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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Mersudi patitising tindak pusakane titising hening: mencari sampai dapat 

kebenaran dengan ketenangan” 

(PPS Betako Merpati Putih) 

Penggabungan usaha, Keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah adalah obat 

yang paling ampuh untuk melawan putus asa 

(Penulis) 

PERSEMBAHAN 

1. Suamiku tercinta Erlandi Eka Rachmadan yang selalu 

mendampingi, melindungi, membimbingku dan memberi 

dukungan penuh. 

2. Anakku tersayang Assyfa Qaani Rachmadan yang selalu 

menjadi motivasi dan inspirasi. 

3. Mamahku tersayang yang telah memberi dukungan dan kasih 

sayang yang tiada tara. 

4. Semua keluarga besar yang sangat aku sayangi yang telah 

mendo’akan yang terbaik untukku. 

5. Sahabat terbaikku Diah Tri Pratiwi yang telah memberi 

semangat untuk berjuang bersama. 

6. Dan semua objek penelitianku yang tidak bisa disebut satu 

persatu, terimakasih banyak.  
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ABSTRAK 

 

Widi Suryaningsih. Penggunaan Ragam Bahasa dalam Jejaring Sosial 
Facebook oleh  Masyarakat Pesisir Pantai di Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pemakaian ragam 
bahasa dalam jejaring sosial facebook oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan 
Ambal kabupaten Kebumen; (2) mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi 
pemakaian ragam bahasa di dalam jejaring sosial facebook terhadap perilaku 
bahasa Jawa oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten 
Kebumen. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga 
mnghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, dokumentasi fotografi dan wawancara. Teknik observasi partisipasi 
(participant observer) dilakukan dengan cara peneliti memasuki wilayah 
penelitian dan ikut terlibat dalam penggunaan jejaring sosial facebook agar lebih 
mudah mendapatkan informasi atau data dari subjek penelitian tersebut. fotografi 
atau pemotretan monitor (print scene) dari hasil observasi. Teknik wawancara 
terbuka yaitu dimana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang di wawancarai, 
dan mengetahui apa maksud serta serta tujuan wawancara itu. Objek dalam 
penelitian ini adalah penggunaan ragam bahasa dalam jejaring sosial facebook. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kaibon, 
Petangkuran dan Ambal Resmi kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. Teknik 
analsis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.   

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil penelitian bahwa bahasa 
Jawa masih sering digunakan dalan akun jejaring sosial facebook masyarakat 
pesisir pantai selatan kecamatan Ambal kabupaten Kebumen, dan pemakain 
ragam bahasa informal seperti pemakaian singkatan dan akronim, kata fatis, 
pemakaian kosakata asing, bahasa slang, perubahan huruf sebagai variasi 
penulisan dan campur kode. Hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan ragam 
bahasa tersebut adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, faktor lingkungan, 
karakter mobile phone (handphone) yang terbatas dan keefektifan penulisan. 

 
Kata-kata kunci: facebook, ragam bahasa, bahasa informal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ix 
 

ABSTRAK 

 

Widi Suryaningsih. Penggunaan Ragam Bahasa dalam Jejaring Sosial 
Facebook oleh  Masyarakat Pesisir Pantai di Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2015. 

Panaliten ngandhraken perkawis (1) Ngginakaken ragam basa ing jejaring 
sosial facebook ingkang dipunginakaken masarakat pesisir segara ing kecamatan 
Ambal kabupaten Kebumen. (2) bab-bab ingkang dados dasar ngginakaken ragam 
basa ing lebetipun jejaring sosial facebook kaliyan tumindaipun basa Jawa 
ingkang dipunginakaken masarakat pesisir segara ing kecamatan Ambal 
kabupaten Kebumen. 

Panaliten menika migunakaken metode deskriptif kualitataif satemah 
ngasilaken data deskriptif. Teknik pengumpulan data menika dipunlampahi kanthi 
ngginakaken teknik observasi, dokumentasi utawi fotografi lan ugi teknik 
wawancara. Teknik observasi partisipasi (participant observer) 
dipuntumindakaken kanthi cara paneliti mlebet wonten ing sak ugeran penaliten 
lan ugi tumut salebeting jejaring sosial facebook supados langkung gampil 
pikantuk informasi utawi data saking subjek peneliten. Teknik Fotografi inggih 
menika pemotretan monitor (print scene) saking asil observasi. Teknik wawancara 
kabikak inggih menika subyek mangertosi anggenipun saweg dipunwawancarai, 
lan mangertosi ancasipun wawancara. Objek wonten ing panaliten menika 
ngginakake ragam basa wonten ing jejaring sosial facebook. Subjek panaliten 
wonten ing paneliten  menika masarakat desa Kaibon, Petangkuran lan Ambal 
Resmi kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. Teknik analsis data wonten ing 
panaliten menika ngginakaken metode deskriptif.   

Adhedhasar asil analisis deskriptif angsal asil saking panaliten inggih 
menika bilih basa Jawa taksih asring dipunginakaken wonten ing salebeting akun 
jejaring sosial facebook masarakat pesisir segara kidul kecamatan Ambal 
kabupaten Kebumen, lan ngginakaken ragam basa informal tuladhanipun inggih 
menika ngagem singkatan lan akronim, tembung fatis, ngagem kosakata asing, 
basa slang, perubahan huruf sebagai variasi penulisan dan campur kode. Babagan  
ingkang dados adhedhasar ngginakaken ragam basa inggih menika kangge 
ndherek owah lingsiring zaman, faktor lingkungan, karakter mobile phone 
(handphone) ingkang wonten watesipun lan keefektifanipun panulisan. 

 
Kata kunci: facebook, ragam bahasa, bahasa informal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat untuk berinteraksi masyarakat dengan lingkungan 

kehidupannya. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat vital bagi 

manusia dalam kehidupannya, karena itu bahasa dan komunikasi adalah satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kaitannya dengan budaya Jawa, 

bahasa sangat berperan dalam aspek kebudayaannya dimana keberadaan 

hidup orang Jawa tidak luput dari kehidupan sosial yang membutuhkan 

bahasa. 

Budaya orang Jawa memiliki corak dan ragam. Kehidupan sosial dan 

budaya orang Jawa sendiri dilatarbelakangi kebiasaan hidup yang 

sedemikian rupa. Kebiasaan menjadi ciri khas dan warna tersendiri bagi 

kehidupan sosial dan budaya orang Jawa. Pada umumnya masyarakat Jawa 

masih berusaha keras untuk terus melestarikan budayanya. Salah satu 

budaya yang dikhawatirkan mulai terkontaminasi dengan budaya luar adalah 

berbahasa yaitu bahasa Jawa. Begitu juga bahasa Jawa dengan seiring waktu 

para penggunanya sudah tidak seperti aslinya yaitu dengan tata bahasa yang 

benar dan tata karma (undhak usuk) yang baik. 

Penggunaan bahasa Jawa khususnya komunikasi dengan tata krama 

(undha usuk) yang baik pada masa modern ini mulai luntur. Lunturnya dapat 

karena kurangnya bimbingan dari orang tua dan pengaruh-pengaruh budaya 
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dari luar yang masuk begitu cepat. Pengaruhnya melalui media seperti 

majalah, televisi bahkan yang sangat berkembang adalah melalui media 

internet. 

Teknologi berkembang pesat secara terus menerus dan tidak dapat 

ditolak oleh masyarakatnya, salah satunya adalah internet (interconnected 

networking). Internet ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam 

beberapa rangkaian (id.wikipedia.org/wiki/internet). Internet digunakan 

untuk mencari informasi yang mencangkup seluruh dunia dan dapat juga 

untuk berkomunikasi. Sarana komunikasi internet adalah jejaring sosial, 

jejaring sosial adalah alat komunikasi terpopuler saat ini. Perkembangan 

jejaring sosial  membuat masyarakat berbondong-bondong memasuki dunia 

baru tersebut untuk mencari teman lama, relasi dan keluarga karena jejaring 

sosial tersebut adalah suatu struktur sosial yang berfungsi sebagai media 

komunikasi, menjalin pertemanan, bertukar pikiran dan informasi dan juga 

berbisnis. Beberapa situs jejaring sosial yang paling banyak diminati adalah 

Friendster, Myspace, Facebook, Twitter, Flickr, Plurk, dan sebagainya. 

Jejaring sosial facebook adalah situs jejaring sosial yang sangat 

mudah di akses oleh masyarakat secara luas melalui media komputer dan 

perangkat mobile web seperti laptop atau telepon genggam (handphone) 

yang dimiliki. Jejaring sosial facebook sangat luas dan mudah diakses 

disegala kalangan diseluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Pengaruh 

jejaring sosial facebook pun sangat besar pula. Pengaruhnya dalam bidang 

teknologi, pengetahuan, hiburan, fashion, gaya hidup dan cara 
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berkomunikasi dengan bahasa trend yang ter up date anak muda masa kini. 

Jejaring sosial facebook adalah salah satu alat komunikasi yang luas dimana 

penggunaanya dapat saling terbuka untuk mengetahui kegiatannya satu sama 

lain, tempat untuk saling meluahkan isi hati bahkan hingga dapat menjadi 

tempat untuk meninggikan keberadaan status sosialnya dan berbagi 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya dalam bentuk tulisan 

maupun gambar yang secara sadar untuk dibagikan dalam publik jejaring 

sosial tersebut. Tidak hanya itu sekarang ini jejaring sosial facebook juga 

untuk berbisnis secara on line. Akan tetapi tidak jarang juga jejaring sosial 

facebook untuk sarana negatif seperti penipuan, penculikan serta pengaruh 

budaya asing yang tidak terbenteng secara baik.  

Kecamatan Ambal adalah salah satu kecamatan di kabupaten 

Kebumen yang berada di dataran rendah pesisir patai selatan. Perkembangan 

teknologi diruang lingkup kecamatan Ambal sendiri sudah berkembang 

pesat yaitu dengan adanya layanan internet gratis atau dikenal WIFI 

(wireless fidelity) di kantor kecamatan maupun ditingkat sekolah formal 

sudah dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Pada masa kini mobile phone 

(handphone) adalah sarana terpopuler untuk mengakses internet atau 

jejaring sosial oleh masyarakat kecamatan Ambal. 

Peneliti fokus kepada tiga desa di pesisir pantai selatan, yaitu desa 

Kaibon, Petangkuran dan Ambal Resmi. Di tiga desa tersebut jejaring sosial 

facebook sudah dikenal hampir menyeluruh dikalangan masyarakatnya. 

Latar belakang pendidikan, profesi dan  status sosial masyarakatnya yang 



4 
 

 
 

bervariasi, dan budaya Jawa (kejawen) yang masih fanatik hingga kini tidak 

menjadi alasan untuk tidak mengenal jejaring sosial facebook. Bukti trasidi 

atau kejawen yang masih kental adalah adanya sesaji dalam setiap ritual 

wayang kulit, kepangpor (jaran kepang) dan acara selametan. 

Ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan masyarakatnya sebagian 

besar hanya lulus dari sekolah menengah pertama (SMP), bahkan masih 

banyak juga ditemui masyarakatnya atau anak muda yang tidak lulus dari 

sekolah menengah pertama (SMP). Tidak jarang anak muda di tiga desa 

pesisir pantai tersebut secara intelektual masih jauh tertinggal dari anak 

muda di daerah perkotaan. Beberapa pemudanya tidak mengetahui benda 

yang dianggap sudah familiar oleh sebagian orang di perkotaan atau 

masyarakat yang terpelajar yaitu kata flashdisk, camdig, cardread dan 

sebagainya. keunikan berbahasa juga terjadi di daerah tersebut yaitu pada 

pelafalan vokal /a/ atau /o/ menjadi /e/ seperti pada kata pada (sama) 

menjadi pade. Yang jarang ditemui di daerah lainnya. 

Sisi menarik dari tiga desa tersebut adalah letaknya yang paling 

selatan di kecamatan Ambal dan sebagian besar masyarakatnya adalah 

petani. Tiga desa tersebut memiliki potensi penghasil emping mlinjo, sayur 

mayur dan buah-buahan terbesar di kecamatan Ambal. Sebagian kecil 

masyarakatnya adalah berprofesi dagang dan guru honorer maupun pegawai 

negeri sipil. Menariknya profesi tersebut tidak menyulitkan mereka untuk 

mengenal jejaring sosial facebook. Jejaring sosial facebook bukan lagi hal 

yang tabu yang diketahui oleh masyarakatnya. Jejaring sosial facebook itu 
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sendiri sudah meluas dikalangan pedesaan dan juga dalam semua strata 

sosial, hal tersebut dilatarbelakangi kebutuhan akan informasi dan keinginan 

untuk mengikuti perkembangan zaman. Jejaring sosial facebook yang paling 

banyak diakses oleh masyarakat kecamatan Ambal dibandingkan dengan 

jejaring sosial lainnya karena lebih merakyat dan mudah diakses. 

Penulis tertarik untuk meneliti penggunaan bahasa Jawa dalam 

jejaring sosial facebook. Penggunaan bahasa Jawa dalam jejaring sosial 

tersebut sangat berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan dalam 

kehidupan berbahasa sehari-hari. Banyak terjadi fenomena di dalamnya 

seperti penggunaan singkatan dan akronim, campur kode, penggunaan 

afiksasi dialek Jakarta hal ini disebabkan pengaruh pergaulan atau media 

elektronik yang rata-rata menggunakan dialek Jakarta. Penggunaan dialek 

Jakarta dianggap lebih prestisius. Selain itu juga terdapat penggunaan unsur-

unsur bahasa lain sebagai kode dasarnya, kata fatis, slang, pemakaian 

emotikon, idiom, pribahasa dan perubahan huruf sebagai variasi penggunaan 

bahasa. Ragam bahasa tersebut secara sadar maupun tidak telah digunakan 

oleh masyarakat kecamatan Ambal. 

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas peneliti ingin 

mengkaji pemakaian ragam bahasa di dalam jejaring sosial facebook oleh 

masyarakat di pesisir pantai kecamatan Ambal kabupaten Kebumen dan hal-

hal yang melatar belakangi pemakaian ragam bahasa tersebut. 

 

 



6 
 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Dari penelitian ini, masalah-masalah yang mungkin dapat muncul 

adalah sebagai berikut:  

1. Menurunnya pemakaian bahasa Jawa secara formal oleh masyarakat di 

pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 

2. Semakin banyaknya minat masyarakat untuk mengakses jejaring sosial 

facebook. 

3. Pemakaian ragam bahasa dalam jejaring sosial facebook oleh masyarakat 

pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 

4. Dampak positif dan negatif dari jejaring sosial facebook terhadap 

perilaku bahasa Jawa oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan 

Ambal kabupaten Kebumen. 

5. Perkembangan penggunaan facebook terhadap perilaku berbahasa Jawa 

oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten 

Kebumen. 

6. Profesi masyarakat terhadap penggunaan facebook oleh masyarakat 

pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 

7. Hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian ragam bahasa di dalam 

jejaring sosial facebook terhadap perilaku bahasa Jawa oleh masyarakat 

pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan pembatasan terhadap permasalahan yang 

muncul pada identifikasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dibuat batasan masalah agar 

permasalahan lebih terfokus. Fokus kajian dibatasi pada permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Pemakaian ragam bahasa dalam jejaring sosial facebook oleh 

masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 

2. Hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian ragam bahasa di dalam 

jejaring sosial facebook terhadap perilaku bahasa Jawa oleh 

masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan di atas,  permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemakaian ragam bahasa dalam jejaring sosial facebook 

oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten 

Kebumen? 

2. Hal-hal apa sajakah yang melatarbelakangi pemakaian ragam bahasa di 

dalam jejaring sosial facebook terhadap perilaku bahasa Jawa oleh 

masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti kemukakan, tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemakaian ragam bahasa dalam 

jejaring sosial facebook oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan 

Ambal kabupaten Kebumen. 

2. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang melatarbelakangi 

pemakaian ragam bahasa di dalam jejaring sosial facebook terhadap 

perilaku bahasa Jawa oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan 

Ambal kabupaten Kebumen. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini semoga dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang perkembangan internet. Perkembangan jaringan 

sosial yang mendunia yaitu facebook. Jejaring sosial facebook pada masa 

kini melejit tidak terbendung, yang meluas tidak hanya dikalangan 

perkotaan namun di daerah pedesaan pun tidak asing lagi. Sebagian 

kalangan telah banyak yang menggunakannya, dari kalangan berada, 

menengah maupun bawah. Pegawai negeri sipil, pelajar atau mahasiswa, 
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pengusaha, pedagang, wirasawasta hingga sebagian petani semua seakan 

diboyong kedunia baru tersebut. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi 

para orang tua dan para pendidik khususnya dapat membimbing putra 

putrinya dalam memaksimalkan teknologi informatika dan internet 

khususnya jejaring sosial facebook. Dapat memberi masukan dan 

membimbing generasi muda untuk memilah dan memilih yang baik dan 

buruknya. Agar dapat diperoleh generasi muda yang berwawasan tinggi 

serta berahklaq mulia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan sebuah pengajian terhadap penelitian 

terdahulu yang sudah ada sebelum penelitian ini. Penulis telah melakukan 

tijauan pustaka untuk memperoleh penelitian yang dianggap relevan dengan 

penelitian tentang pragmatik maupun jejaring sosial facebook. 

1. Skripsi Nur Khoiroh Bekti Wiyati (2013) yang berjudul “Analisis 

Prinsip Kerjasama dalam Pembentukan Percakapan Berbahasa Jawa 

Facebook Social Network”. Penelitian tersebut menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yang menjadi subjek penelitian adalah pengguna 

akun facebook yang terdata sebagai teman peneliti (bekty AaNdraw 

thauchoi) yang berjumlah 404 hingga maret dan akun-akun tersebut 

bukan merupakan prifacy accont. 

Pada analisis Bekti menemukan jejaring sosial facebook memiliki 

penutur (penulis status) dan mitra tutur (pemberi komentar) yang 

berkomunikasi membetuk percakapan dengan bahasa tulis analisis 

mengenai penggunaan prinsip kerjasama dapat menjelaskan bagaimana 

percakapan terbentuk secara komunikatif, berjalan dengan baik dan 

lancar, efektif, dan efisien dengan menaati kaidah penggunaan PKS 

tersebut. Dalam pembahasan hasil penelitian tersebut Bekti memberikan 

pengetahuan inventeris bentuk-bentuk penggunaan prinsipkerjasama 

pada percakapan berbahasa Jawa di facebook dan fungsi-fungsi tuturan 

10 
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yang berlaku dalam penataan maupun pelanggaran maksim prinsip 

kerjasama Grice. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempunyai persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah 

keduanya sama-sama merupakan penelitian bahasa dalam penggunaanya 

atau dinamakan dengan penelitian pragmatik pada wacana berbahasa 

Jawa. Penelitian ini sama-sama menggunakan jejaring sosial facebook 

sebagai media komunikasinya. Sedangkan perbedaanya penulis 

menganalisis pemakaian ragam bahasa dalam jejaring sosial facebook 

oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen 

dan hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian ragam bahasa tersebut. 

2. Skripsi Djuwita Utami (2010) yang berjudul “Karakteristik Penggunaan 

Bahasa pada Status Facebook” Penelitian tersebut menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yang menjadi objek penelitian adalah status 

pengguna jejaring sosial fecebook dalam akun penulis (Djuwita Utami), 

yang dikirim melalui mobile phone (via mobile web) dan faktor sosial 

berdasarkan tingkat usia dan pendidikan. 

Teknik analisis yang digunakan oleh Djuwita Utami adalah teknik 

deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan semua data menurut 

kategori masing-masing dan dianalisis terkait maksud dan tuturan yang 

ada. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah mendeskripsikan 

data-data yang telah diperoleh dari teknik perekaman dan pencatatan 

yang berkaitan dengan titik perhatian dalam penelitian ini. Data yang 
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pelah dikumpulkan diidentifikasikan dan di klasifikasikan berdasarkan 

segi ragam bahasa dan tingkat usia dan pendidikan. Penentuan aspek  

ragam bahas ini didasarkan pada kajian teori yang ada. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempunyai persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah 

keduanya sama-sama merupakan penelitian bahasa dalam penggunaanya 

atau dinamakan dengan penelitian sosiolinguistik dengan peggunaan 

ragam bahasa pada jejaring sosial facebook. Sedangkan perbedaanya 

penulis menganalisis pemakaian ragam bahasa Jawa dalam jejaring 

sosial facebook oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan Ambal 

kabupaten Kebumen dan hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian 

ragam bahasa tersebut, sedangkan penelitian Djuwita Utami 

menganalisis penggunaan ragam bahasa Indonesia dan membatasi faktor 

sosial berdasarkan tingkat usia dan pendidikan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Bahasa 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia yang 

dipelajari melalui suatu ilmu yang disebut linguistik. Dengan kata 

lain, linguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari bahasa sebagai 

alat komunikasi manusia. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya 

bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara 
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tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa adalah sarana komunikasi yang 

vital bagi manusia, dengan bahasa dapat mempermudah 

bersosialisasi dengan sesama manusia. 

Menurut (Kridalaksana, 1993: 21) mengemukakan bahwa 

“bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 

berkomunkasi dan mengidentifikasikan diri.” Sebagai sistem 

lambang, bahasa merupakan representasi diri yang dilambangkan, 

bahasa senantiasa mengacu kepadanya. Bahasa dibandingkan dengan 

kenyataan belum dapat dikatakan alat yang mutlak sempurna. 

Namun apabila dilihat dari segi peranannya dalam masyarakat, 

bahasa sudah dapat dianggap sebagai alat komunikasi yang paling 

ampuh dibandingkan dengan alat komun ikasi lain sepert telepon, 

dan lain sebagainya. 

De Saussure (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 2) pada awal 

abad ke-20 ini telah menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu 

lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga 

kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta 

peninggalan dan sebagainya. Pertengahan abad ini para pakar di 

bidang bahasa merasa perlu adanya perhatian yang lebih terhadap 

dimensi kemasyarakatan bahasa. Dimensi kemasyarakatan bukan 

hanya memberi “makna” kepada bahasa tetapi juga memyebabkan 

terjadinya ragam-ragam bahasa. 
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Ditinjau dari sudut lain ragam-ragam bahasa ini bukan hanya 

dapat menunjukan adanya perbedaan sosial dalam masyarakat.  

Ragam-ragam bahasa juga memberi indikasi mengenai situasi 

berbahasa dan mencerminkan tujuan, topik, kaidah, dan modus-

modus penggunaan bahasa. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa bahasa adalah alat untuk berinterksi manusia dalam kegiatan 

hidup bermasyarakat. Tanpa adanya bahasa manusia sulit untuk 

berkomunikasi dengan sesama manusia. Maka, bahasa dapat 

diartikan sebagai alat komunikasi yang sangat vital bagi manusia. 

Komukiasi akan berjalan dengan baik jika adanya bahasa. Bahasa 

dan komunikasi adalah satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan, 

kaitannya sangat erat. 

b. Fungsi bahasa 

Wardhaugh (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 15) 

mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, 

baik tertulis maupun lisan. Bagi sosiolinguistik bahasa adalah alat 

atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran. Fungsi-fungsi bahasa 

itu antara lain, dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, 

kode, dan amanat pembicaran. 

Sedangkan menurut Halliday (dalam Sudaryanto, 1990: 17-

188) meyakini bahwa hakikat fungsi khas bahasa tercermin pada 
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struktur bahasa ada tiga, yang pertama fungsi ideasonal yaitu 

berkaitan dengan peranan bahasa untuk pengungkapan “isi”, 

pengungkapan pengalaman penutur tentang dunia nyata, termasuk 

dunia dalam dari kesadarannya sendiri. Kedua adalah fungsi 

interpersonal yaitu kaitannya dengan peranan bahasa untuk 

membangun dan memelihara hubungan sosial termasuk peranan-

peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Ketiga 

dalah fungsi tekstual yaitu berkaitan dengan tugas bahasa untuk 

membentuk bebagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur 

situasi (features of the situation) yang memungkinkan digunakannya 

bahasa oleh para pemakainya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, 

perasaan, atau gagasan. 

c. Pengertian masyarakat bahasa 

Menurut (Chaer, 2007: 59-60) Masyarakat biasanya diartikan 

sebagai sekelompok orang dalam jumlah yang banyaknya relatif, 

yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah tempat tinggal, atau 

yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. Masyarakat bahasa 

adalah sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang 

sama. Titik berat pengertian masyarakat bahasa yaitu pada “merasa 

menggunakan bahasa yang sama”. Konsep masyarakat bahasa dapat 
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menjadi luas dan data menjadi sempit. Masyarakat bahasa bisa 

melewati batas propinsi, batas negara bahkan juga batas benua. 

Sedangkan menurut (Kridalaksana, 1993: 134) masyarakat 

bahasa adalah suatu kelompok orang yang mereka merasa memiliki 

bahasa yang sama atau bahasa bersama atau dapat juga sekelompok 

orang yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau berpegang 

pada pada standar bahasa yang sama. 

Keragaman suku bangsa Indonesia dan wilayah yang sangat luas 

dan memiliki penutur bahasa yang beragam pula. Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang 

yang tinggal disuatu daerah. Masyarakat tersebut merasa memiliki 

kesamaan latar belakang sejarah dan bahasa.  

 

2. Bahasa Jawa 

a. Pengertian bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang dipakai di daerah-daerah 

provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa timur. Di Jawa Timur, khusus 

daerah Besuki sampai Prabalingga bagian utara memakai bahasa 

campuran antara bahasa Jawa dan Madura. Sebagaian kecil bahasa 

Jawa juga dipakai di Banten dan Cirebon utara. Selain itu menurut 

Sudaryanto (dalam Sutardjo, 2004: 344) bahasa Jawa dipakai oleh 

para pendatang atau transmigran dari Jawa di kota-kota lain atau 

provinsi-provinsi lain di Indonesia, seperti DKI, daerah Lampung 

Sumatra Selatan, Kalimantan, Sulawesi dan Irian, dan sebagainya. Di 
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luar negara Indonesia, negara Suriname adalah negara yang juga 

menggunakan bahasa Jawa. 

Menurut (Purwadi,2007: 45) bahasa Jawa adalah alat untuk 

bergaul dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat, dan dituntuk 

untuk mengikuti kaidah sosial tertentu dan jika seseorang tidak 

mengikuti kaidah tersebut dapat terkena sanksi. Kaidah dalam 

penggunaan bahasa adalah penggunaan tataran ngoko krama, atau 

unggah-ungguhing basa harus ditaati. 

Bahasa Jawa adalah bahasa yang mengenal adanya tingkat 

tutur (speech levels) yaitu undha-usuk atau unggah-ungguhing basa. 

Tingkatan tutur ini merupakan variasi berbahasa yang perbedaannya 

ditentukan oleh anggapan penutur dan relasinya terhadap orang yang 

diajak berbicara (Poedjosoedarmo, dalam Sutardjo, 2004: 344). 

Dalam bahasa Jawa perbedan-perbedaan itu tampak dari bentuk 

leksikonnya. Berdasarkan bentuk leksikonnya inilah adanya tingkat 

tutur ngoko, madya, dan krama dalam bahasa Jawa. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian dari bahasa 

Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang digunakan oleh 

penduduk yang bersuku Jawa, dan digunakan juga oleh orang Jawa 

yang tinggal di daerah lain pulau Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa 

yang memiliki tingkat tutur (speech levels). Tingkat tutur tersebut 

digunakan menurut fungsinya. Fungsi tersebut terjadi pada situasi 
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tertentu, ketika sesorang penutur sedang berkomunikasi dengan 

“siapa” dan “dimana”. 

b. Perkembangan bahasa Jawa 

Pada masa modern saat ini perkembangan bahasa Jawa mulai 

menurun, disebakan para orang tua maupun pendidik mulai terbiasa 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Menurut 

Uhlenbeck (dalam Sutardjo, 2004:344), sejak awal abad XX 

pemakaian rapi unggah-ungguh itu tidak pernah dilakukan secara 

baik hingga sebelum perang dunia kedua, masyarakat Jawa dari 

golongan atas biasa beralih ke bahasa Melayu atau bahasa Belanda 

untuk menghindari pemakaian bahasa ibu mereka dan untuk 

membebaskan diri mereka dari kesopanan berbahasa. 

Pada dasawarsa limapuluhan, kebanyakan sudah tidak 

memperdulikan lagi kerapian unggah-ungguh itu. Dalam pemakaian 

unggah-ungguh bahasa Jawa secara garis besar ada 2, yaitu ragam 

ngoko dan krama. Ragama ngoko ada 2, yaitu ngoko lugu dan ngoko 

alus. Ragam krama juga ada dua, yaitu kama lugu dan krama alus. 

Selanjutnya (Sutardjo, 2012: 44) sejak tahun 1945 bahasa 

Jawa hanya berkedudukan sebagai suatu bahasa daerah. Sejak itu 

fungsinya diambil alih oleh bahasa Indonesia. Di dalam soal-soal 

kedinasan, keilmuan dan beberapa aspek kehidupan yang bersifat 

resmi. Terutama di kota-kota, tugas bahasa Jawa diambil alih oleh 

bahasa Indonesia. Bahasa Jawa hanya berfungsi sebagai perantara 
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aspek-aspek: kehidupan yang sifatnya tidak dinas, kedaerahan, 

kekeluargaan, dan tradisional. Sejak itu pula kegairahan dalam karya 

sastra tulis lambat-laun menurun. Prestise bahasa Jawa baik dimata 

orang Jawa maupun dimata orang lain lambat-laun menjadi pudar. 

Akhir-akhir ini kekhawatiran akan semakin mundurnya bahasa Jawa 

muncul disana-sini pada diri tokoh-tokoh bahasa Jawa. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

bahasa Jawa. Pada saat ini pemakaian bahasa terbatas pada bidang 

tertentu. Bahasa Jawa hanya berfungsi sebagai perantara aspek-

aspek: kehidupan yang sifatnya tidak dinas, kedaerahan, 

kekeluargaan, dan tradisional. 

 

3. Sosiolinguistik 

a. Pengertian Sosiolinguistik 

Menurut (Suwito, 1983: 2-4) Sosiolinguistik adalah studi 

tentang sifat-sifat khusus (karakteristik) variasi bahasa, sifat-sifat 

khusus fungsi bahasa dan sifat-sifat khusus pemakaian bahasa dalam 

jalinan interaksi serta perubahan-perubahan antara ketiganya di 

dalam masyarakat tuturnya. Sosiolinguistik dapat mengacu kepada 

pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu 

lain yang menyangkut kehidupan sosial, dansebaliknya, mengacu 

kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. 

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya 
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ditentukan oleh faktor-faktor linguistik tetapi juga oleh faktor-faktor 

non-linguistik, antara lain adalah faktor-faktor sosial. Faktor-faktor 

sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya status sosial, 

tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan 

sebagainya. Di samping itu, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor situasional, yaitu siapa berbicara dengan bahasa apa, 

kepada siapa, kapan, dimana, dan mengenai masalah apa seperti apa. 

Adanya faktor-faktor sosial dan faktor-faktor situasional 

mempengaruhi pemakaian bahasa, sehingga timbullah variasi-variasi 

bahasa. 

Menurut (Kridalaksana, 1993: 201), sosiolingustik adalah ilmu 

yang mempelajari hubungan antara aspek-aspek sosial dengan 

kegiatan bahasa. Sosiolinguistik dapat juga disebut ilmu yang 

mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa 

dan perilaku sosial. 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi 

dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan 

sangat erat. Sosiolinguistik itu butuh pemahaman, perlu terlebih 

dahulu dibicarakan apa yang dimaksud dengan sosiologi dan 

linguistik itu. Sosiologi itu adalah kajian yang objektif dan ilmiah 

mengenai manusia di dalam masyarakat, dan mengenai lembaga-

lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi 

berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung 
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dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan 

segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-

cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mengetahui 

bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri dalam 

tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. 

Menurut (Chaer dan Agustina, 2010: 2), linguistik itu sendiri 

adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa, atau bidang ilmu yang 

mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, 

secara mudah dapat dikatakan bahawa sosiolingustik adalah bidang 

ilmu antar disiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan 

penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Menurut (Suwito, 1983: 

2), sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam 

hubungannya dengan pemakaiannya di dalam masyarakat. Hal ini 

berarti bahwa sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama 

sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Bahasa juga dipandang 

sebagai dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Di dalam 

masyarakat seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah dari yang lain. Seseorang merupakan anggota dari kelompok 

sosialnya. Ditinjau dari hal tersebut maka pemakaian bahasanya 

tidak diamati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan 

kegiatannya di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa bahasa 

tidak saja dipandang sebagai gejala individual tetapi juga merupakan 

gejala sosial.  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa sosiolinguistik merupakan cabang linguistik. sosiolinguistik 

membahas tentang variasi, bentuk, fungsi bahasa dan masyarakat 

pengguna bahasa. Sosiolinguistik adalah cabangang linguistik yang 

mempelajari bahasa dan hubungannya dengan pemakain bahasa 

tersebut dalam masyarakat. 

 

4. Ragam Bahasa 

a. Pengertian Ragam Bahasa 

Bahasa sangat beragam, suatu Negara, suatu daerah, suatu 

suku ataupun kelompok memliki identitas bahasa. ada beragam 

bahasa yang dipergunakan, bahkan pada suatu daerah tertentu kita 

dapat mendengar berbagai ragam bahasa yang dipergunakan orang. 

Ragam bahasa merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan 

salah satu dari sekian banyak variasi yang ada dalam pemakaian 

bahasa. Ragam bahasa ditentukan oleh pemakaiannya yang tercipta 

karena kebutuhan penutur untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi 

dalam konteks sosialnya. 

Menurut (Suwito, 1983: 148) ragam bahasa di awali dengan 

unsur sebuah tuturan yang meliputi penutur, pendengar, tempat 

bicara, pokok pembicaraan, suasan bicara dan sebagainya. Dalam 

pembicaraan seorang penutur selalu mempertimbangkan kepada 

siapa, di mana, tentang masalah apa, kapan dan dalam suasana 



23 
 

 
 

bagaimana. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka timbul 

ragam-ragam pemakaian bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. 

Ragam bahasa oleh Suwito dibagi menjadi dua yaitu ragam baku 

(formal) yang biasanya digunakan dalam situasi kantor, di depan 

kelas, berdiskusi, rapat dan dipergunakan dalam surat resmi, 

administrasi pemerintahan dan karya ilmiah. Ragam tidak baku 

(informal) biasanya digunakan dalam situasi santai seperti dalam 

rumah tangga, di pinggir jalan dan sebagainya. 

 Poedjosoedarmo (dalam Djuwita 2010: 14-15). Berpendapat 

bahwa variasi bahasa lainnya adalah ragam. Ragam merupakan 

variasi bahasa yang didasarkan pada situasi bicara ragam itu 

digunakan. Nada situasi tutur dapat dibedakan menjadi situasi 

formal, informal, dan indah, yang kemudian ragam bahasa yang 

diwadahinya pun sejajar dengan situasi yang mewadahi, yaitu: ragam 

formal, informal, dan indah. Ragam formal biasanya digunakan 

dalam situasi yang resmi. Dalam ragam formal penutur dengan 

lawan tuturnya berjarak dan terbilang memenuhi tuntutan tata bunyi, 

tata kata, tata kalimat, pemilihan kata tutur harus standar serta bahasa 

bertuturnya dituntut lengkap dan menaati kaidah kebahasaan. 

Dengan demikian ragam formal dapat disebut juga ragam lengkap, 

ragam resmi, atau ragam standar. 

Lain halnya dengan ragam formal, ragam informal 

dipergunakan dalam situasi yang santai. Biasanya dalam ragam 
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informal percakapan yang terjadi di antara orang yang sudah akrab 

atau antara peserta-peserta peristiwa tutur yang telah memiliki saling 

pengertian yang cukup banyak, biasanya ringkas-ringkas dan sering 

disingkat-singkat. Ragam informal menyimpang dari tuntutan tutur 

standar dan menyimpang dari kaidah kebahasaan. Oleh karena itu, 

ragam ini sering disebut juga dengan ragam ringkas. Sedangkan 

dalam upacara-upacara adat, upacara keagamaan, bahasa yang 

digunakan bersifat indah atau sakral. 

Menurut  (Kridalaksana, 1993: 184) menyatakan bahwa ragam 

bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian, 

menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, 

kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium 

pembicara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor-

faktor sosial dan situasional menimbulkan variasi-variasi bahasa. 

Adanya variasi bahasa menunjukkan pemakaian bahasa itu bersifat 

aneka ragam (heterogen). Keanekaragaman bahasa nampak dalam 

pemakaiannya baik secara individu atau kelompok. Setiap orang 

berbeda cara pemakaian bahasanya, perbedaan itu dapat dilihat dari 

intonasi, pilihan katanya, susunan kalimat, cara mengungkapkannya, 

dan sebagainya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa ragam bahasa adalah proses penyesuaian diri seseorang 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor topik 



25 
 

 
 

pembicaraan, tempat terjadinya pembicaraan, dengan siapa 

berbicara, kapan dan dalam suasana seperti apa. 

b. Ragam Informal 

Perbedaan ragam formal dan informal ialah ragam formal 

memiliki kaidah yang pasti dan konsisten, sebaliknya ragam informal 

relatif longgar, seolah-olah tidak ada kaidah yang pasti dalam 

pemakaiannya. Penutur bahasa sewaktu-waktu dan tiap saat dapat 

membuat kaidah sendiri dalam bertutur. Ragam informal terbentuk 

karena orang tidak mau terbelenggu oleh watak konservatif ragam 

baku dan selalu ingin bersifat inovatif, sehingga timbullah 

penyimpangan-penyimpangan yang berwujud penyusutan atau 

penyingkatan. 

Poedjosoedarmo (dalam Djuwita, 2010: 16―17) menjelaskan 

ragam informal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Adanya penanggalan-penanggalan baik penanggalan bab ide 

pokok, penanggalan kalimat, penanggalan klausa atau frase, 

penanggalan kata, penanggalan fonem dan suku kata. Semakin 

banyak penanggalan terjadi, semakin santailah suasana tutur 

yang menyertai wacana itu. Sebaliknya, semakin sedikit 

penanggalan terjadi, semakin formallah suasana tutur yang 

menyertainya. 

2) Kalimat-kalimat yang terpakai di dalam tipe tutur ini biasanya 

ditandai oleh penggunaan kata tunjuk ini dan itu, partikel sih, 
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deh, dong, kok, dan juga interjeksi seperti lho, lha, aduh, e, dan 

sebagainya. 

3) Istilah sapaan (term of address) yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan sifat akrab antara satu orang dengan orang kedua 

biasanya juga digunakan di dalam ragam bahasa informal. Kata-

kata yang terpakai pun biasanya juga berbentuk ringkas (le, nok, 

nduk, mas, bu, jeng, dan sebagainya). 

4) Adanya bentuk-bentuk campur aduk dari berbagai bahasa, baik 

bahasa asing, maupun daerah. 

5) Adanya struktur sintaktik yang menyimpang dari kelaziman 

kebahasaan. Jadi, fungsi gramatikal seperti S, P, dan O tidak 

terpenuhi. 

6) Topik pembicaraan yang tidak tentu, berganti topik secara tiba-

tiba dari satu topik ke topik lainnya. Bahkan kadang-kadang 

tuturan bersifat tidak relevan dengan topik pembicaraan. 

7) Pilihan komponen wacana pun tidak lugas, artinya boleh dipakai 

katakata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat yang 

mengandung bermacam-macam konotasi dan menimbulkan 

berbagai kesan yang aneh. 

Menurut (Suwito, 1983: 149) ragam tak baku atau ragam 

informal adalah suatu situasi komuikasi yang terjadi di tempat yang 

santai, dan tidak memerlukan suatu ragam bahasa yang baku, seperti 

situasi santai dalam rumah, di pinggir jalan dan lapangan olah raga 
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dan berbagai hal santai lainnya. Pemakaian bahasa dalam jejaring 

sosial facebook umumnya menggunakan ragam bahasa informal. Hal 

tersebut disebabkan bahasa informal lebih komunikatif dan akrab 

selain itu karena situasi yang dihadapi bukanlah dalam situasi yang 

resmi.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

ragam informal adalah ragam santai yang biasanya 

mengesampingkan kaidah kebahasaan yang benar, namun ada 

baiknya dalam menggunakan bahasa, penutur juga harus 

memperhatikan situasi yang melatarbelakanginya. 

1) Singkatan dan Akronim 

Singkatan dan akronim merupakan bagian dari proses 

abreviasi. Istilah abreviasi yang dipakai oleh (Kridalaksana, 

1993: 1) adalah: 

“Proses morfologi berupa penanggalan satu atau beberapa 
bagian dari kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru 
yang berstatus kata. Abreviasi menyangkut penyingkatan, 
pemenggalan, akronimi, kotraksi, lambang huruf.” 

 

Penelitian ini akan membahas bentuk kependekan 

(abreviasi) yang akan dibatasi mengenai singkatan dan akronim. 

Singkatan dan akronim pada media jejaring sosial facebook 

dilakukan untuk mempersingkat pengetikan, juga sebagai variasi 

penulisan. 
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a) Singkatan 

Salah satu bentuk abreviasi yang digunakan dalam 

status jejaring sosial facebook adalah singkatan. 

(Kridalaksana, 1993: 162) menyebutkan bahwa: 

“Singkatan adalah satu di antara hasil pemendekan yang 
berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja 
huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi 
huruf.” 

 

Ada beberapa bentuk singkatan yang digunakan pada 

media chatting dan yang diambil dari situs 

(www.kaskus.us/showthread.php?t=1667011) sebagai 

berikut: 

(1) Singkatan yang menggunakan huruf awal kapital 

Singkatan berikut ini sesuai dengan pola pertama, 

dibentuk dari huruf awal pada sebuah kata. Penulisan 

singkatan itu biasanya menggunakan huruf kapital dan 

tidak disertai tanda titik. Contoh: 

- ABG (Anak Baru Gede) 

- EGP (Emang Gue Pikirin) 

- GF (Girl Friend) 

(2) Bentuk penggalan 

Bentuk singkatan ini disebut juga pemendekan kata. 

Dalam istilah komputer, kata yang disingkat semacam ini 

banyak ditemukan, misalnya disk untuk disket. Contoh: 
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- Perpus ‘Perpustakaan’ 

- Co ‘Cowok/Laki-laki’ 

- Ce ‘Cewek/Perempuan’ 

- Ok ‘Okay’ 

(3) Angka sebagai pengganti kata dan suku kata 

Penggunaan angka untuk menggantikan sebuah kata 

atau suku kata ini dipilih berdasarkan kesesuaian bunyi 

dengan kata atau suku kata yang digantikannya. 

Penyingkatan semacam ini merupakan pola baru dalam 

proses penyingkatan sebuah kata. Hal tersebut tampak 

pada contoh berikut ini. 

- 1 /one/, /wan/ (satu, wan) 

- 2 /two/, /too/, /to/ (dua, juga, kepada) 

- 4 /four/, /for/ (empat, untuk) 

(4) Gabungan huruf dan angka 

Singkatan berikut ini dibentuk dari gabungan antara 

huruf dan angka. Angka yang dipilih adalah angka yang 

memiliki lafal yang sama dengan kata atau suku kata 

yang digantikannya. Proses penyingkatan semacam ini 

kerap menimbulkan kebingungan karena orang harus 

menebak-nebak terlebih dahulu sebelum mengetahui 

makna sebenarnya. Hal itu lebih tepat disebut sebagai 
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permainan bahasa yang dipergunakan oleh pemakai 

media chatting dan SMS. Contoh: 

- B4 ‘before’ (sebelum) 

- 5n ‘fine’ (baik) 

(5) Singkatan yang mengubah beberapa huruf 

Singkatan semacam ini melesapkan huruf-huruf yang 

membentuknya atau mengubah kata atau suku kata 

menjadi sebuah huruf yang lafalnya mirip. Kata yang 

dibentuk menjadi lebih singkat. Contoh: 

- Plz ‘Please’ 

- thx ‘Thanks’ 

- gpp ‘ga pa pa’ (Nggak/Tidak apa-apa) 

(6) Singkatan yang menghilangkan unsur vokal dalam sebuah 

kata 

Bentuk singkatan dengan pola penghilangan 

vokallah yang paling banyak digunakan pengguna media 

chatting dan SMS. Di samping mudah menyingkatnya, 

hal ini disebabkan karena hampir semua kata dapat 

disingkat menjadi bentukan semacam ini. Tentu saja hal 

ini dapat menimbulkan keambiguan, misalnya cr adalah 

singkatan dari cara, cari, dan ciri. Contoh: 

- bgt ‘Banget’ 

- blg ‘Bilang’ 
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- blm ‘Belum’ 

 

b) Akronim 

Menurut (Kridalaksana, 2001: 5) Akronim adalah 

kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau 

bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang 

sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa yang bersangkutan. 

Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk 

singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim 

dilafalkan sebagai satu kata. Berikut bentuk akronim yang 

digunakan dalam media chatting dan SMS. 

(1) Akronim yang berasal dari awal huruf setiap kata. 

Pemendekan huruf awal dari setiap kata yang 

dilafalkan sebagai sebuah kata disebut akronim. Jenis 

akronim tersebut hanya sedikit ditemukan dalam data 

media chatting dan SMS. Berikut ini adalah contohnya. 

- ASAP ‘As Soon As Possible’ (Secepat mungkin) 

- JAP ‘Jadikan Aku Pacarmu’ 

- LOL ‘Laugh out Lot’ (tertawa terbahak-bahak) 

(2) Akronim yang ditulis dengan huruf kecil. 

Akronim ini dari penggalan suku kata atau 

penggalan satu huruf saja. Pemendekan ini dinamakan 

akronim karena dilafalkan sebagai sebuah kata. Penulisan 
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singkatan semacam ini sebaiknya dituliskan dengan huruf 

kecil semua. Berikut ini adalah contohnya. 

- nomat ‘nonton hemat’ 

- jaim ‘jaga image’ 

- titi dj ‘hati-hati di jalan’. 

2) Campur Kode 

Aspek lain dari saling ketergantungan bahasa dalam 

masyarakat multilingual ialah terjadinya gejala campur kode 

(code-mixing). Dalam (KBBI, 2008: 1221) campur kode adalah 

penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk 

memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, pemakaian kata, 

klausa, idiom, sapaan dan sebagainya. hal tersebut terjadi dengan 

sadar dan dapat juga tidak sadar dalam artian pemakain campur 

kode tersebut di anggap penutur sebagai bahasa utamanya yang 

telah mendarah daging. 

Menurut (Chaer, 2010: 114-115) kesamaan yang ada 

antara alih kode dan campur kode adalah digunakannya dua 

bahasa atau lebih, atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu 

masyarakat tutur. Banyak ragam pendapat mengenai beda 

keduanya. Namun, yang jelas, kalau dalam alih kode setiap 

bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki 

fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar, dan 

sengaja dengan sebab-sebab tertentu seperti yang sudah 
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dibicarakan diatas. Sedangkan di dalam campur kode ada sebuah 

kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi 

dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat 

dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan, 

tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuh kode. Seorang 

penutur misalnya, yang dalam berbahasa Indonesia banyak 

menyelipkan serpihan-serpihan bahasa daerahnya, bisa dikatakan 

telah melakukan campur kode. Akibatnya, akan muncul satu 

ragam bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan (kalau bahasa 

daerahnya adalah bahasa Jawa) atau bahasa Indonesia yang 

kesunda-sundaan (kalau bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda). 

Ada beberapa wujud campur kode menurut (Suwito, 1983: 

75), yaitu : 

a) Penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata 

Contoh : walaupun kere, wajah saya ganteng lho… 

b) Penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa 

Contoh : kalau uang saya hilang, tak jothosi kamu! 

c) Penyisipan unsur-unsur yang berwujud bentuk baster 

Contoh : banyak klab malam yang ditutup. 

d) Penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan kata 

Contoh : dari tadi orang itu kok wara-wiri. 

e) Penyisipan yang berwujud ungkapan atau idiom 
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Contoh : yah apa boleh buat, better laat dan noit (lebih baik 

terlambat daripada tidak sama sekali. 

f) Penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa 

Contoh : pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing 

ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani (di depan memberi teladan, di tengah mendorong, 

di belakang mengawasi). 

3) Bahasa Slang 

Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan 

rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu 

yang sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui oleh kalangan 

diluar kelompok itu. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan 

dalam slang ini selalu berubah-ubah. Slang memang lebih 

merupakan bidang kosakata daripada bidang fonologi maupun 

gramatika. Slang bersifat temporal dan lebih umum digunakan 

oleh para kaula muda, meski kaula tua pun ada pula yang 

mengguankannya. Karena slang ini bersifat kelompok dan 

rahasia, maka timbul kesan bahwa slang ini adalah bahasa 

rahasiannya para pencoleng dan penjahat, padahal sebenarnya 

tidaklah demikian. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan pula 

kosakata yang digunakan dalam slang sering kali berubah. Dalam 

hal ini yang disebut bahasa prokem dapat dikategorikan bahasa 

slang (Chaer, 2010: 66-67). 
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Dalam (KBBI, 2008: 1325), slang, merupakan ragam 

bahasa tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman dipakai 

oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk 

komunikasi intern dengan maksud agar yang bukan anggota 

kelompok tidak mengerti. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa bahasa slang adalah bahasa gaul. Bahasa yang banyak 

dipakai oleh anak muda dan biasanya digunakan untuk 

menyamarkan makna. Bahasa slang terdiri dari berbagai macam 

variasi. Diantaranya yakni pembalikan kata, pemendekan kata, 

bahasa selebritis, dan penambahan suku kata. Pembalikan kata 

ini biasanya digunakan untuk menyamarkan nama ataupun 

kalimat yang mereka anggap rahasia. Untuk mengetahui 

maknanya, biasanya kata tersebut dibaca dari belakang. 

Pembalikan kata ini setelah dirangkai kedalam kalimat menjadi 

agak aneh dan lucu juga tampak tidak bermakna. Bagi yang 

kurang memahaminya pasti sulit mengerti maksud dari kata 

tersebut. Selain pembalikan kata, ada pula penyingkatan kata 

yang berbau slang. Kata-kata yang mengalami pemendekan kata 

tersebut akan menghasilkan kata baru, akan tetapi tidak merubah 

makna sesungguhnya atau makna awalnya. Bahasa rakyat atau 

bahasa daerah yang berbau slang sering juga mewarnai bentuk 

variasi bahasa di dunia maya tersebut. 
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4) Kata fatis 

Istilah kata fatis belum banyak dimengerti oleh masyarakat 

secara luas namun secara tidak sadar telah banyak digunakan 

oleh masyarakat itu sendiri. Menurut (KBBI, 2008: 1445) kata 

fatis adalah penggunaan suatu bahasa yang bertujuan untuk 

mengadakan dan memelihara kontak bahasa yang tidak formal 

agar tetap terjadi kontak komunikasi tidak formal terdengar 

santai dan akrab antara pembicara dan pendengar. 

Sedangkan menurut Poedjosoedarmo (dalam Djuwita, 

2010: 16-17) kalimat-kalimat yang terpakai di dalam tipe tutur 

informal biasanya ditandai oleh penggunaan kata tunjuk ini dan 

itu, agar dapat menimbulkan situasi yang akrab dan santai. Kata 

tunjuk atau sering disebut sebagai kata fatis, yang meliputi 

partikel sih, deh, dong, kok, dan juga interjeksi seperti lho, lha, 

aduh, e, dan sebagainya. Kata fatis tersebut tidak terjadi pada 

ragam bahasa formal, walaupun kadang dapat terjadi di 

karenakan untuk memelihara situasi yang hangat agar tidak kaku 

dalam suatu situasi formal seperti rapat, seminar dan sebagainya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kata fatis adalah sebuah kelas kata yang bertugas 

mempertahankan dan mengukuhkan sebuah komunikasi non 

formal agar tetap terjaga kesantaian anatara penutur dan 

pendengar. Kata fatis dalam percakapan non formal dapat 
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terdapat pada awal, tengah dan akhir sebuah kalimat. Contoh kata 

fatis adalah ah, sih, deh, dong, kok, lah, aduh, terimakasih, dan 

sebagainya. 

Mengacu pada teori Poedjosoedarmo (dalam Djuwita, 2010: 14-

17) ragam bahasa dibagi menjadi tiga, yaitu ragam formal, ragam 

informal dan ragam indah. Dari paparan teori di atas peneliti membatasi 

ragam bahasa informal yang meliputi singkatan dan akronim, afiksasi, 

emotikon, kata fatis, bahasa slang, penggunaan dialek Jakarta, campur 

kode, pemakaian kosakata asing, idiom, dan peribahasa. Peneliti 

membatasi ragam bahasa informal yaitu meliputi pemakaian singkatan 

dan akronim, bahasa slang, campur kode dan kata fatis. 

 

5. Hal-hal yang Melatarbelakangi Penggunaan Ragam Bahasa 

Zaman terus menerus berkembang, masyarakat Indonesia dan 

khususnya masyarakat Jawa mengalami perubahan atau pergeseran, 

terutama tata krama yang yang berkaitan dengan berbicara dan 

mengeluarkan pendapat. Kembali pada sikap bangsa Indonesia terhadap 

bahasa Indonesia cenderung ambivalen, sehingga terjadi dilematis. 

Artinya, di satu pihak kita menginginkan bahasa Indonesia menjadi 

bahasa modern, dan dapat mengikuti perkembangan jaman serta mampu 

merekam ilmu pengetahuan dan teknologi global, tetapi dipihak lain 

kita telah melunturkan identitas dan citra diri itu dengan lebih banyak 
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mengapresiasi bahasa asing sebagai lambang kemodernan (Yana, 2012: 

136-139). 

Perilaku konsumen adalah suatu perilaku yang manusiawi. 

Perilaku tersebut merupakan hasil dari interaksi kompleks dari banyak 

faktor, yaitu dilatarbelakangi lingkungan sosial, kebudayaan dan gaya 

hidup atau personal dan psikologis yang bermacam-macam, 

penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari juga sangat 

berkembang pesat (Agustini, 2007: 27-33). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sekarang ini masyarakat Indonesia sebagian besar telah menjadi 

masyarakat yang konsumtif. Mereka mulai menyukai dengan 

menggunakan bahasa asing dalam sebuah kata-kata atau penamaan 

sebuah tempat usaha baru. Mengikuti segala perkembangan teknologi 

informatika, dan alat komunikasi modern lainnya, yang membuat 

berbahasa Jawa dan tata krama telah mengalami pergeseran atau luntur. 

Karena remaja mulai peka dengan kata-kata yang memilki makna 

ganda. Mereka menyukai penggunaan metafora ironi, dan  permainan 

dengan kata-kata untuk mengekspresiakan pendapat meraka dengan 

bahasa Indonesia atau bahasa sing. Terkadang mereka menciptakan 

ungkapan-ungkapan baru yang sifatnya tidak baku. Bahasa yang seperti 

inilah yang kemudian banyak dikenal dengan istilah bahasa gaul. Di 

samping merupakan bagian dari proses perkembangan kognitif, 

munculnya penggunaan bahasa gaul juga merupakan ciri dari 
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perkembangan psikososial remaja. Hal tersebut dilatarbelakngi oleh 

faktor perkembangan zaman, faktor lingkungan dan  karakteristik gaya 

penulisan saat ini. 

 

6. Facebook 

Dalam (Pendar, 2009: 13-21), facebook adalah sebuah layanan 

jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang 

dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook, Inc. Pengguna dapat 

membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman 

dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka 

memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan 

grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan 

tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. 

Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada 

mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas 

di Amerika Serikat dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu 

sama lain. 

Facebook memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun 

menjadi pengguna terdaftar di situs ini. Facebook didirikan oleh Mark 

Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa ilmu 

komputer Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. 

Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard 

saja. Jarinagan facebook kemudian diperluas ke perguruan lain di 
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Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan 

membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka 

untuk siswa sekolah menengah atas. Lambat laun hinnga kini  akhirnya 

untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. 

Facebook adalah situs jaringan sosial dimana penggunanya bisa 

saling berinteraksi, kirim mengirim pesan, bertemu dan memelihara 

persahabatan dengan teman lama, mencari teman baru, chating, 

bermain bersama, berbagi file dan foto, mencari partner bisnis, 

melancarkan bisnis atau promosi, bermain game online bersama teman, 

dan sebagainya. 

Facebook adalah salah satu web jejaring sosial yang diluncurkan 

pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Menurut 

catatan statistik, pengguna facebook hingga Oktober 2007 sebesar 50 

juta orang.” (Fredy Yusman Kapang, 2009: 1). Fungsi dari facebook 

yaitu menjalin jaringan pertemanan, mencari teman lama, mengetahui 

kabar terbaru dari teman, berbagi profil dan foto, video, bisnis, bahkan 

berfungsi untuk kampanye. Pengguna facebook tidak hanya dari 

kalangan remaja tetapi juga orangdewasa. 

(Fredy Yusman Kapang, 2009:17) mengemukakan facebook 

mempunyai fitur yang berbeda dari jejaring sosial lainnya. Fitur-fitur 

tersebut di antaranya: 

1) Home (Beranda) 
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Home atau beranda adalah halaman pertama saat pengguna 

membuka situs facebook. Beranda adalah halaman pribadi. Melalui 

beranda, pengguna dapat melihat dan mengendalikan kegiatan-kegiatan 

dalam facebook. Dalam menu Beranda terdapat news feed yang berisi 

informasi perubahan terbaru pada profil teman-teman lainnya, status 

updates yang berisi daftar semua aktivitas pengguna facebook, foto, 

serta fitur-fiturmenarik lainnya. 

2) Profil 

Profil adalah halaman yang dapat dilihat orang lain tentang 

pengguna di facebook. Profil menggambarkan semua hal yang mereka 

tahu tentang pengguna di kehidupan nyata, dan hal yang ingin 

disampaikan tentang diri pengguna. Profil di sini berbicara segala 

informasi tentang diri pengguna, seperti informasi umum (Jenis 

kelamin, kota asal, status hubungan, pandangan politik, dan agama), 

Informasi Kontak (E-mail, Alamat sekarang, Yahoo, dan situs web), 

Informasi Pendidikan dan Pekerjaan (Perguruan tinggi, Perusahaan dan 

Jabatan), Informasi Pribadi (Aktivitas, Minat, Musik favorit, Acara TV 

favorit, Film favorit, Buku favorit, Kutipan favorit, dan Tentang saya). 

3) Wall (Dinding) 

Pada menu Profil terdapat sebuah fitur yang disebut wall atau 

dinding. Dinding merupakan media pertukaran informasi yang berisi 

pesan singkat, komentar, atau testimoni dari teman-teman. 

4) Friends (Teman) 
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Facebook dirancang dengan tujuan untuk mencari rekanan atau 

teman dengan sistem jaringan. Teman adalah hal yang paling mendasar 

dalam jaringan sosial facebook. 

5) Inbox (Pesan Masuk) 

Inbox atau pesan masuk merupakan fitur untuk melihat pesan 

masuk yang dikirim oleh teman sesama facebook. 

Adapun fasilitas lain yang terdapat dalam facebook adalah Chatting, 

Group, Games (Permainan), Musik, Video, dan sebagainya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa facebook adalah 

website jaringan sosial. Para pengguna jejaring sosial facebook dapat 

berteman dengan kerabat dekat maupun kerabat jauh dapat juga 

mengikuti komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk 

melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Pengguna 

jejaring sosial facebook juga dapat mengirim pesan kepada teman. Fitur 

dalam jejaring sosial facebook juga dapat menambahkan teman, dapat 

juga memperbarui profil pribadi agar dapat mengetahui tentang diri 

sesama pengguna jejaring sosial facebook. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian Penggunaan jejaring sosial facebook oleh masyarakat 

pesisir  pantai di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 

2011: 4), mendefinisikan metodologi kualitatif sabagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku  yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 

(2013: 5), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam pengelompokan penelitian, tempat penelitian merupakan ciri 

khas penelitian. Penelitian dapat dilakukan di lapangan, perpustakaan, 

laboratorium terutama untuk lafal, intonasi kalimat, klausa, frase, atau kata 
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yang dapat dipertimbangkan dari segi pitch, stress, yang dapat membedakan 

makna kategorial kelas kata (Djajasudarma, 2006: 7). 

Tempat penelitian dilaksanakan di kecamatan Ambal, kabupaten 

Kebumen. kecamatan Ambal terdiri dari 32 desa. Desa yang terletk di pesisir 

pantai terdiri dari 6 desa dan peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 3 

desa pesisir pantai selatan kecamatan Ambal yaitu terdiri dari desa Ambal 

Resmi, Petangkuran, dan Kaibon. Alasan penulis memilih ketiga desa 

tersebut yaitu selain lokasi desa paling selatan di kecamatan Ambal juga 

mayoritas penduduknya bertani sayuran dan penghasil emping mlinjo 

terproduktif di kecamatan Ambal. Data dapat diperoleh melalui pengamatan 

akun narasumber melalui status maupun komentar dalam jejaring sosial 

facebook kemudian bertemu langsung dengan pemilik akun. Setelah itu data 

akan diolah di dalam perpustakaan. 

Tabel 1 

Waktu Penelitian: 

Kegiatan 
Bulan dalam tahun 2014 

Juli Agust Sep Okto Nov Des 
Penyusunan 

proposal 

      

Analisis data       

laporan 

Penelitian 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian 

survey sosial, subjek penelitian ini adalah manusia. Sedangkan dalam 

penelitian psikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula 

hewan sebagai subjek, di samping manusia (Saifuddin Azwar, 2007: 34-35). 

Subjek penelitian yaitu masyarakat dari tiga desa tersebut dan sedang 

berdomisili dan berkartu tanda penduduk dari tiga desa tersebut. 

Objek dalam penelitian ini adalah tuturan pada akun jejaring sosial 

facebook. Objek tersebut berupa status atau pun komentar masyarakat 

(facebooker) pada group ditiga desa tersebut yaitu dari desa Kaibon, 

Petangkuran dan Ambal Resmi. Pengambilan data pada penelitian ini 

dengan memilih data (reduksi) yaitu pemilik akun sedang berdomisili di tiga 

desa tersebut dan kemudian mewawacarai secara langsung para pemilik 

akun jejaring sosial facebook tersebut untuk memperoleh data tentang hal-

hal yang melatar belakangi pemakaian ragam bahasa tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Kerlinger (dalam Arikunto, 2010: 265) mengatakan bahwa 

mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua 

bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, 

menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Teknik pengumpulan 

dalam penelitian ini ada beberapa cara agar data yang diperoleh data yang 
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sahih atau valid dan merupakan gambaran yang sebenarnya dari 

Penggunaan Ragam Bahasa dalam Jejaring Sosial Facebook oleh 

Masyarakat Pesisir Pantai di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. 

Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, dokumentasi fotografi dan 

wawancara. 

Teknik Observasi atau pengamatan adalah suatu penelitian secara 

sistematis menggunakan kemampuan indra manusia, (Endraswara, 2006: 

133). Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati langsung 

situasi dan kondisi dari awal hingga akhir waktu penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (participant observer). 

Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti memasuki wilayah 

penelitian dan ikut terlibat dalam penggunaan jejaring sosial facebook agar 

lebih mudah mendapatkan informasi atau data dari subjek penelitian 

tersebut. 

Data awal yang diperoleh peneliti adalah daftar nama pemuda dan 

pemudi pada grup setiap desa dalam jejaring sosial facebook dari ketiga desa 

tersebut. Jumlah pengguna jejaring sosial facebook dari tiga desa tersebut 

pada masing-masing group yaitu, desa Ambal Resmi sebanyak 51 orang, 

desa Petangkuran sebanyak 42 orang dan desa Kaibon sebanyak 35 orang. 

Dari masing-masing desa penulis mengambil sampel sebanyak 9 orang dari 

masing-masing desa 3 orang dengan alasan ke 9 narasumber tersebut saat 

peneliti melakukan penelitian sedang berdomisili di 3 desa tersebut. Data 

diperoleh dari sampel 3 desa tersebut berupa status maupun komentar dari 
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pihak pemilik akun atau pun orang lain yang terlibat dalam status tersebut 

menjadi sumber data. 

Dilanjutkan meng Add (meminta pertemanan melalui jejaring sosial 

facebook) dan megikuti atau meng up date status dan komentar mereka 

dalam jejaring sosial facebook. Pengambilan data dalam jejaring sosial 

facebook dimulai  dari bulan Juni tahun 2014 hingga bulan Desember 2014. 

Data selanjutnya yaitu didokumentasikannya berupa fotografi atau 

pemotretan monitor (print scene) dari hasil observasi. 

Data kedua diperoleh dari hasil wawancara (interviuw). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terbuka. (Moleong, 

2013: 189) wawancara terbuka yaitu dimana para subyeknya tahu bahwa 

mereka sedang di wawancarai, dan mengetahui apa maksud serta serta 

tujuan wawancara itu. Wawancara ini ditunjukan kepada para pengguna 

jejaring facebook yang sudah terdata pada tabel dari desa Kaibon, 

Petangkuran dan Ambal Resmi. 

E. Instrumen Penelitian 

Hal utama yang perlu disiapkan dalam penelitian adalah 

mempersiapkan instrumen.  Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

dipergunakan dalam pengumpulan data. Ada beberapa keunggulan manusia 

sebagai instrumen dibandingkan instrumen lain nonhuman seperti kuesioner, 

teks dan semacamnya. Instrumen manusia mampu menangkap makna, 

interaksinya memuat nilai, memiliki sifat responsif, adaptif, lebih holistik, 

kesadaran pada konteks tidak terkatakan, mampu memproses segera, namun 
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menjelajahi jawaban idiosinkratik, dan mampu mengejar pemahaman yang 

lebih mendalam (Ismawati, 2011: 11).  

Penyajian data itu dilakukan semata-mata untuk dan demi 

kepentingan analisis maka substansi data tersebut harus valid dan reliabel 

oleh karena itu, penyajian hendaklah diwujudkan atas prinsip atau asas 

ketercukupan: data harus tercukupi secara layak baik dalam hal jumlah 

maupun dalam hal jenis tipenya (Sudaryanto, 1993: 6). 

Peneliti menggunaan manusia sebagai instrumen penelitian. Selain itu 

peneliti menggunakan alat bantu yang berupa perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software). 

Peralatan penelitian diklasifikasikan dari perangkat keras (hardware) 

antara lain berupa PC (komputer), modem untuk sambungan internet agar 

mudah mengakses jejaring sosial facebook. Tabel untuk mengimput data 

yang diperoleh. Peralatan lainnya adalah perangkat lunak (software) dalam 

penelitian ini digunakan Microsoft Word 2007 untuk media pemotretan 

layar dengan (print scene). Peratan lainnya adalah perangkat lunak 

(software) yaitu layanan internet Opera Mini untuk masuk ke jaringan 

internet dan log in facebook. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penyajian teknik analisis data memuat berbagai teknik analisis yang 

digunakan setelah data diperoleh pada tahap pengumpulan data (Moleong, 

2013: 247). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif, 
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yaitu dengan cara mendeskripsikan data menurut kategori masing-masing 

yang akan dianalisis terkait maksud status dan komentar yang ada dan yang 

telah difokuskan pada status dengan pemakaian ragam bahasa para 

facebooker dan kemudian mewawacarai secara langsung para pemilik akun 

jejaring sosial facebook tersebut untuk memperoleh data tentang hal-hal 

yang melatar belakangi pemakaian ragam bahasa tersebut. 

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang telah 

diperoleh dari teknik fotografi dan pencatatan yang menjadi inti dari 

penelitian ini. Data yang ada kemudian dikumpulkan dan diidentifikasikan 

dan diklarifikasikan sesuai dengan kajian ragam bahasa dan hal-hal yang 

melatarbelakanginya. Penentuan aspek ragam bahasa ini berdasarkan kajian  

teori yang telah ada. 

 

G. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan menggunakan 

metode penyajian informal. Menurut (Sudaryanto, 1993: 145), metode 

penyajian informal adalah penyajian dengan kata-kata biasa walaupun 

dengan terminologi yang teknis sifatnya. Dari hasil analisis data yang ada 

penggunaan bahasa slang tidak peneliti temukan.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan hasil penelitian, hasil penelitian ini dikelompokkan ke 

dalam dua macam pokok permasalahan, yaitu (1) Pemakaian ragam bahasa 

dalam jejaring sosial facebook oleh masyarakat di pesisir pantai kecamatan 

Ambal kabupaten Kebumen, (2) Hal-hal yang melatarbelakanginpemakaian 

ragam bahasa di dalam jejaring sosial facebook terhadap perilaku bahasa Jawa 

masyarakat di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. Hasil penelitian 

disampaikan dalam bentuk tabel di bawah ini. 

1. Data  Pemakaian Ragam Bahasa dalam Facebook oleh Masyarakat di 

Pesisir Pantai Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. 

Tabel 2 

a. Singkatan dan Akronim 

No
. 

No. 
data 

Tanggal 
data Aktivitas dalam facebook Singkatan & 

akronim 
1. 1 9 Juni 

2014 
Adhi Secoterist Independen 
Status: 
Huh   pengen maen ke 
purworejo tp mlh gx da 
tmnnya;( 
 
Komentar: 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxaxa: qoe 
adhi rahmanto du c ch qbon 
Adhi Secoterist Independen: 
yaph mang np & mf sp ya 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxaxa: 
Novi we rx knal pow uist 

Tapi [tp] 
Malah [mlh] 
Ada [da] 
Teman [tmn] 
Kowe (kamu) 
[qoe] 
Nngak (tidak) 
[gx] 
Udu (bukan) 
[du] 
Sih [c] 
Bocah (anak) 
[ch] 
Kaibon [qbon] 
Memang 
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[mang] 
Kenapa [np] 
Maaf [mf] 
Siapa [sp] 
Kowe (kamu) 
[we] 
Ora (tidak) [rx] 
Kenal [knal] 
Uwis [uist] 

2. 2 21 Juni 
2014 

Sityi Cyanx Syto Phollepel: 
lah. Koe c mudik mgdi, .lh 
Gendon Azzh: 
ngantost2X….mz brow…!!!! 

Sih [c] 
Mas [mz] 
Brother 
(saudara laki-
laki) [brow] 

3. 3 22 Juni 
2014 

Toyyo Raider 
Status: 
Met pagi…smua nya yg lgi pda 
ol 
 
Komentar: 
Wahyu Mugiwidodo: Met 
sore, udu pagi 

Selamat [met] 
Semua [smua] 
Yang [yg] 
Lagi [lgi] 
Pada [pda] 
On line 
(tersambung 
internet) [ol] 

4. 4 12 Juli 
2014 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Cpe deh jam sgni mol dah ttp 
lum plg jga… 
 
Komentar: 
Ira Ajah: wanita karier… 
Asyh Piscesgirl: iya nich…cpe, 
u skrg di mna neng? 

Capek [cpe] 
Segini [sgni] 
Sudah [dah] 
Tutup [ttp] 
Lum [belum] 
Pulang [plg] 
Capek [cpe] 
You (kamu) 
[u] 
Sekarang 
[skrg] 
Di mana [di 
mna] 

5. 5 17 Juli 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ…,?!”:”:”@(),$%#
@&&$$!!(~~!# 
Njuk piye jal po ra mumet 
dengkule eh ndase dink 
 
Komentar: 
Egid melu Acung: musmed 
nangapa..jo digae musmed 

Jajal (coba) 
[jal] 
Opo (apa) [po] 
Ora (tidak) [ra] 
Ojo (jangan) 
[jo] 



52 
 

 
 

slow ae.. 

6. 6 17 Juli 
2014 

Paino Gembel Tata Uye: kaya 
kampret pora.. 

Opo (apa) [po] 
Ora (tidak) [ra] 

7. 7 20 Juli 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
ditandai oleh Lukhii Ardilla 
Status: 
Cahaya binar ramadhan 
mampu membuat aku tuk slalu 
ingat ma tmen” di #klasIXE 

Untuk [tuk] 
Selalu [slalu] 
Sama [ma] 
Teman [tmen] 
Kelas [klas] 

8. 8 21 Juli 
2014 

Toyyo Raider 
Status: 
Lebran.. 
Sbntr lgi gk kerasa.. 
 
Komentar: 
Sityi cyanx styo phollepel: lh. 
Puaza b ora. B ngarep arep 
lbran. Hahaha 
Dwie purnamasary: blanja ct 
go lebran 
Sityi cyanx styo phollepel: d# 
ah nu dwe dwet b ora 

Lebaran  
[lebran] 
Sebentar 
[sbntr] 
Lagi [lg] 
Nggak [gk] 
Duwe [dwe] 
Duwit [dwit] 
Kanggo 
(untuk) [go] 

9. 9 23 Juli 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Terkadang yg tulus dianggap 
modus n yg modus dianggap 
tulus jaman kejungkir akeh 
wong kewolak walik … 

Yang [yg] 
And (dan) [n] 

10. 10 25 Juli 
2014 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Ahirnya smpai rumah jga 
 
Komentar: 
Haryanto gatho: mbojo mbojoo 
Asyh Piscesgirl: koe geset lah.. 

Akhir [ahir] 
Sampai 
[smpai] 
Juga [jga] 
Kowe [koe] 

11. 11 28 Juli 
2014 

Nuh Kikin Coko: hehe,,, ambal 
kan mkanan khas ny sate y 
pasti enak 
Waniy: iya tuuuuuuuuuuuu,, 
itu anjingmu yaaaaaaa 
Nuh Kikin Coko: hehe ....dah 
gak ada..tu anjing 
Ixfan Andani: hdup bbas ga da 
aturan.  
gembel ningrat 

Sudah [dah] 
Nggak (tidak) 
Itu [tu] 
Ada [da] 
 [gak] [ga] 
Bebas [bbas] 
Gembel 
[gmbel] 
Selalu [slalu] 
Mandi [mndi] 
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Nuh Kikin Coko: yoman . 
.inget gmbel bukan berarti gak 
sopan n gak punya modal . . 
Dimaz Stanley'jaiil: tapi 
gembel harus slalu mndi 
dunkk. .hh 

Dong [dunk] 
 

12. 12 31 Juli 
2014 

Togel komplikasi: ng ps ra 
paq… 

Play station 
[ps] 
Ora (tidak) [ra] 
Bapak [paq] 

13. 14 3 
Agustus 
2014 

Lilies Chijutexz SidayUu: 
line’e gak aktf tha ka 
Prasetyo Katem: ilang dex lum 
downld lg  

Hilang [ilang]  
Belum [lum] 
Lagi [lg] 
Adik [dex] 

14. 15 4 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Galau...galau...galau 
Sebenarnya ane bingung,  
Apakah/Siapakah galau itu? 
Kenapa byk orang sering 
menyebutkannya? 
Datang darimana si galau ini? 
Bagaimana bentuk/rupanya? 
Dimana se rumahnya? 
Aq search d google aja g ada 
apalg d kamus...???  
Tapi kq byk yg kenal yaaa.... 
Jal sapa sg ngrti &bsa 
menjelaskan "cung" jempole sg 
duwur yak...!!! 
#edisi_kurang gawean, galau 
bingtsss 

Saja [aja] 
Banyak [byk] 
Nggak (tidak) 
[ga] 
Apalagi 
[apalg] 
Jajal (coba) 
[jal] 
Aku [aq] 
Kok [kq] 
Sing (yang) 
[sg] 
Yang [yg] 
 

16. 16 5 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem: neng ra ono 
Lelox: Cobo deloken neh wit 
Prasetyo Katem: Aq salah 
nulis haaaA. Sek bner ki 
2010EF29 

Deneng (kok) 
[neng] 
Ora (tidak) [ra] 
Iki (ini) [ki] 

17. 17 5 
Agustus 
2014 

Riana Ivtyar Cliqerforever: 
Rame pora,? 
Riana Ivtyar Cliqerforever: 
0uh, nek PM ambal ese ora 
saiki 

Opo (apa) [po] 
Ora (tidak) 
[ra]Pasar 
malem [PM] 
 

18. 18 6 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Hayukkk…maring suwuk 
maning lurrsss…!!! 

Ibu [bu] 
Yang [yg] 
Tapi [tp] 
Aku [aq] 
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#edisi _lebaran terakhir d 
tahun ini 
Ratna Wiy: @elok faiza_jane 
kesel, tp demi anak apapun 
akan d lakoni...aq rapopo 
@endah nur_niate kro mbok 
nemu "brondong" 
buuu....gkgkgk 
Endah Nur Fauziah: 
Wkkkk...wkkkk.ora melu 
melu,..(pi sst ttp siji ya!) 
Ratna Wiy: Status yg d akui 1, 
yg lain 
coba2....huahahaha(sst...jo 
seru2 ndak podho krungu) 
Umie Khansa Az-zahra: Suwuk 
ki ngendi rat? 
Ratna Wiy: Pantai suwuk ki 
cedak karangbolong um...nk 
mulih jawa kudu maring kono 
y 
Umie Khansa Az-zahra: Iyo 
pengen sih, bosen neng ambal 
karo bercong trs. Tp ora ngerti 
nggone. 
Ratna Wiy: Boleh deh jd 
guide....ok 
Umie Khansa Az-zahra: Oke, 
siiip 

Di [d] 
Karo (sama) 
[kro] 
Ojo (jangan) 
[jo] 
Terus [trs] 
Okay [ok] 

19. 19 6 
Agustus 
2014 

Wiwid Nyameh: rasah 
diajakin ben, mesti nek 
diajakin bakalan minta macem 
macem  
Ustadz MeNdes: semacem 
aelah 
Wiwid Nyameh: preeet 
Ustadz MeNdes: dneng pRet , 
ap wez tau njaluk hahay 
Wiwid Nyameh: orong sih…. 
Gulai gratis yaaa 
Ustadz MeNdes: hahay ben 
kawos bAkule hehe 
Wiwid Nyameh: melaaaas 
mas padal ya neng omah ga 
sida d makan  
Ustadz MeNdes: ea rPp lah 

ora (tidak) 
susah (usah) 
[sah] 
wae (saja) [ae] 
iya [ea] 
uwis [wez] 
apa [ap] 
lagi [lg] 
iki (ini) [ki] 
nggak (tidak) 
[ga] 
deneng (kok) 
[dneng] 
on line [ol] 
ukur (hanya) 
[gur] 
mbak [mb] 
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anu gur sneng le 9gawani , 
Wiwid Nyameh: HAHHAAAA 
iya  
Ustadz MeNdes: lg of pa wid 
Wiwid Nyameh: ga ki... neng 
kantor kok 
Ustadz MeNdes: hmm critane 
nyambi ol 
Nuh Kikin Coko: Mb n pk 
ustad maem. .maem 
Ustadz MeNdes: kikin- 
mo9goh" 
Wiwid Nyameh: di sekecaaken 
mas dahar kalih nopo mas qqn 
Nuh Kikin Coko: Sma sayur 
lodeh nembe tumbas ng bumen 
skalian wangsul . Hehe wz 
maem drung mb. 
Wiwid Nyameh: walah.. kirain 
nyayur dewek met maem wes 
mas 

bapak [pk] 
sama [sma] 
selamat [met] 
cerita [crita] 
ora apa-apa 
(tidak apa-apa) 
[rpp] 
uwis [wz] 
ning (di) [ng] 
selamat [met] 
and (dan) [n] 

20. 20 6 
Agustus 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
Makasih pulsa nyasarnya 
 
Komentar: 
Ajez Rkbking: Iya sma"... 
wkwkwk 
Nuh Kikin Coko: enak ujare 
ska kowe apa??  
Nuh Kikin Coko: 
wkwkwkwkwkwkwwkwkwkwkw
kwkw 
Nuh Kikin Coko: sugeng 
riyadin yak jizzz 
Ajez Rkbking: Nggih sami"... 
riyadi sugeng haha 
Nuh Kikin Coko: sip.... lah 
heheheh  
Nuh Kikin Coko: mkt kerja 
urung kowe jizzz 

Sama-sama 
[sma”] 
Mangkat 
(berangkat) 
[mkt] 
Durung 
(belum) 
[urung] 
 
 

21. 21 7 
Agustus 
2014 

Handika feri Ardiansyah 
Status: 
Penjualan Tiket Offline Persija 
vs Persib 
dimulai besok di kantor 

Gelora Bung 
Karno [GBK] 
Waktu 
Indonesioa 
Bagian Barat 
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Persija Pintu VIII 
GBK mulai pk. 10.00-17.00 
WIB. 
Harga Tiket: 
-Kategori Normal 
VVIP Rp 250.000 
VIP Rp 200.000 
Kategori I Rp 100.000 
Kategori II Rp 50.000 
-Persija Card… 
 
Komentar: 
Rijal Fahmi: makat 
Nuh Kikin Coko: ulh tikt 
urung 
Rijal fahmi: mkte pie kin 
Nuh Kikin Coko: ngesuk setu. 
Keputusan,e 
Rijal fahmi: okeh 

[WIB] 
 
Very Important 
People [VIP] 
 
 

22. 22 9 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
status: 
pemandangan siang ini… 
cba perhatikan dgn seksama, 
ada “penampakan” 
lho….._bersemangat :d 
 
komentar: 
Bunda Lita: nonton jg 
rupanya? Dah pernah naik 
kuda blm? 
Ratna Wiy: Hahaha.....sek 
to,sebelum naik kudanya, tk 
ngebayangin dlu 
kudanya....mbok2 ora ikhlas 
ogh....wkwkwk 
Bunda Lita: bayaren sing okeh 
men kudane dadi 
ikhlas...hehe..kuda matre x 
ya..haha. 

Dengan  [dgn] 
Belum [blm] 
Kali (mungkin) 
[x] 
Kok [ogh] 
Tak (mau) [tk] 

23. 23 9 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
aq nitip parkir endasku tak go 
seleh kayane arep njebluk kih . 
.! wedus lah 
 
Komentar: 

Aku [aq] 
Kanggo 
(untuk) [go] 
Nek (kalau) 
[nx] 
Uwis (sudah) 
[wz] 
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Aaz QueenZnizer: 
saaaabaaarrrrrrrr siiiih… 
Prasetyo Katem: az, apa aq 
kurang sbar yoh, aq salah, yo 
lah aq tak luweh sbar maning, 
Aaz QueenZnizer: iyaa lhhh,,,, 
sabar kui ky mas edy,,nx wz 
rha saabar gri nabraki pagere 
wong,,, 
Prasetyo Katem:  
hahahahahahahahahaha, tak 
omongna loh, endi edi ra 
nongol2 kie 
Aaz QueenZnizer: mas edy gy 
maem, ben dizit ndak keselek.,, 
Putra Q’bon: alok nabrak 
umah? 
Prasetyo Katem: alok nabraki 
seng pade komen mbok 
hahaaaaa 
Aaz QueenZnizer: hiiiiizzz ta 
bolehh tabrakk..ta jual 
onderdill manusia.. 
Prasetyo Katem: hahaAaaaaaa 
piiiiizzzzzztttttt 

Sabar [sbar] 
Peace (damai) 
[piiiiizzzzzztttt
tt] 

24. 24 9 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
nek ngene iki eneg po seneb 
jal? kpan iso tentrem urepku ? 
 
komentar: 
Aaz QueenZnizer: Sukuriii apa 
adanyaa.. Hidup adalagh 
anugrahh tetap jalanii hidup 
ini melakukan yang 
terbaik...hehehew 
Prasetyo Katem: mari kita 
sma2 mengucap sukur, , 
sukurin 
Aaz QueenZnizer: Ngikk 
ngookk kluntiiinn tirrrrrr wing 
uwingg.. 
Prasetyo Katem: asem i, kecut 
og 

Jajal (coba) 
[jal] 
Bisa [iso] 
Iku (itu) [i] 
Apa [po] 
Og [kok] 

25. 25 9 
Agustus 

Bunda Lita 
Status: 

Yang [yg] 
Tapi  [tp] 
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2014 betapapun indahnya,sebuah 
rasa cinta yg salah tidak akan 
pernah bisa 
"menyempurnakan" hidup kita. 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: Tdk pernah 
"menyempurnakan" tp bisa 
"mewarnai" hidup qt , ...think 
like that..gkgkgk 
Bunda Lita: oke..i think so..but 
sometimes...pikiranku bisa 
brubah jg sih?ky abg labil ya? 
Ratna Wiy: Judule "galau 
tiada henti" y bunda lita???, 
ko pda kenal se kro si 
galau...parani bae umahe yuh 
labrak bareng2 
Bunda Lita: hayuh...nang ndi 
jane umahe...aku tek nggawa 
parang,njenengan sing gawa 
pacule pa?mbok ra kena 
ditebas ya dipacul bae 

Kita [qt] 
Tidak [tdk] 
Kaya (seperti) 
[ky] 
Anak baru 
gede [abg] 
Juga [jg] 
Sih [se] 
Ora (tidak) [ra] 
Apa [pa] 
Pada [pda] 
 

26. 26 10 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Becik ketitik olo ketoro. .!!!! 
 
Komentar: 
Dhetik Excha: em! Mding 
ketok ski mbg sesok,,(olo) 
Prasetyo Katem: mending 
becik ra sah go olo 

Saiki 
(sekarang) 
[ski] 
Mbok 
(mungkin) 
[mbg] 
Ora (tidak) [ra] 
Susah (usah) 
[sah] 
Nganggo 
(pakai) [go] 

27. 27 11 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Jka cowk brda dibwah kaki 
cewk gmn mnurut mu,sarune 
yow?? 
 
Komentar: 
Agus herculez: itu gk saru 
Cuma cowok itu terlalu lemah, 
karna mungkin cowok itu tidak 
bs mengendalikan sifat2 dia, 
dan krn kita udah terlajur jd 

Jika [jka] 
Cowok [cowk] 
Berada [brda] 
Bawah [bwah] 
Cewek [cewk] 
Menurut 
[mnurut] 
Bagaimana 
[gmn] 
Bias [bs] 
Kamu [km] 
Pulang 
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apapun dia minta kita ikutin, 
seharus’a kitlah sebagai cowk 
tunjukn bahwa kitalah yg 
punya kendali,, sok bisa he 
Prasetyo Katem: heheee, siap 
kang, 
Ira Ajah: ora ono jamane…km 
pulkam gkk? 
Prasetyo Katem: ira, ya saru 
ngko nek cowoke mandeng 
nduwur weruh haha,pulkam, 
koe sh? 
Ira Ajah: Yoi,wes blk jkt nee 
kiy,,km msh d kmpng? 
Ira Ajah: Kpn merrid? 
Prasetyo Katem: q jg dah 
djogja lg 
Ira Ajah: Brp hr d rmh? 

kampong 
[pulkam] 
Jakarta [jkt] 
Yang [yg] 
Jadi [jd] 
Balik [blk] 
Uwis (sudah) 
[wes] 
Masih [msh] 
Kampung 
[kmpng] 
Married 
(menikah) 
[merrid] 
Sudah [dah] 
Lagi [lg] 
Juga [jg] 
Berapa [brp] 
Aku [q] 
Hari [hr] 
Rumah [rmh] 

28. 28 11 
Agustus 
2014 

Yanto Supry 
Status: 
gara2 fesbuk bikin akuu 
brantem…setan emg fb 
 
Komentar: 
Yanto Supry: Fto profil nya di 
ganti ya…Ntar di kira yg kmen 
cwe..Tmbaah brantem ama 
bojoku 
Gus Jay: wkwkwk. Ini 
keponakan gue broo. Kirain 
berantem ama sape. Weleh” yo 
wiss tak minggir kirain 
berantem sama sopo hehe 
Ira Ajah: syukurinnn 
Mucharom Banaspati Songgo 
Langit: sip 

Memang [emg] 
Facebook 
[fesbuk] 
Facebook [fb] 
Yang [yg] 
Komen [kmen] 
Cewek [cwe] 
Brother 
(saudra laki-
laki) [bro] 
Sama [ama] 
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29. 29 12 
Agustus 
2014 

Bunda Lita 
Status: 
beneran..mendingan sakit hati 
ketimbang sakit "gigi"..skt hati 
msh bisa pergi2..lah ni sakit 
gigi ngurus diri sendiri aja 
susah.. 
 
komentar:  
RiEna Cie BiNtang Virgo: 
Dcbuti bae kue ggine men r 
lara mning 
Bunda Lita: lah nek dicabuti 
ompong kbh,le ngunyah rep go 
apa rin? 
RiEna Cie BiNtang Virgo: 
Nylang ggine sapi 

Sakit [skt] 
Masih [msh] 
Ini [ni] 
Saja [aja] 
Arep (mau) 
[rep] 
Nganggo 
(pakai) [go] 

30. 30 16 
Agustus 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Gokil bingtt di kelaz X TB 2 – 
bersama Faaza 
 
Komentar: 
Faaza: Emmanng bebs… 
Faaza: Emmanng 
bebs…seruuu..apalagi ada 
kamu..hihihihi.. 

Tata boga [TB] 
Baby (sayang) 
[beb] 
 
 
 
 
 
 

31. 32 12 
Septemb
er 2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Sng akon SABAAAR n MOVE 
ON Sihh gampang kurr garii 
omg bee..jal nexx KOE pda 
nglakoniii dwexx bisaaa 
poraaa? 
 
Komentar: 
Thry Yulias Ctf: mba ica msty 
ya rag lm le.. 
Le La: gelem lahb dek…(milu-
milu).. 
Annicha Nurul Ainiea: Gakk 
ada pintu maaf go adiii 
jahaaaattt lee… 
Le La: Huzz… 

Ukur (cuma) 
[kur] 
Omong 
(ngomong) 
[omg] 
Jajal (coba) 
[jal] 
Dewek 
(sendiri) 
[dwex] 
Apa [po] 
Ora (tidak) [ra] 
Mesti (pasti) 
[msty] 
Ora (tidak) 
[rag] 
Gelem (mau) 
[lm] 
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32. 33 18 
Septemb
er 2014 

Annichaa Nurul  Ainiea 
Ditandai Oleh Lusii Apriliantii 
Status: 
Pelajaran B.Jawa Tadi Koplak 
Binggo ;) ;) Pada Kocak 
Apalagi Pas Lgi Nanya Ane Eh 
Udh Ada Juru Bicaraku Haaha 
;) 
 
Komentar: 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: Guru anyar 
yh! 
Dwi Setyaningsih: hobby 
temeiki banyak bangetttttt 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: Gx da yg 
Tanya ; p 
Dwi Setyaningsih: gurunya 
yang nanya…wle ; p 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: ho ho ho 
Dwi Setyaningsih: ;) 

Sudah [udh] 
Nggak (tidak) 
[gx] 
Ada [da] 
Yang [yg] 

33. 34 22 
Oktober 
2014 

Bunda Lita 
Status: 
Sebagai umat muslim kita 
dianjurkan untuk selalu 
memberi jika ada 
pengemis…tp yg 
membingungkan buatku…apa 
aku juga harus member cinta 
pada seorang pengemis 
cinta…?? 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: tau nggak sih?? 
Orang di atas lagi KUMAT!!!! 
(dengan gambar) 
Bunda Lita: udah tau 
bukannya dikasih obat n solusi 
kok malah ngetawin sih cik 
….tega..hehe.. 
Ratna Wiy: nyeeeehhh…tuku 
dewek 
lagh…weekekekek(dengan 
gambar) 

Tapi [tp] 
Yang [yg] 
Sudah [udah] 
And (dan) [n] 
Makcik (ibu) 
[cik] 
Apa [pa] 
Sama-sama 
[sma2] [sm2] 
Kasihan 
[kasian] 
Kalau [klo] 
Kita [kt] 
Jadi [jd] 
Kaya (seperti) 
[kyk] 
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Bunda Lita: wkwkwkk….kon 
kerokan pa piwe? 
Ratna Wiy: yyy 
Bunda Lita: wiz kari balung 
sing arep dikeroki 
apane??...qiqiqiq… 
Edho Pratama: yang penting 
judulnya sma2 pengemis! 
Cuma beda yg dicari doang ! 
ya sm2 kasian klo liat nasibnya 
Bunda Lita: cintailah semua 
kehidupan kt sesuai kehendak 
sang pencipta, maka kt akan 
menemukan arti cinta yg 
sebenarnya…jika kt 
mengutamakan cinta buta 
maka hasilnya adalah 
neraka…hmmm ko malah jd 
kyk orang dakwah yah… 
Sutowijoyo Khosim Khosim: 
tetep ketemu 

34. 35 22 
Oktober 
2014 

Bunda Lita: 
Status: 
Rasanya kaya didorong ke dlm 
jurang yg paling 
dalam…betapa pedihnya hati 
ini ketika kita tak lg bs 
memberi….betapa terlukanya 
ktika hanya bs 
menerima…ingin marah tp tak 
berdaya…ingin tertawa tp hati 
terluka…akhirnya keputusan 
untuk tetap menerima 
kenyataan “bahwa diriku blm 
mampu memberi secara 
materi” tp aku kan tetap 
berusaha… 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: pada… 
Tom Supono: semoga 
diberkati.! 
Bunda Lita: all@aamiin.. 

Dalam [dlm] 
Yang [yg] 
Lagi [lg] 
Bisa [bs] 
Tapi [tp] 
Belum [blm] 
Akan [kan] 
Bisa [bs] 

35. 36. 28 
Oktober 
2014 

Bunda Lita 
status: 
Ga tau orang lg repot, lg 

Cuma [cm] 
Bagaimana 
[gmn] 
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marah, kesel, ech tlp cm 
ngmong ga penting!! Gmn ga 
tmbh marah…dah tau cuaca lg 
panas malah ditmbh panas!! 

Lagi [lg] 
Tambah 
[tmbh] 
 

36. 37 1 
Novemb
er 2014 

Ratna Wiy 
status: 
godhong sawi diurap karo 
klopo… 
gedhang raja satundun 
dipretheli.. 
opo jell…??? 
#my bojo owh my bojo…. 
_penuh cinta 
 
komentar: 
Sefi Hinta: galaune mandan 
berkurang pa yo, 
Ratna Wiy: whahahahha…. 
“ono pethi isi kloso…” bu 
guruuu.. 
Sefi Hinta: opo kue? 
Ratna Wiy: hmm..opo jelll…? 
agung jabel: waowww menu 
baru ya???? 
Darmastuti: godong gedang 
diurap karo bumbu 
kacang…pie jal 
Iman Rochmadi: nek godhong 
ketemu gedang, sih dadi opo 
jall 
Ratna Wiy: @agung_ yo’i 
judule “kluban godhong 
gedang”….wkwkwk..sangar 
mbok 
Darmastuti: ora plesiran, tilik 
budhe yu suk tak bungkusna 
sinyal ben ra galoon bae :) 
Risnawati Wijaya: bahagia 
banget ya na? 
Ratna Wiy: 
@Risnawati_Alhamdulillah 
moggo d artikan piyambek mb 
is…ia wong bagi saya bahagia 
dan sedih itu cuman beda 
tipis..hwehewhewhe 
#mbuhomongopo 

Jajal (coba) 
[jel] 
Malah [mlah] 
Sing (yang) 
[sng] 
Jangan [jngn] 
Aku [aq] 
Kita [qt] 
Uwis (sudah) 
[wss] 
Ibu [bu] 
Mbak [mb] 
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Risnawati Wijaya: apa itu 
maksudnya na? ? ko bisa beda 
tipis?? 
Ratna Wiy: addeehh…mba is, 
wengi2 mlah takone sng 
angel2…,iki bahasa tingkat 
tinggi kiee… 
Mksdnya…segala sesuatu itu d 
nikmatinya jngn “berlebihan”, 
be nana turahan nggo madang 
sesuk..begono yuuu 
Risnawati Wijaya: tambah 
bingung aq na.. 
Ratna Wiy: 
oalaaaahhh…melase…wsss 
mreneo mbaaa, qt ndodhog 
bareng ayuuhhh…!!  

37. 38 2 
Novemb
er 2014 

Ratna Wiy 
Status: 
belum tentu smw hal terlihat 
sama seperti d per Mukaan… 
Terkadang air tenang 
menghanyutkan… 
Terkadang riak gelombang 
menyimpan ketulusan… 
#keep spirit 

Semua [smw] 
Di [d] 
 

38. 39 2 
Novemb
er 2014 

Nuh Kincoko 
Status: 
kalian itu penjilat ‘kelas 
kakap’ 
 
komentar: 
Fitriyah: enak aj…lo aj kali 
Nuh Kincoko: 
bhahahahah...kmu ngak 
mereka yang di sini penjlat 
smua 

Saja [aj] 
Semua [smua] 
Kamu [kmu] 
Smua [semua] 

39. 40 3 
Novemb
er 2014 

Nuh Kincoko 
Status: 
Malu malu kucing….hehe.. 
 
Komentar: 
Trias Arianingsih: enak nasi 
kucing. 
Nuk Kincoko: nasi pecel lebih 
enak???? Cari yuh..hehee 

Ayo [yuh] 
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40. 41 6 
Novemb
er 2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Dia nya gak respon sama 
sekali,,masa bodoh sakitya tuh 
disini (tunjuk bokong) 
 
Komentar: 
Feri Lela Rustanti: bokong 
wudunen be di tuduh2na! 
Andreaz Illuzioner: pling kwi 
sng dimaksud bokonge boz 
ponijo lakh 

Itu [tuh] 
Kuwi (itu) 
[kwi] 
Sing (yang) 
[sng] 
 

41. 42 6 
Novemb
er 2014  

Ratna Wiy 
Status: 
Hiiihhh…kowe tk banting baen 
apa yaaaa…?? 
Angell temeenn she d jak 
kompromi, jenengmu she 
kerenn, rupamu yo 
maniiess..tapi kok opo2ne 
lemoott beudd… 
Swe2 tk doll temenan 
kowe…!!!... 
#ngomong ro hape 
 
Komentar: 
Yulz Setiawan: banting baen… 
Ratna Wiy: 
addeehhh…komporrrr 
Agung Jabel: Dol baen 
rat…ganti sg kren…go ngpa 
duite…mbok jamuren…hehe 
Ratna Wiy: 
@Agung_issssh…jamur paitan 
apa jamur godhong kates..?? 
Agung Jabel: 
hahaha…sepanenan 10ton nek 
plg”hp casing emas ya kecil…. 
Ratna Wiy: HAAAAA…kie 
rembugan panen jamur ya 
gung…?? 
Agung Jabel: panen apa bae 
asal dadi duit dadi rezeki sg 
berkah…#singgenahpanenlom
bok 
Elok faiza: di lem biru 

Ajak [jak] 
Karo (sama) 
[ro] 
Dilempar beli 
yang baru [Di 
lem biru] 
Tapi [tp] 
Suwi-suwi 
(lama-lama) 
[swe2] 
Karo (sama) 
[ro] 
Handphone 
[hape] 
Keren [kren] 
Sing (yang) 
[sng] [sg] 
Kanggo 
(untuk) [go] 
Paling-paling 
(mungkin) 
[plg”] 
Handphone 
[hp] 
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mbaaaak 
Agung Jabel: ciusss…tp lbran 
imlek le bali 
Ratna Wiy: Ihh…ciusss?? 
Miapah… 
Agung Jabel: Mi Ayam 
terminal lawas 
Ratna Wiy: hahahahah….:D 

42. 43 25 
Novemb
er 2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Gue Cuma tertawa sambil 
nangis bung mlihat permainan  
timnas sore ini. 
Permainannya seperti club 
tarkam yang baru belajar main 
bola… 
Kalo kaya gini siapa yg d 
salahkan 
Filipina yg pernah dibantai 
Indonesia 12-0 dan 13-1 
sekarang bisa menglhkan 
Indonesia 4-0 ah payah, ini 
sejarah bagi Filipina baru 
pertama kali me0ngalahkan 
Indonesia 
Sepak bola Indonesia hancur 
dari dulu Cuma berharap mulu 
gak maju maju. 
PSSI penuh mafia sepak bola 
hanya sarana politik kaum 
kaum berdasi 
 
Komentar: 
Milasari Sari: udah takdir mau 
di apain lg brow 
 
Winarko pengenjadibeken: 
mungkin di kantor pssi bnyak 
tikus berdasi 
 
Handika Feri Ardiansyah: 
mungkin pikiran pssi Uang 
uang uang dan uang…. 
Kaca yg Berdebu: wew 

Yang [yg] 
Mengalahkan 
[menglhkan] 
Nggak (tidak) 
[gak] 
 
 

43. 44 
 

21 
Desemb

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 

Kenagapa 
(kenapa) 
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er 2014 Ngpa sh mawi lwat umh.ku?? 
kur arepp MODUS bhe..haha 
 
Komentar: 
Sitie Mutmainah: tapi kan koe 
seneng 

[ngpa] 
Lewat [lwat] 
Umah (rumah) 
[umh] 

44. 46 31 
Desemb
er 2014 

Bunda Lita 
status: 
Seharian tutup toko, sejenak 
tutup mata, tutup telinga, buka 
hidung tuk menghirup udara 
segar dan hembuskan sgala yg 
kotor..smoga diakhir tahun ini 
kit abs membuang sgala 
bentuk ketidakbaikan dan 
memulai sgalanya dg sgala hal 
baik dan menggembirakan. 
 
Komentar:  
Sugito Ambal: semua orang 
tak suka sg kburukan tp kt tk bs 
menghindar ketika kburukan 
datang. Maka hanya dg 
ktbhan&ksbran kt bs 
menghadapi segala cobaan…. 
Bunda Lita: stuju bgtz…dan 
smoga kt dpt melewati stiap 
keburukan dan ktidakbaikan yg 
kt alami. 

Segala [sgla] 
Dengan [dg] 
Habis [abs] 
Sing (yang) 
[sg] 
Bisa [bs] 
Kita [kt] 
Tapi [tp] 
Ketabahan 
[ktbhan] 
Kesabaran 
[ksbran] 
Yang [yg] 
Setuju [stuju] 
Banget (sekali) 
[bgtz] 

 

Tabel 3 

b. Campur kode 

No
. 

No. 
data Tanggal Aktivitas campur kode 

dalam facebook Campur kode 

1. 03 22 Juni 
2014 

Wahyu Mugiwidodo: 
Met sore, udu pagi 

Met sore, udu pagi 

2. 09 23 Juli 
2014 

Prasetyo Katem: 
Terkadang yg tulus 
dianggap modus n yg 
modus dianggap tulus 
jaman kejungkir akeh 
wong kewolak walik … 

Terkadang yg tulus 
dianggap modus n yg 
modus dianggap tulus 
jaman kejungkir akeh 
wong kewolak walik 
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3. 14 3 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem: ilang 
dex lum downld lg 
 

ilang dex lum downld lg 

4. 15 4 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Galau...galau...galau 
Sebenarnya ane 
bingung,  
Apakah/Siapakah galau 
itu? 
Kenapa byk orang 
sering 
menyebutkannya? 
Datang darimana si 
galau ini? 
Bagaimana 
bentuk/rupanya? 
Dimana se rumahnya? 
Aq search d google aja 
g ada apalg d 
kamus...???  
Tapi kq byk yg kenal 
yaaa.... 
Jal sapa sg ngrti &bsa 
menjelaskan "cung" 
jempole sg duwur 
yak...!!! 
#edisi_kurang gawean, 
galau bingtsss 
 

Galau...galau...galau 
Sebenarnya ane 
bingung,  
Apakah/Siapakah 
galau itu? 
Kenapa byk orang 
sering 
menyebutkannya? 
Datang darimana si 
galau ini? 
Bagaimana 
bentuk/rupanya? 
Dimana se rumahnya? 
Aq search d google aja 
g ada apalg d 
kamus...???  
Tapi kq byk yg kenal 
yaaa.... 
Jal sapa sg ngrti &bsa 
menjelaskan "cung" 
jempole sg duwur 
yak...!!! 
#edisi_kurang gawean, 
galau bingtsss 

   Ratna Wiy: ya 
udah…sok atuh 
jelaskan 

udah…sok atuh 
jelaskan 

5. 18 6 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Hayukkk…maring 
suwuk maning 
lurrsss…!!! 
#edisi _lebaran terakhir 
d tahun ini 
 
Ratna Wiy: @elok 
faiza_jane kesel, tp 
demi anak apapun akan 
d lakoni...aq rapopo 
@endah nur_niate kro 

Hayukkk…maring 
suwuk maning 
lurrsss…!!! 
#edisi _lebaran 
terakhir d tahun ini 
 
jane kesel, tp demi 
anak apapun akan d 
lakoni...aq rapopo 
niate kro mbok nemu 
"brondong" 
buuu....gkgkgk 
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mbok nemu "brondong" 
buuu....gkgkgk 
 
Ratna Wiy: Status yg d 
akui 1, yg lain 
coba2....huahahaha(sst.
..jo seru2 ndak podho 
krungu) 
 
Umie Khansa Az-zahra: 
Iya pengen sih, bosen 
neng ambal karo 
bercong trs. Tp ora 
ngerti nggone. 
 
Ratna Wiy: Boleh deh 
jd guide....ok 

Status yg d akui 1, yg 
lain 
coba2....huahahaha(sst.
..jo seru2 ndak podho 
krungu) 
 

Iya pengen sih, bosen 
neng ambal karo 
bercong trs. Tp ora 
ngerti nggone. 
 

Boleh deh jd guide....ok 

6. 19 6 
Agustus 
2014 

Wiwid Nyameh: rasah 
diajakin ben, mesti nek 
diajakin bakalan minta 
macem macem  
 
Ustadz MeNdes: 
semacem aelah 
Wiwid Nyameh: orong 
sih…. Gulai gratis yaaa 
 
Wiwid Nyameh: 
melaaaas mas padal ya 
neng omah ga sida d 
makan 
 
Ustadz MeNdes: lg of 
pa wid 
 
Wiwid Nyameh: ga ki... 
neng kantor kok 
 
Nuh Kikin Coko: Sma 
sayur lodeh nembe 
tumbas ng bumen 
skalian wangsul . Hehe 
wz maem drung mb 
. 
Wiwid Nyameh: 

rasah diajakin ben, 
mesti nek diajakin 
bakalan minta macem 
macem  
 
semacem aelah 
 

orong sih…Gulai gratis 
yaaa 
 
melaaaas mas padal ya 
neng omah ga sida d 
makan 
 

lg of pa wid 
 

Sma sayur lodeh nembe 
tumbas ng bumen 
skalian wangsul . Hehe 
wz maem drung mb. 
 

walah.. kirain nyayur 
dewek met maem wes 
mas 
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walah.. kirain nyayur 
dewek met maem wes 
mas 

7. 22 9 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy: 
Hahaha.....sek 
to,sebelum naik 
kudanya, tk 
ngebayangin dlu 
kudanya....mbok2 ora 
ikhlas ogh....wkwkwk 
 
Bunda Lita: bayaren 
sing okeh men kudane 
dadi ikhlas...hehe..kuda 
matre x ya..haha. 

Hahaha.....sek 
to,sebelum naik 
kudanya, tk 
ngebayangin dlu 
kudanya....mbok2 ora 
ikhlas ogh....wkwkwk 
 

bayaren sing okeh men 
kudane dadi 
ikhlas...hehe..kuda 
matre x ya..haha. 

8. 25 9 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy: Tdk pernah 
"menyempurnakan" tp 
bisa "mewarnai" hidup 
qt , ...think like 
that..gkgkgk 
 
Bunda Lita: oke..i think 
so..but 
sometimes...pikiranku 
bisa brubah jg sih?ky 
abg labil ya? 
 
Ratna Wiy: Judule "galau 
tiada henti" y bunda 
lita???, ko pda kenal se 
kro si galau...parani 
bae umahe yuh labrak 
bareng2 
 

Tdk pernah 
"menyempurnakan" tp 
bisa "mewarnai" hidup 
qt , ...think like 
that..gkgkgk 
 

oke..i think so..but 
sometimes...pikiranku 
bisa brubah jg sih?ky 
abg labil ya? 
 

Judule "galau tiada 
henti" y bunda lita???, 
ko pda kenal se kro si 
galau...parani bae 
umahe yuh labrak 
bareng2 

9. 27 11 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Jka cowk brda dibwah 
kaki cewk gmn mnurut 
mu,sarune yow?? 
 
Komentar: 
Agus herculez: itu gk 
saru Cuma cowok itu 
terlalu lemah, karna  
mungkin cowok itu 
tidak bs mengendalikan 

Jka cowk brda dibwah 
kaki cewk gmn mnurut 
mu,sarune yow?? 
 
itu gk saru Cuma 
cowok itu terlalu 
lemah, karna mungkin 
cowok itu tidak bs 
mengendalikan sifat2 
dia, dan krn kita udah 
terlajur jd apapun dia 
minta kita ikutin, 
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sifat2 dia, dan krn kita 
udah terlajur jd apapun 
dia minta kita ikutin, 
seharus’a kitlah 
sebagai cowk tunjukn 
bahwa kitalah yg punya 
kendali,, sok bisa he 
 
Ira Ajah: ora ono 
jamane…km pulkam 
gkk 
 
Prasetyo Katem: ira, ya 
saru ngko nek cowoke 
mandeng nduwur weruh 
haha,pulkam, koe sh 
 
Ira Ajah: Yoi,wes blk jkt 
nee kiy,,km msh d 
kmpng? 

seharus’a kitlah 
sebagai cowk tunjukn 
bahwa kitalah yg 
punya kendali,, sok 
bisa he 
 
ora ono jamane…km 
pulkam gkk? 
 
ira, ya saru ngko nek 
cowoke mandeng 
nduwur weruh 
haha,pulkam, koe sh? 
 

Yoi,wes blk jkt nee 
kiy,,km msh d kmpng? 

10. 28 11 
Agustus 
2014 

Yanto Supry: Fto profil 
nya di ganti ya…Ntar di 
kira yg kmen 
cwe..Tmbaah brantem 
ama bojoku 
 
Gus Jay: wkwkwk. Ini 
keponakan gue broo. 
Kirain berantem ama 
sape. Weleh” yo wiss 
tak minggir kirain 
berantem sama sopo 
hehe 

Fto profil nya di ganti 
ya…Ntar di kira yg 
kmen cwe..Tmbaah 
brantem ama bojoku 
 
wkwkwk. Ini 
keponakan gue broo. 
Kirain berantem ama 
sape. Weleh” yo wiss 
tak minggir kirain 
berantem sama sopo 
hehe 

11. 29 12 
Agustus 
2014 

RiEna Cie BiNtang 
Virgo: Dcbuti bae kue 
ggine men r lara mning 
 
RiEna Cie BiNtang 
Virgo: Nylang ggine 
sapi 

Dcbuti bae kue ggine 
men r lara mning 
 

Nylang ggine sapi 

12. 33. 18 
Septem
ber 
2014 

Annichaa Nurul  Ainiea 
Ditandai Oleh Lusii 
Apriliantii 
Status: 
Pelajaran B.Jawa Tadi 
Koplak Binggo ;) ;) 

Pelajaran B.Jawa Tadi 
Koplak Binggo ;) ;) 
Pada Kocak Apalagi 
Pas Lgi Nanya Ane Eh 
Udh Ada Juru Bicaraku 
Haaha ;) 
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Pada Kocak Apalagi 
Pas Lgi Nanya Ane Eh 
Udh Ada Juru Bicaraku 
Haaha ;) 

13. 37 1 
Novem
ber 
2014 

Ratna Wiy 
status: 
godhong sawi diurap 
karo klopo… 
gedhang raja satundun 
dipretheli.. 
opo jell…??? 
#my bojo owh my 
bojo…. 
_penuh cinta 
 
komentar: 
Sefi Hinta: galaune 
mandan berkurang pa 
yo, 
 
Ratna Wiy: 
@Risnawati_Alhamduli
llah moggo d artikan 
piyambek mb is…ia 
wong bagi saya 
bahagia dan sedih itu 
cuman beda 
tipis..hwehewhewhe 
#mbuhomongopo 
 
Ratna Wiy: 
addeehh…mba is, 
wengi2 mlah takone sng 
angel2…,iki bahasa 
tingkat tinggi kiee… 
Mksdnya…segala 
sesuatu itu d nikmatinya 
jngn “berlebihan”, be 
nana turahan nggo 
madang sesuk..begono 
yuuu 
 
Ratna Wiy: 
oalaaaahhh…melase…
wsss mreneo mbaaa, qt 
ndodhog bareng 

godhong sawi diurap 
karo klopo… 
gedhang raja satundun 
dipretheli.. 
opo jell…??? 
#my bojo owh my 
bojo…. 
_penuh cinta 
 
galaune mandan 
berkurang pa yo, 
 
Alhamdulillah moggo d 
artikan piyambek mb 
is…ia wong bagi saya 
bahagia dan sedih itu 
cuman beda 
tipis..hwehewhewhe 
#mbuhomongopo 
 
addeehh…mba is, 
wengi2 mlah takone sng 
angel2…,iki bahasa 
tingkat tinggi kiee… 
Mksdnya…segala 
sesuatu itu d 
nikmatinya jngn 
“berlebihan”, be nana 
turahan nggo madang 
sesuk..begono yuuu 
 
oalaaaahhh…melase…
wsss mreneo mbaaa, qt 
ndodhog bareng 
ayuuhhh…!! 
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ayuuhhh…!!  

14. 38. 2 
Novem
ber 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
belum tentu smw hal 
terlihat sama seperti d 
per Mukaan… 
Terkadang air tenang 
menghanyutkan… 
Terkadang riak 
gelombang menyimpan 
ketulusan… 
#keep spirit 

belum tentu smw hal 
terlihat sama seperti d 
per Mukaan… 
Terkadang air tenang 
menghanyutkan… 
Terkadang riak 
gelombang menyimpan 
ketulusan… 
#keep spirit 

 

Pada tabel di atas banyak terjadi campur kode bahasa asing maupun 

bahasa daerah. Diutamakan bahasa Jawa yang menjadi bahasa pokok 

pembahasan. Bahasa yang tidak dicetak tebal dalam status maupun 

komentar adalah bahasa Jawa, jika dalam status maupun komentar tidak 

terdapat bahasa Jawa maka yang menjadi pokok pembahasa adalah bahasa 

Indonesia. 

Tabel 4 

c. Kata Fatis 

No
. 

No. 
data  

Tanggal 
Data Aktivitas dalam Facebook Kata Fatis 

1. 01 9 Juni 
2014 

Adhi Secoterist 
Independen 
Status: 
Huh   pengen maen ke 
purworejo tp mlh gx da 
tmnnya;( 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxaxa
: qoe adhi rahmanto du c 
ch qbon 
Adhi Secoterist 
Independen: yaph mang 
np & mf sp ya 

Huh  (kecewa) 
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2. 02 21 Juni 
2014 

Toyyo raider 
Status: 
Sa”atnya mudik ah 
Sityi Cyanx Syto 
Phollepel: lah. Koe c 
mudik mgdi, .lh 

Ah  (menyatakan) 
Lah (heran) 

3. 03 22 Juni 
2014 

Toyyo Raider 
Status: 
Met pagi…smua nya yg 
lgi pda ol 
Wahyu Mugiwidodo: Met 
sore, udu pagi 

Met (ucapan 
selamat) 

4. 04 12 Juli 
2014 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Cpe deh jam sgni mol dah 
ttp lum plg jga… 
Asyh Piscesgirl: iya 
nich…cpe, u skrg di mna 
neng? 

Deh (menekankan) 
 

5. 05 17 Juli 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ…,?!”:”:”
@(),$%#@&&$$!!(~~!# 
Njuk piye jal po ra mumet 
dengkule eh ndase dink 

Eh  (menyatakan) 

6. 08 21 juli 
2014 

Sityi cyanx styo phollepel: 
lh. Puaza b ora. B ngarep 
arep lbran. Hahaha 
Sityi cyanx styo phollepel: 
d# ah nu dwe dwet b ora 

Lah  (menekankan) 
Ah  (menekankan) 

7. 10 25 Juli 
2014 

Asyh Piscesgirl: koe geset 
lah.. 

Lah  (meminta) 

8. 11 28 Juli 
2014 

Dimaz Stanley'jaiil: tapi 
gembel harus slalu mndi 
dunkk. .hh 

Dunk (menyatakan) 

9. 15 4 
agustus 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Galau...galau...galau 
Sebenarnya ane bingung,  
Apakah/Siapakah galau 
itu? 
Kenapa byk orang sering 
menyebutkannya? 
Datang darimana si galau 
ini? 

Si (mengeluh) 
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Bagaimana 
bentuk/rupanya? 
Dimana se rumahnya? 
Aq search d google aja g 
ada apalg d kamus...???  
Tapi kq byk yg kenal 
yaaa.... 
Jal sapa sg ngrti &bsa 
menjelaskan "cung" 
jempole sg duwur yak...!!! 

#edisi_kurang gawean, 
galau bingtsss 

Ratna Wiy: ya udah…sok 
atuh jelaskan 

10. 18 6 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Hayukkk…maring suwuk 
maning lurrsss…!!! 
#edisi _lebaran terakhir d 
tahun ini 
Endah Nur Fauziah: 
Qiqiiii jane ana apane 
ya.....  
Umie Khansa Az-zahra: 
Suwuk ki ngendi rat? 
Ratna Wiy: Pantai suwuk 
ki cedak karangbolong 
um...nk mulih jawa kudu 
maring kono y 
Umie Khansa Az-zahra: 
Iyo pengen sih, bosen 
neng ambal karo bercong 
trs. Tp ora ngerti nggone. 
Ratna Wiy: Boleh deh jd 
guide....ok 
 

Hayuk  (mengajak) 
Sih  (menyatakan) 
Deh  (menawarkan) 

11. 19 6 
Agustus 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Un ggah foto: 
lebarab uyeee. 
Wiwid Nyameh: rasah 
diajakin ben, mesti nek 
diajakin bakalan minta 
macem macem  
Ustadz MeNdes: semacem 
aelah 
Wiwid Nyameh: orong 

Sih  (menyatakan) 
Lah  (memerintah) 
Kok  (menyatakan) 
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sih…. Gulai gratis yaaa 
Ustadz MeNdes: ea rPp 
lah anu gur sneng le 
9gawani , 
Wiwid Nyameh: ga ki... 
neng kantor kok 

12. 20 6 
Agustus 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
Makasih pulsa nyasarnya 
Nuh Kikin Coko: sugeng 
riyadin yak jizzz 
Nuh Kikin Coko: sip.... 
lah heheheh 

Yak (meminta) 
Lah  (meyakinkan) 

13. 22 9 
Agustus 
2014 

Ratna Wiy 
status: 
pemandangan siang ini… 
cba perhatikan dgn 
seksama, ada 
“penampakan” 
lho….._bersemangat :d 
Ratna Wiy: Hahaha.....sek 
to,sebelum naik kudanya, 
tk ngebayangin dlu 
kudanya....mbok2 ora 
ikhlas ogh....wkwkwk 
Bunda Lita: bayaren sing 
okeh men kudane dadi 
ikhlas...hehe..kuda matre 
x ya..haha. 

Lho  (menyatakan) 
Ogh  (mengeluh) 
 

14. 23 9 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
aq nitip parkir endasku 
tak go seleh kayane arep 
njebluk kih . .! wedus lah 
 
Komentar: 
Aaz QueenZnizer: 
saaaabaaarrrrrrrr siiiih… 
Prasetyo Katem: az, apa 
aq kurang sbar yoh, aq 
salah, yo lah aq tak luweh 
sbar maning, 
Aaz QueenZnizer: iyaa 
lhhh,,,, sabar kui ky mas 
edy,,nx wz rha saabar gri 
nabraki pagere wong,,, 

Lah  (menekankan) 
Sih  (memerintah) 
Lah  (mengeluh) 
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Prasetyo Katem:  
hahahahahahahahahaha, 
tak omongna loh, endi edi 
ra nongol2 kie 

15. 24 9 
Agustus 
2014 

Prasetyo Katem: asem i, 
kecut og 

Og  (menyatakan) 

16. 25 9 
Agustus 
2014 

Bunda Lita: oke..i think 
so..but 
sometimes...pikiranku bisa 
brubah jg sih?ky abg labil 
ya? 
Ratna Wiy: Judule "galau 
tiada henti" y bunda 
lita???, ko pda kenal se 
kro si galau...parani bae 
umahe yuh labrak 
bareng2 
Bunda Lita: hayuh...nang 
ndi jane umahe...aku tek 
nggawa parang,njenengan 
sing gawa pacule 
pa?mbok ra kena ditebas 
ya dipacul bae 

Yuh  (mengajak) 
Sih  (menyatakan) 
Hayuh  (mengajak) 

17. 29 12 
Agustus 
2014 

Bunda Lita 
Status: 
beneran..mendingan sakit 
hati ketimbang sakit 
"gigi"..skt hati msh bisa 
pergi2..lah ni sakit gigi 
ngurus diri sendiri aja 
susah.. 

Lah  (mengeluh) 
 

18. 30 16 
Agustus 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Gokil bingtt di kelaz X TB 
2 – bersama Faaza 

Gokil  (heran) 
 

19. 32 12 
Septemb
er 2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Sng akon SABAAAR n 
MOVE ON Sihh gampang 
kurr garii omg bee..jal 
nexx KOE pda nglakoniii 
dwexx bisaaa poraaa? 
 
Komentar: 
Thry Yulias Ctf: mba ica 

Lah  (memohon) 



78 
 

 
 

msty ya rag lm le.. 
Le La: gelem lahb 
dek…(milu-milu).. 

20. 33 18 
Septemb
er 2014 

Annichaa Nurul  Ainiea 
Ditandai Oleh Lusii 
Apriliantii 
Status: 
Pelajaran B.Jawa Tadi 
Koplak Binggo ;) ;) Pada 
Kocak Apalagi Pas Lgi 
Nanya Ane Eh Udh Ada 
Juru Bicaraku Haaha ;) 
 
Komentar: 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: Guru 
anyar yh! 

Koplak  (heran) 
Eh  (mengeluh) 
 
 

21. 34 22 
Oktober 
2014 

Ratna Wiy: tau nggak 
sih?? 
Orang di atas lagi 
KUMAT!!!! (dengan 
gambar) 
Bunda Lita: udah tau 
bukannya dikasih obat n 
solusi kok malah ngetawin 
sih cik ….tega..hehe.. 
Ratna Wiy: 
nyeeeehhh…tuku dewek 
lagh…weekekekek(dengan 
gambar) 

Sih  (menekankan) 
Sih  (mengeluh)  
Lagh  (memerintah) 

22. 36 28 
Oktober 
2014 

Bunda Lita 
status: 
Ga tau orang lg repot, lg 
marah, kesel, ech tlp cm 
ngmong ga penting!! Gmn 
ga tmbh marah…dah tau 
cuaca lg panas malah 
ditmbh panas!! 

Ech (mengeluh) 

23. 37 1 
Novemb
er 2014 

Ratna Wiy 
status: 
godhong sawi diurap karo 
klopo… 
gedhang raja satundun 
dipretheli.. 
opo jell…??? 
#my bojo owh my bojo…. 

Mbok  (meyakinkan) 
Addehh (mengeluh) 
Oalah  (mengeluh) 
Ayuh  (mengajak) 
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_penuh cinta 
komentar: 
Sefi Hinta: galaune 
mandan berkurang pa yo, 
agung jabel: waowww 
menu baru ya???? 
Ratna Wiy: @agung_ yo’i 
judule “kluban godhong 
gedang”….wkwkwk..sang
ar mbok 
Risnawati Wijaya: 
bahagia banget ya na? 
Ratna Wiy: 
addeehh…mba is, wengi2 
mlah takone sng 
angel2…,iki bahasa 
tingkat tinggi kiee… 
Mksdnya…segala sesuatu 
itu d nikmatinya jngn 
“berlebihan”, be nana 
turahan nggo madang 
sesuk..begono yuuu 
Ratna Wiy: 
oalaaaahhh…melase…ws
ss mreneo mbaaa, qt 
ndodhog bareng 
ayuuhhh…!!  

24. 40 3 
Novemb
er 2014 

Nuh Kincoko 
Status: 
Malu malu 
kucing….hehe.. 
Komentar: 
Trias Arianingsih: enak 
nasi kucing. 
Nuk Kincoko: nasi pecel 
lebih enak???? Cari 
yuh..hehee 

Yuh  (mengajak) 

25. 41 6 
Novemb
er 2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Dia nya gak respon sama 
sekali,,masa bodo sakitya 
tuh disini (tunjuk bokong) 
Komentar: 
Feri Lela Rustanti: bokong 
wudunen be di tuduh2na! 
Andreaz Illuzioner: pling 

Lakh  (menyatakan) 
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kwi sng dimaksud 
bokonge boz ponijo lakh 

26. 42 6 
Novemb
er 2014  

Ratna Wiy 
Status: 
Hiiihhh…kowe tk banting 
baen apa yaaaa…?? 
Angell temeenn she d jak 
kompromi, jenengmu she 
kerenn, rupamu yo 
maniiess..tapi kok opo2ne 
lemoott beudd… 
Swe2 tk doll temenan 
kowe…!!!... 
#ngomong ro hape 
Yulz Setiawan: banting 
baen… 
Agung Jabel: 
hahaha…sepanenan 10ton 
nek plg”hp casing emas 
ya kecil…. 
Ratna Wiy: HAAAAA…kie 
rembugan panen jamur ya 
gung…?? 
Ratna Wiy: Ihh…ciusss?? 
Miapah… 

She  (mengeluh) 
Hih  (kecewa) 
Ih  (kecewa) 
 

27. 44 
 

21 
Desemb
er 2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Ngpa sh mawi lwat 
umh.ku?? kur arepp 
MODUS bhe..haha 

Sih  (menekankan) 

28. 43 25 
Novemb
er 2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Gue Cuma tertawa sambil 
nangis bung mlihat 
permainan  timnas sore 
ini. 
Permainannya seperti 
club tarkam yang baru 
belajar main bola… 
Kalo kaya gini siapa yg d 
salahkan 
Filipina yg pernah 
dibantai Indonesia 12-0 
dan 13-1 sekarang bisa 
menglhkan Indonesia 4-0 
ah payah, ini sejarah bagi 

Ah  (kecewa) 
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Tabel  di atas menunjukkan eksistensi para pengguna jejaring sosial 

facebook atau yang sering disebut facebooker di tiga desa pesisir pantai 

selatan kecamatan Ambal yaitu desa Ambal Resmi, Kaibon dan 

Petangkuran. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa facebook sudah 

tidak asing lagi. Penggunaan bahasa Jawa dalam facebook oleh masyarakat 

tersebut juga masih sangat sering digunakan walaupun tidak dengan tata 

bahasa yang baik maupun unggah-ungguh (undha usuk) yang baik. 

2. Data Hal-hal yang Melatarbelakangi Pemakaian Ragam Bahasa 

Terhadap Perilaku Bahasa Jawa Masyarakat di Kecamatan Ambal 

Kabupaten Kebumen. 

Tabel 5 

Hal-hal yang Melatarbelakangi Pemakaian Ragam Bahasa 

Filipina baru pertama kali 
me0ngalahkan Indonesia 
Sepak bola Indonesia 
hancur dari dulu Cuma 
berharap mulu gak maju 
maju. 
PSSI penuh mafia sepak 
bola hanya sarana politik 
kaum kaum berdasi 

No. Nama Asli & 
Nama Pengguna Latar Belakang Perilaku Berbahasa 

Jawa 
1. Ratna 

Wiyarsih 
(Ratna Wiy) 

Member Tupperware 
secara tidak sadar 
terbiasa dengan macam-
macam ragam bahasa, 
dan mulai memahami 
arti-artinya agar tidak 
tertinggal dengan teman 

Sering menggunakan 
bahasa Indonesia 
dengan para pelanggan 
atau sedang demo 
produk, tidak tertinggal 
bahasa gaul, dan 
berbahasa Jawa masih 
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yang mengajak 
berkomunikasi. Cara 
penulisan memilih 
singkatan dan 
sebagainya agar tidak 
terlalu buang-buang 
waktu. 

namu berkurang 
apalagi sat ini sedang 
melatih anak berbahasa 
indonesia yang baik 

2. Nur kikin 
prasetyo 
(Nuh Kikin 
Coko) 

Mengikuti perkembangan 
jaman dan mengikuti 
gaya bahasa trend teman 
waktu masih sekolah juga 
agar tidak terlalu lelah 
untuk menulis karakter 
secara lengkap karena 
pengaksesannya dengan 
Handphone yang 
karakternya terbatas. 

Gaya bahasa sehari-
hari tetap bahasa Jawa 
dengan logat Ambal 
namun kadang terselip 
bahasa-bahasa ragam 
bahasa atau gaul 

3. Sudarmi 
(Bunda Lita) 

Member Tupperware 
secara tidak sadar 
terbiasa dengan ragam 
bahasa, ditambah lagi 
keseharian berjualan di 
kios pasar Ambal dan 
menjumpai banyak 
orang, sedangkan 
penggunaan singkatan 
sudah hal wajar dan 
menghemat waktu 
penulisan 

Sering menggunakan 
bahasa Indonesia 
dengan para pelanggan, 
tapi menerapkan bahasa 
karma inggil dengan 
anak 

4. Annisha 
Nurul Aini 
(Annichaa 
Nurul 
Ainiea) 

Mengikuti gaya 
berbahasa gaul teman-
teman di sekolah agar 
tidak ketinggalan zaman. 
Kaitannya dengan 
singkatan hal tersebut 
sudah wajar jika tidak 
dengan singkatn malah 
terkesan tidak pas 

Gaya bahasa sehari-
hari tetap bahasa Jawa 
dengan logat Ambal 
namun kadang terselip 
bahasa-bahasa gaul. 

5. Agus 
Supriyanto 
(Yanto 
Supry) 

Mengikuti perkembangan 
zaman, dan ragam 
bahasa adalah salah satu 
hal wajar dalam 
perkembangan zaman 
tersebut 

Dalam kehidupan 
sehari-hari  tetap 
bahasa Jawa dengan 
logat Ambal namun 
kadang dan tergolong 
jarang terselip bahasa-
bahasa gaul 

6. Lusiasih Hanya sering menjumpai Gaya bahasa sehari-
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Data di atas adalah data hasil wawancara para pengguna jejaring 

sosial facebook dan masyarakat yang berdomisili di desa Kaibon, 

Petangkuran dan Ambal Resmi kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. 

(Lusii 
Apriliantii) 
 

dalam facebook namun 
masih kurang minat 
untuk mengikuti terlalu 
dalam, untuk singkatan 
dalam penulisan itu 
wajar supaya penulisan 
tidak terlalu panjang dan 
resmi 

hari tetap bahasa Jawa 
dengan logat Ambal 
namun kadang/jarang 
terselip bahasa-bahasa 
gaul 

7. Handika Feri 
Ardiansyah 
(Handika feri 
Ardiansyah): 

Menggunakan bahasa 
gaul dan mengerti 
artinya itu penting sekali 
agar tidak ketinggalan 
zaman, namun dalam 
kehidupan sehari-hari itu 
tidak terlalu penting. 
Penggunaan variasi itu 
memang sudah wajar 
sejak dulu agar tidak 
lelah dalam penulisan, 
dan baiasanya dalam 
handphone karakter 
penulisan terbatas 

Gaya bahasa sehari-
hari tetap bahasa Jawa 
dengan logat Ambal 
namun kadang/jarang 
terselip bahasa-bahasa 
gaulp 

8. Partoyo 
(Toyyo 
Raider) 

Mengikuti perkembangan 
zaman, variasi itu sudah 
menjadi hal umum 

Gaya bahasa sehari-
hari tetap bahasa Jawa 
dengan logat Ambal 
namun kadang/jarang 
terselip bahasa-bahasa 
gaul 

9. Adi 
Rachmanto 
(Adhi 
Secoterist 
Independen): 

Menggunakan bahasa 
gaul dan mengerti 
artinya adalah hal yang 
secara tidak sadar 
diperoleh dan 
penggunaan singkatan 
agar tidak terlalu 
membuang-buang waktu 
menulis secara lengkap 
karena pengaksesannya 
dengan Handphone yang 
karakternya terbatas 

Gaya bahasa sehari-
hari tetap bahasa Jawa 
dengan logat Ambal 
namun kadang/jarang 
terselip bahasa-bahasa 
gaul dikarenakan 
lingkungan profesi yang 
tidak mendukung (tani 
sayuran) 
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Wawancara tersebut bertujuan untuk menghasilkan hal-hl yang 

melatarbelakangi pemakaian ragam bahasa terhadap perilaku bahasa Jawa 

masyarakat di kecamatan Ambal kabupaten Kebumen.  

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut ini adalah pembahasan dari 

hasil penelitian tersebut: (1) perkembangan wujud penggunaan bahasa Jawa 

dalam facebook oleh masyarakat di pesisir pantai kecamatan Ambal kabupatn 

Kebumen, (2) hal-hal yang melatarbelakangi wujud pemakaian bahasa 

terhadap perilaku bahasa Jawa masyarakat di kecamatan Ambal kabupaten 

Kebumen. 

1. Pemakaian Ragam Bahasa dalam Jejaring Sosial Facebook oleh 

Masyarakat di Pesisir Pantai Kecamatan Ambal kabupaten Kebumen 

Data pada penelitian ini adalah para pengguna jejaring sosial 

facebook masyarakat asli kecamatan Ambal. Bahasa asli atau bahasa ibu 

dari masyarakat kecamatan Ambal adalah bahasa Jawa dan bahasa 

keduannya adalah bahasa Indonesia. Peneliti membatasi penelitian pada 

kedua bahasa tersebut. 

Dalam status maupun komentar dalam jejaring sosial facebook 

terjadi banyak sekali ragam bahasa, dan peneliti membatasi ragam bahasa 

informal yaitu meliputi pemakaian singkatan dan akronim seperti 

perubahan huruf sebagai variasi, kata fatis dan campur kode. 
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a. Singkatan dan Akronim 

Bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia muncul karena 

terdesak oleh kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat. 

Kebutuhan ini paling terasa dibidang teknis seperti cabang-cabang 

ilmu dan kemudian menjalar pada bahasa kehidupan sehari-hari. 

Ada beberapa pola pemakaian singkatan dan akronim dalam 

pola singkatan dan akronim dalam media chatting dan internet, yang 

sangat bervariatif. Pemakaian singkatan pada media chatting dan pesan 

singkat adalah sebagai berikut. 

1) Singkatan 

a) Singkatan yang menggunakan huruf awal kapital. 

Singkatan berikut ini sesuai dengan pola pertama, 

dibentuk dari huruf awal pola sebuah kata. Penulisan singkatan 

itu harus menggunakan huruf capital dan tidak disertai tanda 

titik.  

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Riana Ivtyar Cliqerforever: 0uh, nek PM ambal ese ora 
saiki 
(Riana Ivtyar Cliqerforever): oh, kalau pasar malam Ambal 
masih tidak sekarang 

(050814/data 17) 

(2) Handika feri Ardiansyah: Penjualan Tiket Offline Persija vs 

Persib dimulai besokk di kantor Persija Pintu VIII GBK 

mulai pk. 10.00-17.00 WIB.Harga Tiket: -Kategori Normal 
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VVIP Rp 250.000 VIP Rp 200.000 Kategori I Rp 100.000 

Kategori II Rp 50.000 -Persija Card… 

(070814/data 21) 

(3) Annichaa Nurul Ainiea: Gokil bingtt di kelaz X TB 2 –
bersama Faaza 
(Annichaa Nurul Ainiea): asik sekali di kelas X tata boga 2 
– bersama Faaza 

(160814/data 30) 

Data yang dicetak tebal (dan untuk selanjutnya) 

adalah fokus yang dibicarakan. Pada ketiga data di atas, 

terdapat singkatan yang menggunakan huruf awal kapital 

seperti PM, GBK, WIB, VIP, VVIP dan TB. Penggunaan 

singkatan tersebut sudah banyak digunakan, baik dalam 

pergaulan sehari-hari maupun media elektronik. 

Dari data (17), PM merupakan singkatan dari Pasar 

Malem (pasar malam) dengan pengekalan huruf pertama 

pada masing-masing komponen, komponen pertama yaitu P 

dari Pasar, dan komponen kedua M dari Malem. Singkatan 

tersebut biasanya hanya digunakan oleh para remaja saja 

dan menjadi sebuah bahasa trend kebahasaan pada suatu 

masa. 

Berikut penjabaran dari bentuk singkatan PM. 

Komponen ke- 

1 P  → Pasa                

2 M → Malem (malam)  
Pasar Malam 
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Singkatan GBK, WIB, VVIP dan VIP pada data (21) 

adalah singkatan-singkatan dari pengkalan satu huruf dari 

masing-masing komponen yang terletak di awal kata. 

Keempat kata tersebut sudah banyak digunakan baik dalam 

pergaulan sehari-hari maupun di media massa atau di media 

elektronik. GBK yaitu komponen G dari Gelora, B dari 

Bung dan K Karno.WIB yaitu komponen W dari Waktu, I 

dari Indonesia dan B dari barat. VVIP yaitu komponen V 

dari Very, V dari Very, I dari Important dan P dari People. 

Berikut penjabaran dari bentuk singkatan GBK, WIB, VIP, 

VVIP: 

Komponen ke- 

1 G → Gelora 

2 B → Bung   Gelora Bung Karno 

3 K → Karno 

 

1 W → Waktu 

2 I   → Indonesia   Waktu Indonesia Barat 

3 B  → Barat 

 

1 V  → Very (sangat)  

2 I   → Important (Penting)       Orang Sangat Penting 

3 P  → People (Orang) 
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1 V  → Very 

2 V  → Very 

3 I   → Importent 

4 P  → People 

GBK atau Gelora Bung Karno adalah nama stadion 

olah raga paling popular di Indonesia, nama tersebut 

diambil dari nama presiden pertama Negara republik 

Indonesia. VIP dan VVIP singkatan tersebut Menunjukan 

suatu tingkatan kelas fasilitas disuatu tempat umum yang 

memang lazimnya diucapkan dengan singkatan. 

b) Bentuk penggalan 

Bentuk penggalan adalah proses pemendekan yang 

mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Proses penggalan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

(1) Penggalan suku kata pertama 

Penggalan suku kata pertama merupakan proses 

pengekalan suku katapertama dari suatu kata. 

(1) Gendon Azzh: ngantost2X….mz brow…!!!! 
(Gendon Azzh): hati-hati mas bro! 

(210614/data 2) 

(2) Gus Jay: wkwkwk. Ini keponakan gue broo. Kirain 
berantem ama sape. Weleh” yo wiss tak minggir kirain 
berantem sama sopo hehe 
(Gus Jay): (tertawa) Ini (foto) keponakan saya bro, 
saya kira bertengkar dengan siapa. aduh-aduh ya sudah 

Orang Amat Sangat Penting 



89 
 

 
 

saya menepi, saya kira bertengkar degan siapa 
(tersenyum) 

(110814/data 28) 

(3) Milasari Sari: udah takdir mau di apain lg brow 
(Milasari Sari): sudah takdir mau di apakan lagi bro 

(251114/ data 43) 

Ketiga data di atas terjadi pengkalan bro dari kata 

brother yang artinya saudara laki-laki. Proses penggalannya 

dengan mengekalkan suku kata pertama dari kata brother, 

namun terdapat penambahan konsonan /w/ dan vocal /o/ 

yang tidak merubah arti. 

    Brother → Bro[ther] → Bro 

(2) Pengekalan suku terakhir 

Pengekalan suku kata terakhir merupakan proses 

pengekalan suku terakhir dari sebuah kata. 

Contoh data sebagai berikut: 

Wahyu Mugiwidodo : Met sore, udu pagi 

(Wahyu Mugiwidodo) : selamat sore, bukan  pagi 

 
(220614/data 03) 

Pengekalan suku terakhir met pada data-data di 

atas, berasal dari kata selamat. Kata selamat mengalami 

penanggalan dua suku kata yaitu [se-] dan [la-], terdapat 
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perubahan vokal /a/ menjadi /e/ pada suku kata [-mat] 

sehingga menjadi met. 

Peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Selamat → sela[mat] → met 

 
(1) Annichaa Nurul Ainiea: Cahaya binar ramadhan 

mampu membuat aku tuk slalu ingat ma tmen” di 
#klasIXE 

(2) (Annichaa Nurul Ainiea): Cahaya binar ramadhan 
mampu membuat aku untuk selalu ingat sama teman-
teman di # kelas IXE 

(200714/data 07) 

Pengekalan suku terakhir tuk pada data-data di 

atas, berasal dari kata untuk yang mendapat 

penanggalan suku kata awal [un-]. Peristiwa ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Untuk → un[tuk] → tuk 

 
(3) Nuh Kikin Coko: hehe ....dah gak ada..tu anjing 

(Nuh Kikin Coko): (tertawa)....sudah tidak ada..anjing 
itu 

(280714/data 11) 

Pengekalan suku terakhir tu pada data-data di 

atas, berasal dari kata itu yang mendapat penanggalan 

suku kata awal [i-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Itu → I [itu] → tu 

(4) Ixfan Andani: hdup bbas ga da aturan. 
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(Ixfan Andani) : hidup bebas tidak ada aturan  
(280714/data 11) 

(5) Sartiman Hore Hore Inginxlalusukses: Gx da yg Tanya 
; p 
(Sartiman Hore Hore Inginxlalusukses): tidak ada yang 
Tanya (menjulurkan lidah) 

 (060914/data 14) 

Pengekalan suku terakhir da pada data-data di 

atas, berasal dari kata ada yang mendapat penanggalan 

suku kata awal [A-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Ada→ A [da] → da 

(6) Prasetyo Katem: neng ra ono 
(Prasetyo Katem) : kok tidak ada? 

(050814/data 16) 

Pengekalan suku terakhir neng pada data-data di 

atas, berasal dari kata bahasa Jawa yaitu deneng yang 

artinya kok  yang mendapat penanggalan suku kata awal 

[de-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Deneng → De [neng] → neng 

Ora → O [ra] → ra 

(7) Bunda Lita: beneran..mendingan sakit hati ketimbang 
sakit “gigi”..skt hati msh bisa pergi2..lah ni sakit gigi 
ngurus diri sendiri aja susah.. 
(Bunda Lita): beneran..mendingan sakit hati ketimbang 
sakit "gigi", sakit hati masih bisa pergi-pergi,lah ini 
sakit gigi mengurus diri sendiri saja susah 

(120814/data 29) 
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Pengekalan suku terakhir ni pada data-data di atas, 

berasal dari kata ini yang mendapat penanggalan suku 

kata awal [I-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

Ini → I [ni] → ni 

(8) Bunda Lita: udah tau bukannya dikasih obat n solusi 
kok malah ngetawin sih cik ….tega..hehe. 
(Bunda Lita): sudah tau bukannya dikasih obat dan 
solusi kok malah ngetawin sih, tega (tertawa) 

(221014/data 34) 

Pengekalan suku terakhir cik pada data-data di 

atas, berasal dari kata bahasa Malaysia makcik yang 

artinya ibu yang mendapat penanggalan suku kata awal 

[mak-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Makcik → Mak [cik] → cik 

(9) Bunda Lita: Rasanya kaya didorong ke dlm jurang yg 
paling dalam…betapa pedihnya hati ini ketika kita tak 
lg bs member….betapa terlukanya ktika hanya bs 
menerima…ingin marah tp tak berdaya…ingin tertawa 
tp hati terluka…akhirnya keputusan untuk tetap 
menerima kenyataan “bahwa diriku blm mampu 
member secara materi” tp aku kan tetap berusaha… 
(Bunda Lita): Rasanya seperti didorong ke dalam 
jurang yang paling dalam, betapa pedihnya hati ini 
ketika kita tidak lagi bisa member, betapa terlukanya 
ktika hanya bisa menerima, ingin marah tapi tidak 
berdaya…ingin tertawa tapi hati terluka, akhirnya 
keputusan untuk tetap menerima kenyataan “bahwa 
diri saya belum mampu memberi secara materi” tapi 
saya akan tetap berusaha 

(221014/data 35) 

Pengekalan suku terakhir kan pada data-data di 

atas, berasal dari kata akan yang mendapat penanggalan 
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suku kata awal [A-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Akan → A [kan] → kan 

(11)  Ratna Wiy: Hiiihhh…kowe tk banting baen apa 
yaaaa…?? Angell temeenn she d jak kompromi, 
jenengmu she kerenn, rupamu yo maniiess..tapi kok 
opo2ne lemoott beudd…Swe2 tk doll temenan 
kowe…!!!... 
(Ratna Wiy): Ih kamu saya banting saja apa ya? Susah 
sekali sih di ajak kompromi, nama kamu sih bagus, 
rupamu ya manis..tapi kok apa-apanya lemot sekali. 
Lama-lama saya jual beneran kamu! #berbicara dengn 
HP 

(061114/data 42) 

Pengekalan suku terakhir jak pada data-data di 

atas, berasal dari kata ajakyang mendapat penanggalan 

suku kata awal [a-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Ajak → A [jak] → jak 

(12) Annichaa Nurul Ainiea: Ngpa sh mawi lwat umh.ku?? 
kur arepp MODUS bhe..haha 
(Annichaa Nurul Ainiea): Kenapa sih harus lewat 
dekat rumah saya? Hanya ada maunya kan? Tertawa 

(211214/data 44) 

Pengekalan suku terakhir kur  pada data-data di 

atas, berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya ukur 

yang artinya cuma yang mendapat penanggalan suku 

kata awal [u-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

Ukur → U [kur] → kur 
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(13)  Asyh Piscesgirl: Cpe deh jam sgni mol dah ttp lum plg 
jga… 
(Asyh Piscesgirl): Capek deh jam segini mall sudah 
tutup belum pulang juga 

(120714/data 04) 
 

(14) Prasetyo Katem: ilang dex lum downld lg 
(Prasetyo Katem): hilang dik belum download lagi 

(030814/data 14) 
 

(15)  Prasetyo Katem: q jg dah djogja lg 
(Prasetyo Katem): saya juga sudah di Jogja lagi 

 (110814/data 27) 
 

(16)  Bunda Lita: Ga tau orang lg repot, lg marah, kesel, 
ech tlp cm ngmong ga penting!! Gmn ga tmbh 
marah…dah tau cuaca lg panas malah ditmbh panas!! 
(Bunda Lita): tidak tau orang sedang repot, sedang 
marah, kesal, eh telepon hanya berbicara hal yang 
tidak penting!, bagaimana tidak tambah marah…sudah 
tau cuaca sedang panas malah ditmbah panas!! 

(281014/data 36) 

Pengekalan suku terakhir dah dan lum pada data-

data di atas, berasal dari kata sudah dan belum yang 

mendapat penanggalan suku kata awal [su-]. Peristiwa 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Sudah → su [dah] → dah 

Belum → be [lum] → lum 

(17) Togel komplikasi: ng ps ra paq… 
(Togel komplikasi): di tempat plays station tidak pak… 

(310714/data 12) 
 

(18) Prasetyo Katem: hahahahahahahahahaha,tak omongna 
loh, endi edi ra nongol2 kie 
(Prasetyo Katem): (tertawa) saya bilangin loh, mana 
edi tidak kelihata-kelihatan nih 

(090814/data 23) 
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Pengekalan suku terakhir ra pada data-data di 

atas, berasal dari kata bahasa Jawa ora yang artinya 

tidak yang mendapat penanggalan suku kata awal [o]. 

Peristiwa ini  apat dijelaskansebagai berikut. 

Ora → o [ra] → ra 

(19)  Dwie purnamasary: blanja ct go lebran 
(Dwie purnamasary): belanja dulu buat lebaran 

(210714/data 08) 
 

(20) Prasetyo Katem: aq nitip parkir endasku tak go seleh 
kayane arep njebluk kih . .! wedus lah 
(Prasetyo Katem): aku titip parkir kepalaku sepertinya 
meledak nih . .! (umpatan) 

(090814/data 23) 

(21)  Bunda Lita: lah nek dicabuti ompong kbh,le ngunyah 
rep go apa rin 
(Bunda Lita): lah kalau dicabutin ompong semua, 
mengunyahnya mau pake apa Rin? 

(120814/data 29) 

Pengekalan suku terakhir go pada data-data di 

atas, berasal dari kata bahasa Jawa kanggo yang artinya 

untuk yang mendapat penanggalan suku kata awal 

[kang-]. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Kanggo → kang [go] → go 

(22) Egid melu Acung: musmed nangapa..jo digae musmed 
slow ae.. 
(Egid melu Acung): pusing kenapa ..jangan dibuat 
pusing santai saja 

(170714/data 05) 
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(23) Ratna Wiy: Status yg d akui 1, yg lain 
coba2....huahahaha(sst...jo seru2 ndak podho krungu) 
(Ratna Wiy): Status yang d akui 1, yang lain coba-
coba....(tertawa)(sst...jangan keras-keras nanti banyak 
yang dengar) 

(170714/data 05) 
 

Pengekalan suku terakhir jo pada data-data di 

atas berasal dari kata bahasa Jawa ojo yang artinya 

jangan yang mendapat penanggalan suku kata awal 

[o]. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Aja → a [ja] → ja menuliskan sesuai pelafalan → jo 

(24) Prasetyo Katem: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ…,?!”:”:”@
(),$%#@&&$$!!(~~!#Njuk piye jal po ra mumet 
dengkule eh ndase dink 
(Prasetyo Katem): (pusing) lalu bagaimana coba 
apatidak pusing lututnya eh kepala maksudnya 

(170714/data 05) 
 

 
(25) Prasetyo Katem: nek ngene iki eneg po seneb jal?kpan 

iso tentrem urepku ? 
(Prasetyo Katem): Kalau begini eneg apa 
seneb(perasaan tidak enak di ulu hati) coba? Kapan 
bisa tentram hidupku? 

(090814/data 24) 
 

(26) Annichaa Nurul Ainiea: Sng akon SABAAAR n 
MOVE ON Sihh gampang kurr garii omg bee..jal nexx 
KOE pda nglakoniii dwexx bisaaa poraaa? 
(Annichaa Nurul Ainiea): Yang menyuruh sabar dan 
MOVE  ON (pindah kelain hati) Sih gampang Cuma 
tinggal ngomong saja..coba kalau kamu semua yang 
jalanin sendiri bisa tidak? 

(120914/data 32) 
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(27) Ratna Wiy: godhong sawi diurap karo 
klopo…gedhang raja satundun dipretheli..opo 
jell…??? #my bojo owh my bojo…._penuh cinta 
(Ratna Wiy): daun sawi diurap dengan kelapa, pisang 
raja satu grombol di pisah-pisah,apa 
coba…???#suamiku oh suamiku_penuh cinta 

 (011114/data 37) 

Pengekalan suku terakhir jal, po dan ra pada 

data-data di atas, berasal dari kata , berasal dari kata 

bahasa Jawa jajal, apa dan ora yang artinya coba, 

apa dan tidak yang mendapat penanggalan suku 

kata awal [ja-], [o-] dan [a-].  Peristiwa ini dapat 

dijelaskansebagai berikut. 

Jajal → ja [jal] → jal 

Apa → a [pa] → pa menuliskan sesuai pelafalan 

→po 

Ora → o [ra] → ra 

(3) Pengekalan tiga huruf pertama 
 
Pengkalan tiga huruf pertama dilakukan dengan 

mengambil tiga huruf pertama dari sebuah kata. 

(1) Faaza: Emmanng bebs…seruuu..apalagi 
adakamu..hihihihi.. 
(Faaza): memang bebs, seru apalagi ada kamu 
(tertawa) 

(160814/data 30) 

bebz pada data (30) mengacu pada kata bahasa 

Inggris baby (sayang). Kata baby mengalami pengekalan 
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tiga huruf pertama sehingga menjadi beb. Berikut 

penjelasannya. 

baby→ [bab]y → beb 

a) Singkatan yang mengubah beberapa huruf 

Singkatan semacam ini melesapkan huruf-huruf yang 

membentuknya atau mengubah kata atau suku kata menjadi 

sebuah huruf yang lafalnya mirip. Kata yang dibentuk 

menjadi lebih singkat. Singkatan tersebut tampak pada data 

berikut. 

(1) Adhi Secoterist Independen: Huh   pengen maen ke 
purworejo tp mlh gx da tmnnya;( 
(Adhi Secoterist Independen): Huh (sedih) ingin main ke 
Purworejo tapi malah tidak ada temannya 

(090614/data 01) 

Penggantian huruf /k/ menjadi huruf /x/ pada data di 

atas masih dapat dibaca sebagaimana mestinya tanpa 

merubah makna yang ada. Hal itu dapat dilihat pada data di 

atas, data (30) gx yang berarti nggak (tidak), kata tersebut 

mendapat penanggalan fonem konsonan /ng/ di depan dan 

mendapat penanggalan fonem vokal /a/ tengah. 

Gx → nggak (tidak) k ↔ x 

(2) Novie Cwekydulrattan Ygclallucayanxadexaxaxa: 
qoe adhi rahmanto du c ch qbon 
Novie Cwekydulrattan Ygclallucayanxadexaxaxa): 
kamu adhi rahmanto bukan sih anak kaibon 

(090614/data 01) 
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(3)  Ratna Wiy: Tdk pernah "menyempurnakan" tp bisa 
"mewarnai" hidup qt , ...think like that..gkgkgk 
(Ratna Wiy): Tidak pernah "menyempurnakan" tapi 
bisa "mewarnai" hidup kita , ...think like 
that..(tertawa) 

(090814/data 25) 
 

(4) Ratna Wiy: @elok faiza_jane kesel, tp demi anak 
apapun akan d lakoni...aq rapopo @endah nur_niate 
kro mbok nemu "brondong" buuu....gkgkgk 
(Ratna Wiy): @elok faiza_sebenarnya lelah, tapi demi 
anak apapun akan dilakukan...aq rapopo (saya tidak 
apa-apa/bahasa artis yang artinya rusak porak 
poranda)@endah nur_niatnya kalo kebetulan dapat 
"brondong" (istilah laki-laki lebih muda) 
bu....(tertawa terkekeh) 

(060814/data 18) 

Penggantian huruf /k/ menjadi huruf /q/ pada data di 

atas masih dapat dibaca sebagaimana mestinya tanpa 

merubah makna yang ada. Hal itu dapat dilihat pada kedua 

data di atas, data (30) qoe dan Qbon, qoe yang berarti kowe 

(kamu), dan Qbon adalah nama sebuah desa di kecamatan 

Ambal yaitu Kaibon. data (31) qt yang berarti kita. Kata qoe 

mendapat penanggalan fonem konsonan /w/ di tengah dan 

kata Qbon mendapat penanggalan fonem vokal /a/ dan /i/ di 

tengah. 

Qoe → kowe (kamu) k ↔ q 

Qbon → Kaibon (nama sebuah desa) k ↔ q 

Qt → kita  → k ↔ q 

Aq → aku →  k ↔ q 
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(5) Gendon Azzh: ngantost2X….mz brow…!!!! 
(Gendon Azzh): hati-hati mas bro 

(210714/data 02) 
 

(6) Aaz QueenZnizer: iyaa lhhh,,,, sabar kui ky mas 
edy,,nx wz rha saabar gri nabraki pagere wong,,, 
(Aaz QueenZnizer): iya lah sabar itu seperti mas edi, 
kalau sudah tidak sabar nabrak-nabrak pagar orang 
saja 

(090814/data 23) 
 

Penggantian huruf /s/ menjadi huruf /z/ dan /k/ menjadi 

huruf /k/ pada data di atas disebabkan karena kedua huruf 

tersebut satu daerah artikulasi yaitu Lamino Alveolar. 

Perbedaan keduanya adalah /s/ sebagai konsonan keras tidak 

bersuara lebih panjang hambatannya, sedangkan /z/ adalah 

konsonan lunak bersuara lebih pendek hambatannya. 

Perubahan konsonan /s/ menjadi /z/ masih dapat dibaca 

sebagaimana mestinya tanpa merubah makna yang ada. Hal 

itu dapat dilihat pada kedua data di atas, data (02) Mz yang 

berarti mas (kakak laki-laki), data (23) Wz yang berarti uwis 

(sudah) yang berasal dari kosa kata Mas kemudian mendapat 

penanggalan fonem vokal /a/ di tengah dan kata uwis 

mendapat penanggalan fonem vokal /u/ di depan dan vokal /i/ 

di tengah. Sedangkan data (23)  nx berasal dari kata bahasa 

Jawa yaitu nek (kalau) mendapat penanggalan fonem vokal 

/e/ di tengah. 

Mz → mas (kakak laki-laki) z ↔ s 
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Wz → uwis (sudah) z ↔ s 

Nx → nek (kalau) k ↔ x 

(7) Aaz QueenZnizer: mas edy gy maem, ben diziit ndak 
keselek.,, 
(Aaz QueenZnizer): mas edy lagi makan, biarkan dulu 
nanti tersedak 

(090814/data 23) 
 

(8) Thry Yulias Ctf: mba ica msty ya rag lm le.. 
(Thry Yulias Ctf): mbak ica pasti ya tidak mau Le 

(120914/data 32) 
 

Penggantian huruf /s/ menjadi huruf /z/ pada data di 

atas disebabkan karena kedua huruf tersebut satu daerah 

artikulasi yaitu Lamino Alveolar. Perbedaan keduanya adalah 

/s/ sebagai konsonan keras tak bersuara lebih panjang 

hambatannya, sedangkan /z/ adalah konsonan lunak bersuara 

lebih pendek hambatannya. Perubahan vokal /i/ menjadi /y/ 

masih dapat dibaca sebagaimana mestinya tanpa merubah 

makna yang ada. Hal itu dapat dilihat pada kedua data di atas, 

data (23) gy yang berarti lagi (sedang melakukan suatu hal), 

kosa kata gy kemudian mendapat penanggalan suku kata [la], 

data (32) Msty yang berarti kosa kata bahasa Jawa mesti 

(pasti), kata mesti mendapat penanggalan vokal /e/ di tengah.  

Lagi → la [gi] →gy → i ↔ y 

Msty → mesti (pasti) → i ↔ y 
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b) Singkatan yang menghilangkan unsur vokal dan konsonan  

(1) Penanggalan unsur fonem konsonan atau vokal di awal 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Agus herculez: itu gk saru Cuma cowok itu terlalu 
lemah, karna mungkin cowok itu tidak bs 
mengendalikan sifat2 dia, dan krn kita udah terlajur 
jd apapun dia minta kita ikutin, seharus’a kitlah 
sebagai cowk tunjukn bahwa kitalah yg punya 
kendali,, sok bisa he 
(Agus herculez): itu bukan tidak sopan hanya cowok 
itu terlalu lemah, karna mungkin cowok itu tidak bisa 
mengendalikan sifat-sifat dia, dan karena kita udah 
terlajur (cinta) jadi apapun dia minta kita menurut, 
seharusnya kitalah sebagai cowok tunjukan bahwa 
kitalah yang punya kendali,, sok bisa (tersenyum) 

(110814/data 27) 
 

(2) Bunda Lita: beneran..mendingan sakit hati ketimbang 
sakit "gigi"..skt hati msh bisa pergi2..lah ni sakit gigi 
ngurus diri sendiri aja susah.. 
(Bunda Lita): beneran..mendingan sakit hati 
ketimbang sakit "gigi" sakit hati masih bisa pergi-
pergi, kalau sakit gigi seperti ini mengurus diri sendiri 
saja susah 

(120814/data 29) 
 

Pada data (27) dan data (29) kata udah dan aja 

berasal dari kata sudah dan saja yang terjadi penanggalan 

fonem konsonan /s/ di depan. 

Peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Sudah → s [udah] → udah 

Saja→ s [aja]→ aja 

(2) Penanggalan unsur fonem konsonan atau vokal di akhir 

Contoh data sebagai berikut: 
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(1) Handika Feri Ardiansyah: Dia nya gak respon sama 
sekali,,masa bodo sakitya tuh disini (tunjuk bokong) 
(Handika Feri Ardiansyah): Dia nya tidak respon 
sama sekali,masa bodoh sakitya itu disini (tunjuk 
pantat) 

(061114/data 41) 

Pada data (41) kata bodo berasal dari kata bodoh, 

yaitu terjadi penanggalan fonem konsonan /h/ di 

belakang. 

Peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Bodoh → [bodo] h → bodo 

 

(3) Penanggalan unsur fonem konsonan atau vokal di tengah 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Sityi cyanx styo phollepel: d# ah nu dwe dwet b ora  
(Sityi cyanx styo phollepel): dwie# ah punya uang 
saja tidak 

(210714/ data 08) 
 

(2) Nuh Kikin Coko: hehe,,, ambal kan mkanan khas ny 
sate y pasti enak (tertawa) 
(Nuh Kikin Coko): (tertawa) Ambal kan makanan 
khasnya sate ya pasti enak 

(280714/data 11) 
 

Pada data (08) kata dwe berasal dari kata dalam 

bahasa Jawa yang artinya punya terjadi penanggalan 

fonem vokal /u/ di tengah, dan kata dwit terjadi 

penanggalan fonem vokal /u/ juga di tengah. Pada data 

(11) mkanan berasala dari kata makanan terjadi 

penanggalan fonem vokal /a/ di tengah. 
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Peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Duwe → [u] -w [is] [+t] → dwe 

Duwit → [+h] [a] [y] –o [+uk] → dwit 

Makanan → [m] –a [kanan] → mkanan 

(4) Penanggalan dan penambahan fonem 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Novie Cwekydulrattan Ygclallucayanxadexaxaxa: 
Novi we rx knal pow uist 
(Novie Cwekydulrattan Ygclallucayanxadexaxaxa): 
Novi apa kamu sudah tidak kenal? 

(010614/data 01) 
 

(2) Ratna Wiy: Hayukkk…maring suwuk maning 
lurrsss…!!! #edisi _lebaran terakhir d tahun ini 
(Ratna Wiy): Ayo pergi ke Suwug lagi #edisi 
_lebaran terakhir di tahun ini 

(060814/data 18) 

Pada data (01) kata uist berasal dari kata dalam 

bahasa Jawa  yaitu uwis yang artinya sudah, kata uist 

terjadi penanggalan konsonan /w/ dan penambahan 

konsonan /t/. Sedangkan pada data (18) kata Hayukkk 

dalam bahas Indonesia adalah kata fatis ajakan yaitu Ayo, 

kata ayo terjadi penanggalan vokal /o/ dan penambahan 

konsonan /u/, /h/ dan /k/. 

Peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Uwis → [u] -w [is] [+t] → uist 

Ayo→ [+h] [a] [y] -o [+uk]→ hayuk 
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c) Singakatn dengan Perubahan Huruf sebagai Variasi Penulisan 

Singkatan dengan perubahan huruf dalam status FB 

terjadi pada kata bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. 

Hal tersebut dilakukan penulis status supaya tulisannya lebih 

menarik dan bergaya, tetapi tetap tidak mengubah makna 

kata. Perubahan huruf pada bahasa Inggris biasanya 

disebabkan penulisan yang mengikuti lafal. 

Seperti contoh data berikut. 

(1) (Prasetyo Katem): hahaAaaaaaa piiiiizzzzzztttttt 
(Prasetyo Katem): (tertawa lebar) peace (damai) 

(090814/data 23) 

Data (23) piiiiizzzzzztttttt merupakan kata bahasa 

Inggris dari peace (damai). Kata peace dilafalkan /pi/, 

kemudian penulisannya menjadi pizt sesuai dengan 

kepraktisan dan pelafalan Indonesia. 

(2) (Ira Ajah): Kpn merrid? 
(Ira Ajah): Kapan marired (nikah)? 

(110814/data 27) 

Data (27) merrid merupakan kata bahasa Inggris dari peace 

(damai). Kata peace dilafalkan /merid/, kemudian penulisannya 

menjadi merrid sesuai dengan kepraktisan dan pelafalan Indonesia. 

(3)  Yanto Supry: gara2 fesbuk bikin akuu brantem…setan emg fb 
(Yanto Supry): Gara-gara facebook membuat saya bertengkar 
(umpatan tidak baik) memang facebook 

 (110814/data 28) 
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Data (28) fesbuk merupakan kata bahasa Inggris dari facebook 

(nama sebuah jejaring sosial). Kata facebook dilafalkan / fesbuk /, 

kemudian penulisannya menjadi fesbuk sesuai dengan kepraktisan 

dan pelafalan Indonesia. 

(4) Faaza: Emmanng bebs…seruuu..apalagi adakamu..hihihihi.. 
(Faaza): memang bebs, seru apalagi ada kamu (tertawa) 

(160814/data 30) 

Data (30) bebs merupakan kata bahasa Inggris dari baby 

(sayang). Kata baby dilafalkan / bebi/, kemudian penulisannya 

menjadi bebs yang mengalami pengekalan konsonan /y/  di belakang 

dan sesuai dengan kepraktisan dan pelafalan Indonesia. 

2) Akronim 

a. Akronim yang ditulis dengan huruf kecil 

Akronim ini dibentuk dengan mengekalkan salah satu 

bagian komponen suku kata dan menggabungkannya dengan 

komponen suku kata yang lain. Penulisan singkatan semacam 

ini sebaiknya dituliskan dengan huruf kecil semua. 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Ira Ajah: ora ono jamane…km pulkam gkk? 
(Ira Ajah): tidak ada zamannya kamu pulang kampung 
tidak? 

(110814/data 27) 

 
(2) Prasetyo Katem: ira, ya saru ngko nek cowoke mandeng 

nduwur weruh haha,pulkam, koe sh? 
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(Prasetyo Katem): ira, ya tidak sopan nanti kalau 
cowoknya lihat ke atas krlihatan (tertawa lebar), pulang 
kampung, kamu sih? 

(110814/data 27) 

Data (27) di atas adalah bentuk akronim pulkam yang 

merupakan kependekan dari pulang kampung. Proses 

pemendekannya yaitu dengan pengekalan tiga huruf pertama 

pada komponen pertama pul- yang berasal dari kata pulang 

dan pengekalan tiga huruf pada komponen pertama kam- dari 

kata kampung menjadi pulkam. 

Pulang → [pul]ang → pul 

pulkam  

Kampung → [kam]pung → kam 

 
(3)  Elok faiza: di lem biru mbaaaak 

(Elok faiza): dilempar beli yang baru mbak 
(061014/data 42) 

Data (42) di atas adalah bentuk akronim lem biru yang 

merupakan kependekan dari lempar beli yang baru. Proses 

pemendekannya yaitu dengan pengekalan tiga huruf pertama 

pada komponen pertama lem- yang berasal dari kata lempar 

dan proses pemendekan kata beli menjadi bi- yaitu dengan 

vokal /e/ dan konsonan /l/ di tengah dan pengekalan dua 

komponen kedua ru- dari kata baru dan mendapat konjungsi 

yang menjadi lem biru. 
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Lempar → [lem]par → lem 

Beli → [b]el[i] → bi   lembiru.  

konjungsi [yang] 

Baru → ba[ru] → ru 

 

(4) Handika Feri Ardiansyah: Gue Cuma tertawa sambil 
nangis bung mlihat permainan  timnas sore ini. 
Permainannya seperti club tarkam yang baru belajar 
main bola…Kalo kaya gini siapa yg d salahkan. Filipina 
yg pernah dibantai Indonesia 12-0 dan 13-1 sekarang bisa 
menglhkan Indonesia 4-0 ah payah, ini sejarah bagi 
Filipina baru pertama kali me0ngalahkan Indonesia. 
Sepak bola Indonesia hancur dari dulu Cuma berharap 
mulu gak maju maju. PSSI penuh mafia sepak bola hanya 
sarana politik kaum kaum berdasi 
(Handika Feri Ardiansyah): Saya hanya tertawa sambil 
menangis bung melihat permainan  timnas sore ini. 
Permainannya seperti club tarkam yang baru belajar main 
bola. Kalau seperti ini siapa yang disalahkan. Filipina 
yang pernah dibantai Indonesia 12-0 dan 13-1 sekarang 
bisa mengalahkan Indonesia 4-0 ah payah, ini sejarah 
bagi Filipina baru pertama kali mengalahkan Indonesia. 
Sepak bola Indonesia hancur dari dulu cuma berharap 
saja tidak maju maju. PSSI penuh mafia sepak bola hanya 
sarana politik kaum kaum berdasi 

(251114/data 43) 
 

Data (43) di atas adalah bentuk akronim tinmas dan 

tarkam yang merupakan kependekan dari tim nasional 

dan antar kampung. Kata tim tetap utuh dan proses 

pemendekannya yaitu dengan pengekalan tiga huruf 

pertama pada komponen pertama nas- yang berasal dari 

kata nasional menjadi timnas. Akronim tarkam dan 
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proses pemendekannya yaitu dengan pengekalan tiga 

huruf  pada komponen kedua tar- yang berasal dari kata 

antar, dan proses pemendekannya yaitu dengan 

pengekalan tiga huruf pertama pada komponen pertama 

kam- yang berasal dari kata kampung menjadi tarkam. 

Tim → tim 

timnas 

Nasional → [nas]ional → nas 

 
 

c. Campur kode 

Aspek lain dari saling ketergantungan bahasa dalam 

masyarakat multilingual ialah terjadinya gejala campur kode (code-

mixing). Nababan (1993:32) menjelaskan bahwa: 

“campur kode adalah suatu keadaan bilamana orang 
mencampur dua (atau lebih) bahasa atau ragam bahasa dalam 
suatu tindak bahasa (speech act atau discourse) tanpa ada 
sesuatu dalam situasi bahasa itu yang menuntut pencampuran 
bahasa itu.” 
 
Dalam kajian ini peneliti fokus pada penggunaan bahasa Jawa 

yang mengalami percampuran (campur kode) satu bahasa atau lebih 

dengan bahasa lain. Pada analisis data yang dicetak tebal adalah 

bahasa selain bahasa Jawa. Ada dua analisis yaitu bahasa Jawa yang 

mengalami percampuran dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa 

atau bahasa Indonesia yang mengalami percampuran bahasa asing 

atau bahasa daerah selain. 
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1) Campur kode bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia 

Seperti contoh data berikut. 

(1) Prasetyo Katem: Terkadang yg tulus dianggap modus n yg 
modus dianggap tulus jaman kejungkir akeh wong kewolak 
walik 
(Prasetyo Katem) : Terkadang yang tulus dianggap ada 
maunya dan yang ada maunya dianggap tulus jaman 
terjungkal banyak orang terbolak balik 

(230714/data 09) 

Data (09) Terkadang yg tulus dianggap modus n yg modus 

dianggap tulus jaman kejungkir akeh wong kewolak walik 

merupakan penggunaan campur kode bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia di tuliskan oleh facebooker tanpa ada sesuatu dalam situasi 

bahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu. 

(2) Ratna Wiy: @elok faiza_jane kesel, tp demi anak apapun akan d 
lakoni...aq rapopo @endah nur_niate kro mbok nemu "brondong" 
buuu....gkgkgk 
(Ratna Wiy): @elok faiza_sebenarnya lelah, tapi demi anak 
apapun akan dilakukan...aq rapopo (saya tidak apa-apa/bahasa 
artis yang artinya rusak porak poranda)@endah nur_niatnya kalo 
kebetulan dapat "brondong" (istilah laki-laki lebih muda) 
bu....(tertawa terkekeh) 

(060814/data 18) 

Data (18) @elok faiza_jane kesel, tp demi anak apapun akan d 

lakoni...aq rapopo @endah nur_niate kro mbok nemu "brondong" 

buuu....gkgkgk merupakan penggunaan campur kode bahasa Jawa 

dan bahasa Indonesia di tuliskan oleh facebooker tanpa ada sesuatu 

dalam situasi bahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu. 

 
(3) Ratna Wiy: Status yg d akui 1, yg lain coba2....huahahaha(sst...jo 

seru2 ndak podho krungu) 
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(Ratna Wiy): Status yg d akui 1, yg lain 
coba2....huahahaha(bicara jangan terlalu keras)...jangan keras-
keras nanti banyak yang dengar) 

(060814/data 18) 

Data (18) Status yg d akui 1, yg lain coba2....huahahaha 

(sst...jo seru2 ndak podho krungu) merupakan penggunaan campur 

kode bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, bahasa Jawa menjadi 

bahasa pokok. Campur kode di tuliskan oleh facebooker karena ingin 

mengungkapkan argumennya agar indah dibaca.  

(4) Wiwid Nyameh: melaaaas mas padal ya neng omah ga sida d 
makan 
(Wiwid Nyameh): kasihan mas padahal sampai rumah tidak 
dimakan 

(060814/data 19) 

Data (19) melaaaas mas padal (padahal) ya neng omah ga 

sida d makan merupakan penggunaan campur kode di tuliskan oleh 

facebooker tanpa ada sesuatu dalam situasi bahasa itu yang menuntut 

pencampuran bahasa itu. 

(5) Ratna Wiy: Hahaha.....sek to,sebelum naik kudanya, tk 
ngebayangin dlu kudanya....mbok2 ora ikhlas ogh....wkwkwk 
(Ratna Wiy): (tertawa) sebentar dong,sebelum naik kudanya, 
saya bayangkan dulu kudanya....mungkin tidak ikhlas ikhlas 
kok....(tertawa) 

(090814/data 22) 

Data (22) Hahaha.....sek to,sebelum naik kudanya, tk 

ngebayangin dlu kudanya....mbok2 ora ikhlas ogh....wkwkwk 

merupakan penggunaan campur kode di tuliskan oleh facebooker 

tanpa ada sesuatu dalam situasi bahasa itu yang menuntut 

pencampuran bahasa itu. 
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(6) Ira Ajah: Yoi,wes blk jkt nee kiy,,km msh d kmpng? 
(Ira Ajah): iya, sudah balik Jakarta lagi nih,,kamu masih di 
kampung?  

(110814/data 27) 

Data (27) Yoi,wes blk jkt nee kiy,,km msh d kmpng? 

merupakan penggunaan campur kode di tuliskan oleh facebooker 

tanpa ada sesuatu dalam situasi bahasa itu yang menuntut 

pencampuran bahasa itu. 

2) Campur kode berupa penyisipan kosa kata asing 

Penggunaan unsur-unsur dari bahasa lain dalam suatu 

bahasa yang mungkin diperlukan, tidak dianggap sebagai suatu 

kesalahan atau penyimpangan jika digunakan dalam situasi non-

formal. Adanya penyisipan dua bahasa atau lebih dilakukan 

penutur dengan sadar atau dengan sebab-sebab tertentu. 

Penyisipan kata asing dari bahasa lain digunakan dalam kondisi 

atau situasi yang tidak resmi. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, para pengguna jejaring facebook dalam data 

penelitian adalah masyarakat pesisir pantai Ambal yang memiliki 

bahasa ibu yaitu bahasa Jawa memungkinkan banyak digunankan 

dalam akun tersebut. Bahasa kedua adalah bahasa Indonesia yang 

juga sangat memungkinkan untuk digunakan dalam akun 

tersebut, namun penggunaan atau penyisipan kata asing dari 

kedua bahasa tertentu juga memungkinkan terjadi. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa penggunaan bahasa yang terdapat di dalam 

jejaring sosial facebook  bersifat informal atau santai.  
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Berikut contoh datanya. 

a) Kosa Kata Bahasa Sunda: 

(1) Ratna Wiy: ya udah…sok atuh jelaskan 
(Ratna Wiy): ya sudah… cepat dong jelaskan 

(040814/data 15) 

Kata sok atuh pada data (15) merupakan kosa kata 

bahasa Sunda sok artinya cepat dan kata atuh artinya adalah 

dong adalah kata fatis yang berperan menekan sebuah kata 

perintah. 

b) Kata Bahasa Inggris: 

(1)  Prasetyo Katem: ilang dex lum downld lg 
(Prasetyo Katem): hilang dik belum mengunduh 

(030814/data 14) 

Kata downld pada data (14) merupakan kata download 

yang mengalami penanggalan vokal di tengah, download 

adalah kosa kata bahasa Inggris yang artinya mengunduh dari 

internet. 

(2)  Ratna Wiy: Boleh deh jd guide....ok 
(Ratna Wiy): Boleh deh jadi pemandu....oke 

(060814/data 18) 

Kata guide pada data (18) adalah kosa kata bahasa 

Inggris yang artinya pemandu dan yang dimaksud dalam 

kalimat adalah pemandu wisata. 

(3) Ratna Wiy: Tdk pernah "menyempurnakan" tp bisa 
"mewarnai" hidup qt , ...think like that..gkgkgk 
(Ratna Wiy): Tidak pernah "menyempurnakan" tapi bisa 
"mewarnai" hidup kita , ... saya fikir seperti itu(tertawa) 

(090814/data 25) 
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Kalimat think like that pada data (15) merupakan 

kalimat berbahasa Inggris yang arti secara harfiah fikir 

seperti itu dan penulis terjemahkan artinya menjadi saya 

piker seperti itu. 

(4) Bunda Lita: Ok..i think so..but sometimes...pikiranku bisa 
brubah jg sih?ky abg labil ya? 
(Bunda Lita): baiklah, saya pikir seperti itu tetapi suatu saat 
nanti...pikiranku bisa brubah juga sih?seperti anak baru gede 
yang belum punya pendirian ya? 

(090814/data 25) 

Kalimat ok I think so but sometime pada data (25) 

merupakan kalimat berbahasa Ingris yang arti secara harfiah 

ya saya fikir juga seperti itu tetapi suatu saat nanti. 

(5) Ratna Wiy: belum tentu smw hal terlihat sama seperti 
dperMukaan…Terkadang air tenang 
menghanyutkan…Terkadang riak gelombang menyimpan 
ketulusan…#keep spirit 
(Ratna Wiy): belum tentu semua hal terlihat sama seperti 
di permukaan. Terkadang air tenang menghanyutkan. 
Terkadang riak gelombang menyimpan ketulusan tetap 
semangat 

(021114/data 38) 

Kata keep spirit pada data (38) merupakan kosa kata 

bahasa Inggris yang arti secara harfiah tetap semangat. 

c) Kosa Kata Bahasa Malaysia: 

(1) Bunda Lita: udah tau bukannya dikasih obat n solusi kok 
malah ngetawin sih cik ….tega..hehe.. 
(Bunda Lita): sudah tau bukannya dikasih obat dan solusi 
kok malah ngetawin sih bu, tega (tertawa) 

(221014/data 34) 
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Kata cik pada data (34) merupakan kosa kata bahasa 

Malaysia yaitu makcik yang artinya Ibu dan mengalami 

penanggalan suku kata pertama [mak]cik = cik. 

d) Penyisipan Kosa Kata Bahasa Arab: 

(1) Annichaa Nurul  Ainiea: Pelajaran B.Jawa Tadi Koplak 
Binggo ;) ;) Pada Kocak Apalagi Pas Lgi Nanya Ane Eh 
Udh Ada Juru Bicaraku Haaha ;) 
(Annichaa Nurul  Ainiea): Pelajaran bahasa Jawa tadi 
aneh tidak karuan sekali (tersenyum) Pada lucu apalagi 
pas sedang bertanya saya eh sudah ada juru bicara saya 
(tertawa lebar) 

(180914/data 33) 

Kata ane pada data (33) merupakan kosa kata bahasa 

arab yaitu ana yang mengalami peubahan karena dialek 

betawi menjadi ane yang artinya saya. 

1) Penyisipan Kosa Kata dialek Jakarta: 

(1) Yanto Supry: gara2 fesbuk bikin akuu 
brantem…setan emg fb 
(Yanto Supry): Gara-gara facebook membuat 
satabertengkar…(umpatan tidak baik) memang 
facebook 

(180914/data 28) 

(2) Annichaa Nurul  Ainiea: Pelajaran B.Jawa Tadi 
Koplak Binggo ;) ;) Pada Kocak Apalagi Pas Lgi 
Nanya Ane Eh Udh Ada Juru Bicaraku Haaha ;) 
(Annichaa Nurul  Ainiea): Pelajaran bahasa Jawa tadi 
aneh tidak karuan sekali (tersenyum) Pada lucu 
apalagi pas sedang bertanya saya eh sudah ada juru 
bicara saya (tertawa lebar) 

(110814/data 33) 
 

(3) Ratna Wiy: addeehh…mba is, wengi2 mlah takone 
sng angel2…,iki bahasa tingkat tinggi 
kiee…Mksdnya…segala sesuatu itu d nikmatinya 
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jngn “berlebihan”, be nana turahan nggo madang 
sesuk..begono yuuu 
(Ratna Wiy): aduh…mbak is, malam-malam malah 
tanyanya yang susah-susah…,ini bahasa tingkat 
tinggi, maksudnya…segala sesuatu itu dinikmatinya 
jangan “berlebihan”, biar ada sisa untuk makan besok 
pagi..begitu yu 

(011114/data 37) 
 

(4)  Fitriyah: enak aj…lo aj kali 
(Fitriyah): enak saja…kamu saja kali 

(251114/data 43) 
 

(5) Handika Feri Ardiansyah: Gue Cuma tertawa sambil 
nangis bung mlihat permainan  timnas sore ini. 
Permainannya seperti club tarkam yang baru belajar 
main bola…Kalo kaya gini siapa yg d salahkan. 
Filipina yg pernah dibantai Indonesia 12-0 dan 13-1 
sekarang bisa menglhkan Indonesia 4-0 ah payah, ini 
sejarah bagi Filipina baru pertama kali me0ngalahkan 
Indonesia. Sepak bola Indonesia hancur dari dulu 
Cuma berharap mulu gak maju maju. PSSI penuh 
mafia sepak bola hanya sarana politik kaum kaum 
berdasi 
(Handika Feri Ardiansyah): Saya hanya tertawa 
sambil menangis bung melihat permainan  timnas sore 
ini. Permainannya seperti club tarkam yang baru 
belajar main bola. Kalau seperti ini siapa yang 
disalahkan. Filipina yang pernah dibantai Indonesia 
12-0 dan 13-1 sekarang bisa mengalahkan Indonesia 
4-0 ah payah, ini sejarah bagi Filipina baru pertama 
kali mengalahkan Indonesia. Sepak bola Indonesia 
hancur dari dulu cuma berharap saja tidak maju maju. 
PSSI penuh mafia sepak bola hanya sarana politik 
kaum kaum berdasi 

(251114/data 43) 
 

(6) Gus Jay: wkwkwk. Ini keponakan gue broo. Kirain 
berantem ama sape. Weleh” yo wiss tak minggir 
kirain berantem sama sopo hehe 
(Gus Jay): (tertawa lebar). Ini keponakan saya broo. 
Kirain berantem sama siapa. Wah ya sudah saya 
minggir kirain berantem sama siapa (tersenyum) 

(110814/data 28) 
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Kata bikin pada data (28) meruakan kata kerja yang 

artinya membuat, kata bikin adalah kata kerja dialek Jakarta 

yang tidak ada proses morfologinya. Kocak pada data (33) 

merupakan adjektiva yang berarti lucu hingga membuat sakit 

perut. Kata begono pada data (37) dalam bahasa Indonesia 

berarti begitu. Kata lo dan gue pada data (43) dalam bahasa 

Indonesia adalah kata penunjuk diri yang menjadi ciri khas 

utama dialek Jakarta, lo yang artinya kamu yang memilki 

beberapa variasi penulisan yaitu lo/lu/loe sedangkan kata gue 

yang artinya saya yang memilki beberapa variasi penulisan 

yaitu gue/gua/guwe/w. Penggunaan dialek Jakarta sering 

digunakan sebagai bahasa pergaulan oleh masyarakat, 

meskipun penuturnya bukan dari daerah Jakarta. Hal ini 

disebabkan bahwa dialek Jakarta  adalah bahasa yang paling 

mudah diterima oleh semua kalangan terlebih dengan 

merebaknya penggunaan dialek Jakarta melalui media-media 

yang ada, seperti acara-acara di televisi, bahasa penyiar di 

radio, sampai majalah. Dapat dikatakan bahwa dialek Jakarta 

dianggap sebagai bahasa yang komunikatif terutama di 

kalangan remaja. 

d. Kata Fatis 

Kata fatis biasanya digunakan dalam komunikasi verbal dan 

tuturan nonstandar. Ungkapan fatis berciri komunikatif bukan berciri 
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emotif. Ciri komunikatif itulah yang menjadi pembeda ungkapan fatis 

dengan ungkapan interjektif yang lazimnya berciri emotif. Kata fatis 

bermanfaat untuk mengawali, memelihara, dan melancarkan 

komunikasi. Pemakaian kata dan partikel fatis dalam status FB 

digunakan sebagai tambahan tuturan dalam sebuah kalimat sebagai ciri 

pembicaraan yang non-formal. 

Berikut akan diuraikan beberapa bentuk dan fungsi dari kata 

fatis yang terdapat dalam status jejaring sosial facebook. 

1) Kata Fatis yang berfungsi Menekankan 

Menekankan berarti menegaskan (kata, suku kata) dengan 

suara agak keras. 

(1) Asyh Piscesgirl: Cpe deh jam sgni mol dah ttp lum plg jga… 
(Asyh Piscesgirl): Capek deh jam segini mall sudah tutup 
belum pulang juga 

 (120714/data 04) 
 

Kata deh pada data (04) di atas berfungsi untuk menekankan 

ungkapan lelah dalam statusnya. 

2) Kata Fatis yang Berfungsi Meyakinkan 

Meyakinkan berarti menjadikan (menyebabkan) yakin, 

melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. 

(2) Dimaz Stanley'jaiil: tapi gembel harus slalu mndi dunkk..hh 
(Dimaz Stanley'jaiil): tapi gembel harus selalu mandi dong 
(tertawa) 
 

 (2807014/data 11) 
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Bentuk fatis donk berfungsi sebagai upaya meyakinkan 

seseorang dengan argumentasinya. 

3) Kata Fatis yang Berfungsi Menyatakan 

Menyatakan berarti menerangkan, menjadikan nyata, 

menjelaskan atau mengatakan, mengemukakan (pikiran, isi hati. 

(3) Toyyo raider: Sa”atnya mudik ah 
(Toyyo raider): Saatnya mudik ah 

 (020714/data 02) 

Kata ah pada data di atas digunakan untuk menyatakan. 

Data (02) menyatakan penulis status menyatakan akan mudik. 

4)  Kata Fatis yang Berfungsi Meminta 

Meminta berarti berkata-kata supaya diberi atau mendapat 

sesuatu. 

(4) Asyh Piscesgirl: koe geset lah..  
(Asyh Piscesgirl): kamu dulu lah.. 

(250714/data 10) 

Partikel -lah pada data (10) digunakan facebooker untuk 

meminta si komentar statusnya untuk menikah terlebih dahulu 

5) Kata Fatis yang Berfungsi Memohon 

Memohon berarti meminta dengan hormat; berharap supaya 

mendapat sesuatu. 

(5) Le La: gelem lahb dek…(milu-milu).. 
(Le La): mau lah dik (ikut-ikutan) 

 (120914/data 32) 
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Partikel -lah sesuai kalimat pada data (32) digunakan 

sebagai bentuk permohonan supaya penulis status mau melakukan 

apa yang telah ditulis sendiri oleh pembuat status tersebut. 

6) Kata Fatis yang Berfungsi Memerintah 

Memerintah berarti memberi perintah, menyuruh 

melakukan sesuatu. 

(6) Ustadz MeNdes: semacem aelah 
(Ustadz MeNdes): satu macam sajalah 

 (060814/data 19) 

Partikel –lah pada data (19) digunakan untuk menekankan 

kalimat imperatif, Bahwa facebooker tersebut memerintah agar 

komentar setatus di atasnya agar tidak meminta macam-macam 

saat pergi berlibur. 

7) Kata Fatis yang Berfungsi Mengajak 

Mengajak berarti meminta (menyilakan, menyuruh) supaya 

turut (datang dan sebagainya). 

(7) Ratna Wiy: Hayukkk…maring suwuk maning lurrsss…!!! 
#edisi _lebaran terakhir d tahun ini  
(Ratna Wiy): Ayo…pergi ke Suwug lagi! #edisi _lebaran 
terakhir di tahun ini 

(060814/data 18) 

(8) Nuk Kincoko: nasi pecel lebih enak???? Cari yuh..hehee 
(Nuk Kincoko): nasi pecel lebih enak, cari ayo! (tersenyum) 

 
(031014/data 40) 

Kata hayuk dan yuk merupakan bentuk variasi dari ayo. 

Data (18)  adalah ajakan penulis status untuk mengunjungi pantai 
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Suwug di kecamatan Puring, kabupaten Kebuemen, terjadi 

penanggalan huruf vokal /o/ di belakang dan penambahan huruf 

/h/ di depan dan penambahan huruf vokal /u/ dan konsonan /k/ di 

belakang. Pada data (40) juga menekankan ajakan untuk mencari 

nasi kucing bersama, kata yuh tersebut terjadi penanggalan huruf 

vokal /o/ di depan dan penambahan huruf konsonan /h/ di 

belakang. 

8) Kata Fatis yang Berfungsi Menawarkan 

Menawarkan berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan 

maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya). 

(9) Ratna Wiy: Boleh deh jd guide....ok 
(Ratna Wiy): Boleh deh jadi pemandu wisatanya, setuju! 

(060814/data 18) 

kata deh selain sebagai digunakan sebagai penekanan pada 

kalimat imperatif, juga dapat berfungsi sebagai bentuk penawaran. 

Sesuai dengan konteks data (10), kata deh digunakan untuk 

facebooker yang menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisata 

pada facebooker yang berkomentar. 

9) Kata Fatis yang Berfungsi Sebagai Ucapan selamat 

Kata fatis selamat digunakan untuk memulai dan 

mengakhiri interaksi antara pembicara dan lawan bicara, sesuai 

dengan keperluan dan situasinya. Berikut contoh datanya. 

(10) Toyyo Raider: Met pagi…smua nya yg lgi pda ol 
(Toyyo Raider): Selamat pagi semuanya yang lagi pada on 
line 
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(220614/data 03) 

Data (03) pada frase met pagi menyatakan waktu atau 

situasi pagi hari. Kata met mengalami pemenggalan suku kata 

terakhir dari kata selamat dan perubahan vokal /a/ menjadi /e/ 

10) Kata Fatis yang Berfungsi Sebagai Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan pada 

orang lain terdapat pada data berikut. 

(11) Nuh Kikin Coko: Makasih pulsa nyasarnya 
(Nuh Kikin Coko): terimakasih pulsa nyasarnya 

(060814/data 20) 

Data (20) menyatakan makasih yang merupakan bentuk 

variasi dari kata terima kasih, ungkapan tersebut sebagai bentuk 

ungkapan kepada seseorang yang telah memberinya pulsa dan 

mengungkapkan rasa senangnya karena mendapat pulsa secara 

gratis. 

11) Kata Fatis yang Berfungsi Sebagai Ungkapan Mengeluh 

Mengeluh adalah sesuatu yang menyatakan kesusahan 

walaupun ada juga yang tidak merasa sakit. Dapat digambarkan 

pada bentuk fatis aduh, waduh, dan uh, seperti di bawah ini. 

(12) Ratna Wiy: addeehh…mba is, wengi2 mlah takone sng 
angel2…,iki bahasa tingkat tinggi kiee…Mksdnya…segala 
sesuatu itu d nikmatinya jngn “berlebihan”, be nana turahan 
nggo madang sesuk..begono yuu 
(Ratna Wiy): Aduh mbak is, malam-malam malah tanyanya 
yang susah-susah, ini bahasa tingkat tinggi. Maksudnya 
segala sesuatu itu dinikmatinya jangan “berlebihan”, agar 
ada sisa untuk makan besok, begitu mbak 
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 (011014/data 37) 

Status data (37) kata addeehh adalah bentuk variasi dari 

kata aduh. Si penulis status mengeluhkan seseorang yang 

mengomentari statusnya dan ternyata si komentar tidak menegrti 

maksud ucapan si penulis status. 

12) Kata Fatis yang Berfungsi Sebagai Ungkapan Heran 

Heran berarti merasa ganjil (ketika melihat atau 

mendengar sesuatu). 

(13) Annichaa Nurul  Ainiea Ditandai Oleh Lusii Apriliantii: 
Pelajaran B.Jawa Tadi Koplak Binggo ;) ;) Pada Kocak 
Apalagi Pas Lgi Nanya Ane Eh Udh Ada Juru Bicaraku 
Haaha ;) 
(Annichaa Nurul  Ainiea Ditandai Oleh Lusii Apriliantii): 
Pelajaran bahasa Jawa tadi aneh (lucu) sekali (tersenyum) 
pada lucu apalagi pas saya sedang bertanya malah sudah ada 
juru bicaranya (tertawa) 

 (180914/data 33) 

(14) Annichaa Nurul Ainiea: Gokil bingtt di kelaz X TB 2 – 
bersama Faaza 
(Annichaa Nurul Ainiea): seru sekali di kela X Tata boga 2 – 
bersama Faaza 

(160814/data 30) 

Pada data (33) dan (30) kata koplak dan gokil adalah 

sinonim dari kata gila yang menyatakan keheranan. Pada data 

(33) facebooker menyatakan keheranan di kelasnya saat pelajaran 

bahasa Jawa sedangkan data (30) facebooker menyatakan 

keheranan di kelas X tata boga 2. 

13) Kata Fatis yang Berfungsi Sebagai Ungkapan Kecewa/ menyesal 
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Perasaan kecewa atau menyesal ditandai oleh beberapa 

bentuk fatis diantaranya yah, ah, aduh, huh, dan sebagainya 

sesuai konteksnya. Berikut contoh dari perasaan kecewa/ 

menyesal berikut. 

(15) Adhi Secoterist Independen: Huh   pengen maen ke 
purworejo tp mlh gx da tmnnya;(  

(Adhi Secoterist Independen): Huh  pingin main ke Purworejo 
tapi malah tidak ada temannya (sedih) 

 (090614/data 01) 

Kata huh pada data (01) menyatakan penekanan pada rasa 

penyesalan penulis status karena tidak dapat pergi ke Purworejo 

karena tidak ada yang menemani. 

 

2. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pemakaian Ragam Bahasa Terhadap 

Perilaku Bahasa Jawa Masyarakat di Kecamatan Ambal Kabupaten 

Kebumen. 

a. Faktor Perkembangan Zaman 

Dari hasil wawancara yang ada faktor perkembangan zaman 

yang paling mempengaruhi penggunaan internet untuk jejaring sosial 

dan ragam bahasa. Faktor kebutuhan akan informasi dan tidak ingin 

merasa tertinggal oleh orang lain membuat semakin banyak 

masyarakat yang mengaksesnya. Penggunaan bahasa yang formal dan 

lengkap tanpa singkatan dan akronim dirasa sudah tidak trend atau 

tidak sesuai dengan zaman. 

Contoh data sebagai berikut: 
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(1) Prasetyo Katem: Titik 
Komentar: 
Lilies Chijutexz SidayUu: line’e gak aktf tha ka 
Prasetyo Katem: ilang dex lum downld lg 
Riyani yani: hem..hem.. 
Prasetyo Katem: yani@apa tante? 
Srie Sundary: apa sich? 
 
Terjemahan: 
(Prasetyo Katem): Titik 
Komentar: 
(Lilies ChijutexzSidayUu): linenya tidak aktif ya ka 
(Prasetyo Katem): hilang dik belum download lagi 
(Riyani yani): (berdehem menggoda) 
(Prasetyo Katem): yani@apa tante? 
(Srie Sundary): apa sih? 

(030814/data 14) 

(2) Yanto Supry: gara2 fesbuk bikin akuu brantem…setan emg fb 
Komentar: 
Yanto Supry: Fto profil nya di ganti ya…Ntar di kira yg kmen 
cwe..Tmbaah brantem ama bojoku 
Gus Jay: wkwkwk. Ini keponakan gue broo. Kirain berantem ama 
sape. Weleh” yo wiss tak minggir kirain berantem sama sopo hehe 
Ira Ajah: syukurinnn 
Mucharom Banaspati Songgo Langit: sip 
 
Terjemahan: 
Yanto Supry: Gara-gara facebook membuat saya 
bertengkar…(umpatan tidak baik) memang facebook 
Komentar: 
Yanto Supry: Foto profil nya diganti ya…Nanti dikira yang 
komentar cewek..Tmbah brantem sama istriku 
Gus Jay: (tertawa lebar). Ini keponakan saya broo. Kirain berantem 
sama siapa. Wah ya sudah saya minggir saya kira berantem sama 
siapa (tersenyum) 
Ira Ajah: syukurin 

(110814/data 28) 

 
Pada data (14) status Prasetyo Katem menunjukan eksistensinya 

dalam perkembangan zaman yaitu eksis dalam penggunan internet dan 

jejaring sosial juga eksis dalam penggunaan ragam bahasa. Di dalam 
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status tersebut terjadi penggunaan, campur kode penggunaan singkatan 

dan akronim.Yaitu kata download yang artinya mengunduh kata 

tersebut biasa digunakan dalam istilah teknologi informatika dan kata 

line yang menunjukan sebuah aplikasi dalam mobile phone 

(handphone) yang tersambung dengan internet. Penggunaan singkatan 

pada data tersebut yaitu pada kata ilang yang artinya hilang, kata lum 

yang artinya adalah belum. Hal tersebut juga terjadi pada data 28, 

terjadi singkatan yaitu kata fesbuk dan fb yang berasal dari kata 

facebook. Hal tersebut adalah upaya eksistensi penulis dalam 

perkembangan zaman. 

b. Faktor Lingkungan 

Dari hasil wawancara faktor lingkungan juga sangat 

berpengaruh dalam penggunaan internet untuk jejaring sosial dan 

ragam bahasa, seperti faktor lingkungan sekolah dimana pengguna 

jejaring sosial facebook tidak ingin tertinggal informasi dan gaya 

berbahasa teman-teman sebayanya di sekolah. 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Annichaa Nurul Ainiea ditandai oleh Lukhii Ardilla: Cahaya binar 
ramadhan mampu membuat aku tuk slalu ingat ma tmen” di 
#klasIXE 
Komentar: 
Annichaa Nurul Ainiea: hahahah kebiasaanmu mi keeppooo… 
Ratri Prasetyo Utamii: biarin mamih 
Angga Riyanto: wedeh mamih” haha 
Ratri Prasetyo Utamii: kan mamih ndut ngga. He 
 
Terjemahan: 
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(Annichaa Nurul Ainiea ditandai oleh Lukhii Ardilla): Cahaya 
binar ramadhan mampu membuat aku untuk selalu ingat sama 
teman-teman di #kelasIXE 
Komentar: 
(Annichaa Nurul Ainiea): (tertawa) kebiasaanmu Mi 
kepo…(knowing every particular object) 
(Ratri Prasetyo Utamii): biarin mamih 
(Angga Riyanto): waduh pakai mamih-mamih (tertawa) 
(Ratri Prasetyo Utamii): kan mamih gendut Ngga. (tertawa) 

(200714/data 7) 

Pada data (7) status Annichaa Nurul Ainiea menunjukan dia 

adalah siswi sekolah menengah pertama kelas IX E, di dalam status 

tersebut terjadi singkatan dan penggunaan campur kode yaitu dengan 

penggunaan kosakata bahasa asing. Yaitu kata tuk yang berasal dari 

kata untuk dan kata slalu dari kata selalu. Dan penggunaan bahasa 

asing kepo berasal dari bahasa Inggris (knowing every particular 

object) yang jika di terjemahkan yaitu ingin tahu segala urusan orang 

lain Dari data di atas lingkungan seperti sekolah adalah salah satu 

faktor yang berperan aktif dalam perkembangan zaman yaitu informasi 

teknologi informatika dan segala ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu 

siswa dan menyamai ke ‘gaul’ an teman sebaya juga sangat 

berpengaruh. 

c. Menyingkat Karakter pada Mobile Phone 

Dari hasil wawancara faktor penyingkatan karakter pada mobile 

phone (handphone) juga sangat sering digunakan dalam jejaring sosial 

facebook, bisa dikatakan singkatan dan akronim paling banyak 

digunakan di setiap penulisan status maupun komentar, hal tersebut 

dikarenakan para facebooker mengakses jejaring sosial tersebut 
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dengan menggunakan mobile phone (handphone), yang memang 

karakter penulisannya terbatas. 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Riana Ivtyar Cliqerforever: 0uh, nek PM ambal ese ora saiki 
(Riana Ivtyar Cliqerforever): oh, kalau pasar malam Ambal masih 
tidak sekarang 

(050814/data 17) 

(2) Annichaa Nurul Ainiea: Sng akon SABAAAR n MOVE ON Sihh 
gampang kurr garii omg bee..jal nexx KOE pda nglakoniii dwexx 
bisaaa poraaa? 
(Annichaa Nurul Ainiea): Yang menyuruh sabar dan MOVE  ON 
(pindah kelain hati) Sih gampang Cuma tinggal ngomong 
saja..coba kalau kamu semua yang jalanin sendiri bisa tidak? 
 

(120914/data 32) 

Pada data (17) menunjukan terjadinya singkatan yaitu kata PM 

yaitu singkata huruf awal pertama yang ditulis dengan huruf besar, P 

dari kata Pasar dan M dari kata Malam, singkatan tersebut hanya 

membutuhkan dua karakter saja sedangkan kata pasar malam 

membutuhkan sepuluh karakter. Pada data (32) terjadi penggunaan 

kosa kata asing yaitu kata move on yang artinya pindah ke lain hati 

dan membutuhkan enam belas karakter, sedangkan kata move on hanya 

membutuhkan enam karakter. 

d. Kefektifitasan Penulisan  

Dari hasil wawancara faktor kefektifitasan penulisan juga sangat 

berpengaruh dalam penggunaan jejaring sosial facebook pada setiap 

penulisan status maupun komentar, hal tersebut disebabkan para 
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facebooker merasa terlalu membuat-buang waktu untuk sebuah 

penulisan kata yang lengkap. 

Contoh data sebagai berikut: 

(1) Prasetyo Katem: Becik ketitik olo ketoro. .!!!! 
Komentar: 
Dhetik Excha: em! Mding ketok ski mbg sesok,,(olo) 
Prasetyo Katem: mending becik ra sah go olo 
 
Terjemahan: 
(Prasetyo Katem): Perbuatan baik akan terbukti perbuatan buruk 
akan terkuak 
Komentar: 
(Dhetik Excha): lebih baik terlihat jeleknya sekarang dari pada 
besok terlihat jeleknya 
(Prasetyo Katem): lebih baik terus baik, tidak ada yang buruk 

(2) (100814/data 26) 

(2) Toyyo Raider: Lebran..Sbntr lgi gk kerasa.. 
Komentar: 
Sityi cyanx styo phollepel: lh. Puaza b ora. B ngarep arep lbran. 
Hahaha 
Dwie purnamasary: blanja ct go lebran 
Sityi cyanx styo phollepel: d# ah nu dwe dwet b ora 
 
Terjemahan: 
Toyyo Raider: Lebaran..Sebentar lagi tidak terasa 
 
Komentar: 
Sityi cyanx styo phollepel: lah puasa saja tidak kok menunggu-
nunggu lebaran (tertawa) 
Dwie purnamasary: belanja dulu buat lebaran 
Sityi cyanx styo phollepel: Dwie# ah dia punya uang saja tidak 

 

Pada data (26) menunjukan banyak sekali terjadinya singkatan 

yaitu kata mding yaitu berasal dari kata mending yang artinya lebih 

baik, kata ski berasal dari kata saiki yang artinya sekarang, kata mbg 

dari kata mbok yang artinya mungkin, kata ra sah dari kata ora susah 
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yang artinya tidak usah dan kata go dari kata kanggo yang artinya 

untuk. Singkatan-singkatan tersebut di latar belakangi karena adanya 

upaya penulis akun untuk menghemat waktu atau keefektifitasan 

penulisan. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penggunaan 

Ragam Bahasa dalam Jejaring Sosial Facebook oleh Masyarakat Pesisir 

Pantai di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemakaian ragam bahasa seperti singkatan, akronim, campur kode dan 

kata fatis di dalam jejaring sosial facebook sudah berkembang sangat 

pesat, yang digunakan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. 

Perkembangan akan bahasa-bahasa muda masa kini dapat dikatakan 

sebagai fenomena perkembangan zaman yang akan terus menerus 

menambah pengetahuan keragaman variasi bahasa. 

2. Hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan ragam bahasa adalah faktor 

perkembangan zaman, faktor lingkungan yaitu pergaulan sehari-hari, 

menyingkat karakter pada mobile phone dan keefektifitasan penulisan. 

Fakror perkembangan zaman adalah faktor yang paling dominan dimana 

para pengguna jejaring sosial facebook merasa ingin selalu mengikuti 

perkembangan zaman, namun hakikatnya masyarakat Ambal dalah 

masyarakat yang bersuku Jawa oleh karena itu bahasa Jawa tetap 

dominan dalam percakapan pergaulan sehari-hari. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan hal-hal berikut 

ini: 

131 
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1.  Sebagai masyarakat pengguna jejaring sosial seperti jejaring sosial 

facebook dan pengguna ragam bahasa ada baiknya memilih dan memilah 

kata yang baik dan pantas. 

2. Sebagai masyarakat pengguna jejaring sosial tersebut hendaknya dapat 

menggunakan bahasa yang sesuai pada tempatnya, karena hakikatnya 

masyarakat Indonesia dan khusunya masyarakat pulau Jawa adalah 

masyarakat yang santun dan memiliki unggah ungguh yang luhur, 

hendaknya kita dapat melestarikannya. 

3. Penelitian ini adalah sebagian kecil dari kajian sosiolinguistik, khususnya 

tentang penggunaan bahasa Jawa, penggunaan ragam bahasa, dan bahasa 

informal. Cangkupan ilmu sosiolinguistik sangat luas sehingga masih 

banyak penelitian yang dilakukan sehubungan dengan jejaring sosial 

facebook. 
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No. 
data  

Tangg
al data Aktivitas dalam facebook Terjemahan  

1. 9 juni 
2014 

Adhi Secoterist Independen 
Status: 
Huh   pengen maen ke 
purworejo tp mlh gx da 
tmnnya;( 
 
Komentar: 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxaxa: 
qoe adhi rahmanto du c ch 
qbon 
Adhi Secoterist Independen: 
yaph mang np & mf sp ya 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxaxa: 
Novi we rx knal pow uist 

Adhi Secoterist 
Independen 
Status: 
Huh (sedih) ingin main 
ke Purworejo tapi 
malah tidak ada 
temannya 
 
Komentar: 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxa
xa: kamu Adhi 
Rahmanto bukan sih 
anak Kaibon 
Adhi Secoterist 
Independen: iya 
memang kenapa & 
maaf siapa ya 
Novie Cwekydulrattan 
Ygclallucayanxadexaxa
xa: Novi kamu sudah 
tidak kenal ya 
 

2. 21 
Juni 
2014 

Toyyo raider 
Status: 
Sa”atnya mudik ah 
 
Komentar: 
Sityi Cyanx Syto Phollepel: 
lah. Koe c mudik mgdi, .lh 
Gendon Azzh: 
ngantost2X….mz brow…!!!! 
 
 

Toyyo raider 
Status: 
Saatnya mudik ah 
 
Komentar: 
Sityi Cyanx Syto 
Phollepel: lah kamu sih 
mudik kemana 
Gendon Azzh: hati-hati 
mas bro 
 

3. 22 
Juni 
2014 

Toyyo Raider 
Status: 
Met pagi…smua nya yg lgi 
pda ol 
 
Komentar: 
Wahyu Mugiwidodo: Met 
sore, udu pagi 
 
 

Toyyo Raider 
Status: 
Selamat 
pagi…semuanya yang 
lagi pada on line 
 
Komentar: 
Wahyu Mugiwidodo: 
selamat sore, bukan 
pagi 

DATA AKTIVITAS DALAM FACEBOOK 
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4. 12 Juli 
2014 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Cpe deh jam sgni mol dah ttp 
lum plg jga… 
 
Komentar: 
Ira Ajah: wanita karier… 
Asyh Piscesgirl: iya 
nich…cpe, u skrg di mna 
neng? 
 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Cape deh jam segini 
mall sudah tutup belum 
pulang juga… 
 
Komentar: 
Ira Ajah: wanita 
karier… 
Asyh Piscesgirl: iya 
nih…lelah, kamu 
sekarang dimana 
neng? 

5. 17 Juli 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ…,?!”:”:”@(),$%
#@&&$$!!(~~!# 
Njuk piye jal po ra mumet 
dengkule eh ndase dink 
 
Komentar: 
Egid melu Acung: musmed 
nangapa..jo digae musmed 
slow ae.. 
 

Prasetyo Katem 
Status: 
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ…,?!”
:”:”@(),$%#@&&$$!
!(~~!# (symbol 
bingung) 
Terus gimana coba apa 
tidak pusing 
dengkulnya eh 
kepalanya  
 
Komentar: 
Egid melu Acung: 
pusing kenapa..jangan 
dibuat pusing, santai 
saja 
 

 6. 17 juli 
2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Wengi kaya awan,, 
Awan kaya wengi,, 
Urip kuwalik 
 
Komentar: 
Danang Hari Wijaya: mangkat 
turu 
Paino Gembel Tata Uye: kaya 
kampret pora.. 
 

Handika Feri 
Ardiansyah 
Status: 
Malam seperti siang 
Siang seperti malam 
Hidup terbalik 
 
Komentar: 
Danang Hari Wijaya: 
berangkat tidur 
Paino Gembel Tata 
Uye: kaya kampret iya 
tidak 
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  7. 20 Juli 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
ditandai oleh Lukhii Ardilla 
Status: 
Cahaya binar ramadhan 
mampu membuat aku tuk slalu 
ingat ma tmen” di #klasIXE 
 
Komentar: 
Annichaa Nurul Ainiea: 
hahahah kebiasaanmu mi 
keeppooo… 
Ratri Prasetyo Utamii: biarin 
mamih 
Angga Riyanto: wedeh 
mamih” haha 
Ratri Prasetyo Utamii: kan 
mamih ndut ngga. He 

Annichaa Nurul Ainiea 
ditandai oleh Lukhii 
Ardilla 
Status: 
Cahaya binar 
ramadhan mampu 
membuat aku untuk 
selalu ingat sama 
teman-teman di 
#kelasIXE 
 
Komentar: 
Annichaa Nurul 
Ainiea: hahahah 
kebiasaanmu mi 
kepo…(knowing every 
particular object) 
Ratri Prasetyo Utamii: 
biarin mamih 
Angga Riyanto: waduh 
pakai mamih-mamih 
(tertawa) 
Ratri Prasetyo Utamii: 
kan mamih gendut 
ngga. (tertawa) 

8. 21 juli 
2014 

Toyyo Raider 
Status: 
Lebran.. 
Sbntr lgi gk kerasa.. 
 
Komentar: 
Sityi cyanx styo phollepel: lh. 
Puaza b ora. B ngarep arep 
lbran. Hahaha 
Dwie purnamasary: blanja ct 
go lebran 
Sityi cyanx styo phollepel: d# 
ah nu dwe dwet b ora 
 
 

Toyyo Raider 
Status: 
Lebaran.. 
Sebentar lagi tidak 
terasa 
 
Komentar: 
Sityi cyanx styo 
phollepel: lah puasa 
saja tidak kok 
menunggu-nunggu 
lebaran (tertawa) 
Dwie purnamasary: 
belanja dulu buat 
lebaran 
Sityi cyanx styo 
phollepel: Dwie# ah 
dia punya uang saja 
tidak 



139 
 

 
 

9. 23 juli 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Terkadang yg tulus dianggap 
modus n yg modus dianggap 
tulus jaman kejungkir akeh 
wong kewolak walik … 
 
Komentar: 
Egid melu Acung: njungkell 
kuwalik njengkenang 
njlonjong njlamparr hahaha 
Prasetyo Katem: klontang 
klubrak krusek kringkel 
hahaha 
Egid melu Acung: hahaha. 
Kruntelll mblaem mblaemm.. 
Prasetyo Katem: saor saor 
tangi tangi jangane dipanasi 
 

Prasetyo Katem 
Status: 
Terkadang yang tulus 
dianggap ada maunya 
dan yang ada maunya 
dianggap tulus jaman 
terjungkal banyak 
orang terbolak balik 
 
Komentar: 
Egid melu Acung: 
njungkell kuwalik 
njengkenang njlonjong 
njlamparr (ungkapan 
peristiwa terjatuh 
dalam bahasa 
Jawa)(tertawa) 
Prasetyo Katem: 
klontang klubrak 
krusek kringkel 
(ungkapan peristiwa 
terjatuh dalam bahasa 
Jawa)(tertawa) 
 
Egid melu Acung: 
(tertawa) Kruntelll 
mblaem mblaem 
(ungkapan peristiwa 
terjatuh dalam bahasa 
Jawa) 
. 
Prasetyo Katem: sahur 
sahur bangun bangun 
sayurnya dipanasin 
 

10. 25 Juli 
2014 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Ahirnya smpai rumah jga 
 
Komentar: 
Haryanto gatho: mbojo 
mbojoo 
Asyh Piscesgirl: koe geset 
lah.. 
 

Asyh Piscesgirl 
Status: 
Akhirnya sampai 
rumah juga 
 
Komentar: 
Haryanto gatho: nikah 
nikah! 
Asyh Piscesgirl: kamu 
dulu lah.. 
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  11. 28 Juli 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Unggah foto: 
It’s me 
 
Komentar: 
Waniy: satenya enak, anjing 
imuttt............ 
Nuh Kikin Coko: hehe,,, ambal kan 
mkanan khas ny sate y pasti 
enak 
Waniy: iya tuuuuuuuuuuuu,, itu 
anjingmu yaaaaaaa 
Nuh Kikin Coko: hehe ....dah gak 
ada..tu anjing 
Ixfan Andani: hdup bbas ga da 
aturan.  
gembel ningrat 
Nuh Kikin Coko: yoman . .inget 
gmbel bukan berarti gak 
sopan n gak punya modal . . 
Dimaz Stanley'jaiil: tapi gembel 
harus slalu mndi dunkk. .hh 
Nuh Kikin Coko: hahai yak pak 
adus . 2hri 1x ben wangi 
Dimaz Stanley'jaiil: tapi gembel 
harus slalu mndi dunkk. .hh 
 

 

Nuh Kikin Coko 
Unggah foto: 
Ini aku 
 
Komentar: 
Waniy: satenya enak, 
anjing imut............ 
Nuh Kikin Coko: (tertawa) 
ambal kan mkanan 
khasnya sate ya pasti 
enak 
Waniy: iya itu,itu 
anjingmu ya 
Nuh Kikin Coko: (tertawa) 
sudah tidak ada, itu 
anjing 
Ixfan Andani: hidup bebas 
tidak ada aturan.  
gembel ningrat 
Nuh Kikin Coko: ya man . 
.ingat gembel bukan 
berarti tidak sopan dan 
tidak punya modal . . 
Dimaz Stanley'jaiil: tapi 
gembel harus selalu 
mandi dong (tertawa) 
Nuh Kikin Coko: (tertawa) ya 
pak mandi 2 hari 1x 
agar wangi 
Dimaz Stanley'jaiil: tapi 
gembel harus selalu 
mandi dong (tertawa) 

12. 31 juli 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
Cantik mu hanya di camera 
360 saja 
 
Komentar: 
Togel komplikasi: ng ps ra 
paq… 
Nuh Kikin Coko: ngene gel 
aku nang umah,, 
 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
Cantik mu hanya di 
camera 360 saja 
 
Komentar: 
Togel komplikasi: 
ditempat play station 
tidak pak 
Nuh Kikin Coko: kesini 
Gel saya di rumah 
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13. 1 
Agust
us 
2014 

Sar Aji Ashter Ambal 
Status: 
Pingin seng anget anget…. 
 
Komentar: 
Sun seng sue: ngemud bembe 
Rory Sataru: Nyikep paku 
 
 

Sar Aji Ashter Ambal 
Status: 
Pingin yang hangat-
hangat 
 
Komentar: 
Sun seng sue: 
menghisap bara arang 
Rory Sataru: memeluk 
paku 

14. 3 
Agust
us 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Titik 
 
Komentar: 
Lilies Chijutexz SidayUu: 
line’e gak aktf tha ka 
Prasetyo Katem: ilang dex 
lum downld lg 
Riyani yani: hem..hem.. 
Prasetyo Katem: yani@apa 
tante? 
Srie Sundary: apa sich? 
 
  

Prasetyo Katem 
Status: 
Titik 
 
Komentar: 
Lilies Chijutexz 
SidayUu: linenya tidak 
aktif ya ka 
Prasetyo Katem: hilang 
dik belum download 
lagi 
Riyani yani: (berdehem 
menggoda) 
Prasetyo Katem: 
yani@apa tante? 
Srie Sundary: apa sih? 

15. 4 
agustu
s 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Galau...galau...galau 
Sebenarnya ane bingung,  
Apakah/Siapakah galau itu? 
Kenapa byk orang sering 
menyebutkannya? 
Datang darimana si galau 
ini? 
Bagaimana bentuk/rupanya? 
Dimana se rumahnya? 
Aq search d google aja g ada 
apalg d kamus...???  
Tapi kq byk yg kenal yaaa.... 
Jal sapa sg ngrti &bsa 
menjelaskan "cung" jempole 
sg duwur yak...!!! 

#edisi_kurang gawean, galau 
bingtsss 

 

Ratna Wiy 
Status: 
Galau (tidak enak 
hati)...galau...galau 
Sebenarnya saya 
bingung,  
Apakah/Siapakah 
galau itu? 
Kenapa banyak orang 
sering 
menyebutkannya? 
Datang darimana sih 
galau ini? 
Bagaimana 
bentuk/rupanya? 
Dimana sih rumahnya? 
saya melacaknya di 
google saja tidak ada 
apalagi di kamus?  
Tapi kok banyak yang 
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Komentar: 
Zaqiie Alfathir Ahmad: ade tau 
Ratna Wiy: ya udah…sok atuh 
jelaskan 

kenal ya 
coba siapa yang paham 
& bisa menjelaskan 
"acungkan" jempolnya 
yang tinggi ya 
#edisi (waktu luang)_kurang 
kerjaan galau sekali 

 
Komentar: 
Zaqiie Alfathir Ahmad: ade tau 
Ratna Wiy: ya 
sudah…cepat dong 
jelaskan 

16. 5 
Agust
us 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
2030EF29 obral pin ora ono 
sek invite melase… 
 
Komentar: 
Lelox: wes tak invite wit 
Prasetyo Katem: neng ra ono 
Lelox: Cobo deloken neh wit 
Prasetyo Katem: Aq salah 
nulis haaaA. Sek bner ki 
2010EF29 
Lelox: Pantes ora kenek wit 
 
 

Prasetyo Katem 
Status: 
2030EF29 obral pin 
(personal identification 
number) tidak ada 
yang meminta untuk 
menjadi teman kasihan 
Komentar: 
Lelox: sudah saya 
kirim permintaan 
pertemanannya Wit 
Prasetyo Katem: kok 
tidak ada 
Lelox: coba dilihat lagi 
Wit 
Prasetyo Katem: saya 
salah nulis 
(tertawa)yang benar ini 
2010EF29 
Lelox: Pantas tidak 
bisa Wit 

17. 5 
Agust
us 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
#pacuan kuda ambal resmi 
 
Komentar: 
Riana Ivtyar Cliqerforever: Rame 
pora,? 
Nuh Kikin Coko: pool 
Riana Ivtyar Cliqerforever: Emang 
es!h,? 
Nuh Kikin Coko: ora wingi slasa 
rampung 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
#pacuan kuda ambal 
resmi 
 
Komentar: 
Riana Ivtyar Cliqerforever: 
ramai tidak? 
Nuh Kikin Coko: sekali 
(ramai) 
Riana Ivtyar Cliqerforever: 
memangnya masih? 
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Riana Ivtyar Cliqerforever: 0uh, nek 
PM ambal ese ora saiki 
Nuh Kikin Coko: ora,, 
 

Nuh Kikin Coko: tidak 
kemarin selasa selesai 
Riana Ivtyar Cliqerforever: oh, 
kalau pasar malam 
Ambal masih tidak 
sekarang 
Nuh Kikin Coko: tidak 

18. 6 
Agust
us 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
Hayukkk…maring suwuk 
maning lurrsss…!!! 
#edisi _lebaran terakhir d 
tahun ini 
 
Komentar: 
Elok Faiza: Kesel mbaaak 

Endah Nur Fauziah: Qiqiiii jane ana 
apane ya.....  
Ratna Wiy: @elok faiza_jane 
kesel, tp demi anak apapun 
akan d lakoni...aq rapopo 
@endah nur_niate kro mbok 
nemu "brondong" 
buuu....gkgkgk 
Endah Nur Fauziah: 
Wkkkk...wkkkk.ora melu 
melu,..(pi sst ttp siji ya!) 
Ratna Wiy: Status yg d akui 1, yg 
lain 
coba2....huahahaha(sst...jo 
seru2 ndak podho krungu) 

Umie Khansa Az-zahra: Suwuk ki 
ngendi rat? 
Ratna Wiy: Pantai suwuk ki cedak 
karangbolong um...nk mulih 
jawa kudu maring kono y 
Umie Khansa Az-zahra: Iyo pengen 
sih, bosen neng ambal karo 
bercong trs. Tp ora ngerti 
nggone. 
Ratna Wiy: Boleh deh jd 
guide....ok 
Umie Khansa Az-zahra: Oke, siiip 
 

Ratna Wiy 
Status: 
Ayo pergi ke suwug 
lagi 
#edisi _lebaran 
terakhir di tahun ini 
 
Komentar: 
Elok Faiza: lelah mbak 

Endah Nur Fauziah: Qiqi 
sebenarnya ada apanya 
ya? 
Ratna Wiy: @elok 
faiza_sebenarnya lelah, 
tapi demi anak apapun 
akan dilakukan...aq 
rapopo (saya tidak 
apa-apa/bahasa artis 
yang artinya rusak 
porak poranda) 
@endah nur_niatnya 
kalo kebetulan dapat 
"brondong" (istilah 
laki-laki lebih muda) 
bu....(tertawa terkekeh) 
Endah Nur Fauziah: (tertawa 
lebar) tidak ikut-
ikutan…(damai, tetap 
satu ya!) 
Ratna Wiy: Status yg d 
akui 1, yg lain 
coba2....huahahaha(bic
ara jangan terlalu 
keras)...jangan keras-
keras nanti banyak 
yang dengar) 

Umie Khansa Az-zahra: Suwuk 
itu dimana Rat? 
Ratna Wiy: Pantai suwuk 
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itu dekat karangbolong 
um...kalau pulang 
Jawa harus pergi ke 
sana ya 
Umie Khansa Az-zahra: Iya 
pingin sih, bosen di 
Ambal sama bercong 
terus. Tapi tidak tau 
tempatnya 
Ratna Wiy: Boleh deh jadi 
guide (pemandu)....oke 
Umie Khansa Az-zahra: Oke, 
siiip 

19. 6 
Agust
us 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Un ggah foto: 
lebarab uyeee. 
 
Komentar: 
Ustadz MeNdes beDeS: noNg 
ulak di ajak 
Wiwid Nyameh: rasah diajakin 
ben, mesti nek diajakin 
bakalan minta macem macem  
Ustadz MeNdes: semacem aelah 
Wiwid Nyameh: preeet 

Ustadz MeNdes: dneng pRet , ap 
wez tau njaluk hahay 
Wiwid Nyameh: orong sih…. Gulai 
gratis yaaa 
Ustadz MeNdes: hahay ben kawos 
bAkule hehe 
Wiwid Nyameh: melaaaas mas 
padal ya neng omah ga sida d 
makan  
Ustadz MeNdes: ea rPp lah anu 
gur sneng le 9gawani , 
Wiwid Nyameh: HAHHAAAA iya  
Ustadz MeNdes: lg of pa wid 
Wiwid Nyameh: ga ki... neng 
kantor kok 
Ustadz MeNdes: hmm critane 
nyambi ol 
Nuh Kikin Coko: Mb n pk ustad 
maem. .maem 
Ustadz MeNdes: kikin- mo9goh" 
Wiwid Nyameh: di sekecaaken mas 

Nuh Kikin Coko 
Un ggah foto: 
lebaran asik. 
 
Komentar: 
Ustadz MeNdes beDeS: 
saya tidak diajak 
Wiwid Nyameh: tidak usah 
diajak lah, pasti kalau 
diajak akan meminta 
macam-macam  
Ustadz MeNdes: satu 
macam saja lah 
Wiwid Nyameh: preeet 

(ungkapan tidak 
percaya) 
Ustadz MeNdes: kok pret 
(penafsiran makna 
lain), apa sudah 
pernah minta (tertawa) 
Wiwid Nyameh: belum 
sih…. Gulai gratis ya 
Ustadz MeNdes: asik biar 
sukurin pedagangnya 
(tertawa) 
Wiwid Nyameh: kasihan 
mas padahal sampai 
rumah tidak dimakan  
Ustadz MeNdes: ya tidak 
apa-apa lah Cuma 
suka bawanya saja 
Wiwid Nyameh: (tertawa 
keras) iya  
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dahar kalih nopo mas qqn 
Nuh Kikin Coko: Sma sayur lodeh 
nembe tumbas ng bumen 
skalian wangsul . Hehe wz 
maem drung mb. 
Wiwid Nyameh: walah.. kirain 
nyayur dewek met maem wes 
mas 
Nuh Kikin Coko: Yk 

Ustadz MeNdes: lagi tidak 
kerja ya wid 
Wiwid Nyameh: tidak nih 
lagi di kantor kok 
Ustadz MeNdes: (berdehem) 
critanya nyambi on line 
(tersambung dengan 
internet) 
Nuh Kikin Coko: Mbak dan 
pak ustad makan 
makan 
Ustadz MeNdes: kikin- 
silahkan 
Wiwid Nyameh: ya silahkan 
mas dinikmati saja, 
makan sama apa mas 
kikin 
Nuh Kikin Coko: Sama sayur 
lodeh baru beli di 
Bumen skalian pulang. 
(tertawa) sudah makan 
belum mba 
Wiwid Nyameh: walah.. 
kirain masak sayur 
sendiri, selamat makan 
mas 
Nuh Kikin Coko: Ya 
 

20. 6 
Agust
us 
2014 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
Makasih pulsa nyasarnya 
 
Komentar: 
Ajez Rkbking: Iya sma"... wkwkwk 
Nuh Kikin Coko: enak ujare ska 
kowe apa??  
Nuh Kikin Coko: 
wkwkwkwkwkwkwwkwkwkwk
wkwkw 

Nuh Kikin Coko: sugeng riyadin yak 
jizzz 
Ajez Rkbking: Nggih sami"... riyadi 
sugeng haha 
Nuh Kikin Coko: sip.... lah heheheh  
Nuh Kikin Coko: mkt kerja urung 
kowe jizzz 

Nuh Kikin Coko 
Status: 
Makasih pulsa 
nyasarnya 
 
Komentar: 
Ajez Rkbking: Iya sama-
sama (tertawa lebar) 
Nuh Kikin Coko: enak sekali 
memangnya dari kamu 
apa?  
Nuh Kikin Coko:  (tertawa 
lebar) 

Nuh Kikin Coko: sugeng 
riyadin (minal aidzin 
walfaidzin) ya jiz 
Ajez Rkbking: ya sama-
sama (tertawa) 
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 Nuh Kikin Coko: sip 
(beres).... lah (tertawa 
Nuh Kikin Coko: berangkat 
kerja belum kamu jiz 

21. 7 
Agust
us 
2014 

Handika feri Ardiansyah 
Status: 
Penjualan Tiket Offline 
Persija vs Persib 
dimulai besok di kantor 
Persija Pintu VIII 
GBK mulai pk. 10.00-17.00 
WIB. 
Harga Tiket: 
-Kategori Normal 
VVIP Rp 250.000 
VIP Rp 200.000 
Kategori I Rp 100.000 
Kategori II Rp 50.000 
-Persija Card… 
 
Komentar: 
Rijal Fahmi: makat 
Nuh Kikin Coko: ulh tikt urung 
Rijal fahmi: mkte pie kin 
Nuh Kikin Coko: ngesuk setu. 
Keputusan,e 
Rijal fahmi: okeh 
 

Handika feri 
Ardiansyah 
Status: 
Penjualan Tiket Offline 
Persija vs Persib 
dimulai besok di kantor 
Persija Pintu VIII 
GBK mulai pk. 10.00-
17.00 WIB. 
Harga Tiket: 
-Kategori Normal 
VVIP Rp 250.000 
VIP Rp 200.000 
Kategori I Rp 100.000 
Kategori II Rp 50.000 
-Persija Card… 
 
Komentar: 
Rijal Fahmi: berangkat 
Nuh Kikin Coko: sudah 
dapat tiketnya belum 
Rijal fahmi: 
berangkatnya 
bagaimana kin 
Nuh Kikin Coko: besok sabtu 
keputusannya 
Rijal fahmi: oke 

22. 9 
Agust
us 
2014 

Ratna Wiy 
status: 
pemandangan siang ini… 
cba perhatikan dgn seksama, 
ada “penampakan” 
lho….._bersemangat :d 
 
komentar: 
Bunda Lita: nonton jg 
rupanya? Dah pernah naik 
kuda blm? 
Ratna Wiy: Hahaha.....sek 
to,sebelum naik kudanya, tk 
ngebayangin dlu 
kudanya....mbok2 ora ikhlas 

Ratna Wiy 
status: 
pemandangan siang 
ini… 
cba perhatikan degan 
seksama, ada 
“penampakan” 
lho….._bersemanga 
 
komentar: 
Bunda Lita: nonton 
juga rupanya? sudah 
pernah naik kuda 
belum? 
Ratna Wiy: (tertawa) 
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ogh....wkwkwk 
Bunda Lita: bayaren sing okeh 
men kudane dadi 
ikhlas...hehe..kuda matre x 
ya..haha. 
 

sebentar dong,sebelum 
naik kudanya, saya 
bayangkan dulu 
kudanya....mungkin 
tidak ikhlas ikhlas 
kok....(tertawa) 
Bunda Lita: dibayar yang 
banyak biar kudannya 
jadi 
ikhlas...(tersenyum)..ku
da mata duitan kali ya 
(tertawa) 

23. 9 
Agust
us 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
aq nitip parkir endasku tak go 
seleh kayane arep njebluk kih 
. .! wedus lah 

 
 

Komentar: 
Aaz QueenZnizer: 
saaaabaaarrrrrrrr siiiih… 
Prasetyo Katem: az, apa aq 
kurang sbar yoh, aq salah, yo 
lah aq tak luweh sbar maning, 
Aaz QueenZnizer: iyaa lhhh,,,, 
sabar kui ky mas edy,,nx wz 
rha saabar gri nabraki pagere 
wong,,, 
Prasetyo Katem:  
hahahahahahahahahaha, tak 
omongna loh, endi edi ra 
nongol2 kie 
Aaz QueenZnizer: mas edy gy 
maem, ben dizit ndak 
keselek.,, 
Putra Q’bon: alok nabrak 
umah? 
Prasetyo Katem: alok nabraki 
seng pade komen mbok 
hahaaaaa 
Aaz QueenZnizer: hiiiiizzz ta 
bolehh tabrakk..ta jual 
onderdill manusia.. 
Prasetyo Katem: 
hahaAaaaaaa piiiiizzzzzztttttt 
 

Prasetyo Katem 
Status: 
Saya titip parkir kepala 
saya buat ditaruh, 
sepertinya mau 
meledak nih. (Umpatan 
dengan kiasan) 

 
 

Komentar: 
Aaz QueenZnizer: 
sabar ya… 
Prasetyo Katem: az, 
apa saya kurang sabar 
ya, saya salah, ya 
sudah lah saya akan 
lebih sabar lagi 
Aaz QueenZnizer: iya 
lah sabar itu seperti 
mas edi, kalau sudah 
tidak sabar nabrak-
nabrak pagar orang 
saja 
Prasetyo Katem: 
(tertawa panjang), 
saya adukan loh, mana 
Edi tidak terlihat sejak 
tadi nih 
Aaz QueenZnizer: mas 
edy lagi makan, 
biarkan dulu nanti 
tersedak 
Putra Q’bon: lebih baik 
nabrakin rumah? 
Prasetyo Katem: lebih 
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baik nabrakin yang 
pada komentar kali ya 
(tertawa) 
Aaz QueenZnizer: hus 
tidak boleh 
tabrak..tidak ada yang 
jual onderdil manusia. 
Prasetyo Katem: 
(tertawa lebar) peace 
(damai) 

24. 9 
Agust
us 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
nek ngene iki eneg po seneb 
jal? kpan iso tentrem urepku ? 
 

komentar: 
Aaz QueenZnizer: Sukuriii apa 
adanyaa.. Hidup adalagh 
anugrahh tetap jalanii hidup 
ini melakukan yang 
terbaik...hehehew 
Prasetyo Katem: mari kita sma2 
mengucap sukur, , sukurin 
Aaz QueenZnizer: Ngikk ngookk 
kluntiiinn tirrrrrr wing 
uwingg.. 
Prasetyo Katem: asem i, kecut og 

Prasetyo Katem 
Status: 
Kalau begini eneg apa 
seneb(perasaan tidak 
enak di ulu hati) coba? 
Kapan bisa tentram 
hidupku? 
 

komentar: 
Aaz QueenZnizer: Sukurii 
apa adanya. Hidup 
adalah anugrah tetap 
jalani hidup ini 
melakukan yang 
terbaik...(tertawa 
Prasetyo Katem: mari kita 
sama-sama mengucap 
sukur, sukurin 
Aaz QueenZnizer: Ngikk 
ngookk kluntiiinn 
tirrrrrr wing 
uwingg..(ungkapan 
bingung) 
Prasetyo Katem: asem itu 
kecut kok 

25. 9 
Agust
us 
2014 

Bunda Lita 
Status: 
betapapun indahnya,sebuah 
rasa cinta yg salah tidak akan 
pernah bisa 
"menyempurnakan" hidup 
kita. 
 

Komentar: 
Ratna Wiy: Tdk pernah 
"menyempurnakan" tp bisa 
"mewarnai" hidup qt , ...think 

Bunda Lita 
Status: 
betapapun 
indahnya,sebuah rasa 
cinta yang salah tidak 
akan pernah bisa 
"menyempurnakan" 
hidup kita. 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: Tidak pernah 
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like that..gkgkgk 
Bunda Lita: oke..i think so..but 
sometimes...pikiranku bisa 
brubah jg sih?ky abg labil ya? 
Ratna Wiy: Judule "galau tiada 
henti" y bunda lita???, ko pda 
kenal se kro si galau...parani 
bae umahe yuh labrak 
bareng2 
Bunda Lita: hayuh...nang ndi jane 
umahe...aku tek nggawa 
parang,njenengan sing gawa 
pacule pa?mbok ra kena 
ditebas ya dipacul bae 
 

"menyempurnakan" 
tapi bisa "mewarnai" 
hidup kita , ...think like 
that..(tertawa) 
Bunda Lita: ya saya pikir 
seperti itu tetapi suatu 
saat nanti...pikiranku 
bisa brubah juga 
sih?seperti anak baru 
gede yang belum punya 
pendirian 
Ratna Wiy: Judulnya 
"galau tiada henti-
hentinya bunda lita???, 
kok pada kenal sih 
sama si galau...ayo 
cari rumahnya, 
dilabrak saja 
Bunda Lita: ayo...dimana 
sebenarnya 
rumahnya...aku mau 
bawa parang,anda 
yang bawa cangkulnya 
ya?mungkin saja tidak 
bisa ditebas yang 
dicangkul saja 

26. 10 
Agust
us 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Becik ketitik olo ketoro. .!!!! 
 
Komentar: 
Dhetik Excha: em! Mding 
ketok ski mbg sesok,,(olo) 
Prasetyo Katem: mending 
becik ra sah go olo 
 

Prasetyo Katem 
Status: 
Perbuatan baik akan 
terbukti perbuatan 
buruk akan terkuak. .! 
 
Komentar: 
Dhetik Excha:  lebih 
baik terlihat jeleknya 
sekarang dari pada 
besok terlihat jeleknya 
Prasetyo Katem: lebih 
baik terus baik, tidak 
ada yang buruk 

27. 11 
Agust
us 
2014 

Prasetyo Katem 
Status: 
Jka cowk brda dibwah kaki 
cewk gmn mnurut mu,sarune 
yow?? 
 

Prasetyo Katem 
Status: 
Jika cowok berada 
dibawah kaki cewek 
bagaimana menurut 
mu,tidak sopan ya? 
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Komentar: 
Agus herculez: itu gk saru 
Cuma cowok itu terlalu lemah, 
karna mungkin cowok itu 
tidak bs mengendalikan sifat2 
dia, dan krn kita udah terlajur 
jd apapun dia minta kita 
ikutin, seharus’a kitlah 
sebagai cowk tunjukn bahwa 
kitalah yg punya kendali,, sok 
bisa he 
Prasetyo Katem: heheee, siap 
kang, 
Ira Ajah: ora ono jamane…km 
pulkam gkk? 
Prasetyo Katem: ira, ya saru 
ngko nek cowoke mandeng 
nduwur weruh haha,pulkam, 
koe sh? 
Ira Ajah: Yoi,wes blk jkt nee 
kiy,,km msh d kmpng? 

Ira Ajah: Kpn merrid? 
Prasetyo Katem: q jg dah djogja lg 
Ira Ajah: Brp hr d rmh? 
 
 

 
Komentar: 
Agus herculez: itu 
bukan tidak sopan 
hanya cowok itu terlalu 
lemah, karna mungkin 
cowok itu tidak bisa 
mengendalikan sifat-
sifat dia, dan karena 
kita udah terlajur 
(cinta) jadi apapun dia 
minta kita menurut, 
seharusnya kitalah 
sebagai cowok 
tunjukan bahwa kitalah 
yang punya kendali,, 
sok bisa (tersenyum) 
Prasetyo Katem: 
(tersenyum) siap kang 
(kakak laki-laki) 
Ira Ajah: tidak ada 
zamannya kamu pulang 
kampung tidak? 
Prasetyo Katem: ira, ya 
tidak sopan nanti kalau 
cowoknya lihat ke atas 
krlihatan (tertawa 
lebar), pulang 
kampung, kamu sih? 
Ira Ajah: iya, sudah balik 
Jakarta lagi nih,,kamu 
masih di kampung? 

Ira Ajah: Kapan marired 
(nikah)? 
Prasetyo Katem: saya juga 
sudah di Jogja lagi 
Ira Ajah: Berapa hari di 
rumah? 

28. 11 
Agust
us 
2014 

Yanto Supry 
Status: 
gara2 fesbuk bikin akuu 
brantem…setan emg fb 
 
Komentar: 
Yanto Supry: Fto profil nya di 
ganti ya…Ntar di kira yg 

Yanto Supry 
Status: 
Gara-gara facebook 
membuat saya 
bertengkar…(umpatan 
tidak baik) memang 
facebook 
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kmen cwe..Tmbaah brantem 
ama bojoku 
Gus Jay: wkwkwk. Ini 
keponakan gue broo. Kirain 
berantem ama sape. Weleh” 
yo wiss tak minggir kirain 
berantem sama sopo hehe 
Ira Ajah: syukurinnn 
Mucharom Banaspati Songgo 
Langit: sip 
 
 

Komentar: 
Yanto Supry: Foto 
profil nya diganti 
ya…Nanti dikira yang 
komentar 
cewek..Tmbah brantem 
sama istriku 
Gus Jay: (tertawa 
lebar). Ini keponakan 
saya broo. Kirain 
berantem sama siapa. 
Wah ya sudah saya 
minggir kirain 
berantem sama siapa 
(tersenyum) 
Ira Ajah: syukurin 
Mucharom Banaspati 
Songgo Langit: sip 

29. 12 
Agust
us 
2014 

Bunda Lita 
Status: 
beneran..mendingan sakit hati 
ketimbang sakit "gigi"..skt hati 
msh bisa pergi2..lah ni sakit 
gigi ngurus diri sendiri aja 
susah.. 
 
komentar:  
RiEna Cie BiNtang Virgo: Dcbuti bae 
kue ggine men r lara mning 
Bunda Lita: lah nek dicabuti 
ompong kbh,le ngunyah rep 
go apa rin? 
RiEna Cie BiNtang Virgo: Nylang ggine 
sapi 

Bunda Lita 
Status: 
beneran..mendingan 
sakit hati ketimbang 
sakit "gigi", sakit hati 
masih bisa pergi-
pergi..lah ini sakit gigi 
mengurus diri sendiri 
saja susah. 
 
komentar:  
RiEna Cie BiNtang Virgo: 
dicabutin saja itu 
giginya biar tidak sakit 
lagi 
Bunda Lita: lah kalau 
dicabutin ompong 
semua, mengunyahnya 
mau pake apa Rin? 
RiEna Cie BiNtang Virgo: 
pinjam giginya sapi 

30. 16 
Agust
us 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Gokil bingtt di kelaz X TB 2 – 
bersama Faaza 
 
Komentar: 
Faaza: Emmanng bebs… 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Asik sekali di kelas X 
Tata Boga 2 – bersama 
Faaza 
 
Komentar: 
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Faaza: Emmanng 
bebs…seruuu..apalagi ada 
kamu..hihihihi.. 
 

Faaza: memang baby… 
Faaza: memang 
baby…asik..apalagi 
ada kamu..(tertawa 
kecil) 

31. 6 
Septe
mber 
2014 

Annichaa Nurul  Ainiea 
Ditandai Oleh Tri yulias Ctf 
Status: 
ANCILAU…. 
Anti Cinta Dan Galau 
#galau_cikiwir 
 
Komentar: 
Le La: ora mbogg 
Thry Yulias Ctf: Oooooo…. 
Le La: Yyyyyyyyyyyyyyyu 

Annichaa Nurul  
Ainiea Ditandai Oleh 
Tri yulias Ctf 
Status: 
ANCILAU…. 
Anti Cinta Dan Galau 
#galau (tidak enak 
hati)_cikiwir (sekali) 
 
Komentar: 
Le La: mungkin tidak 
Thry Yulias Ctf: Oh 
Le La: ayo 

32. 12 
Septe
mber 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Sng akon SABAAAR n MOVE 
ON Sihh gampang kurr garii 
omg bee..jal nexx KOE pda 
nglakoniii dwexx bisaaa 
poraaa? 
 
Komentar: 
Thry Yulias Ctf: mba ica msty 
ya rag lm le.. 
Le La: gelem lahb dek…(milu-
milu).. 
Annicha Nurul Ainiea: Gakk 
ada pintu maaf go adiii 
jahaaaattt lee… 
Le La: Huzz… 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Yang menyuruh sabar 
dan MOVE  ON 
(pindah kelain hati) Sih 
gampang Cuma tinggal 
ngomong saja..coba 
kalau kamu semua 
yang jalanin sendiri 
bisa tidak? 
 
Komentar: 
Thry Yulias Ctf: mbak 
ica pasti ya tidak mau 
Le 
Le La: mau lah 
dik…(ikut-ikutan).. 
Annicha Nurul Ainiea: 
tidak ada pintu maaf 
buat adii jahat le… 
Le La: Hus… 

33. 18 
Septe
mber 
2014 

Annichaa Nurul  Ainiea 
Ditandai Oleh Lusii Apriliantii 
Status: 
Pelajaran B.Jawa Tadi 
Koplak Binggo ;) ;) Pada 
Kocak Apalagi Pas Lgi Nanya 
Ane Eh Udh Ada Juru 

Annichaa Nurul  
Ainiea Ditandai Oleh 
Lusii Apriliantii 
Status: 
Pelajaran bahasa Jawa 
tadi aneh tidak karuan 
sekali (tersenyum) 
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Bicaraku Haaha ;) 
 
Komentar: 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: Guru anyar 
yh! 
Dwi Setyaningsih: hobby 
temeiki banyak bangetttttt 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: Gx da yg 
Tanya ; p 
Dwi Setyaningsih: gurunya 
yang nanya…wle ; p 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: ho ho ho 
Dwi Setyaningsih: ;) 

Pada lucu apalagi pas 
sedang bertanya saya 
eh  sudah ada Juru 
Bicara saya (tertawa 
lebar) 
 
Komentar: 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: Guru 
baru ya? 
Dwi Setyaningsih: 
hobby teman itu 
banyak sekali 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: tidak 
ada yang tanya 
(menjulurkan lidah) 
Dwi Setyaningsih: 
gurunya yang 
bertanya…(menjulurka
n lidah) 
Sartiman Hore Hore 
Inginxlalusukses: 
(tertawa) 
Dwi Setyaningsih: 
(tersenyum) 

34. 22 
Oktob
er 
2014 

Bunda Lita 
Status: 
Sebagai umat muslim kita 
dianjurkan untuk selalu 
memberi jika ada 
pengemis…tp yg 
membingungkan buatku…apa 
aku juga harus member cinta 
pada seorang pengemis 
cinta…?? 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: tau nggak sih?? 
Orang di atas lagi KUMAT!!!! 
(dengan gambar) 
Bunda Lita: udah tau 
bukannya dikasih obat n 
solusi kok malah ngetawin sih 
cik ….tega..hehe.. 
Ratna Wiy: nyeeeehhh…tuku 

Bunda Lita 
Status: 
Sebagai umat muslim 
kita dianjurkan untuk 
selalu memberi jika 
ada pengemis…tapi 
yang membingungkan 
buatku…apa aku juga 
harus memberi cinta 
pada seorang pengemis 
cinta…?? 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: tau tidak 
sih?? 
Orang di atas lagi 
KUMAT!!!! (dengan 
gambar) 
Bunda Lita: sudah tau 
bukannya dikasih obat 
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dewek 
lagh…weekekekek(dengan 
gambar) 
Bunda Lita: wkwkwkk….kon 
kerokan pa piwe? 
Ratna Wiy: yyy 
Bund a Lita: wiz kari balung 
sing arep dikeroki 
apane??...qiqiqiq… 
Edho Pratama: yang penting 
judulnya sma2 pengemis! 
Cuma beda yg dicari doang ! 
ya sm2 kasian klo liat 
nasibnya 
Bunda Lita: cintailah semua 
kehidupan kt sesuai kehendak 
sang pencipta, maka kt akan 
menemukan arti cinta yg 
sebenarnya…jika kt 
mengutamakan cinta buta 
maka hasilnya adalah 
neraka…hmmm ko malah jd 
kyk orang dakwah yah… 
Sutowijoyo Khosim Khosim: 
tetep ketemu 

dan solusi kok malah 
ngetawin sih bu, tega 
(tertawa) 
Ratna Wiy: nih…beli 
sendiri 
lah…(tertawa)(dengan 
gambar) 
Bunda Lita: 
(tertawa)….suruh 
kerokan apa gimana? 
Ratna Wiy: ya 
Bund a Lita: sudah 
tinggal tulang yang 
mau dikeroki apanya?? 
…(tertawa) 
Edho Pratama: yang 
penting judulnya sama-
sama pengemis! Cuma 
beda yang dicari aja ! 
ya sama-sama kasian 
kalo liat nasibnya 
Bunda Lita: cintailah 
semua kehidupan kita 
sesuai kehendak sang 
pencipta, maka kita 
akan menemukan arti 
cinta yang 
sebenarnya…jika kita 
mengutamakan cinta 
buta maka hasilnya 
adalah neraka… kok 
malah jadi seperti 
orang dakwah ya… 
Sutowijoyo Khosim 
Khosim: tetap bertemu 

35. 22 
Oktob
er 
2014 

Bunda Lita: 
Status: 
Rasanya kaya didorong ke 
dlm jurang yg paling 
dalam…betapa pedihnya hati 
ini ketika kita tak lg bs 
memberi….betapa terlukanya 
ktika hanya bs 
menerima…ingin marah tp tak 
berdaya…ingin tertawa tp hati 
terluka…akhirnya keputusan 

Bunda Lita: 
Status: 
Rasanya seperti 
didorong ke dalam 
jurang yang paling 
dalam, betapa 
pedihnya hati ini ketika 
kita tidak lagi bisa 
memberi….betapa 
terlukanya ktika hanya 
bisa menerima…ingin 
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untuk tetap menerima 
kenyataan “bahwa diriku blm 
mampu memberi secara 
materi” tp aku kan tetap 
berusaha… 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: pada… 
Tom Supono: semoga 
diberkati.! 
Bunda Lita: all@aamiin.. 

marah tapi tidak 
berdaya…ingin tertawa 
tapi hati 
terluka…akhirnya 
keputusan untuk tetap 
menerima kenyataan 
“bahwa diri saya 
belum mampu memberi 
secara materi” tapi 
saya akan tetap 
berusaha… 
 
Komentar: 
Ratna Wiy: sama 
Tom Supono: semoga 
diberkati.! 
Bunda Lita: 
all@aamiin.. 

36. 28 
Oktob
er 
2014 

Bunda Lita 
status: 
Ga tau orang lg repot, lg 
marah, kesel, ech tlp cm 
ngmong ga penting!! Gmn ga 
tmbh marah…dah tau cuaca 
lg panas malah ditmbh 
panas!! 

Bunda Lita 
status: 
tidak tau orang sedang 
repot, sedang marah, 
kesal, eh telepon hanya 
berbicara hal yang 
tidak penting!, 
bagaimana tidak 
tambah marah…sudah 
tau cuaca sedang 
panas malah ditmbah 
panas!! 

37. 1 
Nove
mber 
2014 

Ratna Wiy 
status: 
godhong sawi diurap karo 
klopo… 
gedhang raja satundun 
dipretheli.. 
opo jell…??? 
#my bojo owh my bojo…. 
_penuh cinta 
 
komentar: 
Sefi Hinta: galaune mandan 
berkurang pa yo, 
Ratna Wiy: whahahahha…. 
“ono pethi isi kloso…” bu 
guruuu.. 

Ratna Wiy 
status: 
daun sawi diurap 
dengan kelapa, 
pisang raja satu 
grombol di pisah-
pisah, 
apa coba…??? 
#suamiku oh 
suamiku…. 
_penuh cinta 
 
komentar: 
Sefi Hinta: galaunya 
sudah berkurang apa 
ya? 



156 
 

 
 

Sefi Hinta: opo kue? 
Ratna Wiy: hmm..opo jelll…? 
agung jabel: waowww menu 
baru ya???? 
Darmastuti: godong gedang 
diurap karo bumbu 
kacang…pie jal 
Iman Rochmadi: nek godhong 
ketemu gedang, sih dadi opo 
jall 
Ratna Wiy: @agung_ yo’i 
judule “kluban godhong 
gedang”….wkwkwk..sangar 
mbok 
Darmastuti: ora plesiran, tilik 
budhe yu suk tak bungkusna 
sinyal ben ra galoon bae :) 
Risnawati Wijaya: bahagia 
banget ya na? 
Ratna Wiy: 
@Risnawati_Alhamdulillah 
moggo d artikan piyambek mb 
is…ia wong bagi saya 
bahagia dan sedih itu cuman 
beda tipis..hwehewhewhe 
#mbuhomongopo 
Risnawati Wijaya: apa itu 
maksudnya na? ? ko bisa beda 
tipis?? 
Ratna Wiy: addeehh…mba is, 
wengi2 mlah takone sng 
angel2…,iki bahasa tingkat 
tinggi kiee… 
Mksdnya…segala sesuatu itu 
d nikmatinya jngn 
“berlebihan”, be nana 
turahan nggo madang 
sesuk..begono yuuu 
Risnawati Wijaya: tambah 
bingung aq na.. 
Ratna Wiy: 
oalaaaahhh…melase…wsss 
mreneo mbaaa, qt ndodhog 
bareng ayuuhhh…!!  

Ratna Wiy: tertawa 
“ada pethi isi tikar…” 
bu guruuu.. 
Sefi Hinta: apa it? 
Ratna Wiy: hmm..apa 
coba? 
agung jabel: wow menu 
baru ya? 
Darmastuti: daun 
pisang diurap dengan 
bumbu kacang, 
bagaimana coba? 
Iman Rochmadi: kalau 
daun bertemu pisang 
sih jadi apa coba? 
Ratna Wiy: @agung_ 
ya judulnya “kluban 
daun pisang” 
(tertawa)..keren kan? 
Darmastuti: tidak 
liburan, menjenguk 
budhe yu besok saya 
bungkuskan sinyal biar 
tidak merasa tidak 
enak hati terus 
(tersenyum) 
Risnawati Wijaya: 
bahagia sekali ya na? 
Ratna Wiy: 
@Risnawati_Alhamdul
illah silahkan diartikan 
sendiri mbak is…iya 
kalau  bagi saya 
bahagia dan sedih itu 
cuman beda 
tipis..(tertawa) 
#sedang berbiacara 
apa ini  
Risnawati Wijaya: apa 
itu maksudnya na? kok 
bisa beda tipis? 
Ratna Wiy: 
aduh…mbak is, malam-
malam malah tanyanya 
yang susah-susah…,ini 
bahasa tingkat tinggi, 
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Maksudnya…segala 
sesuatu itu 
dinikmatinya jangan 
“berlebihan”, biar ada 
sisa untuk makan besok 
pagi..begitu yu 
Risnawati Wijaya: 
tambah bingung aku 
na. 
Ratna Wiy: aduh, 
kasihan sekali…sudah 
kesini saja mba, kita 
jongkok bareng ayo…!! 

38. 2 
Nove
mber 
2014 

Ratna Wiy 
Status: 
belum tentu smw hal terlihat 
sama seperti d per Mukaan… 
Terkadang air tenang 
menghanyutkan… 
Terkadang riak gelombang 
menyimpan ketulusan… 
#keep spirit 

Ratna Wiy 
Status: 
belum tentu semua hal 
terlihat sama seperti di 
permukaan. 
Terkadang air tenang 
menghanyutkan. 
Terkadang riak 
gelombang menyimpan 
ketulusan. 
#tetap semangat 

39. 2 
Nove
mber 
2014 

Nuh Kincoko 
Status: 
kalian itu penjilat ‘kelas 
kakap’ 
 
komentar: 
Fitriyah: enak aj…lo aj kali 
Nuh Kincoko: 
bhahahahah...kmu ngak 
mereka yang di sini penjlat 
smua 

Nuh Kincoko 
Status: 
kalian itu penjilat 
‘kelas kakap’ 
 
komentar: 
Fitriyah: enak 
saja…kamu saja kali 
Nuh Kincoko: 
(tertawa) kamu tidak 
mereka yang di sini 
penjilat smua 

40. 3 
Nove
mber 
2014 

Nuh Kincoko 
Status: 
Malu malu kucing….hehe.. 
 
Komentar: 
Trias Arianingsih: enak nasi 
kucing. 
Nuk Kincoko: nasi pecel lebih 
enak???? Cari yuh..hehee 

Nuh Kincoko 
Status: 
Malu malu kucing 
(tertawa) 
 
Komentar: 
Trias Arianingsih: enak 
nasi kucing. 
Nuk Kincoko: nasi 
pecel lebih enak? ayo 
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cari (tertawa) 

41. 6 
Nove
mber 
2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Dia nya gak respon sama 
sekali,,masa bodo sakitya tuh 
disini (tunjuk bokong) 
 
Komentar: 
Feri Lela Rustanti: bokong 
wudunen be di tuduh2na! 
Andreaz Illuzioner: pling kwi 
sng dimaksud bokonge boz 
ponijo lakh 

Handika Feri 
Ardiansyah 
Status: 
Dia nya tidak respon 
sama sekali,masa 
bodoh sakitya itu disini 
(tunjuk pantat) 
 
Komentar: 
Feri Lela Rustanti: 
pantat bisulan saja 
dipamerkan! 
Andreaz Illuzioner: 
paling itu yang 
dimaksud pantatnya 
bos ponijo lah 

42. 6 
Nove
mber 
2014  

Ratna Wiy 
Status: 
Hiiihhh…kowe tk banting 
baen apa yaaaa…?? 
Angell temeenn she d jak 
kompromi, jenengmu she 
kerenn, rupamu yo 
maniiess..tapi kok opo2ne 
lemoott beudd… 
Swe2 tk doll temenan 
kowe…!!!... 
#ngomong ro hape 
 
Komentar: 
Yulz Setiawan: banting 
baen… 
Ratna Wiy: 
addeehhh…komporrrr 
Agung Jabel: Dol baen 
rat…ganti sg kren…go ngpa 
duite…mbok jamuren…hehe 
Ratna Wiy: 
@Agung_issssh…jamur 
paitan apa jamur godhong 
kates..?? 
Agung Jabel: 
hahaha…sepanenan 10ton nek 
plg”hp casing emas ya 

Ratna Wiy 
Status: 
Ih kamu saya banting 
saja apa ya? 
Susah sekali sih di ajak 
kompromi, nama kamu 
sih bagus, rupamu ya 
manis..tapi kok apa-
apanya lemot sekali 
Lama-lama saya jual 
beneran kamu! 
#berbicara dengn HP 
 
Komentar: 
Yulz Setiawan: banting 
saja 
Ratna Wiy: aduh 
kompor (membuat hati 
bertambah panas) 
Agung Jabel: jual saja 
rat…ganti yang 
bagus…buat apa 
uangnya, nanti 
jamuran (tertawa) 
Ratna Wiy: 
@Agung_hus…jamur 
paitan apa jamur daun 
pepaya? 
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kecil…. 
Ratna Wiy: HAAAAA…kie 
rembugan panen jamur ya 
gung…?? 
Agung Jabel: panen apa bae 
asal dadi duit dadi rezeki sg 
berkah…#singgenahpanenlom
bok 
Elok faiza: di lem biru 
mbaaaak 
Agung Jabel: ciusss…tp lbran 
imlek le bali 
Ratna Wiy: Ihh…ciusss?? 
Miapah… 
Agung Jabel: Mi Ayam 
terminal lawas 
Ratna Wiy: hahahahah….:D 

Agung Jabel: (tertawa) 
sekali panen 10 ton 
kalau hanya HP casing 
emas ya gampang 
Ratna Wiy: (tertawa) 
ini musyawarah panen 
jamur ya Gung? 
Agung Jabel: panen 
apa saja asal jadi uang 
jadi rizki yang 
berkah…#yang jelas 
panen cabai 
Elok faiza: dilempar 
beli yang baru mbak 
Agung Jabel: serius 
tapi lebaran imlek 
pulangnya 
Ratna Wiy: ih serius?? 
Demi apa? 
Agung Jabel: Mi Ayam 
terminal lama 
Ratna Wiy: (tertawa) 

43. 25 
Nove
mber 
2014 

Handika Feri Ardiansyah 
Status: 
Gue Cuma tertawa sambil 
nangis bung mlihat permainan  
timnas sore ini. 
Permainannya seperti club 
tarkam yang baru belajar 
main bola… 
Kalo kaya gini siapa yg d 
salahkan 
Filipina yg pernah dibantai 
Indonesia 12-0 dan 13-1 
sekarang bisa menglhkan 
Indonesia 4-0 ah payah, ini 
sejarah bagi Filipina baru 
pertama kali me0ngalahkan 
Indonesia 
Sepak bola Indonesia hancur 
dari dulu Cuma berharap 
mulu gak maju maju. 
PSSI penuh mafia sepak bola 
hanya sarana politik kaum 
kaum berdasi 
 

Handika Feri 
Ardiansyah 
Status: 
Saya hanya tertawa 
sambil menangis bung 
melihat permainan  
timnas sore ini. 
Permainannya seperti 
club tarkam yang baru 
belajar main bola 
Kalau seperti ini siapa 
yang disalahkan 
Filipina yang pernah 
dibantai Indonesia 12-
0 dan 13-1 sekarang 
bisa mengalahkan 
Indonesia 4-0 ah 
payah, ini sejarah bagi 
Filipina baru pertama 
kali mengalahkan 
Indonesia 
Sepak bola Indonesia 
hancur dari dulu cuma 
berharap saja tidak 
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Komentar: 
Milasari Sari: udah takdir mau 
di apain lg brow 
Winarko pengenjadibeken: 
mungkin di kantor pssi bnyak 
tikus berdasi 
Handika Feri Ardiansyah: 
mungkin pikiran pssi Uang 
uang uang dan uang…. 
Kaca yg Berdebu: wew 

maju maju. 
PSSI penuh mafia 
sepak bola hanya 
sarana politik kaum 
kaum berdasi 
 
Komentar: 
Milasari Sari: sudah 
takdir mau diapkan 
lagi bro 
Winarko 
pengenjadibeken: 
mungkin di kantor pssi 
banyak tikus berdasi 
Handika Feri 
Ardiansyah: mungkin 
pikiran pssi Uang uang 
uang dan uang…. 
Kaca yg Berdebu: wah 

44. 
 

21 
Dese
mber 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Ngpa sh mawi lwat umh.ku?? 
kur arepp MODUS bhe..haha 
 
Komentar: 
Sitie Mutmainah: tapi kan koe 
seneng 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Kenapa sih harus lewat 
dekat rumah saya? 
Hanya ada maunya 
kan? (tertawa) 
 
Komentar: 
Sitie Mutmainah: tapi 
kan kamu senang 

45. 21 
Dese
mber 
2014 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Panas njobo njero. 
 
Komentar: 
Fazaa: duyur banyu es, ben 
adem :D   
Sigit theLover st: kakean duso 
Sitie Mutmainah: mikiri kae 
bae kon 

Annichaa Nurul Ainiea 
Status: 
Panas luar dalam. 
 
Komentar: 
Fazaa: guyur air es, 
biar dingin (tertawa) 
Sigit theLover st: 
teralu banyak dosa 
Mutmainah: 
memikirkan dia terus 
sih 

46. 31 
Dese
mber 
2014 

Bunda Lita 
status: 
Seharian tutup toko, sejenak 
tutup mata, tutup telinga, buka 
hidung tuk menghirup udara 

Bunda Lita 
status: 
Seharian tutup toko, 
sejenak tutup mata, 
tutup telinga, buka 
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Data 1 

segar dan hembuskan sgala yg 
kotor..smoga diakhir tahun ini 
kit abs membuang sgala 
bentuk ketidakbaikan dan 
memulai sgalanya dg sgala 
hal baik dan 
menggembirakan. 
 
Komentar:  
Sugito Ambal: semua orang 
tak suka sg kburukan tp kt tk 
bs menghindar ketika 
kburukan datang. Maka hanya 
dg ktbhan&ksbran kt bs 
menghadapi segala cobaan…. 
Bunda Lita: stuju bgtz…dan 
smoga kt dpt melewati stiap 
keburukan dan ktidakbaikan 
yg kt alami. 

hidung untuk 
menghirup udara segar 
dan hembuskan segala 
yg kotor..semoga 
diakhir tahun ini kita 
bisa membuang sgala 
bentuk ketidakbaikan 
dan memulai sgalanya 
dg sgala hal baik dan 
menggembirakan. 
 
Komentar:  
Sugito Ambal: semua 
orang tidak suka 
dengan kburukan tapi 
kita tidak bisa 
menghindar ketika 
keburukan datang. 
Maka hanya denga 
ketabahan & 
kesabaran kita bisa 
menghadapi segala 
rcobaan…. 
Bunda Lita: setuju 
sekali…dan smoga kita 
dapat melewati stiap 
keburukan dan 
ktidakbaikan yang kita 
alami. 

PRINT SCENE DATA FACEBOOK 



162 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



163 
 

 
 

Data 2 

 

 

 

 



164 
 

 
 

Data 3 



165 
 

 
 

 

 

Data 5 

 

 

Data 4 



166 
 

 
 

Data 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 
 

Data 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 
 

Data 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 
 

Data 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 
 

Data 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 
 

Data 11 

 

 



172 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



173 
 

 
 

Data 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 
 

Data 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 
 

Data 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 
 

Data 15 

 

  



177 
 

 
 

Data 16 

 

 

  



178 
 

 
 

Data 17 

 

 

  



179 
 

 
 

Data 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 
 

Data 19 

 

 

 

 



181 
 

 
 

 



182 
 

 
 

Data 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 
 

Data 21 

 

 

 

 



184 
 

 
 

Data 22 

 

 

 



185 
 

 
 

Data 23 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

Data 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

Data 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
 

Data 26 
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DATA INFORMAN 

Data informan 1 

 

Nama   : Ratna Wiyarsih 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Desa Ambal Resmi, 03/01 Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir : Kebumen, 17 Desember 1981 

Pekerjaan   : ibu rumah tangga (berjualan) 

Pendidikan  : Sekolah menengah pertama (SMP) 

Mobilitas bepergian : Kadang-kadang 

Nama dalam Facebook : Ratna Wiy 

 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Sekitar tahun 2012 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Biar tambah temen, 

tambah informasi dan pengalaman dan bisa cari teman lama dengan 

mudah 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? Ya itu 

tadi sama mbak 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam 

jejaring sosial facebook? Kalau saya itu penting mbak untuk mengikuti 

perkembangan jaman, walaupun orang kisik ya harus gaul, apalagi saya 
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jualan Shopie Martin dan Tupperware ya kalo demo pakai bahasa Jawa 

campur bahasa Indonesia, kalo singkatan-singkatn gitu ya itu penting 

soalnya pake saya buka FB itu lewat HP biar tidak panjang lebar lah 

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam 

penggunaan bahasa Jawa sehari-hari? Kalau saya sehari-hari di rumah 

menggunakan bahasa campuran soalnya melatih anak supaya 

menggunakan bahasa yang baik  

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam 

kelestarian bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada 

saat ini? Berpengaruh, sekarang anak SD saja sudah tahu FB malah tidak 

bisa bahasa krama, saya sendiri juga susah berbahasa krama inggil 
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Data informan 2 

 
Nama : Nur Kikin Prasetyo 

Jenis kelamin : Laki-laki   

Alamat : Ds. Kaibon, Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir : Kebumen, 7 Juni 1995 

Pekerjaan : wiraswasta 

Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Mobilitas bepergian : Kadang-kadang 

Nama dalam Facebook : Nuh Kikin Coko 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Sejak awal SMK tahun 

2011  

2. Apa alasan anda memilki jejaring sosial facebook? Ikut tred aja mbak, soalnya 

kadang ada yang tanya punya FB nggak gitu 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? tambah 

gaul aja mbak bisa bagi-bagi informasi juga sama temen 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring sosial 

facebook? Saya sering pakai bahasa alay atau bahasa trend, ikut perkembanagn 

jaman aja, biar sama kaya teman-teman, singkatan itu agar efisien penulisa dan juga 

penulisan di HP yang dibatasi 

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Ya sedikit ngaruh kayaknya 
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6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Ya kalo 

dilingkungan rumah kayaknya nggak sih soalnya masih pada katrok 
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Data informan 3 

 
 

Nama    : Sudarmi 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Ds. Petangkuran, 03/02, Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir  : Kebumen, 22 september 1981 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Pendidikan   : Sekolah menengah pertama (SMP) 

Mobilitas bepergian  : Jarang 

Nama dalam Facebook : Bunda Lita 

 
Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Sekitar akhir tahun 2013 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Jaman semakin 

berkembang ya kita juga ingin ikut berkembang umur boleh tua tapi jiwa tetap 

muda 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? ya jadi 

tambah teman, tambah pengalaman dan tambah pengetahuan akan 

perkembangan jaman 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Itu sah-sah saja, sudah wajar untuk saat ini, singkatan juga 

hal wajar biar tiidak buang-buang waktu  
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5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Ya saya kalo ngomong kadang terpengaruh juga 

kaya di FB aneh-aneh gitu, soalnya pergaulan saya di pasar jadi ketemu orang 

banyak, ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia ada juga yang pakai 

bahasa gaul 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Ya jelas 

mbak semakin berkembangnya teknologi semakin anak muda sekarang nggak 

bisa ngomong basa Jawa alus yang baik loh, tapi saya didik anak saya dengan 

bahasa Jawa karma. 
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Data informan 4 

 

Nama    : Annisa Nurul Aini 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Ds.Ambal Resmi, 04/03, Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir  : Kebumen, 09 April 1999 

Pekerjaan   : Pelajar 

Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

(sedang menempuh) 

Mobilitas bepergian  : Jarang  

Nama dalam Facebook : Annichaa Nurul Ainiea 

 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Sejak SMP kelas 2, tahun 

2013 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Waktu SMP temen-temen 

udah pada punya ya saya ikutan 
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3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? Buat 

hiburan, seneng-seneng juga tambah pengalan dan tambah temen 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Ya emang sekarang musimnya kaya gitu kalo nggak ngikutin 

ya ketinggalan jaman  

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Menurut saya ngaruh mba, apa lagi kalau di 

sekolahan kalau nggak gaul di anggap culun, nyingkat tulisan ya emang udah 

bawaan pertama pegang HP kalo nggak nyingkat rasanya malah wagu, juga 

nggak capek nulis disingkat 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Ya 

mungkin ngaruh kan tapi dikit-dikit 
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Data informan 5 

 

Nama    : Agus Supriyanto 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Ds. Kaibon, Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir  : Kebumen, 9 Januari 1995 

Pekerjaan   : Montir 

Pendidikan   : Sekolah Dasar 

Mobilitas bepergian  : jarang 

Nama dalam Facebook : Yanto Supry 

 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Belum mbak 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Pingin punya kaya teman-

teman biar bisa buat status 
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3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? Ya 

tambah gaul, tambah pinter ngerayu cewek pakai bahasa alay 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Ya lumrah wong sudah jamannya 

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Kalau aku tidak berpengaruh, tetap pakai bahasa 

ngapak kita soalnya sehari-hari kegiatan di bengkel 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Ya 

ngaruh mbak sekarang banyak anak muda yang saru gara-gara FB, kaya saya. 
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Data informan 6 

 
 

Nama    : Lusiasih 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat : Dukuh Karang Tengah, RT 02 RW 02 ds. Kaibon, 

Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir  : Kebumen, 16 juli 1994 

Pekerjaan   : Nuthuk emping 

Pendidikan   : Sekolah menengah pertama (SMP) 

Mobilitas bepergian  : Jarang 

Nama dalam Facebook : Lusii Apriliantii 

 
Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Beberapa waktu setelah 

lulus SMP, kerja di Jakarta awal tahun 2013 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Pingin punya saja biar 

tidak ketinggal jaman 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? bisa 

komunikasi lagi sama teman lama, ya juga jadi sedikit gaul saja, tapi saya 

jarang buka FB jadi ya belum gaul sampai sekarang 
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4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Kalau saya sendiri jarang sekali buka FB jadi ya jarang juga 

nulis yang gaul atau pakai bahasa asing, kalau masalah singkatan ya saya 

malah seneng sekali biar tidak capek nulis panjang-panjang soalnya saya 

orang paling males smsan bertele-tele  

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Kalau saya sehari-hari ya pakai bahasa Jawa 

kegiatan dirumah kan nuthuk emping jarang bertemu teman sebaya, apalagi 

saya masih minim bahasa inggris atau bahasa gaul sekarang 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Kalau 

menurut saya jelas berpengaruh kan sekarang banyak anak muda yang tidak 

bisa krama inggil, bisa juga clethat-clethot 
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Data informan 7 

 
Nama    : Handika Feri Ardiansyah 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat : Dk, RT 2 RW 3, desa Kaibon, Ambal, 

Kebumen 

Tempat tanggal lahir  : Kebumen, 12 Agustus 1995 

Pekerjaan   : Dagang emping 

Pendidikan   : Sekolah menengah pertama (SMP) 

Mobilitas bepergian  : Kadang-kadang 

Nama dalam Facebook : Handika Feri Ardiansyah 

 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Awal sekolah SMK 

tahun 2012 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Ngikutin jaman 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? Tambah 

gaul tambaha teman, ya buat asik-asikan kalo waktu senggang juga tambah 

info yang terbaru 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Emang sudah jamannya, kalo saya sih di pasar dan di rumah 
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nggak begitu ngaruh, kalo masalah variasi singkatan gitu kan biar nggak capek 

aja nulis panjang lebar HP juga tulisannya dibatasi 

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Mungkin dalam bahasa jawa terjadi bahasa yang 

nggak murni kecampur-campur gitu 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Ngaruh 

kayanya ya bagi anak kota kalo buat anak desa kaya sini ya nggak begitu 
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Data informan 8 

 

Nama    : Partoyo 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Alamat : Dukuh karang tengah, RT 02 RW 04 Desa 

Kaibon, Ambal, Kebumen 

Tempat tanggal lahir  : Kebumen,27 Agustus 1990 

Pekerjaan   : Juragan emping & Petani 

Pendidikan   : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Mobilitas bepergian  : jarang 

Nama dalam Facebook : Toyyo Raider 

 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Awal tahun 2014 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Yang ikutan saja agar tidak 

ketinggalan jaman 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? Tambah 

temen untuk ngobrol soalnya kalo ketemu langsung atau sms jarang sekali 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Kalo buat saya tidak begitu ngaruh, soalnya kan di desa, tapi 
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kalo di FB saya ikut-ikutan gaul dikit lah sudah umumnya gitu, kalo singkatan 

gitu ya wajarlah masa mau nulis moler-moler apa nggak capek di HP 

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Ya itu tadi nggak begitu ngaruh di desa saya tapi 

dikit-dikit ada lah yang pakai bahasa gaul 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Kalo 

buat saya nggak kayanya, tapi saya juga nggak bisa bagus ngomong krama 

inggilnya, nggak tau pengaruh FB bukan 
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Data informan 9 

 

Hasil wawancara tentang hal-hal yang melatar belakangi penggunaan ragam 

bahasa 

Nama    : Adi Rachmanto 

Jens kelamin   : Laki-laki 

Alamat : Dk. Ratan Watu, 001/001, Ds. Kaibon, Ambal,   

Kebumen  

Tempat tanggal lahir  : Kebumen, 05 November 1996 

Pekerjaan   : Petani sayur-mayur 

Pendidikan   : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mobilitas bepergian  : Jarang 

Nama dalam Facebook : Adhi Secoterist Independen 

Pertanyaan:  
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1. Sejak kapan anda memiliki jejaring sosial facebook? Sejak lulus SMP tahun 

2012 

2. Alasan apa anda memilki jejaring sosial facebook? Waktu itu aku kerja di 

Jakarta teman-teman bengkel pada punya facebook kan malu kalau nggak 

punya 

3. Apa manfaat yang dapat anda peroleh dari jejaring sosial facebook? ya jadi 

tambah pengalan tambah gaul juga 

4. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan ragam bahasa dalam jejaring 

sosial facebook? Kalau pakai bahasa aneh-aneh dalam facebook itu sudah 

wajar banget kan tidak usah belajar secara tidak sadar kita bisa, kalau masalah 

singkatan ya itu memang penting soalnya pake handphone 

5. Menurut anda bagaimana peran jejaring sosial facebook dalam penggunaan 

bahasa Jawa sehari-hari? Kalau aku tidak berpengaruh, tetap pakai bahasa 

ngapak ala Ambal soalnya sehari-hari kegiatan di sawah 

6. Menurut anda apakah jejaring sosial facebook berpengaruh dalam kelestarian 

bahasa Jawa yang baik dan benar dengan fenomena yang ada saat ini? Tidak 

tahu mbak masalah itu 
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PETA KABUPATEN KEBUMEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

KECAMATAN AMBAL 
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