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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna kata-kata Cak 
Cuk yang mencerminkan ciri-ciri masyarakat Surabaya mulai dari bahasa dan 
budayanya, sehingga tercermin pada masyarakat yang memiliki karakter keras, 
lugas dan tidak bertele-tele pada etnis Jawa. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan 
metode simak dan catat. Dengan kajian etnolinguistik, penelitian ini 
mendeskripsikan tentang karakter masyarakat Surabaya pada produk suvenir Cak 
Cuk Kata Kata Kota Kita yang menggambarkan bahasa dan budaya masyarakat 
Surabaya pada tema Surabaya kota misuh, Surabaya kota bonek, Surabaya kota 
prostitusi, Surabaya kota buaya, Surabaya kota kuliner, dan Surabaya kota 
pahlawan. Kata-kata misuh yang terdapat dalam tema Surabaya kota misuh 
mengandung kosa kata yang mengacu pada keadaan, binatang, bagian tubuh, 
kekerabatan, aktivitas, profesi, dan benda-benda.  

 

Kata kunci : Etnolinguistik, Cak Cuk, Surabaya  
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DAFTAR LAMBANG 

 

Tanda-tanda yang digunakan penyajian hasil analisis data dalam penelitian, yaitu : 

1. Tanda kurung siku ([...]) : menyatakan unsur fonetis 

Selain unsur-unsur di atas, penyajian hasil analisis data dalam penelitian 
ini juga menggunakan lambang-lambang yang sebagian besar merupakan fonetis. 
Lambang-lambang fonetis yang digunakan dalam hasil penelitian yaitu:  

1. [a] /a/  : Vokal depan rendah tak bulat, misalnya [a p e l] ‘apel’ 

2. [i] /i/  : Vokal depan atas keras tidak bulat, misalnya [b i r u] ‘biru’ 

3. [u] /u/ : Vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, 

 misalnya [s u r a t] ’surat’ 

4. [e] /e/ : Vokal madya atas depan semi tertutup tak bulat, 

  misalnya [s a t e] ‘sate’ 

5. [Ɛ] /e/ : Vokal madya bawah depan semi terbuka tak bulat,  

  misalnya [n Ɛ n Ɛ ˀ] ‘nenek’ 

6. [ǝ] /e/ : Vokal madya tengah semi terbuka tak bulat, 

  misalnya [s ǝ r a m] ‘seram’ 

7. [o] /o/  : Vokal madya atas belakang semi tertutup bulat, 

  misalnya [s o t o] ‘soto’ 

8. [Ͻ] /o/ : Vokal madya bawah belakang semi terbuka bulat, 

  misalnya [l ç N ç r] ‘longor’ 

9. [dh]/dh/: Hambat letup apiko-dental bersuara, 
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  misalnya [dhuhur] ‘dhuhur’ 

10. [/] /?/ : Hambat glotal tak bersuara, misalnya [salaˀ] ‘salak’ 

11.  [ŋ] /ng/: Sengau dorso-velar bersuara, misalnya [t a ŋ a n] ‘tangan’ 

12. [ñ] /ny /: Sengau medio-palatal bersuara, misalnya [s i ñ a l] ‘sinyal’ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Surabaya dikenal sebagai masyarakat yang lugas dan 

sederhana. Kota Surabaya juga merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, selain itu 

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesa setelah Jakarta dan secara tidak 

langsung masyarakat dituntut untuk melakuakan persaingan yang ketat untuk 

memperoleh kehidupan layak. Indikator kehidupan yang layak dapat dilihat dari 

bidang pendidikan, pekerjaan hingga perdagangan. Persaingan tersebut 

menjadikan karakteristik masyarakat Surabaya untuk bekerja, berpikir serta 

berusaha lebih keras guna memperoleh kehidupan yang layak. Karakteristik 

masyarakat Surabaya terbentuk menjadi karakter masyarakat yang keras, hal ini 

sesuai idiologinya yaitu siapa yang lebih keras atau lebih giat disitulah 

pemenangnya dan para pemenang tersebut adalah masyarakat yang dapat berguna 

atau masyarakat yang dapat hidup dikerasnya kota Surabaya (Arif Junianto,2012). 

Perilaku tersebut salah satunya mempengaruhi bahasa yang digunakan sehari hari 

masyarakat di Surabaya.  

Diketahui bahwa bahasa memiliki sifat yang tidak netral didalamnya, 

sehingga selalu ada maksud dan sebuah kepentingan dibalik seseorang yang 

menggunakan bahasa tersebut (Abdul Chaer, 2003). Masyarakat Surabaya 

mempunyai karakter yang keras. Sebagaimana kebanyakan karakteristik 

masyarakat pesisir, pemaknaan keras sebenarnya lebih pada sikap pantang 
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menyerah, ngeyel dan teguh mempertahankan pendapat serta prinsip sebagai 

manifestasi harga dirinya. Idiologi yang keras pada masyarakat Surabaya juga 

tercermin pada cara mereka berinteraksi. Dalam berinteraksi, masyarakat 

Surabaya lebih menyukai bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Perilaku 

berbahasa masyarakat Surabaya tersebut memberikan kesan keras bila 

dibandingkan dialek yang lain khususnya dialek dari bahasa Jawa.  

Jika menelisik dari sejarah kota Surabaya dan kebudayaan di Surabaya, 

Surabaya dikenal dengan budaya arek. Arek memiliki makna yaitu anak yang 

mana dapat diartikan arek adalah anak muda. Dimana anak muda bisa 

diidentikkan sebagai sebuah generasi penerus bangsa yang masih memiliki jiwa 

semangat yang tinggi dan lebih ber api-api. Menurut Brown dan Yule (1996:3) 

sebagian besar interaksi manusia sehari-hari ditandai dengan pemakaian bahasa 

yang interpersonal dan bukan personal. Interaksi interpersonal dapat berjalan 

dengan baik jika antar-individu memahami latar budaya masing-masing. Selain 

itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan. Sejarah mengatakan jika 

pada tanggal 10 November 1945 tentara sekutu dapat dikalahkan oleh arek-arek 

suroboyo yang berani tanpa mengenal takut mengusir para tentara sekutu dari kota 

Surabaya sehingga menunjukkan bahwa karakter masyarakat yang keras dan tidak 

mengenal takut terlebih pada pengaruh bahasa masyarakat Surabaya sejak zaman 

penjajahan.  

Pemuda Surabaya juga tidak kenal takut dalam mempromosikan kota 

Surabaya dengan membuat sebuah produk suvenir “Cak Cuk Kata Kota Kita”. 

Cak Cuk dapat bermakna sebagai umpatan. Kata cak berarti sapaan untuk kakak 
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laki-laki sedangkan cuk berasal dari kata jancuk sebagai umpatan atau ngencuk 

yang berarti disetubuhi. Secara garis besar umpatan adalah bahasa khas dari kota 

Surabaya. Pada penelitian ini, peneliti mencoba utuk menjelaskan sebuah produk 

yang dengan sangat bangganya mengemukakan umpatan-umpatan khas dari 

Surabaya melalui sebuah produk suvenir. selain sebagai umpatan, kata cuk juga 

berfungsi sebagai sebuah sapaan sehingga kata jancuk dalam dialek suroboyoan 

mengalami perluasan makna. 

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya dengan kekayaan alam 

dan budayanya, misalnya saja kaya akan flora dan faunanya atau kaya akan 

bahasa dan adat istiadatnya. Dengan situasi tersebut, memungkinkan daya tarik 

wisatawan untuk berlibur semakin besar. Berbicara soal wisatawan, pasti tidak 

jauh dari pusat oleh-oleh yang selalu tidak luput dikonsumsi oleh para wisatawan. 

Pada umumnya, oleh-oleh atau suvenir selalu menggambarkan kebudayaan atau 

kekayaan alam yang sangat populer dilokasi wisata tersebut. Cak Cuk Kata Kata 

Kota Kita adalah sebuah produk suvenir yang sangat terkenal di Kota Surabaya. 

Produk tersebut menjual beraneka ragam barang-barang suvenir, mulai dari t-

shirt, jaket, sticker, gantungan kunci, gelas, dan lain-lain. Jika di Yogyakarta 

terkenal dengan Dagadu atau di Bali juga terkenal dengan Jogernya, Surabaya 

terkenal dengan Cak Cuk-nya. Di sini dapat disimpulkan bahwa Surabaya 

memang cocok sebagai destinasi para wisatawan mulai dari lokal hingga 

domestik.  

Cak Cuk sebagai produsen oleh-oleh menuangkan ide pemikirannya yang 

berupa kebanggaan-kebanggaan masyarakat Surabaya, mulai dari objek wisata, 
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bangunan-bangunan bersejarah, dan kodisi sosial masyarakat surabaya. Namun, 

hampir sama dengan Joger yang terdapat di Bali, Cak Cuk secara jujur dan lugas 

menggambarkan kota Surabaya tidak hanya pada sudut pandang positif namun 

juga negatif dan mungkin lebih banyak dijumpai yang negatif walaupun Cak Cuk 

mengemasya dengan gaya pleseten. Kata-kata yang terdapat pada Cak Cuk selalu 

memberikan sebuah informasi dengan tujuan memperkenalkan ciri khas kota 

Surabaya, misalnya Surabaya sebagai kota buaya, Surabaya sebagai kota bonek, 

Surabaya sebagai kota misuh, Surabaya sebagai kota pahlawan, Surabaya sebagai 

kota kuliner, dan Surabaya sebagai kota prostitusi atau esek-esek.  

Dalam penelitian ini akan disajikan deskripsi mengenai bentuk, makna 

serta kata-kata yang ada di dalam produk Cak Cuk Kata Kata Kota Kita. 

Penelitian dengan analisis etnolinguistik dan semantik pada Cak Cuk sangatlah 

penting guna mengetahui bagaimana karakter masyarakat Surabaya jika ditinjau 

dari bahasa dan budayanya. Dengan kajian linguistik dapat diwujudkan dengan 

berupa kata atau kalimat yang juga terdapat dalam produk tersebut sehingga 

melatarbelakangi adanya sebuah refleksi pada Cak Cuk tentang bahasa dan 

budaya masyarakat surabaya. Bahasa dan budaya masyarakat Surabaya tersebut 

memiliki ciri-ciri pada karakteristik masyarakat surabaya  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah bentuk dan makna kata-kata produk Cak Cuk Kata 

Kota Kita ? 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRODUK KATA-KATA YOGI ARTON MARAWIRANU



5 

 

 

 

2. Bagaimanakah hubungan Cak Cuk Kata Kota Kita dengan bahasa dan 

budaya yang mencerminkan karakter masyarakat Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umun Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan bahasa dan budaya 

masyarakat Surabaya yang mencerminkan karakter masyarakat sebagai 

masyarakat yang keras. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan bentuk dan makna kata-kata Cak Cuk Kata Kota Kita 

2. Mendeskripsikan hubungan Cak Cuk Kata Kota kita dengan bahasa 

dan budaya yang mencerminkan karakter masyarakat Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam penelitian 

linguistik terutama pada perkembangan ilmu etnolinguistik dan semantik. Serta 

diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan khususnya bagi para 

pembaca : 
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1. Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang 

bagaimana ciri-ciri bahasa masyarakat Surabaya dan karakteristik 

budaya masyarakat Surabaya 

2. Menambah wawasan bagaimana mendayagunakan kata-kata untuk 

industri kreatif 

3. Memberi motivasi kepada mahasiswa yang mengadakan penelitian 

sejenis, agar dapat dikembangkan lebih lanjut. 

4. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kata-kata Cak Cuk 

Kata Kata Kota Kita dalam memperkenalkan kota Surabaya. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Novita (2004), meneliti “Makna Doa-Doa dan Perlengkapan Sajian 

Perayaan Tahun Baru Imlek Sebuah Tinjauan Semantik”. Makna budaya yang 

terdapat pada doa-doa perayaan tahun baru Imlek mengenai konsep-konsep 

tentang ajaran agama Konghucu. Selain doa, juga dijelaskan bahwa dalam 

perayaan tahun baru Imlek digunakan perlengkapan sajian yang berupa makanan, 

kue-kue, dan peralatan upacara serta warna-warna tertentu yang menyimbolkan 

usaha manusia untuk berkomunikasi dan representasi dari kebudayaan masyarakat 

Tionghoa beragam Konghucu. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian kali ini yaitu sama-sama membahasa tentang makna pada sebuah 

karakteristik kebudayaan. Dengan kajian yang sama pula yaitu semantik, 

penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu selain pada 
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objek yang digunakan, metode yang digunakan pada peneltian tersebut adalah 

metode deskriptif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif.  

Purwantono (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Pemaknaan Gambar 

dan Tulisan Pada Kaos (Studi Semiotik Pemakaan Tulisan dan Gambar Kaos Cak 

Cuk Surabya Seri ‘Visit Porong’)” berisi tentang akar permasalahan mengenai 

belum tuntasnya ganti untung bagi para korban lumpur panas Lapindo hingga saat 

ini, yang banyak mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk produsen kaos Cak 

Cuk Surabaya. Ide kritik sosial tersebut mereka coba tuangkan dalam desain kaos 

Cak Cuk Surabaya dengan tema “Visit Porong”. Teori yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah teori semiotik Carles Sanders Pierce. Berdasarkan teori 

semiotik Carles Sanders Pierce, maka desain gambar dan tulisan tersebut diteliti 

berdasarkan pengelompokan tanda Pierce, sehingga pada penelitian tersebut dapat 

diperoleh sebuah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pada 

desain kaos Cak Cuk Surabaya seri “Visit Porong”. Maka dapat dimaknai bahwa 

para korban lumpur panas Sidoarjo menanti bantuan dari pihak-pihak yang 

seharusnya bertanggung jawab. Walaupun sama-sama menggunakan objek Cak 

Cuk untuk diteliti penelitian ini memiliki perbedaan yaitu lebih menitik beratkan 

bagaimana Cak Cuk memiliki pola pikir kritis dan gaya bahasa sindiran sindiran 

yang dapat menyinggung pihak-pihak terkait dan juga menjadikan ciri-ciri 

masyarakat surabaya yang memiliki karakter lugas dan apa adanya. 

Saraswati (2009), dalam skripsinya yang berjudul “JANCUK (Studi 

Etnolinguistik Makna Kata Dalam Bahasa Suroboyoan)”. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif dengan alasan lebih melakukan penekanan pada 
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wawancara dan observasi dalam pemaparan data. Kesimpulan dari hasil peelititan 

tersebut yaitu mendapatkan beberapa bentuk pemaknaan dari kata jancuk selain 

sebagai sapaan dan umpatan. Penelitian tersebut memakai objek yaitu masyarakat 

kota Surabaya khsusnya perkampungan atau daerah-daerah yang dianggap sudah 

ada sejak masa kolonial dan masih mempertahankan karakteristik asli masyarakat 

Surabaya terutama pada segi kebahasaannya. Penelitian tersebut memiliki 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian kali ini yaitu perbedaannya terletak 

pada objek dan sudut pandang penelitian, jika pada penelitan Dwi Saraswati yang 

berjudul berjudul “JANCUK (Studi Etnolinguistik Makna Kata Dalam Bahasa 

Suroboyoan)” memakai objek langsung masyarakat Surabaya berbeda dengan 

penelitian kali ini yang memakai objek Cak Cuk sebagai sebuah implementasi 

pada masyarakat Surabaya. 

Subiyatningsih (2011), dalam jurnal yang berjudul “Basa Suroboyoan 

dalam Suvenir Cak Cuk: Cermin Identitas Penuturnya” menjelaskan bagaimana 

produk Cak Cuk berisi pesan moral,sindiran, dan kritik sosial terhadap kondisi di 

Surabaya dan Indoesia pada umumnya. Pembahasan pada jurnal tersebut 

menjelaskan bahwa bahasa suroboyoan dalam suvenir Cak Cuk adalah cermin 

identitas penuturnya dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskriptif. Persamaanya dengan penelitian kali ini adalah sama-sama 

menggunakan Cak Cuk sebagai objeknya dan sama-sama menganggap bahwa 

bahasa yang digunakan Cak Cuk merupakan cerminan dari masyarakat Surabaya. 

Pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini, perbedaannya 

terletak pada lebih detailnya pembahasan terhadap bahasa Suroboyoan yang 
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tertuang pada desain Cak Cuk terutama pada kata-kata umpatan dan tidak adanya 

pembahasan tentang desain produk Cak Cuk yang bertema Surabaya kota 

prostitusi dan Surabaya kota kuliner. 

Tarjono (2011), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Kaos Cak 

Cuk Surabaya". berisi tentang karakteristik masyarakat Surabaya yang berani dan 

tidak canggung dalam urusan yang berbau pornografi dan pornoaksi. Penelitian 

tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama megangkat Cak Cuk sebagai objek 

kajian didalamnya. Perbedaannya, pada Skripsi Tauchid Yuni Tarjono 

mengguanakan teori tentang semiotika produk. Selain itu terdapat juga perbedaan 

berupa tidak adanya pembahasan tentang karakteristik kebahasaan masyarakat 

Suarabaya. Sumber data yang dipilih hanyalah meliputi Cak Cuk Kata Kata Kota 

Kita yang bertemakan Surabaya kota prostitusi dan Surabaya kota buaya. 

1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Etnolinguistik 

 Istilah etnolinguistik berasal dari kata etimologi yang berarti ilmu yang 

mempelajari tentang suku-suku dan linguistik yang berarti ilmu yang mengkaji 

tentang seluk beluk bahasa keseharian manusia atau disebut juga ilmu bahasa 

yang lahir karena adanya penggabungan antara pendekatan yang biasa dilakukan 

oleh para ahli etnologi dengan pendekatan linguistik (Sudaryanto, 1996:9). 

Etnolinguistik atau yang juga disebut dengan antropolinguistik adalah studi yang 

berusaha untuk mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan 

kebudayaan pada umumnya. Studi bidang ini berusaha menelaah seluk-beluk 

aneka pemakaian bahasa dengan pola kebudayaan masyarakat tertentu untuk 
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mencari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan pada 

umumnya sehingga etnolinguistik kerap mempelajari berbagai ciri kebahasaan 

dari suku-suku bangsa beserta persebarannya. Sepeti yang diungkapkan Sapir-

Whorf (1956) Bahasa merupakan media utama untuk memasuki suatu masyarakat 

bahasa sehingga dalam praktiknya studi mengenai kebudayaan manusia dan 

bahasa alamiah manusia memiliki kaitan yang sangat erat, Edward Sapir juga 

berpendapat studi bahasa-bahasa selalu tidak lepas dengan hubungan keseluruhan 

konteks kebudayaan. Jadi, studi etnolinguistik merupakan metode dalam 

penelitian pada masyarakat tutur tertentu untuk memperoleh gambaran pemakaian 

bahasa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

1.6.2 Semantik 

 Kata semantik dalam bahasa Yunani yaitu sema adalah kata benda yang 

berarti “tanda” atau “lambang” dan kata kerjanya adalah semaino  yang berarti 

“menandai” atau “melambangkan”. Seperti yang dikemukakan Ferdinand de 

Sausure (1996) yaitu yang terdiri dari (1) komponen yang mengartikan, yang 

berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan atau 

makna dari komponen yang pertama tersebut. Kedua komponen tersebut 

merupakan tanda atau lambang; sedangkan yang ditandai atau dilambanginya 

adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal 

yang ditunjuk.  

 Cak Cuk Kata Kata Kota Kita adalah produk asli Surabaya yang 

didalamnya banyak mengandung sebuah makna. Tak jarang jika seseorang yang 

tidak mengetahui seluk beluk kota Surabaya tidak mengetahui makna dari kata-
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kata atau slogan yang tertuang disebuah produknya. Seperti tujuan peeliti yang 

sudah dipaparkan, peneliti menggunakan analisis semantik dikarenakan semantik 

adalah telaah makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang 

menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan 

pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik 

mencakup makna-makna kata, perkembangannya dan perubahannya. (Tarigan, 

1985 : 7). Jadi semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna sebuah 

kata. Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk 

bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik 

dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bahwa semantik itu 

adalah bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam 

bahasa.  

 Dalam pemaknaan sebuah kata atau bahasa, makna adalah pengertian atau 

konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. setiap tanda 

linguistik terdiri dari dua unsur. Ferdinand de Saussure mengemukakan bahwa 

setiap tanda linguistik terdapat dua unsur yaitu, yaitu (1) yang diartikan 

(signified), dan (2) yang mengartikan (signifier). Yang diartikan (signified) 

sebenarnya tidak lain pada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi, 

sedangkan yang mengartikan (signifier) tidak lain adalah bunyi itu yang terbentuk 

dari fonem-fonem bahasa. Jadi dengan kata lain setiap tanda linguistik terdiri dari 

unsur bunyi dan unsur makna. Jadi dengan kata lain setiap tanda linguistik terdiri 

dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam-bahasa 
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(intralingual) yang biasanya merajuk atau mengacu kepada sesuatu referen yang 

merupakan unsur luar-bahasa (ekstralingual). 

1.6.2.1 Makna Leksikal dan Gramatikal 

 Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina 

leksikon. Satuan dari leksiko adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang 

bermakna. Dengan kata lain jika leksikon kita samakan dengan kosakata atau 

perbendaharaan kata, maka leksem dapat disamakan dengan kata. Dengan 

demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, 

berarti leksem, atau bersifat kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna leksikal 

merupakan makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan 

hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam 

kehidupan kita (Chaer,1994). Misal kata buaya, makna leksikalnya adalah 

sebangsa binatang reptil yang dapat hidup di air dan di darat. Makna ini tampak 

jelas dalam kalimat Buya tersebut dapat berenang di sungai dengan sangat cepat, 

atau Jika di darat, buaya tersebut berjalan dengan lambat.  

 Berbeda dengan makna leksikal, makna gramatikal adalah makna yang 

hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, reduplikasi, 

dan komposisi (Chaer,1994). Proses afiksasi awalan ter- pada kata tangkap dalam 

kalimat Buaya tersebut pada akhirnya tertagkap oleh warga, melahirkan makna 

‘dapat’ dan dalam kalimat Ketika nelayan menebar jala, buaya itu tertangkap. 

Kalimat tersebut melahirkan makna gramatikal ‘tidak sengaja’.  
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1.6.2.2 Makna Refrensial dan Nonrefrensial 

 Dalam bidang semantik istilah yang biasa digunakan  untuk tanda 

linguistik itu adalah leksem, yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang 

merupakan satuan bermakna (Harimurti 1982: 98). Di dalam semantik, makna 

memiliki dua perbedaan yaitu, makna referensial dan makna nonreferensial. 

Makna referensial adalah makna yang memiliki rujukan referen, contoh pada kata 

buaya. Kata tersebut mempunyai referen yang dapat diartikan seekor binatang 

reptil. Berbeda dengan makna referensial, makna nonreferensial adalah makna 

yang tidak merujuk pada sebuah referen. Contohnya pada kata karena. Kata 

tersebut adalah kata yang bermakna nonreferensial karena tidak meruju pada 

sebuah referen. 

1.6.2.3 Makna Denotatif dan Makna Konotatif 

 Pada dasarnya makna denotatif adalah makna yang sama dengan makna 

referensisal. Sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang 

sesuai dengan hasil observasi menurut alat indra. Jadi makna denotatif ini 

menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi 

sering disebut sebagai makna yang sebenarnya (Chaer,1994).  

 Berbeda dengan denotatif, makna konotatif adalah makna yang 

mempunyai konotasi. Aspek dari konotasi tersebut adalah nilai rasa, baik positif 

maupun negatif. Namun, jika makna tersebut tidak memiliki nilai rasa maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak memiliki konotasi. Akan tetapi tidak selamanya jika 

tidak memiliki nilai rasa tidak memiliki makna konotasi, hal tersebut dapat juga 

dikatan berkonotasi netral. Kesimpulannya makna konotatif dapat juga berubah 
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dari waktu ke waktu. Misal pada kata ceramah, kata ini mempunyai makna 

konotasi negatif yaitu cerewet, dengan bergantinya waktu ke waktu makna 

tersebut beralih ke yang lebih positf yaitu menasehati. 

1.6.3 Kata Umpatan dan Makian 

 Pada sebuah masyarakat tentunya memiliki banyak sekali kelas sosial dan 

strata sosial didalamnya, namun di kota Surabaya seakan-akan strata dan kelas 

sosial tersebut hilang jika dilihat dengan cara masyarakat Surabaya berbahasa. 

Walaupun pada masyarakat Surabaya sebenarnya strata sosial dan kondisi sosial 

masih mempegaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi. Namun pada kondisi 

lapangan, bahasa yang digunakan masyarakat Surabaya terkesan kasar tanpa 

melihat unsur kelas sosial, laki-laki, wanita, tua, muda, hinggga dari golongan 

terdidik maupun non terdidik. Yang paling menonjol dalam perilaku berbahasa 

masyarakat Surabaya adalah umpatan dan makian. Bisa diketahui, masyarakat 

Surabaya lebih menyukai bahasa yang lugas dan semena-mena tanpa 

memperhitungkan referen yang ada. Misalnya makmu kiper, yang artinya adalah 

ibumu seorang penjaga gawang. Kendatipun dalam berkomunikasi, manusia pada 

umumnya berinteraksi untuk membina kerja sama antar sesamanya dalam rangka 

membentuk, mengembangkan, dan mewariskan kebudayaannya dalam artian yang 

sesluas-luasnya, ada kalanya atau mungkin seringkali bahkan, manusia berselisih 

paham atau berbeda pendapat dengan yang lainnya. Dalam semua situasi teresbut, 

pada umumnya setiuasi terakhir adalah situasi yang paling cocok untuk 

menggunakan kata-kata kasar atau meggunakan umpatan. Namun pada 

masyarakat Surabaya yang menggunakan dialek Surabaya semua situasi tersebut 
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selalu menggunakan umpatan dalam berkomunikasi. Ahli Sosiologi Donna Eder 

dan ahli sosiolinguistik Kristin Hassund (Tannen, 2002:184-187) menemukan 

bahwa pemakain kata-kata umpatan, hinaan, ejekan dan tuturan sejenisnya di 

antara wanita-wanita kelas pekerja atau dibawahnya sangat lazim, dan 

penggunaannya merupakan simbol keakraban.   

 (Wijana, 2006:119-125) merumuskan tentang referensi umpatan Bahasa 

Indonesia terbagi menjadi delapan rumusan. Disebutkan rumusan tersebut 

bertumpu pada sebuah acuan referen diantaranya: 

1. Keadaan. 

Kata-kata yang menunjukkan keadaan yang tidak menyenangkan agaknya 

merupakan satuan lingual yang paling umum dimanfaatkan untuk 

mengungkap umpatan dan makian. Misalnya gila, sinting, bodoh, tolol, 

dan sebagainya. 

2. Binatang. 

Adjektiva-adjektiva yang digunakan untuk mengekspresikan umpatan dan 

makian secara langsung mengacu sifat-sifat individu yang digunakan 

sasarannya, satuan-satuan lingual yang referensinya binatang 

pemakaiannya bersifat metaforis. Misalnya anjing, babi, buaya, dan lain 

sebagainya. 

3. Makhluk halus. 

Makhluk halus adalah makhluk yang mempunyai referen sebagai makhluk 

yang sangat menyeramkan. Tak jarang makhluk halus digunakan sebagai 

sebuah umpatan dan makian seperti setan, iblis, tuyul, dan lain sebagainya. 
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4. Benda-benda. 

Benda-benda yang digunakan dalam umpatan dan makian juga megacu 

pada referen benda-benda yang tidak berguna atau menjijikkan misalnya 

tai, tai kucing, sampah dan lain sebagainya. 

5. Bagian Tubuh. 

Anggota tubuh yang lazim digunakan untuk mengekspresikan umpatan 

dan makian adalah anggota tubuh yang erat kaitannya dengan dengan 

aktivitas seksual karena aktivitas ini sangat bersifat personal. Misalnya 

kontol, puki, jembut, dan lain sebagainya. 

6. Kekerabatan. 

Kekerabatan mengacu pada referen individu-individu yang dihormati jadi 

unsur makian ini ditujukan seseorang yang dihormati. Misalnya memanya 

ini jalan nenek moyngmu? 

7. Aktivitas. 

Sejauh yang berhubugan dengan aktivitas, dua buah kata umpatan dan 

makian yang ditemukan mengacu pada aktivitas seksual. Dilihat dari afiks 

yang digunakan yaitu di-. Misalnya umpatan dalam baha jawa khususnya 

Jawa Timur umpatan diamput, diancuk sering digunakan yang artinya di 

setubuhi. 

8. Profesi. 

Profesi seseorang terlebih profesi yang rendah atau profesi yang dianggap 

memalukan dan diharamkan menjadi referen sebuah umpatan dan makian. 

Misalnya saja dasar lonte, bajingan, sundal kamu!, dan lain sebagainya.   
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih 

dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif merupakan ciri-

ciri data akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri. Data digambarkan sesuai 

dengan hakikatnya yaitu ciri-ciri aslinya (Djajasudarma, 2010: 16-17). Metode 

penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat 

diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian 

kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Ciri penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian tersebut tidak mempertimbangkan benar salahnya 

bahasa oleh penutur. 

 Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala 

sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat 

sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini 

memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. 

Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang. 

1.7.1 Sumber data 

Sumber data yang digunakan peneliti adalah kata-kata yang sudah 

dicetuskan Cak Cuk Kata Kata Kota Kita sebagai produk suvenirnya. Sementara 

kata-kata Cak Cuk bisa ditemui di toko resmi Cak Cuk. Disamping itu data juga 
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diperoleh dari media sosial seperti facebook, twitter, instagram Cak Cuk Kata 

Kata Kota. Berikut ini data berupa kata-kata atau slogan Cak Cuk sebagai sumber 

data penelitian. Dalam pengklasifikasian, Cak Cuk dibagi menjadi beberapa tema 

tulisan. Duantaranya adalah Cak Cuk yang menunjukkan Surabaya kota jancuk, 

Surabaya kota prostitusi, Surabaya kota bonek, Surabaya kota buaya, dan 

Surabaya kota kuliner. 

1.7.2 Metode Pustaka 

Metode pustaka adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian bahasa, salah satu metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode simak. 

Metode simak merupakan metode memperoleh data dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa. Penyimakan penggunaan bahasa dapat dilakukan terhadap 

data lisan maupun tertulis (Mahsun, 2005:90).   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, metode simak diwujudkan 

lewat teknik dasar dan teknik lanjutan pula. Adapun teknik lanjutan yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu teknik catat.  

Pada metode penyimakan digunakan teknik simak dan teknik catat. Secara 

rinci teknik penyimakan (observasi) dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap obyek secara tidak langsung (Indirect Observation), yaitu 

pengamatan yang dilakukan melalui perantara suatu alat atau cara, misalnya 

dengan membaca dan memahami isi yang ada didalam kata-kata atau slogan Cak 

Cuk, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi obyek 
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pengamatan. Pengumpulan data diperoleh dengan cara menyimak di toko resmi 

Cak Cuk atau melihat melalui media sosial resmi Cak Cuk serta mengambil data 

dari penelitian-penelitian yang memiliki objek sama sebelumnya. 

1.7.3 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

menjelaskan bentuk dan makna kata-kata Cak Cuk Kata Kata Kota Kita. Analisis 

data dilaksanakan sesudah data yang terjaring diklasifikasikan. Klasifikasi data itu 

dilakukan sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Yang perlu diperhatikan 

adalah hasil klasifikasi data itu harus memberikan manfaat dan kemudahan dalam 

pelaksanaan analisis data. Teknik analisis data sesuai dengan judul “Produk Kata-

Kata Industri Kreatif Cak Cuk Kata Kata Kota Kita: Kajian Etnolinguistik” 

penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data yaitu kumpulan kata-kata yang didapat dari 

berbagai sumber. 

2. Menyeleksi data, yaitu memilih dan memilah data yang perlu dianalisis 

3. Mendeskripsikan data, yaitu menguraikan data disertai penjelasan dan 

pembahasannya. 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Pada penelitian ini, berikut merupakan operasionalisasi konsep yang telah 

dirumuskan : 

Etnolinguistik : Cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

hubungan antara bahasa dan budaya suatu 

etnis. 
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Semantik : Istilah pada kajian liguistik yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda 

linguistik dengan hal-hal yang ditandainya 

atau dengan kata lain, bidang studi dalam 

linguistik yang mempelajari makna atau arti 

dalam bahasa. 

Bentuk dan Makna : Sesuatu yang saling berhubungan dalam 

kajian semantik. Bentuk yang dimaksud 

adalah struktur atau tanda pada kalimat 

hingga frasa agar dapat memahami makna 

dari bentuk tersebut. 

Cak Cuk Kata Kata Kota Kita : Sebuah produk suvenir asli surabaya yang 

selalu mengangkat tentang tema budaya dan 

bahasa masyarakat Surabaya. 

Makian : Menurut KBBI, Makian berarti kata keji 

yang  diucapkan karena marah dan 

sebagainya. Kata makian bersifat lebih 

mengacu pada situasi dan kondisi.  

Umpatan :  Menurut KBBI, perkataan keji (kotor dan 

sebagainya) yang diucapkan karena marah 

(jengkel, kecewa, dan sebagaiya). Kata 

umpatan lebih bersifat sesuatu yang 

melenceng dengan situasi dan kondisi. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRODUK KATA-KATA YOGI ARTON MARAWIRANU



21 

 

 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah urutan peneliti dalam menuliskan hasil 

penelitiannya. Adapun hasil penelitian ini dituliskan terbagi atas empat bab, yaitu 

1. Bab I adalah Pendahuluan. Pada Bab I terbagi menjadi subbab, yakni 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II adalah Gambaran umum objek penelitian, yaitu 

mendeskripsikan tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan teori 

penelitian. 

3. Bab III adalah Analisis Data, yaitu menjelaskan tentang data-data 

yang ditemukan kemudian dipaparkan dengan menganalisis data-data 

tersebut. 

4. Bab IV adalah Kesimpulan, yaitu menjelaskan tentang apa yang 

didapat dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan hasilnya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Kota Surabaya 

Sejak awal berdirinya, Surabaya memiliki sejarah panjang yang terkait 

dengan nilai-nilai heroisme. Surabaya adalah etimologi dari nama Sura dan 

Buaya, Sura yang berarti berani dan Baya berarti bahaya. Konon, di Surabaya 

terjadi pertempuran antara hewan buas yaitu ikan Sura dan Buaya. Namun cerita 

tersbut hanya menjadi sebuah dongeng anak-anak untuk mengenalkan kota 

surabaya sejak dini. Dari cerita tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi 

geografis Surabaya memiliki banyak aliran sungai. Hal ini dikarenakan letak 

Surabaya terdapat di pesisir laut jadi tak salah jika Surabaya memiliki aliran 

sungai yang sangat banyak. Selain itu, Surabaya juga juga dikenal dengan kota 

pahlawan hingga saat ini karena kental dengan perjuangan dalam sebuah 

pertempuran. Misalnya perjuangan Raden Wijaya melawan bangasa Mongol yang 

dipimpin oleh Kubilai Khan pada tahun 1293 hingga perjuangan masyarakat 

Surabaya dalam pertempuran melawan tentara sekutu pada 10 november 1945.  

2.1.1 Surabaya Sebelum Masa Kolonial 

Surabaya sudah ada sejak sebelum masa kolonial, hal tersebut dapat 

dibuktikan pada prasasti dan naskah yang sudah diteliti sehingga sudah 

melahirkan banyak hipotesis yang menjelasakan surabaya masa pra kolonial. 

Misalnya saja prasasti trowulan I yang berangka 1358 M. Dalam prasasti tersebut 

dijelaskan Surabaya yang bernama Churabayaa dalam prasasti tersebut adalah 
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desa yang berada di tepian sungai Brantas sebagai salah satu tempat penyebrangan 

penting di sungai Brantas. Selain di ceritakan pada prasasti, Surabaya juga 

diceritakan dalam sebuah naskah Pujasassra Negara Kertagama yang ditulis oleh 

oleh Mpu Prapanca tentang perjalanan pesiar Baginda Hayam Wuruk pada tahun 

1365 dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir). Menurut hipotesis Van Faber 

Surabaya didirikan tahun 1275 M oleh Raja Kertanegara sebagai tempat 

pemukiman baru bagi prajurit yang berhasilmenumpas pemberontakan 

Kemuruhan tahun 1270 M. Hipotesis lain mengatakan bahwa Surabaya dulu 

bernama Ujung Galuh. 

Pada intinya, Surabaya selalu berkaitan dengan sebuah perjuangan. 

Walaupun dari masa kemasa cerita perjuangan tersebut berbeda-beda namun kata 

Surabaya selalu tidak terlepas dari makna sebuah perjuangan. Mulai dari 

perjuangan mengalahkan bangsa tar tar ataupun perjuangan Sawunggaling sebagai 

utusan Majapahit untuk mengalahkan pengusa Ujung Galuh Jayengrono. Selain 

itu secara filosofis, lambang kota surabaya melambangkan sebuah perjuangan 

perlawanan antara Sura dan Buaya.  

2.1.2 Surabaya Masa Kolonial 

Pada masa kolonial, Surabaya sudah menjadi daerah kekuasaan Belanda 

sejak abad ke-17. Hal ini dibuktikan bahwa secara resmi VOC (Verrenigde Oost 

Indische Compagnie) menjadikan Surabaya sebagai bagian dari kekuasaannya 

setelah melakukan perjanjian dengan Mataram yang salah satu isinya adalah VOC 

diberikan kekuasaan mendirikan benteng di seluruh wilayah Jawa khususnya 

Surabaya. Hingga masa kedudukan Belanda selesai, Surabaya beralih kekuasaan 
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di tangan Jepang. Mulai dari sistem pemerintahan hingga bahasa bahasa rersmi 

yang digunakan beralih dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang. Dapat 

disimpulkan perlawanan masyarakat Surabaya melawan penjajahan Belanda 

sudah terselesaikan, namun perjuangan masyarakat Surabaya untuk menuju 

kemerdekaan masih terbelenggu oleh masa penjajahan Jepang. Sejarah 

mengungkapkan Jepang menduduki Indonesia selama 3 tahun, setelah Ir. 

Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada tangga 17 Agustus 1945, 

masyarakat Surabaya bisa bernafas lega karena sudah terlepas dari masa 

penjajahan. Perjuangan-perjuangan masrakat Surabaya juga dianggap sudah usai.  

Namun, dengan kekosongan pemegangan kekuasaan, tentara sekutu dari 

pihak Belanda dan Inggris berhasrat untuk kembali dan menguasai Surabaya. 

Masarakat Surabaya yang sudah geram terhadap masa penjajahan berani melawan 

tentara sekutu sihangga terjadi insiden penyobekan bendera Belanda di hotel 

Yamato. Sejak saat itu Surabaya dikenal dengan kota pahlawan sehingga pada 

tanggal 10 November selalu diperingati sebagai hari pahlawan.   

2.2 Gambaran Umum Dialek Surabaya 

Secara umum, bahasa Jawa adalah bahasa yang dikenal sebagai bahasa 

yang sangat halus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ragam yang terdapat 

dalam bahasa Jawa. Mulai dari ngoko, krama, krama inggil, hingga krama alus. 

Secara fungsinya ragam tersebut digunakan penutur lawan terhadap lawan 

tuturnya dengan aspek kondisi sosialnya. Misalnya saja umur, tingkat pendidikan, 

hingga jenis kelamin. Seseorang yang lebih muda diharuskan menggunakan 

bahasa yang lebih halus atau krama terhadap lawan bicara yang lebih tua. Tidak 
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hanya sebatas itu, seseorang yang dianggap kondisi sosialnya rendah diharus 

menggunakan bahasa yang lebih halus jika lawan bicaranya dianggap mempunyai 

kondisi sosial yang lebih tinggi.  

Jika pada umumnya bahasa Jawa sangat menjunjung tinggi norma 

kesopanan, hal ini berbeda dengan bahasa Jawa dialek Surabaya. Dialek Surabaya 

dikenal sebagai bahasa Jawa yang sangat kasar. Dilihat dari perbendaharaan kata, 

dialek Surabaya mengacu pada bahasa Jawa ngoko yang notabane-nya dalam 

bahasa Jawa digunakan seseorang yang memiliki tingkat kesamaan kondisi sosial. 

Disini dapat disimpulkan alasan bahwa dialek Surabaya dianggap sebagai bahasa 

yang kasar adalah selalu menggunakan bahasa Jawa ngoko tanpa memperdulikan 

kondisi sosialnya. Misalnya saja kata endhas dalam bahasa Jawa memiliki makna 

kepala, namun kata endhas hanya akan dipergunakan untuk penunjukan kepala 

hewan atau barang. Jika ditujukan kepada manusia, dalam bahasa Jawa 

diharuskan menggunakan kata shirah walaupun memiliki makna yang sama 

namun endhas dan shirah mempunyai nilai yang berbeda.   

Selain dianggap kasar, Surabaya mempunyai ciri khas lebih gemar 

menggunakan bahasa yang lugas, dari hal tersebut mungkin dianggap salah satu 

alasan dalam pengunaan bahasa Jawa dialek Surabaya jarang menggunakan ragam 

bahasa Jawa krama. Masyarakat Surabaya tida mementingkan endhas ditujukan 

untuk apa yang terpenting adalah arti dari endhas tersebut. Misalnya saja dalam 

kasus pertanyaan cucu kepada neneknya: mbah , sampean wes adhus durung ? 

dalam bahasa Jawa selain dialek Surabaya dianggap tidak sopan, dikarenakan 

lawan bicara dianggap lebih tua dan sebaiknya menggunakan krama alus. Belum 
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lagi Surabaya dikenal dengan jancuk-nya, kata jancuk adalah kata yang dianggap 

sebagai umpatan. Dalam bahasa Jawa, umpatan dianggap hal tabu dan sagat 

jarang diungkapkan terlebih bahasa Jawa adalah bahasa yang halus dan sangat 

menjunjung tinggi norma kesopanan. Namun dalam dialek Surabaya kata jancuk 

dianggap normal dan sudah terjadi banyak pergeseran makna selain dari makna 

umpatan tersebut. 

2.3 Sejarah Cak Cuk Kata Kata Kota Kita 

Cak Cuk Kata Kata Kota Kita merupakan produk suvenir yang paling 

terkenal di Surabaya. Dwika Roesmika adalah pencetus, perintis, serta pemilik 

produk tersebut. Cak Cuk sudah berdiri sejak tahun 2005. Awalnya, Dwika 

Roesmika menjalankan bisnis tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan. 

Melihat usahanya berkembang secara pesat,  Dwika Roesmika meninggalkan 

pekerjaan utamanya sebagai seorang akuntan agar lebih fokus menjalankan dan 

membesarkan Cak Cuk Kata Kata Kota Kita. Pada tahun 2008, outlet pertama Cak 

Cuk dibuka di Jalan Dharmawangsa. Sebelum dibukanya outlet tersebut. Dwika 

Roesmika memasarkan produknya dengan cara keliling kampus mengingat target 

utama konsumennya adalah mahasiswa. Selian itu, Dwika juga tidak kenal lelah 

mengikuti pameran pameran demi melambungkan nama Cak Cuk sebagai produk 

suvenir dari Surabaya. 

Surabaya seharusnya berkembang menjadi kota yang plural dengan tetap 

menjaga identitas kebudayaan Surabaya yang bgitu kental. Dwika menggunakan 

kesempatan tersebut untuk membesarkan Cak Cuk walaupun dapat dibilang bisnis 

tersebut sudah tidak tergolong baru. Mungkinn kita sudah banyak yang tahu 
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bahkan mengkoleksi produk suvenir semacam Cak Cuk seperti Dagadu dan 

Dadung yang berasal dari Yogyakarta, adapula produk Joger yang berasal dari 

Bali. Cak Cuk dapat mewakili Surabaya sebagai salah satu wujud potensi diri arek 

arek Suroboyo memperkenalkan kekayaan ciri khas dari kota Surabaya mulai dari 

segi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

2.4 Gambaran Kebahasaan Cak Cuk Kata Kata Kota Kita 

Cak Cuk adalah produk lokal Surabaya yang sangat bangga 

mempromosikan Kota Surabaya terutama pada konsep interaksi masyarakat 

Surabaya yang selalu identik dengan misuh-nya. Konsep-konsep yang dituangkan 

dalam Cak Cuk juga selalu dikemas dengan gaya yang plesetan namun tidak lepas 

dari ciri khas Surabaya. Desain kaos ca cuk sangat jhas dengan masyarakat 

Surabaya. kekhasan tersebut terletak pada kata-kata yang berisi pesan moral, 

sindiran, dan kritik sosial terhadap kondisi yang ada di Surabaya. Secara garis 

besar Cak Cuk menjelaskan bagaimana kondisi kebahasaan masyarakat Surabaya 

secara luas sekaligus tidak canggung menuangkan kalimat-kalimat umpatan. Dari 

nama merk-nya saja sudah tersirat umpatan maka tidak salah jika konsep-konsep 

yang dituangkan dalam produknya juga berupa umpatan. misalnya : 

2.4.1 Kota Mesopolitan 
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Pada gambar diatas kata yang tercetak paling besar adalah DJANCUK. Ini 

adalah salah satu bukti bahwa Cak Cuk tak canggung dengan konsep misuhya. 

Selain itu, Cak Cuk juga mengungkapkan bagaimana kodisi kebahasaan 

masyarakat Surabaya dengan kalimat SISANYA SUKA TIDAK SUKA TETAP 

MISUH. Jika disimpulkan dari konsep-konsep cak cuk, cak cuk selalu 

menghadirkan pada setiap design-nya bahwa selain sebagai kota pahlawan, 

Surabaya juga dikenal sebagai kota misuh. Selain itu, tidak ada yang menyangkal, 

masyarakat Surabaya terkenal dengan paling banyak perbendaraan kata misuhnya 

seperti jancuk, diamput, kakimu tumpes, diancuk, ndasmu pethal, dengkulmu 

krewak, gegermu mlocot, dll.   

  

Jika diperbesar, gambar diatas adalah sesbuah ilustrasi percakapan 

masyarakat Surabaya yang selalu menggunakan kalimat-kalimat yang lugas dan 

terkesan kasar. Bahkan tidak mengenal kondisi sosialnya, masyarakat Surabaya 

berinteraksi dengan gaya yang lugas dan tidak bertele-tele. 

2.4.2 Surabaya Kota Prostitusi  

masyarakat Surabaya memang sudah terlanjur dikenal sebagai masyarakat 

yang memiliki pola pikir bahwa seseorang laki-laki seharusnya kuat dan tangguh 
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dalam bidang seks seolah olah-olah pria sejati tercermin pada sebuah 

kejantanannya. Hal ini diuktikan dengan banyaknya tempat prostitusi yang 

tersebar di kota Surabaya. salah satunya adalah tempat prostitusi yang terletak di 

kawasan jl. Jarak. Dekat dengan kawasan tersebut, terdapat sebuah gang yang 

sangat terkenal yang bernama gang Dolly, walaupun tak sebanyak dan seramai 

gang Dolly, jl. Jarak juga banak dijumpai beberapa wisma, karaoke, dan panti 

pijat yang menjerumus kearah prostitusi.  

Fenomena tersebut ditulis pada sebuah karya Cak Cuk Kata ata Kota Kita 

sebagai identitas asli Surabaya. Selain sebagai kota misuh, cak cuk juga 

menggambarkan kondisi sosial masyarakat surabaya yang bangga dengan 

seksualitas. Jika di wilayah lain seksualitas dianggap tabu namun tidak dengan 

kota Surabaya. Dwika Roesmika menganggap bahwa fenomena tersebut adalah 

perilaku masyarakat Surabaya yang berubah menjadi nilai-nilai budaya pada 

masyarakat Surabaya. Bahkan Cak Cuk mengungkapkan ciri khas Surabaya 

adalah tempat prostitusinya yang tersebar dimana-mana walaupun pada tahun 

2015 walikota Surabaya Tri Risma Harini menutup semua tempat prostitusi di 

Surabaya, setidaknya cak cuk sudah mencatat dalam design-nya jika Surabaya 

adalah kota prostitusi.  
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Pada design cak cuk tersebut, bertuliskan “ini djadjan apem Dolly tjap 

Djempol Ketjepit” cak cuk menyebutkan kata “Dolly”, Dolly adalah tempat 

prostitusi terbesar di Surabaya dan bahkan terbesar se-Asia Tenggara. Disini 

menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Surabaya tidak mengenal canggung 

dalam hal seks buktinya, Dolly dianggap sebagai maskot kota Surabaya.  

2.4.3 Surabaya Sebagai Basis Bonek 

Siapa yang tidak mengenal Bonek?. Adalah suporter sepak bola Persebaya 

yang dianggap terfanatik diantara suporter-suporter lainnya. Cak Cuk 

menganggap Bonek sangat erat kedekatannya dengan kota Surabaya. maka dari 

itu Cak Cuk juga menuangkan ide tentang bonek didesign-nya. Namun untuk Cak 

Cuk sendiri masih tergolong sedikit produknya yang mengusung bonek. Hal ini 

dikarenakan mangsa pasar yang begitu ketat untuk tema bonek, bahkan sebelum 

Cak Cuk banyak sekali produk produk suporter seperti Greenshop yang 

mengusung tema bonek.  Dan sejak awal, Cak Cuk merupakan produk suvenir 

bukan melainkan produk yang menjual atribut-atribut suporter. 

  

Perbedaannya, Cak Cuk menggambarkan bonek hanyalah produk budaya 

dari kebudayaan masyarakat Surabaya. Jika disandigkan dengan produk yang 
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menjual atribut bonek, dari segi bahasa Cak Cuk lebih bersifat pada gaya bahasa 

yang plesetan sedangkan produk yang menjual atribut bonek gaya bahasanya 

adalah gaya bahasa yang bersifat mendukung atau lebih pada sikap rasis.  

2.4.4 Ikon Kota Surabaya 

Kota Surabaya memiliki ikon yang sengat terkenal yaitu hewan Sura dan 

Buaya. Banyak sekali filosofi dari ikon tersebut, mulai dari perjuangan hingga 

dongeng perkelahian antara hewan mitos sura dan buaya. Cak Cuk menyematkan 

salah satu hewan tersebut sebagai salah satu ikon di design-nya. 

  

Cak Cuk menggambarkan hewan buaya adalah hewan yang memiliki 

makna konotasi seorang laki-laki yang mampu memikat wanita. Seseuai 

referennya yaitu buaya darat. Selain buaya dianggap sebagai salah satu hewan 

pada lambang kota Surabaya, hal tersebut juga digambarkan Cak Cuk 

sebagaimana seorang laki-laki masyarakat Surabaya mampu memikat wanita 

dengan kejantanannya.   

2.4.5 Kuliner Khas Surabaya 

Selain objek wisata, seni kebudayaan dan bahasa, biasanya wisatawan 

mencari kuliner yang khas dari sebuah destinasi wisata. Cak Cuk menuangkan 
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tema yang berisikan tentang makanan-makanan yang khas dari Surabaya. Dari 

sejak awal memang Cak Cuk berusaha mempromosikan kota Surabaya dari segala 

hal salah satunya adalah kuliner khas dari kota Surabaya.  

 

Dengan gayanya yang plesetan, Cak Cuk juga menjelaskan budaya ngopi 

pada masyarakat Suroboyo. Pada kenyataanya, warung kopi yang biasa disebut 

giras adalah warung kopi khas Surabaya.  

2.4.6  Surabaya Kota Pahlawan 

Sebutan yang paling terkenal untuk kota Surabaya adalah kota pahlawan. 

Setelah pertempuran pada tanggal 10 November yang sekarang dikenal sebagai 

hari pahlawan, secara resmi kota Surabaya mendapat julukan sebagai kota 

pahlawan. Cak Cuk juga meangkan tema kepahlawanan dalam produkya, tentunya 

dengan gaya Cak Cuk yang plesetan. 
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Diatas adalah design Cak Cuk yang bertema kepahlawanan pada di kota 

Surabaya, dengan gaya Cak Cuk yang plesetan, pahlawan memiliki makna 

konotasi yaitu tokoh tokoh superhero yang ada pada film-film terkenal.
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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

Peneltian ini berusaha untuk meneliti serta menganalisis produk souvenir 

Cak Cuk Kata Kata Kota Kita sebagai implementasi kebudayaan dan karakteristik 

masyarakat Surabaya, terutama pada sudut pandang kebahasaan. Pada sudut 

pandang kebahasaan tersebut dikaji dari segi bentuk dan makna pada produk 

suvenir Cak Cuk yang merupakan identitas bahasa dan budaya masyarakat 

Surabaya. Ciri-ciri karakteristik masyarakat Surabaya tercermin pada Cak Cuk 

yang memproduksi kata-kata dengan gaya plesetan dan mengundang gelak tawa 

bagi para konsumen. Masyarakat Surabaya yang memiliki karakter keras dan 

tercermin pada desain Cak Cuk yang diklasifikasikan pada tema Surabaya kota 

misuh, kota prostitusi, kota bonek, kota buaya, kota kuliner, dan kota pahlawan.   

3.1 Analisis Bentuk dan Makna 

3.1.1 Cak Cuk Tema Surabaya Kota Misuh 

Data (1) 

  2 DARI 7 ORANG SURABAYA SUKA MISUH 
  2 DARI 7 ORANG SURABAYA TIDAK SUKA MISUH 
  SISANYA SUKA TIDAK SUKA TETAP MISUH 
  DJANCUK 
 

Pada data (1) berbentuk presentase plesetan Cak Cuk mengenai jumlah 

masyarakat Surabaya yang suka atau tidak suka misuh. Kata “DJANCUK” pada 

baris terakhir memiliki makna denotatif sebuah umpatan atau misuh yang ada di 

Surabaya, akan tetapi juga memiliki makna konotatif bahwa misuh di Surabaya 

bersifat netral dan tidak memiliki konotasi buruk dikarenakan pada data (1) 
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tertulis “SISANYA SUKA TIDAK SUKA TETAP MISUH”. Kata-kata Cak Cuk 

pada data (1) adalah memperlihatkan karakter kebahasaan masyarakat Surabaya 

secara umum. Dengan kalimat terakhir ”sisanya suka tidak suka tetap misuh”. 

Kata-kata Cak Cuk tersebut bermakna dalam kondisi suka maupun duka 

masyarakat Surabaya tetap misuh, kata-kata pada data (1) tersebut menunjukkan 

ciri-ciri masyarakat Surabaya yang lebih menyukai bahasa lugas dan tidak bertele-

tele.  

  Data (2) 

  BART SIMPSONS pernah tinggal di Surabaya lho! 
  Saya berjanji tidak akan bilang JANCUK lagi (18x) 
  Saya berjanji tidak akan bilang (5x) 
  Pas Sd dia disetrap gurunya gara-gara misuh 
 

Data (2) berupa bentuk sebuah plesetan cerita, dan ditemukan bentuk 

pengulangan pada kalimat saya berjanji tidak akan bilang jancuk lagi dan Saya 

berjanji tidak akan bilang. Secara kronologis cerita pada data (2) menceritakan 

anak SD yang dihukum gurunya berdiri dan menulis saya berjanji tidak akan 

bilang jancuk lagi sebanyak 23 kali, namun Bart Simpson baru menyelesaikannya 

hanya sebanyak 18 kali sisanya dia hanya menulis Saya berjanji tidak akan 

bilang. Kata-kata tersebut megundang gelak tawa terutama para konsumen Cak 

Cuk. Walaupun sudah berjanji, tapi Bart Simpson masih melanggar janjinya. 

Bahkan dia sudah berjanji sebanyak 18 kali dan melanggarnya sebanyak 18 kali 

juga. Pada data (2) ditemukan proses afiksasi pada kata ber-janji, kata Janji 

memiliki prefiks ber- yang artinya adalah “memiliki”. 

Data (3) 

  KOTA MESOPOLITAN 
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  SURABAYA KOTA MISUH 
 

Pada data (3) kata-kata Cak Cuk berbentuk sebuah percakapan yang 

berlatar di jalan yang bersituasi sangat macet. Pada data (3) adalah percakapan 

antara pengendara mobil, pengendara motor 1, pengendara motor 2, sopir angkot, 

penumpang angkot 1, penumpang angkot 2, anak kecil, penjual jamu, wisatawan 

asing, sopir becak. Cak Cuk memplesetkan Surabaya sebagai kota metropolitan 

menjadi mesopolitan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana karakteristik 

masyarakat Surabaya yang lebih suka memilih bahasa yang lugas dan terkesan 

keras. Walaupun digambarkan setiap orang mengumpat tapi tidak satupun 

menunjukkan situasi sebuah pertengkaran. Hal tersebut sangat tepat jika Cak Cuk 

meyebutkan bahwa Surabaya adalah kota misuh. Mulai dari tua, muda, kaya, 

miskin semuanya tetap misuh. Kata-kata tersebut berkaitan dengan data (1) 

dengan kata-kata “sisanya, suka tidak suka tetap misuh”. Pada data (3) berbentuk 

dialog dan monolog serta diutarakan sebagai berikut: 

Suasana digambarkan diperempatan kota Surabaya yang sangat macet. 

Pengendara mobil  : he, asu! Minggiro cukk! 
   : anjing! Minggir kau!  
Pengendara motor 1 : jancuk! Mandeg gak ndelok-ndelok! 
     Berhenti tidak lihat-lihat! 
Sopir bemo  : cuk!duwik’e kurang sewu cak! 
     Uangnya kurang seribu mas! 
Penumpang 1  : kurang sewu duwik gambar gathel,ta? 
     Kurang seribu uang gambar penis? 
Penumpang 2  : matane picek!nduk jero bemo terus ae rokok’an 
      Dasar buta! di dalam bemo masih saja merokok 
Anak kecil  : jancuk! layangan gathel ancene. 
     Dasar layangan penis 
Penjual jamu  : heh,mudhun!kestrum bongko raimu! 
     Turun! Tersengat listrik nanti mati kamu 
Pengendara motor 2 : mister!ate nang Dolly ta? 
     Mister! Mau pergi ke Dolly ya ? 
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Bule   : oh, yes I love Dolly very much  
     Oh iya, saya sangat suka sekali Dolly 
Sopir Becak  : cuk!bule gendeng nyocot ae! 
     Bule gila bicara terus! 
 

Cak Cuk menganggap bahwa Surabaya adalah kota “mesopolitan” kata tersebut 

memilliki makna referen dari metropolitan yang artinya adalah kota dengan 

populasi dan perputaran uang yang sangat tinggi. Jadi yang dimaksud Cak Cuk 

dengan “mesopolitan” adalah kota dengan tingkat misuh tinggi. 

Data (4) 

  MESOHOLIC 
  raimu/dobol/jamput/jancuk/bajingan/asu/mbokne ancuk/ 

makmu kancutan seng/matamu picek/nyocot ae/diamput/ 
jancuk jaran|matamu suwek|ndasmu pethal|makmu kiper| 
kakikmu tumpes|nggatheli|untumu krewak|nyikmu koprol| 
matamu|gegermu mlocot|taek|bangsat|bathukmu sempal| 
dengkulmu anjlog|jangkrik|cuk|nggacor ae|munyuk|lholhok| 
kakeancocot|sarap|congok|kentir|gidal|ancuk|gendheng|bedhes|kirik 
 

Data (4) menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya adalah masyarakat 

yang mesoholic yang bermakna sekumpulan orang-orang yang sangat suka sekali 

mengumpat. Cak Cuk memplesetkan kata holic yang berarti ketagihan atau 

penggemar seharusnya memiliki refren sebuah komunitas namun Cak Cuk 

memplesetkan dengan penyetaraan yang lingkupnya lebih besar yaitu sebuah 

masyarakat. 

Data (5) 

  a-u!/a-uk!/antuk!/ancuk!/jancuk!/mbokne ancuk!/ 
  MISUHVOLUTION 
  TEORI EVOLUSI MISUH CHARLES DARWIN 
  “BAHKAN BAYI PUN BISA MISUH DI SURABAYA” 
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Pada data (5), kata “a-u!/a-uk!/antuk!/ancuk!/jancuk!/mbokne ancuk!/” 

secara leksikal memiliki makna sebuah umpatan walaupun dengan nuansa-nuansa 

yang berbeda. Cak Cuk menggambarkan sebuah plesetan teori Charles Darwin 

evolusi kera hingga manusia menjadi bayi hingga dewasa berevolusi cara 

mengumpatnya, mulai dari fonem terkecil hingga berbentuk sebuah klausa. Cak 

Cuk memperlihatkan bagaimana misuh bukanlah hal yang sensitif sehingga secara 

tidak langsung Cak Cuk menunjukkan bahwa di Surabaya anak-anak pun juga 

bisa misuh. 

Data (6) 

 UNIVERSITAS MISUH 
 Fakultas Ilmu Misuh 

Jurusan Misuh Terapan 
Strata : S-1 (Sarjana) 
Semester I 
Pengantar Ilmu Misuh 
Ilmu Misuh Dasar 
Bahasa Inggris Misuh 
Ilmu Budaya Misuh 
Semester II 
Teknik Misuh Dasar I 
Hukum Misuh 
Kesustraan Misuh 
Misuh Anatomi 
1.Bathukmu sempal! 
2.Dengkulmu anjlog! 
3.Gathel, nggatheli! 
4.Dobol! 
5.Gegermu mlocot! 
6.Kakean cangkem! 
7.Kakean cocot! 
8.Kakikmu methel! 
9.Kakikmu tumpes! 
10.matamu 
11.Raimu 
12.Untumu krewak! 
Semester III 
Teknik Misuh Dasar II 
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Filsafat Misuh 
Sosiologi Misuh 
Misuh Activity 
1.Ancuk! 
2.Diancuk! 
3.Jancuk! 
4.Amput! 
5.Diamput! 
6.Jamput 
Semester IV 
Teknik Misuh Intermediate 
Sejarah Misuh Indonesia 
Komunikasi Misuh 
Misuh Zoologi 
1.Asu! 
2.Bedhes! 
3.Jancuk jaran! 
4.Dobol jaran! 
5.Kirik! 
6.Kirik! 
7.Munyuk! 
Semester V 
Teknik Misuh Intermediate II 
Manajemen Misuh 
Misuh Dalam pemerintahan 
Misuh Personality 
1.Mbokne ancuk! 
2.Makmu kancutan seng! 
3.Makmu kiper! 
4.nyikmu koprol! 
Semester VI 
Teknik Misuh Advanced I 
Aplikasi Komputerisasi Misuh 
Misuh Dalam Bisnis 
Misuh Conditional 
1.Bajingan! 
2.Bangsat! 
3.Congok! 
4.Kentir! 
5.Gendeng! 
6.Lholhok! 
7.Longor! 
8.Sarap! 
Semester VII 
Teknik Misuh Advanced II 
Metode Pelatihan Misuh 
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Terapi Misuh 
Lab. Misuh 
Semester VIII 
Sistem Informasi Misuh 
Seminar Misuh 
SKRIPSI 
 

Pada data (4) adalah bentuk plesetan sebuah peta konsep kurikulum yang 

diajarkan pada sebuah Universitas yang mengajarkan mengumpat. Cak Cuk 

menggambarkan karakter masyarakat Surabaya adalah karakter kebahasaan 

masyarakat yang gemar sekali mengumpat, namun pada data (6) karakter tersebut 

digambarkan cak cuk tidak semata-mata muncul dengan sendirinya. Cak Cuk 

menggambarkan dengan gaya  plesetan bahwasanya masyarakat Surabaya tidak 

semata-mata suka mengumpat namun mereka belajar dahulu S1 Misuh Terapan 

sehingga masyarakat Surabaya ahli dalam bidang mengumpat. Hal tersebut sama 

dengan konsep (I Dewa Putu Wijana dan M. Rohmadi, 2006) dimana makian atau 

umpatan mengacu pada sebuah referen yang sudah disimpulkan yaitu: keadaan, 

binatang, makhluk halus, benda-benda, bagian tubuh, kekerabatan, aktivitas dan 

profesi.  

 Data (7)  

 KAMUS MISUH SURABAYA – INGGRIS 
 A Surabayan – English Bad Language Dictionary 

A/ amput fuck/diamput being fucked/jamput being fucked. 
Diamput kon ik! You’re fuck!/ancuk fuck/diancuk being 
fucked/jancuk being fucked/jancuk jaran fucked by a 
horse./mbokne ancuk mother fucker. Mbokne ancuk ancene! 
You’re mother fucker!/asu dog. Kon iku asu kok! You are just a 
dog! 
B/ bajingan scoundrel. Bajingan kon iku! You’re scoundrel! 
/bangsat rascal, scoundrel/bathukmu sempal your forehead is 
destroyed./bedhes monkey. Bedhes!You’re like a monkey! 
C/congok stupid. Kon iku ancene congok! You’re really stupid!/ 
cuk See ANCUK. Cuk! Fuck you! 
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D/dengkulmu anjlog your knee plummet/dobol asshole/dobol 

jaran horse asshole/ 
G/gathel glanspenis/nggatheli peckerish. Cuk, nggatheli! Fuck 
you, dick!/gegermu mlocot your back is chafed./gendeng 

ccrazy./gidal plaque./goblok stupid. Arek goblok! You’re a stupid 
boy! 
J/jangkrik cricket. Jangkrik! Damn it! 
K/kakean cangkem too much talk./kakean cocot too much talk. 
Kon iku kakean cocot!You’re just a big mouth!/kakikmu methel 

your food frayed./kakikmu tumpes your foot destroyed./kentir 

crazy. Kentir! You are crazy!/kirik puppy. Kirik-i! You’re a puppy 
dog! 
L/lholhok stupid. Arek wis gerang kok sik lholhok! Very stupid 
and naif boy./longor stupid./lonte bitch. Lonte! You are bitch! 
Ancene anake lonte! You’re just a son of bitch! 
M/makmu kancutan seng your mother is wearing iron-
Joincloth./makmu kiper your mother is a goalkeeper./matamu 

your eyes./matamu bithor your eyes are blind./matamu picek 

your eyes are blind./matamu suwek your eyes are tom./munyuk 

monkey. Munyuk! You’re like a monkey! 
N/ndasmu pethal your head is chipped./nggacor ae shut up your 
mouth./nyocot ae shut up your mouth./nyikmu koprol your 
mother somersaults. 
R/raimu your faces. Raimu koyok asu! Your faces like a dog! 
Raimu bosok!Your faces putrid! 
S/sarap crazy. Sarap,wong gendeng! You are really crazy man! 
Makmu sarap! Your Ma so sick! 
T/taek shit. Taekmu! Your shit! Cangkemmu koyok taek! Your 
mouth is full of shit! 
U/untumu your teeth. Untumu krewak!Your teeth broken! Untumu 
mbegidal! Your teeth plaqued 
 

Pada data (7) Cak Cuk merangkum kata-kata misuh dengan memplesetkan 

layaknya kamus. Walaupun sebenarnya proses pengartian atau perpindahan 

bahasa Surabaya ke bahasa Inggris terlihat sedikit ngawur. Misalnya saja kata taek 

, taek yang dimaksud Cak Cuk adalah kotoran manusia atau hewan, seharusnya 

bahasa Inggrisnya adalah feces. Cak Cuk memilih shit dikarenakan secara luas 

jika dapat dibilang sama-sama mengumpat orang Inggris tidak akan mengumpat 

feces melainkan shit. merujuk pada bahasa yang tabu karena bahasa tersebut tidak 
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sepatutnya digunakan dengan situasi bercanda atau pengakraban kepada lawan 

bicara. Berbeda kondisi di kota Surabaya. Selain kesan kasar, kesan memilih diksi 

yang tidak referen juga diungkapkan. Misalnya saja kakikmu methel dan degkulmu 

anjlog.  

3.1.2 Cak Cuk Tema Surabaya Kota Prostitusi 

Data (8) 

UGD 24 JAM/ Unit Gairah Darurat/ 
ALL OPEN 24 HOURS IN SURABAYA 
 

Pada data (10) berbentuk singkatan, yaitu terjadinya penyingkatan pada 

UGD 24 JAM yang merupakan kepanjangan dari Unit Gairah Darurat 24 jam. 

UGD 24 JAM sebenarnya adalah kepanjangan dari Unit Gawat Darurat 24 jam. 

Pelafalan dari UGD 24 JAM merupakan pelafalan sebuah singkatan, sehingga 

kata UGD 24 JAM tergolong kata-kata yang berbentuk singkatan. Makna pada 

data (8) adalah menunjukkan tempat-tempat prostitusi yang tergolong banyak di 

Surabaya, misalnya saja kawasan Dolly, Jarak, Kremil, Wonokromo, Moroseneng 

dan tempat lokalisasi liar lainnya. Cak Cuk menganalogikan tempat prostitusi 

adalah tempat yang dianggap sebagai tempat pengobatan kebutuha biologis. Cak 

Cuk memplesetkan singkatan UGD (Unit Gawat Darurat) menjadi UGD (Unit 

Gairah Darurat). Selain itu, jika secara umum UGD adalah sebuah singkatan yang 

merujuk pada referen instasi kesehatan yang berhubungan dengan tenaga-tenaga 

kesehatan, Cak Cuk memplesetkan UGD mengacu pada frasa berbahasa Inggris 

yaitu sex army. 

Data (9) 

  Lost in Dolly/me 
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  Wisma Putri Lestari/Wisma Studio/Wisma Permata Biru/ 
Wisma Rileks/Wisma Nusantara Baru/Wisma 29/ 
Wisma Putri Setia/Wisma Putri Ayu/Wisma Sumber Rejeki/ 
Wisma Bangkok/Wisma Sumber Jaya/Wisma Madona Indah/ 
Wisma Mustika/Wisma Santai/Wisma Setia Baru/Wisma Srikandi/ 
Wisma Romantik/Wisma Panorama/Wisma Srikraton/ 
Wisma Arumdalu/Wisma Barbara/Wisma Madona Baru/ 
Wisma Ratu Kembar/Wisma Morodadi/Wisma 25/ 
Wisma Mamamia/Wisma Setia Asih/Wisma Tentrem/ 
Wisma Tampomas/Wisma Harmonis/Wisma Hollywood/ 
Wisma Jaya Indah 
 

Pada data (9) berbentuk sebuah ilustrasi seseorang yang ”tersesat” di 

Dolly, kata “tersesat” atau “lost” memiliki makna konotatif  yaitu seseorag yang 

memakan waktu banyak untuk berjalan-jalan di tempat prostitusi tersebut 

sehingga dianggap tersesat. Cak Cuk menunjukkan betapa banyaknya wisma yang 

terdapat di Dolly. Dolly adalah tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Jika 

dilihat dari nama-nama sebuah wisma,namanya mengandung makna sebuah 

perusahaan jasa yang menonjolkan kenyamanan, kualitasa pelayanan,dan mutu 

para pegawai. Selain penonjolan kualitas, nama wisma tersebut juga selalu 

berhubungan dengan tempat tempat yang dianggap mengasikkan misalnya pada 

kata ”wisma panorama” dan ”wisma madona indahí”.  

Data (10) 

  BALONKU ADA LIMA 
  RUPA-RUPA WARNANYA 
  DI SURABAYA BALON TIDAK CUMA LIMA 
  TETAPI LIMA RIBU LEBIH 
 
 Pada data (10) berbentuk lagu anak-anak namun memiliki makna konotatif 

yang di jelaskan oleh Cak Cuk. Pada kata “balon” memiliki makna lain yaitu 

seorang yang bekerja sebagai wanita penghibur atau PSK dan Cak Cuk juga 
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menambahkan bahwasanya di Surabaya banyak sekali PSK “di Surabaya balon 

tidak Cuma lima, tetapi lima ribu lebih”  

Data (11) 

Ini djadjan apem Dolly tjap Djempol Ketjepit 
Tjindera mata dari Soerabaya 
Terkenal di mana-mana tempat sedjak doeloe kala 
Bisa dimakan di tempat ataoe dibawa keluar 
Peberik djalan Djarak keloear 
 

Pada data (11) termasuk kata-kata cak cuk bertema campuran Surabaya 

kota esek-esek dan Surabaya kota kuliner namun dikemas dengan gaya cak cuk 

yang plesetan, data (11) berbentuk ejaan lama yang sekarang sudah tidak 

digunakan lagi, ejaan lama adalah ejaan lama yang masih tercampur dengan ejaan 

Belanda sehingga sejak masa orde baru sudah tidak digunakan lagi dengan alasan 

menghilangkan pengaruh-pengaruh belanda terutama pada segi kebahasaan. 

“apem” bermakna organ vital perempuan dan pada data (11) terdapat gambar 

berbentuk tangan yang sedang menyepitkan jempolnya. Di Surabaya gambar 

tersebut bermakna sebuah hubungan intim. Dengan kata lain, Cak Cuk 

menganalogikan tempat lokalisasi Dolly dengan sebuah produk makanan ringan 

yaitu apem yang berlambang tjap djempol ketjepit!. Selain itu, Cak Cuk juga 

menulis bisa dimakan di tempat atau dibawa keluar. Hal tersebut yang 

dimaksudkan Cak Cuk adalah PSK yang dianalogikan apem tersebut bisa 

melayani di wisma atau di booking keluar entah itu hotel, kost atau yang lain.  

Data (12) 

BF/Bokep First/the faster way to learn sex/SURABAYA/ 
Tunjungan Centre, Jl. Tunjungan/Jl. Genteng kali 
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Pada data (12) yang berjudul “BF” sebenarnya bersifat informatif, BF 

yang aslinya adalah singkatan dari blue film diplesetkan oleh Cak Cuk menjadi 

“Bokep First”. Terkait dengan Cak Cuk yang meunjukkan bahwa Surabaya adalah 

kota prostitusi, hal ini memiliki hubungan yaitu Cak Cuk berusaha menunjukkan 

tempat untuk edukasi seks sejak dini. Edukasi seks yang dimaksud adalah 

tepatnya di Tunjungan Centre yang berada di Jl. Gentengkali banyak sekali 

menjual video porno bajakan dan para konsumennya kebanyakan masyarakat 

berumur 12-17 tahun.  

3.1.3 Cak Cuk Tema Surabaya Kota Bonek 

Data (13) 

  Bonek juga manusia punya rasa punya hati 
SESUNGGUHNYA DI ANTARA LANGIT DAN BUMI INI 
TIADA SATUPUN YANG DICIPTIKAN TUHAN DENGAN 
SIA-SIA 
Bahkan Tuhan menciptakan Bonek pun pasti ada gunanya. 
Seurius! 
 

Pada data (13) Bonek selalu mengacu pada suporter yang sering mencari 

keributan dan kerusuhan. Cak Cuk memplesetkan dengan kata-kata “bonek juga 

manusia punya rasa punya hati”, kata-kata tersebut bermakna bahwa bonek tidak 

selalu identik dengan kerusuhan karena bonek juga manusia yang punya rasa 

punya hati. Gaya humor Cak Cuk juga berbentuk memplesetkan sebuah lagu yang 

terkenal, lagu tersebut adalah lagu band yang beraliran rock bernama Seurieus 

dengan judul lagu “Rocker Juga Manusia”, Cak Cuk menggantinya dengan 

“bonek juga manusia”. Bentuk gaya plesetan Cak Cuk juga dengan mengganti 

kata dengan penuisan yang releven. Lagu Rocker Juga Manusia secara penulisan, 

jika pencipta aslinya adalah Seurieus maka pada kata-kata terakhir Cak Cuk 
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menuliskan bahkan Tuhan menciptakan Bonek pun pasti ada gunanya. Seurius!, 

seharusnya pemilihan kata yang tepat dan penulisan yang benar adalah serius.  

Data (14) 

  SEMUA MANUSIA BERSAUDARA 
  SEMUA BONEK BERSAUDARA 

Makan di warung gak bayar, naik angkot gak bayar, masuk stadion 
gak bayar 
Kan semuanya saudara? 
 

Pada data (14) terdapat relasi makna antara “semua manusia bersudara” 

dan “semua bonek bersaudara” yang saling berhubungan antara manusia dengan 

bonek. Selain itu, Cak Cuk menjelaskan bagaimana ekpetasi masyarakat terhadap 

Bonek.  Ekspetasi tersebut didukung pada kalimat awal yaitu “semua manusia 

bersaudara/semua bonek bersaudara”. Kedua kalimat tersebut diasumsikan 

bahwa bonek selalu makan di warung tidak membayar, naik angkot tidak 

membayar, hingga masuk stadion tidak membayar karena manusia biasa dan 

bonek itu saudara. Dari penerangan tersebut, sudah jelas bagaimana ekspektasi 

masyarakat terhadap Bonek.  

Data (15) 

  BONECKPACKER 
  BONEK THE REAL BACKPACKER 
  Kemana saja – dimana saja – kapan saja – nekat saja 
 

Penerapan akronim pada design Cak Cuk data (15) ditunjukkan pada kata 

BONECKPACKER yang berarti BONEK the real backPACKER. Secara umum, 

bonek merupakan suporter tim sepak bola PERSEBAYA yang sanagat fanatik. 

Sehingga ketika PERSEBAYA menjadi tim tandang, suporter yang fanatik 

tersebut sangat berani memasuki wilayah yang konotasinya adalah musuh. Selain 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRODUK KATA-KATA YOGI ARTON MARAWIRANU



47 

 

 

 

itu banyak sekali suporter yang hanya bermodal nekat sehingga tidak membawa 

uang sepeserpun akan tetapi tetap bisa bertahan hidup di wilayah lain. Gaya 

bertahan hidup bonek di wilayah lain inilah yang mirip sekali dengan gaya hidup 

seorang backpacker. Sehingga Cak Cuk memplesetkan dengan bentuk akronim 

menjadi BONECKPACKER. Pada data (15) menurut Kachru dan Thelander 

dalam Sobarna (1997) dan nababan (19984) bentuk penyelipan kata atau frasa 

yang berasal dari bahasa atau ragam bahasa yang berbeda disebut campur kode. 

design Cak Cuk berbentuk campur kode antara bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, hal tersebut dikarenakan Cak Cuk juga ingin memperkenalkan kepada 

wisatawan asing tentang Bonek sebagai suporter sepak bola terfanatik ke-3 

didunia. Pada data (15) Cak Cuk menuangkan kata-kata boneckpacker. Kata kata 

tersebut adalah akroim dari bonek dan backpacker. Bonek adalah suporter 

terfanatik yang mendukung tim sepak bola persebaya, jadi dimanapun persebaya 

bertanding Bonek selalu ada sehingga lebih mirip backpacker yang pergi liburan 

ke tempat lain namun dengan uang saku seadanya dan tergolong sedikit.  

Data (16) 
 

  THE LEGEND OF SUPPORTER 
James Bonek/PERSEBAYA 

  OO7/Bondho Nekat/ 
  Dihormati Kawan Disegani Lawan 
 

Pada data (16) adalah analogi Bonek, Cak Cuk menganalogikan bonek 

selayaknya tokoh James Bon agen rahasia yang mampu melawan dan menumpas 

kejahatan. Gaya plesetan Cak Cuk pada data (16) adalah penambahan fonem [ek] 

pada tokoh [James Bon] sehingga menjadi James Bonek. Cak Cuk juga 

menuliskan kode agen James Bon yaitu 007, agen tersebut berakhiran angka 7 
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yang berreferen pada tahun didirikannya persebaya yaitu 1927. Data (16) adalah 

salah satu data yang juga mencampurkan bahasa Inggris didalam designnya 

dengan kalimat THE LEGEND OF SUPPORTER yang berarti suporter legenda. 

Cak Cuk menobatkan Bonek sebagai supporter legenda yang ada di Indonesia.  

Data (17) 

  BONCIL/BONEK CILIK 
  Sumpah... 

aku nggak misuh, cuk! 
 

Penerapan akronim pada design Cak Cuk data (17) ditunjukkan pada kata 

BONCIL. Pada umumnya belum ada sebutan BONCIL di Surabaya. Kecuali 

BONITA atau pengakroniman dari Bonek Wanita. Cak Cuk membuat plesetan 

BONCIL merupakan akronim dari Bonek Cilik. Seharusnya suporter adalah 

seseorang yang sudah dianggap dewasa, sehingga tidak ada suporter yang 

mendukung tim sepak bola secara langsung tanpa adanya pengawasan dari orang 

tua. Namun di Surabaya khususnya pendukung tim sepak bola PERSEBAYA 

sangat banyak sekali Bonek yang tidak bisa dikatakan dewasa menonton 

pertandingan sepak bola tanpa pengawasan orang tua. Selain itu, Terjadi 

kemiripan ide pokok pada data (17) dengan data (2) yaitu sama-sama 

menggunakan Bart Sipson pada penceritaan. Selain meggunakan tokoh yang 

sama, jua terjadi kemiripan pada ide pokok  namun mengguakan kata-kata yang 

berbeda. Pada intinya adalah seorang anak kecil yang berjanji untuk tidak misuh 

namun pada akhirnya tetap melanggarnya. Pada data (17) penekanan katanya ada 

pada sumpah...aku nggak misuh, cuk! (sumpah saya tidak mengumpat). Jika kata 
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awal sumpah seharusnya tidak diakhiri dengan cuk!, padahal di tengah-tengah 

terdapat kata-kata aku nggak misuh.   

3.1.4 Cak Cuk Tema Surabaya Kota Buaya 

Data (18) 

SURABAYA/Surga Buaya 
 

Penerapan akronim pada design Cak Cuk data (18) ditunjukkan pada kata 

SURABAYA. Secara umum Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, kata 

Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara sura (ikan hiu) dan 

baya (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya. Makna akronim yang 

sebenarnya itu secara sengaja diberi makna baru yang bertentangan dengan arti 

yang sebenarnya menjadi SURgA BuAYA yang berarti kota Surabaya, kota 

surganya para lelaki buaya darat.  

Pada data (18), Cak Cuk memplesetkan Surabaya yang dijadikan sebuah akronim 

yaitu Surga Buaya. Kata-kata tersebut memiliki kolerasi dengan data (8), kolerasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Cak Cuk menjelaskan sebuah pola pikir 

masyarakat Surabaya. pola pikir masyarakat yang bangga dan tidak tabu dengan 

tempat tempat yang merujuk pada gairah dan tempat prostitusi. Jika pada data (8) 

sudut pandang terletak pada tempat prostitusi dan pekerja seks komersial maka 

pada data (18) sudut padang terletak pada kaum laki-laki yang menggunakan jasa 

pekerja seks komersial. Data (18) merupakan kata-kata Cak Cuk yang hanya 

berbentuk kata. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya predikat yang secara jelas 

didalamnya. 
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Data (19) 

  AWAS BUAYA DARAT 
  SURABAYA KOTA BUAYA 
  DAERAH PERAWAN KECELAKAAN 
 

Pada data (19) berbentuk pemutasian bunyi sehingga menciptakan efek 

kelucuan bagi pembaca. Sebuah wacana atau tuturan sering juga disebut dengan 

slip of the tongue. Seringkali dalam sebuah tuturan terjadi permutasi bunyi baik 

disengaja maupun tidak disengaja. Secara langsung adanya permutasi bunyi ini 

akan mengakibatkan humor/kelucuan dalam tulisan bagi pembacanya. Pada data 

(19) kalimat terakhir adalah “DAERAH PERAWAN KECELAKAAN” , namun 

pada gambar, fonem /pe/ mengalami pemutasian sehingga hanya terdapat kata 

“rawan” dan kata-kata yang umum seharusnya adalah awas rawan kecelakaan 

bukan awas perawan kecelakaan. Pada data (19) berarti Surabaya adalah kota 

yang penuh dengan buaya darat, kata buaya memiliki makna leksikal binatang 

yang suka memangsa dan dapat hidup di air maupun darat. Sedangkan kata buaya 

darat berarti seseorang laki laki yang gemar mempermainkan wanita. Di 

Surabaya, buaya darat selalu identik dengan laki-laki yang sering memperawani 

banyak wanita. 

3.1.5 Cak Cuk Tema Surabaya Kota Kuliner 

Data (20) 

PERIODIC TABLE OF FOOD 
TABEL PERIODIK MAKANAN 
SATU BULAN DI SURABAYA 
1.Lb lontong balap/2.Kl kupang lontong/3.R rawon/ 
4.Tc tahu camur/5.Sk sate kelopo/6.Sb sego bebek/ 
7.Tp tempe penyet/8.Rc rujak cingur/9.S semanggi/ 
10.Pl pecel lele/11.Md mie duk-duk/12.Sd soto daging/ 
13.Gg gado-gado/14.Bc bakwan campur/15.Tt tahu tek/ 
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16.Lm lontong mie/17.Ss sego sambel/18.Lk lontong kikil/ 
19.Sa soto ambengan/20.Bk bakso kikil/21.Nk nasi kebuli/ 
22.Pp penyetan pe/23.Ll lontong lodeh/24.Nc nasi campur/ 
25.Gm gule maryam/26.Sw sego welut/27.P pecel/ 
28.Nw nasi wader/29.Kk kare kambing/30.Nb nasi babat/ 
Tabel ini bisa anda gunaka seslama sebulan penuh dalam 
menerapkan imu anti-diet di kota Surabaya 
 
Pada data (20) Cak Cuk meggunakan plesetan berbentuk singkatan 

yang dibuat sendiri berdasarkan huruf awalnya. Misalkan kata Rawon 

disingkat dengan huruf R, Rujak Cingur disingkat dengan RC. Sehingga 

data (20) dapat dikatagorikan sebuah singkatan pada design produk kata-

kata Cak Cuk. Pada data (20) hampir mirip dengan tabel periodik pada 

ilmu kimia, data (20) adalah design Cak Cuk yang mempromosikan kota 

Surabaya kaya akan kulinernya. Pada tabel tersebut berbentuk 

penyingkatan nama-nama makanan khas yang terdapat di kota Surabaya. 

Terhitung mulai 1-30 yang dimaksud adalah tanggal 1-30 para wisatawan 

dapat menikmati makanan khas Surabaya tanpa bingung mencari 

informasi apa saja makanan khas Surabaya ke orang lain.  

Data (21) 

  TUBRUCK COFFE 
  Kopi Tubruk Suroboyo 
  kopi tubruk|kopi susu|kopi pahit|kopi jahe/ 
  Kopi Tuubruk Gulo Abang,Bojo Ngamuk Ditinggal Begadang 
 

Pada data (21) Cak Cuk memplesetkan lambang kedai kopi terkenal yaitu 

starbucks coffe dan Cak Cuk memplesetkan dengan tubruck coffe. Cak Cuk 

menggambarkan lambang tersebut dengan secangkir kopi yang mengeluarkan 

asap dan tulisan tubruck coffe hasil plesetan dari starbucks coffe. Perusahaan kopi 

global asal Amerika Serkat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. 
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Starbucks Coffe adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia yang menjual 

minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas atau dingin, kue 

kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas atau tumbler. Selain 

memiripkan seperti lambang starbuck coffe, Cak Cuk juga menambahkan aspek 

kebahasaan yang berbentuk pantun atau dalam seni budaya Surabaya disebut 

parikan yaitu Kopi Tubruk Gulo Abang, Bojo Ngamuk Ditinggal Begadang (kopi 

tubruk gula merah, istri marah ditinggal begadang).  

  Data (22) 

  HIDUP UNTUK MAKAN ATAU MAKAN UNTUK HIDUP 
  LONTONG BALAP ES DEGAN 

RAWON EMPAL ES CAO 
  NASI BEBEK ES LEGEN 
  RUJAK CINGUR ES KOLOK 
  LONTONG KUPANG ES SINOM 
  SEGO SAMBEL ES TEMULAWAK 
  TAHU CAMPUR ES TAPE 
  LONTOG KIKIL ES GODIR 
  SATE KELOPO ES SARI DELE 
  SEMANGGI ES TEBU 
  LONTONG MIE ES DAWET 
  TAHU TEK ES GARBIS 
 
Tulisan Cak Cuk pada data (22) sebenarnya berbentuk sebuah himbauan 

bahwasanya manusia itu makan untuk hidup bukan hidup untuk makan walaupun 

sebenarnya Cak Cuk berniat untuk mempromosikan makanan khas yang ada di 

Surabaya.Pada data (22) digambarkan jam sebanyak 12 buah mulai pukul 01.00 

hingga pukul 12.00. hampir mirip dengan data (20), namun pada data (22) Cak 

Cuk meuliskan dalam situasi jadwal makan seharian. 

Data (23) 

F1/Formula 1/LONTONG BALAP SURABAYA/ 
MAKANAN CEPAT SAJI YANG PALING CEPAT/  
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gubeng|kepanjen|rajawali|kranggan|pasar turi| 
lontong|kecambah|tahu|lentho|petis|sate kerang 

Data (23) adalah desain Cak Cuk yang mempromosikan makanan khas 

Surabaya yaitu lontong balap. Banyak versi tentang sejarah dari penamaan 

makanan khas yang bernama lontong balap. Masyarakat memberi nama lontong 

balap karena jika pada saat makan lontong balap secara bersama-sama, pasti 

terkesan seperti seseorang yang sedang mengikuti perlombaan balap makan. Hal 

tersebut dikarenakan lontong balap selalu disajikan dengan rasa yang pedas 

sehingga orang yang memakannya pasti akan memakan dengan sangat cepat. Pada 

data (23) berbentuk analogi mobil tercepat didunia yaitu jenis formula1 yang 

memiliki kemiripan dengan makanan yang digolongkan makanan cepat saji khas  

Surabaya yaitu lontong balap. Selain cara melayani pelanggan dengan cepat, 

analogi tersebut memilik sebuah referen dari namanya adalah lontong balap. Hal 

tersebut dianlogikan mobil formula1 adalah mobil jenis tercepat yang hanya 

digunakan utuk perlombaan balap.  

  Data (24) 
  PAGI 
  05.00 WIB nasi rawon 
  06.00 WIB bubur srintil 

07.00 WIB ketan sambel 
08.00 WIB lontong balap 
09.00 WIB gathot 
10.00 WIB sate kelopo 
11.00 WIB semanggi 
12.00 WIB soto sulung 
13.00 WIB sayur asin 
14.00 WIB rujak cingur 
SIANG 
SORE  
15.00 WIB lontong mie 
16.00 WIB klepon 
17.00 WIB kreco 
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18.00 WIB lontong lodeh 
19.00 WIB mie dhuk-dhuk 
20.00 WIB tahu campur 
21.00 WIB kupang lontong 
22.00 WIB sego bebek 
23.00 WIB lontong kikil 
24.00 WIB tahu tek 
MALAM 
ISI PERUT ORANG (di) SURABAYA 

 Pada data (24) adalah tentang “isi perut orang (di) Surabaya”. 

Penunjukkan kata tempat yaitu “di” pada kalimat tersebut terdapat kurung buka 

dan kurug tutup, hal tersebut bermakna ganda. Yang pertama dapat juga bermakna 

“isi perut orang surabaya” yang sudah jelas orang tersebut berada di Surabaya 

karena isi perutnya berisi makanan khas Surabaya dan makna kedua adalah ”isi 

perut orang di Surabaya” yang berarti isi perut yang bukan orang asli Surabaya 

namun sedang berada di Surabaya. Dengan kata lain Cak Cuk mengungkapkan 

bahwa makanan khas Surabaya juga sangat layak dan cocok untuk dinikmati 

orang yang bukan asli dari Surabaya. Pada data (24) juga menjelaskan bagaimana 

ciri-ciri penjual makanan di Surabaya yang hanya akan muncul pada sekitar jam-

jam tersebut. Misalnya, nasi rawon selalu dijual saat pagi hari dan sering 

digunakan masyarakat Surabaya sebagai menu sarapan, pedagang sayur asin yang 

identik dengan pedagang keliling selalu muncul ketika siang dan sore hari, 

sedagkan saat malam hari mie dhuk-dhuk selalu menjadi menu andalan 

masyarakat Surabaya untuk makan malam.   

3.1.6 Cak Cuk Tema Surabaya Kota Pahlawan 

Data (25) 

  Djembatan Merah/ 
  Sungguh gagah berpagar gedung indah/ 
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  SEMUA GARA-GARA BONEK/ 
Di jembatan inilah tahun 1945 Jendral A.W.S Mallaby tewas di 
tangan Bonek hingga pecah Perang Surabaya perang terdahsyat 
yang pernah dialami Inggris di Asia 
   

Data (25) adalah gabungan antara Cak Cuk yang bertemakan Surabaya 

Kota Pahlawan dan Surabaya Kota Bonek. Jembatan Merah adalah jembatan kuno 

peninggalan pada masa penjajahan Belanda yang sekarang menjadi simbol 

tentang kepahlawanan di Surabaya. Alasannya adalah terjadinya perang yang 

melibatkan masyarakat Surabaya dengan tentara sekutu di jembatan merah dimasa 

silam. Cak Cuk memplesetkan jika yang membunuh Jendral Mallaby adalah 

Bonek. Memang jika dipikir-pikir masyarakat Surabaya sudah dapat dibilang 

bonek karena berani melawan tentara Inggris dengan bemodal nekat. Data (25) 

juga diawali Cak Cuk dengan menuliskan kata-kata berbentuk pantun yaitu 

Djembatan Merah sungguh gagah berpagar gedung indah.. 

Data (26) 
 

 SURABAYA KOTA PAHLAWAN 
 CITY OF HEROES 
 
Pada data (26) Cak Cuk membentuk kesan humor dengan memplesetkan 

ekspektasi masyarakat tentang kota pahlawan. Pada gambar, Cak Cuk 

menggambarkan tokoh-tokoh superhero sehingga yang terjadi adalah perbedaan 

antara Surabaya City of Heroes (Surabaya kkota pahlawan )menjadi Surabaya 

City of Superheroes (Surabaya kota pahlawan super). Data (26) merupakan kata-

kata Cak Cuk yang bersifat informatif jika Surabaya sudah resmi disebut sebagai 

kota pahlawan.  
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3.2 Hubungan Cak Cuk dengan Karakter Bahasa dan Budaya 

Masyarakat Surabaya 

Cak Cuk merupakan produk suvenir asli Surabaya yang selalu 

mempromosikan bagaimana keadaan Surabaya. Di sisi lain, Cak Cuk juga 

menjelaskan bagaimana kondisi Surabaya mulai dari ciri-ciri bahasa, dan 

Budayanya yang memiliki karakter keras. Keras yang dimaksud adalah kasar, 

berani, lugas, dan tidak bertele-tele sehingga, Cak Cuk adalah cerminan dari kota 

Surabaya, misalnya Cak Cuk mempromosikan tentang tema Surabaya kota misuh. 

Umpatan dan makian dapat dikatagorikan bahasa khas masyarakat Surabaya, dari 

bermacam-macamnya umpatan dan makian yang ada di Surabaya menunjukkan 

bahwa Cak Cuk adalah cerminan ciri-ciri bahasa yang ada di Surabaya sehingga 

masyarakat Surabaya dikenal memiliki karakter yang keras dan kasar jika dilihat 

dari segi bahasa. Selain itu, tema Cak Cuk yang menunjukkan Surabaya kota 

pahlawan juga menggambarkan bagaimana karakter masyarakat yang keras 

dengan ciri-ciri penuh perjuangan. 

3.2.1 Kosa Kata Umpatan dan makian Cak Cuk  

 Dari merk saja, diselipkan kata Cuk pada Cak Cuk Kata Kata Kota Kita. 

Cak Cuk dapat dikatakan  subuah cermin dari ciri-ciri bahasa dan budaya 

masyarakat Surabaya yang memiliki karakter keras terutama ciri-ciri kebahasaan 

yang mengandung makna umpatan dan makian pada desain Cak Cuk yang 

bertema Surabaya kota misuh. Bentuk umpatan atau makian dianggap sebagai 

sebuah makna keakraban. Ahli Sosiologi Donna Eder dan ahli sosiolinguistik 

Kristin Hassund (Tannen,2002,184-187) menemukan bahwa pemakaian kata-kata 
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makian, hinaan, umpatan, ejekan dan tuturan sejenisnya di antara wanita-wanita 

kelas pekerja atau bawahnya sangat lazim, dan penggunaannya merupakan simbol 

keakraban.   

 Wijana (2006,119-125) merumuskan tentang referensi makian Bahasa 

Indonesia terbagi menjadi delapan rumusan. Yaitu kata makian yang mengandung 

keadaan, binatang, bagian tubuh, kekerabatan, aktivitas, profesi, benda-benda dan 

makhluk halus. 

  

3.2.1.1 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Keadaan 

a. Lholhok :  [ l h ç l h ç / ] dalam kamus online bahasa jawa 

bermakna jelalatan, memandang sesuatu karena tidak tahu, lholhok juga bermakna 

“bodoh”. Salah satu bukti jika masyarakat Surabaya adalah masyarakat yang 

sangat lugas dalam segi bahasa adalah banyaknya kata-kata makian sehingga 

seseorang dengan bebas menggunakannya. Jika referennya mengacu pada tingkat 

kepandaian makan lholhok adalah tingkat kepandaian yang tidak terlalu parah bila 

dibandingkan longor,sarap,congok,kentir,gendeng,goblok yang memiliki tingkat 

daya pikir lebih parah di Surabaya. 

Misalnya : - owalah le le!dadi arek kok lholhak-lholhok temen! 

  + oalah nak, jadi orang kok bodoh. 

b. Longor : [ l ç N ç r ] adalah kebodohan seseorang yang disengaja 

dan biasanya bertujuan untuk membuat kesan humor. 

Misalnya : - arek iku lak guyonanan ancene longor. 

  + anak itu kalau bercanda memang bodoh. 
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c. Sarap : [ s a r a p ] adalah kondisi kebodohan yang sudah tergolong 

hampir parah. Namun sarap memiliki makna denotasi dan konotasi. Makna 

denotasinya adalah sarap adalah referen dari kata saraf yang hubungannya dengan 

otak. Sehingga dalam bahasa Jawa dialek Surabaya , sarap juga bisa disebut 

penyakit saraf. Dan makna konotasinya adalah makian  untuk tingkat kebodohan 

orang normal yang hampir mirip seperti orang yang menderita penyakit saraf otak. 

Misalnya : - o sarap! mangan durung mbayar ditinggal ngaleh. 

  + dasar gila!makan belum bayar ditinggal pergi  

d. Congok : [ c ç N ç / ] dalam kamus online bahasa jawa, bermakna 

“bodoh,tolol”. kata congok di Surabaya adalah tingkat kebodohan seseorang yang 

juga tergolong parah, dalam bahasa Indonesia congok setera dengan tolol.  

Misalnya : - congok!kon iku lapo sarungan nak kampus? 

  + tolol! kenapa kamu memakai sarung dikampus? 

e. Kentir : [ k ´ n t h I r ] dalam bahasa Indonesia memiliki kesetaraan 

dengan idiot, dimana kondisi seseorang yang otaknya tidak bisa mengendalikan 

tubuhnya. Biasaya kata kentir digunakan dalam situasi jengkel karena perbuatan 

seseorang yang tidak masuk akal. 

Misalnya : - o kentir!es teh rong gelas dientekno dewe! 

  + dasar idiot!es teh dua gelas dihabiskan sediri! 

f. Gendeng : [ g ´ n dh 
´ N ] dalam kamus online bahasa Jawa 

bermakna gila,edan (secara kejiwaan), pada bahasa Indonesia berarti gila. Kata 

gendeng di Sirabaya digunakan dalam kondisi heran atau sedang mengumpat 
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seseorang karena mirip orang gila entah itu dari segi pikiran, berpakaian, 

perkataan dsb.. 

Misalnya : - o gendeng! Mlaku ndlereng ae 

  + dasar gila! Jalan tidak lihat-lihat 

g. Goblok : [ g ç b l ç k ] dalam bahasa indonesia adalah bodoh. Goblok 

sangat umum digunakan. Pada masyarakat Surabaya, goblok dianggap makian 

yang tergolong agak halus. 

 Misalnya : - adakno goblok sampean mas  

   + ternyata kamu bodoh kak 

3.2.1.2 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Binatang 

a. Jangkrik : [ j a N k r I / ] adalah nama hewan sejenis serangga yang 

dikonotasikan seperti seseorang yang memiliki tabiat buruk atau kata jangkrik 

biasanya digunakan dalam situasi marah atau kecewa. 

Misalnya : - jangkrik! , moro moro kok luwe  

  + tiba-tiba kok lapar 

b. Munyuk : [ m u ñ U / ] dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kera 

atau sejenis hewan primata. Penggunaan kata kera biasanya digunakan 

masyarakat Surabaya dalam situasi marah atau mencela seseorang yang dianggap 

mempunyai paras wajah kurang baik. 

Misalnya :  - o munyuk! Mari mangan moleh 

  + dasar kera, habis makan pulang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRODUK KATA-KATA YOGI ARTON MARAWIRANU



60 

 

 

 

c. Bedhes : [ b ´ dh Ɛ s ] dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kera 

atau sejenis hewan primata. Penggunaan kata kera biasanya digunakan 

masyarakat Surabaya dalam situasi marah atau mencela seseorang yang dianggap 

mempunyai paras wajah kurang baik. 

Misalnya :  - o bedhes! Gak tau ketok nandi ae kon? 

  + dasar kera, tidak pernah kelihatan kemana saja? 

d. Asu : [ a s U ] jika dalam bahasa Indonesia , asu berarti anjing. Jenis 

makian tersebut memang sering digunakan khusunya di daerah Jakarta dan 

sekitarnya. Penggunaan makian tersebut digunakan dalam posisi marah atau kesal. 

Misalnya : - asu! Wess ngerti onok wong nyabrang ditabrak! 

   + anjing! Ada orang menyebrang ditabrak! 

3.2.1.3 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Bagian 

Tubuh 

a. Dobol : dalam bahasa jawa dialek Surabaya [ d ç b ç l ] bermakna 

seseorang yang sedang mengalami luka pada lubang anus. Masyarakat Surabaya 

menggunakan makian tersebut dalam situasi kecewa dan sebuah simbol keakraban 

terutama pada teman yang sudah sangat lama tidak bertemu.  

Misalnya: -  dobol, gak tau ketok nandi ae raimu 

  + kemana saja kok tidak pernah keliatan? 

b. Matamu Picek : [ m a t a ] + [ m u ] + [ p I c ´ k ] adalah kondisi 

seseorang yang mengalami gangguan penglihatan atau biasa juga disebut 

seseorang yang mederita katarak. Jika yang diungkpan adalah  matamu, sudah 

dipastikan masyarakat Surabaya menggunakan dalam situasi yang menunjukkan 
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sebuah pengelihatan dan kata picek merupakan sebuah variasi makian yang 

mengandung kata matamu. 

Misalnya : - matamu picek!, g ndelok a raimu! 

  + kamu tidak melihat! Dasar buta! 

c. Matamu Suwek : [ m a t a ] + [ m u ] + [ s u w Ɛ / ] suwek dalam 

bahasa Indonesia adalah sobek, sehingga makian tersebut menunjukkan seseorang 

yang metanya sobek. Jika yang diungkapan adalah  matamu, sudah dipastikan 

masyarakat Surabaya menggunakan dalam situasi yang menunjukkan sebuah 

pengelihatan dan kata suwek merupakan sebuah variasi makian yang mengandung 

matamu. 

Misalnya : - matamu suwek a! duwik sewu diwarah sepoloh ewu!  

  + kamu buta! uang seribu dibilang sepuluh ribu! 

d. Matamu Bithor : [ m a t a ] + [ m u ] + [ b i t ç r ] kata bithor dalam 

bahasa Indonesia berarti buta. Jika yang diungkapan adalah  matamu, sudah 

dipastikan masyarakat Surabaya menggunakan dalam situasi yang menunjukkan 

sebuah pengelihatan dan kata bithor  merupakan sebuah variasi makian yang 

mengandung matamu. 

Misalnya : - matamu bithor a! mene lo tanggal sepoloh!  

  + kamu buta ya! Besok masih tanggal sepuluh! 

e. Dengkulmu anjlog : [ d ´ N k u l ] + [ m u ] + [ a n j l ç g ] dalam 

kamus online bahasa Jawa bermakna lutut yang turun atau jatuh yang sifatnya 

secara tiba-tiba. Pada dialek Surabaya khususnya tentang makian, keadaan pada 

segi fisik manusia diperhatikan dengan jeli. Kata dengkul dalam bahasa Indonesia 
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adalah lutut, masyarakat Surabaya mengungkapkan makian tersebut biasanya 

berfungsi untuk menyatakan untuk mematahkan argumen seseorang yang 

dianggap tidak masuk akal. 

Misalnya : - dengkulmu anjlok ngono! aku g isok dadi wong jahat. 

  + saya tidak bisa menjadi orang jahat. 

f. Kakikmu methel : [ k a k I / ] + [ m u ] + [ m ´ t  l ] methel berarti 

adalah kotor, selain methel, adapula sebagian orang di Surabaya mengatakan 

ngethel. Kakikmu ngethel berarti kondisi seseorang yang kakinya dalam keadaan 

kotor, dan masyarakat Surabaya biasanya menggunakan kata tersebut dalam 

kondisi ketidak percayaan pada argumen orang lain. 

Misalnya : - kakikmu methel! mosok sampek tego arek aku? 

  +aku masih tidak percaya, masak tega anak itu? 

g. Kakikmu tumpes : [ k a k I / ] + [ m u ] + [ t u m p ´ s ], tumpes 

dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kondisi yang dianggap kondisi kurang baik 

terutama pada segi keuangan. Namun jika referennya adalah kondisi keuangan 

maka bila digabungkan dengan kata k/a/k/i/k sunngguh tidak relevan, seharusnya 

digabungkan dengan kata dompet atau buku tabungan. Pada kenyataan kata 

kakikmu tumpes sah sah saja digunakan di Surabaya. 

Misalnya : - kakikmu tumpes a?!kape mangan ae angel malah ngejak 

mendem. 

  + buat makan saja susah malah ngajak mabuk. 

h. Gegermu mlocot : Pada bahasa Surabaya [ g ´ g ´ r ] + [ m u ] + [ m 

l ç c ç t ] memiliki makna konotasi, jika bahasa dalam bahasa Indonesia kata 
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gegermu mlocot adalah kondisi seseorang dimana punggungnya sedang melepuh 

atau terluka. Namun pada bahasa Jawa dialek Surabaya kata tersebut berupa 

makian untuk pembuka pernyataan kontra terhadap lawan tutur. 

Misalnya : - gegermu mlocot a! utangku lo wes lunas! 

  + punggungmu melepuh!hutang saya sudah lunas! 

i. Bathukmu sempal : Hampir sama dengan gegermu mlocot, [ b a t U / 

] + [ m u ] + [ s ´ m p a l ] memiliki makna yang sama namun analogi yang 

berbeda. Analogi yang digunakan adalah bathuk atau kening, dan sempal 

mbemakna penyok. Kening memiliki referen yaitu otak atau pola pikir seseorang 

sehingga kata-kata tersebut digunakan jika lawan tutur dianggap kurang pandai. 

Misalnya : - duwik gambar bathukmu sempal ta? 

  + kamu pikir uang gambar keningmu yang penyok? 

j. Dobol jaran : [ d ç b ç l ] + [ j a r a n ] atau yang biasanya disingkat 

bol jaran adalah makian yang digunakan pada situasi seseorang yang sedang 

kesal. Dobol bermakna lubang anus, dan jaran adalah kuda jadi dobol jaran 

adalah lubang anusnya kuda. 

Misalnya : - dobol jaran dienteni suwi gak teko-teko 

  + anus kuda, ditunggu lama tidak datang-datang 

k. Untumu : [ u n t U ] + [ m U ] adalah penggunaan makian masyarakat 

Surabaya pada situasi kesal atau ke-tidak setujuan terhadap pendapat dengan 

lawan tutur. Untu dalam bahasa Indonesia berarti gigi dan mendapat akhiran /m/u/ 

sehingga berarti gigimu. 

Misalnya : - untumu a! aku gak gelem dadi arek sing durhaka. 
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  + saya tidak mau menjadi anak durhaka 

l. Untumu krewak : Jika sebelumnya hanya kata untumu, ternyata 

terdepat kalimat pelengkap yang lebih spesifik jka digunakan sebagai makian. [ u 

n t U ] + [ m U ] + [ k r o w a / ] berarti dalam bahasa Indonesia yaitu gigimu 

rusak. Contoh makian tersebut biasanya digunakan pada kondisi kesal atau sedang 

marah. 

Misalya : - untumu krewak a! duik ku wes entek resik iki 

  + uang saya sudah habis 

m. Raimu : Dalam bahasa Jawa, seseorang jarang menggunakan kata [ r a 

i ] + [ m u ] , hal tersebut dikarenakan dianggap kurang sopan dan sangat tabu 

untuk diucapkan. Berbeda dengan masyarakat Surabaya yang tidak perduli dengan 

pemilihan kata terlebih bahasa jawa kromo,kromo alus,kromo inggil. Dalam 

kamus online bahasa Jawa kata raimu berarti wajahmu atau mukamu. Kata 

makian tersebut biasanya digunakan dalam kondisi marah atau mencela lawan 

tutur yang memiliki wajah kurang menarik. 

Misalnya : - raimu , wes ngerti gak cukup dilebokno ae 

  + sudah tahu tidak cukup dipaksa masuk 

n. Ndasmu pethal : [ n dh a s ] + [ m u ] + [ p E t a l ] memiliki dua 

makna yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif dari endhasmu pethal 

adalah dimana kondisi rambut kepala seseorang yang tidak ditumbuhi oleh rambut 

karena pernah terjadi luka pada bagian kepala. Endhas berarti kepala dan pethal 

berarti potongan rambut yang aneh, sehingga dari luka tersebut memiliki makna 
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konotasi bahwa kepala yang terluka menyebabkan kebodohan. Jadi penggunaan 

kata makian tersebut digunakan dalam situasi membodoh-bodohkan lawan tutur. 

Misalnya : - ndhasmu petal ngono!wong tuek lak ngomong iku 

rekenen. 

  + kalau orang tua bicara itu didengarkan 

o. Gathel : [ g a t h E l ] bermakna gatal. Kata makian tersebut biasanya 

digunakan dalam situasi dan kondisi penutur yang bertentangan dengan pendapat 

penutur. 

Misalnya : - gathel ta? Aku gak percoyo blas lo. 

  + saya tidak percaya sama sekali 

p. Nggatheli : kata pelengkap dari gathel adalah [ N ] + [ g a t E l ] + [ i 

], /ng/ menunjukkan penekanan yang berarti sangat, dan gathel berarti gatel, 

sedangkan akhiran –i  yang sebenarnya adalah singkatan dari kata peli yang 

berarti alat kelamin laki-laki. Penggunaan kata makian nggatheli digunakan dalam 

situasi penutur yang marah dengan sikap lawan tuturnya. 

Misalnya : - ket biyen ancen nggateli arek iku! 

  + dari dulu memang kurang ajar anak itu! 

3.2.1.4 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Kekerabatan 

a. Mbokne ancuk : [ m b ç / ] + [ n e ] + [ a n c o / ] sangat sering 

sekali digunakan dalam situasi seseorang yang sedang marah atau kesal. Mbokne 

bermakna ibunya dan ancuk memiliki referen yaitu ngencuk atau bersenggama. 

Jadi kata makian mbokne ancuk adalah ibunya yang sedang senggama. 

 Misalnya : - mbokne ancuk! Hp ku keri. 
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   + sial, handphone saya ketinggalan 

b. Makmu kancutann seng :  [ m a / ] + [ m u ] + [ k a n c U t ] + [ a n ] 

+ [ s E N ], jika diartikan satu-satu, makmu berarti ibumu, kancutan berarti 

memakai celana dalam dan seng adalah seuah lempengan logam. Jadi makmu 

kancutan seng berarti ibumu memakai celana dalam lempengan logam. adalah 

kalimat yang digunakan seseorang dalam kondisi tidak percaya terhadap argumen 

lawan tutur. 

Misalnya : + makmu kancutan seng lo, ngarang kon tok kon iku 

  - itu tidak mungkin, kamu hanya mengarang 

c. Makmu kiper : [ m a / ] + [ m u ] + [ k i p ´ r ] dalam bahasa 

indonesia berearti ibumu adalah seorang penjaga gawang, kata makmu berarti 

ibumu dan kiper berasal dari bahasa Inggris yaitu goal keeper yang artinya 

penjaga gawang. Makian tersebut biasanya digunakan penutur ketika lawan tutur 

membuat argumen bodoh dan tidak masuk akal. Selain itu kata makian tersebut 

digunakan dalam kondisi penutur yang kesal atau marah terhadapa lawan tutur. 

 Misalnya :  - makmu kiper a! aku wes ngenteni ket mau isuk 

   + saya sudah menunggu dari tadi pagi. 

d. Nyikmu koprol : [ ñ i / ] + [ m u ] + [ k ç p r ç l ] dalam bahasa 

Indonesia nyikmu berarti nenekmu dan koprol berarti jumpalitan jadi nyikmu 

koprol adalah nenekmu jumpalitan. Namun di Masyarakat Surabaya sendiri sudah 

jarang seseorang memanggil nenek dengan sebutan nyik , hal ni dikarenakan 

panggilan tersebut sudah dianggap kuno. Kata makian nyikmu koprol biasa 

digunakan oleh penutur dalam situasi yang marah dan kesal terhadap lawan tutur. 
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Misalnya : - nyikmu koprol a!aku ngenteni sampek njamuren 

  + saya menunggu sudah lama 

3.2.1.5 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Aktivitas 

a. Nggacor ae : [ N ] + [ g a c ç r ] + [ a e ] dalam bahasa Indonesia 

bermakna sikap sesorang yang banyak bicara. Dalam situasi tersebut lawan tutur 

merasa tidak suka dengan sikap penutur yang banyak bicara namun tidak sesuai 

engan kenyataa yang ada. Pada dialek Surabaya kata nggacor adalah dasar dari 

kata cocor yang bermakna mulut. 

Misalnya : - ojok nggacor ae! timbangane tak congor lo! 

  + jangan banyak mulut daripada sayaa pukul.  

b. Nyocot ae : [ ñ ] + [ c ç c ç t ] + [ a e] kata tersebut hampir sama 

dengan kata nggacor ae namun nyocot adalah kata dasar dari cocot yang juga 

berarti mulut.  

Misalnya : - nyocot ae rek! luwe ta peno? 

  + banyak mulut! kamu sedang lapar? 

c. Kakean Cangkem : [ k a k  a n ] + [ c a N k ´ m ] dalam bahasa 

Indonesia kakean bermakna banyak dan cangkem bermakna mulut. Jadi kakean 

cangkem bermakna seseorang yang banyak mulut. 

Misalnya : - aku gak seneng karo kon! Kakean cangkem! 

  + saya tidak menyukaimu karena banyak  mulut! 

d. Amput : [ a m p U t ] pada dasarnya hampir sama dengan ancuk yang 

bermakna disetubuhi perbedaanya adalah kata amput memiliki referen yaitu ampit 
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atau dikempit yang erat kaitannya dengan organ vital perempuan. Penggunaan 

kata makian tersebut digunakan dalam kondisi seseorang yang tertimpa kesialan. 

Misalnya : - amput! rokokku entek 

  + sial, rokok saya habis 

e. Diamput : [di]+[ampUt] atau memiliki makna yang hampir sama 

dengan dikempit yang berarti diapit adalah kata makian yang sangat umum dalam 

bahasa jawa namun jika konteksnya adalah masyarakat Surabaya maka pada 

dialek Surabaya seseorang jarang menggunakan kata tersebut. 

Misalnya : - diamput! Rokok sek tas tuku wes entek 

  + sial, rokok baru beli sudah habis 

f. Jamput : [ j ] + [ a m p U t ] sama halnya dengan kata jancuk yang 

mendapat awalan j- atau dalam bahasa Indonesia memiliki awalan di-.  

Misalnya : - jamput apes pas udan lali gak nggowo jas udan 

  + sial, waktu hujan lupa tidak membawa jas hujan 

g. Cuk : [ c o / ] merupakan singkatan dari ngencuk yang dalam bahasa 

Indonesia berarti senggama. Namun pada masyarakat Surabaya kata cuk sering 

sekali digunakan entah itu pada situasi senang, sedih ,marah ataupun kesal. 

Misalnya : - cuk medeni wong iku lak ngamuk 

  + orang itu menakutkan ketika marah 

h. Ancuk :  adalah [ a ] + [ c o / ] , /a/ dalam bahasa jawa dialek 

Surabaya bermakna seperti halnya awalan di- dalam bahasa Indonesia dan cuk 

adalah ngencuk yang berarti senggama. Jadi kata ancuk bermakna diencuk atau 

diperkosa. Kata makian ancuk biasanya digunakan dalam situasi penutur yang 
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marah atau kesal terhadap lawan tuturnya, selain itu biasanya juga digunakan 

seseorag dalam kondisi kesal atau kecewa terhadap keadaan yang tidak 

mendukung.   

Misalnya : - ancuk! Ojok mbok senggol sikilku loro 

  + jangan kamu pegang kaki saya sakit 

i. Diancuk : [ d i ] + [ a n c o / ] berarti sedang di-encuk atau sedang 

disetubuhi. Masyarakat Surabaya sering menggunakan kata makian yang 

bermakna cuk sehingga dalam kondisi apapun masyarakat Surabaya selalu 

menggunakan kata makian tersebut. 

 Misalnya : - diancuk suangar arek iku lak gitaran 

   + hebat anak itu ketika bermain gitar 

j. Jancuk : [ j ] + [ a n c o / ] , /j/ bermakna awalan di- atau biasanya 

dalam bahasa Jawa disebut [ j i ] + [ a n c o / ]. Namun di Surabaya mengalami 

pengurangan fonem sehingga masyarakat Surabaya mengucapkannya jancuk. 

Disurabaya kata makian ini sangat umum sekali. Terjadi perluasan makna makian 

yang bisanya digunakan pada semua situasi dan kondisi. 

Misalnya : - jancuk nomer telponmu piro? aku njaluk 

   + nomor teleponmu berapa? Saya minta 

3.2.1.6 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Profesi 

a. Balon : [ b a l ç n ] di Surabaya memiliki makna konotatif yaitu 

perempuan nakal atau pekerja seks komersial. Namun terdapat juga kata 

[m]+[balon] yang bermakna sedang melakukan hubungan seks dengan balon. 

Misalnya : - ojok macak ayu-ayu,tambah koyok balon. 
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  + jangan dandan cantik-cantik, mirip PSK 

b. Bajingan : [ b a j i N a n ] secara historis kebahasaan sebanarnya 

berawal dari kata bajing yang memiliki akhiran -an. Bajing adalah seekor 

binatang pengerat yang biasanya merusak tanaman petani, dan akhiran –an 

bermakna pembentukan kata sifat. Di bahasa Indonesia kata makian ini sudah 

sering digunakan dalam kondisi penutur yang marah dan kesal terhadap 

tingkahlaku seseorang. 

Misalnya : - bajingan! Utangmu ndang bayaren 

   + bajingan!segera lunasi hutangmu 

3.2.1.7 Kata-kata Umpatan dan Makian Cak Cuk Mengandung Benda-benda 

a. Gidal : [ g i d a l ] secara harfiah diartikan sisa makanan yang 

menyangkut di gigi. Di Surabaya seseorang menggunakan kata makian gidal 

dengan dua versi. Versi pertama adalah menggunakan kata makian gidal yang 

berfungsi sebagai ketidak setujuan terhadap argumen terhadap lawan tutur. Dan 

versi yang kedua biasanya ditambah dengan pelengkap misalnya gidalmu medhuk 

atau gidalmu mambu. Pada versi kedua biasanya digunakan seseorang dalam 

situasi mencela lawan tutur karena banyak bicara atau tidak serius ketika 

berbicara. 

Misalnya : - gidal arek iki, dijak ngomong gak tau serius 

  + anak ini diajak ngobrol selalu tidak pernah serius 

b. Taek : [ t a  / ] dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tai. 

Kata makian tersebut sangat sering digunakan penututr khususnya masyarakat 

Surabaya dalam kondisi yang benci terhadap lawan tutur atau tidak suka terhadap 
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argumen lawan tutur. Kata makian tersebut mengacu pada referen benda yang 

dianggap sangat menjijikkan.  

Misalnya : - taek! aku wes gak percoyo blas karo omonganmu 

+saya sudah tidak percaya sama sekali dengan 

perkataanmu 

3.2.2 Faktor Kata Umpatan dan Makian Masyarakat Surabaya 

(Mansoer Pateda,1994) mengklasifikasikan beberapa faktor sosial sebagai 

pemilihan diksi dan gaya bahasa pada masyarakat-masyarakat kelas bawah. 

Diantaranya yaitu : pada data (4) digambarkan Cak Cuk bagaimana kelas sosial 

digambarkan dengan masyarakat yang sering menggunakan kata makian. 

a.Umur : pada data (4) Pembicara pada desain kaos tersebut adalah 

Tuturan antara orang tua dengan anak kecil tampak pada percakapan antara 

penjual jamu dengan anak kecil : Ibu penjual jamu: heh, mudhun! Kesetrum 

bongko raimu! Anak kecil: Jancuk! Layangan gathel ancene. Pada tuturan di atas 

muncul kata-kata kasar yaitu “bongko raimu” yang diucapkan oleh penjual jamu. 

Penggunaan kata-kata kasar tersebut adalah suatu bentuk perhatian dengan 

memperingatkan anak tersebut untuk berhati-hati dan lekas turun. Kata-kata kasar 

jancuk dan gathel juga diucapkan oleh anak kecil, tetapi kata-kata kasar tersebut 

tidak ditujukan kepada penjual jamu, kata-kata kasar tersebut hanya untuk 

melampiaskan kekesalan begitu sulitnya mengambil layangan. Berdasarkan 

tuturan terebut, dapat disimpulkan bahwa kata-kata kasar atau makian diucapkan 

pada seseorang yang berumur dibawah penutur dan sebaya. 
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b. jenis kelamin : berdasarkan data (4) penjual jamu adalah seorang 

perempuan namu tetap menggunakan kata makian bahasa jawa diaek Surabaya, 

sehingga tuturan pada data (4), penggunaan kata makian bahasa Jawa dialek 

Surabaya dan penggunaan kata kasar pada aktivitas berbicara didesign Cak Cuk 

tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin yang digunakan, baik laki- laki maupun 

perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengucapkan 

kata-kata kasar dialek Surabaya. 

c. latar belakang ekonomi: Latar belakang ekonomi akan tampak dari 

profesi seseorang, tingkat pendidikan dan pemilihan kosa kata yang digunakan. 

Aktivitas berbicara pada kaos Cak Cuk di atas melibatkan anak kecil, pengendara 

mobil, pengendara motor, pria berprofesi sebagai supir angkot, penumpang pria,  

pria berprofesi sebagai supir becak dan penumpang becak berwarga negara Asing 

dan wanita berprofesi sebagai penjual jamu. Tingkat pendidikan seseorang akan 

menyebabkan pemilihan jenis pekerjaan atau profesi. Seseorang yang berijasah 

sarjana hukum tidak mungkin berprofesi sebagai supir, tukang becak ataupun 

penjual jamu. Tingkat pendidikan yang menyebabkan pemilihan jenis pekerjaan 

telah menyebabkan variasi bahasa yang dipergunakan. Bahasa yang dipergunakan 

tercermin pada pemilihan kosa kata yang dipergunakan. Pada aktivitas yang 

terdapat pada Cak Cuk, muncul kosa kata yang kasar dan kurang senonoh. 

Penggunaan kosa kata yang kasar dan pengucapan yang lugas dapat 

mencerminkan seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan berprofesi 

rendah. 
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d. Tempat tinggal : Masyarakat tutur yang terlibat pada aktivitas 

berbicara bertempat tinggal di Surabaya, tampak dari bahasa Jawa dialek 

Surabaya yang digunakan dalam berkomunikasi. Terlebih surabaya sudah dikenal 

sebagai masyarakat yang condong memilih kosa kata yang kasar.
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada produk kata-kata suvenir Cak 

Cuk Kata Kata Kota Kita tema Surabaya kota misuh, Surabaya kota prostitusi, 

Surabaya kota Bonek, Surabaya Kota kuliner, Surabaya kota buaya dan Surabaya 

kota pahlawan dapat disimpulkan yaitu: 

 Pada desain produk suvenir Cak Cuk berbentuk kata-kata yang bersifat 

plesetan yang mengandung himbauan dan informatif disemua tema yang sudah 

diklasifikasikan yaitu tema misuh, tema prostitusi, tema buaya, tema bonek, tema 

kuliner dan tema pahlawan. Pada tema misuh ditemukan bentuk plesetan Cak Cuk 

yang menggunakan bagan mirip kurikulum pembelajaran pada sebuah unversitas 

fiksi Cak Cuk, selain itu juga ditemukan gaya plesetan Cak Cuk yang berbentuk 

penyusunan kamus bahasa Surabaya – Inggris tentang umpatan dan makian di 

Surabaya. Pada tema prostitusi ditemukan gaya plesetan Cak Cuk yang berbentuk 

singkatan dan plesetan lirik lagu, selain itu ditemukan bentuk ejaan lama. Pada 

tema Bonek juga ditemukan gaya plesetan Cak Cuk yang berbentuk lirik lagu dan 

berbentuk akronim. Pada tema buaya ditemukan gaya plesetan Cak Cuk yang 

berbentuk akronim dan pensubstansian bunyi. Pada tema kuliner, ditemukan gaya 

plesetan Cak Cuk yang berbentuk jadwal makan dan informasi tentang makanan 

di Surabaya. Pada tema pahlawan ditemukan bentuk penggunaan bahasa Ingris. 

Makna yang ditemukan pada gaya plesetan Cak Cuk bersifat refrensial, konotatif, 
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dan ilokusi. Terutama pada Cak Cuk yang bertemakan misuh, umpatan dan 

makian di Surabaya memiliki makna lugas dan selalu condong dengan kegiatan 

seksual dan bagian tubuh yang bersifat kemaluan. Berdasarkan desain pada 

produk Cak Cuk ditemukan umpatan dan makian khas Surabaya yang memiliki 

refren keadaan  tidak sehat, bagian tubuh khususnya tubuh yang sakit atau organ 

kemaluan manusia, binatang yang merugiakan, kekerabatan, aktivitas seks, benda-

benda yang memiliki refren kotor,  dan profesi yang merugikan.  

 Produk Cak Cuk memiliki hubungan dengan bahasa dan budaya yang 

mencerminkan karakter masyarakat Surabaya. Pada desain Cak Cuk ditemukan 

hubungan bahasa yang mencerminkan karakter masyarakat Suarabaya dengan 

tema Surabaya kota misuh, kota prostitusi, kota bonek, kota bauaya, kota kuliner 

dan kota pahlawan. Pada tema kota misuh, menunjukkan bagaiaman karakter 

keras, lugas dan rasional. Rasional yang dimaksud adalah tidak ditemukannya 

desain Cak Cuk menulis kata umpatan dan makian yang memiliki refren makhluk 

halus. Pada tema kota prostitusi ditemukan hubungan Cak Cuk yang 

mencerminkan karakter masyarakat Surabaya secara lugas untuk urusan seks. 

Pada tema kota  Bonek ditemukan hubungan budaya bonek yang suka mencari 

keributan dan budaya mendukung PERSEBAYA, sehingga pada tema kota bonek 

mecerminkan karakter masyarakat yang penuh perjuangan. Pada tema kota buaya 

ditemukan hubungan budaya yang mencerminkan karakter masyarakat Surabaya 

khususya laki-laki hidung belang yang gemar mengunjungi tempat prostitusi di 

Surabaya. Pada tema kuliner ditemukan hubungan budaya masyarakat Surabaya 

yaitu ditemukannya bentuk kata-kata parikan kesenian khas Surabaya. Pada tema 
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kota pahlawan ditemukan hubungan budaya Cak Cuk yang mencerminkan 

karakter keras dan penuh perjuangan. 

4.2 Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian 

bahasa khususnya etnolinguistik dan semantik bagi pembaca. Kajian bahasa yang 

dihasilkan penelitian ini digunakan untuk menunjukan bentuk dan makna sebuah 

produk souvenir yang mempresentasikan bagaimana keadaan masyarakat 

Surabaya khususnya pada segi kebahasaannya. Analisis bentuk dan makna pada 

produk suvenir Cak Cuk ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk peneliti lain 

dalam meneliti produk suvenir Cak Cuk atau meneliti kebahasaan masyarakat 

Surabaya. Dan diharapakan ada penelitian dengan pisau analisis yang berbeda.
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LAMPIRAN 

 

                      

(data 1 )      (data 2) 

 

                     

  (data 3)     (data 4) 

 

                   

  (data 5)     (data 6) 
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  (data 7)     (data 8) 

 

                                  

  (data 9)     (datan10) 

 

                   

(data 11)     (data 12) 
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 (data 13)      (data 14) 

 

                                                         

(data 15)      (data 16) 

 

                  

(data 17)      (data 18) 
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(data 19)     (data 20) 

 

                                   

(data 21)     (data 22) 

 

 

(data 23) 
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(data 24)     (data 25) 

 

 

(data 26) 
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