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ABSTRAK  

Penelitian ini dilatar belakangi pengamatan peneliti, bahwa dalam facebook terdapat fitur grup 

yang memuat anggota. Salah satu grup yang dimaksud adalah forum jual beli. Forum tersebut digunakan 

untuk sarana bisnis secara daring. Pelaku jual beli burung adalah pengguna forum facebook. Forum jual 

beli burung adalah grup yang melakukan kegiatan bisnis yang berupa teks, gambar, video, dan suara 

untuk memikat calon pembeli. Dari segi teks penulisan, forum ini memiliki karakteristik bahasa yang 

singkat dan praktis. Penggunaan bahasa yang demikian, merupakan bentuk pemendekan kata. Dalam 

forum jual beli burung di facebook, wujud pemendekan yang muncul adalah jenis singkatan dan akronim. 

Masalah penelitian ini, adalah karakteristik singkatan dan akronim meliputi bentuk, tipe, variasi, dan 

pelafalan. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah karakteristik singkatan 

dalam forum jual beli burung di facebook? (2) Bagaimanakah karakteristik akronim dalam forum jual beli 

burung di facebook? Secara umum, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik singkatan 

dan akronim dalam forum jual beli burung di facebook. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh deskripsi karakteristik singkatan dan akronim dalam forum jual beli burung di facebook, 

berupa bentuk, tipe, variasi, dan pelafalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik. Pendekatan 

ini digunakan untuk menggambarkan struktur dan sistem bahasa yang dipelajari sebagaimana adanya. 

Metode yang dipakai adalah kualitatif. Hal ini karena, data yang dikumpulkan berupa kualitatif. Objek 

penelitian ini adalah karakteristik singkatan dan akronim. Sumber data penelitian ini adalah forum jual 

beli burung di facebook. Wujud data penelitian ini adalah potongan teks yang mengandung bentuk 

singkatan dan akronim. Instrumen utama penelitian ini yaitu berupa diri peneliti. Teknik pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan metode simak, yang dilanjutkan dengan teknik catat. Analisis data yang 

digunakan adalah kualitatif dengan membaca secara teliti dan cermat pada kartu data untuk ditentukan 

bentuk, tipe, variasi, dan pelafalan karakteristik singkatan dan akronim. Hasil penelitian ini menunjukkan, 

singkatan muncul paling dominan dibandingkan dengan akronim. Hal tersebut,berdasarkan perolehan 

data, singkatan memiliki 60 data, sedangkan akronim hanya mempunyai 31 data. Terdapat 2 tipe 

pengekalan dengan variasi yang beragam, baik singkatan dan akronim. Bisa disintesiskan, bahwa 

pemakaian bahasa dalam forum jual beli burung di facebook, cenderung memakai singkatan, 

dibandingkan dengan akronim. 

 

KATA KUNCI  : pemendekan, singkatan, akronim, forum jual beli burung, facebook. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi dan 

informasi mempengaruhi cara masyarakat 

dalam bersosial maupun berbisnis. Media 

sosial adalah salah satu bentuk media baru 

yang digunakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Salah satunya, yakni facebook. 

Facebook menawarkan kemudahan dalam 

berkomunikasi maupun berbisnis. 

Pengguna bisa menjalin pertemanan, 

berkirim gambar, suara, video, bahkan 

membuat grup. Kelebihan tersebut 

dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat 

untuk bisnis online (daring) menggunakan 

fitur grup. Grup yang dimaksud adalah 

forum jual beli burung. Forum ini 

difungsikan untuk kegiatan jual beli dan 

diskusi seputar burung. Aktivitas tersebut 

menimbulkan pemakaian bahasa yang 

berkarakter. Bentuknya singkat, terkesan 

praktis dan tidak panjang. Hal yang 

demikian merupakan konvensi pemakaian 

bahasa yang ada di lingkup forum jual beli 

burung tersebut. Secara teori, karakter 

bahasa dalam forum jual beli burung, 

menggunakan bentuk abreviasi. Istilah 

tersebut disebut juga dengan pemendekan. 

Pemendekan merupakan proses morfologis 

atau pembentukan kata. Pemendekan 

melahirkan bentuk-bentuk, seperti 

singkatan dan akronim. Singkatan adalah 

bentuk pendek yang dilafalkan huruf demi 

huruf, sebab proses terbentuknya terjadi 

akibat pemertahanan satu atau beberapa 

huruf dari sebuah atau beberapa kata. 

Akronim adalah bentuk pendek yang 

dilafalkan sebagai kata, sebab proses 

terbentuknya terjadi akibat pemertahanan 

huruf atau suku kata dari beberapa kata. 

Oleh karena itu, rumusan masalah 

penelitian ini adalah, (1) Bagaimanakah 

karakteristik singkatan dalam forum jual 

beli burung di facebook? (2) Bagaimanakah 

karakteristik akronim dalam forum jual beli 

burung di facebook? 

Penelitian ini, bertujuan untuk 

memberikan penjelasan dan pengetahuan 

mengenai karakteristik singkatan dan 

akronim, baik bentuk, tipe, variasi, dan 

pelafalan. Sejalan dengan itu, manfaat yang 

diharapkan secara teoretis, memberikan 

bahan tambahan untuk kajian morfologi 

mengenai bentuk pemendekan. Secara 

praktis, berguna bagi masyarakat agar 

pemakaian singkatan dan akronim 

difungsikan sesuai arti atau makna, sebagai 

acuan berkomunikasi. 

 

II. METODE  

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah linguistik struktural, 

karena masalah yang diteliti adalah struktur 

internal bahasa. Jenis penelitian kualitatif, 
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karena bertujuan untuk mendeskripsikan 

karakteristik singkatan dan akronim. 

Tahapan penelitian ini, dilakukan 

dengan 3 prosedur, yakni tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap 

persiapan meliputi penetapan judul, telaah 

pustaka, dan penyusunan proposal. Tahap 

pelaksanaan meliputi pengumpulan data, 

analisis data, dan penarikan simpulan. 

Tahap penyelesaian yaitu penulisan 

laporan. Kegiatan penelitian ini, 

dilaksanakan selama 9 bulan, mulai 

November 2017 sampai Juli 2018. 

Data yang dikumpulkan berupa 

potongan atau bagian kalimat pada tulisan 

di dalam forum jual beli burung di 

facebook. Data yang diambil adalah bentuk 

singkatan dan akronim yang dipakai oleh 

anggota forum tersebut. Sumber data 

penelitian ini ada 2, yaitu substantif yang 

berasal dari bentuk pemakaian bahasa dan 

lokasional yang berasal dari forum jual beli 

burung di facebook. 

Metode yang digunakan yaitu simak 

atau observasi. Metode yang demikian, 

dilakukan dengan penyimakan yang 

kemudian dilengkapi dengan pencatatan ke 

dalam kartu data. Tahap pengumpulan data 

meliputi pencarian data, penyimakan dan 

pencermatan, unduh dan cetak data, 

pencatatan dan analisis, pengumpulan dan 

klasifikasi, memasukkan ke kartu data, dan 

analisis lebih lanjut. 

Alur dalam menganalisis data 

meliputi telaah data, reduksi data, 

penyusunan data, penafsiran data, dan 

pengecekan keabsahan data. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data, 

terdapat karakteristik singkatan dan 

akronim yang muncul. Karakteristik yang 

dimaksud adalah tipe, variasi, serta proses 

pembentukan. 

Singkatan memiliki dua tipe, yaitu: 

pengekalan huruf awal (TP-A) dan 

pengekalan beberapa huruf (TP-B). Tipe 

pengekalan huruf awal, mempunyai variasi, 

antara lain: variasi 1 huruf, 2 huruf, dan 3 

huruf. Untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas, berikut contoh analisis data. 

(001) Manuk ngeneiki di tt ya oleh pokok 

apik. 

Pada kalimat (001), huruf /t/ dan /t/ 

berasal dari pengekalan huruf awal dari 

kata tukar dan tambah. Bentuk tersebut, 

termasuk dalam tipe pengekalan huruf awal 

pada beberapa kata. Mengenai variasi, 

jumlah huruf yang dikekalkan adalah 2 

huruf. Secara teknis, huruf /t/ yang 

pertama, berada di urutan pertama pada 

kata pertama tukar. Huruf /t/ yang kedua, 

berada di urutan pertama pada kata kedua 
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tambah. Dua huruf tersebut dipertahankan 

untuk mewakili bentuk utuh tiap kata. 

Dalam hubungannya di dalam kalimat, 

singkatan ini digunakan untuk menyatakan 

cara atau metode, dalam hal ini untuk 

memberikan informasi mengenai metode 

pembayaran suatu barang dengan cara 

tertentu. 

Tipe pengekalan beberapa huruf, 

mempunyai variasi, antara lain: variasi 2 

huruf, 3 huruf, dan 4 huruf. Untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas, berikut 

contoh analisis data. 

(002) 1 thn up siap encus iki dalane .... 

Pada kalimat (002), huruf /t/, /h/, 

dan /n/ berasal dari pengekalan beberapa 

huruf dari kata tahun. Bentuk tersebut, 

termasuk dalam tipe pengekalan beberapa 

huruf dari sebuah kata. Mengenai variasi, 

jumlah huruf yang dikekalkan adalah 3 

huruf. Secara teknis, huruf /t/ yang 

pertama, berada di urutan pertama pada 

suku kata pertama ta. Huruf /h/ yang 

kedua, berada di urutan ketiga pada suku 

kata kedua hun. Huruf /n/ yang ketiga, 

berada di urutan kelima atau terakhir pada 

suku kata kedua hun. Tiga huruf tersebut 

dipertahankan untuk mewakili bentuk utuh 

kata. Dalam hubungannya di dalam 

kalimat, singkatan ini digunakan untuk 

menyatakan umur, dalam hal ini untuk 

memberikan informasi mengenai umur 

seekor burung yang hendak dijual belikan. 

Akronim memiliki dua tipe, yaitu: 

pengekalan huruf awal (TP-F) dan 

pengekalan suku kata (TP-G). Tipe 

pengekalan huruf awal, mempunyai variasi, 

yaitu variasi 1 huruf. Untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas, berikut contoh 

analisis data. 

(003) Paud sik belajar ngekek pendek .... 

Pada kalimat (003), huruf /p/, /a/, 

/u/, dan /d/ berasal dari pengekalan huruf 

awal dari kata pendidikan, anak, usia, dan 

dini. Bentuk tersebut, termasuk dalam tipe 

pengekalan huruf awal dari beberapa kata. 

Mengenai variasi, jumlah huruf yang 

dikekalkan adalah 4 huruf. Secara teknis, 

huruf /p/ yang pertama, berada di urutan 

pertama pada kata pertama pendidikan. 

Huruf /a/ yang kedua, berada di urutan 

pertama pada kata kedua anak. Huruf /u/ 

yang ketiga, berada di urutan pertama pada 

kata ketiga usia. Huruf /d/ yang keempat, 

berada di urutan pertama pada kata 

keempat dini. Empat huruf tersebut 

dipertahankan untuk mewakili bentuk utuh 

tiap kata. Dalam hubungannya di dalam 

kalimat, akronim ini digunakan untuk 

menyatakan umur, dalam hal ini untuk 

memberikan informasi mengenai umur 

burung. 
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Tipe pengekalan suku kata, 

mempunyai variasi, antara lain: variasi 2 

suku kata dan 3 suku kata. Untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas, berikut 

contoh analisis data. 

(004) Murmer murai medan ora gembung 

.... 

Pada kalimat (004), suku kata /mur/ 

dan /mer/ berasal dari pengekalan suku 

kata dari kata murah dan meriah. Bentuk 

tersebut, termasuk dalam tipe pengekalan 

suku kata dari beberapa kata. Mengenai 

variasi, jumlah suku kata yang dikekalkan 

adalah 2 suku kata. Secara teknis, suku kata 

/mur/ yang pertama, berada di suku kata 

pertama pada kata pertama murah. Suku 

kata /mer/ yang kedua, berada di suku kata 

pertama pada kata kedua meriah. Dua suku 

kata tersebut dipertahankan untuk mewakili 

bentuk utuh tiap kata. Dalam hubungannya 

di dalam kalimat, akronim ini digunakan 

untuk menyatakan keterangan, dalam hal 

ini untuk memberikan informasi mengenai 

kondisi harga burung yang diperjual 

belikan. 

 

IV. PENUTUP  

A. SIMPULAN  

Berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan, bentuk pemendekan 

dalam forum jual beli burung di 

facebook sering ditemukan. Pemakaian 

bentuk yang pendek tersebut sengaja 

dilakukan untuk meringkas kata agar 

lebih praktis dan mudah diingat. Hal 

itu menimbulkan istilah-istilah yang 

baru dari forum jual beli burung 

muncul melalui pemendekan yang 

khas tersebut. 

Pemendekan yang banyak 

ditemukan adalah jenis singkatan. 

Selain itu, jenis akronim berada di 

urutan kedua. Singkatan yang dipakai 

oleh pengguna forum jual beli burung 

di facebook antara lain, tipe 

pengekalan buruf awal (TP-A) dan tipe 

pengekalan beberapa huruf (TP-B). 

Kedua tipe di atas mempunyai variasi 

dalam pengekalannya, yaitu 

pengekalan satu huruf, dua huruf, tiga 

huruf, dan empat huruf. Bentuk 

singkatan dilafalkan huruf demi huruf. 

Forum jual beli burung di 

facebook, memiliki bentuk akronim 

yang digunakan oleh penggunanya, 

antara lain, tipe pengekalan huruf awal 

(TP-C) dan tipe pengekalan suku kata 

(TP-D). Kedua tipe di atas memiliki 

variasi dalam pengekalannya, yakni 

pengekalan empat huruf, dua suku 

kata, dan tiga suku kata. Bentuk 

akronim dilafalkan sebagai kata. 
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B. SARAN  

Berdasarkan uraian simpulan di 

atas, berikut disajikan saran. Forum 

jual beli burung adalah forum daring 

yang dipakai seluruh kelompok 

masyarakat bahasa. Pembuatan daftar 

istilah di bagian depan halaman forum 

diperlukan sebagai upaya pemahaman 

konvensi bahasa forum jual beli 

burung. Hal itu, karena bentuk 

pemendekan memiliki cara dan ciri 

khas yang berbeda dengan 

pemendekan pada umumnya, atau 

bahkan apabila dibandingkan dengan 

forum jual beli burung tiap daerah. 

Masyarakat bahasa berpengaruh 

terhadap bagaimana bentuk 

pemendekan tersebut. 

Kedua, pemakaian pemendekan 

dalam forum jual beli burung di 

facebook tidak terbatas oleh jenis 

singkatan dan akronim. Oleh karena 

itu, sebaiknya penelitian bahasa 

dengan kajian jenis pemendekan selain 

singkatan dan akronim, perlu 

dilakukan. Sebab, data yang 

didapatkan banyak untuk kebutuhan 

penelitian dalam aspek pembentukan 

kata. 

 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Chaer, Abdul. 2012. Linguistik Umum. 

Jakarta: Rineka Cipta 

 

Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus 

Linguistik. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama 

Kridalaksana, Harimurti. 2009. 

Pembentukan Kata dalam Bahasa 

Indonesia. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama 

 

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 

 

Nasrullah, Rulli. 2017. Media Sosial 

Perspektif Komunikasi Budaya dan 

Sosioteknologi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 

 

Noviatri, Reniwati. 2015. Kamus Abreviasi 

Bahasa Indonesia. Padang: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Universitas Andalas 

 

Sudaryanto. 1986. Metode Linguistik. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press 



 

  

Brilyan Satriyo Purwanto | 14.1.01.07.0098 
FKIP – Pendidikan Bahasa Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

  
  

Artikel Skripsi   

Universitas Nusantara PGRI Kediri   

 

Sudaryanto. 1990. Aneka Konsep Kedataan 

Lingual dalam Linguistik. Yogyakarta: 

Duta Wacana University Press 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R & D. 

Bandung: CV Alfabeta 

 

Suyanto, Mohammad. 2003. Strategi 

Periklanan pada E-Commerce 

Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta: 

Andi 

 

Tarigan, Henry Guntur. 2009. Pengajaran 

Semantik. Bandung: Angkasa 


