebanyak
empat
belas
data,
proses
pembentukan
kata
berupa
pemenggalan sebanyak 11 data,
proses pembentukan kata berupa
kontraksi dengan 6 data, singkatan
dengan 2 data, dan akronim dengan 1
data. Dengan ditemukannya banyak
data,
dapat
diketahui
bahwa
penggunaan bahasa gaul pada media
sosial memang cukup banyak. Hal itu
terjadi karena pengguna media sosial

sudah terbiasa dengan bahasa tersebut
dalam kehidupan sehari-hari.
SIMPULAN

Bahasa gaul merupakan bahasa yang
identik dengan bahasa anak muda,
tidak menutup kemungkinan juga
bagi para orang tua. Bahasa gaul
sangat banyak ditemukan di media
sosial saat ini. Bahasa gaul yang
terdapat dalam media sosial Fadil
Jaidi sangatlah beragam dan proses
pembentukannya
atau
proses
morfologinya
berupa
singkatan,
akronim, kontraksi, pemenggalan, dan
reduplikasi dwilingga.
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