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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 Gambaran Umum Kota Surabaya 

Kota Surabaya merupakaan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai salah 

satu kota besar, Surabaya memiliki luas wilayah 326,36 km2  yang terletak di 

antara 112o36 -112o54  Bujur Timur dan 7o21  Lintang Selatan. Wilayah kota 

Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah Utara dan sebelah 

Timur, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sidoarjo dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.  

Wilayah kota Surabaya pada umumnya merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian tiga sampai enam meter di atas permukaan laut, kecuali di sebelah 

selatan memiliki ketinggian 25 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Sebagai 

dataran rendah, suhu udara di Kota Surabaya berkisar antara 27,3oC sampai 30oC. 

Rata-rata suhu tertinggi terjadi Oktober, sedangkan rata-rata suhu terendah terjadi 

pada bulan Juli. 

Wilayah kota Surabaya dibagi menjadi lima wilayah kerja pembantu, yaitu 

Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya 

Selatan. Tiap wilayah terdiri dari beberapa kecamatan. Adapun daftar kecamatan 

dari tiap wilayah adalah sebagai berikut. 

1. Surabaya Pusat  

Wilayah ini terdiri dari kecamatan Tegalsari, Simokerto, Genteng, dan Bubutan.  

2. Surabaya Timur  
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Wilayah ini terdiri dari kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, 

Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. 

1. Surabaya Barat  

Wilayah ini terdiri dari kecamatan Benowo, Pakal, Asem Rowo, 

Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, dan Lakarsantri. 

2. Surabaya Utara  

Wilayah ini terdiri dari kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean 

Cantikan, dan Krembangan. 

3. Surabaya Selatan  

Wilayah ini terdiri dari kecamatan Wonokromo,  Wonocolo, Wiyung, Karang 

Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, dan Sawahan. 

 2.2 Asal Usul Kota Surabaya 

Dahulu kala, hiduplah seekor ikan sura (ikan hiu) dan baya (buaya) yang 

selalu bermusuhan. Keduanya sering terlibat perkelahian demi memperebutkan 

wilayah kekuasaan. Namun, perkelahian tersebut selalu seri, tidak ada yang 

menang dan tidak ada yang kalah. Akhirnya, kedua hewan tersebut membuat 

perjanjian untuk membagi wilayah kekuasaan. Sura menguasai wilayah perairan, 

sedangkan baya menguasai daratan.  

Selama beberapa saat, keduanya hidup tenteram dan damai. Namun, 

perkelahian terjadi kembali ketika sura melanggar perjanjian. Sura memasuki 

wilayah baya, yaitu sungai. Sura menganggapnya sebagai bagian dari wilayah 

perairan. Baya pun merasa tertipu dan marah. Kedua hewan tersebut akhirnya 

berkelahi lagi. Keduanya saling menerkam dan menggigit satu sama lain. 
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Perkelahian berakhir setelah sura merasa kesakitan dan kembali ke laut. Baya pun 

merasa puas karena berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya.  

Cerita sura dan baya di atas menjadi asal usul nama Surabaya. Jadi, 

Surabaya berasal dari gabungan kata sura dan baya. Sura artinya berani dan baya 

artinya bahaya. Sura dan baya secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi 

bahaya yang datang. Pemerintah setempat pun menggunakan hewan sura dan 

baya sebagai lambang kota Surabaya.  

2.3 Sejarah Kota Surabaya  

Peristiwa Sepuluh November 1945 merupakan peristiwa paling bersejarah 

bagi kota Surabaya. Keberanian arek-arek Suroboyo—sebutan bagi orang 

Surabaya—menghadapi pasukan sekutu tergambar jelas dalam peristiwa tersebut. 

Peristiwa Sepuluh November 1945 bermula ketika pihak sekutu mengibarkan 

bendera merah putih biru di Hotel Yamato atau Hotel Orange yang kini dikenal 

dengan nama Hotel Majapahit. Rakyat yang melihat bendera tersebut merasa 

marah karena Indonesia sudah merdeka sehingga pihak sekutu tidak berhak 

mengibarkan bendera mereka di wilayah Indonesia. Rakyat pun meminta agar 

pihak sekutu menurunkan bendera tersebut. Namun, pihak sekutu menolak 

permintaan rakyat Surabaya.  

Penolakan tersebut membuat kemarahan rakyat tidak terbendung lagi. 

Rakyat akhirnya menerobos masuk dan saling membantu menaiki tiang bendera 

merah putih biru. Salah satu di antara rakyat kemudian menyobek warna biru 

bendera hingga yang tersisa hanya warna merah dan putih. Peristiwa penyobekan 

bendera ternyata membuat pihak sekutu semakin berambisi menguasai wilayah 
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Surabaya. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak sekutu demi mewujudkan ambisi 

mereka, mulai dari penyerangan hingga perundingan dengan para pemimpin yang 

hasilnya cenderung merugikan rakyat.   

Para pemuda dan seluruh warga tidak bisa tinggal diam dengan perlakuan 

pihak sekutu. Demi membela tanah air, para pemuda dan seluruh warga bersatu 

melawan sekutu meskipun persenjataan yang dimiliki tidak secanggih milik 

sekutu. Pertempuran tersebut menewaskan pemimpin pihak sekutu Brigadir 

A.W.S Mallaby. Tewasnya Brigadir A.W.S Mallaby di tangan pemuda 

menandakan kekalahan pihak sekutu. Peristiwa Sepuluh November 1945 menjadi 

peritiwa yang berharga dan bersejarah. Oleh karena itu, tanggal sepuluh 

November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Berkat peristiwa itu pula, kota 

Surabaya mendapat sebutan sebagai Kota Pahlawan.   

Peristiwa Sepuluh November memberi teladan tentang nilai-nilai 

kepahlawanan. Selain peristiwa Sepuluh November, peristiwa bersejarah lainnya 

yang juga terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan adalah peristiwa pertempuran 

antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. 

Pertempuran tersebut diawali oleh ekspedisi yang dilakukan oleh Kubilai Khan 

untuk menghancurkan Kerajaan Singasari yang tidak mau tunduk pada kekaisaran 

Mongol. Pada waktu itu raja Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Namun, pada 

saat pasukan Mongol tiba, Singasari tidak lagi dikuasai oleh Kertanegara. 

Jayakatwang berhasil merebut kekuasaan Kertanegara dan menjadikan dirinya 

sebagai penguasa baru Kerajaan Singasari.  
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Singkat cerita, pasukan Mongol tetap ingin menyerang Singasari meskipun 

penguasa Singasari bukan Kertanegara. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Raden 

Wijaya untuk bekerja sama dengan pasukan Mongol demi menghancurkan 

Jayakatwang. Pasukan Mongol ternyata berhasil mengalahkan Jayakatwang. Pada 

saat pasukan Mongol merayakan kemenangan mereka di Ujung Galuh—sekarang 

Surabaya—pasukan Raden Wijaya melakukan penyerangan mendadak. Pasukan 

Mongol pun kalang kabut dan memutuskan kembali ke Mongol. Kepergian 

pasukan Mongol menandakan kemenangan Raden Wijaya sebagai penguasa baru 

dan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Majapahit. Peristiwa 

pertempuran antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol ternyata begitu 

bersejarah hingga tanggal pertempuran tersebut diabadikan sebagai hari jadi kota 

Surabaya, yaitu 31 Mei 1293.  

Pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad XIV, Surabaya merupakan 

gerbang utama Kerajaan Majapahit. Surabaya terletak di pesisir utara Pulau Jawa. 

Hal tersebut membuat Surabaya berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting 

bagi aktivitas perdagangan. Tidak hanya pada masa Kerajaan Majapahit, pada 

masa kolonial Belanda abad XIX Surabaya tetap menjadi pelabuhan utama. 

Pelabuhan tersebut berperan sebagai pusat pengumpulan (collecting centers) hasil 

produksi perkebunan dari daerah pedalaman di ujung Timur Pulau Jawa sebelum 

diekspor ke Eropa.  

2.4 Gambaran Umum Penduduk Surabaya 

2.4.1 Ciri Khas Penduduk Surabaya 
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Penduduk Surabaya dikenal memiliki ciri khas mudah bergaul dan gaya 

bicara yang sangat terbuka. Walaupun penduduk Surabaya tampak seperti 

bertemperamen kasar, tetapi penduduk Surabaya sangat demokratis, toleran, 

dan senang menolong sesama.   

 
2.4.2 Jumlah Penduduk di Surabaya 

Sebagai salah satu kota besar, Surabaya menjadi kota tujuan para 

pendatang untuk bekerja, menempuh pendidikan, dan sebagainya. Hal 

tersebut membuat Surabaya menjadi kota yang padat penduduk. Kepadatan 

penduduk tidak hanya berasal dari penduduk asli, tetapi juga berasal dari 

penduduk pendatang. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan 

oleh Badan Pusat Statistik Surabaya pada tahun 2012, penduduk kota 

Surabaya diperkirakan mencapai 2,79 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut 

terdiri dari 49,33 persen penduduk laki-laki dan 50,67 persen penduduk 

perempuan. 

 
2.4.3 Etnis atau Suku Bangsa di Surabaya 

Surabaya merupakan kota multi etnis. Beragam etnis ada di Surabaya, 

seperti etnis Jawa, Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi, 

Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa.  

 
2.4.4 Agama 

Tidak hanya etnis yang beragam, agama yang dipeluk oleh penduduk 

Surabaya juga beragam, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan 

Konghuchu.  
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2.4.5 Mata Pencaharian Penduduk Surabaya 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Surabaya, penduduk 

Surabaya lebih banyak bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 

Persentase jumlah penduduk tersebut mencapai 39,07 persen. Sementara itu, 

penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan mencapai 21,06 persen. 

Penduduk yang bekerja di sektor gas, listrik, jasa kemasyarakatan, dan sosial 

mencapai 17,26 persen. Persentase terkecil ada pada penduduk yang bekerja 

di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain yang mencapai 

0,52 persen. 

 
2.4.6 Situasi Kebahasaan Penduduk Surabaya 

Penduduk suatu wilayah pada umumnya memiliki ciri khas yang 

membedakan penduduk tersebut dengan penduduk di wilayah lain. Ciri khas 

suatu penduduk dapat terlihat dari bahasa yang digunakan dalam 

berkomunikasi. Boso Suroboyoan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh 

penduduk Surabaya.  Boso Suroboyoan sebenarnya merupakan dialek bahasa 

Jawa. Dialek tersebut terkenal egaliter dan blak-blakan serta tidak mengenal 

tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa pada umumnya—ngoko, krama madya, 

krama inggil. Namun, tingkatan bahasa sebenarnya masih digunakan oleh 

penduduk Surabaya sebagai bentuk penghormatan pada orang lain. 

Selain dialek Surabaya atau Boso Suroboyoan, penduduk Surabaya juga 

menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Madura, dan berbagai bahasa lainnya 

dalam berkomunikasi. Hal tersebut karena penduduk Surabaya memang 

berasal dari berbagai suku bangsa, seperti suku Jawa, Madura, dan Arab. 
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Keberagaman suku bangsa tersebut terkadang membuat penduduk Surabaya 

mencampuradukkan bahasa, misalnya bahasa campuran Jawa-Indonesia dan 

bahasa campuran Jawa-Madura.  

Dalam komunikasi sehari-hari, penduduk Surabaya sering menggu-

nakan partikel rek /rɛ ?/. Partikel tersebut berasal dari kata arek yang artinya 

anak. Selain rek, ada pula partikel lain yang juga sering digunakan oleh 

penduduk Surabaya, yaitu pertikel seh /seh/ dan ta /ta/.  Tidak hanya partikel, 

penduduk Surabaya juga sering menggunakan umpatan khas dalam berbagai 

suasana, seperti kata jancok /janco?/.  

 
2.5 Masyarakat Jawa 

Masyarakat Jawa atau orang Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan 

timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa (Suseno, 1984: 11). Orang Jawa sendiri 

membedakan diri mereka menjadi dua kelompok sosial, yaitu (1) wong cilik 

(orang kecil) yang terdiri dari sebagian besar massa petani dan mereka yang 

berpendapatan rendah di kota, dan (2) kaum priyayi yang terdiri dari kaum 

pegawai dan orang-orang intelektual.  

Selain kelompok sosial, orang Jawa juga dibedakan menjadi dua kelompok 

atas dasar keagamaan. Kedua kelompok tersebut memeluk agama Islam. Namun, 

golongan pertama masih berpegangan pada tradisi-tradisi Jawa pra-Islam dalam 

menjalani hidup. Golongan pertama disebut juga Jawa Kejawen. Sementara itu, 

golongan kedua berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam 

(Suseno, 1984: 12-13). Clifford Geertz menyebut kelompok pertama abangan, 

sedangkan kelompok kedua disebut santri. 
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Geertz (dalam Suseno, 1984: 38) menyatakan bahwa pola pergaulan atau 

interaksi dalam masyarakat Jawa—apapun golongan sosialnya—selalu didasari 

oleh dua kaidah, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan 

menyatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian 

rupa sehingga tidak sampai menimbulkan konflik. Sementara itu, prinnsip hormat 

menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan 

sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kedua 

prinsip tersebut bertujuan agar emosi-emosi yang dapat menimbulkan konflik 

yang terjadi dalam masyarakat dapat dicegah dan keharmonisan masyarakat tetap 

terjaga. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk selalu mawas diri dan 

menguasai emosi. 

Orang Jawa diharapkan agar dalam berbicara dan bertindak selalu 

memperhatikan reaksi lawan bicara agar tidak terjadi pertentangan atau konflik. 

Jika berbicara diharapkan bersuara tenang dan tanpa emosi sehingga lawan bicara 

dapat lebih kooperatif dan tidak terpancing emosi. Bagi orang Jawa, membuka 

perasaan hati begitu saja ketika berbicara dinilai negatif. Perbuatan yang 

dilakukan secara mendadak dan spontan dianggap sebagai tanda 

kekurangdewasaan. Lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada menimbulkan 

suasana tidak tenang. Kemampuan kontrol diri sangat diutamakan dalam 

berinteraksi. 

Satu keutamaan yang sangat dihargai oleh orang Jawa adalah 
kemampuan untuk memperkatakan hal-hal yang tidak enak secara 
tidak langsung. Berita yang tidak disenangi, peringatan-peringatan dan 
tuntutan-tuntutan jangan diajukan langsung kepada seseorang, 
melainkan harus dipersiapkan dulu dan dibungkus. Suatu pembicaraan 
yang beradab sering nampak iseng-iseng saja sebelum muncul sesuatu 
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yang berarti. Dengan demikian kedua belah pihak mendapat 
kesempatan untuk saling menjajagi dan untuk mempersiapkan diri 
secara emosional. Apabila akhirnya pembicaraan sudah sampai pada 
masalah yang sebenarnya, maka tidak ada bahaya besar lagi bahwa 
akan timbul reaksi-reaksi emosional (Suseno, 1984: 43). 

Bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat mencerminkan kehidupan 

sosial masyarakat tersebut. Begitu pula dengan bahasa Jawa, undha usuk atau 

tingkatan dalam bahasa Jawa menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sangat 

memperhatikan hubungan sosial antara pembicara dan lawan bicara berdasarkan 

kedudukan dan keakraban. Kedudukan ditentukan oleh banyak hal—kekayaan, 

keturunan, pendidikan, pekerjaan, usia, kekeluargaan, dan kebangsaan (Geertz, 

1983: 334). Tingkatan dalam bahasa Jawa dikenal dengan krama, madya, dan 

ngoko. Penggunaan krama, madya, atau ngoko mengacu pada tinggi-rendahnya 

kedudukan lawan bicara terhadap kedudukan pembicara ( Suseno, 1984: 62).  

2.6  Masyarakat Jawa di Kota Surabaya  

Etnis atau suku bangsa yang menempati wilayah kota Surabaya memang 

beragam. Namun, etnis yang paling mendominasi wilayah kota Surabaya adalah 

etnis Jawa. Masyarakat Jawa di Surabaya sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa 

pada umumnya. Masyarakat Jawa di Surabaya lebih bersifat egaliter. Hal tersebut 

disebabkan letak Surabaya jauh dari keraton yang menjadi pusat kebudayaan Jawa. 

Masyarakat Surabaya dikenal memiliki ciri khas mudah bergaul dan gaya bicara 

yang terbuka. Masyarakat Surabaya bagi sebagian orang mungkin tampak seperti 

bertemperamen kasar. Namun, hal tersebut tidaklah selalu demikian, sikap 

pergaulan masyarakat Surabaya sangat egaliter, terbuka, dan berterus terang.  
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Keegaliteran masyarakat Jawa di Surabaya bukan berarti masyarakat tidak 

mengenal undha usuk dalam berinteraksi. Masyarakat Jawa di Surabaya masih 

memperhatikan undha usuk, terutama bila berbicara dengan orang tua atau orang 

yang status sosialnya lebih tinggi, hanya saja pemakaian bahasa Jawa—madya 

dan krama—tidak sehalus bahasa Jawa di Yogyakarta.  

Bahasa Jawa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adalah bahasa 

Jawa dialek Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Boso Suroboyoan. Dialek 

ini dianggap dialek yang paling kasar. Namun, hal tersebut sebenarnya 

menunjukkan sikap tegas, lugas, dan terus terang. Sikap basa basi sepertinya tidak 

berlaku dalam kehidupan masyarakat Surabaya meskipun sebagian besar dari 

mereka asli etnis Jawa.  

Keberagaman etnis yang membaur dalam suatu wilayah tentu 

mempengaruhi penggunaan bahasa. Masyarakat Jawa tidak hanya menggunakan 

bahasa Jawa ketika berinteraksi. Penggunaan bahasa Jawa bisa jadi bercampur 

dengan bahasa lain, seperti bahasa Madura dan bahasa Arab.  

2.7 Gambaran Umum Kebahasaan Sumpah Serapah Masyarakat Jawa di 

Kota Surabaya 

Pada umumnya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa di kota 

Surabaya ketika bersumpah serapah adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan 

bahasa campuran Indonesia dan Jawa. Bila dibandingkan dengan bahasa 

Indonesia dan bahasa campuran, bahasa Jawa lebih dominan digunakan oleh 

masyarakat ketika bersumpah serapah. Bahasa Jawa yang digunakan oleh 

masyarakat pun cenderung pada bahasa Jawa dialek Surabaya. Masyarakat lebih 
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dominan menggunakan bahasa Jawa karena sumpah serapah lebih sering 

dituturkan dalam situasi informal. Situasi informal memungkinkan masyarakat 

atau penutur meluapkan perasaannya melalui kata-kata dalam bahasa yang biasa 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Sumpah serapah dilatarbelakangi oleh rasa marah atau sakit hati. Hal 

tersebut tentu mempengaruhi pilihan kata atau diksi ketika menuturkan sumpah 

serapah. Masyarakat cenderung memilih kata-kata atau diksi yang kasar atau yang 

secara makna menunjukkan adanya kegetiran. Selain itu, biasanya terdapat diksi 

khas dalam sumpah serapah, misalnya takdungakna dan mandar ‘semoga’. Diksi 

khas tersebut wajar digunakan karena seseorang yang menyumpahserapahi orang 

lain sama halnya dengan mendoakan atau mengharapkan sesuatu terjadi pada 

orang lain.   
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