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PENDAHULUAN
Suatu penelitian tentu tidak akan lepas dengan suatu pokok permasalahan, maka
dari itu dalam bab ini akan dibahas tentang alasan apa saja yang ada di dalam suatu
permasalahan tentang Identifikasi Bahasa Slang Pekerja Ojek Online Di Sumbersari
Jember Berikut ini merupakan penjelasannya
1.1 Latar Belakang
Bahasa merupakan sarana interaksi antara mitra tutur dan penutur. interaksi
bertujuan agar satu sama lain memahami maksud mitra tutur dan penutur. Bahasa
meliputi dua bidang yaitu gelombang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap serta
merangsang alat pendengar dan mempunyai arti yang terkandung dalam bunyi bahasa
tersebut sehingga menyebabkan reaksi dalam komunikasi. Serta bahasa cabang ilmu
bahasa yang berkaitan dengan komunikasi sosial merupakan ilmu sosilungistik.
Sosiolinguistik membahas hubungan bahasa dengan penutur bahasa sebagai
angota masyarakat. Hal ini memengaitkan fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat
komunikasi. Istilah sosolinguistik digunakan secara umum untuk mengkaji hubungan
antara bahasa dan masyarakat. Bahasa Indonesia tidak hanya dipakai oleh penguasa atau
pejabat, tetapi dipakai oleh rakyat jelata. Itulah sebabnya, mengapa muncul variasi atau
ragam bahasa (Sudaryanto, 2015) ragam bahasa adalah suatu ciri khas seseorang dalam
berimteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat. Seta komuunikasi dalam pekerjaan
Ojek online di jember.
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Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik itu pesan, ide,
maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya komunikasi dilakukan
secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila
tidak terdapat bahasa verbal, dapat menggunakan bahasa isyarat seperti tersenyum,
gesture tubuh, menggelengkan kepala, dan lain-lain. Definisi komunikasi secara umum
adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan
yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan
tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi
adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan
pesan serta bahasa slang dalam komunikasi Ojek online. Salah satu contoh bahasa slang
yaitu “ tupo ”, termasuk bahasa slang ojol, mempunyai arti mendapatkan bonus atau
selesai kerja. Banyak lagi ragam bahasa yang dimilik dalam lingkup pekerjaan ojek
online di Jember. Berdasarkan contoh tersebut, peneliti berasumsi akan banyak bahasa
slang yang ditemukan dan dapat dianalisis
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kemungkinan digunakan juga oleh kalangan orang tua (Sastratmaja, 2013, p. 5)
masyarakat tutur dalam interaksi sosial bahasa Indonesia, sering menggunakan bahasa
slang dalam pemakaian atau pemilihan bahasanya tersebut.

3

Bahasa yang bersifat arbitrer, memicu munculnya kosakata baru dimungkinkan
ada karena dapat dilakukan oleh siapa saja dari penutur bahasa tersebut. Kearbitreran
bahasa mengundang penutur yang kreatif menciptakan hal-hal yang baru. Hal ini
biasanya muncul Proses pemendekan kata, dan kata baru karena bermula dari keisengan
penutur. Kemudian, karena enak didengar dan sesuai dengan konteks pembicaraan, kata
iseng tersebut lalu digunakan oleh penutur lain. Akhirnya, ungkapan baru itu tersebar
dan digunakan oleh kelompok tersebut dalam tulisannya maupun percakapannya inilah
proses pembentukan bahasa slang. Proses pembentukan bahasa slang mencakup
pemendekan kata dan kosakata baru, maka dari itu peneliti mencari bahasa slang serta
mengkaji makna yang terkandung dalam bahasa slang.
Pengertian akan makna atau maksud yang disampaikan melalui kata, frase, dan
kalimat oleh seseorang terkadang salah dimengerti oleh orang lain karena makna
disampaikan dalam macam-macam gaya bahasa sehingga makna itu samar-samar,
penting, dan sukar dipahami Menurut Sugiyono (2009:368), makna adalah amanat,
moral, nilai, pelajaran, signifikansi substansi, takwil. Menurut Riemer (2010:12), makna
adalah suatu bagian dunia yang memberikan penjelasan atau arti dari kata.
Makna yang akan diteliti oleh penulis adalah makna bahasa slang dalam tuturan
pekerja ojek online di Jember sumbersari, para pekerja tukang ojek online sering
menggunakan bahasa slang awalnya merupakan semacam perbandingan. Bahasa slang
merupakan pemakaian yang bebeda-beda menurut topik dibicarakan, menurut hubungan
pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Serta menurut medium
pembicara bahasa slang merupakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan
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sehari-hari terutama dalam pekerja ojek online, sangatlah banyak bahasa slang yang
digunakan dalam pekerja ojek online.
Pada penelitian terdahulu oleh Widyono (2011) berjudul Analisis Ragam Bahasa
Pada Pedagang Asongan Di Terminal Tawang Alun Jember, Menyatakan bahwa bahasa
Para pedagang asongan menunjukkan ciri khusus saat menjajakan barang dagangannya.
Ciri khusus itu tampak pada saat mereka menggunakan kata-kata tertentu yang diulangulang. Walaupun pengulangan kata tersebut tidak perlu karena cenderung berlebihan.
Ragam bahasa yang dipakai pedagang asongan saat mereka menjajakan barang
dagangannya disebut ragam usaha (Consultatif Style). Pedagang asongan dalam
berinteraksi, kata-kata yang diucapkan tidak perlu ada perencanaan yang matang
tentang apa yang akan diungkapkan, sebab dari sinilah para pedagang asongan sering
kali membuat kekeliruan dalam pengucapan kata-katanya baik dari segi fonologi
maupun morfologinya.
Penelitian sebelumya oleh Widyono (2011), memberikan gambaran ragam
bahasa yang dipakai pedagang asongan memiliki ciri khusus yaitu adanya proses
morfologis pada jenis akronim. Selain itu, pada penelitian Widyono (2011)
memfokuskan pada kajian morfologis, tepatnya pada proses pembentukan kata. Adapun
perbedaan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pada jenis analisis semantik.
Peneliti mencari kasus sosiolinguistik tentang bahasa slang yang kemudian dikaji
dengan semantik yaitu mencari jenis makna yang terkandung dalam bahasa slang.
Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji makna bahasa slang yang memiliki
ciri-ciri pemendekan kata dan kosa kata baru. Serta bahasa slang juga dapat berupa
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makna istilah. Kosakata bahasa slang yang sering dipakai di masyarakat menjadi aneh,
lucu, bahkan ada yang berbeda dari makna sebenarnya. Berdasarkan uraian diatas,
peneliti memberikan judul “Identifikasi Bahasa Slang pekerja ojek online di Sumbersari
Jember” dengan harapan mampu memberikan pengetahuan baru tentang makna bahasa
slang yang terkandung dalam pekerjaan ojek online dengan malalui kajian semantik.
1.2 Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
a. Bagaimana makna yang terkandung dalam bahasa slang yang digunakan pekerja
ojek online di wilayah Sumbersari?
b. Bagaimana jenis makna bahasa slang yang digunakan pekerja ojek online di
wilayah Sumbersari?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
a. Mendeskripsikan bentuk makna yang terkandung dalam bahasa slang yang
digunakan pekerja ojek online di wilayah Sumbersari?
b. Mendeskripsikan jenis makna bahasa slang yang digunakan pekerja ojek online
di wilayah Sumbersari?
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1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai
berikut.
a. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil
penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan jenis makna
bahasa slang khususnya di bidang semantik.
b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk
dapat dikembangkan lebih lanjut, berkaitan dengan bentuk makna bahasa slang
yang dituturkan oleh bidang pekerjaan tertentu.
c. Bagi guru Bahasa Indonesia, Penelitian ini dapat menambah wawasan
pengetahuan bentuk makna yang terkandung khususnya bahasa slang yang
dituturkan oleh bidang pekerjaan Ojek online.
d. Bagi pekerja ojek online, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan
serta dapat menjadi acuan dalam memaknai bahasa slang dalam pekerja ojek
online.
1.5 Asumsi Penelitian
Peneliti berasumsi bahwa bahasa slang yang terdapat dalam pekerja ojek online
di Sumbersari Jember. Sangat beragam dan memilik makna khusus sehingga peneliti
tertarik untuk meneliti bahasa slang di ojek online. Kekhasan makna bahasa slang dikaji
melalui semantik serta mencari jenis makna yang terkandung dalam tuturan bahasa
slang pekerja ojek online tersebut. Selain itu, dengan menggunakan kajian semantik,
penelitian ini sangat unik, karena sebuah tuturan bahasa slang yang terdapat dalam ojek
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online merupakan kasus kajian sosiolinguistik, tetapi, dalam penelitian ini, tuturan
tersebut dikaji secara semantik di cari kekhasan jenis makna yang dalam bahasa slang
tersebut.
1.6 Ruang Lingkup
Ruang lingkup merupakan fokus penelitian dalam membahas masalah peneliti
yang berisi penjelasan variabel, data, dan sumber data. Adapun ruang lingkup dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Variabel dalam penelitian ini adalah bahasa slang pekerja ojek online di Jember.
b. Data dalam penelitian ini adalah tuturan pekerja ojek online (ojol) yang
terindikasi adanya bahasa Slang.
c. Sumber data penelitian ini adalah pekerja Ojek online (ojol) di Jember daerah
kampus terletak di Sumbersari.
d. Lokasi penelitian ini adalah di Sumbersari daerah kampus Jember.
1.7 Definisi Istilah
Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Bahasa slang adalah variasi bahasa yang bersifat khusus dan rahasia. Sering
digunakan oleh kalangan tertentu dan terbatas hanya kalangan tersebut yang
mengetahuinya. Bahasa slang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahasa
slang yang terdapat didalam pekerja ojek online
b. Makna kata adalah istilah yang menggambarkan sesuatu yang bersifat khusus
“kata” merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti atau makna,
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oleh karena itu makna kata merupakan bahasa yang diucapkan atau dituliskan
yang merupakan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam
berbahasa.
c. Ojek online yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh kalangan anak muda maupun
tua yang menggunakan sistem aplikasi online yang ada dalam hand phone dalam
sistem pemesanannya, mereka bertugas mengantar makan, barang, obat, dan
orang. Ojek online sering melakukan komunikasi lisan tau melalui ponsel saat
melakukan pekerjaannya.

