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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan salah satu komponen yang digunakan oleh manusia untuk 

berkomunikasi antar satu dengan lainnya. Bahasa memiliki banyak turunan menjadi 

beberapa bagian seperti bahasa formal, dan informal. Salah satu turunan dari bahasa 

tersebut adalah bahasa slang. Slang merupakan sesuatu yang dapat dikenal oleh 

orang akan tetapi sulit untuk didefinisikan (Amrullah 2019: 14), bahasa slang 

digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang biasa ditemukan dikalangan anak-anak 

muda. Para pengguna bahasa slang biasa menggunakan bahasa tersebut untuk 

menggungkapkan lelucon, rahasia, ejekan, ataupun pujian.  

Perkembagan bahasa slang terus mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu, perkembangan tersebut membuat pembentukan bahasa slang semakin 

variatif. Keragaman tersebut membuat bahasa slang semakin dikenal dikalangan 

selain anak remaja, sehingga kalangan orang tua pun ikut menggunakannya. 

penggunaan bahasa slang pun dapat ditemui di pasar, di tempat judi, di media sosial, 

dan banyak tempat lainnya. Bahasa slang dapat diterima bilamana bahasa slang 

tersebut diterima dan saling dibagi anatara para penggunanya. Apabila tidak 

menggunakan bahasa slang, seseorang yang ada di lingkungan tertentu akan 

dianggap sebaagai orang asing.  

Bahasa slang tidak membatasi siapa saja yang ingin menggunakannya walaupun 

mayoritas pengguna bahasa tersebut adalah kalangan anak muda, namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa ada kalangan diluar anak muda yang 
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menggunakannya. Penggunaan bahasa slang biasa dikhususkan dalam situasi tertentu sehingga 

dapat digunakan, contoh situasi yang memunculkan bahasa slang adalah disaat berkomunikasi 

dengan kerabat dekat, ingin membahas sesuatu yang bersifat rahasia, dan dikala ingin memuji. 

Situasi-situasi tersebut biasa memunculkan bahasa slang dengan gaya masing-masing.     

Resident Evil adalah seri vidio gim dari perusahaan CAPCOM terletak di Negara Jepang dan 

Amerika Serikat. CAPCOM didirikan pada tahun 1979, nama “CAPCOM” merupakan akronim 

dari Capsule Computer. Resident Evil adalah salah satu produk vidio gim dari CAPCOM, yang 

diciptakan pada 22 Maret 1996. Resident Evil adalah vidio gim berbasis survival horror, yang 

didalamnya memiliki dunia yang terkontaminasi oleh virus. Terdapat tokoh-tokoh didalam seri ini 

yang peneliti akan analisis dikala para tokoh tersebut mengucapkan bahasa slang. Tokoh dalam 

seri Resident Evil mengandung perbedaan dimulai dari latar belakang aparat negara (militer, agen, 

polisi), masyarakat sipil, hingga pemerintahan. Perbedan-perbedaan tersebut menghasilkan jenis 

bahasa yang berdeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Seperti contohnya saat salah 

satu tokoh yang berlatar belakang agen mengatakan “Candy from a baby” yang bilamana diartikan 

secara literal berarti “Sebuah permen dari bayi”, namun secara makna perkataan “Candy from a 

baby” berarti sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. 

Bahasa slang dalam seri Resident Evil memerlukan pemahaman konteks serta pemahaman 

cerita secara menyeluruh, agar penikmat vidio gim bisa memahami setiap bahasa slang yang 

terkandung dalam seri Resident Evil. Dalam kesempatan ini, peneliti mencoba untuk menjembatani 

para penikmat seri Resident Evil tanpa harus membaca atau memainkan permainan tersebut secara 

menyeluruh untuk memahami bahasa slang yang muncul pada seri ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Apa saja makna bahasa slang pada seri “Resident Evil”? 

2) Jenis slang apa saja yang muncul pada seri “Resident Evil”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendeskripsikan makna slang pada seri “Resident Evil” 

2) Menidentifikasi jenis slang pada seri “Resident Evil” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis: Memperluas penggunaan bahasa slang untuk dijadikan acuan penelitian. 

2) Manfaat Praktik: Manfaat utama yang peneliti fokuskan ialah memberi pemahaman 

mengenai beberapa bahasa slang yang ditemui dalam seri Resident Evil, manfaat tersebut 

peneliti tujukan kepada penikmat seri Resident Evil. Selain itu peneliti juga meniatkan 

untuk memberi manfaat kepada masyarakat mengenai maksud-maksud bahasa slang yang 

terkandung didalam seri Resident Evil. 

 


