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1. Pendahuluan
Manusia sebagai pengguna bahasa adalah
makhluk yang heterogen. Artinya, manusia
bukanlah makhluk yang seragam, tetapi makhluk
yang beragam. Fakta tersebut juga yang pada
akhirnya membuat bahasa sebagai produk manusia
beragam. Suatu bahasa tidak memiliki satu ragam,
tetapi memiliki beberapa ragam. Artinya, dari fakta
tersebut, tidak ada satu pun bahasa yang tidak
bervariasi (Sumarsono, 2011:8).
Keberagaman tersebut pada awalnya
dianggap “bencana” karena tidak selaras dengan
moto-moto para ahli bahasa tradisional yang ingin
menyelaraskan bahasa dalam satu aturan baku.
Mereka bercita-cita membuat sebuah bahasa
hanya memiliki satu ragam, yaitu ragam bahasa
baku. Ragam-ragam lain, di luar ragam baku,
dianggap tidak perlu dipelajari dan diteliti. Ragamragam tersebut harus ditiadakan karena dianggap
merusak bahasa. Akan tetapi, upaya-upaya
tersebut sia-sia. Fakta manusia sebagai makhluk
yang heterogen membuat bahasa sebagai
produknya tidak bisa diatur secara positivistik.
Kenyataan tersebut pun membuat ragam lain
di luar ragam baku mulai diperhatikan para ahli
bahasa. Hal tersebut terlihat dari mengemukanya
ilmu sosiolinguistik yang mengkaji ragam-ragam

bahasa. Pada kajian sosiolinguistik ini, bahasa
dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri
penutur dan dari nilai-nilai sosial budaya yang
dipatuhi oleh penutur itu (Sumarsono, 2011:8).
Salah satu ragam bahasa yang diteliti dalam
sosiolinguistik adalah ragam bahasa remaja.
Ragam bahasa remaja ini banyak diteliti karena
kompleksitas dan kedinamisannya. Di Indonesia
sendiri, perhatian terhadap ragam bahasa remaja
semakin meningkat. Akan tetapi, rujukan
berbahasa Indonesia untuk teori dan hasil
penelitian ragam bahasa remaja ini masih kurang.
Didasari hal tersebut, buku yang berjudul Bahasa
Gaul Remaja Indonesia ini wajib dibaca bagi
para peneliti linguistik yang berminat meneliti
ragam bahasa remaja.

2. Pembahasan
Buku yang berjudul Bahasa Gaul Remaja
Indonesia ini terdiri atas sembilan bab. Bab
pertama terdiri atas pengantar, tujuan penelitian,
landasan teoretis (dalam Wijana (2010) disebut
landasan teori), dan metode. Dalam pengantar,
Wijana mengawali pemaparannya dengan
membahas remaja. Ia membahas sosok remaja
hingga mengapa ada ragam bahasa remaja.
Setelah itu, Wijana beranjak pada hal-hal yang
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teoretis. Ia memaparkan penelitian-penelitian
ragam bahasa remaja sebelumnya yang dalam
perspektifnya, penelitian-penelitian tersebut sudah
“tertinggal” karena ragam bahasa remaja
berkembang signifikan. Oleh karena itu, ia
melakukan penelitian ini demi mengisi
ketertinggalan tersebut dengan analisis yang lebih
lengkap pula. Kemudian, pada tujuan penelitian,
dipaparkan tujuh tujuan penelitian yang akan
dipaparkan dalam penelitiannya. Pada landasan
teoretis, diutarakan teori yang menjelaskan adanya
ragam bahasa remaja dan faktor-faktor yang bisa
memengaruhi wujud bahasa secara sosiolinguistik.
Terakhir, pada metode, Wijana menjelaskan data
penelitian, sumber data, dan penganalisisan data
dalam penelitiannya.
Dalam bab dua, Wijana mulai membahas
hasil penelitiannya terhadap ragam bahasa remaja.
Dalam bab ini, Wijana memaparkan berbagai
bentuk ekspresi ragam bahasa remaja. Ia
mengelompokkan bentuk ekspresi tersebut ke
dalam empat kelompok, yaitu satuan ekspresi
biasa, satuan akronim, satuan singkatan, dan
satuan yang lebih ringkas. Khusus untuk satuan
ekspresi biasa, Wijana mengelompokkannya
kembali menjadi satuan kata, frasa, dan kalimat.
Dalam bab ini, secara umum, Wijana
menyebutkan bahwa dalam setiap satuan tersebut
banyak sekali pengaruh bahasa daerah dan asing.
Selain itu, dalam beberapa satuan, terdapat juga
tumpang-tindih karena terkadang dalam sebuah
satuan terdapat dua bentuk ekspresi, misalnya ada
bentuk akronim dan singkatan dalam satu satuan
ragam bahasa remaja.
Kemudian, bab tiga berisi pemaparan
mengenai proses linguistik pembentukan ekspresi
ragam bahasa remaja. Wijana menjelaskan
berbagai gejala bahasa yang terjadi dalam ragam
bahasa remaja yang meliputi perubahan bunyi,
penambahan bunyi, penghilangan bunyi,
perpindahan bunyi, pembalikan bunyi, dan
perulangan. Dalam berbagai gejala perubahan
tersebut, ia menjelaskan bahwa terkadang cukup
rumit memetakan berbagai gejala bahasa tersebut
karena dalam satu satuan bahasa bisa terdapat
beberapa gejala bahasa. Selain itu, di bab ini ia
menjelaskan juga perubahan ejaan dalam ragam
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bahasa remaja. Ia menjelaskan bahwa perubahan
ejaan dalam ragam bahasa remaja dilakukan
dengan menuliskan kata-kata bahasa daerah dan
Indonesia ke dalam ejaan asing atau sebaliknya
menuliskan kata-kata bahasa asing ke dalam
ejaan bahasa Indonesia.
Dalam bab selanjutnya Wijana menjelaskan
relasi bentuk dan makna ekspresi ragam bahasa
remaja. Dalam relasi bentuk dan makna ini,
dijelaskan bahwa dalam ragam bahasa remaja
hanya sedikit satuan bahasa yang memiliki atau
mempertahankan makna konseptualnya. Artinya,
banyak satuan ragam bahasa remaja yang sudah
dikreasikan dan diubah maknanya untuk
kepentingan tertentu. Untuk melihat berbagai
perubahan tersebut, Wijana pun mengategorikan
relasi bentuk dan makna ragam bahasa remaja
dalam tujuh kategori, yaitu metafora, homonimi,
metonimia, eufisme dan desfemisme, kohiponim,
relasi, implisit, dan kesamaan fonologis.
Sesudah itu, Wijana menjelaskan asal usul
satuan ekspresi ragam bahasa remaja dalam bab
lima. Pemaparan dalam bab ini difokuskan pada
asal atau dari mana satuan tersebut dipungut dan
bagaimana satuan itu diperlakukan dalam ragam
bahasa remaja. Wijana membagi bahasa
penyumbang satuan ragam bahasa remaja ke
dalam tiga kelompok, yaitu bahasa Indonesia,
bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam kategori
bahasa Indonesia, dialek Jakarta menjadi dialek
yang memberikan sumbangan terbanyak.
Kemudian, dalam bahasa daerah, Wijana
menjelaskan bahwa bahasa Jawa dan bahasa
Sunda menjadi bahasa penyumbang satuan ragam
bahasa remaja terbanyak. Sementara itu, dalam
ranah bahasa asing, dijelaskan bahwa sumbangan
dari bahasa Inggris berupa kata, frasa, kalimat,
idiom, dan metafora. Selanjutnya, bahasa Cina
menyumbang satuan bahasa yang berkaitan
dengan perniagaan, perkerabatan, istiadat,
persahabatan, dan kejahatan. Terakhir, bahasabahasa asing lain, seperti bahasa Arab, Belanda,
Latin, Hindi, Sanskerta, dan Jepang, hanya
menyumbang beberapa satuan bahasa dalam
ragam bahasa remaja.
Bab enam berisi pemaparan referensi satuan
ekspresi ragam bahasa remaja. Dalam bab ini
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Wijana mengategorikan referensi satuan ekspresi
tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu substansi,
tindakan, dan keadaan. Kategori substansi adalah
satuan bahasa yang mengacu pada entitas, baik
entitas subjek maupun objek dalam terjadinya
suatu peristiwa ataupun keadaan. Sementara itu,
kategori tindakan adalah satuan bahasa yang
berupa berbagai aktivitas atau tindakan yang
sering dilakukan. Kategori ketiga adalah keadaan:
pada kategori ini satuan bahasa mencerminkan
berbagai keadaan yang dialami. Khusus untuk
kategori ketiga ini, Wijana menyatakan bahwa
kategori keadaan adalah kategori yang paling sulit
dipetakan karena jumlahnya banyak, metaforis,
dan mengacu pada beberapa hal secara sekaligus.
Secara keseluruhan, dalam bab ini dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar satuan ragam
bahasa remaja adalah satuan referensial serta
beberapa referensi dari bentuk ragam bahasa
remaja sudah menyimpang dari referen yang ada
dalam bahasa yang konvensionalnya.
Dalam bab tujuh dijelaskan mengenai
pemanfaatan nama dalam ragam bahasa remaja.
Seperti halnya dalam bidang lain, ragam bahasa
remaja pun memanfaatkan nama-nama dalam
koleksi satuan bahasanya. Bahkan, menurut
Wijana, dalam ragam bahasa remaja ini,
pemanfaatan nama sangatlah beragam dan cara
memanfaatkannya juga bermacam-macam. Hal
tersebut bisa terlihat dari hasil penelitian Wijana yang
menunjukkan begitu banyaknya satuan bahasa yang
berasal dari nama. Satuan yang berasal dari nama
tersebut ada yang berupa akronim, singkatan,
metafora, metonimia, kata berelasi fonologis,
sampai kata berelasi implisit. Jika dilihat dari
klasifikasi, keberagaman nama pun tersebut terlihat
pula, Wijana menggolongkan klasifikasi nama ini
ke dalam tujuh kategori, di antaranya orang biasa,
nama pejabat, dan nama produk.
Sesudah itu, Wijana menjelaskan fungsifungsi komunikatif ragam bahasa remaja dalam
bab delapan. Ia menyebut bahwa ragam bahasa
remaja ini memiliki fungsi informatif, direktif,
ekspresif, komisif, fatis, dan poetik. Penentuan
setiap satuan bahasa yang masuk ke dalam fungsi
tertentu dilakukan Wijana dengan membayangkan
setiap satuan dalam konteks tertentu atau dengan

mencari langsung penggunaan satuan bahasa
tersebut dalam penggunaannya di majalah remaja.
Di akhir bab ini Wijana mengakui bahwa sangat
mungkin fungsi-fungsi komunikatif tersebut lebih
banyak jika saja analisis pragmatis yang sifatnya
kontekstual dapat lebih maksimal dilakukan.
Bab terakhir, bab penutup, berisi sikap dan
saran Wijana dari hasil penelitiannya. Ia menyebut
bahwa ragam bahasa remaja adalah salah satu
bentuk kekayaan bahasa Indonesia. Oleh karena
itu, sejatinya ragam bahasa ini dikaji dan diteliti
pula oleh para peneliti linguistik apalagi dari fakta
yang ada, ragam bahasa remaja ini memiliki faktafakta yang menarik yang tidak ditemukan dalam
ragam bahasa baku. Selain itu, Wijana
memberikan saran kepada para peneliti linguistik
lain yang berminat atau akan meneliti ragam bahasa
remaja. Ia menyarankan agar peneliti ragam
bahasa remaja memiliki kompetensi bahasa
daerah dan asing karena ragam bahasa remaja
kerap dipengaruhi bahasa-bahasa tersebut.
Selanjutnya, Ia menekankan pentingnya analisis
ragam bahasa remaja yang menitikberatkan pada
pemakaian yang lebih konkret.

3. Penutup
Buku yang berjudul Bahasa Gaul Remaja
Indonesia ini mengkaji ragam bahasa remaja
secara mendalam. Dalam buku ini ragam bahasa
remaja tidak hanya dikaji secara struktur, tetapi
juga dalam beberapa bagian disisipkan pula
penjelasan-penjelasan yang sifatnya sosiolinguistik
mengenai mengapa satuan-satuan bahasa tersebut
seperti itu. Selain itu, Wijana dalam penelitiannya
ini menganalisis ragam bahasa remaja secara
deskriptif sehingga berbagai fenomena ragam
bahasa remaja diungkap dan dinterpretasikan apa
adanya tanpa penilaian benar atau salah.
Penganalisisan seperti itu membuat pembaca
buku ini akan menemukan berbagai fakta ragam
bahasa remaja yang menarik dan unik. Oleh
karena itu, buku ini sangat sesuai untuk para
peneliti linguistik yang berminat dengan penelitian
ragam bahasa remaja atau bahasa tidak baku
lainnya. Buku ini dapat digunakan sebagai landasan
teoretis dan tinjauan pustaka.
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Selain itu, dalam buku ini dijelaskan pula
bagaimana penelitian ragam bahasa remaja yang
lebih baik. Seperti yang dikatakan Wijana,
penganalisisan fungsi komunikatif akan lebih bagus
jika disertai dengan pemakaian yang lebih konkret.
Dalam penelitiannya ini Wijana hanya
menggunakan media kamus sebagai sumber data
sehingga memang ada keterbatasan dalam
memahami konteks pemakaian setiap satuan
bahasa. Oleh karena itu, tidak heran jika Wijana
menyatakan bahwa hasil penjabaran fungsi
komunikatif yang dijelaskan dalam buku ini
mungkin saja dapat lebih banyak jika lebih
menitikberatkan pemakaian yang lebih konkret.
Jadi, di akhir bukunya ini, Wijana pun
mengharapkan adanya penelitian ragam bahasa
remaja yang dapat lebih menitikberatkan pada

pemakaian satuan bahasa dalam penggunaannya
yang lebih konkret sehingga dapat diperoleh hasil
penelitian ragam bahasa remaja yang lebih baik
dan lengkap lagi.
Akhir kata, kehadiran buku ini sangatlah
bermakna, khususnya bagi kajian-kajian ragam
bahasa remaja dan umumnya bagi kajian-kajian
sosiolinguistik. Hasil penelitian Wijana ini dapat
menambah referensi hasil penelitian ragam bahasa
remaja yang berbahasa Indonesia yang saat ini
memang sedikit sekali yang dipublikasikan dalam
bentuk buku. Selain itu, buku ini pun dapat
dijadikan model dan batu loncatan bagi peminat
penelitian ragam bahasa remaja dalam
menghasilkan penelitian-penelitian ragam bahasa
remaja yang lebih baru dan komprehensif.
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