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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk individual dan sekaligus makhluk sosial. Untuk 

memenuhi hasratnya sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan alat yang 

berupa bahasa. Bahasa merupakan alat yang ampuh untuk berhubungan dan 

bekerja sama. Bahasa berfungsi dalam situasi yang begaimanapun. Tetapi dengan 

bahasa, orang juga dapat berkelahi dan berperang. Dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa daerah, ada kata-kata dan kalimat yang artinya kita harus berhati-hati kalau 

mempergunakan bahasa (Pateda, 1990:4).  

Bahasa sebagai sarana komunikasi memiliki beberapa variasi atau ragam 

bahasa. Variasi bahasa dapat ditinjau berdasarkan sarana, situasi kebahasaan, 

tempat, dan profesi tertentu. Berdasarkan sarananya, variasi bahasa menyangkut 

dua bentuk variasi, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan, yang mana keduanya dapat 

dibedakan secara tegas di dalam perwujudan komunikasi(Handayani, 2007:2).  

Adanya variasi-variasi dalam bahasa menjadi salah satu bukti munculnya 

bahasa-bahasa tertentu diluar bahasa Indonesia yang digunakan untuk percakapan 

sehari-hari. Bahasa tersebut diciptakan dengan kesepakatan anggota kelompok 

pemilik bahasa dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang dikenal dengan adanya 

bahasa buatan, yakni bahasa yang sengaja diciptakan untuk bidang dan tujuan 

tertentu. Bahasa buatan ini tidak bersifat universal tetapi lebih bersifat rahasia 

karena hanya kelompok masyarakat yang menciptakan yang tahu dan mengerti 
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bahasa buatan tersebut. Bahasa buatan sengaja diciptakan untuk bidang-bidang 

tertentu, untuk memudahkan komunikasi atau untuk tujuan lain. Bahasa buatan 

biasanya hanya menitik beratkan pada konvensi masyarakat yang menciptakannya 

(Jalal, 1993:2). Selain bervariasi, bahasa juga bersifat unik. Unik artinya 

mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keunikan 

tersebut dapat berupa sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat dan 

lain-lain. Adapun ciri-ciri dari bahasa buatan bahwa orang dapat menelusuri asal-

usulnya, dan lambang yang diciptakan merupakan kespakatan bersama(Parera, 

1987:8).  

Dalam istilah linguistik, kreasi penciptaan bahasa yang mereka lakukan lebih 

dikenal dengan istilah bahasa prokem. Halliday (dalam Chaer dan Agustina, 

2004:62) membedakan variasi bahasa berdasarkan (1) pemakai atau penutur yang 

disebut dialek, dan (2) pemakaian yang disebut register, yaitu jenis variasi bahasa 

yang berkenaan dengan fungsi bahasa, dan sarana penggunaannya. Variasi bahasa 

berdasarkan penutur berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, dimana 

tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa saja 

kelaminnya, dan kapan bahasa tersebut digunakan. Kedua, berdasarkan 

penggunaannya yang berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang apa, 

apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya. 

Jargon merupakan bagian dari variasai bahasa dalam sebuag kelompok 

masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat sosial, baik menurut profesi, kelas 

sosial, maupun umur, mempunyai tendensi untuk menciptakan sebuah bahasa, 
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yang kemudian menjadi bahasa jargon dalam suatu kelompok tertentu (Anugrah, 

2014: 5).  

Bahasa prokem dalam linguistik berarti variasi bahasa yang digunakan atau 

diujarkan oleh kelompok masyarakat tertentu yang sangat terbatas dan masyarakat 

lain diluar itu tidak ada yang mengetahui, dapat dilihat perbedaan prokem dengan 

register dan jargon yaitu terketak pada fungsinya. Kosakata yang digunakan 

dalam prokem sering berubah-ubah tergantung perkembangan penciptanya. 

Prokem bersifat temporal dan rahasia maka timbul kesan bahwa prokem ini 

adalah bahasa rahasianya para pencoleng dan penjahat. Sampai saat ini istilah 

prokem terasa masih kabur artinya. Beberapa ahli yang menganut paham 

kemurnian cenderung menganggap bahasa prokem sebagai segala sesuatu 

terutama bahasa yang bukan baku (Rahardja, 1990:2-3). 

Prokem dianggap remeh, lucu, tidak penting, biasa saja atau malah dituduh 

sebagai bahasa yang merusak bahasa Indonesia (Rahardja, 1990:3). Bahasa 

prokem merupakan bahasa yang unik hasil dari kreatifitas pemakainya, selain 

untuk merahasiakan prokem ini dapat digunakan sebagai luapan emosi, frustasi 

dan umpatan bagi pengguna prokem tersebut. Bahasa sandi dan kode yang pernah 

atau masih dipakai di Indonesia sebetulnya bukan bahasa prokem saja. Kode-kode 

itu pun belum pernah dijadikan sasaran penelitian, beberapa contoh kosakata 

rahasia yang dipergunakan dalam kaitan dengan dunia magis religius atau tentang 

sejumlah kata slang yang berlaku di kalangan tertentu. Ditambah lagi prasangka 

terhadap kosakata yang sebagian memang jorok serta sifatnya yang mencemooh 

bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. 
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Penciptaan prokem sendiri sebenarnya bukan peristiwa unik yang tidak 

berarti, melainkan sebuah proses yang sudah sering kali tercatat dalam sejarah dan 

harus dipandang dalam hubungannya dengan jenis bahasa rahasia yang lain. 

Prokem terbatas pada sebuah kosakata sedangkan tata bahasanya tetap tata bahasa 

umum masing-masing bahasa itu. Eksistensi dan perkembangan prokem bukan 

saja merupakan satu unsur dari sebuah perilaku kebiasaan yang universal, tetapi 

sekaligus merupakan fenomena tersendiri karena latar sosiolinguistiknya yang 

khas(Rahardja, 1990:6). 

Prokem sendiri merupakan bidang kosakata yang bersifat temporal dan 

dikenal dengan bahasanya kaum pencoleng, bandit dan penjahat karena sifatnya 

yang rahasia, namun seiring dengan berkembangnya zaman bahasa ini tidak hanya 

digunakan oleh para penjahat. Prokem berkaitan dengan bahasa yang bersifat 

rahasia dan digunakan untuk apa dan siapa misalnya: pekerja seks komersial, 

bahasa waria, bahasa di tempat umum seperti pasar, dan terminal. 

Studi mengenai prokem penting untuk dikaji karena prokem dianggap sebagai 

alat komunikasi dalam komuniatas tertentu, salah satu kelompok masyarakat yang 

juga menciptakan bahasa rahasia ini yaitu para awak bus yang berada di terminal 

Gayatri Kabupaten Tulungagug. Di terminal bus, tepatnya di terminal Gayatri 

Kabupaten Tulungagung gejala pemrokeman dilakukan oleh awak bus di terminal 

tersebut diantaranya sopir, kernet, dan kondektur. Awak bus merupakan anggota 

pekerja dalam satu bus yang meliputi sopir, kernet serta kondektur, mereka 

merupakan satu kesatuan dalam bekerja di dalam bus dan di sepanjang jalan.  
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Seperti halnya bentuk prokem yang lain, prokem awak bus di terminal 

Gayatri juga memilki karakteristik dan keunikan tersendiri, terutama pada 

penspesifikan bentuk kata, frasa, dan makna. Bentuk prokem disini yang paling 

dominan ialah bentuk kata yang bersifat konotatif yang merupakan wujud akibat 

dari sifat bahasa yang dinamis. Artinya, bentuk kata biasa atau konseptual 

dikonotasikan maknanya berdasarkan nilai-nilai budaya dan lingkungan kerja di 

terminal tersebut. Bentuk bahasa yang mewakili keberadaan dan identitas awak 

bus yang dalam kesehariannya berada di jalan, sekaligus ciri pembeda dari 

prokem yang lain. 

Terminal bus tidak terlepas dari sopir, kernet dan kondektur bahkan mereka 

adalah salah satu komponen utama dalam terminal itu sendiri merekalah yang 

disebut dengan awak bus. Sebagai salah satu fasilitas tempat umum terminal 

memiliki peluang besar munculnya bahasa-bahasa yang tidak konseptual. 

Terminal merupakan salah satu sarana infrastruktur yang memberikan pemecahan 

terhadap masalah transportasi angkutan darat, dalam rangka pengaturan dan 

pengendalian sirkulasi angkutan umum khususnya bus.Terminal merupakan titik 

dimana penumpang dan barang masuk ataukeluar dari sistem jaringan 

transportasi.  

Penggunaan prokem awak bus di terminal Gayatri tidak terlepas dari faktor 

situasi dan kondisi tertentu. Para awak bus yang ada di terminal Gayatri adalah 

penutur prokem tersebut, namun mengingat keberadaan para awakbus yang 

berada di lingkungan umum tidak menutup kemungkinan penggunaan bahasa 

prokem ini menjadi milik masyarakat sekitar yang menggunakan bus 
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sebagaisarana transportasi mereka. Sebagai ragam bahasa yang dilisankan, 

prokem ini digunakan pada situasi tidak resmi atau santai. Fungsi prokem yang 

sekedar iseng tampak pada topik pembicaraan bersifat santai dan secara spontan 

dalam penggunaannya. Aktifitas para awak bus yang lebih banyak di jalan raya 

dan didalam armada bus, memungkinkan sebagai suasana tempat yang kondusif 

dalam penggunaanya. Selain itu saat bus masuk terminal dimana para awak bus 

yang lain berkumpul mereka membicarakan hal apa saja mengenai pekerjaan 

mereka. 

Berkaitan dengan prokem tersebut penelitian ini akan diteliti mengenai 

bentuk prokem para awak busyang ada di terminal Gayatri Kabupaten 

Tulungagung. Penciptaan prokem di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagug ini 

memprioritaskan pada hal yang bersifat manasuaka dan kreatif. Artinya, 

menciptakan suatu variasi bahasa unik yang dihasilkan melalui cara-cara atau 

rumus tertentu Sugiri dalam Aliya (2000).  

Bahasa unik hasil kreatifitas para awak bus di terminal Gayatri Tulungagung 

seperti contoh odong-odong„mainan anak-anak komedi putar yang terbuka tidak 

ada kaca jendela penutupnya‟, dalam awak bus dikonotasikan maknanya menjadi 

„bus tanpa AC yang kaca jendelanya terbuka‟. Selain itu karena kemiripan dengan 

suara yang ditimbulakan benda aslinya, seperti contoh ses „bunyi yang 

ditimbulkan kembang api yang meluncur keatas dengan cepat, dalam awak bus 

maknanya menjadi „bus yang jalannya cepat‟, malam pertamamerupakan prokem 

dalam bentuk frasa yang berarti jadwal bus yang pertama berngkat dari terminal, 

mancal diartikan sebagai pengemudi bus, poin berarti penumpang, dan masih 
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banyak bentuk prokem lain. Data yang paling banyak dalam pembentukan prokem 

awak bus di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung berasal dari Bahasa Jawa.  

Bentuk prokem awak bus di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung  

termasuk bentuk tidak baku. Prokem tidak baku merupakan prokem yang 

diciptakan oleh awak bus berdasarkan kebiasaan berkomunikasi mereka sehari-

hari di lingkup tempat mereka bekerja baik di dalam terminal maupun di 

sepanjang jalan. Prokem tersebut muncul secara alami atas dasar kesepatan 

bersama yang tidak tertulis. Bentuk prokem tersebutterasa asing jika didengar 

oleh masyarakat umum.  

Disetiap kata selalu memiliki makna begitu juga dengan prokem awak bus, 

makna yang terkandung dalam prokem tersebut sebagai bentuk ungkapan 

pemikiran para awakbus dalam kesehariannya bekerja di sepanjang jalan. Fungsi 

prokem tersebut untuk mempermudah komunikasi, menunjukkan rasa solidaritas, 

membedakan dengan kelompok yang lain, sebagai umpatan, sebagai bahan 

barcanda, dan untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi.  

Prokem yang digunakan para awakbus ini mencerminkan dunia nyata serta 

alam pikiran para penuturnya. Sudah dapat ditentukan prokem tersebut berkaitan 

dengan lingkungan dan kegiatan mereka sehari-hari. Prokem yang diujarkan para 

awak ini berfungsi untuk mengungkapkan rasa solidaritas dan keakraban antar 

sesama awak bus baik dalam satu PO atau PO lainnya. Seperti setiap kode dalam 

bahasa apa pun, bahasa prokem ini memisahkan yang mengerti dari yang tidak 

mengerti seperti awak busdengan calon penumpang, dengan pedagang asongan 

disekitar terminal atau yang lain. Prokem yang digunakan untuk merahasiakan inti 
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pembicaraan, membedakan diri dari kelompok lain atau generasi lain, 

mengembangkan sebuah kode identifikasi, dan menyatakan diri, keempat aspek 

bahasa prokem itu sebagai sarana komunikasi bersangkutan dengan orang lain, 

yaitu orang yang dapat atau tidak dapat berbahasa prokem. Prokem ini masih 

mempunyai satu segi lain yang hanya menyangkut hubungan antara kata dan 

maknanya.  

Penulis memilih terminal Gayatri Tulungagung sebagai objek tempat 

penelitian karena beberapa alasan yaitu terminal adalah titik dimana para awak 

bus berkumpul untuk memulai perjalanan, mengakhiri perjalanan atau untuk 

menunggu penumpang dan terminal Gayatri merupakan salah satu terminal yang 

melayani transportasi 24 jam serta melihat dari perubahan terminal Gayatri dulu 

sampai sekarang yang semakin berkembang, pelayanan di terminal Gayatri 

semakin baik, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih bersih. Terminal Gayatri 

merupakan terminal terbesar untuk wilayan Kediri, Trenggalek dan Blitar dan 

menjadi wilayah transit dari ke tiga terminal tersebut. Selain itu di Tulungagung  

terdapat PO armada bus Harapan Jaya yang merupakan salah satu PO terbesar di 

Jawa Timur. Armada bus merupakan alat transportasi masa yang umum 

digunakan masyarakat, selain tarif yang relatif murah transportasi bus mudah 

untuk ditemui di sepanajng jalan yang dilalui bus dan semakin banyak minat 

penumpang menggunakan armada bus membuat PO atau Perusahaan Otobus 

semakin memperbanyak armada sehingga sopir, kernet, dan kondektur juga akan 

bertambah, sehingga hal tersebut membuat interaksi antara awak bus, penumpang  

serta masyarakat menjadi tinggi baik itu dalam berkomunikasi maupun kegiatan 
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sosial diantaranya penggunaan bahasa prokem. Di terminal Gayatri terutama awak 

bus tentu saja selalu berinteraksi mengenai armada bus.Prokem yang diujarkan 

awak bus ini jika diujarkan diluar kelompok mereka akan terkesan kasar dan 

menyakiti orang lain. Bahasa prokem ini adalah bahasa rahasia namun karena 

semakin banyak masyarakat menggunakan alat transportasi bus membuat 

masyarakat atau penumpang yang tidak sengaja mendengar ujara-ujaran sopir dan 

kernet menjadi tahu bahasa prokem mengenai dunia otomotif perbusan.   

Secara umum pekerja di terminal bus ini menggunkan bahasa prokem 

bertujuan untuk lebih memudahkan menyebutkan istilah-istilah mengenai armada 

bus dalam bahasa Jawa dan orang lain diluar anggota tidak mengetahui maksud 

pembicaraan mereka, untuk merahasiakan kepada masyarakat umum dan menjadi 

kekhasan bahasa pekerja ini. Selain itu dalam kondisi dan situasi lain prokem di 

kalangan awak bus digunakan untuk mengejek atau mengumpat antar crew lain 

karena bebrapa faktor salah satunya yaitu persaingan untuk mendapatkan 

penumpang. Fungsi sebagai bahasa rahasia masih terjaga jika masyarakat lain 

diluar terminal tidak menghiraukannya. Bagaimanapun juga masih banyak kata-

kata khusus yang hanya dimengerti oleh kalangan pekerja di terminal Gayatri 

kabupaten Tulungagung. 

Pengkajian tentang bentuk prokem awak bus di terminal Gayatri Kabupaten 

Tulungagung cukup menarik dan layak untuk diteliti, namun sejauh ini belum ada 

penelitian yang mengkaji tentang bentuk prokem awak bus terutama di terminal 

Gayatri kabupaten Tulungagung secara mendalam, maka dari latar belakang itulah 
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penulis sangat tertarik dan sengaja menjadikan kosakata prokem tersebut sebagai 

objek dalam penulisan skripsi.  

Bagaimapun juga manusia bebas untuk bervariasi dalam komunikasi antar 

sesamanya. Ketika melaksanakan komunikasi dengan sesamanya, manusia boleh 

saja menggunakan bahasa baku, bahasa klasik, ataupun kreol. Variasi bahasa itu 

mengisi interaksi penutur bahasa ketika berkomunikasi (Pateda, 1987:7). 

1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk menghindari 

meluasnya masalah dan analisis tidak menyimpang dari topik penulisan yang telah 

direncanakan, sehingga hasilnya dapat maksimal. Dalam penelitian ini masalah 

dibatasi sebagai berikut (1) Pada ranah bentuk prokem, dibatasi pada pola 

pembentukan prokem awakbus yang ada di terminal Gayatri Kabupaten 

Tulungagung berdasarkan klasifikasi  bentuk kata, frasa dan makna, (2) objek 

penelitian adalah para awakbus di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung yang 

menggunakan prokem untuk berinteraksi, (3) makna prokem awak bus di terminal 

Gayatri Kabupaten Tulungagung. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, akhirnya 

penulis menetapkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu : 

1. Bagaimanakah bentuk prokem awakbus di terminal Gayatri 

KabupatenTulungagung berdasarkan klasifikasi kata dan frasa? 

2. Bagaimanakah makna prokem awak bus di terminal Gayatri Kabupaten 
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Tulungagung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan bentuk prokem awakbus di terminal Gayatri 

KabupatenTulungagung berdasarkan klasifikasi kata dan frasa. 

2. Mendeskripsikan makna prokem awak bus di terminal Gayatri Kabupaten 

Tulungagung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoretis mapun secara 

prakris.  

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat secara teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan pemikiran, khususnya dalam kajian linguistik untuk memperkaya 

kosakata prokem, dalam hal ini pembentukan prokem menjadi bukti adanya 

variasi bahasa yang unik di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

dapat membantu penelitian-penelitian yang selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat secara umum terutama 

masyarakat pengguna transportasi bus tentang bentuk, dan makna prokem 

awakbus di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI BENTUK DAN MAKNA PROKEM AWAK BUS DI TERMINAL... MITA TRIYANANDA



12 

 

 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai pembeda pemikiran dari penelitian-

penelitian yang serupa sebelumnya. Penelitian mengenai prokem awak bus 

merupakan hal yang menarik untuk diteliti, mengingat keberadaan masyarakat 

yang heterogen, maka banyak terjadi penciptaan dan penggunaan variasi bahasa 

yang kemunculannya menarik untuk diteliti. Berikut ini beberpa penelitian 

mengenai bahasa prokem. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jalal (1993) dalam penelitian yang berjudul 

“Bahasa Walikan Di Desa Kaliayar Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro” 

(sebuah studi analisis sosiolinguistik). Dalam penelitian tersebut dipapakarkan 

penggunaan bahasa walikan yang ada di Bojonegoro. Bahasa walikan merupakan 

bahasa buatan sama seperti bahasa prokem yang sengaja dibuat oleh suatu 

komunitas tertentu. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan kaidah-kaidah pembalikan yang menyangkut semua sistem atau 

rumus yang dipergunakan masyarakat tutur yang memiliki bahasa walikan di Desa 

Kalianyar pada tiap-tiap tipe kata yang berbeda. Dalam hal tersebut penulis 

membagi tipe-tipe kata berdasarkan unsur fonem yang dimiliki oleh kata-kata 

yang ada secara umum.  

Aliyah (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “Bentuk dan penggunaan 

prokem pekerja seks di Bangunsari Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan 

Surabaya” dalam penelitian ini dipaparkan bahwa kosakata yang digunakan 

pekerja seks (PS) adalah sebagian besar mengalami asosiasi makna. Artinya, 
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terdapat penyimpangan makna suatu kata yang bercirikan dengan nilai-nilai 

budaya dan lingkungan kerja mereka.  

Rosita (2003) dalam penelitian mengenai fungsi, pembentukan dan 

pemaknaan prokem Taruna Akademi TNI angkatan laut di Ksatria Bunimoro 

Surabaya. Dalam penelitian ini dipaparkan tentang bahasa prokem yang dipakai 

oleh para taruna akademi TNI AL Surabaya. Metode yang digunakan berupa 

deskriptif kualitatif serta teori yang digunakan adalah teori sosiolinguistik. Dalam 

penelitian ini prokem digunakan untuk menunjukkan prosentase penggunaan 

prokem taruna akademi TNI AL Surabaya antara Taruna senior dan Taruna 

yunior. 

Penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Bentuk dan Makna Prokem Awak 

Bus di Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung” terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Fenty Ariesta pada tahun 

2013 yang berjudul “Penggunaan Prokem Komunitas Bismania Terminal 

Purabaya Surabaya: Kajian Sosiolinguistik” dengan metode yang digunakan 

metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif, prokem komunitas busmania. 

Persamaanya adalah sama-sama penelitian mengenai prokem dalam komunitas di 

terminal dan ada beberapa data prokem yang sama. Perbedaannya penelitian 

skripsi ini dengan penelitian Fenty Ariesta adalah objek penelitiannya, dalam 

penelitian Fenty menggunakan komunitas bismania sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan awak bus sebagai pengguna prokem, di samping itu penelitian 

ini membahas tentang bentuk prokem berdasarkan klasifikasi kata dan frasa serta 

diberikan contoh setiap data penggunaan prokem dalam bentuk potongan kalimat. 
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Sedangkan, penelitian Fenty Ariesta membahas tentang bentuk prokem komunitas 

bismania berdasakan asosiasi makna.  

1.7 Landasan Teori 

Sebuah penelitian perlu adanya landasan teori yang mendasarinya karena 

landasan teori merupakan kerangka dasar sebuah penelitian. Landasan teori yang 

digunakan diharapkan mampu menjadi dasar tumpuan seluruh pembahasan. 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan anatara lain:  

1.7.1 Teori Morfologi 

Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata 

serta pengaruh perubahan-perubahan strukturan terahadap golongan dan arti kata, 

atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk 

bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi 

gramatik maupun fungsi semantik (Ramlan, 1978:16).  

1.7.1.1 Jenis Kata 

Kata merupakan suatu unit dalam bahasa yang memiliki stabilitas intern dan 

mobilitas posisional, yang berarti ia memiliki komposisi tertentu dan secara relatif 

memiliki distribusi yang bebas. Pengertian yang tersirat dalam sebuah kata itu 

mengandung makna bahwa tiap kata mengungkapkan sebuah gagasan atau sebuah 

ide atau dengan kata lain, kata adalah sebuah penyalur gagasan yang akan 

disampaikan kepada orang lain (Keraf, 2006:21).  

Pilihan kata atau diksi digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang 

dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan tetapi juga meliputi 
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fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi mencangkup persoalan kata-

kata dalam pengelompokan. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian 

dengan ungkapan-ungkapan yang individual yang memiliki nilai artistik tinggi 

(Keraf, 2006:23). 

1.7.1.2 Singkatan 

Singkatan merupan salah satu bentuk dari kependekan, bentuk kependekan 

dalam Bahasa Indonesia muncul karena terdesak oleh kebutuhan untuk berbahasa 

secara praktis dan cepat. Kebutuhan ini paling terasa di bidang teknis, seperti 

cabang-cabang ilmu, kepanduan, angkatan bersenjata, dan kemudian menjalar ke 

bahasa sehari-hari. Singkatan yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang 

berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yan 

tidak dieja huruf demi demi huruf (Kridalaksana, 1992:161-162).  

1.7.1.3 Akronim 

Akronim yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku 

kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit 

banyak memenuhi kaidah fonotatik Indonesia (Kridalaksana, 1992:162).  

Makna akronim adalah pemendekan dua kata atau lebih menjadi satu kata 

saja. Dengan kata lain akronim merupakan kata. maknanya merupakan 

kepanjangan kata tersebut (Pateda, 2001:151). 

1.7.1.4 Simulfiks 

Simulfiks yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang 

dileburkan pada dasar. Dalam bahasa Indonesia simulfiks dimanifestasikan 
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dengan nasalisasi dari fonem pertama suatu bentuk dasar, dan fungsinya ialah 

membentuk verba atau memverbalkan nomina, ajektiva atau kelas kata lain 

(Kridalaksana, 1992:29) 

1.7.1.4 Frasa 

Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi. Frasa mempunyai dua sifat yaitu: (1) frasa merupakan 

satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih, (2) frasa merupakan satuan 

yang tidak melebihi batas fungsi, artinya frasa itu selalu terdapat dalam satu 

fungsi, ialah dalam S, P, O, PEL, atau KET (Ramlan, 1982:121-122). 

1.7.2 Teori Makna 

Persoalan makna merupakan persoalan yang menarik dalam kehidupan 

sehari-hari. Makna merupakan penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai 

dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling mengerti. Wujud 

makna dalam hubungannya dengan kompetensi semantik dikemukakan oleh 

Leech (2003) ada enam tipe makna, yaitu makna konseptual, makna konotatif, 

makna stilisik dan afektif, makna refleksi dan makna kolokatif, makna asosiatif, 

dan makna tematik. Dua dari enam tipe makna itulah yang akan dijadikan sebagai 

kajian teori bentuk prokem awak bus di Terminal Gayatri Kabuaten Tungagung. 

Pada dasarnya para filsuf dan linguis mempersoalkan makna dalam bentuk 

hubungan antara bahasa (ujaran), pikiran, dan realitas di alam. Lahirlah teori 

tentang makna yang berkisar pada hubungan antara ujaran, pikiran, dan realitas di 

dunia nyata. Secara umum teori makna dibedakan sebagai berikut, 
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1.7.2.1 Teori Refensial 

Teori ini merujuk pada segi tiga makna yang dikemukakan oleh Ogden 

dan Richards. Makna adalah hubungan antara reference dan referent yang 

dinyatakan melalui simbol bunyi bahasa baik berupa kata, frase maupun kalimat. 

Simbol bahasa dan rujukan atau referent tidak mempunyai hubungan langsung 

antara reference dengan referent yang ada di alam nyata. Secara singkat makna 

lebih menekankan pada fakta sebagai objek kesadaran pengamatan dan penarikan 

kesimpulan secara individual. Sesuai dengan keragaman nilai, motivasi, sikap, 

pandangan, maupun minat setiap individu, fakta yang tergambarkan dalam kata 

akhirnya memperoleh label individual (makna) sendiri-sendiri. 

1.7.2.2 Makna Konseptual 

Makna konseptual atau denotatif disebut juga dengan beberapa istilah lain 

seperti makna kognitif, makna denotasional, makna ideasional, makna referensial, 

atau makna proposional. Disebut makna denotasional, refensial, konseptual, atau 

ideasional, karena makna itu merujuk (denote) kepada suatu referen, konsep, atau 

ide tertentu dari suatu referen. Disebut makna kognitif karena makna itu bertalian 

dengan kesadaran atau pengetahuan, stimulus (dari pihak pembicara) dan respons 

(dari pihak pendengar) menyangkut hal-hal yang dapat diserap pancaindria 

(kesadaran) dan rasio manusia (Keraf, 1894:28). 

Makna konseptual disebut juga makna denotatif atau kognitif dalam 

pengertian luas dianggap faktor sentral dalam komunikasi bahasa, hal tersebut 

dapat ditunjukkan sebagai sesuatu yang terpadu bagi fungsi esensial atas suatu 

bahasa, tidak seperti tipe-tipe makna yang lain (tidak berarti bahwa makna 
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konseptual selalu merupakan unsur terpenting di dalam suatu komunikasi bahasa). 

Alasan utama untuk menempatkan prioritas pada makna konseptual adalah bahwa 

makna konseptual mempunyai susunan yang amat kompleks dan rumit, yang jelas 

dapat diperbandingkan dan dapat dihubung-hubungkan dengan susunan yang 

serupa pada tingkatan bahasa fonologis maupn sintaksis (Leech 2003:19-21) 

1.7.2.3 Makna Konotatif 

Makna konotatif merupakan nilai komunikatif dari satu ungkapan menurut 

apa yang diacu, melebihi di atas isinya yang murni konseptual. Sejauh itu, 

pengertian „acuan‟ bertumpah-tindih dengan makna konseptual, makna konotatif 

meliputi sifat putatif dari acuannya, disebabkan oleh pandangan yang diterima 

oleh individu atau sekelompok ataupun seluruh anggota masyarakat. Makna 

konotatif itu memiliki wilayah jika dibandingkan dengan makna konseptual. 

Konotasi itu relatif tidak stabil, artinya konotasi itu banyak berubah-ubah terbuka, 

dan makna konseptual tidaklah demikian. Makna konotatif adalah terbuka seperti 

halnya pengetahuan dan kepercayaan kita terhadap alam semesta yang juga 

terbuka, setiap karakteristik acuan, yang ditandai secara subyektif atau secara 

obyektif, mungkin mendukung makna konotatif dari ungkapan yang 

menandainya, sebaliknya hal itu dipakai sebagai dasar oleh seseorang yang 

menyelidiki makna konseptual bahwa makna suatu kata atau kalimat dapat 

dikodifikasikan dalam arti seperangkat simbol yang terbatas (misalnya saja dalam 

bentuk seperangkat sifat makna tertentu). Makna konseptual yang tertentu ini 

tidaklah arbriter (ditentukan semau-maunya), tetapi dipolakan atas asumsi yang 

dibuat oleh para ahli bahasa pada umumnya ketika mereka itu menganalisis aspek 
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struktur bahasa yang lain. Tanpa asumsi demikian itu, hampir tidak dapat 

mendeskripsikan bahasa sebagai sistem yang koheren (Leech, 2003:23-25). 

Teori selanjutnya yang erat kaitannya dengan bahasa prokem adalah pendapat 

seorang yang telah melakukan penelitian tentang Bahasa Prokem yang terdapat di 

Ibu Kota Jakarta. Penelitian yang dimaksudkan adalah Henry Chambert-Loir. 

Pendapatnya adalah: definisi bahasa prokem sekarang ini bukan definisi linguistik 

(sebuah kata dianggap kata prokem menurut sesuai tidaknya dengan suatu rumus 

tertentu), melainkan definisi sosial (prokem adalah bahasa sandi, termasuk 

macam-macam kode yang berlainan, yang dipakai oleh sebuah golongan 

masyarakat tertentu (Rahardja, 1990:10-11).Ciri umumnya tidak semua kata 

mendapatkan proses pemrokeman dan dengan bermacam-macam cara, antara lain 

yang umum yaitu penambahan imbuhan –ok-, caranya pada bagian akhir kata asal 

dibuang, dan suku kata sebelumnya mendapat sisipan imbuhan –ok- contohnya : 

begitu menjadi (begit) dan mendapat imbuhan –ok- menjadi begokit. Kata yang 

umum digunakan yaitu kata (bapak) menjadi (bap) mendapat imbuhan –ok- 

menjadi bokap. Selain penambahan imbuhan –ok- juga menggunakan rumus 

dengan cara dibalik atau penukaran huruf dan suku kata. Dalam rumus ini kata 

yang sering digunakan yaitu penukaran kedua konsonan dari suku kata yang 

bersuku kata dua contohnya (bikin) menjadi (kibin), (coba) menjadi (baco). 

Rumus dengan imbuhan selain –ok- yaitu dengan imbuhan –in- namun rumus ini 

tidak seproduktif imbuhan –ok- misalnya ( perek ) menjadi (pinerek), (cewek) 

menjadi (cinewek), (jalan) menjadi (jinalan) dan masih banyak lagi cara atau 
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rumus lain untuk merubah kata-kata biasa menjadi kata rahasia atau prokem 

(Rahardja, 1990:11-16). 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah utuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2013:12).Metode penelitian 

merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian 

(pengumpulan data). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif ini menyatakan bahwa penelitian yang 

dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang sekarang hidup dalam 

penuturnya (Sudaryanto, 1993:62). 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (sebagai 

lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel atau sumber data, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil 

penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2006:14). 

Penggunaan prokem awakbus di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung 

dalam penelitian ini dilakukan di lokasi terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung. 

Metode yang digunakan berupa deskriptif kualitatif dengan teknik pemerolehan 

data berupa observasi, wawancara dan daftar kosakata prokem. Selain itu 
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ditunjang dengan teknik catat. Data yang telah diperoleh dianalisis dalam dua 

tahap. Tahap pertama difokuskan pada pengklasifikasian data yang mengalami 

proses morfologis maupun semantis. Tahap kedua difokuskan pada data yang 

berhubungan dengan beberapa komponen yang menunjang dalam penggunaan 

prokem awak bus di terminal Gayatri. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran menganai objek-

objek yang diteliti secara terperinci. Karena penelitian ini termasuk tipe deskriptif, 

maka hasil penelitian hanya berdasarkan penggambaran obyektif gejala-gejala dan 

fakta-fakta yang terdapat pada penutur bahasa prokem yaitu semua awak bus yang 

berada di lokasi terminal Gayatri Tulungagung. Hasil penelitian ini merupakan 

penggambaran apa adanya dari obyek yang diteliti (Sudaryanto, 1886:62).  

Metode sebagai cara kerja yang harus dijabarkan sesuai dengan alat dan sifat 

yang dipakai, yaitu melalui teknik-teknik yang digunakan. Menutut Sudaryanto 

(1992:57)mengemukakan bahwa dalam linguistik terdapat tiga macam metode 

yaitu: 

1. Metode pengumpulan data 

2. Metode analisis data 

3. Metode penyajian hasil data  

1.8.1 Metode Pengumpulan data 

Populasi dari penelitian ini meliputi semua awak bus di terminal Gayatri 

Kabupaten Tulungagung, karena mereka semua yang dianggap penutur prokem 

tersebut. Jadi setiap crew yang terdiri dari sopir, kernet maupun kondektur yang 

ada di terminal Tulungagung memiliki peluang untuk dijadikan sebagai responden 
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atau juga informan untuk melengkapi penelitian ini. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Teknik wawancara tidak berstruktur. Maksudnya setiap informan memiliki 

kesempatan untuk mendapat pertanyaan yang tidak sama. Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan 

tentang bentuk prokem awak bus di terminal Gayatri Tulungagung. 

b. Pencatatan terhadap data prokem yang diperoleh dari wawancara langsung 

dengan awakbus yang ada di Gayatri Tulungagung. 

c. Penyimakaan yaitu penulis menyimak penggunaan prokem yang 

digunakan awak di terminal Gayatri saat mereka berinteraksi di terminal 

maupun saat mengendarai bus.  

d. Pemilihan informan yang dipilih yaitu awak bus baik itu sopir, kernet dan 

kondektur yang berusia produktif supaya data yang diperoleh jelas adanya. 

Berikut adalah daftar awak bus yang menjadi informan dalam wawancara 

di terminal Gayatri Kabupaten Tulunggaung. 

No. Nama Usia Pendidikan Posisi 
1. Wahyu Widodo 50 SMA Mandor 
2. Mulyono 50 SMA Sopir 
3. Rudi 39 S1 Hukum Mandor 
4. Agus 45 SMA Sopir 
5. Sigit Prabowo 51 S1 Kondektur 
6. Nur 45 STM Kondektur 
7. Hendi 50 SPD Sopir 
8. Ucok 36 SMA Mandor 
9. Alwi 30 SMA Kernet 
10. Riko 28 SMA Kondektur 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI BENTUK DAN MAKNA PROKEM AWAK BUS DI TERMINAL... MITA TRIYANANDA



23 

 

 

 

1.8.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu 

penelitian karena berusaha membahas dan menganalisis data sesuai dengan 

rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dari wawancara langsung tanpa 

kuesioner. Penelitian ini mengkaji bentuk prokem awak bus di terminal Gayatri 

Kabupaten Tulungagung. Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai 

berikut (1) Data prokem yang terkumpul di anlalisis dengan menggunakan teori 

yang mendukung antara lain: teori morfologi, teori kelas kata, singkatan, akronim, 

simulfiks, frasa, teori makna dan teori tentang bahasa prokem, (2) menyajikan 

setiap data prokem dalam bentuk kalimat. 

1.8.3 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap yang menyajikan hasil-hasil yang telah ditemukan 

dalam tahap sebelumnya. Metode penyajian hasil ini terdapat dua macam, yaitu 

yang bersifat formal dan informal (Sudaryanto, 1988:144).Pemaparan hasil 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode fotmal dan informal. 

Penyajian secara informal dimaksudkan untuk menjabarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan kata-kata walaupun secara terminologi yang teknis sifatnya, 

sedangkan penyajian formal merupakan perumusan dengan menggunakan tanda 

dan lambang-lambang untuk memaparkan hasil analisis data ini. Tanda-tanda dan 

singkatan yang digunakan dalam penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini 

sebagai berukut: 
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1. Tanda tambah (+)   : menyatakan dengan 

2. Tanda kurung siku ([...]) : menyatakan unsur fonetis 

3. Tanda kurung miring (/ /) : menyatakan unsur fonemis 

4. Tanda sama dengan (=) :menyatakan menjadi 

5. Tanda petik satu („...‟)  : menyatakan makna atau arti 

6. BJ = Bahasa Jawa 

7. BA = Bahasa Asing 

1.9 Operasionalisasi konsep 

Penelitian ini mengandung beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan. 

Konsep-konsep yang ada dalam sebuah penelitian harus diperjelas karena sebuah 

penelitian tidak dilaksanakan hanya dengan menggunakan konsep yang bersifat 

umum. 

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berukut: 

Bentuk :Merupakan penampakan atau rupa dari satuan bahasa 

(Kridalaksana, 2001:28). 

Fungsi : Penggunaan bahasa untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya  untuk 

merahasiakan maksud atau untuk menyamarkan pembicaraan 

(Kridalaksana, 2001:60). 

Makna  :Merupakan suatu pesan atau informasi yang disampaikan 

melalui simbol-simbol. 

Prokem  :Merupakan bahasa sandi, termasuk macam-macam kode 

berlainan, yang dipakai oleh golongan masyarakat tertentu untuk 

menyamarkan maksud pembicaraan. Misalanya bahasa waria, 
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bahasa walikan, bahasa pekerja seks komersial dan lain 

sebagainya. 

Awak bus : awak bus adalah anggota pekerja di dalam bus yang terdiri dari 

sopir, kernet dan kondektur. 

1.9.1 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian 

Penelitian dilakukan di terminal Gayatri kabupaten Tulungagung, dengan 

alasan di lokasi ini para awak bus memiliki sejumlah prokem yang menarik untuk 

diteliti. Alokasi waktu dalam penelitian lebih banyak siang hari karena pada siang 

hari banyak bus yang beroprasi masuk ke terminal untuk parkir dan menjadikan 

jumlah awak yang ada lebih banyak dibandingkan pada malam hari hanya ada 

beberapa bus malam yang beroperasi. Penelitian ini dimulai pada tanggal 5 Maret 

sampai tanggal 18 April.  

1.10 Sistematika Penelitian 

Pembahasan dan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini akan dibagi 

menjadi empat bab. Sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat pokok-pokok pikiran yang akan menguraikan hal-hal yang 

bersifat pengenalan terhadap permasalahan yang diteliti dan penjelasan-penjelasan 

mengenai penelitian ini yang akan dilakukan tentang Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 
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Bab II Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini memaparkan gambaran dari objek penelitian, yakni tentang Kabupaten 

Tulungagung, terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung, gambaran tentang 

bahasa prokem awak bus, dan Gambaran umum kebahasaan pekerja di terminal 

Gayatri Kabupaten Tulungagung. 

Bab III Analisi Data dan Pembahasan 

Bab ini merupakan analisis data beserta pembahasan yang telah diperoleh yakni 

bentuk prokem awak bus di terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung.  

Bab IV Penutup 

Bab ini merupakan Simpulan dan Saran dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan. 
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