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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk individual sekaligus juga makhluk sosial yang selalu 

memiliki kecenderungan untuk menyampaikan ide dan gagasan yang disalurkan 

melalui bunyi ujaran atau bahasa. Alat komunikasi antaranggota masyarakat yang 

berupa sistem lambang bunyi yang bermakna, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia 

yang disebut bahasa (Mustakim, 1994:2). Alat komunikasi dan interaksi merupakan 

dua faktor yang saling berkaitan. Dalam berinteraksi, manusia membutuhkan alat 

komunikasi. Di sinilah, manusia sudah melibatkan bahasa sebagai sistem yang cukup 

penting peranannya. Sadar ataupun tidak manusia telah mendudukkan bahasa sebagai 

bagian dari kehidupan. 

Hakikat makna bahasa dan keberadaan bahasa senantiasa memproyeksikan 

kehidupan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan kompleks. Bahasa (language) 

merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri 

(Kridalaksana, 2005: 21). Dengan perkataan lain semua manusia di dunia ini sama-

sama berbudaya dengan fasilitas bahasa.  

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitter. Lambang bunyi yang 

disepakati oleh pemakainya digunakan sebagai bahasa, sedangkan lambang bunyi  

yang tidak disepakati tidak digunakan oleh kelompok sosial tersebut (Chaer, Abdul dan 
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Leoni Agustina, 2004:12). Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang 

konvensional dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata 

sebagai penanda tidak mempunyai hubungan intrinsik dengan obyek atau konsep yang 

ditandainya, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan atau persetujuan masyarakat 

yang didahului pembentukan secara arbitter. 

Dalam berkomunikasi antar sesama anggota masyarakat pasti mempunyai 

bahasa atau kode-kode rahasia atau bahasa kelompok itu tersendiri yang tidak 

dimengerti oleh orang lain selain di dalam komunitas atau kelompok tersebut. Setipa 

kelompok manusia yang hidup berdampingan pasti melakukan aktivitas berbahasa 

demi kelancaran dalam berkomunikasi. 

Masyarakat yang saling berkomunikasi dan saling mengerti pada akhirnya 

membentuk suatu komunitas. Komunitas biasanya terbentuk oleh berbagai tujuan, 

pandangan, dan pemahaman. Komunitas juga terdiri dari berbagai orang yang berasal 

dari tingkat sosial dan lingkungan yang berbeda. Hal tersebut yang menyebabkan 

adanya variasi dalam berbahasa. Untuk mempermudah masyarakat untuk komunikasi 

saat berinteraksi sosial. Setiap masyarakat bahasa memiliki bahasa tertentu hingga 

akhirnya tercipta ribuan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat bahasa dari seluruh 

dunia (Parera,1991: 26). 

Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang 

sama. Dalam setiap bahasa, terdapat pula variasi-variasi yang diantaranya ditentukan 

oleh letak geografis, tingkat atau strata sosial dalam masyarakat, suku, adat istiadat, 
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dan dapat pula ditentukan oleh latar belakang masing-masing kelompok penutur dalam 

batas-batas saling mengerti (Perera, 1991: 26). 

Daya kreatif penutur bahasa memungkinkan suatu kelompok masyarakat 

menciptakan bahasa berbeda disetiap tempatnya. Dalam hal ini  beberapa kelompok 

bahasa serta variasinya yang digunakan: 

1. Style  

Gaya bahasa dan cara yang bermacam-macam dan situasional. 

2. Bahasa Slang 

Bahasa dengan ciri memperkenalkan kata-kata baru, jadi memperkaya kosakata 

bahasa dengan mengkomunikasikan kata-kata dengan makna baru 

3. Colloquial  

Kata atau frasa lazim dipakai dalam percakapan, tidak dalam bahasa tulisan. Misal,  

prof (professor), dok (dokter). 

4. Argot  

Bahasa rahasia yang dipakai kelompok pencuri dalam kosakata teknis, 

perdagangan, profesi. 

5. Jargon  

Bahasa yang dipakai oleh kelompok pekerja dalam disiplin ilmu, profesi, 

perdagangan, dan jabatan. 

6. Cant  

Bahasa rahasia yang lebih diterapkan pada ujaran yang dibuat-buat atau pura-pura. 

Bahasa ini dipakai pada kalangan sosial rendah. 

7. Register  
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Bahasa yang diacuhkan pada pokok ujaran. Misalnya pada media dikenal kata 

belum cetakan, surat tertulis, amanat dalam tape. 

Di samping bahasa yang keberadaanya secara alamiah, terdapat pula bahasa 

prokem. Pembentukan kata dan maknanya sangat beragam dan bergantung pada 

kreativitas pemakainya. Bahasa prokem berfungsi sebagai ekspresi rasa kebersamaan 

para pemakainya.   

Munculnya bahasa prokem ini menunjukkan suatau bahasa yang ada dalam 

masyarakat tutur. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang majemuk. Sehingga 

variasi bahasa ada begitu banyak ragamnya. Variasi ini akan berkembang terus bahkan 

bisa bermunculan variasi-variasi bahasa lain yang lebih unik. Mengingat sifat bahasa 

yang begitu dinamis. 

Perlu untuk dipahami bahwa bahasa prokem bukanlah merupakan bagian dari 

bahasa resmi. Pada dasarnya bahasa ini adalah bahasa yang digunakan pada tingkatan 

rendah yaitu sebagai bahasa percakapan. Meskipun secara struktur tidak jauh berbeda 

dengan struktur bahasa Indonesia baku. Berdasarkan penggunaannya bahasa Indonesia 

dibagi menjadi ragam lisan dan tulisan. Semuanya itu digunakan bergantung pada 

situasi dan tempat, juga dengan siapa bahasa Indonesia itu digunakan.  

Dalam penggunaan bahasa yang sesuai dengan tempat mereka berasal 

masyarakat dapat mengasumsikan apa yang mereka ingin lakukan berdasarkan 

sudisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam 

penggunaan bahasa.  Bahasa yang dipergunakan di Indonesia sangat beragam peristiwa 
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kebahasaan ini tentu menarik untuk dilakukan penelitian, dikarenakan dapat 

menambah wawasan kajian linguistik. Sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.  

Faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa, misalnya status sosial, 

tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Bahasa 

sebagai hasil budaya mengandung nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat, 

yang berkaitan dengan masalah sosialnya, kulturnya, maupun situasionalnya. Dengan 

demikian penggunaan bahasa menjadi bagian yang  terpenting dalam setiap masyarakat 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya demi terjalin proses komunikasi 

antar anggota, Chaer dan agustina (2004:2). 

Salah satu pengguna bahasa prokem  ini adalah masyarakat Surabaya. 

Pengguna bahasa tersebut pada umumnya adalah anggota komunitas suatu kegiatan 

atau kelompok anak muda yang tidak ingi  komunikasinya diketahui oleh publik. 

Sehingga mereka menggunakan bahasa prokem yang mereka ciptakan sendiri dengan 

kesepakatan kelompoknya. 

Penggunaan bahasa prokem ini juga dilakukan oleh masyarakat yang 

bergabung dalam kegiatan tertentu. Seperti halnya masyarakat Kelurahan Plosos 

Surabaya yang menggunakan bahasa prokem dalam kegiatan balap burung dara. 

Kegiatan tersebut yang identik dengan taruhan membuat masyarakat di Kelurahan 

Ploso Surabaya sengaja menciptakan bahasanya sendiri dengan tujuan untuk 

membedakan diri dan melindungi kerahasiaan kegiatan ini dari masyarakat umum.  
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Selama ini bahasa prokem yang dilakukan dalam kegiatan judi burung dara 

pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kode kepada para penjudi lainnya. 

Penggunaan bahasa prokem ini agara kalimat mereka tidak  diketahui banyak orang 

atau orang umum. Kosa kata bahasa prokem di Kelurahan Ploso Surabaya dari 

beberapa kata yang sudah diketahui dan dalam pemaknaannya. 

Bahasa prokem: 

1. Nemplek ‘burung dara yang terbang tinggi’ 

2. Beresan ‘jumlah uang yang didapatkan sama’ 

3. Bekupon ‘rumah burung dara’ 

4. Sangu silup ‘uang saku buat polisi’ 

Berdasarkan keunikan-keunikan yang dimiliki bahasa prokem dalam kegiatan judi 

burung dara, peneliti merasa tertarik untuk meneliti atau membahas secara mendalam 

tentang bahasa prokem yang digunakan masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai 

peneliti sebagai judul “Bahasa prokem dalam perjudian burung dara di Kelurahan 

Ploso” yang berkenaan dengan bentuk kata, makna kata, dan fungsi bahasa prokem 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, agar mencapai pembahasan yang tepat 

diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna bahasa dalam kegiatan judi burung dara? 

2. Apa fungsi bahasa dalam kegiatan judi burung dara? 
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1.3 Batasan Masalah 

Perlu adanya pembatasan masalah pada penelitian ini supaya objek penelitian 

dan analisis yang dilakukan lebih terfokus. Objek pada penelitian ini hanya akan 

difokuskan pada penggunaan bahasa judi burung dara di Kelurahan Ploso Surabaya. 

Penggunaan prokem yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah prokem yang hanya 

digunakan dalam kegiatan judi burung dara. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

secara jelas mengenai bahasa prokem yang dipakai dalam kegiatan judi burung 

dara di Kelurahan Ploso Surabaya. Penelitian ini hanya akan dilakukan dalam 

kegiatan judi burung dara tersebut. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan makna bahasa prokem dalam kegiatan judi burung dara. 

2. Mendeskripsikan fungsi bahasa prokem. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian yang berjudul “Penggunaan Bahasa Prokem” ini 

memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

teori terhadap ilmu bahasa atau linguistik dalam bidang sosiolinguistik. 

Penelitian ini ditujukan dengan adanya salah satu gejala bahasa yang 

menarik untuk dikaji yaitu bahasa prokem. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas 

kepada masyarakat tentang bahasa prokem bahwa terdapat bermacam-

macam bahasa buatan diberbagai daerah. Manfaat yang ingin dicapai oleh 

penulis adalah menambah wawasan kebahasaan bagi masyarakat umum. 

1.6 Operasional Konsep 

Konsep merupakan unsur suatu penelitian karena merupakan definisi singkat 

dari kelompok fakta atau gejala yang menjadi penelitian. Agar mendapatkan gambaran 

yang jelas, agar pada tahap selanjutnya tidak terjadi salah pengertian mengenai istilah-

istilah yang digunakan.  

1. Penggunaan bahasa 

Penggunaan prokem pada kegiatan judi burung dara umumnya 

dilakukan pada saat terjadi kegiatan judi burung dara. Penggunaanya dibatasi 

hanya pada saat melakukan perjudian saja. 

 

2. Sosiolinguistik 
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Kajian sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi 

dengan linguistik, dua bidang empiris yang saling berkaitan sangat erat. 

Sosiolinguistik adalah salah satu kajian cabang linguistik yang mengkaji 

hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. 

3. Semantik 

Semantik adalah istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandai 

(Chaer, 2007:2). Pola pemaknaan dalam pembentukan kosakata prokem bisa 

juga dikategorikan dengan pola asosiasi makna. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian diperlukan untuk mempermudah penguraian masalah 

dalam suatu penelitian, agar cara kerja penelitian menjadi lebih terarah, runtut, dan 

jelas. Penulisan yang sistematis juga banyak membantu pembaca dalam memahami 

hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun atas empat 

bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka,  operasional 

konsep, dan sistematika penelitian.  

Bab II merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

menganalisis penelitian ini, yaitu teori sosiolinguistik dan semantik. 
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Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi gambaran umum objek 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode 

penyajian hasil analisis data.  

Bab IV merupakan temuan dan analisis data. Dari analisis ini akan didapatkan 

hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan terkait 

dengan penggunaan bahasa perjudian burung dara.  

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-

saran yang didapat dari hasil penelitian ini dan kemungkinan-kemungkinan penelitian 

selanjutnya. 

Terakhir, penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

sebagai penunjang. 
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