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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bahasa yang digunakan oleh masing-masing anggota  komunitas sangatlah 

berbeda, dan juga unik. variasi semacam ini biasa disebut dengan prokem atau 

slang. Setiap kelompok atau komunitas sosial tertentu yang berperan sebagai 

pemakai dan pencipta bahasa dapat memiliki bentuk prokem sebagai salah satu 

ragam bahasanya. Salah satunya adalah penggunaan bahasa di dalam komunitas. 

Prokem awalnya merupakan bahasa rahasia antar sesama kaum pencopet, bandit, 

atau sejenisnya yang biasa kita kenal dengan sebutan “preman” lalu mengalami 

perkembangan lebih luas dan dipakai oleh berbagai kalangan anak muda, 

mahasiswa, atau suatu komunitas (Sumarsono dan Paina, 2004:154). 

Manusia adalah suatu makhluk hidup yang tidak bisa melepaskan diri dari 

sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Sebagai akibat dari hubungan yang 

terjadi antar individu manusia kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang 

dilandasi oleh kesamaan dan kepentingan bersama. Kontak bahasa dalam 

kelompok bersifat beragam telah menjadikan adanya suatu variasi variasi bahasa 

yang timbul diantaranya meliputi faktor-faktor sosial pada pemakaian bahasa 

(Chaer 2007:59). Setiap bahasa memiliki kaidah pembentukan yang berbeda-beda, 

penggunaan bahasa dirumuskan sebagai (1) kata-kata baru yang tidak diketahui  
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 akarnya. (2) kata-kata biasa yang diberikan arti baru. (3) kata-kata jadian 

(Chamber-loir, 1983:120). 

Pada era teknologi sekarang ini, permainan yang digemari adalah 

permainan yang berhubungan dengan teknologi. Hampir semua orang dari 

berbagai kalangan pernah memainkan game. Salah satu jenis permainan seperti itu 

adalah console, yaitu sebuah „mesin‟ yang dihubungkan dengan televisi. Ada 

berbagai jenis console yang beredar di pasaran, seperti Nintendo Game Cube, X 

Box dari Microsoft, dan Sony Playstation. Namun console yang paling 

digandrungi hingga saat ini adalah Sony Playstation. Selain console ada pula 

permainan yang populer, yaitu game online. Perbedaan besar game console 

dengan game online kita tidak harus menyambungkan terlebih dahulu dengan 

internet secara global, pemain bisa memiliki kesempatan untuk bersaing dan 

mendapatkan teman dari seluruh dunia (http://www.gamecenter.net/). 

Salah satu game yang menarik perhatian untuk dikaji adalah game 

Counter-Strike Online yang merupakan game yang bertema peperangan atau biasa 

digolongkan menjadi Massively Multiplayer First Person Shooter (MMOFPS). 

Game ini dikembangkan oleh Nexon dari Korea Selatan dan Valve. Game 

Counter-Strike Online ini adalah salah satu game yang dapat dimainkan sendiri 

melawan Build Operate and Tranfer (BOT) (http://www.kaskus.co.id).   
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Counter-Strike Online juga dapat dimainkan secara tim bersama orang 

lain. Game ini juga terdapat sebuah fitur Clan, dalam satu clan dapat terdiri dari 

beberapa anggota (maksimal 500 pemain). Clan yang terbentuk ini tergabung 

menjadi sebuah komunitas besar. Di dalam penelitian ini, terdapat batasan 

wilayah pemain Counter-Strike Online yaitu di wilayah Surabaya 

(http://www.cso.megaxus.com). 

Penggunaan bahasa yang berada di komunitas game Counter-Strike ini 

memang khusus digunakan untuk berkomunikasi sesama pemain. Komunikasi 

biasanya terjalin secara tulisan melalui fitur chat di dalam game. Ketika pemain 

memainkan game, mereka sudah pasti akan terlibat komunikasi dengan pemain 

lain. Selama berinteraksi di dalam permainan, game Counter-Strike Online 

memiliki fitur untuk berkomunikasi dengan pemain lain, yaitu system chatroom. 

Di dalam chatroom game dialog terjadi antar sesama pemain ketika mereka 

sedang melakukan pertarungan. Antar pemain perlu untuk berkomunikasi satu 

sama lain karena beberapa alasan, seperti berdiskusi soal strategi yang akan 

diterapkan, memanggil bantuan, memberi masukan terhadap performa permainan, 

atau hanya sekedar mengobrol ringan. Fitur chat ini sangat berfungsi sekali untuk 

menyalurkan komunikasi pemain ketika mereka tidak bisa berada di dalam satu 

area yang sama.  

Selama permainan berlangsung, pemain bisa mengetik beberapa pesan ke 

pemain lain. Dialog chat ini diketik ketika game sedang dimainkan. Pemain 

diharuskan mengetik pesan dengan efektif sehingga game masih tetap dapat 

dimainkan. Pada dasarnya bahasa ini untuk memberikan kode pada lawan bicara,  
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biasanya digunakan ketika sedang bermain di room, lobby maupun ketika saling 

bertemu di dunia nyata yang memiliki kalimat-kalimat dari bahasa serapan 

maupun bahasa asing dalam proses berkomunikasi dengan sesama pemain 

(http://www.cso.megaxus.com). 

Penggunaan bahasa komunitas game Counter Strike terdiri dari istilah, 

singkatan kata, dan pembentukan kata baru yang digunakan dalam sebuah 

kalimat. Pengunaan bahasa ini, khususnya digunakan bagi para gamer ketika 

berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung. Kosakata bahasa game 

memiliki sifat cepat berkembang. Kosakata bahasa game ini pada prinsipnya sama 

dengan kosakata prokem, yaitu mencari sumber katanya melalui rumus yang 

beraneka ragam, contoh kosa katanya seperti dengan menyingkat huruf awal dari 

setiap suku kata yang dimaksud, seperti RDC yang berarti “Red Dragon 

Cannon”. Kosa kata “Red Dragon Cannon” dalam Game Counter-Strike Online 

memiliki arti sebuah senjata yang menyerupai naga. 

Bahasa game ini digunakan agar tidak terkesan kaku sehingga antar- 

anggota bisa santai saat berkomunikasi. 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), maka 

komunikasi yang terjadi bersifat informal sebab lingkungan game center 

merupakan pertemuan individu yang berasal dari berbagai usia dan pekerjaan dan 

melakukan komunikasi dengan cara mereka. Bahasa seperti ini muncul karena 

sering digunakannya istilah baru oleh para pengguna bahasa agar dapat  
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 mempererat hubungan antar anggota dan memperkaya perbendaharaan Bahasa 

Indonesia. Hal-hal yang menjadikan penggunaan bahasa pada game Counter-

Strike Online di Surabaya berbeda dengan variasi-variasi penggunaan bahasa yang 

lain karena terdapat beberapa varian bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Jawa, 

bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.   

Hal penting mengapa saya meniliti penggunaan bahasa pada game 

counter-strike online di Surabaya, karena 10 tahun ini di Surabaya game berjenis 

menembak diperangkat komputer sangat disukai oleh anak muda maupun dewasa. 

Memainkan game menembak sangat mudah untuk segala kalangan, hal ini yang 

menjadikan banyak orang yang bermain game berjenis menembak. Alasan saya 

tidak hanya karena game tersebut banyak yang bermain, melainkan cara 

mengucapkan sebuah kata tentu berbeda dan lebih khususnya untuk kota 

Surabaya. Counter-strike online adalah game luar negeri yang menggunakan 

bahasa Inggris, tapi tak semua pemain game tersebut paham mengenai bahasa 

Inggris. Pemain game counter-strike online di Surabaya mengetahui beberapa kata 

yang penting dalam bahasa Inggris dan ketika berkomunikasi dengan sesama 

player mereka mencampur kata-kata yang digunakan dengan bahasa Inggris, 

Jawa,  dan Suroboyoan. Hal ini yang menjadikan saya meniliti judul skripsi ini 

adalah ramainya orang bermain game tersebut dan bahasa yang digunakan tidak 

sepenuhnya berbasahasa Inggris.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

akan dijawab dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah fungsi penggunaan 

bahasa pada komunitas game Counter-Strike Online di Surabaya yang digunakan 

oleh pemain ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rincian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat 

dipaparkan sebagai, mendeskripsikan fungsi penggunaan bahasa pada komunitas 

game Counter-Strike Online di Surabaya yang digunakan oleh pemain ? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah (1) memberikan informasi 

kepada pembaca mengenai penggunaan bahasa yang ada dan berkembang 

dimasyarakat. (2) penelitian ini diharapkan dapat memperkaya “penelitan” ilmu 

linguistik khususnya sosiolinguistik dan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

sejenis selanjutnya. (3) memberikan informasi bahwa penggunaan bahasa terdapat 

dalam ilmu sosiolinguistik (4) memberikan informasi mengenai bentuk 

perkembangan bahasa yang ada pada kelompok masyarakat tertentu.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua cabang yaitu 

manfaat untuk masyarakat umum dan untuk komunitas judi tersebut. Adapun 

manfaat praktis bagi masyarakat umum, diantaranya penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sebuah acuan tentang penggunaan bahasa pada komunitas game counter-

strike online di Surabaya mengenai bentuk penggunaan bahasa dan fungsi 

penggunaan bahasa. Manfaat praktis bagi komunitas judi burung merpati tersebut 

adalah Komunitas judi burung merpati dapat menambah bentuk register baru dan 

saling berbagi informasi mengenai kode-kode bahasa yang digunakan di 

komunitas judi burung merpati di daerah lain. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian seseorang dapat diketahui keasliannya melalui tinjauan pustaka, 

yang merupakan paparan hasil penelitian yang dilkukan oleh peneliti terdahulu. 

Ada beberapa penelitian yang relefan dengan penelitian ini sebagai tinjauan 

pustaka  yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan Deni (2009) mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga mengenai penggunaan prokem dalam sabung ayam di 

kelurahan Mojo Surabaya. Penelitian ini membahas tentang penggunaan bahasa 

prokem yang digunakan saat sabung ayam berlangsung. Bahasa prokem sabung  

ayam tersebut diciptakan oleh warga yang tergabung dalam sabung ayam  
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khususnya di daerah Mojo untuk menyembunyikan maksud pembicaraan 

terhadapap masyarakat sekitar. 

Penelitian yang dilakukan Ellina (2009) mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga tertarik membahas tentang bahasa prokem polisi yang 

digunakan dalam kegiatan yang menaungi baik kegiatan resmi maupun tidak 

resmi. Bahasa prokem polisi merupakan Bahasa yang diciptakan oleh polisi untuk 

menyembunyikan maksud pembicaraan terhaadap masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fenty (2013) mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Airlangga mengenai penggunaan prokem komunitas bismania 

Terminal Purabaya Surabaya. Dari hasil analisis penelitian ini diiperoleh bahasa-

bahasa yang digunakan oleh komunitaas bismania di Terminal Bungurasih 

Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan Farhan (2015) mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga mengenai penggunaan bahasa prokem dalam komunitas 

balap liar di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini membahas tentang penggunaan 

bahasa prokem yang digunakan saat balap liar berlangsung. 

Penelitian yang dilakukan Ilzam (2016) masasiswa Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga mengenai penggunaan prokem pada komunitas game clash 

of clans di Surabaya. Penelitian ini membahas tentang penggunaan prokem yang 

digunakan saat sedang bermaain game clash of clans. 

Berbeda dengena penelitian yang sebelumnya, objek penelitian sebelumna 

belum ada yang menggunakan Komunitas Game counter-Strike Online sebagai  
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bahan analisisnya. Untuk itu, peneliti mendeskripsikan makna dan fungsi prokem 

dari Bahasa yang digunakan dalam bermain game counter-strike online khususnya 

di Surabaya. 

 

1.6 Landasan Teori 

 Menggunakan bahasa pada komunitas game counter-strike online di 

Surabaya ini memerlukan adanya landasan teori  yang mendasarinya karena 

landasan teori merupakan kerangka dasar sebuah penelitian. Landasan teori yang 

digunakan supaya mampu menjadi dasar tumpuan seluruh pembahasan. Dalam 

penelitian ini yang digunakan antara lain: 

1.6.1 Sosiolinguistik 

 Sosiolinguistik membahas hubungan antara pemakaian bahasa dan 

perilaku, seseorang akan dapat mengetahui berbagai kondisi, nilai-nilai, 

kepercayaan, sistem etika, aturan, dan lainnya yang membentuk dan memberikan 

ciri khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat pemakai bahasa itu. 

Sosiolinguistik mencatat dan menelaah bahasa yang dipergunakan  seseorang 

ketika berbicara dengan teman bicaranya. Selain itu, sosiolinguistik juga menelaah 

bahasa yang dipergunakan seseorang dengan segala cara penyampainnya, seperti 

tanda-tanda berupa kata-kata maupun isyarat yang menanyakan bahwa ia sedang 

mendengarkan baik-baik, setuju atau tidak setuju.  
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 Sosiolinguistik memandang sebagai sistem social dan sistem komunikasi 

serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu, sedangkan yang 

dimaksud dengan pemakaian bahasa adalah bentuk interaksi social yang terjadi 

dalam situasi konker. Dengan demikian, bahasa tidak lihat secara internal, tetapi 

dilihat sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. 

 Dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok social. Oleh karena itu, bahasa dan 

pemakai tidak diamati secara individual, tetapi dihubungkan dengan secara social. 

Bahasa dan pemakainnya yang dipandang secara social  dipengaruhi oleh factor 

linguistic dan factor nonlinguistic. 

Chear (1995:9) mengatakan mengatakan “Pengetahuan Sosiolinguistik 

dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi, Sosiolinguistik 

akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan 

menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang kita gunakan jika 

kita berbicara dengan orang tertentu”. Chaer (1995:7) mengatakan ada tujuh 

dimensi dalam penelitian Sosiolinguistik. Ketujuh dimensi yang merupakan 

masalah dalam Sosiolinguistik itu adalah: 

1. Identitas sosial dari penutumya adalah antara lain, dapat 

diketahui dari pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut, dan 

bagaimana hubungan dengan lawan tutumya. Identitas penutur 

dapat mempengaruhi pilihan kode dalam tuturan.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGUNAAN BAHASA PADA... MUHAMMAD REZA PAHLAWAN



11 
 

 
 

2. Identitas sosial dari pendengar tentu hams dilihat dari pihak 

penutur, identitas pendengar atau para pendengar juga akan 

mempengaruhi pilihan kode dalam bertutur. 

3. Linfikmigan sosial tempat perjstiwa tutur terjadj, tempat 

peristjwa tutur terjadi dapat pula mempengaruhi pilihan kode 

dan gaya dalam bertutur. 

4. Analisis diakronik dan sinkronik dari dialek-dialek sosial, 

berupa deskrifsi pola-pola dialek-dialek sosial itu, baik yang  

5. berlaku pada masa tertentu atau yang berlaku pada masa yang 

tidak terbatas. 

6. penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan prilaku bentuk 

ujaran. Maksudnya, setiap penutur tentunya mempunyai kelas 

sosial didalam masyarakat 

7. Tingkatan variasi atau linguistik, maksudnya, bahwa setiap 

variasi, baik itu dialek, varietas, atau ragam, mempunyai fungsi 

sosialnya masing-masing. 

8. Penerapan praktis dari penelitian Sosiolinguistik, merupakan 

topik yang membicarakan kegunaan penelitian Sosiolinguistik 

untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat.  
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1.6.2 Variasi Bahasa 

 Sebagai sebuah  langue, sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem 

yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu. Namun, karena penutur 

bahasa tersebut, meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan 

manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret, yang disebut parole, 

menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Terjadinya 

keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para 

penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang 

mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan 

terjadinya keragaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau 

bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah 

yang sangat luas.   

Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, 

variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial 

penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi atau ragam 

bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman 

fungsi bahasa. Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaanya. 

Berdasarkan penutur berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana 

tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa jenis 

kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakannya. Berdasarkan penggunaannya, 

berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang apa, apa jalur dan alatnya, 

dan bagaimana situasi keformalannya.  
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A. Variasi dari Segi Penutur 

Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah 

variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat 

perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya 

atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan “warna” 

suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang 

paling dominan adalah “warna” suara itu, sehingga jika kita cukup akrab dengan 

seseorang, hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita  

dapat mengenalinya. Mengenali idiolek seseorang dari bicaranya memang lebih 

mudah daripada melalui karya tulisnya.  

Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, 

yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada 

pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu.  Karena dialek ini didasarkan pada 

wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek 

areal, dialek regional atau dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, 

meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri 

yang menandai bahwa mereka berada pada satu dialek, yang berbeda dengan 

kelompok penutur lain, yang berada dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain yang 

menandai dialeknya juga. 

Variasi ketiga berdasarkan penutur adalah yang disebut kronolek atau 

dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada 

masa tertentu. Umpamanya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun tiga  
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puluhan, variasi yang digunakan tahun lima puluhan, dan variasi yang digunakan 

pada masa kini. 

Variasi bahasa keempat berdasarkan penuturnya adalah apa yang disebut 

sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, 

golongan, dan kelas sosial para penuturnya.Sehubungan dengan variasi bahasa 

berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya, 

biasanya dikemukakan orang variasi bahasa yang disebut akrolek, basilek,  

vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Ada juga yang menambahkan 

dengan yang disebut bahasa prokem. 

B. Variasi dari Segi Pemakaian 

Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaanya, pemakaianya,  atau 

fungsinya disebut fungsiolek (Nababan 1984), ragam, atau register. Variasi ini 

biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat 

keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang 

pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau 

bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, 

perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa 

berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang 

kosakata. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata 

khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain.   
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C. Variasi dari Segi Keformalan 

Berdasarkan tingkatan keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya 

The Five Clock membagi variasi bahasa atas lima macam gaya (Inggris:Style), 

yaitu gaya atau ragam beku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau 

ragam usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya atau ragam 

akrab (intimate).   

D. Variasi dari Segi Sarana 

Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang 

digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau 

juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, 

yakni, misalnya, dalam bertelepon dan bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan 

dan ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa 

tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan wujud 

struktur ini adalah karena dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan 

informasi secara lisan, kita dibantu oleh unsur-unsur nonsegmental atau unsur 

nonlinguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan 

sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Padahal di dalam ragam bahasa tulis, hal-hal 

yang disebutkan itu tidak ada. Lalu, sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara 

verbal. 

1.6.3 Teori Morfologi 

 Morfologi adlaah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau 

mempelajari seluk-beluk kata serta mempengaruhi perubahan-perubahan  
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struktural terhadap golongan dan arti kata-kata dalam bidang morfologi, kita 

bicarakan tentang bagaimana kata dibentuk dari morfem-morfem dan bagaimana 

hubungan morfem yang lain yang membentuk kata itu (Badudu, 1982:32). Kata 

dapat dibentuk dengan cara menghubungkan morfem yang satu dengan morfem 

yang lain. Pembentukan kata seperti ini disebut proses morfologis (Samsuri, 

1994:190). Proses morfologis dapat dilakukan dengan cara : 1) afiksasi, 2) 

reduplikasi, 3) pemendekan kata  4) inisialisme, dan sebagainya. 

Adapun peristiwa yang terjadi melalui pembentukan kata disebut peristiwa 

morfofonemik. Dalam peristiwa ini akan terjadi perubahan-perubahan fonem yang 

timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain (Ramlan, 1985: 75). 

Dalam setiap bahasa umumnya, peristiwa morfofonemik yang terjadi berupa: 1) 

perubahan fonem, 2) penambahan fonem, dan 3) penghilangan fonem. Peristiwa 

morfofonemik adakalanya terjadi pembalikan daripada urutan atau susunan 

fonem-fonem suatu morfem, bila morfem ini mengadakan kombinasi atau urutan 

dengan morfem yang lain. Pembalikan susunan fonem-fonem semacam ini disebut 

metatesis (Samsuri, 1994: 201). 

Erat kaitannya dengan masalah kata yaitu teori suku kata. Suku kata 

adalah bagian dari sebuah kata yang membentuk suatu kesatuan puncak 

kenyaringan. Kecuali kata-kata yang monosilabis (yaitu kata-kata yang terdiri atas 

satu suku kata), suku kata sama sekali tidak mengandung pengertian. Walaupun 

demikian, suku kata sangat penting untuk diketahui setiap orang terutama dalam 

hubungan dengan pemisahan sebuah kata atas bagian-bagiannya (Keraf 1994: 49-

50).  
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1.7  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 tulian di 

masyarakat bahasa atau yang disebut informan atau penutur asli bahasa yang 

diteliti. 

1.7.1 Objek Penelitian 

Objek yang diambil adalah kalangan pemain counter-strike online di 

rumah Gallant di Surabaya yang menitikberatkan pada penggunaan bahasa chat di 

dalam komunitas pemain counter-strike online dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi. 

1.7.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu 

data yang secara langsung dari informan, yaitu 10 (sepuluh) pemain counter-strike 

online di rumah Gallant di Surabaya yang dipilih secara acak. 

1.7.3 Metode Penelitan Data 

 Metode-metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode simak bebas cakap yang melalui tahapan peniliti menyimak bahasa chat 

yang digunakan oleh pemain counter-strike online dengan melihat langsung 

permainan narasumber, kemudian peneliti mentranskripsikan data bahasa chat  
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 menjadi bentuk tertulis. Metode simak bebas cakap ini dilakukan pada bulan 15 

Februari 2017. Kemudian pada bulan Maret 2017 dilakukan tehapan penelitian 

selanjutnya, yaitu wawancara bebas (sesi tanya jawab dengan beberapa informan 

yang dipilih secara acak). Informan yang menjadi objek penelitian adalah 10 

(sepuluh) pemain counter-strike online di rumah Gallant di Surabaya yang biasa 

menggunakan ragam bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, dan Suroboyoan dalam 

berkomunikasi. 

1.7.4 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk 

menganalisis data yang ada. Teknik analisis data yang digunakan peniliti 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, interpertasi 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. 

1.7.5 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Tahap ini merupakan tahap pemaparan kaidah-kaidah yang telah 

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

memaparakan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menganalisis data  
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yang terdapat pada analisis data. Hasil analisis data dipaparkan untuk dijabarkan 

berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata ilustrasiyang bersifat 

praktis. 

 

1.8 Operasional Konsep 

 Konsep adalah unsur suatu penelitian karena merupakan definisi singkat 

dari sekolompok fakta atau gejala yang menjadi penelitian. Agar mendapatkan 

gambaran yang jelas, agar pada tahap selanjutnya tidak terjadi salah pengertian 

mengenai istilah-istilah yang digunakan maka akan dijelaskan istilah-istilah secara 

definitf sebagai berikut : 

1. Variasi 

Dalam penelitian ini, prokem digunakan sebagai bahasa yang 

sering digunakan oleh komunitas game counter-strike online. 

Penggunaanya sendiri hanya dimengerti oleh kalangan komunitas game 

counter-strike online yang bersangkutan sebagai sarana komunikasi 

dalam kelompok game counter-strike online. 

2. Penggunaan Bahasa  

 Penggunaan bahasa pada komunitas game counter-strike online 

digunakan pada saat bertemu di dalam game, saat berkumpul, dan acara 

lomba bermain game counter-strike online. Penggunaanya dibatasi hanya 

 pada lingkup anggota atau orang yang bersangkutan dengan game 

counter-strike online.    
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3. Komunitas Game Counter-Strike Online         

 Dalam penelitian ini, komunitas game counter-strike online 

merupakan kelompok dari orang-orang yang biasa bermain dan menyukai 

game counter-strike online sebagai sarana untuk mengisi waktu senggang 

dan untuk kepuasan diri sendiri. Kegiatan ini dilakukan di rumah, warnet, 

dan tempat-tempat lain yang nyaman untuk dibuat bermain game counter-

strike online. Kegiatan ini bisadilakukan disegala waktu asalkan dalam 

keadaan tidak ada kegiatan atau tidak pada saat keadaan sakit. 

4. Sosiolinguistik  

 Kajian Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara 

sosiologi dengan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang saling 

berkaitan sangat erat. Sosiolinguistik adalah salah satu kajian cabang 

linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat 

penuturnya. Ilmu tersebut merupakan kajian kontekstual terhadap variasi 

pengguna bahasa dalam sebuah komunikasi yang alami. Tingkat sosial 

masyarakat berkomunikasi antar anggota komunitas  sangat erat dalam 

penggunaan variasi bahasa yang digunakan dalam komunitas game 

counter-strike online di Kota Surabaya. 

 

1.9 Sistematik Penelitian   

  Hasil kajian ini akan ditampilkan dalam bentuk uraian deskriptif yang 

terdiri dari empat bab, yaitu:   

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGUNAAN BAHASA PADA... MUHAMMAD REZA PAHLAWAN



21 
 

 
 

  Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang maasalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

landasan teori, tinjauan pustaka,operasionalisasi konsep, dan metode penelitian.  

  Bab II adalah gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang bahasa 

prokem komunitas game counter-strike online di Surabaya dan gambaran umum 

penggunaan bahasa prokem komunitas game counter-strike online.  

  Bab III adalah temuan dan analisis data berisi tentang data-data yang 

diperoleh oleh penulis, diklarifikasikan kemudian dianalisis berdasarkan landasan 

teori. 

  Bab IV berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan daftar pustaka, yaitu buku acuan yang dipakai dalam penelitian.
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