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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1 Simpulan 

Sumpah serapah merupakan salah satu wujud luapan emosi yang dilakukan 

oleh masyarakat Jawa di kota Surabaya. Bentuk sumpah serapah diklasifikasikan 

menjadi tiga macam, yaitu sumpah serapah berbahasa Indonesia, sumpah serapah 

berbahasa Jawa, dan sumpah serapah berbahasa campuran Indonesia dan Jawa. 

Gaya bahasa yang digunakan cenderung sarkasme, yaitu gaya bahasa yang 

mengandung kegetiran dan tidak enak didengar. Gaya bahasa sarkasme 

ditunjukkan melalui penggunaan diksi yang mengacu pada kondisi yang buruk 

seperti penyakit, kecelakaan, mati, kere, dan gak selamet. Namun, sumpah 

serapah tidak selalu menggunakan diksi yang demikian. Kegetiran sumpah 

serapah dapat pula ditunjukkan oleh makna yang terkandung dalam sumpah 

serapah. Selain itu, sumpah serapah biasanya ditandai dengan penggunaan diksi 

khas seperti takdungakna, mandar, muga-muga, dan semoga. Diksi yang terdapat 

dalam sumpah serapah umumnya mengandung makna emotif dan makna konotatif 

karena menggambarkan perasaan penuturnya. Diksi tersebut sekaligus bermakna 

afektif apabila didengar oleh lawan tutur karena dapat menimbulkan berbagai 

macam reaksi dari lawan tutur, misalnya kata kere. Beberapa diksi juga harus 

dipahami secara kontekstual karena sumpah serapah menggunakan bahasa lisan. 

Sumpah serapah merupakan suatu peristiwa tutur. Dalam suatu peristiwa 

tutur  terdapat  delapan  komponen  tutur  atau  SPEAKING. Komponen S (Setting 
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atau latar) menunjukkan bahwa sumpah serapah dituturkan secara spontan 

sehingga tidak mengenal tempat dan waktu, sedangkan suasana saat terjadi 

sumpah serapah cenderung tegang. Komponen P (Participants atau peserta tutur) 

menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi peserta tutur sumpah serapah tanpa 

memandang hubungan dan status sosial. Komponen E (Ends atau tujuan tuturan) 

menunjukkan bahwa sumpah serapah bertujuan untuk meluapkan emosi, memberi 

pelajaran, membalas perbuatan, serta mengajukan protes terhadap seseorang. 

Komponen A (Act sequences atau bentuk dan isi ujaran) menunjukkan bahwa 

bentuk sumpah serapah bergantung pada isi tuturan. Apabila isi tuturan bukan 

untuk mengutuk atau mendoakan terjadinya hal buruk pada seseorang, penutur 

tidak akan menggunakan bentuk sarkasme. Komponen K (Key atau cara) 

menunjukkan bahwa cara penyampaian sumpah serapah beragam, ada yang pelan 

sekali atau bergeming, seperti orang bicara, dan berteriak. Masing-masing cara 

tersebut menggunakan nada tinggi. Komponen I (Instrumentalities atau media) 

menunjukkan bahwa media yang digunakan ketika bersumpah serapah adalah 

bahasa lisan. Komponen N (Norms atau norma) menunjukkan bahwa sumpah 

serapah cenderung mengabaikan norma karena terjadi secara spontan dan 

dilatarbelakangi oleh emosi. Komponen G (Genres atau kategori) menunjukkan 

bahwa sumpah serapah termasuk kategori doa, tetapi doa yang buruk. Sumpah 

serapah lebih dominan disampaikan secara monolog dibandingkan secara dialog.  

   
1.1 Saran 

Sumpah serapah dengan berbagai macam persepsi yang terdapat di 

dalamnya merupakan objek penelitian yang menarik dan belum banyak dilakukan. 
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Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian dengan objek serupa. 

Sumpah serapah dalam penelitian ini merupakan sumpah serapah yang dituturkan 

oleh masyarakat Jawa yang menempati wilayah kota Surabaya. Dengan demikian, 

peneliti-peneliti selanjutnya memiliki peluang untuk mengkaji sumpah serapah 

yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang menempati wilayah lain atau mungkin 

sumpah serapah yang dilakukan oleh masyarakat etnis lain.    
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