
ABSTRAK 

 
Bahasa prokem merupakan salah satu bahasa buatan yang bersifat unik, 

kreatif, dan rahasia yang dipakai oleh kelompok tertentu. Salah satu bahasa 
prokem yang berkembang di masyarakat adalah bahasa prokem sabung ayam. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : (1) bagaimanakah bentuk 
bahasa prokem dalam kegiatan sabung ayam, (2) bagaimanakah makna bahasa 
prokem dalam kegiatan sabung ayam, (3) apakah fungsi bahasa prokem dalam 
kegiatan sabung ayam. Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah (1) 
mendeskripsikan bentuk bahasa prokem dalam kegiatan sabung ayam, (2) 
mendeskripsikan makna bahasa prokem dalam kegiatan sabung ayam, (3) 
mendeskripsikan fungsi bahasa prokem dalam kegiatan sabung ayam. 

Penelitian mengenai bahasa prokem adu ayam menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori morfologi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi 
pustaka. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan hal-hal berikut : (1) 
bentuk bahasa prokem sabung ayam meliputi bahasa taruhan serta bahasa 
perawatan ayam juga jenis-jenis ayam. Dalam bahasa prokem sabung ayam terjadi 
pergeseran makna yang disebabkan oleh adanya kebutuhan akan makna baru, 
dengan maksud untuk menyamarkan makna yang sesungguhnya. Proses ini 
disebut dengan pemajemukan atau komposisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penggunaan bahasa prokem sabung ayam di Kelurahan Mojo yaitu (1) partisipan 
dan persona, (2) sarana, (3) tujuan, sasaran dan isi pembicaraan, (4) setting (waktu 
dan tempat). Partisipan dan persona adalah masyarakat yang mayoritas menyukai 
sabung ayam. Mereka umumnya menggunakan bahasa prokem sabung ayam 
dengan sesama orang yang menyukai sabung ayam. Sarana yang digunakan selain 
dengan bertatap muka secara langsung juga dengan media telepon selular. Tujuan 
penggunaan bahasa prokem ini adalah untuk menyamarkan makna yang 
sesungguhnya sehingga tidak diketahui isi pembicaraan mereka oleh masyarakat 
umum. Topik yang mengisi pembicaraan ini adalah topik seputar pertarungan 
sabung ayam. Sedangkan waktu dan tempat yang digunakan adalah pada saat 
pertarungan sabung ayam diselenggarakan. 
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