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Lampiran 2. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP
Abdul Wahid Rendi lahir di Jember pada tanggal 21 julii 1996. Ia merupakan
anak pertama dari Bapak M. Yasin (alm) dan Ibu Sumiati (alm). Sejak kecil hingga
dewasa ia hidup di desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Sejak
meninggalnya kedua orang tuanya, ia tinggal bersama paman dari bapaknya yang
tempat rumahnya bersebelahan,
Semua jenjang pendidikan ia selesaikan di wilayah kampung halamannya.
Pendidikan dasar telah ia tempuh di SD Negeri Paleran 1 yang bertempat tidak jauh dari
rumahnya, kurang lebih 1 Km. Sekolah menengah pertama telah ia tempuh di SMP
Muhamadiyah 12 paleran yang bertempat di desa paleran. Sekolah menengah atas telah
ia tempuh di SMA Muhamadiyah 1 Rambipuji. Setelah lulus dari jenjang sekolah
menengah atas, ia melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di Universitas
Muhammadiyah Jember pada tahun 2016.
Selama menempuh sekolah di tingkat dasar hingga menengah atas ia cukup aktif
di dalam organisasi intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Adapun di SMP
Muhamadiyah 12 Paleran ia mengikuti Organisasi Ikatan Pelajar Muhamadiyah di desa
Paleran, Saat di jenjang SMA Muhamadiyah 1 Rambipuji ia mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola, Sedangkan pada masa kuliah, ia aktif menjadi anggota
Himabin (Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia).
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Lampiran 3. Korpus Data
KORPUS DATA
No
Data
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tanggal
23- april-2020

27- april-2020

4-mei-2020

8-mei-2020

12- mei-2020

15-mei-2020

Narasumber

Bahasa Slang

Dota
Dota
Dota
Dota
Dota

Tuyul
Nembak
Tupo

Ansori

Top up

Ansori

Withdraw

Ansori
Ansori
Ansori
Fuad
Fuad

Suhu
Gacor
Anyep
Ambet
Ceket

Fuad
Fuad
Fuad

Gaguk
PM
Notif

Fuad
Fuad
Dayat

Suspend
Ofik
Ngopang

Dayat

Ngetem

Dayat

Ngebid

Dayat

Joki

Dayat
Hoir

Vermuk
Pecah

Hoir
Hoir

Narik
Sistem

Hoir
Hoir
Mujib

Performa
Polos
Member

Ngebles
Mlipir
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Makna
Lokasi palsu
Rekayasa orderan
Tutup poin
Rame pesanan
Berjalan mencari orderan
di pinggiran
Isi ulang saldo Gopay
(gojek)
Ambil saldo Gopay
(gojek)
Pengemudi pengalaman
Banyak orderan
Sepi pemesan
Sepi orderan
Berhenti mendapat
orderan
Sulit mencsri orderan
Putus mitra
Pemberitahuan kabar
pengumuman gojek
Pelanggaran
Orderan palsu (fiktif)
menunggu order di
tempat rame
Menunggu orderan di
pangkalan gojek
Mulai Aktif mencari
orderan
Pengemudi supir gojek
fiktif
Verifikasi muka
Orderan pertama dari
poin pertama dari 0-1
Penjemputan orderan jauh
Aturan cara mendapat
order
Hasil Prestasi driver
Mencari orderan dg jujur
Anggota komunitas

Mujib
Mujib
Mujib
Mujib

Kode

Bahasa
slang
Tuyul
Nembak

Mod
Priorotas
Pembagian
Bintang

Aplikasi bajakan
Orderan yang diutamakan
Orderan yg dibagi
Penghargaan driver

Klasifikasi

Deskripsi

Konotatif
Kontekstual

Bukan berarti tuyul (makhluk halus)
Menyatakan kontes rekayasa orderan (Gojek)

Tupo

Gramatikal

BS-1.4
BS-1.5

Ngebles
Mlipir

Non refensial
Kontekstual

BS-2.6

Top up

Denotatif

BS-2.7

Withdraw

Denotatif

BS-2.8

Suhu

Kontekstual

BS-2.9
BS-2.10
BS-3.11
BS-3.12

Gacor
Anyep
Ambet
Ceket

Kontekstual
Kontekstual
Non refrensial
Kontekstual

BS-3.13

Gaguk

Kontekstusl

BS-3.14

PM

Gramatikal

BS-3.15

Notif

Denottif

BS-3.16

Suspend

Kontekstual

BS-3.17

Ofik

Gramatikal

BS-4.18

Ngopang

Gramatikal

Makna akibat morfologis tupo akronim dari
tutup point ysng memiliki arti tutup hasil
angka dalam pekerjaan Gojek
Tidak mempunyai refrensi
Menyatakan kontes mencari orderan gojek di
pinggiran
Menyatakan makna sebenarnya top up yaitu
isi ulang berarti sesuatu yang di isi ulang
yaitu saldo gojek
Menyatakan makna sebenarnya withdraw
yaitu menarik berarti sesuatu yang ditarik
saldo gojeks
Menyatakan konteks pengemudi pengalaman
(guru gojek)
Menyatakan konteks banyak orderan (gojek)
Menyatakan konteks sepi pemesanan gojek
Tidak mempunyai refrensi
Menyatakan konteks macet mendapatkan
orderan gojek
Menyatakan konteks sulit mendapatkan
orderan gojek
Makna akibat morfologis PM akronim dari
Putus mitra berarti pemutusan mitra anggota
pengemudi gojek
Menyatakan makna sebenarnya Notif yaitu
notifikasi yaitu pemberitahuan atu kabar
tentang gojek
Menyatakan konteks Menagguhkan sebuah
pelanggaran
Makna akibat morfologis Ofik akronim dari
orderan fiktif berarti perintah pesanan bersifat
palsu dalam gojek
Makna akibat morfologis ngopang Akronim
ngojek pangkalan disin menunggu orderan di

BS-1.1
BS1.2
BS-1.3
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BS-4.19
BS-4.20

Ngetem
Ngebid

Kontekstual
Kontekstual

BS-4.21
BS-4.22
BS-5.23

Joki
Vermuk
Pecah

Kontekstual
Gramatikal
Kontekstual

BS-5.24
BS-5.25

Narik
Sistem

Kontekstual
Denotatif

BS-5.26

Performa

Denotatif

BS-5.27

Polos

Konotatif

BS-6.28

Member

Denotatif

BS-6.29
BS-6.30

Mod
Priorotas

Istilah
Leksikal

BS-6.31

Pembagian

Leksikal

BS-6.32

Bintang

Asosiatif

dekat tempat banyak orderan
Menyatakan konteks Menunggu penumpang
Menyatakan konteks mulai aktif mencari
orderan
Menyatakan konteks pengemudi supir gojek
Akronim verifikasi muka
Menyatakan konteks ordersn pertama dari 0
ke 1
Menyatakan konteks menjemput orderan jauh
Menyatakan makna sebenarnya Sistem berarti
susunan terartur dalam mendapat penumpang
Gojek.
Menyatakan makna sebenarnya performa
yaitu kinerja berarti sesuatu yang dicapai
dalam pekerjaan gojek
Bukan berarti polos (tidak berwarna)
menyatakan kejujuran dalam mencari orderan
Menyatakan makna sebenarnya Member
berarti anggota dalam komunitas gojek.
Istilah yang merujuk pada jenis aplikasi gojek
Makna sebenarnya yang menyatakan yang
didahulukan mendapatkan orderan
Makna sebenarnya yang menyatakan
perbuatan pembagian orderan
Makna mewujudkan driver mempunyai
penilaian baik

Lampiran 4. Transkrips Wawancara
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23- april- 2020
Rendi : Asalamualaikum pak gojek
Dota : Walaikumsalam
Rendi : Bagaimana pak, rame oderane pak?
Dota : Alhamdulilah, onok ae.
Rendi : perkenaklne pak kulo abdul wahid rendi dari Universitas Muhamadiyah jember,
Ajeng tangklet tentang pekerjaan gojek untuk tugas akhir saya, bagaimana pak?
Dota : Tanya gimana le.
Rendi : Tentang pekerjaan ojek online.
Dota : Silahkan
Rendi : Bapak berkerja sebagai gojek berapa tahun?
Dota : Kurang lebih 2 tahunan.
Rendi: Cukup lama ya pak, saya mau menanyakan apa saja bahasa asing gojek yang
sering bapak ucapkan untuk sesama pekerja ojek online, seperti bahasa asing Tuyul,?
Dota : kok tau dek, ?
Rendi : Saya juga pekerja ojek Online juga pak, saya Cuman mau mencari tahu
bahasa gojek dan artinya menurut pengetahuan bapak. Apa saja bahasa asing gojek yang
bapak ketahui?
Dota : Maksundya dek.?
Rendi : Contohnya Tuyul. Kata tuyul itu memiliki arti lokasi palsu seperti tuyul begitu
pak. Saya mau lebih tau banyak bahasa itu, apa saja bahasa ojek online yang bapak
ketahui?
Dota : Owh ya benar kata Tuyul memliki arti Lokasi palsu setelah itu Nembak
memiliki arti Rekayasa orderan, Tupo memiliki arti Tutup poin, Ngebles memiliki arti
Rame pesanan, Mlipir memiliki arti Berjalan mencari orderan di pinggiran, setau saya
Cuma itu saja dek
Rendi : Owh iya pak, terima kasih ya pak, telah memberi tahu saya bahasa Ojek online
ya.
Dota : iya dek gak papa,
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Rendi : Monggo pak
Dota : iyo le

27- april- 2020
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Rendi : Asalamualaikum pak gojek
Ansori : Walaikumsalam
Rendi : Bagaimana kabarnya?
Ansori : Alhamdulilah baik
Rendi : saya abdul wahid rendi pak dari Universitas Muhamadiyah jember, mau minta
tolong menanyakan tentang pekerjaan gojek untuk tugas akhir saya, bagaimana pak?
Ansori: Gimana caranya.?
Rendi : Bapak menjawab pertanyaan yang saya berikan, gimana pak.
Ansori: owh ya, silahkan
Rendi : Bapak berkerja sebagai gojek berapa tahun?
Ansori : kurang lebih 1 tahunan.
Rendi : Cukup lama ya pak, saya mau menanyakan apa saja bahasa asing gojek yang
sering bapak ucapkan untuk sesama pekerja ojek online, seperti bahasa gojek kata
Gacor?
Ansori : owh gitu ya.
Rendi : iya pak, Saya sebenarnys pekerja ojek online juga pak, saya Cuma mau mencari
tahu bahasa gojek dan artinya menurut pengetahuan bapak. Apa saja bahasa asing gojek
yang bapak ketahui?
Ansori : owh iya dek, bagaimana ?
Rendi : begini pak contohnya Tuyul. Kata tuyul itu memiliki arti lokasi palsu seperti
tuyul begitu pak. Saya mau lebih tau banyak bahasa itu, apa saja bahasa ojek online
yang bapak ketahui?
Ansori : Owh ya dek ada kata Top up memiliki arti Isi ulang saldo Gopay (gojek),
Withdraw memiliki arti Ambil saldo Gopay (gojek), Suhu memiliki arti Pengemudi
pengalaman, Gacor memiliki arti Banyak orderan, dan Anyep memiliki arti Sepi
pemesan, setahu saya Cuma itu saja dek.
Rendi : Owh iya pak, terima kasih ya pak, telah memberi tahu saya bahasa Ojek
onlinenya.
Ansori : iya dek gak papa,
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Rendi : Terima kasih telah membantu saya pak
Ansori : iya, semoga lancar tugas akhirnya
Rendi : Amiin. Monggo pak.
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4- Mei- 2020
Rendi : Asalamualaikum.
Fuad : Walaikumsalam
Rendi : piye rame?
Fuad : yo onok ae, sepi
Rendi : aku teko kampus Universitas Muhamadiyah jember, mau meminta tolong
Wawancara tentang pekerjaan gojek untuk tugas akhir , bagaimana ?
Fuad : Iya, silahkan
Rendi : Berkerja sebagai gojek berapa tahun?
Fuad : kurang lebih 2 tahunan.
Rendi : Cukup lama ya, saya mau menanyakan apa saja bahasa asing gojek yang sering
di ucapkan untuk sesama pekerja ojek online, seperti bahasa asing Tuyu dan
maknanyal?
Fuad: Maksundya dek.?
Rendi : contohnya Tuyul. Kata tuyul itu memiliki arti lokasi palsu seperti tuyul begitu .
Saya mau lebih tau banyak bahasa itu, apa saja bahasa ojek online yang sampean
ketahui?
Fuad : Owh ya ada kata Ambet memiliki arti Sepi orderan, Ceket memiliki arti Berhenti
mendapat orderan, GagukS memiliki arti ulit mencsri orderan, PM memiliki arti Putus
mitra, Notif memiliki arti Pemberitahuan kabar pengumuman gojek, Suspend memiliki
arti Pelanggaran, Ofik memiliki arti Orderan palsu (fiktif), setahu saya Cuma itu saja
dek.
Rendi : Owh iya itu aja, terima kasih ya pak, telah memberi tahu saya bahasa Ojek
onlinenya.
Fuad : iya gak papa, lancar
Rendi : Amiin
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8- Mei- 2020
Rendi : Asalamualaikum pak gojek
Dayat : Walaikumsalam
Rendi : aku mau mintak tolong ! menanyakan tentang pekerjaan gojek untuk tugas akhir
saya, pencarian data Kata dan makna bahasa GOJEK?
Dayat : Iya, silahkan
Rendi : Berkerja sebagai gojek berapa tahun?
Dayat : kurang lebih 2 tahunan.
Rendi : Cukup lama ya pak, saya mau menanyakan apa saja bahasa asing gojek yang
sering bapak ucapkan untuk sesama pekerja ojek online, seperti bahasa asing Tuyul,
bahasa gojek dan artinya menurut pengetahuan bapak. Apa saja bahasa asing gojek yang
bapak ketahui?
Dayat : Maksundya dek.?
Rendi : Begini Contohnya Tuyul. Kata tuyul itu memiliki arti lokasi palsu seperti tuyul
begitu pak. Saya mau lebih tau banyak bahasa itu untuk tugasku, apa saja bahasa ojek
online yang bapak ketahui?
Dayat : Owh ya yang aku tahu kata Ngopang memiliki arti menunggu order di tempat
rame, Ngetem memiliki arti Menunggu orderan di pangkalan gojek, Ngebid memiliki
arti Mulai Aktif mencari orderan, Joki memiliki arti Pengemudi supir gojek fiktif, dan
Vermuk memiliki arti Verifikasi muka, setahu saya Cuma itu saja dek.
Rendi : Owh iya, terima kasih ya, telah memberi tahu saya bahasa Ojek onlinenya.
Dayat : iya gak papa,
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12- Mei- 2020

Rendi : Asalamualaikum pak gojek
Hoir : Walaikumsalam
Rendi : haloo. Bgaiman kabarnya?
Hoir : alhamdulilah apik
Rendi : wes tupo?
Hoir : sepi
Rendi : Mau takon tentang Bahasa pekerjaan gojek untuk tugas akhir, piye?
Hoir : Iya, silahkan
Rendi : Bapak berkerja sebagai gojek berapa tahun?
Hoir : kurang lebih 2 tahunan.
Rendi : Cukup lama ya , saya mau menanyakan apa saja bahasa asing gojek dan makna
yang sering ucapkan untuk sesama pekerja ojek online, seperti bahasa asing Tuyul,
Contohnya Tuyul. Kata tuyul itu memiliki arti lokasi palsu seperti tuyul begitu pak.
Saya mau lebih tau banyak bahasa itu, apa saja bahasa ojek online yang bapak ketahui?
Hoir : Owh ya dek ada kata Narik memiliki arti Penjemputan orderan jauh, Sistem
memiliki arti Aturan cara mendapat order, Performa memiliki arti Hasil Prestasi driver,
dan Polos memiliki arti Mencari orderan dg jujur, setahu saya Cuma itu saja dek.
Rendi : Owh iya pak, terima kasih ya, telah memberi tahu saya bahasa Ojek onlinenya.
Hoir : iya gak papa
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15- juni- 2020

Rendi : Asalamualaikum pak
Mujib : Walaikumsalam
Rendi : Bagamanai kabarnya
Mujib : Alhamdulilah Baik.
Rendi : Mau minta tolong!
Mujib : Tolong apa?
Rendi : Mau mewawancarai bapak tentang bahasa Gojek serta pekerjaan ojek online,
bagaimana pak?
Mujib : Iya, silahkan
Rendi : Bapak berkerja sebagai gojek berapa tahun?
Mujib : kurang lebih 2 tahunan.
Rendi : Cukup lama ya pak, saya mau menanyakan apa saja bahasa asing gojek yang
sering bapak ucapkan untuk sesama pekerja ojek online, seperti bahasa asing
Tuyul,Contohnya Tuyul. Kata tuyul itu memiliki arti lokasi palsu seperti tuyul begitu
pak. Saya mau lebih tau banyak bahasa itu, apa saja bahasa ojek online yang bapak
ketahui?
Mujib : Bahasa gojek dan maknanya. Emhh
Rendi : minimal dua aja pak.
Mujib : Owh ya dek ada kata bahasa gojwk seperti Member memiliki arti Anggota
komunitas, Mod memiliki arti Aplikasi bajakan, Priorotas memiliki arti Orderan yang
diutamakan, Pembagian memiliki arti Orderan yg dibagi, dan Bintang memiliki arti
Penghargaan driver,setahu saya Cuma itu saja dek.
Rendi : Owh iya pak, terima kasih ya pak, Dua data bahasa Ojek online dan maknanya..
Mujib : iya dek gak papa,
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Lampiran 5. Foto Screenhot Akun Driver Ojek Online (Gojek)
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