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BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Kota Surabaya 

Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur dan ibukota dari Kotamadya 

daerah Tingkat II. Cerita Sejarah Kota Surabaya kental dengan nilai 

kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang 

terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura (berani) 

dan baya (bahaya), yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani 

menghadapi bahaya yang datang. Begitu bersejarahnya pertempuran tersebut 

hingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya Kota Surabaya hingga 

saat ini, yaitu 31 Mei, selain itu Bapak walikota Surabaya, Suparno (tahun 1975) 

waktu itu, membuat keputusan untuk menjadikan tanggal 31 Mei 1293 sebagai 

tanggal lahir (hari jadi) Kota Surabaya. Keputusan tersebut dituangkan dalam SK 

No 64/WK75.  

Sebagian besar penduduk Kota Surabaya terdiri atas suku Jawa, namun 

ada juga beberapa suku lain. Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan 

budaya. Beragam etnis bermigrasi ke Surabaya. Sebut saja etnis Melayu, Cina, 

India, Arab dan Eropa, sementara etnis Nusantara sendiri antara lain Madura, 

Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi datang dan menetap. Selain itu terdapat 

orang Arab, turunan Cina – Madura, turunan Cina – Jawa. Agama pun bervariasi 

mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha. 
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Inilah yang membedakan Kota Surabaya dengan kota-kota di Indonesia. 

Bahkan ciri khas ini sangat kental mewarnai kehidupan pergaulan sehari-hari. 

Sikap pergaulan yang sangat egaliter, terbuka, berterus terang, kritik dan 

mengkritik merupakan sikap hidup yang dapat ditemui sehari-hari. Bahkan 

kesenian tradisonal dan makanan khasnya mencerminkan pluralisme budaya 

Surabaya. 

Hidup bersama serta membaur dengan penduduk asli membentuk 

pluralisme budaya yang kemudian menjadi ciri khas kota Surabaya. Komposisi 

suku dan agama tidak menunjukkan adanya persoalan kebudayaan dan perbedaan 

diantara mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalah hidup berdampingan 

dan damai. 

 

2.2 Kependudukan Kota Surabaya 

Menurut kantor statistik provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk di 

Surabaya 3.121.316 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 9.132 jiwa/km, 

namun dalam statistik tidak didistribusikan secara jelas mengenai kuantitas 

penduduk menurut masing-masing sukunya. Perkembangan Kota Surabaya 

sejalan dengan kondisi dan karakteristik pembangunan daerah, baik sebagai kota 

Pahlawan-Industri-Perdagangan-Pendidikan-Puriwisata.  

Kota pahlawan merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Selama 

sepuluh tahun terakhir, Surabaya telah berkembang menjadi pusat industri dan 

perdagangan yang mulai menyaingi posisi Jakarta sebagai pusat bisnis. Kota 
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Surabaya merupakan tempat yang mempunyai tingkat perekonomian tinggi. Hal 

ini di dukung dengan letak geografisnya sebagai transit jalur lalu lintas antara 

wilayah Indonesia bagian timur ke wilayah Indonesia bagian barat atau 

sebaliknya. 

Secara geografis Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan 

pelabuhan. Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama Kerajaan Majapahit. 

Letaknya yang dipesisir utara Pulau Jawa membuatnya berkembang menjadi 

sebuah pelabuhan penting pada abad ke - 14. Letak geografisnya yang sangat 

strategis membuat pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19, 

memposisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai collecting 

centers dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan 

di ujung Timur Pulau Jawa, yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke 

Eropa. 

Migrasi penduduk dari daerah lain di sekitarnya membuat Surabaya 

berkembang di Kota metropolis yang tingkat urbanisasinya sangat tinggi secara 

tidak langsusng mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat bersamaan 

dengan meningkatnya transportasi dan perkembangan kota, maka hubungan antar 

daerah juga semakin pesat sehingga pemukiman yang ditempati sedikit banyak 

juga berpengaruh. Dengan kata lain, hampir semua tempat Surabaya telah terjadi 

pembaruan antara berbagai etnis. 
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2.3 Sejarah Etnis Cina di Surabaya 

Orang-orang Cina di kota Surabaya merupakan perantau yang sudah 

sangat lama tinggal di kota ini. Orang-orang Eropa yang paling awal datang di 

kota Surabaya sudah melihat orang-orang Cina di kota Surabaya. Umumnya 

mereka datang dari Fukkian (Hokkian) dan dari Kwantung (Kanton). Profesi 

mereka sangat beragam, mulai dari pedagang, tukang kayu, tukang logam, 

pengelola penggilingan beras, dan lain-lain (Von Faber, 1931: Vasanty, 1997: 

357). Pada awal abad ke-20, terjadi kenaikan penduduk Cina di kota Surabaya. 

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada tahun 1920-an di 

daratan Cina terjadi kekacauan politik. Para pendukung Kuomintang ditangkapi 

oleh pemerintah Ch‟iang Kai Sek. Akibatnya, ribuan pendukung Kuomintang 

melarikan diri ke luar negeri, dan sebagian dari mereka menuju ke kota Surabaya 

(Tan, 1979; Vasanty, 1997: 357). Krisis ekonomi tahun 1930 juga menjadi pemicu 

kenaikan penduduk golongan etnis Cina di Surabaya. Banyak orang Cina yang 

bekerja di perkebunan di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban pemutusan 

kerja akibat krisis ekonomi. Sebagian dari mereka kemudian merantau ke kota-

kota di Jawa, salah satunya ke kota Surabaya (Cator, 1936). 

Tujuan pertama kedatangan mereka adalah pusat-pusat yang menawarkan 

berbagai kesempatan pekerjaan. Oleh karena itu, hidup secara mengelompok pada 

akhirnya tidak dapat mereka hindarkan. Hal ini memberi kesan bahwa jumlah 

mereka jauh lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Secara kuantitas mereka 

adalah minoritas, namun dalam waktu relatif singkat mereka berhasil menduduki 

posisi dominan pada sektor ekonomi di Surabaya. 
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Masyarakat Cina di Surabaya memiliki variasi bahasa yang unik, kalimat-

kalimat yang mereka gunakan merupakan campuran dari kata-kata bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Mandarin. Masyarakat Cina di Surabaya 

masih menjaga bahasa asal mereka, yaitu bahasa Mandarin, tetapi karena seiring 

dengan berjalannya waktu, generasi-generasi selanjutnya telah terkontaminasi 

dengan bahasa setempat. Hal tersebut dianggap wajar karena manusia adalah 

makhluk yang homogen dan sosial. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat 

Cina, ada penanda pada kata-kata yang sudah menjadi ciri khas mereka. 

Salah satu etnik minoritas di Surabaya memiliki cara berkomunikasi yang 

khas. Kompetensi komunikatif mereka cukup baik, terbukti mereka bisa hidup 

berdampingan dengan masyarakat suku lain dalam jangka waktu yang lama. 

Dalam sistem perdagangan,  etnis Cina tersebut memiliki slang atau jargon-jargon 

khusus yang hanya dimengerti oleh kalangannya saja. Namun dalam hal 

berkomunikasi sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya, masyarakat Cina 

memiliki pemarkah-pemarkah khusus yang merupakan pengaruh dari bahasa asli 

mereka baik Mandarin maupun Hokkian.  

2.3.1 Masjid Cheng Ho di Surabaya 

Masjid Muhammad Cheng Hoo, Surabaya merupakan representasi 

mimpimasyarakat muslim Tionghoa akan sebuah tempat ibadah. Bangunan masjid 

seluas 231 meter persegi yang berada di komplek PITI (Pembina Iman Tauhid 

Islam) di Jalan Gading Surabaya itu mengambil bentuk yang menonjolkan 

kekhasan budaya Tionghoa. Bentuk masjid yang menjadi acuan adalah Masjid 
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Niu Jie di Beijing yang dibangun pada tahun 996 masehi. 

Pembangunan masjid yang dimulai sejak Oktober 2001 itu selesai hanya dalam 

waktu enam bulan dengan biaya sekitar Rp 700 juta. Boleh dikata, masjid ini 

berdiri atas dukungan semua masyarakat, termasuk masyarakatTionghoa non-

muslim. 

Arsitektur masjid Cheng Hoo sangat unik. Layaknya bangunan 

khasTiongkok, warna merah dan kuning emas mendominasi bagunan masjid 

diselingi warna hijau. Sekilas masjid ini nampak seperti klenteng. Nama yang 

dipilih untuk masjid ini adalah Masjid Muhammad Cheng Hoo. Cheng Hoo 

adalah seorang laksamana penjelajah bumi terhebat dalam sejarah ekspedisi laut 

asal negeri Tiongkok. Masjid ini mampu menampung sekitar 200 jamaah. 

Bangunan utamanya berukuran 99 meter persegi. Pada bagian atas bangunan 

terdapat delapan sisi. Angka-angka 8, 9 dan 11 itu memiliki makna mendalam. 

Angka 11 adalah ukuran Ka'bah ketika pertama kali dibangun, angka 9 

menandakan jumlah Wali Songo yang berjasa melakukan penyebaran Islam di 

tanah Jawa sedangkan angka 8 merupakan lambang Pat Kwa yang dalam tradisi 

Tionghoa berarti keberuntungan atau kejayaan. Di sisi kiri dan kanan bangunan 

terdapat bangunan pendukung, yang keduanya berada lebih rendah dari bangunan 

utama. Pada ornamen masjid, terdapat kolaborasi joglo yang bermakna persatuan 

dan kesatuan umat. Di sisi kanan masjid terpasang sebuah replika kapal 

Laksamana Cheng Hoo yang konon pernah memiliki armada melebihi Columbus. 

Replika ini dikerjakan oleh seorang warga Surabaya asal Sulawesi, Abadaeng.  

Arsitektur masjid secara keseluruhan dikerjakan oleh seorang insinyur asal 
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Bojonegoro, Azis Johan. Arsitektur masjid yang unik dan perdana berciri 

khasTionghoa, Museum Rekor Indonesia (MURI) menganugerahinya 

penghargaan kepada Masjid Muhammad Cheng Hoo. 

2.3.2 Kampung Pecinan 

Melihat Kota Surabaya saat ini tidak berbeda jauh dengan Ibukota Jakarta. 

Suguhan gedung-gedung tinggi banyak menjulang, mall dan hotel bisa kita temui 

tidak cuma di pusat kota hingga mobil dan kendaraan bermotor memadati ruas 

jalan tiap hari. Di tengah kepungan Kota Metropolis, ternyata masih ada suasana 

hangat di dalamya. Seperti Kampung Tambak Surabaya yang terletak di sebelah 

barat sungai Kali Mas dan dapat diakses melalui daerah Kramat Gantung. 

Kampung tersebut merupakan salah satu daerah pecinan yang penuh nilai histori 

di Surabaya. 

Kampung Tambak Bayan sendiri sudah ada sejak tahun 1930. Kala itu 

Tambak Bayan dihuni oleh imigran dari Canton, Tiongkok, yang masuk ke 

kampung di wilayah Alun-Alun Contong, Bubutan, sekitar 1800-an. Maka dari itu 

sampai sekarang Kampung Tambak Bayan masih kental disebut Kampung 

Pecinan karena di sana telah tumbuh empat generasi etnis Tionghoa. 

Cikal bakal kampung ini sebenarnya berawal dari tempat istal atau 

kandang kuda yang dibangun pada zaman kolonial Belanda dan Jepang. Terdapat 

satu bangunan besar yang digunakan sebagai tempat istal, guna turut menjaga dan 

merawat kuda-kuda di sana, dibangunlah pemukiman untuk warga di sekitar 
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tempat istal tersebut. Selain merawat kuda, mayoritas penduduk di sana juga 

menyambinya sebagai tukag kayu, tukang kawat hingga menjual makanan. 

Sampai sekarang Kampung Tambak Bayan dihuni sekitar 30 keluarga. 

Rumah-rumah yang ada di sana juga masih tampak sederhana, sebagian lagi 

masih merawat bangunan dengan gaya arsitektur lama. Suasana di kampung ini 

juga tidak berubah, masih saja harmonis. 

2.4 Penggunaan Bahasa Masyarakat Surabaya Secara Umum 

2.4.1 Etnis Madura 

Seperti diketahui bahwa di Surabaya memiliki beragam etnis yang 

bermigrasi dan memilih untuk menetap yang ditinjau dari berbagai faktor. 

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan budaya. Berbagam etnis 

mulai dari Madura, Jawa, Cina, dan sebagainya. Akhirnya banyak bahasa beragam 

yang terdapat di Kota Surabaya selain bahasa Jawa yang menjadi dominasi bahasa 

di Kota tersebut. salah satunya ialah bahasa Madura. Secara umum para pendatang 

datang ke Kota Surabaya dengan berbagai alasan, namun rata-rata alasan utama 

mereka adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. 

Pengaruh bahasa Jawa terlihat dalam bentuk sistem hierarki berbahasa 

sebagai akibat pendudukan Mataram atas pulau Madura. Banyak juga kata-kata 

dalam bahasa ini yang berakar dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Sumatra, 

tapi dengan lafal yang berbeda. Contoh penggunaan bahasa Madura seperti, 
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1. Sokona  Brudin ghi’ bârâ, bân makalowar dârâ (kakinya Brudin masih 

bengkak dan mengeluarkan darah) 

2. Bhâsa Mâdurâ sè paling alos dâri Songènnèp (bahasa Madura yang paling 

halus dari Sumenep) 

3. Jha’ bânyak colo’ (jangan banyak mulut) 

4. Sengko’ èntar-a mellè tale (saya mau pergi beli tali) 

Pendatang dari Madura, terutama dari Bangkalan, jumlahnya sangat banyak. 

Menurut Kuntowijoyo, tradisi merantau orang Madura sudah berlangsung sejak 

lama (Kuntowijoyo, 2002: 75-82). Kondisi pulau Madura yang tandus membuat 

kehidupan di pulau tersebut cukup sulit, sehingga sebagian besar penduduknya 

memilih merantau ke tempat lain. Mereka yang memilih merantau ke kota 

Surabaya, sebagian besar memilih menjadi kuli angkut di pelabuhan. Bahasa 

Madura banyak dipengaruhi bahasa Jawa, Melayu, Bugis dan Tionghoa. 

2.4.2 Etnis Cina 

Pada awal abad ke-20, terjadi kenaikan penduduk Cina di kota Surabaya. 

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada tahun 1920-an di 

daratan Cina terjadi kekacauan politik. Para pendukung Kuomintang ditangkapi 

oleh pemerintah Ch‟iang Kai Sek. Akibatnya, ribuan pendukung Kuomintang 

melarikan diri ke luar negeri, dan sebagian dari mereka menuju ke kota Surabaya 

(Tan, 1979; Vasanty, 1997: 357). Krisis ekonomi tahun 1930 juga menjadi pemicu 

kenaikan penduduk golongan etnis Cina di Surabaya. 
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Banyak orang Cina yang bekerja di perkebunan di Sumatera dan 

Kalimantan menjadi korban pemutusan kerja akibat krisis ekonomi. Sebagian dari 

mereka kemudian merantau ke kota-kota di Jawa, salah satunya ke kota Surabaya 

(Cator, 1936). Masyarakat Cina di Surabaya memiliki variasi bahasa yang unik, 

kalimat-kalimat yang mereka gunakan merupakan campuran dari kata-kata bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Mandarin. Dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat Cina, Ada pemarkah/penanda pada kata-kata yang sudah menjadi ciri 

khas mereka  seperti kata-kata berikut ini. 

Kata - kata yang berhubungan dengan kata sapaan atau sistem kekerabatan : 

Nonik = Panggilan untuk anak kecil perempuan 

Sinyo = panggilan untuk anak kecil laki-laki 

Tacik / cece = kakak perempuan 

Koh / koko = kakak laki-laki 

Meme = adik perempuan 

Titi = anak bayi 

Engkong = kakek 

Emak = nenek 

 Kata-kata perhitungan angka atau uang yang berasal dari bahasa 

mandarin: 

Cepek = seratus 

nopek = duaratus 

cejeng = seribu 

ceban = sepuluh ribu 
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goban = lima puluh ribu 

gopek = limaratus 

 Contoh percakapan antara orang Jawa dengan orang Cina: 

1. A : Cik, rokok sak bungkus piro regane Cik? 
B : Go jeng pak. 
A : Go jeng ki piro tho Cik? 
B : Limang ewu, gak usah larang-larang karo sampeyan 
 

2. A : Nik nonik, mamamu ndek mana?  
      „Adik kecil, mama kamu dimana?‟ 
B: Ndak tau aku, lek kokoku ada ndek dalem 
     „Tidak tahu, kalau kakak saya ada di dalam‟ 
 
Contoh kalimat dengan menggunakan penanda, bahasa Indonesia atau 

bahasa Jawa yang pelafalannya mengalami penyesuaian dengan masyarakat Cina 

A: Besok kamu mau pigi ke Malang mbek sapa? 

    „Besok kamu mau pergi ke Malang dengan siapa?‟ 

B: Mbek temenku, katae aku mau dijemput 

     „Dengan temanku, katanya aku mau dijemput 

 

 Masyarakat Cina di Surabaya masih menjaga bahasa asal mereka, yaitu 

bahasa Mandarin, tetapi karena seiring dengan berjalannya waktu, generasi-

generasi selanjutnya telah terkontaminasi dengan bahasa setempat. Hal tersebut 

dianggap wajar karena manusia adalah makhluk yang homogen dan sosial. 

2.4.3 Etnis Jawa 

Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa memiliki fungsi 

sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat 
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perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Khalim dalam Tubiyono, 

2008). Bahasa Jawa  memiliki hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan 

bahasa (daerah) Jawa akan dihormati dan dipelihara oleh negara, termasuk 

pemerintah pusat atau pun daerah (Alwi, 2000). 

Dalam penggunaannya, bahasa Jawa memiliki aksara sendiri, yaitu aksara 

jawa, dialek yang berbeda dari tiap daerah, serta Unggah-ungguh basa (etika 

berbahasa Jawa) yang berbeda. Bahasa Jawa dibagi menjadi tiga tingkatan bahasa 

yaitu ngoko (kasar), madya (biasa), dan krama (halus) (Anonim, 2010). Dalam 

tingkatan bahasa ini, penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan lawan yang 

yang diajak berbicara. Sehari-hari, ngoko digunakan untuk berbicara dengan 

teman sebaya atau yang lebih muda, madya digunakan untuk berbicara dengan 

orang yang cukup resmi, dan krama digunakan untuk berbicara dengan orang 

yang dihormati atau yang lebih tua. Oleh sebab itu, bahasa Jawa memiliki etika 

bahasa yang baik untuk digunakan dan mencerminkan karakteristik adat budaya 

Indonesia sebagai bangsa timur. 

Beberapa jenis bentuk ragam tutur dalam bahasa Jawa yang disebut juga 

unggah-ungguhing basa ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) bahasa 

ngoko (ngoko lugu, ngoko alus), (2) bahasa madya (madya ngoko, madya krama), 

(3) bahasa krama (krama andhap, krama inggil). 

1. Bahasa Jawa Ngoko  

Ragam bahasa Jawa ngoko digunakan untuk penutur dan mitratutur yang 

mempunyai kedudukan yang akrab atau kedudukan penutur lebih tinggi daripada 
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mitratutur (Susylowati, 2006). Bahasa Jawa ngoko sering digunakan oleh orang 

yang usianya sebaya maupun oleh orang-orang yang sudah akrab. 

 

Anton : "eh,jenengmu sapa?" (Eh namamu siapa?) 

Erni : "Aku Erni,lha kowe?" (Aku Erni, kalau kamu?) 

Anton : "Aku Anton saka desa Kepuh,omahmu endi Er?" (Aku Anton dari 

desa Kepuh, rumahmu dimana Er?) 

Erni : "Omahku desa Waringin” (Rumahku di desa Waringin) 

2. Bahasa Jawa Madya 

Ragam bahasa Jawa madya menunjukkan tingkat tataran menengah yang 

terletak di antara ragam ngoko dan krama (Kridalaksana, 2001). Bahasa madya 

biasanya digunakan terhadap teman sendiri. 

 

Anton : "Nyuwun sewu pak,bapak asmanipun sinten?” (Permisi Pak, 

bapak namanya siapa?) 

Pak Parjo : "Aku Parjo le,lha kowe sapa?" (Namaku Parjo nak, kalau kamu 

siapa?) 

Anton : "Nami kula Anton griya kula dusun Kepuh,pak Parjo dalemipun 

pundi?" (Nama saya Anton, rumah saya di desa Kepuh pak, 

kalau pak Parjo rumahnya dimana?) 

Pak Parjo : "Omahku desa waringin." (Rumahku di desa Waringin) 
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3. Bahasa Jawa Krama 

Ragam bahasa Jawa krama digunakan untuk menunjukkan adanya 

penghormatan kepada mitratutur yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan 

yang lebih tinggi daripada penutur (Susylowati, 2006). Bahasa Jawa krama ini 

digunakan orang sebagai tanda menghormati orang yang diajak bicara. Misalnya, 

anak muda dengan orang tua atau pegawai dengan atasannya. Tingkatan yang 

lebih tinggi dari krama yaitu krama inggil. Krama inggil dianggap sebagai bahasa 

dengan nilai sopan santun yang sangat tinggi. Jarang sekali digunakan pada 

sesama usia muda.Bahasa krama dibagi menjadi krama andhap dan krama inggil. 

 

Pak Parmin : "Nyuwun sewu pak,bapak asmanipun sinten?" (permisi 

pak,bapak namanya siapa?) 

Pak Parjo : "Nami kula Parjo,menawi panjenenganipun sinten?" Namaku 

Parjo,kalau kamu/anda siapa? ) 

Pak Parmin : "Kula Parmin griya kula dusun Kepuh,dalem panjenegan 

pundi pak Parjo?" (Saya Parmin,rumah saya desa Kepuh, 

rumahmu mana pak Parjo?) 

Pak parjo :"Kula saking dusun Waringin." (Saya dari desa Waringin) 

Dapat diketahui bahwa bahasa Jawa mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi. Bahasa Jawa 

memiliki pembagian tingkatan-tingkatan bahasa yang cukup rinci, penempatan 

bahasa Jawa berbeda-beda sesuai pada perbedaan umur jabatan, derajat serta 
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tingkat kekerabatan antara yang berbicara dengan yang diajak bicara, yang 

menunjukkan adanya ungah-ungguh (sopan santun) bahasa Jawa. Terdapat 

beberapa jenis bentuk ragam tutur dalam bahasa Jawa yang disebut juga unggah-

ungguhing basa. Ragam tutur dalam bahasa Jawa ini dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: ngoko, madya, dan krama. Namun, perkembangan jaman 

membuat bahasa Jawa semakin terpinggirkan dan dianggap tidak penting. 
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