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ABSTRAK 

Syamsi Nurhasanah, 2017. “Slang pada Pengguna Narkoba di Kota Padang”. 

Jurusan  Sastra Daerah Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas 

Andalas, Padang, 2017.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengguna narkoba di Kota Padang. 

Mereka menggunakan ragam bahasa sendiri yang bertujuan untuk merahasiakan 

pembicaraan mereka. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apa bentuk 

satuan lingual padapengguna narkoba di Kota Padang dan bagaimana pergeseran  

referen dan makna satuan lingual pada pengguna narkoba di Kota Padang. Tujuan 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan satuan lingual pada pengguna narkoba di 

Kota Padang dan menjelaskan pergeseran referen dan makna satuan lingual pada 

pengguna narkoba di Kota Padang. 

 Penelitian ini memakai tiga tahap strategi, yaitu 1) tahapan penyediaan 

data, 2) tahapan analisis data, dan 3) tahapan penyajian hasil analisis data. Pada 

tahapan penyediaan data digunakan metode simak dengan teknik dasar sadap. 

Penelitian ini menyadap seluruh tuturan yang dikeluarkan oleh pengguna narkoba.  

Teknik lanjutnya adalah peneliti menyadap dan catat hasil wawancara tersebut. 

Pada tahapan analisis data dengan metode padan translasional dan metode padan 

referensial dengan teknik dasar teknik pilah unsure penentu, dan teknik lanjutnya 

adalah teknik hubung banding. Selanjutnya, pada tahapan penyajian hasila analisis 

data digunakan mentode informal dan formal. Adapun teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori dibidang sosiolinguistik yang dikemukaan oleh 

Fisman (1982). 

 Hasil dari analisis data ditemukan bentuk satuan lingual yang berupa kata 

frasa dan abreviasi. Bentuk kata ditemukan sejumlah 21 kata dan bentuk frasa 

ditemukan 9 frasa sedangkan abreviasi ditemukan 6 bentuk abreviasi. Referen dan 

makna dari bentuk tersebut mengalami pergeseran atau perubahan. 

Kata kunci: RagamBahasa, Slang, Narkoba, Kata, Abreviasi, Frasa 
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