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Penslitian ini memaparkan Bahasa Proksm Waria di Kota

mapya Surabaya. Propinsi Ja~a Timur, yaitu satu ragam hahasa 

nonbaku yang digunakan oleh kaum ~aria da1am herkomunikasi 

yang bersifat sangat rahasia. Bahasa "kelompok" ini pl;n 

digunakan untuk mempertunjukkan kebolehao mereka d a1am 

menciptaiwo kata-kata illlHs, 

Sebagai subkultur dalam masyarakat urban di Surabaya. 

kaum ~aria memiliki bahasa rahasia yang dalam penelitian ioi 

disebut Kan (=Cant). Kan yaitu sejenis slang tetapi sengaja 

dibuat untuk merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain dan 

disebut bahasa "rahasia" karena tampak dari fungsinya 

tersebut. 

Sumber Bahasa Prokem Waria berlil~cam-macam. kar6H8. kauID 

waria merupakan masyarakat yang multilingual, Sumber bahasa 

Prokem Waria herasal dari kosakata bahasa Indonesia, bahasa 

Ja~a, dan ada pula dari bahasa asing yakni hahasa Inggris 

dan bahasa Belanda. Misalnya ~eLIke ( lkke, Belanda) yang 

berarti 'saya, aku' dan kata Hil (will.Inggris) yang berar

ti 'mau, tertarik at au akan.' 

Bahasa Prokem Waria bersifat cepat berkembang dan cepat 

pula berubah. Bahasa Prokem Waria pada prinsipnya sama 

dengan bahasa Er~ yang lain ialah mencari sumber kosaka

tanya melalui rumus yang beraneka ragam, 
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Topik ini dianlkat dalam penelitian mengingat sampai 

saat ini belum ada pakar bahasa yang meneliti masalah ini, 

apalagi pada kenyataannya masyarakat hanya melihat dengan 

sebelah mat a pada kelompok ini. Hal inilah yanl menyebabkan 

kelompok ini menjadi terisolasi. 

Sedangkan, tujuan yang hendak dieapai dalam penelitian 

in i ada lah inlin mengkaj i proses ter j ad inya bahasa prokem 

Waria di Kotamadya Surabaya serta ingin mendapatkan kaidah

kai~ah pembentukannya. Selain ito, penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan pola semantik bahasa Prokem Waria di Kotama

dya Surabaya. 

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dengan kuesioner at au senerai kosakata dan 

diikuti dengan wawancara langsung. Informan dlambil dari 

para waria yang berada di tempat mangkalnya. Peneliti menda

patkan 40 informan. 

Setelah data terkumpul, maka data dipilah-pilah kemu

dian dianalisis secara morfemis dan semantik. Proses pe~ben

tukan kosakata BPW terdiri atas 4 tips, yakni: 

1. S1 + (K)VK. 

2. SI + (K)VK + Perubahan Konsonan poda Akhir Kata. 

3. Si + (K)VK + Penghilangan Semi Vokal pada Akhir Kata. 

4. Si + K(K)VK. 
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