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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah      

Bahasa memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kehidupan bermasyarakat menempatkan manusia sebagai masyarakat sosial, 

bukan sebagai individu (Wijana, 2012: 7). Sebagai masyarakat sosial, manusia 

melakukan interaksi dengan sesamanya. Interaksi bertujuan untuk mempermudah 

manusia dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, interaksi memerlukan suatu 

media yang sanggup memenuhi tujuan tersebut. Media yang digunakan oleh 

manusia dalam berinteraksi adalah bahasa. Melalui bahasa, manusia dapat 

menyampaikan ide, gagasan, serta maksud terhadap suatu hal. Seandainya tidak 

ada bahasa, maka bisa dibayangkan betapa sulitnya jika kita bertanya pada 

seseorang saat tersesat di jalan. Inilah yang dimaksud dengan fungsi penting dari 

bahasa, yaitu fungsi informasional. 

Selain fungsi informasional, bahasa juga memiliki fungsi ekspresif atau 

emotif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan sikap 

penuturnya–kata-kata sumpah serapah dan kata seru adalah contoh nyata yang 

paling jelas dalam hal ini (Leech, 2003: 63-64). Penutur yang dimaksud adalah 

masyarakat. Interaksi yang terjalin dalam masyarakat tidak selalu berjalan baik. 

Ada kalanya tuturan atau perbuatan pihak tertentu dianggap tidak menyenangkan 

hingga membuat seseorang merasa emosi, misalnya marah, kecewa, atau sakit hati. 

Seseorang  yang  merasa demikian  memang dapat memunculkan berbagai macam  
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reaksi. Ada yang membalas dengan kekerasan fisik, ada yang bersabar dan 

berusaha menahan emosi, tetapi ada juga yang meluapkan emosi dengan 

bersumpah serapah. 

Sumpah serapah merupakan berbagai-bagai kata yang buruk, maki-makian 

disertai kutukan dan sebagainya (KBBI, 2012: 1354). Sumpah serapah bertujuan 

untuk membalas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain 

terhadap diri seseorang. Sumpah serapah biasanya terjadi ketika seseorang dalam 

kondisi emosi yang tidak stabil. Emosi memang dapat terjadi pada semua orang, 

tetapi tidak semua orang meluapkan emosi mereka dengan bersumpah serapah. 

Hal tersebut wajar terjadi karena sumpah serapah masih dianggap tabu oleh 

sebagian masyarakat. Anggapan tabu tersebut karena adanya kutukan yang 

terkandung dalam sumpah serapah. Kutukan dapat dikatakan sebagai doa yang 

disertai kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana pada 

seseorang (Laksana, 2009: 106). 

Ketabuan sumpah serapah tidak terlepas dari norma sosial yang berlaku 

dalam suatu masyarakat. Norma sosial menjadi alat pengontrol masyarakat dalam 

berinteraksi. Dengan kata lain, penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat 

didasarkan pada norma yang berlaku. Norma yang berlaku dalam masyarakat 

yang satu dengan masyarakat yang lain memang berbeda. Namun, pada intinya 

setiap masyarakat menerapkan suatu norma yang menjadi dasar penggunaan 

bahasa dalam interaksi. Masyarakat hendaknya tidak menuturkan kata-kata yang 

kurang sopan dan kasar agar keharmonisan masyarakat tetap terjaga.  
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Norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Jawa menuntut seluruh 

anggota masyarakatnya untuk selalu mawas diri dan menguasai emosi. Tuntutan 

tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya emosi-emosi yang bisa 

menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya dapat mencegah jangan sampai 

emosi-emosi itu pecah secara terbuka (Suseno, 1984: 41). Oleh karena itu, 

masyarakat Jawa sangat mengutamakan bentuk-bentuk kesopanan dalam 

berinteraksi, terutama pada saat berbicara dengan orang lain. Masyarakat Jawa 

dituntut sesuai norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam berbicara agar 

pembicaraan tersebut tidak menyakiti perasaan orang lain.   

Selain norma sosial, konteks religi juga menjadi dasar anggapan tabu 

masyarakat terhadap sumpah serapah. Dalam konteks religi, manusia diwajibkan 

untuk menjaga lisan mereka agar tidak menuturkan kata-kata atau sesuatu yang 

buruk pada siapa pun sebab tuturan atau ucapan dipercaya sebagai doa yang 

sewaktu-waktu dapat menjadi kenyataan.  

Untuk memahami tabu dalam konteks religi, pertama-tama yang 
harus diingat ialah bahwa sebuah kata dapat mempunyai kemanjuran 
(efficacy) untuk mengubah sesuatu. Konsep “tabu” ada pada sisi lain 
konsep “magi”, yaitu sebuah kata dengan kekuatan untuk 
mempengaruhi peristiwa. Dalam kasus magi, pengucapan mantera 
atau jampi-jampi (spell) mendatangkan kesuksesan; dalam kasus tabu, 
pengucapan kata tabu menimbulkan malapetaka (Laksana, 2009: 18). 
 
Norma sosial dan konteks religi memang menjadi dasar ketabuan sumpah 

serapah. Namun, hal tersebut tidak membuat sumpah serapah menjadi sesuatu 

yang benar-benar tidak dilakukan oleh masyarakat. Kenyataannya, sebagian 

masyarakat menganggap sumpah serapah sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan 

oleh seseorang apabila merasa kesal, marah, atau sakit hati dengan perbuatan 
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orang lain. Sumpah serapah memiliki efek melegakan penuturnya. Itulah 

sebabnya seseorang melakukan sumpah serapah meskipun norma sosial dan 

keyakinan yang dianut tidak memperbolehkan berbuat demikian.  

Sampai saat ini, sumpah serapah masih menjadi sebuah kontroversi. Ada 

yang menganggapnya lumrah, tetapi ada pula yang menganggapnya tabu karena 

dipandang negatif. Namun, pandangan negatif terhadap sumpah serapah bukan 

berarti sumpah serapah tidak layak menjadi objek penelitian. Sumpah serapah 

dalam hal ini justru dipandang sebagai fenomena penggunaan bahasa dalam 

interaksi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. 

Masyarakat Jawa yang dikenal mengedepankan kesantunan dalam bertutur 

kata nyatanya tidak sepenuhnya demikian. Emosi ternyata mampu membuat 

seseorang melanggar kesantunan yang seharusnya ditaati. Sumpah serapah adalah 

contohnya. Alasan itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sumpah 

serapah dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang akan menjadi objek 

penelitian adalah masyarakat Jawa yang menempati kota Surabaya. Hal tersebut 

karena masyarakat Jawa di kota Surabaya dikenal bersifat egaliter dan memiliki 

gaya bicara yang terbuka sehingga memungkinkan adanya tuturan sumpah 

serapah yang lebih beragam.   

Contoh nyata sumpah serapah dalam masyarakat Jawa di kota Surabaya 

terjadi ketika seorang pemilik rumah beristirahat di malam hari, tiba-tiba genting 

rumahnya dirusak oleh seseorang yang tidak dikenal. Pemilik rumah yang merasa 

terganggu dan kesal bergegas keluar rumah untuk mencari pelaku. Namun, 
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pemilik rumah kehilangan jejak pelaku. Alhasil pemilik rumah hanya bisa 

mengomel dan menyumpahi pelaku agar mengalami kecelakaan.  

Pn1:  “Lak wani rene po’o, takdungakna ketabrak montor!”  

[la? wani rene pɔ ?ɔ , ta?duŋa?nɔ  kətabra? mɔ ntɔ r] 

„Kalau berani ke sini saja, kudoakan tertabrak mobil!‟ 

 Contoh nyata yang lain terjadi ketika seorang ibu membeli buah, ternyata 

saat sampai di rumah sebagian dari buah itu busuk. Ibu tersebut merasa dibohongi 

oleh pedagang. Akhirnya ibu tersebut langsung menyumpahi agar buah yang 

dijual oleh pedagang itu tidak laku.  

Pn2:  “Oh ... deloken koen ya, gak payu dodolanmu!”  

[oh dəlɔ ?ən kɔ ən yɔ , ga? paiu dɔ dɔ lanmu] 

„Oh ... lihat saja kamu ya, tidak laku jualanmu!‟ 

Bila diperhatikan kedua sumpah serapah tersebut menggunakan bahasa 

Jawa dialek Surabaya. Penggunaan dialek Surabaya dikarenakan penutur 

merupakan masyarakat Jawa di kota Surabaya. Sumpah serapah kedua penutur 

tersebut diucapkan dengan nada tinggi yang menunjukkan perasaan marah. Gaya 

bahasa yang digunakan pun cenderung sarkasme, yaitu suatu acuan yang 

mengandung kepahitan dan celaan yang getir (Keraf, 2007: 143-144). Meskipun 

kedua kalimat sumpah serapah di atas berbeda, tetapi penutur sama-sama 

bermaksud agar hal buruk terjadi pada orang yang membuat mereka marah.   

Penggunaan bahasa dalam sumpah serapah sama seperti penggunaan bahasa 

pada umumnya. Kata-kata seperti takdungakna „kudoakan‟, ketabrak „tertabrak‟, 

dan gak payu „tidak laku‟ sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari. 
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Misalnya saja kata ketabrak „tertabrak‟ sering kita dengar dalam berita kecelakaan 

lalu lintas yang kita saksikan di televisi atau yang kita baca di koran. Namun, 

apabila kata ketabrak „tertabrak‟ dituturkan oleh seseorang sebagai sumpah 

serapah terhadap orang lain seperti contoh di atas tentu memunculkan pertanyaan 

mengapa seseorang bersumpah serapah demikian?  

Apapun sumpah serapah yang dituturkan oleh seseorang tentu ada penyebab 

yang melatarbelakanginya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Wijana (2012: 

7) bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam bertutur akan selalu 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Dengan kata lain, sumpah 

serapah yang dilakukan oleh penutur A akan berbeda dengan sumpah serapah 

yang dilakukan oleh penutur B bergantung pada penyebab atau situasi dan kondisi 

yang melatarbelakanginya.  

 
1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk penggunaan bahasa dan makna sumpah serapah 

masyarakat Jawa di kota Surabaya? 

2. Bagaimanakah komponen tutur sumpah serapah masyarakat Jawa di kota 

Surabaya? 

 
 

1.3  Batasan Masalah 

Sumpah serapah merupakan berbagai-bagai kata yang buruk, maki-makian 

disertai kutukan dan sebagainya (KBBI, 2012: 1354). Berdasarkan definisi 
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tersebut, sumpah serapah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tuturan 

yang benar-benar mengandung kutukan atau harapan yang buruk terhadap 

seseorang. Apabila dalam suatu tuturan hanya terdapat makian tanpa disertai 

kutukan, maka tuturan tersebut tidak menjadi kajian dalam penelitian ini.  

Sumpah serapah dalam penelitian ini adalah sumpah serapah yang 

dituturkan karena emosi. Hal tersebut karena ada sumpah serapah yang dituturkan 

sebagai bahan candaan. Sumpah serapah yang demikian tidak termasuk kajian 

dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini tidak memandang penutur sumpah 

serapah berada dalam posisi benar atau salah. Misalnya, penutur yang 

menyumpahi seseorang celaka karena orang tersebut memarahinya saat 

menyerobot antrean. Meskipun penutur tersebut bersalah, penulis akan tetap 

menjadikan sumpah serapahnya sebagai objek kajian. Jadi, penelitian ini hanya 

mengkaji tuturan sumpah serapah yang dihasilkan oleh penutur.  

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk penggunaan bahasa dan makna sumpah serapah 

masyarakat Jawa di kota Surabaya. 

2. Mendeskripsikan komponen tutur sumpah serapah masyarakat Jawa di kota 

Surabaya. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. 

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. 
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1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca dalam bidang sosiolinguistik. Kehidupan sosial menuntut adanya 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Bahasa 

menjadi media masyarakat dalam berinteraksi. Namun, terkadang interaksi 

tidak berjalan baik sehingga memicu timbulnya rasa marah atau sakit hati 

yang menyebabkan seseorang menuturkan sumpah serapah. Sumpah 

serapah dalam hal ini dipandang sebagai wujud penggunaan bahasa dalam 

kaitannya dengan kehidupan sosial.   

 
1.5.2  Manfaat Praktis 

Meskipun sumpah serapah dianggap tabu dan cenderung negatif, 

tetapi bukan berarti masyarakat tidak perlu mengetahui tentang sumpah 

serapah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pembaca tentang bentuk penggunaan bahasa, makna, serta 

komponen tutur sumpah serapah, khususnya sumpah serapah yang 

dilakukan oleh masyarakat Jawa di kota Surabaya.  

 
1.6 Tinjauan Pustaka 

Sumpah serapah dapat dikategorikan sebagai bahasa tabu karena sumpah 

serapah mengandung kutukan yang ditujukan pada seseorang. Penelitian tentang 

bahasa tabu sebelumnya pernah dilakukan oleh Handayani dan Sri Ratnawati 

(2011) dengan judul “Penggunaan Bahasa Tabu dalam Konteks Tuturan Bahasa 

Jawa pada Masyarakat Jawa Timur”. Penelitian tersebut membahas tentang 
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penggantian kata atau istilah terhadap penyebutan sesuatu yang dianggap tabu 

atau tidak sopan oleh masyarakat. Namun, penggantian kata atau istilah tersebut 

tidak menghalangi maksud penutur pada lawan tutur.  

Penggunaan bahasa tabu dalam konteks tuturan bahasa Jawa pada 

masyarakat Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga variasi, yaitu bahasa 

tabu yang mengacu pada bentuk benda, aktivitas, dan keadaan tertentu. Bahasa 

tabu yang mengacu pada bentuk benda, misalnya bapake toha untuk mengganti 

penyebutan alat kelamin laki-laki. Bahasa tabu yang mengacu pada aktivitas, 

misalnya ngebom sebagai pengganti kata kentut. Bahasa tabu yang mengacu pada 

keadaan tertentu, misalnya mboten wonten sebagai pengganti kata meninggal. 

Masing-masing variasi tersebut mengacu pada bentuk metafora yaitu 

membandingkan dua hal. 

Penelitian sebelumnya menemukan fakta bahwa masyarakat Jawa 

menggunakan bentuk metafora ketika menuturkan sesuatu yang dianggap tabu. 

Namun, sumpah serapah yang dianggap tabu justru cenderung menggunakan 

bentuk sarkasme daripada menyamarkan penuturannya dengan bentuk metafora. 

Perbedaan bentuk tersebut akan menghasilkan kajian yang berbeda dari 

sebelumnya.  

Penelitian bahasa tabu lainnya dilakukan oleh Putra (2012) dalam skripsi 

yang berjudul “Bentuk dan Fungsi Kata Umpatan pada Komunikasi Informal di 

Kalangan Siswa SMA Negeri 3 Surabaya: Kajian Sosiolinguistik”. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa dalam komunikasi informal ditemukan sepuluh 

macam bentuk umpatan, yaitu umpatan berjenis nama hewan, umpatan berjenis 
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anggota tubuh, umpatan berjenis profesi, umpatan berjenis aktivitas, umpatan 

berjenis sifat, umpatan berjenis nama makhluk halus, umpatan berjenis 

kekerabatan, umpatan berjenis kata benda, umpatan berjenis makanan, dan 

umpatan dalam bahasa asing. Bentuk-bentuk umpatan tersebut berfungsi sebagai 

ekspresi marah, bentuk keakraban atau sapaan, ekspresi keterkejutan, bentuk rasa 

kagum, dan sindiran.  

Sama halnya dengan sumpah serapah, bentuk kata umpatan lebih cenderung 

sarkasme. Umpatan berjenis aktivitas, misalnya jancok. Umpatan berjenis sifat, 

misalnya goblok. Umpatan berjenis nama makhluk halus, misalnya setan. Hal 

tersebut karena umpatan dan sumpah serapah memiliki persamaan fungsi, yaitu 

sebagai ekspresi kemarahan seseorang. Namun, apabila umpatan cenderung 

memaki, sumpah serapah dapat lebih dari sekadar memaki. Sumpah serapah 

mengandung kutukan atau doa yang bertujuan agar hal buruk terjadi pada orang 

yang telah membuat marah atau sakit hati. Apabila ada seseorang yang sedang 

marah karena suatu hal kemudian dia mengucapkan setan, maka dia sedang 

mengumpat. Namun, apabila orang tersebut menambahkan tuturannya dengan 

semoga saja kamu tidak selamat, maka dia sedang melakukan sumpah serapah. 

Perbedaan seperti yang terlihat dalam contoh tersebut tentu akan menghasilkan 

kajian yang berbeda dari sebelumnya.    

 
1.7 Landasan Teori 

Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa dan pemakainya tidak diamati 

secara individual, melainkan diamati secara sosial. Berdasarkan pengamatan dari 

segi sosial, bahasa dan pemakainya dipengaruhi oleh faktor linguistik dan faktor 
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nonlinguistik. Faktor linguistik yang mempengaruhi bahasa dan pemakainya 

terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Faktor nonlinguistik yang 

mempengaruhi bahasa dan pemakainya terdiri dari faktor sosial dan faktor 

situasional. Faktor sosial yang memengaruhi bahasa dan pemakainya terdiri dari 

status sosial, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Sementara itu, 

faktor situasional yang mempengaruhi bahasa dan pemakainya terdiri dari siapa 

yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, di mana, dan masalah apa 

(Aslinda, 2010: 6).  

Jadi, penggunaan bahasa sebagai media sumpah serapah tentunya juga 

dipengaruhi oleh faktor linguistik dan faktor nonlinguistik. Pembahasan faktor 

linguistik dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk penggunaan bahasa 

dan makna. Apapun bentuk sumpah serapah tersebut, tentu tidak terlepas dari 

diksi dan gaya bahasa. Diksi dan gaya bahasa inilah yang membedakan 

penggunaan bahasa sumpah serapah dengan penggunaan bahasa yang lain. Diksi 

dan gaya bahasa dipengaruhi oleh faktor nonlinguistik. Faktor nonlinguistik terdiri 

dari faktor sosial dan situasional sehingga teori yang tepat untuk menganalisis 

faktor nonlinguistik dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik  

1.7.1 Sosiolinguistik 

Sumpah serapah merupakan produk interaksi masyarakat sehingga 

teori yang paling sesuai untuk mengkaji sumpah serapah adalah teori 

sosiolinguistik. Menurut pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak dapat 

dijelaskan berdasarkan kerangka teori struktural. Bahasa harus dijelakan 
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berdasarkan hubungannya dengan faktor-faktor sosial, baik secara 

situasional maupun implikasional (Wijana, 2012: 5).  

Hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial terjadi dalam 

suatu peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya 

interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua 

pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam 

waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer, 2010: 47). 

Menurut Dell Hymes (dalam Chaer, 2010: 48-49), suatu peristiwa 

tutur harus memenuhi delapan komponen yang disebut SPEAKING, yaitu S 

(Setting and scene), P (Participants), E (Ends: purpose and goal), A (Act 

sequences), K (Key: tone or spirit of act), I (Instrumentalities), N (Norms of 

interaction and interpretation), dan G (Genres). Masing-masing komponen 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat peristiwa tutur berlangsung, 

sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi 

psikologis penutur. 

2. Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur, yaitu 

penutur dan lawan tutur.  

3. Ends merujuk pada maksud dan tujuan peristiwa tutur. 

4. Act sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran 

berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, 

dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. 
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5. Key mengacu pada nada, cara, dan semangat penyampaian suatu pesan, 

misalnya dengan senang hati, dengan mengejek, dan sebagainya. 

6. Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti 

jalur lisan, tertulis, atau telepon. Instrumentalities juga mengacu pada 

kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, ragam, atau register. 

7. Norms of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan 

dalam berinteraksi serta penafsiran terhadap tuturan.  

8. Genres mengacu pada jenis bentuk penyampaian, misalnya narasi, puisi, 

pepatah, doa, dan sebagainya.    

 
1.7.1.1 Variasi Bahasa 

Bentuk sumpah serapah dalam penelitian ini akan dibahas 

berdasarkan bahasa yang digunakan oleh penuturnya ketika bersumpah 

serapah. Seorang penutur lazimnya akan menuturkan sesuatu 

menggunakan bahasa yang dikuasai atau bahasa yang berlaku dalam 

lingkungan tempat tinggal penutur. Penutur dapat menggunakan bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa apapun. 

Suatu bahasa ada kalanya memiliki variasi yang disebut dengan 

dialek. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang 

jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area 

tertentu. Para penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai 

idioleknya masing-masing, mereka memiliki kesamaan ciri yang menandai 

bahwa mereka berada pada suatu dialek. Misalnya bahasa Jawa dialek 

Banyumas, dialek Pekalongan, atau dialek Surabaya (Chaer, 2010: 63).  
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1.7.2 Diksi dan Gaya Bahasa 

Bahasa memiliki dua aspek dasar berupa bentuk dan makna. Sumpah 

serapah menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Oleh karena 

itu, sumpah serapah akan dianalisis berdasarkan bentuk dan makna. Analisis 

bentuk sumpah serapah dilakukan dengan cara mengelompokkan sumpah 

serapah berdasarkan bahasa yang digunakan oleh penutur. Sumpah serapah 

yang dituturkan oleh penutur yang satu dengan yang lain tidak selalu sama 

meskipun keduanya sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Ketidaksamaan 

tersebut bergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

sumpah serapah. Keberagaman latar belakang sumpah serapah tentu 

menghasilkan diksi yang beragam pula.  

Keraf (2007: 24) mengemukakan bahwa “diksi atau pilihan kata 

mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan 

suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat 

atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang 

paling baik digunakan dalam suatu situasi”.  

Gaya bahasa merupakan pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh 

efek-efek tertentu  (Kridalaksana, 2001: 63). Sumpah serapah didasari oleh 

perasaan marah sehingga gaya bahasa yang umum digunakan adalah 

sarkasme. Sarkasme merupakan suatu acuan yang mengandung kepahitan 

dan celaan yang getir serta kurang enak didengar (Keraf, 2007: 143-144).      

Contoh: Kelakuanmu memuakkan saya.   
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1.7.3 Semantik 

Semantik merupakan ilmu yang secara khusus mempelajari makna 

dalam bahasa. Setiap bentuk sumpah serapah tentu memiliki makna, apalagi 

sumpah serapah mengandung kutukan atau doa yang cenderung buruk. Oleh 

karena itu, analisis yang terkait dengan makna sumpah serapah perlu 

dilakukan. Sumpah serapah berkaitan dengan perasaan penutur. Oleh karena 

itu, makna yang umumnya terdapat dalam sumpah serapah adalah sebagai 

berikut. 

1. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara 

atau sikap pembicara mengenai/terhadap apa yang dipikirkan atau 

dirasakan (Pateda, 2001: 101-102). Misalnya, kata meninggal, mati, 

tewas, mampus mengandung makna emotif. Nilai rasa meninggal dan 

mampus berbeda. Kata mampus lebih cocok digunakan kepada hewan 

atau manusia yang perilakunya seperti hewan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa makna emotif adalah makna yang terdapat dalam 

kata yang menimbulkan emosi. 

2. Makna konotatif merupakan makna yang berkaitan dengan “nilai rasa” 

pemakai bahasa, baik positif maupun negatif. Nilai rasa tersebut hadir 

karena adanya makna tambahan yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

Jadi, makna konotatif sebuah kata dapat berbeda dari kelompok 

masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, perbedaan 

tersebut sesuai dengan pandangan hidup dan norma-norma penilaian 

kelompok masyarakat tersebut (Chaer, 2009: 69). 
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3. Makna kontekstual merupakan makna yang muncul sebagai akibat 

hubungan antara ujaran dan konteks. Konteks suasana hati pembicara 

atau pendengar turut mempengaruhi kata yang berakibat pula pada 

makna. Misalnya suasana hati yang jengkel akan memungkinkan kata-

kata yang bermakna jengkel pula (Pateda, 2001: 116-117). 

4. Makna afektif adalah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau 

pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat. Oleh karena makna 

afektif berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam 

dimensi rasa, maka dengan sendirinya makna afektif berhubungan pula 

dengan gaya bahasa (Pateda, 2001: 97). 

 
1.8 Metode Penelitian 

Metode merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan (Djajasudarma, 

2010: 65). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini merupakan metode yang mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. 

Hasil penelitian dikemukakan dalam bentuk bahasa yang bersifat apa adanya.  

1.8.1 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumpah serapah yang pernah 

dilakukan oleh masyarakat Jawa di kota Surabaya. Surabaya dibagi menjadi 

lima wilayah, yaitu Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, 

Surabaya Selatan, dan Surabaya Pusat. Oleh karena itu, penulis akan memilih 

lima informan dari tiap wilayah. Hal tersebut bertujuan agar data yang 
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diperoleh dapat merepresentasikan sumpah serapah masyarakat Jawa yang 

menempati kota Surabaya.    

 
1.8.2 Metode Pemerolehan Data 

Metode pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode cakap. Metode cakap merupakan metode pemerolehan data melalui 

percakapan atau kontak antara peneliti dan informan (Kesuma, 2007: 41). 

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik pancing dan teknik cakap 

bertemu muka. Melalui teknik pancing, penulis berusaha mendapatkan 

kepercayaan dari penduduk yang dipilih agar bersedia menjadi informan. 

Setelah teknik pancing selesai dilakukan, penulis akan melakukan teknik cakap 

bertemu muka pada informan untuk memperoleh data sumpah serapah. 

Pemerolehan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner pada 

informan. Selain kuesioner, penulis juga melakukan wawancara pada sebagian 

dari informan. Jadi, dua puluh informan akan diberi kuesioner, sedangkan lima 

informan akan diwawancarai oleh penulis. Jenis wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, pertanyaan dalam wawancara 

didasarkan pada kuesioner. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

menggali data sumpah serapah secara lebih mendalam.  

Selain teknik cakap, penulis juga menggunakan teknik rekam dan teknik 

catat. Penulis melakukan perekaman dengan menggunakan ponsel. Perekaman 

dilakukan ketika mewawancarai informan. Selanjutnya, penulis melakukan 

teknik catat untuk memindahkan hasil wawancara yang sudah direkam ke 

dalam bentuk tulisan.   
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1.8.3 Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode padan. 

Sudaryanto (dalam Kesuma, 2007: 47) menyatakan bahwa metode padan 

merupakan metode analisis data yang alat penentunya berada di luar, terlepas, 

dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan atau diteliti. 

Sumpah serapah dilatarbelakangi oleh emosi. Oleh karena itu, metode padan 

merupakan metode yang sesuai untuk menganalisis sumpah serapah.  

Teknik yang digunakan dalam metode analisis data dengan metode padan 

adalah teknik pilah unsur tertentu dan teknik hubung banding. Teknik pilah 

unsur tertentu adalah teknik analisis data dengan cara memilah-milah satuan 

kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu yang berupa daya pilah yang 

bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya (Kesuma, 2007: 51). Data 

penggunaan bahasa yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara 

diklasifikasikan atau dipilah berdasarkan kriteria bentuk. Pemilahan dilakukan 

untuk mempermudah penulis dalam mengelompokkan data yang terkumpul. 

Selain teknik pilah unsur tertentu, analisis data juga menggunakan teknik 

hubung banding. Teknik hubung banding adalah teknik analisis data dengan 

cara membandingkan satuan-satuan kebahasaan yang dianalisis dengan alat 

penentu berupa hubungan banding antara semua unsur penentu yang relevan 

dengan semua unsur satuan kebahasaan yang ditentukan (Kesuma, 2007: 53). 

Setelah data penggunaan bahasa memadai dan representatif, data-data tersebut 

dibandingkan satu sama lain dan selanjutnya dianalisis. Analisis pertama 

dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk penggunaan bahasa dan makna 
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sumpah serapah. Sementara itu, analisis kedua dilakukan untuk 

mendeskripsikan komponen tutur sumpah serapah. 

 
1.8.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dilakukan secara informal, yaitu penyajian 

hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (Kesuma, 2007: 71). 

Cara penyajian yang demikian dipilih karena penjelasan dengan kata-kata lebih 

mudah dipahami oleh pembaca. Data yang telah dianalisis akan disajikan 

dalam bentuk uraian yang terbagi menjadi dua bagian. Uraian pertama berisi 

tentang bentuk penggunaan bahasa dan makna sumpah serapah. Uraian kedua 

berisi tentang komponen tutur sumpah serapah.  

 
1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:  

1. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab kedua merupakan gambaran umum objek penelitian. Bab ini memaparkan 

gambaran umum kota Surabaya, asal usul kota Surabaya, sejarah kota Surabaya, 

gambaran umum penduduk Surabaya, masyarakat Jawa, masyarakat Jawa di 

kota Surabaya, dan gambaran umum kebahasaan sumpah serapah masyarakat 

Jawa di kota Surabaya.  
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3. Bab ketiga merupakan pembahasan analisis data.  

4. Bab keempat merupakan simpulan dari hasil analisis dan saran penelitian.  
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