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Bahasa prokem adalah salah satu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok 

remaja. Bahasa prokem merupakan bahasa yang unik dan rahasia, tidak dimengerti oleh 
orang lain. Salah satu bahasa prokem yang berkembang adalah bahasa prokem remaja 
perumahan Korpri Klipang. Bahasa prokem ini berbeda dengan bahasa prokem lain, yaitu 
pada cara menyusun katanya. Bahasa prokem remaja perumahan Korpri Klipang 
menggunakan huruf Jawa sebagai dasar dalam menyusun kata prokemnya. 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah bentuk bahasa 
prokem remaja Perumahan Korpri Klipang? dan 2) bagaimana fungsi sosial bahasa prokem 
remaja Perumahan Korpri Klipang? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 
bahasa prokem remaja Perumahan Korpri Klipang dan mendeskripsikan fungsi sosial bahasa 
prokem remaja Perumahan Korpri Klipang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu pendekatan 
teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan sosiolinguistik, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah tuturan 
yang dilakukan oleh kelompok remaja perumahan Korpri Klipang, terutama yang diduga 
mengandung unsur bahasa prokem. Penggumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik 
simak dan teknik cakap. Teknik simak terdiri dari, teknik simak bebas libat cakap, teknik 
rekam, dan teknik catat, sedangkan teknik cakap terdiri dari teknik cakap semuka, teknik 
rekam, dan teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu 
metode padan dan metode agih. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk bahasa prokem remaja 
perumahan Korpri Klipang, yaitu 1) bentuk prokem yang menggunakan rumus pembentukan, 
terdiri dari a) prokem bentuk utuh, b) prokem bentuk sebagian, c) prokem bentuk lepas, dan 
2) bentuk prokem yang tidak menggunakan rumus pembentukan, terdiri dari a) membalik 
susunan kata, b) perulangan, c) frasa, d) klausa, e) pemendekan, dan f) bentuk bebas. Adapun 
fungsi sosial bahasa prokem remaja perumahan Korpri Klipang adalah sebagai berikut,                           
1) merahasiakan, 2) mengejek, 3) humor, 4) ajakan, 5) nasehat, dan 6) sapaan. 

 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan, yaitu 1) 

bagi pengguna bahasa prokem agar penggunaan bahasa tersebut dihindari. Terlebih saat 
berkomunikasi dengan masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
kesalahpahaman dalam proses komunikasi, 2) penelitian dapat ditindaklanjuti untuk 
menyempurnakan hasil penelitian ini, tentunya dengan menggunakan kajian-kajian teori yang 
berbeda. 
 


