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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa pada hakikatnya merupakan wahana komunikasi yang utama dalam 

interaksi sosial karena dalam penggunaannya selain sebagai transmisi pesan, 

bahasa juga merupakan kode yang penggunaannya ditentukan bersama oleh 

sekelompok masyarakat. Dengan bahasa, manusia dapat menyatakan berbagai 

gagasan, pikiran, dan perasaannya. Semua bentuk kegiatan dan pergaulan yang 

terjadi setiap hari membutuhkan peran bahasa karena bahasa merupakan alat 

penghubung dan pengenal bagi masing-masing individu untuk saling berinteraksi. 

Bahasa yang digunakan oleh suatu komunitas biasanya bersifat khusus dan 

rahasia. Setiap kelompok atau komunitas sosial tertentu yang berperan sebagai 

pemakai dan pencipta bahasa dapat memiliki bentuk bahasa sebagai salah satu 

ragam bahasanya. Salah satunya yang menarik perhatian peneliti adalah ragam 

bahasa di dalam komunitas game DOTA 2 yang berlangsung via chat yang 

selanjutnya lebih terkenal disebut sebagai bahasa chat game. 

DOTA 2 adalah sebuah permainan multiplayer online. Permainan multiplayer 

adalah permainan yang bisa dimainkan oleh dua atau lebih pemain dalam waktu 

yang bersamaan dan dimainkan secara online. Di dalam multiplayer game, pemain 

diperbolehkan untuk berinteraksi dengan semua pemain, baik itu dari kubu tim 

atau kubu musuh. Komunikasi dapat terjalin secara lisan dan tulisan. Untuk 

komunikasi secara lisan, pemain diharuskan menggunakan headphone (jika 
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masing-masing pemain berada di tempat yang berbeda-beda), sedangkan 

komunikasi tulisan terjalin melalui fitur chat di dalam multiplayer game.  

Selanjutnya, penelitian ini akan lebih memfokuskan kajian penelitian bahasa 

game yang terjalin melalui fitur chat di dalam game Dota 2. Disebut bahasa game 

karena merupakan bahasa khusus yang digunakan oleh para gamer (pemain) 

dengan gamer lain ketika mereka bermain. Berdasarkan wawancara singkat 

dengan beberapa pemain Dota 2, ada banyak kata-kata yang bermunculan yang 

dibuat oleh pemain Dota 2 itu sendiri, seperti kata “imba” untuk imbalance, 

“push” untuk serang, dan lain-lain. 

Selama permainan berlangsung, pemain mengetik beberapa pesan ke pemain 

lain (anggota tim atau musuh). Dialog chat ini diketik ketika game sedang 

dimainkan. Pemain diharuskan mengetik pesan dengan cepat dan efektif sehingga 

game masih tetap dapat dimainkan dan pemain lain tidak terkecoh perhatiannya 

dengan sesi chat. Pesan yang dikirimkan oleh pemain ini memiliki batas waktu 

untuk dapat ditampilkan karena chat bukanlah poin utama di dalam permainan. 

Antarpemain sendiri perlu untuk berkomunikasi satu sama lain karena beberapa 

alasan, seperti mendiskusikan strategi, memanggil bantuan, memberi masukan 

terhadap performa permainan, atau hanya sekadar mengobrol atau saling 

menghujat. Fitur chat ini sangat berfungsi sekali untuk menyalurkan komunikasi 

antarpemain ketika mereka tidak bisa berada di dalam satu area yang sama. 

Kosakata bahasa chat game memiliki sifat cepat berkembang. Tidak seperti 

komunikasi lisan, intonasi chat, ekspresi, mimik muka, atau hal lain yang dapat 
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ditunjukkan oleh pemain tidak dapat terlihat oleh pemain lain. Ekspresi di dalam 

chat biasanya dituliskan melalui beberapa bentuk, yaitu: 

1. Karakter emotikon, seperti :D ‘tertawa, senang’, :P ‘menjulurkan lidah 

dengan maksut mengejek musuh bicara’, dan :( ‘sedih’. 

2. Alternatif, seperti “hmm” ‘berpikir atau tidak tahu hendak berkomentar 

apa’, “zzz” ‘cape deh’, “huft” ‘kesal’, dan “wkwkwk” ‘tertawa’. 

3. Akronim, seperti “LOL” (Laughing Out Loudly) ‘tertawa terbahak-

bahak’. 

Ragam bahasa yang muncul di dalam chat game ini digunakan untuk efisiensi 

waktu, mengingat waktu yang tersedia terbatas. Komunikasi yang terjadi biasanya 

didasarkan pada situasi dan konteks yang ada. Ketika komunikasi dilakukan pada 

lingkungan kampus atau kantor maka komunikasi yang terjalin bersifat formal. 

Namun, ketika komunikasi dilakukan saat berkumpul bersama (nongkrong) atau 

di tempat umum maka komunikasi yang terjadi bersifat informal. Seperti yang 

terjadi di lingkungan game center, komunikasi yang terjadi antar individu bersifat 

informal sebab lingkungan game center merupakan pertemuan individu yang 

berasal dari berbagai usia dan pekerjaan yang melakukan komunikasi dengan cara 

mereka. Bahasa seperti ini muncul karena sering digunakannya istilah baru oleh 

para pengguna bahasa yang dapat mempererat hubungan antar anggota dan 

memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia. . 
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1.2 Batasan Masalah 

Server yang tersedia di dalam game DOTA 2 antara lain Asia, Australia, India, 

Dubai, Russia, South Africa, Europe East, Europe West, US West, Chile, South 

America, Us East, dan Peru. Server-server ini otomatis terdeteksi berdasarkan 

lokasi dimana masing-masing pemain bermain. Dari latar belakang yang peneliti 

sampaikan di atas, peneliti membatasi pemasalahan agar tidak berkembang lebih 

jauh dalam analisis. Masalah dibatasi pada penggunaan bahasa chat game di 

komunitas pemain DOTA 2 di Server Asia, yaitu Indonesia. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk-bentuk dan makna bahasa chat game di komunitas 

pemain DOTA 2 di server Asia? 

2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi munculnya bahasa chat game di 

komunitas pemain DOTA 2 di server Asia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk dan makna bahasa chat game di 

komunitas pemain DOTA 2 di server Asia. 

2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya bahasa 

chat game di komunitas pemain DOTA 2 di server Asia. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BAHASA CHAT GAME.... ARUM RIZQI SULISTYANI



5 
 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoretis 

 Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan teoretis terhadap kajian semantik dan sosiolinguistik, khususnya 

mengenai bahasa yang digunakan dalam suatu komunitas. Penelitian ini 

diharapkan bisa memberi manfaat dan pengetahuan lebih dalam tentang 

pemakaian bahasa di kalangan pemain DOTA 2. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah hasil dari 

penelitian ini nantinya bisa dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemakaian bahasa di 

kalangan pemain DOTA 2.  

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai penggunaan bahasa 

prokem, ada beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Ellenia dalam penelitian tahun 2008 berjudul “Bahasa Prokem Polisi Di 

Surabaya: Suatu Tinjauan Sosiolinguistik”. Dalam penelitian ini 

dipaparkan bentuk-bentuk bahasa prokem yang digunakan oleh polisi yang 

bertugas di Surabaya, proses pembentukannya, makna, dan fungsi bahasa 

prokem tersebut serta faktor-faktor yang mempenggaruhi penggunaan 

bahasa prokem polisi di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan 
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bersifat deskriptif kualitatif yang semata-mata hanya berdasarkan fakta 

atau fenomena yang hidup pada penuturnya, sehingga dihasilkan paparan 

sesuai kenyataan yang ada. Pendekatan kualitatif berupa data tertulis yang 

melibatkan data lisan di masyarakat bahasa atau yang disebut informan 

atau penutur asli bahasa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori 

sosiolinguistik, pola dan kaidah pembentukan kata serta pola pemaknaan 

dengan cara asosiasi. Penciptaan bahasa prokem polisi ini pertama kali 

dari para senior polisi sedari zaman dahulu kala. Sebagian besar kosakata 

pada bahasa prokem polisi ini adalah kata-kata biasa yang bermakna 

denotasi. Tetapi makna yang terdapat di dalam kata biasa itu di dalam 

bahasa prokem polisi dimaknai sebagai makna denotasi. Pola kata dalam 

bahasa prokem polisi ini terbentuk dari frasa (pola DM dan MD), akronim 

(yang terbagi atas penyebutan fonem awal tiap kata atau inisialisme dan 

penyebutan bagian kata atau huruf), dan reduplikasi. Sedangkan pola 

pemaknaan kata dalam bahasa prokem polisi menggunakan pola asosiasi 

makna yang terbagi atas pola asosiasi makna berdasarkan persamaan sifat, 

bentuk, dan warna. 

2. Ariesta dalam penelitian tahun 2013 berjudul “Penggunaan Prokem 

Komunitas Bismania Terminal Purabaya Surabaya: Kajian 

Sosiolinguistik”. Dalam penelitian ini dipaparkan varian bentuk bahasa 

prokem yang digunakan di komunitas bismania di Surabaya, pola 

pemaknaan, dan faktor-faktor penggunaan bahasa prokem tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Istilah 
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deskriptif merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta atau fenomena 

yang secara nyata terdapat pada penutur yaitu anggota komunitas 

bismania. Penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik dan semantik. 

Wujud kosakata prokem di komunitas bismania di Surabaya ini berasal 

dari tiga varian bahasa, yaitu varian bahasa Jawa, varian bahasa Indonesia, 

dan varian bahasa asing (Inggris). Dalam mencari ragam pembentukan 

kata prokem komunitas bismania di Surabaya ini peneliti menggunakan 

landasan teori morfologis, yaitu afiksasi, abreviasi, singkatan dengan 

pengekalan huruf tiap komponen, akronim dengan penyebutan bagian kata 

atau huruf, reduplikasi, kiasan, dan sinonim. Peneliti juga menemukan 

varian bahasa prokem yang tak diketahui asal-usul katanya. Dari hasil 

peneilitian ditemukan bahwa faktor-faktor penggunaan prokem ini tidak 

terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu faktor usia, 

pendidikan, mata pencaharian, dan sebagainya. Pola pemaknaan kata 

dalam bahasa komunitas Bismania ini menggunakan pola asosiasi makna 

yang terbagi atas pola asosiasi makna berdasarkan persamaan sifat, 

persamaan alat, dan persamaan kegiatan. 

3. Pradana dalam penelitian tahun 2012 berjudul “Word-Formation 

Processes In Gaming Word Used By Gamer Of World Of Warcraft”. 

Dalam penelitian ini dipaparkan proses pembentukan prokem game yang 

digunakan oleh pemain World Of Warcraft (WOW) dan faktor-faktor apa 

saja yang memunculkan fenomena linguistik (bahasa prokem game) terjadi 

di kalangan gamer. Prokem game yang digunakan oleh para pemain WOW 
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ini dianalisis dengan menggunakan teori proses formasi kata oleh Laurie 

Bauer. Di dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa WOW merupakan 

game Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Di 

dalam game ini terjadi komunikasi secara intens antar sesama pemain. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa proses formasi 

kata yang paling sering digunakan adalah akronim (55,1%). dari hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa penting sekali memikirkan efisiensi waktu. 

Gamer biasanya menyingkat kata-kata mereka untuk menyingkat waktu. 

Kesimpulan ini menjelaskan mengapa fenomena linguistik bahasa chat 

game muncul di kalangan para gamer. 

 

1.7 Landasan Teori 

Landasan teori atau yang biasa disebut sebagai kerangka teori diperlukan 

sebagai pembimbing, maksudnya yang menuntun dan memberi arah dalam suatu 

penelitian. Karena itu, teori haruslah memberi pemahaman terhadap objeknya 

(Sudaryanto, 1992 : 26). Sesuai dengan fokus penelitian ini, yakni untuk 

mengetahui bentuk-bentuk, makna serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan ragam bahasa chat di dalam game DOTA 2 tersebut maka digunakan 

teori semantik. Semantik adalah telaah makna. Semantik menelaah lambang-

lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu 

dengan yang lainnya, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh 

karena itu semantik mencakup kata-kata, perkembangan dan perubahannya 
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(Tarigan, 2009 : 7). Semantik menelaah serta menggarap makna kata dan makna 

yang diperoleh masyarakat dari kata-kata (Dale (et al), 1971 : 196). 

Proses pembentukan yang ditemukan di dalam bahasa chat game Dota 2 

antara lain adalah adanya proses penyingkatan kata (akronim dan singkatan, 

kontraksi, dan penghilangan fonem), adanya proses perubahan fonem, dan adanya 

proses perubahan semantik atau makna. Penggunaan istilah asli yang tidak 

mengalami proses perubahan apapun juga ditemukan di dalam bahasa chat game 

Dota 2. 

1.7.1 Penyingkatan kata 

Penyingkatan kata adalah proses penyingkatan dengan membuang 

huruf-huruf atau kata-kata yang berlebihan sehingga menjadi lebih mudah 

diucapkan dan ditulis. Ada berbagai cara peyingkatan kata, yaitu akronim, 

kontraksi, dan penghilangan fonem. 

(1) Akronim  

Akronim adalah pemendekan dua kata atau lebih menjadi satu kata saja, 

sedangkan singkatan adalah pemendekan kata yang memiliki keteraturan cara 

dalam memendekkan kata yang menjadi unsurnya (Pratiwi, 2015 : 81).   

(2) Kontraksi 

Kontraksi berarti penyingkatan, penyusutan, atau penciuman fonem dalam 

kata, tanpa perubahan makna kata (Tarigan, 2009 : 99). Masing-masing kata 

bentukan tidak mengubah makna aslinya. 

(3) Penghilangan fonem 
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Gejala penghilangan atau penanggalan fonem ini dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu afaresis, sinkop, dan apokop (Tarigan, 2009 : 95). Afaresis adalah 

proses penghilangan fonem pada awal kata, tanpa adanya perubahan dalam 

makna (Tarigan, 2009 : 95). Sinkop adalah proses penghilangan atau 

penanggalan fonem di tengah-tengah kata tanpa perubahan makna kata 

(Tarigan, 2009:97). Apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan 

fonem pada akhir kata tanpa perubahan makna kata tersebut (Tarigan, 

2009:98). 

1.7.2 Perubahan fonem 

Perubahan fonem atau kata dapat terjadi dengan cara mengubah satu 

atau beberapa fonem atau kata dengan satuan angka atau fonem lain. 

1.7.3 Perubahan semantik atau makna 

Makna sebuah kata dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi 

penuturnya. Jenis-jenis perubahan makna yang terdapat di dalam bahasa chat 

game Dota 2 antara lain spesialisasi (penyempitan) makna, peyorasi 

(penurunan) makna, dan asosiasi (persamaan) makna. 

(1) Spesialisasi makna 

Spesialisasi atau pengkhususan penyempitan mengacu kepada suatu 

perubahan yang mengakibatkan makna kata menjadi lebih khusus atau lebih 

sempit dalam aplikasinya (Tarigan, 2009:81). 

(2) Peyorasi makna 

Peyorasi adalah suatu proses perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau 

lebih rendah daripada makna semula (Tarigan, 2009:85). 
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(3) Asosiasi makna 

Menurut Tarigan (2009:90), pola asosiasi maka adalah proses perubahan 

makna yang terjadi sebagai akibat persamaan sifat. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang semata-

mata hanya berdasarkan fakta atau fenomena yang hidup pada penuturnya, 

sehingga dihasilkan paparan sesuai kenyataan yang ada. (Ellenia S, 2008 : 18) 

Pendekatan kualitatif berupa data tertulis yang melibatkan data tulisan di 

masyarakat bahasa atau yang disebut informan atau penutur asli bahasa yang 

diteliti. 

1.8.1 Objek penelitian 

Objek yang diambil adalah kalangan pemain DOTA 2 di warnet Zeus 

di Surabaya yang menitikberatkan pada penggunaan bahasa chat di dalam 

komunitas pemain DOTA 2 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

1.8.2 Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, 

yaitu data yang secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti dan 

secara langsung dari informan, yaitu 10 (sepuluh) pemain DOTA 2 di warnet 

Zeus di Surabaya yang dipilih secara acak. 

1.8.3 Metode pengumpulan data 

Metode Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode simak bebas cakap yang melalui tahapan peneliti menyimak bahasa 
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chat yang digunakan oleh pemain Dota 2 dengan melihat video replay 

permainan narasumber, kemudian peneliti mentranskripsikan data bahasa chat 

yang ada di 8 (delapan) video replay menjadi bentuk tertulis. Metode simak 

bebas cakap ini dilakukan pada bulan April 2015. Kemudian pada bulan Mei 

2015 dilakukan tahapan penelitian selanjutnya, yaitu wawancara bebas (sesi 

tanya jawab dengan beberapa informan yang dipilih secara acak). Informan 

yang menjadi objek penelitian ini adalah 10 (sepuluh) pemain game DOTA 2 

di warnet Zeus di Surabaya yang biasa menggunakan ragam bahasa Indonesia, 

Jawa, dan Inggris dalam berkomunikasi. 

1.8.4 Metode analisis data 

Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk 

menganalisis data yang ada. Teknik analisis data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif terhadap data-data 

yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh 

dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu klasifikasi data, 

interpretasi data, analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. 

Teknik yang terkumpul dalam hasil menyimak percakapan kemudian 

ditranskripsikan dalam bentuk tulisan dan catatan seperti apa adanya. Setelah 

itu dilakukan pengidentifikasian dan pengklasifikasian data yang terkumpul, 

kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenisnya sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah. 
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1.8.5 Metode pemaparan hasil analisis data 

Tahap ini merupakan tahap pemaparan kaidah-kaidah yang telah 

ditemukan dalam tahap sebelumnya. Dengan kata lain, pada tahap ini 

memaparkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menganalisis data 

yang terdapat pada analisis data. Hasil analisis data dipaparkan untuk 

dijabarkan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata 

ilustrasi yang bersifat praktis. 

 

1.9 Operasional Konsep 

Istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan antara lain: 

1) DOTA 2, yaitu sebuah permainan multiplayer online battle arena 

(multiplayer game). Dota 2 mengadu dua tim yang berisikan masing-

masing lima pemain. Masing-masing tim memiliki markas utama yang 

disebut Ancient dan tim pertama yang berhasil menghancurkan Ancient 

musuh adalah pemenangnya. 

2) Multiplayer game, yaitu permainan yang dapat dimainkan oleh dua 

orang atau lebih. 

3) Bahasa game, yaitu bahasa yang muncul di dalam suatu komunitas 

gamer (pemain game). 
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