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BAB III 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Polisemi Verba Bahasa Madura 

 Berdasarkan bentuknya, verba bahasa Madura dibedakan atas verba asal dan 

verba turunan. Verba asal adalah verba berbentuk tunggal yang mempunyai 

makna leksikal, sedangkan verba turunan adalah verba yang dibentuk melalui 

proses morfologis. Verba turunan dalam bahasa Madura dikelompokkan menjadi 

verba berafiks (verba yang dibentuk dengan cara menambahkan afiks pada bentuk 

dasar), verba bereduplikasi (verba yang berupa bentuk ulang), dan verba berproses 

gabung (verba yang dibentuk melalui gabungan proses afiksasi dan reduplikasi). 

Dengan demikian, uraian di bawah ini membahas polisemi verba bahasa Madura 

berdasarkan kedua bentuk tersebut. 

 

3.1.1 Polisemi Verba Asal 

Verba asal ialah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks (Alwi, dkk., 

2003: 100). Ada empat belas temuan polisemi verba asal bahasa Madura 

(lampiran 6). Dalam analisis ini, contoh polisemi verba asal bahasa Madura 

adalah èntar, odi’, ronto, terbi’, dan toju’ (Pawitra, 2009: 160, 490 – 491, 592, 

710, 715). Adapun makna kelima kata tersebut adalah: 

 
(a) èntar bermakna: 1) pergi; 2) berangkat; 3) berkunjung; 

(b) oḍi’ bermakna: 1) hidup (ttg masih terus ada, bergerak dan bekerja 

sebagaimana mestinya seperti manusia, binatang, tumbuhan); 2) mengalir 
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 (ttg air), 3) belum kering, masih basah (ttg kayu); 4) menyala (ttg api, 

lampu); 

(c) ronto bermakna: 1) luruh (ttg rambut, bulu, dsb); 2) jatuh; gugur (ttg buah-

buahan dan daun-daunan); 3) tanggal (ttg gigi); 

(d) terbi’ bermakna: 1) lahir (keluar dari kandungan) (ttg bayi); 2) keluar (ttg 

padi); dan 

(e) toju’ bermakna: 1) duduk (meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya 

dengan bertumpu pada pantat); 2) mantap (ttg pikiran) 

 
Pembuktian hubungan kepolisemian pada kelima kata di atas dapat dilihat 

dari pemakaiannya dalam contoh kalimat dan analisis kepolisemiannya 

berdasarkan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Penjelasan kepolisemian verba-verba 

asal bahasa Madura tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, verba asal èntar. Verba asal èntar ini memiliki tiga makna yang 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 160). 

Ketiga makna yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

 èntar [ɛn.tar] bermakna: 1) pergi;  
  2) berangkat; 
  3) berkunjung 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba asal èntar tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut ini. 

 
(1) Mon sè èkataowè èngko’, Man Satrawi rèya èntar ka ghir sèrèng pèra’ 

ngongngang bân ngoras sampanna (Hakim A.G., 2011). 
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 [mɔn sɛ ɛkataɔwɛ ɛŋkɔ? man satrawi rɛya ɛntar ka ghir sɛrɛŋ pɛra? ŋɔŋŋaŋ 

bɐn ŋɔras sampanna] 

‘Kalau yang saya ketahui, Pak Satrawi ini pergi ke pantai hanya untuk 

melihat dan menguras sampannya.’   

(2) Alè’na ella ghellâ’ sè èntar ka bengkona kancana. 

[alɛ?na əlla ghəllɐ? sɛ ɛntar ka bəŋkɔna kancana] 

  ‘Adikmu sudah berangkat ke rumah temannya sejak tadi.’ 

(3) Bânnya’ orèng sè èntar otamana orèng majângan sè paḍâ mèghâ’ jhuko’ 

ambu (Sasra, 2013d). 

[bɐnña? ɔrɛŋ sɛ ɛntar ɔtamana ɔrɛŋ majɐŋan sɛ paɖɐ mɛgh
ɐ? jhukɔ? ambu] 

 ‘Banyak orang yang berkunjung terutama nelayan yang menangkap ikan.’ 

 
 Kalimat-kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba asal èntar yang 

memiliki tiga makna berbeda. Namun demikian, makna-makna tersebut dapat 

dicari benang merahnya dengan cara merunut pertalian maknanya. Makna verba 

asal èntar pada kalimat (1) adalah ‘pergi’, yaitu Pak Satrawi pergi ke pantai. 

Makna verba asal èntar pada kalimat (2) adalah ‘berangkat’. Karena berangkat ke 

rumah temannya, si adik berarti pergi ke rumah temannya. Makna verba asal èntar 

pada kalimat (3) adalah ‘berkunjung’. Berkunjung ke suatu tempat berarti pula 

pergi ke suatu tempat. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan 

makna ketiga kalimat tersebut adalah makna ‘pergi’. 

Kepolisemian ketiga kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi Palmer adalah 
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melihat nalar tak nalarnya makna. Jika makna-makna dalam suatu kata yang sama 

memiliki hubungan yang erat dan dapat diterima secara nalar, kata tersebut 

termasuk polisemi. Verba asal èntar memiliki tiga makna, yaitu ‘pergi’, 

‘berangkat’, dan ‘berkunjung’ yang dapat dirunut pertalian maknanya. Adapun 

makna yang menghubungkan ketiganya adalah ‘pergi’. Dengan demikian, 

hubungan makna ketiganya dapat diterima secara nalar sehingga kata èntar 

merupakan polisemi. Selanjutnya, kepolisemian kata èntar ini juga memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Lyons dan Chaer. Hal ini karena ‘pergi’, ‘berangkat’, 

dan ‘berkunjung’ merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama (èntar) 

pada kelas kata yang sama pula (verba). Dalam hal ini, ‘pergi’ berkedudukan 

sebagai makna pusat, sedangkan ‘berangkat’ dan ‘berkunjung’ adalah makna 

turunan yang dikembangkan dari makna pusat tersebut. Lebih lanjut, ketiga 

makna tersebut juga didaftarkan dalam satu entri pada kamus yang 

mengindikasikan bahwa ketiganya berpolisemi. Oleh karena itu, verba asal èntar 

ini termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol (derivasi nol 

dari leksem èntar), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, verba asal oḍi’. Kata oḍi’ memiliki empat makna berbeda yang 

tertera secara tersirat dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 490 – 491). Makna 1) – 3) dimasukkan dalam satu entri, sedangkan makna 

4) didaftarkan dalam entri berbeda. Dengan demikian, menurut kamus makna 4) 

berhomonimi dengan ketiga makna yang lain. Akan tetapi, makna 4) memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Palmer, Lyons, dan Chaer serta didaftarkan sebagai 

polisemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012: 497). Oleh karena itu, 
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dalam penelitian ini makna 4) dinyatakan memiliki hubungan kepolisemian 

dengan ketiga makna yang lain. Adapun keempat makna yang dimaksud adalah: 

oḍi’ [ɔ.ɖi?] bermakna: 1) hidup (ttg masih terus ada, bergerak dan bekerja 
   sebagaimana mestinya seperti manusia, binatang, 
    tumbuhan); 
2) mengalir (ttg air); 

   3) belum kering, masih basah (ttg kayu); 
   4) menyala (ttg api, lampu) 
 

  

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada kata oḍi’ di atas ini dapat dilihat 

berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat berikut. 

 
(1) Orèng oḍi’ kodhuna salèng bhânto ta’ lè-mèlè sè kemma’a bâi (Hakim 

A.G., 2010). 

[ɔrɛŋ ɔɖi? kɔdhuna salɛŋ bh
ɐntɔ ta? lɛ mɛlɛ sɛ kəmma?a bɐi] 

‘Orang hidup seharusnya saling membantu tanpa memilih yang mana 

saja.’ 

(2) Dhuli mon mandiyâ, aèngnga ella oḍi’! 

[dhuli mɔn mandiyɐ aɛŋŋa əlla ɔɖi?] 

‘Cepatlah kalau mau mandi, airnya sudah mengalir!’ 

(3) Kaju oḍi’ rèya jhemmor ghâllu, yâ! 

[kaju ɔɖi? rɛya jhəmmɔr gh
ɐllu yɐ] 

‘Kayu yang masih basah ini jemur terlebih dahulu, ya!’ 

(4) Ella oḍi’ lampuna, Ni’? 

[əlla ɔɖi? lampuna ni?] 

‘Sudah menyala lampunya, Dik?’   
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Keempat kalimat tersebut memperlihatkan pemakaian verba asal oḍi’ yang 

memiliki empat makna berbeda. Perbedaan tersebut terjadi akibat perbedaan 

konteks kalimat yang digunakan. Namun demikian, pemakaian verba asal oḍi’ 

tersebut memperlihatkan adanya benang merah yang menghubungkan makna-

makna tersebut. 

Makna kata oḍi’ pada kalimat (1) adalah ‘hidup’, yaitu manusia sebagai 

makhluk yang aktif (bernyawa, bergerak, dan bekerja) seharusnya saling 

membantu tanpa pilih kasih. Makna kata oḍi’ pada kalimat (2) adalah ‘mengalir’. 

Air yang mengalir berarti bergerak dan bekerja (aktif) sehingga dapat 

dianalogikan sebagai ‘hidup’. Makna kata oḍi’ pada kalimat (3) adalah ‘belum 

kering, masih basah’. Kayu yang belum kering atau masih basah adalah kayu yang 

masih lembab (karena mengandung air) seolah-olah kayu tersebut masih tumbuh 

dan bernapas, misalnya kayu yang baru ditebang. Kayu yang demikian ini sulit 

terbakar api sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu (biasanya untuk dijadikan 

sebagai bahan bakar pada tungku). Pada dasarnya, kayu adalah bagian dari 

tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki sebagian ciri yang 

sama dengan manusia, yaitu tumbuh dan bergerak. Dengan demikian, keadaan 

kayu yang masih basah ini (terutama karena baru ditebang) menunjukkan bahwa 

masih ada sisa-sisa keaktifannya sebagai tumbuhan sehingga dapat dikatakan ia 

masih hidup. Makna kata oḍi’ pada kalimat (4) adalah ‘menyala’. Lampu yang 

menyala menunjukkan bahwa lampu tersebut masih aktif bekerja (tidak mati) 

sehingga dianalogikan sebagai masih hidup. Berdasarkan uraian tersebut, makna 

yang menjadi benang merah pada keempat kalimat tersebut adalah ‘aktif bekerja’. 
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Selanjutnya, kepolisemian keempat kalimat tersebut harus dibuktikan 

dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Jika diperhatikan secara seksama, ada 

keterkaitan makna yang nyata di antara keempat makna tersebut dalam keempat 

kalimat di atas. Keterkaitan makna ini pun dapat dinalar dan dijelaskan secara 

ilmiah sehingga keempat makna tersebut dapat dikatakan sebagai makna ganda 

dari bentuk kata yang sama (polisemi). Makna ‘hidup’, ‘mengalir’, ‘belum kering, 

masih basah’, dan ‘menyala’ pada kata oḍi’ dipertalikan oleh benang merah 

makna ‘aktif bekerja’. Dengan demikian, hubungan makna di antara keempat 

makna tersebut dapat diterima secara nalar sehingga kata oḍi’ termasuk polisemi. 

Hubungan kepolisemian keempat makna tersebut juga sesuai dengan kriteria 

penentuan polisemi Lyons (berasal dari kelas kata yang sama (verba), bentuknya 

sama, dan maknanya ganda) dan Chaer (berasal dari sebuah kata yang sama serta 

memiliki keterkaitan makna karena dikembangkan dari komponen-komponen 

makna kata tersebut). Makna pusat kata oḍi’ adalah ‘hidup’, sedangkan makna 

turunan yang dikembangkan dari makna pusat tersebut adalah ‘mengalir’, ‘belum 

kering, masih basah’, dan ‘menyala’. Karena memenuhi kriteria-kriteria penentu-

an polisemi tersebut, kata oḍi’ termasuk polisemi. Tipe poliseminya adalah 

derivasi nol (derivasi nol dari leksem oḍi’) dan pengelompokan makna sampingan, 

sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan, spesialisasi di 

dalam lingkungan sosial, dan homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali. 

Ketiga, verba asal ronto. Kata ronto memiliki tiga makna berbeda. Makna 

pertama dan kedua tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia 
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(Pawitra, 2009: 592), sedangkan makna ketiga berasal dari keterangan 

narasumber/informan. Ketiga makna yang dimaksud adalah:  

ronto [rɔn.tɔ] bermakna: 1) luruh (ttg rambut, bulu, dsb); 
  2) jatuh; gugur (ttg buah-buahan dan daun-daun-

an); 
   3) tanggal (ttg gigi) 

 
 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba asal ronto tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Obu’na dhâghâ ronto amarghâ sakè’ panas cè’ sarana (Pawitra, 2009: 

592). 

[ɔbu?na dh
ɐgh

ɐ rɔntɔ amargh
ɐ sakɛ? panas cɛ? sarana] 

‘Rambutnya sampai luruh karena sakit panas yang sangat parah.’ 

(2) Buwâ klampok bânnya’ sè ronto èkennèng ojhân dherres malemma 

(Pawitra, 2009: 592). 

[buwɐ klampɔk bɐnña? sɛ rɔntɔ ɛkənnɛŋ ɔjh
ɐn dhərrəs maləmma] 

‘Buah kelampok (jambu air) banyak yang berjatuhan terkena hujan deras 

tadi malam.’ 

(3) Nèserra kana’ sè labu ḍari kan nyior rowa, ghighina sè è aḍâ’ ronto 

kakabbhi. 

[nɛsərra kana? sɛ labu ɖɐri kan nyiɔr rɔwa ghighina sɛ ɛ aɖɐ? rɔntɔ 

kakabbhi] 

‘Kasihan anak yang jatuh dari pohon kelapa itu, gigi bagian depannya 

tanggal semua.’ 
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Ketiga kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba asal ronto yang 

memiliki tiga makna berbeda. Perbedaan makna tersebut dapat ditelusuri benang 

merahnya dengan memperhatikan pertalian makna yang terjalin. Makna kata 

ronto pada kalimat (1) adalah ‘luruh’, yaitu keadaan rambut yang terlepas dari 

kepala karena efek sakit panas yang sangat parah. Makna kata ronto pada kalimat 

(2) adalah ‘jatuh (berjatuhan)’. Buah yang berjatuhan berarti buah tersebut 

terlepas dari tangkainya. Makna kata ronto pada kalimat (3) adalah ‘tanggal’. Gigi 

yang tanggal adalah gigi yang terlepas dari gusinya. Dengan demikian, benang 

merah yang menghubungkan ketiga makna tersebut adalah makna ‘lepas’ atau 

‘terlepas’. 

Hubungan kepolisemian pada ketiga kalimat tersebut harus dibuktikan 

dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Seperti telah dipaparkan di atas, 

keterkaitan ketiga makna pada kata ronto di atas dihubungkan oleh benang merah 

makna ‘lepas’ atau ‘terlepas’. Dengan demikian, hubungan kepolisemian ini dapat 

diterima secara nalar. Ketiga makna tersebut juga berasal dari kelas kata yang 

sama (verba) dan merupakan makna ganda dari sebuah bentuk yang sama, yaitu 

kata ronto (sesuai kriteria polisemi Lyons). Selain itu, makna ‘jatuh’ dan ‘tanggal’ 

pada kata ronto tersebut merupakan pengembangan dari makna pusat ‘luruh’ 

(sesuai kriteria polisemi Chaer). Oleh karena itu, kata ronto merupakan polisemi. 

Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol (derivasi nol dari leksem ronto) dan 

pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber poliseminya adalah 

pergeseran penggunaan dan spesialisasi di dalam lingkungan sosial.  
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Keempat, verba asal terbi’. Kata terbi’ memiliki dua makna berbeda. Makna 

pertama tercantum dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 710), sedangkan makna kedua berasal dari informasi narasumber/informan. 

Kedua makna yang dimaksud adalah: 

terbi’ [tər.bi?] bermakna: 1) lahir (keluar dari kandungan) (ttg bayi); 
      2) keluar (ttg padi) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba asal terbi’ tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Emba lakè’ ngaloskos kompoyya sè ghi’ bhuru terbi’ (Pawitra, 2009: 

261). 

[əmba lakɛ? ŋalɔskɔs kɔmpɔyya sɛ ghi? bhuru tərbi?] 

‘Kakek menciumi (semua bagian wajah) cucunya yang baru lahir.’ 

(2) Padina ghi’ bhuru terbi’. 

[padina ghi? bhuru tərbi?] 

‘Padinya baru saja keluar (muncul).’   

 
Dua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba asal terbi’ yang 

memiliki dua makna berbeda. Perbedaan makna tersebut dapat dijembatani oleh 

benang merah yang menghubungkan keduanya. Makna kata terbi’ pada kalimat 

(1) adalah ‘lahir’. Kalimat lain untuk menyebut bayi yang dilahirkan adalah bayi 

yang keluar dari rahim ibunya. Dengan demikian, ‘lahir’ dapat berarti pula 

‘keluar’. Makna kata terbi’ pada kalimat (2) adalah ‘keluar’. Padi yang baru 

keluar maksudnya adalah bulir padi yang baru muncul. Uraian ini menunjukkan 
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bahwa benang merah yang menghubungkan kedua makna tersebut adalah makna 

‘keluar’.    

Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi 

Palmer adalah melihat nalar tak nalarnya makna. Makna ‘lahir’ dan ‘keluar’ pada 

verba asal terbi’ merupakan dua makna berbeda yang mempunyai hubungan 

makna erat. Perbedaan makna di antara keduanya dapat diterima secara nalar 

karena ada benang merah makna ‘keluar’ yang mempertalikan keduanya. Oleh 

karena itu, verba asal terbi’ merupakan polisemi. Kepolisemian ini juga 

memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) karena 

kedua makna pada leksem terbi’ ini merupakan makna ganda dari bentuk kata 

yang sama dalam kelas kata yang sama pula. Selanjutnya, kepolisemian leksem 

terbi’ ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103) karena 

makna-maknanya dikembangkan dari komponen-komponen makna kata tersebut. 

Dalam hal ini, makna pusat verba asal terbi’ adalah ‘lahir (keluar dari kandungan) 

(tentang bayi)’, sedangkan makna turunan yang dikembangkan dari makna pusat 

tersebut adalah ‘keluar (tentang padi)’. Oleh karena memenuhi kriteria-kriteria 

penentuan polisemi yang telah ditetapkan, verba asal terbi’ ini termasuk polisemi. 

Kata terbi’ mempunyai tipe polisemi berupa derivasi nol (derivasi nol dari 

leksem terbi’) dan pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan spesialisasi di dalam lingkungan 

sosial.  
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Kelima, verba asal toju’. Kata toju’ memiliki dua makna yang tertera dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 715), yaitu: 

toju’ [tɔ.ju?] bermakna:  1) duduk (meletakkan tubuh atau terletak 
tubuhnya dengan bertumpu pada pantat); 

  2)   mantap (ttg pikiran) (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba asal toju’ tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Na’-kana’ mara toju’ pateppa’ polè, sèngko’ materrosa tang dhungèng 

(Sasra, 2013a).  

[na? kana? mara tɔju? patəppa? pɔlɛ sɛŋkɔ? matərrɔsa taŋ dhuŋɛŋ] 

‘Anak-anak ayo duduk lagi yang baik, saya akan meneruskan cerita.’ 

(2) Ghi’ ta’ toju’ pèkkèrra (Pawitra, 2009: 715). 

[ghi? ta? tɔju? pɛkkɛrra] 

‘Masih belum mantap pikirannya.’   

 
Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba asal toju’ yang 

memiliki dua makna berbeda. Makna kata toju’ pada kalimat (1) adalah ‘duduk’. 

Seorang pendongeng memerintahkan anak-anak yang akan mendengarkan 

dongengnya untuk duduk dengan posisi yang baik. Makna kata toju’ pada kalimat 

(2) adalah ‘mantap’. Orang yang masih belum mantap pikirannya adalah orang 

yang pikirannya masih melayang-layang kesana-kemari. Pikiran yang masih 

kesana-kemari, yang bergerak ke sana-sini ini berarti pikiran yang masih berjalan, 

bergerak, tidak diam, dan tidak berhenti seperti orang yang sedang duduk. Dengan 
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demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut 

adalah makna ‘duduk (diam)’.  

Kepolisemian kedua kalimat yang mengandung kedua makna toju’ tersebut 

harus dibuktikan dengan menggunakan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 

102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria 

kedua dalam penentuan polisemi Palmer adalah melihat nalar tak nalarnya makna. 

Pada kata toju’, makna ‘duduk’ dan ‘mantap’ mempunyai hubungan makna erat 

yang diperlihatkan oleh makna ‘duduk (diam)’ sebagai benang merahnya. Dengan 

demikian, hubungan makna pada kedua kedua kalimat di atas secara nalar dapat 

diterima. Selanjutnya, apabila didasarkan pada kriteria penentuan polisemi Lyons 

(dalam Pateda, 2001: 219), kata toju’ termasuk polisemi. Hal ini karena kedua 

maknanya merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama (toju’) dalam 

kelas kata yang sama pula (verba). Dalam hal ini, makna pusat verba asal toju’ 

adalah ‘duduk (meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada 

pantat)’, sedangkan makna turunan yang dikembangkan dari makna pusat tersebut 

adalah ‘mantap (tentang pikiran)’. Hal ini sekaligus memenuhi kriteria penentuan 

polisemi Chaer (2002: 103) yang menyatakan keterkaitan makna dalam polisemi 

terjadi karena makna-maknanya dikembangkan dari komponen-komponen makna 

kata tersebut. Uraian ini menunjukkan bahwa verba asal toju’ termasuk polisemi. 

Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol (derivasi nol dari leksem toju’), 

perluasan figuratif, dan pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, sumber 

poliseminya adalah bahasa figuratif.  
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3.1.2 Polisemi Verba Turunan 

 Verba turunan adalah verba yang dibentuk melalui transposisi, pengafiksan, 

reduplikasi (pengulangan), atau pemajemukan (pemaduan) (Alwi, dkk., 2003: 

101). Keempat hal tersebut dijabarkan Alwi, dkk. sebagai berikut. 

 
“Transposisi adalah suatu proses penurunan kata yang memperlihatkan 
peralihan suatu kata dari kategori sintaksis yang satu ke kategori sintaksis 
yang lain tanpa mengubah bentuknya. Dari nomina jalan, misalnya, 
diturunkan verba jalan.... Pengafiksan adalah penambahan afiks pada 
dasar.... Reduplikasi adalah pengulangan suatu dasar.... Pemajemukan 
adalah penggabungan atau pemaduan dua dasar atau lebih sehingga 
menjadi satu satuan makna (Alwi, dkk., 2003: 101 – 102).” 

 

 Polisemi verba turunan dalam bahasa Madura dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu: a) polisemi verba turunan berafiks; b) polisemi verba turunan 

bereduplikasi; dan c) polisemi verba turunan berproses gabung. Masing-masing 

kelompok ini dijelaskan secara rinci dalam paparan berikut.  

 

3.1.2.1 Polisemi Verba Turunan Berafiks 

 Verba berafiks adalah verba yang dibentuk dengan cara menambahkan 

afiks pada bentuk dasar (Sofyan, dkk, 2008: 113). Polisemi verba turunan berafiks 

ini dibagi lagi menjadi polisemi verba turunan berprefiks, bersufiks, dan 

berkonfiks. Penjelasan ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut. 

 
3.1.2.1.1 Polisemi Verba Turunan Berprefiks 

 Verba berprefiks adalah verba yang dibentuk dengan cara menambahkan 

imbuhan pada awal kata. Polisemi verba turunan berprefiks dalam bahasa Madura 

pada penelitian ini ditemukan pada kata-kata berprefiks N-, a-, ma-, è-, dan èpa-.  
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1) Polisemi Verba Turunan dengan Prefiks N- 

Ada dua puluh lima temuan polisemi verba turunan berprefiks N- dalam 

bahasa Madura (lampiran 6). Contoh verba turunan berprefiks N- dalam bahasa 

Madura adalah mellè, ngobhus, ngolok, nyellè’, napel, dan nèngghu (Pawitra, 

2009: 50, 457, 458, 635, 691, 706) yang berbentuk dasar belli(h), kobhus, olok, 

selle’, tapel, dan tèngghu. Adapun makna keenam kata tersebut adalah:   

 
(a) mellè bermakna: 1) membeli; 2) mengadopsi (ttg anak); 

(b) ngobhus bermakna: 1) berasap (beruap, meruap); 2) omong kosong 

(berbicara meyakinkan tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya) (ki); 

(c) ngolok bermakna: 1) memanggil; 2) menyebut; 3) mengucapkan; 

(d) nyellè’ bermakna: 1) menyingkap-nyingkap rambut atau bulu untuk 

mencari kutu; 2) mengusut dengan teliti atau menyelidiki sesuatu (ki); 

(e) napel bermakna: 1) melekatkan; menghimpun; 2) menaruh uang sawer di 

dada penari atau penyanyi (ki); dan 

(f) nèngghu bermakna: 1) menonton; 2) melihat 

 
 Kepolisemian pada keenam kata berprefiks N- di atas dapat diuraikan 

sebagai berikut. Pertama, verba turunan berprefiks N- mellè. Kata mellè memiliki 

dua makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – 

Indonesia (Pawitra, 2009: 50), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan 

naarsumber/informan. Makna verba turunan mellè adalah:  

 mellè [məl.lɛ] bermakna: 1) membeli; 
   2) mengadopsi (ttg anak) 
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 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba berprefiks N- mellè tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Bilâ jhuko’na ghârus, ḍârina ajhuwâlân Atun nyepper ka bârung bân 

kaḍhâng ka pasar kaangghuy mellè kabhutowanna è bengkona (Hakim 

A.G., 2011). 

[bilɐ jhukɔ?na gh
ɐrus ɖɐrina ajhuwɐlɐn atUn ñəppər ka bɐruŋ bɐn kaɖ

h
ɐŋ 

ka pasar kaaŋghuy məllɛ kabhutɔwanna ɛ bəŋkɔna] 

‘Bila ikannya laris, setelah berjualan Atun mampir ke warung dan 

terkadang ke pasar untuk membeli keperluan rumahnya.’ 

(2) Amarghâ ta’ dhuli andi’ ana’, bhibbhi’ mellè ana’ è panti asuhan. 

[amargh
ɐ ta? dhuli andi? ana? bhibbhi? məllɛ ana? ɛ panti asuhan] 

‘Karena tidak segera mempunyai anak, bibi mengadopsi anak di panti 

asuhan.’ 

 
Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- mellè 

yang memiliki dua makna. Kedua makna ini dihubungkan oleh benang merah 

yang mempertalikan keduanya. Makna kata mellè pada kalimat (1) adalah 

‘membeli’. Atun membeli keperluan rumahnya sehari-hari dengan cara 

menukarkan uangnya dengan barang yang akan dibeli (membayar). Makna kata 

mellè pada kalimat (2) adalah ‘mengadopsi’. Orang yang akan mengadopsi 

seorang anak dari panti asuhan umumnya diminta membayar sejumlah uang 

sebagai ganti biaya merawat anak tersebut dari kecil hingga akan diadopsi. 

Dengan kalimat lain, seorang pengadopsi harus menukarkan sejumlah uang 
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(membeli) untuk mendapatkan anak yang bersangkutan. Dengan demikian, 

benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna 

‘membeli’.   

Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi 

Palmer adalah melihat nalar tak nalarnya makna. Makna ‘membeli’ dan 

‘mengadopsi (tentang anak)’ pada kata mellè mempunyai hubungan makna yang 

erat. Perbedaan makna di antara keduanya dapat diterima secara nalar karena 

kedua makna tersebut dipertalikan oleh benang merah makna ‘membeli’. Karena 

hubungan makna ini dapat diterima secara nalar, verba turunan mellè merupakan 

polisemi. Selanjutnya, jika didasarkan pada kriteria penentuan polisemi Lyons 

(dalam Pateda, 2001: 219), kata mellè berpolisemi karena kedua maknanya 

merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama dalam kelas kata yang sama 

pula. Selain itu, kepolisemian kata mellè ini juga memenuhi kriteria penentuan 

polisemi Chaer (2002: 103) karena berasal dari sebuah kata yang sama (kata 

mellè) sehingga didaftarkan satu entri dalam kamus serta memiliki keterkaitan 

makna karena makna-maknanya memang dikembangkan dari komponen-

komponen makna kata tersebut. Makna pusat verba berprefiks N- mellè adalah 

‘membeli’, sedangkan makna turunannya adalah ‘mengadopsi (tentang anak)’. 

Dengan demikian, verba turunan mellè merupakan polisemi. 

Tipe polisemi kata mellè adalah derivasi afiksasional yang tidak mengalami 

perpindahan kelas kata. Hal ini karena kata ini diderivasikan dari bentuk dasar 
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verba belli(h) (sama-sama berkelas kata verba). Sementara itu, sumber polisemi 

verba turunan ini adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, verba berprefiks N- ngobhus. Kata ngobhus memiliki dua makna 

yang tertera secara tersirat dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia 

(Pawitra, 2009: 457), yaitu: 

 ngobhus [ŋɔ.bhus] bermakna: 1) berasap (beruap, meruap); 
   2) omong kosong (berbicara meyakinkan tapi 
    sebenarnya tidak ada apa-apanya) (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ngobhus tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Nasè’ sè ngobhus jârèya pacellep ghâllu, nèser ghighina. 

[nasɛ? sɛ ŋɔbhus jɐrɛya pacəlləp gh
ɐllu nɛsər ghighina] 

‘Nasi yang masih mengeluarkan asap itu dinginkan dulu, kasihan 

gigimu.’ 

(2) Cacana ngobhus (Pawitra, 2009: 457). 

[cacana ŋɔbhus] 

‘Bicaranya omong kosong.’ 

 
Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- 

ngobhus yang memiliki dua makna. Namun, makna yang berbeda ini 

memperlihatkan adanya benang yang menghubungkan keduanya. Makna kata 

ngobhus pada kalimat (1) adalah ‘berasap’ atau ‘mengeluarkan asap’. Asap adalah 

uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran (Tim Redaksi Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2012: 91). Karena berbentuk gas, asap tidak dapat 
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dipegang dan terkadang menyebabkan perih pada mata atau batuk pada 

tenggorokan. Makna kata ngobhus pada kalimat (2) adalah ‘omong kosong’. 

Orang yang berbicara omong kosong adalah orang yang suka membual. Ia 

berbicara meyakinkan namun sebenarnya isi pembicaraannya kosong dan tidak 

dapat dipercaya. Seperti asap yang mengepul melayang-layang dan tidak bisa 

dipegang, orang yang berbicara omong kosong juga tidak dapat dipegang kata-

katanya. Seperti asap yang terkadang membuat mata perih atau menyebabkan 

batuk, pembicaraan yang omong kosong hanya akan membuat pendengarnya 

muak dan sakit hati (karena kata-katanya tidak bisa dipegang). Dengan demikian, 

benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna 

‘tidak bisa dipegang’. 

Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), verba berprefiks 

N- ngobhus merupakan polisemi. Hal ini karena kedua makna yang melekat pada 

verba turunan ngobhus tersebut memiliki hubungan makna yang erat. Keduanya 

dihubungkan oleh benang merah makna ‘tidak bisa dipegang’ dan penjelasannya 

dapat diterima secara nalar sebagaimana paparan di atas. Makna ‘berasap’ dan 

‘omong kosong’ merupakan makna ganda dari verba turunan ngobhus dengan 

pengembangan makna kedua yang berasal dari makna pertama. Dalam hal ini, 

makna pusat kata ngobhus adalah ‘berasap (beruap, meruap)’, sedangkan makna 

turunannya adalah ‘omong kosong (berbicara meyakinkan tapi sebenarnya tidak 

ada apa-apanya)’. Dengan demikian, verba berprefiks N- ngobhus ini merupakan 

polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang mengalami 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



72 

 

 

perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar nomina kobhus) dan 

perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah bahasa figuratif. 

Ketiga, verba berprefiks N- ngolok yang memiliki tiga makna. Makna 

pertama dan kedua didaftarkan pada entri berbeda dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 458), sedangkan makna ketiga berasal dari 

keterangan narasumber/informan. Dengan demikian, menurut kamus, makna 

pertama dan kedua merupakan homonimi. Akan tetapi, makna-makna yang 

mengiringi kata ngolok ini memiliki keterkaitan makna sehingga dalam penelitian 

ini digolongkan sebagai polisemi. Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 ngolok [ŋɔ.lɔk] bermakna: 1) memanggil; 
   2) menyebut; 
   3) mengucapkan 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ngolok tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Lajhu Kèyaè Moh. Holil ngolok sala settong santrèna (Sasra, 2013f). 

[lajhu kɛyaɛ mɔh hɔlIl ŋɔlɔk sala səttɔŋ santrɛna] 

‘Lalu Kyai Moh. Holil memanggil salah satu santrinya .’ 

(2) Rèng-orèng neng Pocong jârèya ngolok kana’ binè’ jârèya kalabân 

sebbhuddhân Nyè Pocong (Sasra, 2013c) 

[rɛŋ ɔrɛŋ nəŋ pɔcɔŋ jɐrɛya ŋɔlɔk kana? binɛ? jɐrɛya kalabɐn səbbhuddh
ɐn 

ñɛ pɔcɔŋ]  

‘Orang-orang di (Desa) Pocong itu menyebut anak perempuan itu 

dengan sebutan Nyi Pocong.’ 
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(3) Jhâ’ kaloppaè ngolok salam! (Dradjid, dkk., 2003: 7) 

[jhɐ? kalɔppaɛ ŋɔlɔk salam] 

‘Jangan lupa mengucapkan salam!’ 

 
Kalimat-kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- 

ngolok yang memiliki tiga makna. Namun demikian, ketiga makna ini memiliki 

pertalian makna yang dapat ditelusuri benang merahnya. Makna kata ngolok pada 

kalimat (1) adalah ‘memanggil’. Pada konteks kalimat di atas, Kyai Moh. Holil 

memanggil atau meminta salah satu santrinya datang menemuinya dengan cara 

menyebut namanya. Makna kata ngolok pada kalimat (2) adalah ‘menyebut’, yaitu 

menyebut atau menamai perempuan tercantik di Desa Pocong dengan sebutan Nyi 

Pocong. Makna kata ngolok pada kalimat (3) adalah ‘mengucapkan’, yaitu 

menyebut kata salam ketika akan memasuki rumah seseorang. Dengan demikian, 

benang merah yang menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut adalah makna 

‘menyebut’.  

 Jika dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), verba turunan 

ngolok merupakan polisemi. Pada ketiga kalimat dengan kata ngolok di atas, 

makna ‘memanggil’, ‘menyebut’, dan ‘mengucapkan’ mempunyai hubungan 

makna yang erat. Hubungan makna yang mempertalikan perbedaan makna di 

antara ketiganya dapat diterima secara nalar karena ketiganya mempunyai 

kesamaan makna ‘menyebut’ yang menjadi benang merahnya. Ketiga makna yang 

melekat pada verba turunan ngolok tersebut merupakan makna ganda dari bentuk 

kata yang sama (ngolok) dalam kelas kata yang sama pula (verba). Oleh karena itu, 
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verba turunan ngolok ini termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah 

derivasi afiksasional yang tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan 

dari bentuk dasar verba olok), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan. 

Keempat, verba berprefiks N- nyellè’. Kata nyellè’ memiliki dua makna 

berbeda yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 635), yaitu: 

 nyellè’ [ñəl.lɛ?] bermakna: 1) menyingkap-nyingkap rambut atau bulu 
untuk mencari kutu; 

  2) mengusut dengan teliti atau menyelidiki 
sesuatu (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan nyellè’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Embhuk ta’ rè-marè nyellè’ kotona alè’ amarghâ cè’ bânnya’na. 

[əmbhuk ta? rɛ marɛ ñəllɛ? kɔtɔna alɛ? amargh
ɐ cɛ? bɐnña?na] 

‘Kakak tidak selesai-selesai mencari kutu rambut adik karena sangat 

banyak.’ 

(2) Jhâ’ biyasaaghi nyellè’ kasalaanna orèng. 

[jhɐ? biyasaaghi ñəllɛ? kasalaanna ɔrɛŋ] 

‘Jangan biasakan mengusut atau menyelidiki kesalahan orang lain.’ 

 
Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- 

nyellè’ yang memiliki dua makna. Kedua makna tersebut memiliki keterkaitan 

makna yang dibuktikan dengan keberadaan benang merah yang menghubungkan 
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keduanya. Makna kata nyellè’ pada kalimat (1) adalah ‘menyingkap-nyingkap 

rambut untuk mencari kutu’. Karena kutu sangat kecil dan berwarna hitam seperti 

warna rambut, mencari kutu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, demikian pula 

dengan mencari telur kutu. Telur kutu sangat kecil dan melekat kuat pada helai 

rambut sehingga cukup sulit diambil. Pekerjaan mencari kutu dan telur kutu 

memerlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Sementara itu, mempunyai 

kutu kepala termasuk aib yang mengundang malu karena dapat memancing 

olokan dan cacian sebab tidak mampu menjaga kebersihan rambut. Makna kata 

nyellè’ pada kalimat (2) adalah ‘mengusut atau menyelidiki’. Orang yang suka 

mengusut atau menyelidiki kesalahan orang lain akan senantiasa mencermati dan 

meneliti kesalahan orang lain. Seperti mencari kutu, mereka akan memperhatikan 

setiap perbuatan yang dilakukan orang lain dengan teliti untuk menemukan kutu 

yang berupa kesalahan-kesalahan dan aib yang seharusnya ditutupi. Tingkah 

tersebut tidak akan berhenti hingga semua kesalahan dan aib orang lain tersebut 

terungkap. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua 

kalimat tersebut adalah makna ‘mencari dengan teliti’. 

 Benang merah yang menghubungkan kedua makna tersebut membuktikan 

bahwa kedua makna tersebut memiliki pertalian makna yang erat. Hubungan 

kepolisemian pada kedua makna tersebut juga dapat diterima secara nalar 

sebagaimana paparan di atas. Makna ‘menyingkap-nyingkap rambut atau bulu 

untuk mencari kutu’ dan ‘mengusut dengan teliti atau menyelidiki sesuatu’ ini 

merupakan makna ganda dari kata nyellè’ yang berkelas kata verba. Makna 

‘mengusut dengan teliti atau menyelidiki sesuatu’ merupakan pengembangan dari 
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makna pusat ‘menyingkap-nyingkap rambut atau bulu untuk mencari kutu’. 

Dengan demikian, kepolisemian verba nyellè’ ini sesuai dengan kriteria penentuan 

polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer 

(2002: 103). Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang tidak 

mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba sellè’) 

dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan dan bahasa figuratif. 

Kelima, verba berprefiks N- napel. Kata napel memiliki dua makna berbeda 

dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 691), yaitu: 

 napel [na.pəl] bermakna: 1) melekatkan; menghimpun; 
  2) menaruh uang sawer di dada penari atau 
   penyanyi (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan napel tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Ka’ Posi napel bhâko è guḍâng èkaghâbâyyâ roko’. 

[ka? posi napəl bh
ɐkɔ ɛ guɖɐŋ ɛkagh

ɐbɐyyɐ rɔkɔ?] 

‘Kak Posi melekatkan (menghimpun) tembakau di gudang untuk 

membuat rokok.’ 

(2) Anom napel pèssè ka tanḍâ’ bâkto saronèn. 

[anɔm napəl pɛssɛ ka tanɖɐ? bɐktɔ sarɔnɛn] 

‘Paman menaruh uang sawer di dada penari saat acara saronen.’ 

 
Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- napel 

yang memiliki dua makna. Namun, kedua makna berbeda ini memiliki pertalian 
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makna yang dapat dirunut benang merahnya. Makna kata napel pada kalimat (1) 

adalah ‘melekatkan (menghimpun)’. Tembakau yang akan digunakan untuk 

membuat rokok biasanya dilekatkan satu sama lain dan dihimpun lalu disimpan di 

dalam gudang. Makna kata napel pada kalimat (2) adalah ‘menaruh uang sawer’. 

Orang yang menaruh uang sawer biasa melakukannya dengan cara melekatkan 

atau menempelkan uang tersebut ke tangan atau dada penari/penyanyi. Dengan 

demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut 

adalah makna ‘menempelkan’. 

Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Verba berprefiks N- napel memiliki dua makna, yaitu 

‘melekatkan; menghimpun’ dan ‘menaruh uang sawer di dada penari atau 

penyanyi (ki)’ yang dapat dirunut pertalian maknanya. Adapun benang merah 

yang menghubungkan kedua makna berbeda ini adalah makna ‘menempelkan’. 

Dengan demikian, hubungan makna di antara keduanya dapat diterima secara 

nalar sehingga kata napel termasuk polisemi. Selanjutnya, kepolisemian kata ini 

juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) dan 

Chaer (2002: 103). Hal ini karena kedua makna tersebut merupakan makna ganda 

dari bentuk kata yang sama (napel) pada kelas kata yang sama pula (verba). 

Dalam hal ini, ‘melekatkan; menghimpun’ berfungsi sebagai makna pusat, 

sedangkan ‘menaruh uang sawer di dada penari atau penyanyi’ adalah makna 

turunan yang dikembangkan dari makna pusat tersebut. Uraian ini menunjukkan 

bahwa verba berprefiks N- napel merupakan polisemi karena memenuhi kriteria-
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kriteria penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional 

yang tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar 

verba tapel) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah 

pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

Keenam, verba turunan nèngghu. Kata nèngghu memiliki dua makna 

berbeda yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 706), yaitu:  

 nèngghu [nɛŋ.ghu] bermakna: 1) menonton; 
    2) melihat 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan nèngghu tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 

(1) Ḕ bâkto èbâḍââghi kerrabhân sapè, lon-alon Kotta Pamekasan cè’ 

rammèna sabâb para wisata mancanaghârâ paḍâ nèngghu (Tim Abdi 

Karya Insani, 2010: 47). 

[ɛ bɐktɔ ɛbɐɖɐɐghi kərrabh
ɐn sapɛ lɔn alɔn kɔtta paməkasan cɛ? rammɛna 

sabɐb para wisata mancanagh
ɐrɐ paɖɐ nɛŋghu] 

‘Saat diselenggarakan kerapan sapi, alun-alun Kota Pamekasan sangat 

ramai karena para wisatawan mancanegara juga menonton.’ 

(2) Sèngko’ nèngghu ghâlâḍhâk Suramaḍu bâkto èntar ka Madhurâ. 

[sɛŋkɔ? nɛŋghu gh
ɐlɐɖ

h
ɐk suramadu bɐktɔ ɛntar ka madhurɐ] 

‘Saya melihat Jembatan Suramadu saat pergi ke Madura.’ 
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Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- 

nèngghu yang memiliki dua makna. Kedua makna ini mengandung pertalian 

makna yang dapat diketahui benang merahnya. Makna kata nèngghu pada kalimat 

(1) adalah ‘menonton’, yaitu menonton kerapan sapi. Makna kata nèngghu pada 

kalimat (2) adalah ‘melihat’, yaitu melihat jembatan Suramadu. Meskipun sama-

sama melibatkan mata, melihat dan menonton adalah dua aktivitas yang berbeda. 

‘Menonton’ merupakan makna yang lebih khusus daripada melihat. Aktivitas 

menonton biasa dikaitkan dengan melihat tontonan, yaitu melihat sesuatu yang 

ditonton sebagai hiburan, sedangkan aktivitas melihat memiliki makna yang lebih 

umum. Dengan demikian, makna ‘menonton’ dikembangkan dari makna ‘melihat’. 

Berdasarkan uraian tersebut, benang merah yang menghubungkan makna 

keduanya pada kedua kalimat di atas adalah makna ‘melihat’. 

Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Verba berprefiks N- nèngghu memiliki dua makna, yaitu 

‘menonton’ dan ‘melihat’ yang dapat dirunut pertalian maknanya. Adapun makna 

yang menghubungkan kedua makna ini adalah makna ‘melihat’. Dengan demikian, 

hubungan makna keduanya dapat diterima secara nalar sehingga kata nèngghu 

termasuk polisemi. Hal ini karena ‘menonton’ dan ‘melihat’ merupakan makna 

ganda dari bentuk kata nèngghu yang berkelas kata verba. Berdasarkan uraian 

tersebut, verba berprefiks N- nèngghu merupakan polisemi. Adapun tipe 

poliseminya adalah derivasi afiksasional yang tidak mengalami perpindahan kelas 
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kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba tèngghu), sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

 

2) Polisemi Verba Turunan dengan Prefiks a- 

Ada lima belas temuan polisemi verba turunan berprefiks a- dalam bahasa 

Madura (lampiran 6). Contoh polisemi verba turunan berprefiks a- dalam bahasa 

Madura yang akan dipaparkan dalam bahasan ini adalah adhungèng, akarkar, 

alakè(h), alama’, dan aora’ (Pawitra, 2009: 143, 273 – 274, 347, 348, 504). 

Masing-masing bentuk dasar verba turunan ini adalah dhungèng, karkar, lakè(h), 

lama’, dan ora’. Adapun makna kelima kata tersebut adalah:   

  
(a) adhungèng bermakna: 1) berdongeng (mendongeng), bercerita; 2) 

bercakap-cakap; 3) bergosip (bergunjing); 

(b) akarkar bermakna: 1) mencari sesuatu dengan menyerak-nyerakkan atau 

mencakar-cakar seperti ayam mencari makan di tumpukan sampah; 2) 

bekerja sangat keras (ki); 

(c) alakè(h) bermakna: 1) bersuami (sudah kawin, wanita yang sudah 

mempunyai suami); 2) bersatu, bercampur (ki); 

(d) alama’ bermakna: 1) beralas (berlapik); 2) berpenghasilan (ki); 3) 

mempunyai andalan atau ada yang dipersiapkan yang sewaktu-waktu 

bermanfaat digunakan (ki); dan 

(e) aora’ bermakna: 1) berurat (ada uratnya); 2) mempunyai kekuatan (ki) 

 
Kepolisemian pada kelima verba turunan berprefiks a- di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut. Pertama, verba berprefiks a- adhungèng. Kata 
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adhungèng memiliki tiga makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap 

Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 143), sedangkan makna kedua dan 

ketiga berasal dari keterangan narasumber/informan. Makna-makna yang 

dimaksud yaitu: 

 adhungèng [a.dhu.ŋɛŋ] bermakna: 1) berdongeng (mendongeng), bercerita; 
   2) bercakap-cakap; 
   3) bergosip (bergunjing) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan adhungèng tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Ghellâ’ èngko’ pan arèna adhungèng Pangèran Cakraningrat I (Sasra, 

2013e). 

[ghəllɐ? ɛŋkɔ? pan arɛna adhuŋɛŋ paŋɛran cakraniŋrat I] 

‘Sebelumnya, saya sudah bercerita tentang Pangeran Cakraningrat I.’ 

(2) Samalem bhentèng sèngko’ adhungèng bân sakancaan è langghârrâ 

Kè Muklis. 

[samaləm bhəntɛŋ sɛŋkɔ’ adhuŋɛŋ bɐn sakañcaan ɛ laŋgh
ɐrrɐ kɛ muklIs] 

‘Semalam suntuk saya bercakap-cakap dengan teman-teman di surau 

Kakek Muklis.’ 

(3) Biyasana orèng kenceng adhungèng tatangghâna sambi alè’-sellè’. 

[biyasana ɔrɛŋ kəñcəŋ adhuŋɛŋ tataŋgh
ɐna sambi alɛ? səllɛ?] 

‘Biasanya orang suka menggunjingkan keburukan tetangganya sambil 

mencari kutu rambut.’ 
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Ketiga kalimat di atas memperlihatkan pemakaian verba berprefiks N- 

adhungèng yang memiliki tiga makna. Namun demikian, ketiga makna pada 

kalimat di atas masih terhubung satu sama lain karena memiliki pertalian makna. 

Pertalian makna ini dapat ditelusuri melalui benang merah yang menghubungkan 

ketiganya. Makna kata adhungèng pada kalimat (1) adalah ‘bercerita’. Pada 

konteks kalimat tersebut, si pencerita mengingatkan para pembacanya bahwa 

sebelumnya ia sudah menceritakan kisah Pangeran Cakraningrat I. Makna kata 

adhungèng pada kalimat (2) adalah ‘bercakap-cakap’. Orang-orang yang 

bercakap-cakap umumnya saling melontarkan cerita sehingga lawan bicaranya 

akan memberikan tanggapan terhadap cerita tersebut. Makna primer kata 

adhungèng pada kalimat (3) adalah ‘bergosip atau menggosipkan’. Menggosipkan 

atau menggunjingkan tetangga adalah menceritakan keburukan-keburukan 

tetangga kepada orang lain. Dengan demikian, benang merah yang 

menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut adalah makna ‘bercerita’. 

Kepolisemian ketiga kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Apabila didasarkan pada nalar tak nalarnya makna, verba 

adhungèng termasuk polisemi. Pada kata adhungèng, makna ‘berdongeng 

(mendongeng), bercerita’, ‘bercakap-cakap’, dan ‘bergosip’ mempunyai pertalian 

makna yang erat. Pertalian makna ini ditunjukkan oleh benang merah makna 

‘bercerita’ yang menghubungkan ketiganya. Dengan demikian, hubungan makna 

ketiganya secara nalar dapat diterima. Selanjutnya, jika didasarkan pada kriteria 

penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata adhungèng ini 
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berpolisemi karena ketiga maknanya merupakan makna ganda dari bentuk dan 

kelas kata yang sama pada kelas kata yang sama pula. Kepolisemian kata 

adhungèng ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103), 

yaitu memiliki keterkaitan makna karena makna-maknanya dikembangkan dari 

komponen-komponen makna kata tersebut. Dalam hal ini, makna pusat verba 

berprefiks a- adhungèng adalah ‘berdongeng (mendongeng), bercerita’, sedangkan 

makna turunannya adalah ‘bercakap-cakap’ dan ‘bergosip’. Oleh karena 

memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi, kata adhungèng dikategorikan 

sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang 

mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar nomina 

dhungèng), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, verba berprefiks a- akarkar yang memiliki dua makna. Makna 

pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 273 – 274), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/ 

informan. Makna yang dimaksud yaitu: 

 akarkar [a.kar.kar] bermakna: 1) mencari sesuatu dengan menyerak-
nyerakkan atau mencakar-cakar seperti 
ayam mencari makan di tumpukan 
sampah; 

    2) bekerja sangat keras (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan akarkar tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Ajâm rowa akarkar malolo è tana. 

[ajɐm rɔwa akarkar malɔlɔ ɛ tana] 
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 ‘Ayam itu mencakar-cakar mencari makanan terus di tanah.’ 

(2) Mon kèng bânnè polana lakèna sè akarkar, bâ’na ta’ kèra anḍi’ roma 

rajâ ènga’ arèya. 

[mɔn kɛŋ bɐnnɛ pɔlana lakɛna sɛ akarkar, bɐ?na ta? kɛra anɖi? rɔma rajɐ 

ɛŋa? arɛya] 

‘Kalau bukan karena suamimu yang bekerja keras, kamu tidak mungkin 

mempunyai rumah besar seperti ini.’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks a- 

akarkar yang memiliki dua makna. Kedua kalimat di atas juga sekaligus 

memperlihatkan benang merah yang menghubungkan kedua maknanya. Makna 

kata akarkar pada kalimat (1) adalah ‘mencakar-cakar mencari makanan’. Ayam 

yang mencari makan dengan cara mencakar-cakar tanah atau menyerak-nyerakkan 

sampah adalah ayam yang kelaparan namun tidak ada makanan yang tersedia 

untuknya (sehingga ia harus mencari makan sendiri). Makna kata akarkar pada 

kalimat (2) adalah ‘bekerja keras’. Kata akarkar biasanya digunakan untuk 

menyebut orang yang bekerja sangat keras untuk mendapatkan sesuatu. Seperti 

ayam yang menyerak-nyerak sampah atau mencakar-cakar tanah, ia mencari dan 

melakukan berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika 

diperhatikan, kedua aktivitas itu sama-sama berkaitan dengan bekerja keras untuk 

mencari penghidupan. Ayam mencari makanan di tanah atau di tumpukan sampah 

untuk bertahan hidup, demikian pula manusia yang bekerja keras untuk bertahan 

hidup. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua 

kalimat tersebut adalah makna ‘bekerja keras untuk mencari penghidupan’. 
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Kepolisemian kedua makna verba turunan akarkar di atas memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Pertalian makna yang terjalin di antara 

keduanya dihubungkan oleh benang merah makna ‘bekerja keras untuk mencari 

penghidupan’. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepolisemian pada kedua 

kalimat di atas dapat diterima secara nalar. Kedua makna ini merupakan makna 

ganda dari bentuk kata akarkar yang berkelas kata verba. Makna ‘mencari sesuatu 

dengan menyerak-nyerakkan atau mencakar-cakar seperti ayam mencari makan di 

tumpukan sampah’ pada kata akarkar berkedudukan sebagai makna pusat, 

sedangkan makna turunannya adalah ‘bekerja keras (ki)’. Karena memenuhi 

ketiga kriteria penentuan polisemi tersebut, verba berprefiks a- akarkar ini 

termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang 

tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba 

karkar) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan dan bahasa figuratif. 

Ketiga, verba berprefiks a- alakè(h) yang memiliki dua makna tertera dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 347), yaitu: 

 alakè(h) [a.la.kɛ] bermakna: 1) bersuami (sudah kawin, wanita yang sudah 
mempunyai suami); 

   2) bersatu, bercampur (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan alakè(h) tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) “Oh, ngara pegghel polana èngko’ alakè rèng laèn.” (Sasra, 2013b) 
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[ɔh ŋara pəgghəl pɔlana ɛŋkɔ? alakɛ rɛŋ laɛn] 

‘Oh, mungkin (dia) marah karena aku menikah dengan orang lain.’ 

(2) Adhunna tettel rèya ta’ alakè amarghâ korang ocellanna. 

[adhunna təttəl rɛya ta? alakɛ amargh
ɐ kɔraŋ ocəllanna] 

‘Adonan kue tetal ini tidak bercampur karena kurang remasannya.’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks a- 

alakè(h) yang memiliki dua makna. Kedua kalimat di atas juga sekaligus 

memperlihatkan benang merah yang menghubungkan kedua maknanya. Makna 

kata alakè(h) pada kalimat (1) adalah ‘bersuami’, yaitu seorang perempuan yang 

menikah dengan seorang laki-laki. Perempuan yang bersuami akan ‘bersatu atau 

bercampur’ dengan suaminya. Mereka akan tinggal bersama, hidup bersama, dan 

melakukan berbagai aktivitas suami istri bersama-sama. Makna kata alakè(h) pada 

kalimat (2) adalah ‘bercampur’. Adonan kue tetal yang tidak bercampur terjadi 

karena kurang remasannya. Tidak bercampur di sini dianalogikan sebagai tidak 

bersuami, tidak bersatu. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan 

makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘bersatu, bercampur’. 

Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian suatu kata berdasarkan nalar dan tak nalarnya 

makna, verba berprefiks a- alakè(h) termasuk polisemi. Pertalian makna 

‘bersuami’ dan ‘bersatu, bercampur’ pada kata alakè(h) ini secara nalar dapat 

diterima karena dihubungkan oleh benang merah makna ‘bersatu, bercampur’. 

Apabila dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), kata alakè(h) termasuk berpolisemi. Hal ini karena kedua makna yang 
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melekat padanya merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama (alakè(h)) 

dalam kelas kata yang sama pula (verba). Kepolisemian kata alakè(h) ini juga 

memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103), yaitu berasal dari 

sebuah kata yang sama sehingga didaftarkan satu entri dalam kamus serta 

memiliki keterkaitan makna karena makna-maknanya memang dikembangkan 

dari komponen-komponen makna kata tersebut. Dalam hal ini, makna pusat verba 

berprefiks a- alakè(h) adalah ‘bersuami’, sedangkan makna turunan yang 

merupakan pengembangan makna pusatnya adalah ‘bersatu; bercampur’. Uraian 

ini menunjukkan bahwa kata alakè(h) merupakan polisemi karena memenuhi 

kriteria-kriteria penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi 

afiksasional yang mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk 

dasar nomina lakè(h)) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya 

adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

Keempat, verba berprefiks a- alama’ yang memiliki tiga makna dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 348), yaitu: 

 alama’ [a.la.ma?] bermakna:  1) beralas (berlapik); 
   2) berpenghasilan (ki); 
  3) mempunyai andalan atau ada yang diper-

siapkan yang sewaktu-waktu bermanfaat 
digunakan (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan alama’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Kaka’ tèḍung alama’ sarong. 

[kaka? tɛɖuŋ alama? sarɔŋ] 
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 ‘Kakak tidur beralas sarung.’ 

(2) Oḍi’na alama’ (Pawitra, 2009: 348). 

[ɔɖi?na alama?] 

‘Hidupnya berpenghasilan.’ 

(3) Man Kasim mon namenna bhâko ta’ aotangan ka orèng, jhâ’ rèng la 

alama’. 

[man kasIm mɔn namənna bh
ɐkɔ ta? aɔtaŋan ka ɔrɛŋ jh

ɐ? rɛŋ la alama?] 

‘Pak Kasim kalau mau menanam tembakau tidak berhutang kepada 

orang lain karena sudah mempunyai cadangan atau persediaan dana 

(untuk biaya menanam tembakau).  

 
Ketiga kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks a- alama’ 

yang memiliki tiga makna. Ketiga makna tersebut memiliki pertalian makna yang 

dihubungkan oleh benang merah makna. Makna kata alama’ pada kalimat (1) 

adalah ‘beralas’. Kakak menggunakan sarung sebagai alas tidur. Orang-orang 

menggunakan alas tidur berupa sarung atau barang-barang lainnya untuk 

melindungi badan mereka agar tidak kedinginan saat tidur sehingga dapat tidur 

nyenyak. Menggunakan alas saat tidur atau duduk akan membuat tidur atau duduk 

menjadi lebih nyaman. Dengan beralas, pakaian yang digunakan akan terlindung 

dari debu atau kotoran yang melekat di lantai. Makna kata alama’ pada kalimat 

(2) adalah ‘berpenghasilan’, yaitu memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan 

uang sehingga dapat menikmati hidup yang nyaman dan berkecukupan. Dengan 

berpenghasilan, orang tersebut akan terlindung dari kemiskinan. Makna kata 

alama’ pada kalimat (3) adalah ‘mempunyai cadangan atau persediaan dana’. 
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Karena mempunyai cadangan atau persediaan dana untuk menanam tembakau, 

Pak Kasim tidak perlu repot mencari pinjaman uang ke sana-sini. Hal ini karena 

persediaan dana yang dimilikinya telah melindunginya dari kebingungan mencari 

dana menanam tembakau seperti dialami petani-petani tembakau lainnya. Jika 

dicermati, ketiga makna tersebut berkaitan dengan makna ‘berpelindung’. Beralas 

akan melindungi orang dari kedinginan, berpenghasilan akan melindungi orang 

dari kemiskinan, dan memiliki cadangan dana akan melindungi dari kekurangan 

saat ada kebutuhan mendesak. Berdasarkan uraian tersebut, benang merah yang 

menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut adalah makna ‘berpelindung’. 

 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian suatu kata berdasarkan nalar tak nalarnya 

makna, keterkaitan makna yang terjalin di antara ketiga makna verba turunan 

alama’ tersebut dapat diterima secara nalar sebagaimana paparan di atas. Dengan 

demikian, kata alama’ merupakan polisemi. Makna ‘beralas’, ‘berpenghasilan’, 

dan ‘mempunyai andalan atau ada yang dipersiapkan yang sewaktu-waktu 

bermanfaat digunakan’ yang melekat pada kata tersebut merupakan makna ganda 

dari bentuk dan kelas kata yang sama (sesuai kriteria Lyons). Makna kedua dan 

ketiga pada verba alama’ tersebut dikembangkan dari makna pertama ‘beralas’ 

yang merupakan makna pusatnya. Dengan demikian, hubungan kepolisemian 

pada ketiga makna kata alama’ tersebut memenuhi kriteria penentuan polisemi 

Palmer, Lyons, dan Chaer sehingga dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe 

poliseminya adalah derivasi afiksasional yang mengalami perpindahan kelas kata 
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(diderivasikan dari bentuk dasar nomina lama’) dan perluasan figuratif, sedangkan 

sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

Kelima, verba berprefiks a- aora’ yang memiliki dua makna tertera dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 504), yaitu: 

 aora’ [a.ɔ.ra?] bermakna: 1) berurat (ada uratnya); 
   2) mempunyai kekuatan (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan aora’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Tang tanang aora’ amarghâ lako mèkol aèng bân ngangka’ sè râ’-

berrâ’. 

[taŋ tanaŋ aɔra? amargh
ɐ lakɔ mɛkɔl aɛŋ bɐn ŋaŋka? sɛ rɐ? bərrɐ?] 

‘Tanganku berurat (kelihatan uratnya) karena sering memikul air dan 

mengangkat benda-benda yang berat.’ 

(2) Kana’ kènè’ rowa pocet ènga’ sè ta’ aora’ sakalè. 

[kana? kɛnɛ? rɔwa pɔcət ɛŋa? sɛ ta? aɔra? sakalɛ] 

‘Anak kecil itu pucat seperti tidak mempunyai kekuatan sama sekali.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks a- aora’ 

yang memiliki dua makna berbeda. Namun demikian, kedua kalimat di atas juga 

memperlihatkan benang merah yang menghubungkan kedua makna tersebut. 

Makna kata aora’ pada kalimat (1) adalah ‘berurat (kelihatan uratnya)’. Urat-urat 

di punggung tangan akan terlihat lebih jelas dan menonjol pada orang-orang yang 

melakukan aktivitas berat (aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga) seperti 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



91 

 

 

memikul air atau mengangkat barang-barang yang berat. Makna kata aora’ pada 

kalimat (2) adalah ‘mempunyai kekuatan’. Orang yang kuat (mempunyai 

kekuatan) biasanya diidentikkan dengan orang-orang yang memiliki urat yang 

menonjol, misalnya para preman, satpam, atau olahragawan yang umumnya lebih 

banyak mempunyai tonjolan urat daripada orang yang tidak biasa beraktivitas 

berat. Hal inilah yang membuat makna ‘mempunyai kekuatan’ dianalogikan 

dengan ‘berurat (mempunyai urat)’. Dengan demikian, benang merah makna yang 

menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘berurat (mem-

punyai urat)’. 

 Kepolisemian kedua makna verba turunan aora’ di atas harus dibuktikan 

dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Jika ditinjau dari nalar tak nalarnya 

makna, verba turunan aora’ merupakan polisemi. Hal ini karena hubungan kedua 

makna yang dimiliki oleh verba aora’ tersebut secara nalar dapat diterima karena 

dihubungkan oleh benang merah makna ‘berurat (mempunyai urat)’ sebagaimana 

dipaparkan di atas. Ini membuktikan bahwa kedua makna tersebut bukanlah 

makna yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan makna ganda dari sebuah bentuk 

yang sama sehingga memiliki keterkaitan makna. Makna kedua ‘mempunyai 

kekuatan’ merupakan pengembangan dari makna pertama ‘berurat (ada uratnya)’ 

yang merupakan makna pusat. Berdasarkan uraian tersebut, verba turunan aora’ 

ini termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang 

mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar nomina ora’) 

dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah bahasa figuratif. 
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3) Polisemi Verba Turunan dengan Prefiks ma- 

  Polisemi verba turunan dengan prefiks ma- hanya ditemukan pada satu kata 

dalam bahasa Madura, yaitu pada kata marobbhu (Pawitra, 2009: 587) yang 

berbentuk dasar robbhu. Verba turunan marobbhu ini memiliki tiga makna dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 587), yaitu: 

 marobbhu [ma.rɔb.bhu] bermakna: 1) merobohkan; 
   2) merebahkan tubuh (ki); 
  3) pasrah (ttg menyerahkan atau minta 

tolong orang lain untuk menyelesai-
kan permasalahan) (ki) 

 
 Pembuktian hubungan kepolisemian kata marobbhu tersebut dapat dilihat 

dalam pemakaiannya pada contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 

(1) Wiwin marobbhu sapèdana Mila. 

[wiwin marɔbbhu sapɛdana mila] 

‘Wiwin merobohkan sepeda Mila.’ 

(2) Mon ghi’ kaso dhuli marobbhu ghâllu ka ḍâlem. 

[mɔn ghi? kasɔ dhuli marɔbbhu gh
ɐllu ka ɖɐləm] 

‘Kalau masih lelah silakan merebahkan tubuh dulu ke dalam (kamar).’ 

(3) Sèngko’ marobbhu ka bâ’na kabbhi tèngkana sèngko’ rèya, dhing 

lampu matè èserraanna ajhuwâlla bherrâs. 

[sɛŋkɔ? marɔbbhu ka bɐ?na kabbhi tɛŋkana sɛŋkɔ? rɛya dhiŋ lampu matɛ 

ɛsərraanna ajhuwɐlla bhərrɐs] 

‘Saya memasrahkan kepadamu semua hajatan (acara) saya ini, nanti 

kalau acaranya sudah selesai akan saya ganti dengan cara menjual 

beras.’  
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Ketiga kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks ma- 

marobbhu yang memiliki tiga makna. Namun demikian, ketiga kalimat tersebut 

juga memperlihatkan benang merah yang menghubungkan ketiga maknanya. 

Makna kata marobbhu pada kalimat (1) adalah ‘merobohkan’. Merobohkan 

sepeda berarti merebahkan sepeda tersebut ke tanah. Makna kata marobbhu pada 

kalimat (2) adalah ‘merebahkan tubuh’. Merebahkan tubuh karena lelah berarti 

menjatuhkan tubuh ke tempat tidur agar bisa beristirahat. Setelah beristirahat, 

tubuh yang kelelahan akan kembali bugar. Makna kata marobbhu pada kalimat (3) 

adalah ‘memasrahkan (tentang menyerahkan atau minta tolong orang lain untuk 

menyelesaikan permasalahan)’. Pada konteks kalimat di atas, seseorang 

menyerahkan semua urusan yang berkaitan dengan kelangsungan hajatannya 

(misalnya acara pernikahan anak) kepada orang lain yang dipercaya dapat 

menanggung semua biayanya terlebih dahulu. Dengan menyerahkan atau 

‘merebahkan’ masalahnya kepada orang lain, masalah yang semula seolah berdiri 

tegak menakutkan ini menjadi lebih ringan karena penyelesaiannya sudah dibantu 

orang lain. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna ketiga 

kalimat tersebut adalah makna ‘merebahkan’. 

 Jika dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi, makna ‘merobohkan’, 

‘merebahkan tubuh (ki)’, dan ‘pasrah (tentang menyerahkan atau minta tolong 

orang lain untuk menyelesaikan permasalahan (ki)’ pada verba berprefiks ma- 

marobbhu tampak memiliki pertalian makna. Pertalian makna ini dihubungkan 

oleh benang merah makna ‘merebahkan’. Dengan demikian, kepolisemian pada 

ketiga makna dalam ketiga kalimat di atas secara nalar dapat diterima (sesuai 
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kriteria penentuan polisemi Palmer). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga makna 

tersebut merupakan makna ganda dari sebuah bentuk yang sama (marobbhu) pada 

kelas kata yang sama pula (verba). Makna kias kedua dan ketiga pada kata 

marobbhu merupakan pengembangan dari makna pusat ‘merobohkan’. Oleh 

karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi tersebut, verba berprefiks 

ma- marobbhu ini termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi 

afiksasional yang tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari 

bentuk dasar verba robbhu) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber polisemi-

nya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

 

4) Polisemi Verba Turunan dengan Prefiks è- 

  Ada lima temuan polisemi verba turunan dengan prefiks è- dalam bahasa 

Madura (lampiran 6). Contoh verba turunan bahasa Madura berprefiks è- yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah ècabbhur, èpènta, dan ètapok (Pawitra, 

2009: 96, 541, 691). Masing-masing bentuk dasar verba turunan ini adalah 

cabbhur, pènta, dan tapok. Adapun makna ketiga verba turunan berprefiks è- 

tersebut adalah:   

 
(a) ècabbhur bermakna: 1) dicebur; 2) dikawin, dinikahi, disetubuhi (ki) 

(b) èpènta bermakna: 1) diminta, dimohon; 2) dilamar, dipinang (ki); dan 

(c) ètapok bermakna: 1) ditampar, ditempeleng; 2) disuap (ki) 

 
  Kepolisemian pada ketiga verba turunan berprefiks è- di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut. Pertama, verba berprefiks è- ècabbhur yang memiliki 

dua makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – 
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Indonesia (Pawitra, 2009: 96), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan 

narasumber/informan. Makna-makna yang dimaksud yaitu:  

 ècabbhur [ɛ.cab.bhur] bermakna: 1) dicebur; 
 2) dikawin, dinikahi, disetubuhi (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ècabbhur tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Tèmpè sè ècabbhur ka teppong nyamana tèmpè jakèt. 

[tɛmpɛ sɛ ɛcabbhur ka təppɔŋ ñamana tɛmpɛ jakɛt] 

‘Tempe yang dicebur ke tepung namanya tempe jaket.’ 

(2) Orèng binè’ sè ella ètellak tello’ mon terro acampoa polè bi’ lakèna 

kodhu ècabbhur mahallil ghâllu. 

[ɔrɛŋ binɛ? sɛ əlla ɛtəllak təllɔ? mɔn tərrɔ acampɔa pɔlɛ bi? lakɛna kɔdhu 

ɛcabbhur mahallIl gh
ɐllu] 

‘Perempuan yang sudah ditalak tiga bila ingin bersama lagi dengan 

suaminya harus dinikahi dulu oleh mahallil.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks è- 

ècabbhur yang memiliki dua makna berbeda. Namun demikian, kedua kalimat 

tersebut juga memperlihatkan benang merah yang menghubungkan kedua 

maknanya. Makna kata ècabbhur pada kalimat (1) adalah ‘dicebur’, yaitu 

mencampurkan atau menyatukan tempe ke tepung untuk membuat penganan 

bernama tempe jaket (tempe tepung). Makna kata ècabbhur pada kalimat (2) 

adalah ‘dinikahi’. Data kalimat (2) ini didapatkan saat mendengarkan percakapan 
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warga Madura yang sedang membicarakan fenomena mahallil yang tengah 

merebak akhir-akhir ini. Dalam agama Islam, ikatan pernikahan antara perempuan 

dan laki-laki akan terputus jika sang suami menyatakan talak. Berbeda dengan 

talak satu yang masih bisa dijembatani (bisa dinikahkan kembali tanpa harus 

menikah lagi dengan orang lain), talak tiga sulit dijembatani karena ikatan 

pernikahan itu akan terputus seketika. Jika ingin kembali menjadi suami-istri, 

sang istri yang telah ditalak tiga harus menikah lagi dengan lelaki lain lalu 

bercerai kemudian kembali kepada suami awal. Proses ini memakan waktu lama. 

Seorang suami yang menalak tiga istrinya tanpa sengaja (karena emosi padahal 

masih cinta) akan menyesal dan berupaya mencari jalan untuk kembali bersatu 

dengan istrinya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan bermahallil, yaitu 

menikahkan si istri dengan lelaki lain yang dipilih oleh si suami tanpa 

memperkenalkan keduanya. Dengan demikian, kedua calon pengantin baru ini 

tidak saling mengetahui wajah masing-masing. Keduanya akan dipertemukan di 

kamar yang gelap dan diwajibkan melakukan hubungan suami-istri sebagaimana 

mestinya. Sebagai suami yang sah, mahallil dapat memilih untuk menceraikan 

(sesuai dengan kesepakatan dengan suami pertama) atau mempertahankan istrinya 

(melanggar kesepakatan). 

Jika dicermati dengan seksama, makna verba turunan ècabbhur dalam 

hubungannya dengan tempe dan pernikahan sama-sama berkaitan dengan makna 

‘dicampur atau disatukan’. Makanan bernama tempe jaket dibuat dengan 

mencampur atau menyatukan tempe dengan tepung, demikian pula pernikahan 

terjadi dengan mencampur atau menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan 
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yang disebut suami-istri. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan 

makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘dicampur, disatukan’. 

 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi yang melihat nalar 

dan tak nalarnya makna, makna ‘dicampur’ dan ‘dinikahi’ pada verba berprefiks 

è- ècabbhur tampak memiliki pertalian makna. Hal ini dapat dilihat dari benang 

merah makna ‘dicampur, disatukan’ yang mempertalikan keduanya. Dengan 

demikian, hubungan kepolisemian pada kedua kalimat di atas secara nalar dapat 

diterima (sesuai kriteria Palmer). Kedua makna tersebut merupakan makna ganda 

dari sebuah bentuk yang sama (ècabbhur) pada kelas kata yang sama pula (verba) 

(sesuai kriteria Lyons). Makna kedua ‘dinikahi’ merupakan pengembangan dari 

makna pusat ‘dicampur’. Oleh karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan 

polisemi, kata ècabbhur termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah 

derivasi afiksasional yang tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan 

dari bentuk dasar verba cabbhur) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

Kedua, verba berprefiks è- èpènta yang memiliki dua makna. Kedua makna 

tersebut tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 541), yaitu: 

 èpènta [ɛ.pɛn.ta] bermakna: 1) diminta, dimohon; 
     2) dilamar, dipinang (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan èpènta tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Tang errok sè celleng èpènta bi’ Ulil.  
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[taŋ ərrɔk sɛ cəlləŋ ɛpɛnta bi? ulIl] 

‘Rokku yang hitam diminta oleh Ulil.’ 

(2) Parabân raddhin rowa ella marè èpènta bi’ orèng lowar polo. 

[parabɐn raddhin rɔwa əlla marɛ ɛpɛnta bi? ɔrɛŋ lɔwar pɔlɔ] 

‘Perawan cantik ini sudah dipinang oleh orang luar pulau.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks è- èpènta 

yang memiliki dua makna. Namun demikian, kedua kalimat tersebut juga 

memperlihatkan benang merah yang menghubungkan kedua maknanya. Makna 

kata èpènta pada kalimat (1) adalah ‘diminta’, yaitu sebuah rok yang diminta oleh 

seorang perempuan bernama Ulil. Makna kata èpènta pada kalimat (2) adalah 

‘dipinang’. Meminang perempuan untuk menjadi istri berarti meminta perkenan 

kedua orang tua perempuan tersebut untuk menjadikan putri mereka sebagai 

istrinya. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua 

kalimat tersebut adalah makna ‘diminta’. 

 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), verba berprefiks 

è- èpènta merupakan polisemi. Makna ‘diminta’ dan ‘dipinang’ pada kata èpènta 

ini tampak memiliki pertalian makna. Pertalian makna ini dihubungkan oleh 

benang merah makna ‘diminta’. Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada 

kedua kalimat di atas secara nalar dapat diterima (sesuai kriteria Palmer). Hal ini 

juga menunjukkan bahwa kedua makna tersebut merupakan makna ganda dari 

sebuah bentuk yang sama (èpènta) pada kelas kata yang sama pula (verba) (sesuai 

kriteria Lyons). Makna kedua ‘dipinang’ merupakan pengembangan dari makna 
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pusat ‘diminta’ (sesuai kriteria Chaer). Oleh karena itu, verba turunan èpènta ini 

termasuk polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang 

mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar nomina pènta) 

dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan dan bahasa figuratif. 

Ketiga, verba berprefiks è- ètapok yang memiliki dua makna. Makna 

pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 691), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. 

Makna yang dimaksud yaitu: 

 ètapok [ɛ.ta.pɔk] bermakna: 1) ditampar, ditempeleng; 
    2) disuap (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ètapok tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Kana’ arowa ta’ toman ètapok eppa’na makkè la cè’ mellerra. 

[kana? arɔwa ta? tɔman ɛtapɔk əppa?na makkɛ la cɛ? məllərra] 

 ‘Anak itu tidak pernah ditampar oleh ayahnya meskipun sangat nakal.’ 

(2) Orèng mon la ètapok pèssè rowa lakar èsep, ta’ kèra acaca nyarèng 

ènga’ sè ri’-bâri’anna. 

[ɔrɛŋ mɔn la ɛtapɔk pɛssɛ rɔwa lakar ɛsəp ta? kɛra acaca ñarɛŋ ɛŋa? sɛ 

ri? bɐri?anna] 

‘Orang yang sudah disuap uang itu memang akan diam, tidak akan 

berbicara lantang seperti kemarin-kemarin (sebelumnya).’ 
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Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks è- ètapok 

yang memiliki dua makna. Kedua makna tersebut masih berhubungan satu sama 

lain karena ada benang merah makna yang mempertalikan keduanya. Hubungan 

makna tersebut diuraikan sebagai berikut. 

Makna kata ètapok pada kalimat (1) adalah ‘ditampar’. Menampar adalah 

melayangkan tangan ke pipi seseorang dengan keras sehingga menimbulkan rasa 

sakit. Umumnya, orang menampar orang lain karena sangat marah atau sangat 

kesal. Orang yang ditampar tersebut mungkin sangat nakal, tidak mau 

mendengarkan perkataan orang lain, atau banyak berbicara yang membangkitkan 

amarah si penampar. Makna kata ètapok pada kalimat (2) adalah ‘disuap’. 

Menyuap atau menyogok seseorang atau sekelompok orang dengan uang 

dilakukan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang tersebut tunduk 

kepada si penyuap. Pada konteks kalimat (2) di atas, aksi suap dilakukan penyuap 

agar orang-orang yang sebelumnya berbicara lantang menjadi diam. Aksi ini 

misalnya dilakukan oleh seorang penguasa kepada wartawan yang akan 

mengungkap kejahatannya atau oleh seorang warga yang sedang mengurus 

sesuatu di kantor pemerintah. Wartawan yang menerima uang suap akan bungkam, 

begitu pula dengan pihak administrasi di kantor pemerintahan yang akan segera 

menyelesaikan pengurusan sesuatu tersebut tanpa banyak bicara lagi. Jika 

dicermati dengan seksama, makna ‘ditampar’ dan ‘disuap’ pada kedua kalimat di 

atas sama-sama berkaitan dengan pemberian sesuatu (berupa tamparan pada pipi 

dan uang pada orang) untuk membuat orang lain diam. Dengan demikian, benang 
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merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna 

‘diberikan sesuatu agar diam’. 

 Jika dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108) 

yang mengukur polisemi melalui nalar tak nalarnya makna, makna ‘ditampar’ dan 

‘disuap’ pada verba berprefiks è- ètapok tersebut tampak memiliki pertalian 

makna. Pertalian makna ini dibuktikan oleh benang merah makna ‘diberikan 

sesuatu agar diam’ yang menghubungkan keduanya. Dengan demikian, hubungan 

kepolisemian pada kedua kalimat di atas secara nalar dapat diterima. Kepolisemi-

an ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 

219) karena kedua makna yang melekat pada kata ini merupakan makna ganda 

dari bentuk dan kelas kata yang sama, yaitu ètapok (verba). Sesuai kriteria 

penentuan polisemi Chaer (2002: 103), kata ètapok termasuk polisemi karena 

keterkaitan maknanya terjadi akibat pengembangan dari komponen-komponen 

makna kata tersebut. Makna pusat kata ètapok adalah ‘ditampar, ditempeleng’, 

sedangkan makna turunannya adalah ‘disuap (ki)’. Uraian ini menunjukkan bahwa 

verba berprefiks è- ètapok merupakan polisemi karena memenuhi kriteria-kriteria 

penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang 

tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba 

tapok) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan dan bahasa figuratif. 

  

5) Polisemi Verba Turunan dengan Prefiks èpa- 

  Polisemi verba turunan dengan prefiks èpa- dalam bahasa Madura hanya 

ditemukan pada satu kata, yaitu kata èpakalowar dengan bentuk dasar kalowar. 
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Verba turunan èpakalowar ini memiliki tiga makna. Makna pertama dan kedua 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 390), 

sedangkan makna ketiga berasal dari keterangan narasumber/informan. Makna-

makna yang dimaksud yaitu: 

 èpakalowar [ɛpa.ka.lɔ.war] bermakna: 1) dikeluarkan; 
   2) disuruh pergi, diusir; 
   3) dipecat 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba berprefiks èpa- èpakalowar 

tersebut dapat dilihat dalam pemakaiannya pada contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Sabbhân lagghu ajâmma èpakalowar èpasabbhâ. 

[sabbh
ɐn lagghu ajɐmma ɛpakalɔwar ɛpasabbh

ɐ] 

‘Setiap pagi ayamnya dikeluarkan untuk mencari makan sendiri.’ 

(2) Kana’ meller rowa ella èpakalowar ḍâri sakolaanna. 

[kana? məllər rɔwa əlla ɛpakalɔwar ɖɐri sakɔlaanna] 

‘Anak nakal itu sudah diusir dari sekolahnya.’ 

(3) Anom èpakalowar ḍâri kalakowanna. 

[anɔm ɛpakalɔwar ɖɐri kalakɔwanna] 

‘Paman dipecat dari pekerjaannya.’ 

 
Ketiga kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berprefiks èpa- 

èpakalowar yang memiliki tiga makna berbeda namun saling terkait erat. Makna 

kata èpakalowar pada kalimat (1) adalah ‘dikeluarkan’, yaitu mengeluarkan ayam 

dari kandangnya untuk mencari makan di luar dengan cara membuka kandang 

ayam tersebut di pagi hari dan menguncinya kembali di sore hari. Makna kata 
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èpakalowar pada kalimat (2) adalah ‘diusir’. Diusir dari sekolah berarti 

dikeluarkan atau disuruh pergi dari sekolah. Makna kata èpakalowar pada kalimat 

(3) adalah ‘dipecat’. Dipecat dari pekerjaan berarti dikeluarkan atau diberhentikan 

dari pekerjaan. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna 

ketiga kalimat tersebut adalah makna ‘dikeluarkan’. 

Selanjutnya, kepolisemian ketiga makna kata èpakalowar pada kedua 

kalimat di atas harus dibuktikan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 

102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Makna 

‘dikeluarkan’, ‘disuruh pergi, diusir’, dan ‘dipecat’ pada kata èpakalowar adalah 

tiga makna berbeda dengan hubungan makna yang erat. Meskipun berbeda, 

hubungan makna di antara keduanya dapat diterima secara nalar karena ada 

benang merah makna ‘dikeluarkan’ yang mempertalikan ketiganya. Oleh karena 

itu, kata èpakalowar termasuk polisemi. Kepolisemian kata èpakalowar ini juga 

memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) dan 

Chaer (2002: 103). Hal ini karena ketiga makna yang melekat pada kata 

èpakalowar merupakan makna ganda dari bentuk dan kelas kata yang sama, yaitu 

bentuk èpakalowar (verba). Keterkaitan makna pada ketiga makna ini terjadi 

karena makna-makna tersebut dikembangkan dari komponen-komponen makna 

kata tersebut. Dalam hal ini, makna ‘dikeluarkan’ adalah makna pusat, sedangkan 

‘disuruh pergi, diusir’ dan ‘dipecat’ adalah makna turunannya. Karena memenuhi 

kriteria-kriteria penentuan polisemi tersebut, verba turunan èpa- èpakalowar 

dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasi-

onal yang tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk 
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dasar verba kalowar), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan. 

 

3.1.2.1.2 Polisemi Verba Turunan Bersufiks 

 Verba bersufiks adalah verba yang dibentuk dengan cara menambahkan 

imbuhan pada akhir kata. Dalam penelitian ini, verba turunan bersufiks dalam 

bahasa Madura hanya ditemukan pada satu kata yang bersufiks –è, yaitu kata 

matèè dengan bentuk dasar matè. Verba turunan matèè ini memiliki dua makna 

yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 

414), yaitu: 

 matèè [ma.tɛ.ɛ] bermakna: 1) mematikan; 
   2) membunuh atau menyebabkan mati 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan matèè tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Alè’ matèè dhâmar amarghâ ella lagghu. 

[alɛ? matɛɛ dh
ɐmar amargh

ɐ əlla lagghu] 

‘Adik mematikan lampu karena sudah pagi.’ 

(2) Sabun arèya bisa matèè koman. 

[sabUn arɛya bisa matɛɛ kɔman] 

‘Sabun ini bisa membunuh kuman.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba bersufiks -è matèè 

yang memiliki dua makna berbeda. Kedua kalimat tersebut juga menunjukkan 

benang merah yang menghubungkan kedua maknanya. Makna kata matèè pada 
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kalimat (1) adalah ‘mematikan’. Mematikan lampu berarti membuat lampu 

tersebut tidak menyala dengan cara memadamkannya. Makna kata matèè pada 

kalimat (2) adalah ‘membunuh’. Membunuh kuman berarti membuat kuman 

tersebut mati (tidak bernyawa lagi). Jika diperhatikan, makna ‘mematikan’ pada 

lampu dan ‘membunuh’ pada kuman sama-sama bertujuan menonaktifkan kinerja 

lampu dan kuman tersebut. Dengan demikian, benang merah yang menghubung-

kan makna kedua kalimat tersebut adalah ‘mematikan, membuat tidak bekerja’. 

 Jika ditinjau berdasarkan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang melihat dari nalar dan tak nalarnya makna, makna ‘mematikan’ dan 

‘membunuh’ pada verba bersufiks -è matèè ini memiliki keterkaitan makna yang 

erat. Keterkaitan makna ini dibuktikan dengan keberadaan benang merah makna 

‘mematikan, membuat tidak bekerja’ yang menghubungkan keduanya. Dengan 

demikian, hubungan kepolisemian pada kedua kalimat di atas secara nalar dapat 

diterima. Hal ini karena kedua makna tersebut merupakan makna ganda dari satu 

bentuk dan kelas kata yang sama, yaitu bentuk matèè yang berkelas kata verba 

(sesuai kriteria Lyons). Adapun hubungan makna pada kedua makna ini terjadi 

karena makna-makna tersebut dikembangkan dari komponen-komponen makna 

kata matèè (sesuai kriteria Chaer). Makna pusat kata matèè adalah ‘mematikan’, 

sedangkan makna turunannya adalah ‘membunuh atau menyebabkan mati’. 

Uraian ini menunjukkan bahwa verba bersufiks -è matèè merupakan polisemi. 

Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang tidak mengalami 

perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba matè), sedangkan 

sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 
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a. Polisemi Verba Turunan Berkonfiks 

 Verba berkonfiks adalah verba yang dibentuk dengan cara menambahkan 

imbuhan di awal dan akhir bentuk dasar. Dalam uraian ini, polisemi verba turunan 

berkonfiks dalam bahasa Madura ditemukan pada kata-kata yang berkonfiks N-è, 

è-è, dan èka-i.   

 

1) Polisemi Verba Turunan dengan Konfiks N-è 

Ada lima temuan polisemi verba turunan dengan konfiks N-è dalam bahasa 

Madura (lampiran 6). Contoh verba turunan berkonfiks N-è dalam bahasa Madura 

yang akan dipaparkan di bawah ini adalah ngèngonè dan ngalèngkaè (Pawitra, 

2009: 159, 373). Masing-masing bentuk dasar verba turunan ini adalah èngon dan 

lèngka. Adapun makna kedua verba berkonfiks N-è tersebut adalah:   

 
(a) ngèngonè bermakna: 1) menghidupi; 2) melayani, membiayai; dan 

(b) ngalèngkaè bermakna: 1) melangkahi (melewati atau melalui); 2) men-

dahului kawin, memperoleh sesuatu, dsb 

 
  Kepolisemian pada kedua verba turunan berkonfiks N-è di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pertama, verba berkonfiks N-è ngèngonè yang 

memiliki dua makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 159), sedangkan makna kedua berasal dari 

keterangan narasumber/informan. Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

  ngèngonè [ŋɛ.ŋɔ.nɛ] bermakna: 1) memelihara, menghidupi; 
  2) melayani, membiayai 
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 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ngèngonè tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Ngèngonè abâ’ dhibi’ bhâi sossa, polè ngèngonè ana’na orèng. 

[ŋɛŋɔnɛ abɐ? dhibi? bh
ɐi sɔssa pɔlɛ ŋɛŋɔnɛ ana?na ɔrɛŋ] 

‘Menghidupi diri sendiri saja susah, apalagi menghidupi anak orang.’ 

(2) Nèser bhibbhi’na ngèngonè tokang kadhibi’ân, dhuli pas tolongè. 

[nɛsər bhibbhi?na ŋɛŋɔnɛ tɔkaŋ kadhibi?ɐn dhuli pas tɔlɔŋɛ] 

‘Kasihan bibimu melayani tukang sendirian, cepatlah bantu dia.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berkonfiks N-è 

ngèngonè yang memiliki dua makna berbeda. Namun demikian, kedua makna 

tersebut saling berkaitan. Keterkaitan makna tersebut akan ditemukan setelah 

benang merah yang menghubungkan kedua makna tersebut dapat ditelusuri. 

Makna kata ngèngonè pada kalimat (1) adalah ‘menghidupi’. Pada konteks 

kalimat di atas, menghidupi diri sendiri berarti mencukupi keperluan hidup diri 

sendiri sehari-hari. Makna kata ngèngonè pada kalimat (2) adalah ‘melayani’. 

Melayani tukang berarti memenuhi keperluan makan tukang yang tengah bekerja 

keras membuat atau memperbaiki rumah. Tanpa makanan, para tukang tidak akan 

mendapatkan energi untuk hidup dan bekerja. Dengan demikian, benang merah 

yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘mencukupi 

keperluan hidup’. 

Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 
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2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Pada verba turunan berkonfiks N-è ngèngonè, 

makna ‘menghidupi’ dan ‘melayani’ mempunyai hubungan makna yang erat. 

Kedua makna tersebut dihubungkan oleh benang merah makna ‘mencukupi 

keperluan hidup’ yang mempertalikannya. Dengan demikian, hubungan kedua 

makna tersebut secara nalar dapat diterima sehingga kata ngèngonè dikategorikan 

sebagai polisemi (sesuai kriteria Palmer). Kepolisemian ini juga memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Lyons karena kedua makna di atas merupakan makna 

ganda dari kata kata ngèngonè yang berkelas kata verba. Dalam hal ini, makna 

‘memelihara, menghidupi’ berfungsi sebagai makna pusat, sedangkan makna 

‘melayani, membiayai’ merupakan makna turunan. Dengan demikian, kata 

ngèngonè merupakan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasi-

onal yang mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar 

nomina èngon), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, verba berkonfiks N-è ngalèngkaè. Verba ini memiliki dua makna 

yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 

373), yaitu: 

 ngalèngkaè [ŋa.lɛŋ.ka.ɛ] bermakna: 1) melangkahi (melewati atau melalui); 
  2) mendahului kawin, memperoleh se-

suatu, dsb 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ngalèngkaè 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat berikut. 

 
(1) Orèng binè’ arowa ngalèngkaè ka mattowana, pojhur mattowana ta’ 

carèmè. 
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[ɔrɛŋ binɛ? arɔwa ŋalɛŋkaɛ ka mattɔwana pɔjhur mattɔwana ta? carɛmɛ] 

‘Perempuan itu melangkahi mertuanya, beruntung mertuanya tidak 

cerewet.’ 

(2) Sè ngodâân rowa ngalèngkaè ka sè towaan akabin kaḍâ’. 

[sɛ ŋɔdɐɐn rɔwa ŋalɛŋkaɛ ka sɛ tɔwaan akabin kaɖɐ?] 

‘(Anak) yang lebih muda itu mendahului kawin yang lebih tua.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berkonfiks N-è 

ngalèngkaè yang memiliki dua makna berbeda. Namun, perbedaan kedua makna 

tersebut dapat ditelusuri benang merahnya. Makna kata ngalèngkaè pada kalimat 

(1) adalah ‘melangkahi’, yaitu seseorang yang melangkahkan kaki di atas kaki 

mertuanya yang sedang duduk. Melangkahkan kaki seperti ini adalah perbuatan 

yang tidak sopan dan melanggar tata krama pergaulan. Makna kata ngalèngkaè 

pada kalimat (2) adalah ‘mendahului menikah’. Pada sebuah keluarga dengan dua 

anak perempuan, seorang adik yang menikah lebih awal sebelum kakak 

perempuannya menikah dianggap kurang sopan dan tidak lumrah. Jika dicermati, 

makna ‘melangkahi’ dan ‘mendahului menikah’ seperti diuraikan di atas sama-

sama berkaitan dengan makna ‘melangkahi’ dengan konotasi makna negatif 

(karena tidak sopan). Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan 

makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘melangkahi’. 

Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian suatu kata berdasarkan nalar tak nalarnya 

makna, verba turunan berkonfiks N-è ngalèngkaè termasuk polisemi. Hubungan 

makna ‘melewati’ dan ‘mendahului menikah’ pada kata ngalèngkaè ini secara 
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nalar dapat diterima karena dihubungkan oleh benang merah makna ‘melangkahi’. 

Apabila dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), kata ngalèngkaè ini termasuk polisemi. Hal ini karena kedua 

maknanya merupakan makna ganda dari bentuk kata dan kelas kata yang sama 

(ngalèngkaè, verba). Kepolisemian kata ngalèngkaè ini juga memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Chaer (2002: 103), yaitu berasal dari sebuah kata yang sama 

sehingga didaftarkan satu entri dalam kamus serta memiliki keterkaitan makna 

karena makna-maknanya memang dikembangkan dari komponen-komponen 

makna kata tersebut. Makna pusat kata ngalèngkaè adalah ‘melangkahi (melewati 

atau melalui)’, sedangkan makna turunannya adalah ‘mendahului kawin, 

memperoleh sesuatu, dan sebagainya’. Uraian ini menunjukkan bahwa verba 

turunan ngalèngkaè merupakan polisemi karena memenuhi kriteria-kriteria 

penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang 

tidak mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba 

lèngka), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan.  

 
2) Polisemi Verba Turunan dengan Konfiks è-è 

Ada dua temuan polisemi verba turunan berkonfiks è-è dalam bahasa 

Madura. Kedua temuan tersebut adalah èdhândhânè dan èdhulângè (Pawitra, 

2009: 134, 142) yang berbentuk dasar dhândhân dan dhulâng. Adapun makna 

kedua verba turunan berkonfiks è-è tersebut adalah:   

 

(a) èdhândhânè bermakna: 1) didandani, diriasi; 2) dihiasi; 3) diperbaiki (ttg 

rumah dsb); dan 

(b) èdhulângè bermakna: 1) disuapi (ttg makanan); 2) disuap (ttg uang) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



111 

 

 

  Kepolisemian pada kedua verba turunan berkonfiks è-è di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pertama, verba berkonfiks è-è èdhândhânè yang 

memiliki tiga makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 134), sedangkan makna kedua dan ketiga 

berasal dari keterangan narasumber/informan. Makna-makna yang dimaksud 

yaitu: 

 èdhândhânè [ɛ.ɖh
ɐn.ɖh

ɐn.ɛ] bermakna: 1) didandani, diriasi; 
    2) dihiasi; 
    3) diperbaiki (ttg rumah dsb) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan èdhândhânè 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat berikut. 

 
(1) Bâ’na sajân raddhin mon èdhândhânè. 

[bɐ?na sajɐn raddhin mɔn ɛɖ
h
ɐnɖ

h
ɐnɛ] 

‘Kamu tambah cantik jika didandani (dirias).’ 

(2) Sapè sè èpanoro’ kerrabhân sapè biyasana èromat ongghu bân 

èdhândhânè sè ghus-bhâghus. 

[sapɛ sɛ ɛpanɔrɔ? kərrabh
ɐn sapɛ biyasana ɛrɔmat ɔŋghu bɐn ɛɖ

h
ɐnɖ

h
ɐnɛ 

sɛ ghus bh
ɐghus] 

‘Sapi yang diikutsertakan dalam kerapan sapi biasanya benar-benar 

dirawat dan dihiasi yang bagus-bagus.’ 

(3) Tang roma ella marè èdhândhânè.  

[taŋ rɔma əlla marɛ ɛɖ
h
ɐnɖ

h
ɐnɛ] 

‘Rumahku sudah diperbaiki.’ 
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Ketiga kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berkonfiks è-è 

èdhândhânè yang memiliki tiga makna berbeda. Namun, ketiga kalimat tersebut 

juga memperlihatkan benang merah yang menghubungkan makna ketiganya. 

Makna kata èdhândhânè pada kalimat (1) adalah ‘didandani’, yaitu merias wajah 

dengan peralatan rias untuk membuat wajah semakin cantik dan segar. Makna 

kata èdhândhânè pada kalimat (2) adalah ‘dihiasi’, yaitu menghias sapi yang akan 

diikutsertakan dalam kerapan sapi dengan pernak-pernik yang menarik sehingga 

sapi terlihat lebih gagah. Makna kata èdhândhânè pada kalimat (3) adalah 

‘diperbaiki’, yaitu membetulkan bagian-bagian rumah yang rapuh, rusak, atau 

kurang terurus hingga bisa kembali baik atau bahkan lebih baik dan lebih kuat 

daripada semula. Jika diperhatikan, makna ‘didandani’ pada wajah, ‘dihiasi’ pada 

sapi, dan ‘diperbaiki’ pada rumah sama-sama berkaitan dengan kegiatan 

menjadikan sesuatu menjadi lebih baik daripada semula. Wajah yang dirias akan 

terlihat semakin segar, sapi yang dihiasi akan terlihat semakin gagah dan menarik, 

dan rumah yang diperbaiki akan terlihat semakin baik dan bagus. Dengan 

demikian, benang merah yang menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut 

adalah makna ‘dijadikan semakin baik’. 

 Hubungan kepolisemian makna ‘didandani’, ‘dihiasi’, dan ‘diperbaiki’ yang 

melekat pada verba berkonfiks è-è èdhândhânè tersebut tampak menunjukkan 

keterkaitan makna. Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer 

(1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), kata 

èdhândhânè termasuk polisemi. Jika ditinjau dari nalar dan tak nalarnya makna, 

keterkaitan ketiga makna pada kata èdhândhânè ini dapat diterima secara nalar 
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karena dihubungkan oleh benang merah makna ‘dijadikan semakin baik’ yang 

mempertalikan ketiganya. Hal ini terjadi karena ketiga makna tersebut merupakan 

makna ganda dari satu bentuk dan kelas kata yang sama, yaitu bentuk èdhândhânè 

(verba). Makna ‘dihiasi’ dan ‘diperbaiki’ merupakan pengembangan dari makna 

pusat ‘didandani’. Oleh karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi 

tersebut, verba turunan èdhândhânè ini dikategorikan sebagai polisemi. Adapun 

tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang tidak mengalami perpindahan 

kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar verba dhândhân), sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, verba berkonfiks è-è èdhulângè yang memiliki dua makna. Makna 

pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 142), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. 

Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 

èdhulângè [ɛ.ɖhu.lɐŋ.ɛ] bermakna: 1) disuapi (ttg makanan); 
 2) disuap (ttg uang) (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan èdhulângè tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Bhâji’na la marè èdhulângè tajhinna teppong. 

[bh
ɐji?na la marɛ ɛɖ

hulɐŋɛ tajhinna təppɔŋ] 

‘Bayinya sudah disuapi bubur tepung.’ 

(2) Rèng-orèng è dhisa arowa ella èdhulângè pèssè ma’lè mèlè calon DPR 

jârèya. 

[rɛŋ ɔrɛŋ ɛ dhisa arɔwa əlla ɛɖ
hulɐŋɛ pɛssɛ ma?lɛ mɛlɛ calɔn DPR jɐrɛya] 
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‘Orang-orang di desa itu sudah disuap agar memilih calon DPR itu.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berkonfiks è-è 

èdhulângè yang memiliki dua makna berbeda. Meskipun berbeda, kedua makna 

tersebut dipertalikan oleh benang merah yang menghubungkan keduanya. 

Pertalian makna ini diuraikan sebagai berikut. 

Makna kata èdhulângè pada kalimat (1) adalah ‘disuapi’, yaitu 

menyendokkan makanan berupa bubur tepung ke dalam mulut seorang bayi. 

Makna kata èdhulângè pada kalimat (2) adalah ‘disuap’, yaitu memberikan uang 

secara ilegal kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Bayi yang kelaparan akan 

merasa kenyang setelah disuapi maknanan, begitu pula dengan orang-orang 

‘kelaparan uang’ yang akan merasa kenyang setelah mendapatkan uang suap. Bayi 

yang kenyang tidak akan rewel, begitu pula orang yang sudah disogok uang akan 

tunduk dan patuh kepada si penyogok. Dengan demikian, benang merah yang 

menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘diberikan sesuatu 

hingga kenyang’. 

 Jika dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), verba berkonfiks 

è-è èdhulângè merupakan polisemi. Makna ‘disuapi’ dan ‘disuap’ yang melekat 

pada kata tersebut tampak menunjukkan pertalian makna. Pertalian makna ini 

terjadi karena ada benang merah makna ‘diberikan sesuatu hingga kenyang’ yang 

menghubungkan keduanya. Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada 

kedua kalimat di atas secara nalar dapat diterima. Hal ini karena kedua makna 

tersebut merupakan makna ganda dari satu bentuk yang sama (èdhulângè) dan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



115 

 

 

berasal dari kelas kata yang sama pula (verba). Perbedaan makna ini terjadi karena 

makna ‘disuap’ yang berkaitan dengan uang merupakan pengembangan makna 

pusat ‘disuapi’ yang mengacu pada makanan. Uraian ini menunjukkan bahwa kata 

èdhulângè dikategorikan sebagai polisemi karena memenuhi kriteria penentuan 

polisemi yang telah ditetapkan. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi 

afiksasional yang mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk 

dasar nomina dhulâng) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya 

adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

 

3) Polisemi Verba Turunan dengan Konfiks èka-i 

  Data polisemi verba turunan berkonfiks èka-i dalam bahasa Madura hanya 

ditemukan pada satu kata, yaitu kata èkalèburi yang berbentuk dasar lèbur. Verba 

turunan èkalèburi ini memiliki dua makna yang tertera secara tersirat dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 363), yaitu: 

 èkalèburi [ɛka.lɛ.bur.i] bermakna: 1) disenangi; 
   2) ditaksir 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan ini dapat dilihat 

berdasarkan pemakaiannya dalam contoh-contoh kalimat berikut. 

 
(1) Orkès ḍangḍut è lon-alon bânnya’ èkalèburi rèng-orèng ḍâri dhisa 

(Pawitra, 2009: 363). 

[ɔrkɛs ɖaŋɖut ɛ lɔn alɔn bɐnña? ɛkalɛburi rɛŋ ɔrɛŋ ɖɐri dhisa] 

‘Orkes dangdut di alun-alun banyak disenangi oleh orang-orang dari 

desa.’ 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



116 

 

 

(2) Tang sello’ sè amata kècobhung èkalèburi tamoyya rama (Pawitra, 

2009: 363). 

[taŋ səllɔ? sɛ amata kɛcɔbhuŋ ɛkalɛburi tamɔyya rama] 

‘Cincinku yang bermatakan kecubung ditaksir oleh tamu ayah.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba berkonfiks èka-i 

èkalèburi yang memiliki dua makna berbeda. Meskipun berbeda, kedua makna 

tersebut dipertalikan oleh benang merah yang menghubungkan keduanya. Makna 

kata èkalèburi pada kalimat (1) adalah ‘disenangi’. Orkes dangdut di alun-alun 

banyak disenangi atau digemari oleh orang-orang dari desa. Makna kata èkalèburi 

pada kalimat (2) adalah ‘ditaksir’. Pada konteks kalimat (2) di atas, cincin 

bermatakan kecubung milik si aku ditaksir oleh tamu ayahnya. Dengan kalimat 

lain, cincin tersebut disukai oleh tamu ayahnya sehingga tamu tersebut ingin 

memilikinya. Jika dicermati, baik makna ‘disenangi’ maupun ‘ditaksir’ sama-

sama berkaitan dengan rasa suka terhadap sesuatu. Dengan demikian, benang 

merah yang menghubungkan makna kedua kalimat yang mengandung kata 

èkalèburi tersebut adalah makna ‘disukai’.   

 Hubungan kepolisemian pada makna ‘disenangi’ dan ‘ditaksir’ yang 

melekat pada verba berkonfiks èka-i èkalèburi tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Jika dilihat dari nalar dan tak nalarnya makna, 

kedua makna tersebut tampak menunjukkan keterkaitan makna. Keterkaitan 

makna ini tercermin pada benang merah makna ‘disukai’ yang menghubungkan 

keduanya. Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada kedua kalimat di atas 
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dapat diterima secara nalar. Hal ini karena kedua makna tersebut merupakan 

makna ganda dari satu bentuk yang sama (èkalèburi) dan berasal dari kelas kata 

yang sama pula (verba). Adapun makna pusat kata èkalèburi adalah ‘disenangi’, 

sedangkan makna turunannya adalah ‘ditaksir’. Berdasarkan uraian tersebut, verba 

turunan berkonfiks èka-i èkalèburi ini dikategorikan sebagai polisemi. Adapun 

tipe poliseminya adalah derivasi afiksasional yang mengalami perpindahan kelas 

kata (diderivasikan dari bentuk dasar ajektiva lèbur), sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

 

3.1.2.2 Polisemi Verba Turunan Bereduplikasi 

 Verba bereduplikasi adalah verba yang dibentuk melalui pengulangan 

bentuk dasar. Reduplikasi bentuk dasar dalam bahasa Madura tidak lazim berupa 

pengulangan utuh atau penuh, melainkan lazim berupa pengulangan sebagian 

(Sofyan, dkk., 2008: 101). Ada dua temuan polisemi verba turunan bereduplikasi 

dalam bahasa Madura, yaitu verba par-celapèr (Pawitra, 2009: 108) dan cèr-

kalacèr. Masing-masing bentuk dasar verba turunan ini adalah celapèr dan 

kalacèr. Adapun makna kedua verba turunan bereduplikasi tersebut adalah:  

 
(a) par-celapèr bermakna: 1) bertumpahan; 2) berbicara ceplas-ceplos 

tanpa dipikirkan terlebih dahulu (ki); dan 

(b) cèr-kalacèr bermakna: 1) berantakan (meletakkan barang tidak pada 

tempatnya); 2) berbicara tidak jelas ujung pangkalnya (ki) 

 
  Kepolisemian pada kedua verba turunan bereduplikasi di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut. Pertama, verba turunan bereduplikasi par-celapèr yang 
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memiliki dua makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 108), sedangkan makna kedua berasal dari 

keterangan narasumber/informan. Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

par-celapèr [par.cə.la.pɛr] bermakna: 1) bertumpahan; 
2)berbicara ceplas-ceplos tanpa di-

pikirkan terlebih dahulu (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan par-celapèr 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat berikut. 

 
(1) On-laon mon nyalèn aèng ma’ollè ta’ par-celapèr. 

[ɔn laɔn mɔn ñalɛn aɛŋ ma?ɔllɛ ta? par cəlapɛr] 

‘Hati-hati menuang air agar tidak bertumpahan.’ 

(2) Pèkkèr ghâllu sè èkacacaa, jhâ’ par-celapèr. 

[pɛkkɛr gh
ɐllu sɛ ɛkacacaa jh

ɐ? par cəlapɛr]  

‘Pikir dulu apa yang akan dikatakan, jangan berbicara ceplas-ceplos.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba turunan bereduplikasi 

par-celapèr yang memiliki dua makna berbeda. Namun demikian, kedua makna 

tersebut dihubungkan oleh benang merah yang mempertalikan keduanya. Makna 

kata par-celapèr pada kalimat (1) adalah ‘bertumpahan’, yaitu keadaan air yang 

tercurah keluar dari tempatnya karena tidak hati-hati saat menuangkannya dari 

satu wadah ke wadah lain. Makna kata par-celapèr pada kalimat (2) adalah 

‘berbicara ceplas-ceplos’. Berbicara ceplas-ceplos berarti berbicara secara asal 

tanpa memikirkan akibatnya. Orang yang berbicara ceplas-ceplos cenderung akan 
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menumpahkan semua hal yang ada di pikirannya tanpa melakukan penyaringan 

informasi terlebih dahulu. Ia tidak mempertimbangkan efek kemudian dari 

perkataan yang diucapkannya. Seperti air yang tumpah, pembicaraan orang yang 

ceplas-ceplos tercurah lancar seolah-olah semua hal tersebut memang harus 

dikatakan. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua 

kalimat tersebut adalah makna ‘bertumpahan’. 

Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), verba turunan 

bereduplikasi par-celapèr merupakan polisemi. Hal ini karena makna 

‘bertumpahan’ dan ‘berbicara ceplas-ceplos tanpa dipikirkan terlebih dahulu’ 

yang melekat pada kata par-celapèr tersebut memiliki hubungan makna yang erat. 

Keterkaitan makna ini tercermin pada benang merah makna ‘bertumpahan’ yang 

menghubungkan kedua makna tersebut. Dengan demikian, kepolisemian kedua 

kalimat di atas dapat diterima secara nalar. Hal ini karena kedua makna tersebut 

merupakan makna ganda dari satu bentuk yang sama (par-celapèr) dan berasal 

dari kelas kata yang sama pula (verba). Dalam hal ini, makna pusat verba turunan 

bereduplikasi par-celapèr adalah ‘bertumpahan’, sedangkan makna turunan yang 

dikembangkan dari makna pusat tersebut adalah ‘berbicara ceplas-ceplos tanpa 

dipikirkan terlebih dahulu’. Uraian ini menunjukkan bahwa verba turunan par-

celapèr merupakan polisemi. 

Tipe polisemi verba par-celapèr adalah perluasan figuratif dan 

pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, sumber polisemi verba turunan 

ini adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 
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Kedua, verba turunan bereduplikasi cèr-kalacèr yang memiliki dua makna. 

Pemakaian verba turunan ini banyak ditemukan dalam percakapan masyarakat 

Madura, namun verba ini tidak tercantum dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura 

– Indonesia. Oleh karena itu, kedua makna verba turunan cèr-kalacèr ini 

diperoleh dari keterangan narasumber/informan. Makna-makna yang dimaksud 

yaitu: 

 cèr-kalacèr [cɛr.ka.la.cɛr] bermakna: 1) berantakan (meletakkan barang 
tidak pada tempatnya); 

  2) berbicara tidak jelas ujung 
pangkalnya (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan cèr-kalacèr 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat berikut. 

 
(1) Jhâ’ cèr-kalacèr nyabâ’ bhârâng, ḍâgghi’ mon èkabhuto pas posang. 

[jhɐ? cɛr kalacɛr ñabɐ? bh
ɐrɐŋ ɖɐgghi? mɔn ɛkabhutɔ pas pɔsaŋ] 

‘Jangan berantakan meletakkan barang, nanti kalau diperlukan bisa 

bingung.’ 

(2) Bhântana cèr-kalacèr.  

[bh
ɐntana cɛr kalacɛr] 

‘Bicaranya tidak jelas ujung pangkalnya (tidak karuan).’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba turunan 

bereduplikasi cèr-kalacèr yang memiliki dua makna berbeda namun mempunyai 

pertalian makna yang erat. Makna kata cèr-kalacèr pada kalimat (1) adalah 

‘berantakan’, yaitu meletakkan barang-barang secara serampangan, tidak pada 
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tempatnya. Makna kata cèr-kalacèr pada kalimat (2) adalah ‘berbicara tidak jelas 

ujung pangkalnya (tidak karuan)’, yaitu berbicara serampangan tanpa tatanan 

makna yang berarti. Makna ini mengacu pada pembicaraan yang berantakan dan 

tidak tertata, meloncat ke sana-sini tanpa kejelasan maksud dan gagasan. Jika 

dicermati, kedua makna ini sama-sama mengandung unsur makna ‘berantakan’. 

Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna keduanya adalah 

makna ‘berantakan, tidak tertata’. 

 Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Jika dikaitkan dengan kriteria penentuan 

polisemi Palmer yang melihat dari nalar dan tak nalarnya makna, verba turunan 

bereduplikasi cèr-kalacèr tersebut termasuk polisemi. Hal ini karena makna 

‘berantakan’ dan ‘berbicara tidak jelas ujung pangkalnya’ yang melekat pada kata 

ini memiliki pertalian makna yang erat. Pertalian makna ini ditunjukkan oleh 

keberadaan benang merah makna ‘berantakan, tidak tertata’ yang menghubungkan 

keduanya. Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada kedua kalimat di atas 

dapat diterima secara nalar. Kepolisemian ini juga memenuhi kriteria Lyons 

karena kedua makna tersebut merupakan makna ganda dari bentuk yang sama, 

yaitu bentuk cèr-kalacèr yang berkelas kata verba. Dalam hal ini, makna pusat 

kata cèr-kalacèr adalah ‘berantakan (meletakkan barang tidak pada tempatnya)’, 

sedangkan makna turunannya adalah ‘berbicara tidak jelas ujung pangkalnya’. 

Oleh karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi tersebut, kata cèr-

kalacèr ini dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah 
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perluasan figuratif dan pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

 

3.1.2.3 Polisemi Verba Turunan Berproses Gabung 

 Verba berproses gabung adalah verba yang dibentuk melalui gabungan 

proses afiksasi dan reduplikasi (Sofyan, dkk, 2008: 114). Ada tujuh temuan 

polisemi verba turunan berproses gabung dalam bahasa Madura (lampiran 6). 

Adapun contoh polisemi verba turunan berproses gabung yang diuraikan dalam 

bagian ini adalah kata las-ngalas, aḍhung-ghunḍhung, dan èco-koco (Pawitra, 

2009: 12, 204, 315) yang berbentuk dasar alas, ghunḍhung, dan koco(h). Makna 

ketiganya adalah: 

 
(a) las-ngalas bermakna: 1) mengembara; 2) tersesat (berjalan tidak tentu 

arah);  

(b) aḍhung-ghunḍhung bermakna: 1) mengelompok (ttg buah yang 

berkumpul banyak menyatu bergantung berumbai-rumbai); 2) me-

rangkulkan tangan ke pundak orang lain lalu berjalan bersisian bersama-

sama; dan 

(c) èco-koco bermakna: 1) diolok-olok; 2) dikibuli, ditipu, dipermainkan 

(ki) 

 
  Kepolisemian pada ketiga verba turunan berproses gabung di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut. Pertama, verba turunan berproses gabung las-ngalas. 

Verba ini memiliki dua makna yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 12), yaitu: 
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 las-ngalas [las.ŋa.las] bermakna: 1) mengembara; 
   2) tersesat (berjalan tidak tentu arah) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan las-ngalas tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Bâ’na arapa ma’ tagher las-ngalas ka Malaysia? 

[bɐ?na arapa ma? taghər las ŋalas ka malaysia] 

‘Kamu mengapa sampai mengembara ke Malaysia?’ 

(2) Mon èntara ka polo laèn, nyongngo’ petta ghâllu ma’ollè ta’ las-ngalas. 

[mɔn ɛntara ka pɔlɔ laɛn ñɔŋŋɔ? pətta gh
ɐllu ma?ɔllɛ ta? las ŋalas] 

‘Kalau mau pergi ke pulau lain, lihat peta dulu agar tidak tersesat.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba turunan berproses 

gabung las-ngalas yang memiliki dua makna berbeda. Namun demikian, 

perbedaan makna tersebut dapat ditelusuri benang merahnya. Makna kata las-

ngalas pada kalimat (1) adalah ‘mengembara’, yaitu pergi ke mana-mana. Makna 

kata las-ngalas pada kalimat (2) adalah ‘tersesat’, yaitu berjalan ke mana-mana 

tanpa arah yang menentu. Jika dicermati, baik makna ‘mengembara’ maupun 

‘tersesat’ sama-sama mengandung unsur makna ‘berjalan ke mana-mana’. Dengan 

demikian, benang merah yang menghubungkan makna keduanya dalam kedua 

kalimat di atas adalah makna ‘berjalan ke mana-mana’. 

 Kepolisemian kedua kalimat tersebut masih harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Verba turunan berproses gabung las-ngalas 

memiliki dua makna berbeda, yaitu ‘mengembara’ dan ‘tersesat’. Namun, 
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perbedaan makna ini dapat diterima secara nalar karena keduanya dipertalikan 

oleh benang merah makna ‘berjalan ke mana-mana’. Dengan demikian, hubungan 

kepolisemian pada kedua kalimat di atas dapat diterima secara nalar. Hal ini 

karena kedua makna tersebut merupakan makna ganda dari satu bentuk yang sama 

(las-ngalas) dan berasal dari kelas kata yang sama pula (verba). Sesuai dengan 

kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103), kata las-ngalas ini adalah polisemi 

karena didaftarkan satu entri dalam kamus serta keterkaitan maknanya terjadi 

akibat pengembangan makna dari komponen-komponen makna kata tersebut. 

Makna pusat kata las-ngalas adalah ‘mengembara’, sedangkan makna turunan 

yang dikembangkan dari makna pusat tersebut adalah ‘tersesat (berjalan tidak 

tentu arah)’. Oleh karena memenuhi kriteria penentuan polisemi, verba turunan 

las-ngalas ini dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah 

derivasi yang mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar 

nomina alas), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, verba turunan berproses gabung aḍhung-ghunḍhung. Verba ini 

mempunyai dua makna. Makna pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 204), sedangkan makna kedua berasal dari 

keterangan narasumber/informan. Kedua makna verba turunan aḍhung-ghun-

ḍhung tersebut yaitu: 

aḍhung-ghunḍhung bermakna: 1) mengelompok (ttg buah yang berkumpul  
[a.ɖhuŋ.ghun.ɖhuŋ] banyak menyatu bergantung berumbai- 
  rumbai); 
  2) merangkulkan tangan ke pundak orang 

lain lalu berjalan bersisian bersama-sama 
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 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan aḍhung-ghunḍhung 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) 

berikut. 

 
(1) Buwâna aḍhung-ghunḍhung (Pawitra, 2009: 204).  

[buwɐna aɖ
huŋ ghunɖ

huŋ] 

‘Buahnya berbulir-bulir (mengelompok berumbai-rumbai).’ 

(2) Enjâ’ mon sè kaduwâ’ rowa, ka bârâ’ ka tèmor aḍhung-ghunḍhung 

malolo. 

[ənjɐ? mɔn sɛ kaduwɐ? rɔwa ka bɐrɐ? ka tɛmɔr aɖ
huŋ ghunɖ

huŋ malɔlɔ] 

‘Benar-benar kedua anak itu, ke barat ke timur (ke mana-mana) selalu 

saling merangkul pundak dan berjalan bersisian bersama-sama.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba turunan berproses 

gabung aḍhung-ghunḍhung yang memiliki dua makna. Namun, makna-makna 

tersebut dapat dirunut pertalian maknanya. Makna kata aḍhung-ghunḍhung pada 

kalimat (1) adalah ‘mengelompok berumbai-umbai’. Buah-buahan yang menge-

lompok berarti terletak berdekatan satu sama lain dalam sebuah gerombolan buah. 

Makna kata aḍhung-ghunḍhung pada kalimat (2) adalah ‘saling merangkul 

pundak dan berjalan bersisian bersama-sama’. Tingkat kedekatan atau keakraban 

antara dua orang yang berjalan bersisian sambil merangkul pundak teman di 

sebelahnya berbeda dengan seseorang yang berjalan sendirian atau sekelompok 

orang yang yang berjalan bersisian tanpa saling merangkul. Seperti segerombolan 

buah yang membentuk suatu kelompok, kedua orang yang berjalan dengan cara 
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demikian juga dapat dikatakan membentuk kelompok. Dengan demikian, benang 

merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah ‘berkelompok’. 

Selanjutnya, hubungan kepolisemian pada kedua kalimat yang mengandung 

verba turunan berproses gabung aḍhung-ghunḍhung tersebut harus dibuktikan 

dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Berdasarkan nalar dan tak nalarnya 

makna, kata aḍhung-ghunḍhung termasuk polisemi. Hal ini karena kedua makna 

yang melekat pada kata tersebut tampak menunjukkan keterkaitan makna. 

Keterkaitan makna ini tercermin pada benang merah makna ‘berkelompok’ yang 

menghubungkan keduanya. Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada 

kedua kalimat di atas dapat diterima secara nalar. Kepolisemian ini juga 

memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) karena 

kedua maknanya merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama (aḍhung-

ghunḍhung) dan kelas kata yang sama pula (verba). Sesuai dengan kriteria 

penentuan polisemi Chaer (2002: 103), kata aḍhung-ghunḍhung ini adalah 

polisemi karena memiliki keterkaitan makna sebab makna-maknanya memang 

dikembangkan dari komponen-komponen makna kata tersebut. Uraian ini 

menunjukkan bahwa verba turunan aḍhung-ghunḍhung dikategorikan sebagai 

polisemi karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi di atas. Adapun 

tipe poliseminya adalah derivasi yang mengalami perpindahan kelas kata 

(diderivasikan dari bentuk dasar nomina ghunḍhung), sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaa dan spesialisasi di dalam lingkungan 

sosial. 
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Ketiga, verba turunan berproses gabung èco-koco yang memiliki dua makna 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 315), 

yaitu: 

 

 èco-koco [ɛ.cɔ.kɔ.cɔ] bermakna: 1) diolok-olok; 
    2) dikibuli, ditipu, dipermainkan (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada verba turunan èco-koco tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Kana’ arowa molè nangès amarghâ èco-koco kancana.  

[kana? arɔwa mɔlɛ naŋɛs amargh
ɐ ɛcɔ kɔcɔ kañcana] 

‘Anak itu pulang sambil menangis karena diolok-olok temannya.’ 

(2) Ta’ man-toman sèngko’ èco-koco orèng (Pawitra, 2009: 718). 

[ta? man tɔman sɛŋkɔ? ɛcɔ kɔcɔ ɔrɛŋ] 

 ‘Tidak sekalipun saya pernah dikibuli orang.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian verba turunan berproses 

gabung èco-koco yang memiliki dua makna berbeda namun mempunyai pertalian 

makna yang erat. Makna kata èco-koco pada kalimat (1) adalah ‘diolok-olok’. 

Seorang anak pulang sambil menangis karena diolok-olok atau diejek temannya. 

Dengan kalimat lain, anak tersebut dipermainkan oleh temannya sehingga ia sakit 

hati dan menangis. Makna kata èco-koco pada kalimat (2) adalah ‘dikibuli’, yaitu 

ditipu atau dipermainkan oleh orang lain. Baik diolok-olok maupun dikibuli sama-

sama menyakitkan hati karena orang yang terkena akan merasa dipermainkan. 

Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat 

tersebut adalah makna ‘dipermainkan’.  
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 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian berdasarkan nalar dan tak nalarnya makna, 

keterkaitan makna yang terjalin di antara kedua makna verba turunan berproses 

gabung èco-koco tersebut dapat diterima secara nalar. Hal ini karena kedua makna 

tersebut dihubungkan oleh benang merah makna ‘dipermainkan’. Dengan 

demikian, kata èco-koco merupakan polisemi. Makna ‘diolok-olok’ dan ‘dikibuli, 

ditipu, dipermainkan’ yang melekat pada kata tersebut merupakan makna ganda 

dari bentuk dan kelas kata yang sama, yaitu bentuk èco-koco (verba) (sesuai 

kriteria Lyons). Makna kedua ‘dikibuli, ditipu, dipermainkan (ki)’ pada kata èco-

koco tersebut dikembangkan dari makna pertama ‘diolok-olok’ yang merupakan 

makna pusatnya (sesuai kriteria Chaer). Dengan demikian, hubungan 

kepolisemian pada kedua makna tersebut memenuhi kriteria penentuan polisemi 

Palmer, Lyons, dan Chaer sehingga kata èco-koco dikategorikan sebagai polisemi. 

Adapun tipe poliseminya adalah derivasi yang mengalami perpindahan kelas kata 

(diderivasikan dari bentuk dasar nomina koco) dan perluasan figuratif, sedangkan 

sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

 

3.2 Polisemi Ajektiva Bahasa Madura 

 Ajektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus 

tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat (Alwi, dkk., 2003: 

171). Ajektiva dalam bahasa Madura mempunyai ciri-ciri: (1) dapat bergabung 

dengan partikel ta’ ‘tidak’; (2) dapat mendampingi nomina; (3) dapat didahului 

partikel lebbi ‘lebih’ dan abâk ‘agak’; (4) dapat diikuti partikel parana ‘sangat’; 

dan (5) dapat digabungkan dengan a-an yang bermakna ‘lebih...’, dengan 
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jhâ’/cè’...na ‘alangkah ...nya’, dan dengan R + D + {-an} ‘paling...’ (Sofyan, dkk., 

2008: 118).  

Berdasarkan bentuknya, ajektiva bahasa Madura dibagi menjadi ajektiva 

dasar dan ajektiva turunan. Ajektiva dasar adalah ajektiva berupa bentuk tunggal, 

sedangkan ajektiva turunan adalah ajektiva yang telah mengalami proses 

morfologis (Sofyan, dkk., 2008: 118). Ajektiva turunan kemudian dikelompokkan 

lagi menjadi ajektiva berafiks, ajektiva bereduplikasi, dan ajektiva berproses 

gabung. Berikut uraian kepolisemian bahasa Madura yang ditemukan pada 

ajektiva dasar dan ajektiva turunan. 

 

3.2.1 Polisemi Ajektiva Dasar 

 Ajektiva dasar adalah ajektiva yang berupa bentuk tunggal. Ada empat 

puluh dua temuan polisemi ajektiva dasar dalam bahasa Madura (lampiran 6). 

Contoh polisemi ajektiva dasar dalam bahasa Madura adalah antes, cèya, lebbhâ’, 

legghâ, lemma’, lèya’, massa’, dan messom. Kedelapan ajektiva dasar tersebut 

terdapat dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 25, 

115, 361, 365, 369, 380, 413, 426) dengan makna dan contoh kalimat yang 

didapatkan secara langsung dalam kamus, teks-teks tertulis, atau keterangan 

narasumber/informan. Adapun makna kedelapan ajektiva dasar tersebut adalah: 

 

(a) antes bermakna: 1) masak (matang) (ttg buah-buahan); 2) mekar 

sempurna (ttg bunga); 

(b) cèya bermakna: 1) hambar, kurang bergaram (ttg makanan); 2) masam, 

tidak ramah (ttg wajah); 3) acuh tak acuh (ttg bicara); 
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(c) lebbhâ’ bermakna: 1) lebat (ttg buah-buahan yang berbuah banyak di 

pohonnya); 2) cerewet (ttg bicara); 

(d) legghâ bermakna: 1) lega (ttg ruangan yang luas (tidak sempit)); 2) 

berasa senang (tentram) dan tidak gelisah (ttg menjadikan senang, 

melegakan perasaan dan pikiran, melegakan hati dan tidak menjadi 

gusar); 3) senggang (ttg tidak sibuk, tidak ada pekerjaan); 

(e) lemma’ bermakna: 1) gurih (lezat) (ttg rasa enak (sedap) seperti pada 

rasa ikan goreng, mente, kacang dsb); 2) menyenangkan (ttg berbicara); 

(f) lèya’ bermakna: 1) liat (kaku, alot) (ttg tidak lunak); 2) sulit; susah (ki); 

(g) massa’ bermakna: 1) sudah tua dan sampai waktunya untuk dipetik dan 

dimakan (ttg buah-buahan); 2) sudah matang (empuk, jadi) dan sampai 

waktunya untuk diambil dan diangkat dari kompor atau tungku (ttg 

makanan); 3) sudah selesai dikerjakan; sudah dipikirkan baik-baik; dan 

(h) messom bermakna: 1) pucat (pudar, suram) (ttg wajah yang tidak 

bercahaya atau tidak berseri-seri terlihat kepayahan; 2) suram (ttg 

rumah dsb) 

 
Pembuktian hubungan kepolisemian pada kedelapan ajektiva dasar di atas 

dapat dilihat dari pemakaiannya dalam contoh kalimat dan analisis 

kepolisemiannya berdasarkan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Pemakaian 

konsep Palmer difokuskan pada kriteria kedua, yaitu melihat nalar dan tak 

nalarnya makna karena kriteria ini lebih mudah digunakan dalam analisis 
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kepolisemian bahasa Madura. Adapun penjelasan kepolisemian pada kedelapan 

ajektiva dasar bahasa Madura tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, ajektiva dasar antes yang memiliki dua makna. Kedua makna ini 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 25), 

yaitu: 

 antes [an.təs] bermakna: 1) masak (matang) (ttg buah-buahan); 
   2) mekar sempurna (ttg bunga) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar antes tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Pao jârèya mon ella antes patoron bhâi ma’ollè ta’ èkakan kacoḍhut. 

[paɔ jɐrɛya mɔn əlla antəs patɔrɔn bh
ɐi ma?ɔllɛ ta? ɛkakan kacɔɖ

hut] 

‘Mangga yang sudah matang itu sebaiknya dipetik saja agar tidak 

dimakan kalong.’ 

(2) Kembhângnga ella antes. 

[kəmbh
ɐŋŋa əlla antəs] 

‘Bunganya sudah mekar sempurna.’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar antes yang 

memiliki dua makna berbeda. Namun, makna-makna berbeda tersebut memiliki 

benang merah yang menghubungkannya. Makna kata antes pada kalimat (1) 

adalah ‘masak (matang)’, yaitu keadaan buah-buahan yang sudah tua dan siap 

dipetik. Makna kata antes pada kalimat (2) adalah ‘mekar sempurna’, yaitu 

keadaan bunga yang berkembang sempurna. Jika dicermati, makna ‘masak’ pada 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



132 

 

 

buah dan ‘mekar’ pada bunga sama-sama mengacu pada perkembangan yang 

sempurna (perkembangan yang mencapai titik akhir). Dengan demikian, benang 

merah yang menghubungkan kedua makna pada kedua kalimat di atas adalah 

makna ‘berkembang sempurna’. 

Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi Palmer adalah 

melihat nalar dan tak nalarnya makna. Pada kedua kalimat dengan ajektiva dasar 

antes di atas, makna ‘masak (matang) (tentang buah-buahan)’ dan ‘mekar 

sempurna (tentang bunga)’ mempunyai hubungan makna yang erat. Hubungan 

makna ini terjadi karena keduanya dipertalikan oleh benang merah makna 

‘berkembang sempurna’. Dengan demikian, kepolisemian pada kedua kalimat di 

atas secara nalar dapat diterima. Selanjutnya, jika didasarkan pada kriteria 

penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata antes berpolisemi 

karena kedua maknanya merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama 

(antes) pada kelas kata yang sama pula (ajektiva). Kepolisemian ini juga 

memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103). Kedua makna tersebut 

berasal dari sebuah kata yang sama (antes) sehingga didaftarkan satu entri dalam 

kamus serta memiliki keterkaitan makna karena makna-maknanya dikembangkan 

dari komponen-komponen makna kata tersebut. Makna pusat ajektiva dasar antes 

adalah ‘masak (matang) (tentang buah-buahan)’, sedangkan makna turunannya 

adalah ‘mekar sempurna (tentang bunga)’. Oleh karena itu, kata antes merupakan 

polisemi. 
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Tipe polisemi kata antes adalah derivasi nol (derivasi nol dari leksem antes). 

Sementara itu, sumber polisemi ajektiva dasar ini adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, ajektiva dasar cèya yang memiliki tiga makna. Makna pertama 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 115), 

sedangkan makna kedua dan ketiga berasal dari keterangan narasumber/informan. 

Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 cèya [cɛ.ya] bermakna: 1) hambar, kurang bergaram (ttg makanan); 
   2) masam, tidak ramah (ttg wajah); 
   3) acuh tak acuh (ttg bicara) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar cèya tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Sotona arassa cèya, la-pola korang bujâna (Pawitra, 2009: 115). 

[sotona arassa cɛya, la pɔla kɔraŋ bujɐna] 

‘Sotonya berasa hambar, barangkali kurang garamnya.’ 

(2) Robâna langsung cèya bâkto nganalè kana’ binè’ arowa. 

[rɔbɐna laŋsUŋ cɛya bɐktɔ ŋanalɛ kana? binɛ? arɔwa] 

‘Wajahnya langsung berubah masam saat melihat perempuan itu.’ 

(3) Kana’ rowa biyasana bhârânca, ta’ tao arapa satèya ma’ pas cèya 

cacana. 

[kana? rɔwa biyasana bh
ɐrɐnca ta? taɔ arapa satɛya ma? pas cɛya cacana] 

‘Anak itu biasanya ramah, entah mengapa sekarang perkataannya acuh 

tak acuh.’ 
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Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar cèya yang 

memiliki tiga makna berbeda. Meskipun berbeda, ketiga makna tersebut memiliki 

keterkaitan makna yang dibuktikan dengan keberadaan benang merah yang 

menghubungkan ketiganya. Makna kata cèya pada kalimat (1) adalah ‘hambar’. 

Tanpa garam, soto akan terasa hambar (tawar atau tidak ada rasanya). Rasa 

hambar atau tawar ini membuat soto tidak enak dimakan. Makna kata cèya pada 

kalimat (2) adalah ‘masam’, yaitu ekspresi wajah yang tidak ramah. Ekspresi 

masam ini akan merusak aura dan kecantikan wajah seseorang. Wajah yang 

semula bersinar dan sedap dipandang tiba-tiba berubah menjadi tawar, tidak enak 

dipandang, karena tidak memancarkan ekspresi yang baik. Makna kata cèya pada 

kalimat (3) adalah ‘acuh tak acuh’, yaitu berbicara ala kadarnya tanpa benar-benar 

menaruh perhatian pada isi pembicaraan. Pembicaraan yang dilakukan dengan 

orang yang bersikap acuh tak acuh akan terasa hambar karena tidak diwarnai 

dengan pertukaran informasi (biasanya hanya satu pihak yang aktif berbicara, 

pihak yang lain mendengarkan atau menjawab acuh tak acuh). Jika diperhatikan, 

makna ‘hambar’ pada makanan, ‘masam’ pada wajah, dan ‘acuh tak acuh’ pada 

pembicaraan tersebut sama-sama bersifat tawar, tidak ada rasanya. Makanan yang 

hambar tidak ada rasanya, wajah yang masam tidak terasa keceriaannya, dan 

pembicaraan yang acuh tak acuh tidak terasa keakrabannya. Dengan demikian, 

benang merah yang menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut adalah makna 

‘tidak ada rasanya’. 

 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian berdasarkan nalar tak nalarnya makna, 
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keterkaitan makna yang terjalin di antara kedua makna kata cèya tersebut dapat 

diterima secara nalar. Hal ini karena kedua makna tersebut dihubungkan oleh 

benang merah makna ‘tidak ada rasanya’. Dengan demikian, leksem cèya 

merupakan polisemi. Makna ‘hambar, kurang bergaram (tentang makanan)’, 

‘masam, tidak ramah (tentang wajah)’, dan ‘acuh tak acuh (tentang bicara)’ 

merupakan makna ganda dari bentuk dan kelas kata yang sama, yaitu bentuk cèya  

yang berkelas kata ajektiva (sesuai kriteria Lyons). Makna kedua dan ketiga pada 

leksem cèya tersebut dikembangkan dari makna awal ‘hambar (kurang bergaram) 

(tentang makanan)’ yang menjadi makna pusatnya (sesuai kriteria Chaer). Dengan 

demikian, hubungan kepolisemian pada ketiga makna tersebut memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Palmer, Lyons, dan Chaer sehingga ajektiva dasar cèya  

dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol dari 

leksem cèya dan pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber polisemi-

nya adalah pergeseran penggunaan. 

Ketiga, ajektiva dasar lebbhâ’ yang memiliki dua makna. Makna pertama 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 361), 

sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. Makna 

yang dimaksud yaitu: 

 lebbhâ’ [ləb.bh
ɐ?] bermakna: 1) lebat (ttg buah-buahan yang berbuah 

banyak di pohonnya); 
   2)  cerewet (ttg bicara) (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar lebbhâ’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 
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(1) Lebbhâ’ ongghu buwâna dhuwâ’, ngo-bungo bârnana ngalècèr terro 

ngrassana (Pawitra, 2009: 361). 

[ləbbh
ɐ? ɔŋghu buwɐna dhuwɐ? ŋɔ buŋɔ bɐrnana ŋalɛcɛr tərrɔ ŋrassana] 

‘Sungguh lebat buah juwet itu, ungu-ungu warnanya, ngiler ingin 

mencicipinya.’ 

(2) Lebbhâ’ sara colo’na mon èsoro acaca orèng. 

[ləbbh
ɐ? sara cɔlɔ?na mɔn ɛsɔrɔ acaca ɔrɛŋ] 

‘Cerewet sekali mulutnya kalau diminta membicarakan orang.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar lebbhâ’ yang 

memiliki dua makna. Meskipun berbeda, kedua makna tersebut dapat dirunut 

pertalian maknanya. Makna kata lebbhâ’ pada kalimat (1) adalah ‘lebat’ yang 

mengacu pada buah juwet yang berbuah banyak di pohonnya. Makna kata lebbhâ’ 

pada kalimat (2) adalah ‘cerewet’, yaitu banyak bicara. Baik ‘lebat’ maupun 

‘cerewet’ sama-sama mengandung makna ‘banyak’. Lebat adalah berbuah banyak, 

sedangkan cerrewet adalah berbicara banyak. Dengan demikian, benang merah 

yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut adalah makna ‘banyak’.  

Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Pada kedua kalimat dengan ajektiva dasar lebbhâ’ di atas, 

makna ‘lebat’ dan ‘cerewet’ mempunyai hubungan makna yang erat. Hubungan 

makna yang mempertalikan perbedaan makna keduanya dapat diterima secara 

nalar karena mengandung kesamaan makna ‘banyak’ yang menjadi benang 

merahnya. Berdasarkan kriteria ini, kata lebbhâ’ termasuk polisemi. Selanjutnya, 
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jika didasarkan pada kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

kata lebbhâ’ berpolisemi karena kedua maknanya merupakan makna ganda dari 

bentuk kata dan kelas kata yang sama. Kegandaan makna ini terjadi karena 

makna-makna tersebut memang dikembangkan dari komponen-komponen kata 

lebbhâ’. Makna pusat kata lebbhâ’ adalah ‘lebat (tentang buah-buahan yang 

berbuah banyak di pohonnya)’, sedangkan makna turunannya adalah ‘cerewet 

(tentang bicara)’. Uraian ini menunjukkan bahwa ajektiva dasar lebbhâ’ 

merupakan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol dari leksem 

lebbhâ’ dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran 

penggunaan dan bahasa figuratif. 

Keempat, ajektiva dasar legghâ. Ajektiva ini memiliki tiga makna. Ketiga 

makna tersebut didaftarkan pada entri terpisah dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 365) (dikategorikan sebagai homonimi). 

Akan tetapi, ketiganya memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi sehingga 

dalam uraian ini dikategorikan sebagai polisemi. Ketiga makna yang dimaksud 

yaitu: 

 legghâ [ləg.gh
ɐ] bermakna: 1) lega (ttg ruangan yang luas (tidak sempit)); 

  2) berasa senang (tenteram) dan tidak gelisah 
(ttg menjadikan senang, melegakan 
perasaan dan pikiran, melegakan hati dan 
tidak menjadi gusar); 

  3) senggang (ttg tidak sibuk, tidak ada pe-
kerjaan) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar legghâ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



138 

 

 

(1) Sèngko’ senneng tèḍung è kamar sè legghâ. 

[sɛŋkɔ? sənnəŋ tɛɖuŋ ɛ kamar sɛ ləggh
ɐ] 

‘Saya senang tidur di kamar yang luas.’ 

(2) Nyaè Maryam molè kalabân atè legghâ acampor kobâtèr (Tawar, 

2013). 

[ñaɛ maryam mɔlɛ kalabɐn atɛ ləggh
ɐ acampɔr kɔbɐtɛr] 

‘Nyai Maryam pulang dengan hati tenteram bercampur khawatir.’ 

(3) Mon arè Sabto sèngko’ abâk legghâ (Pawitra, 2009: 365). 

[mɔn arɛ sabtɔ sɛŋkɔ? abɐk ləggh
ɐ] 

‘Jika hari Sabtu saya agak senggang (ttg pekerjaan).’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar legghâ yang 

memiliki tiga makna berbeda. Meskipun berbeda, ketiga makna tersebut dapat 

dirunut pertalian maknanya. Makna kata legghâ pada kalimat (1) adalah ‘luas’. 

Ruang kamar yang luas adalah ruangan kamar yang lapang (tidak sempit) 

sehingga orang yang tinggal di dalamnya tidak akan merasa sesak. Makna kata 

legghâ pada kalimat (2) adalah ‘tenteram’, yaitu merasa tenang dan tidak gelisah. 

Makna kata legghâ pada kalimat (3) adalah ‘senggang’, yaitu tidak sibuk. Orang 

yang tidak sibuk akan mempunyai banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang 

tidak dapat dilakukannya saat banyak pekerjaan. Jika dicermati, ketiga makna kata 

legghâ tersebut sama-sama berkaitan dengan makna ‘lapang’. Kamar yang luas 

adalah kamar yang lapang, hati yang tenteram adalah hati yang lapang, dan waktu 

yang senggang adalah waktu yang lapang. Dengan demikian, benang merah yang 

menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut adalah makna ‘lapang’. 
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Jika dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), ajektiva dasar 

legghâ merupakan polisemi. Hubungan makna yang terjalin antara makna ‘luas’, 

‘tenteram’, dan ‘senggang’ pada kata legghâ tersebut dapat diterima secara nalar 

karena dipertalikan oleh benang merah makna ‘lapang’. Hubungan makna ini 

terjalin karena ketiga makna tersebut merupakan makna ganda dari kata legghâ 

yang pemaknaannya dikembangkan dari komponen-komponen makna kata 

tersebut. Makna pusat kata legghâ adalah ‘lega (tentang ruangan yang luas (tidak 

sempit)’, sedangkan makna turunannya adalah ‘berasa senang (tenteram) dan 

tidak gelisah (tentang menjadikan senang, melegakan perasaan dan pikiran, 

melegakan hati dan tidak menjadi gusar)’ dan ‘senggang (tentang tidak sibuk, 

tidak ada pekerjaan)’. Dengan demikian, kata legghâ termasuk polisemi. Adapun 

tipe poliseminya adalah derivasi nol dari leksem legghâ dan pengelompokan 

makna sampingan, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kelima, ajektiva dasar lemma’ yang memiliki dua makna tertera dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 369), yaitu: 

 lemma’ [ləm.ma?] bermakna: 1) gurih (lezat) (ttg rasa enak (sedap) seperti 
pada rasa ikan goreng, mente, kacang 
dsb); 

   2) menyenangkan (ttg berbicara) (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar lemma’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Jhuko’ cakalan sè èmassa’ kalabân èlama’è ḍâun sabbhrâng pas 

èghesseng ka kèncèng lemma’ rassana. 
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[jhukɔ? cakalan sɛ ɛmassa? kalabɐn ɛlama?ɛ ɖɐun sabbhrɐŋ pas ɛghəssəŋ 

ka kɛncɛŋ ləmma? rassana] 

‘Ikan tongkol yang dimasak dengan cara dialasi daun singkong lalu 

dikukus di kuali gurih rasanya.’ 

(2) Lemma’ manès oca’na (Pawitra, 2009: 369). 

[ləmma? manɛs ɔca?na] 

‘Perkataannya menyenangkan hati.’ 

 
Kedua kalimat di atas mengandung pemakaian ajektiva dasar lemma’ yang 

memiliki dua makna berbeda. Pemakaian kata lemma’ pada kedua kalimat di atas 

menunjukkan bahwa kata ini merupakan polisemi. Hal ini karena kedua makna 

yang melekat pada kata lemma’ ini dapat dirunut pertalian maknanya. Makna kata 

lemma’ pada kalimat (1) adalah ‘gurih’. Ikan tongkol yang dimasak dengan cara 

dialasi daun singkong lalu dikukus di dalam kuali akan terasa lebih gurih dan lezat. 

Rasa gurih atau rasa lezat pada makanan akan membuat hati senang dan 

membangkitkan selera makan. Makna kata lemma’ pada kalimat (2) adalah 

‘menyenangkan’. Perkataan yang menyenangkan hati akan membuat pendengar-

nya merasa tenteram dan senang. Jika diperhatikan, makna ‘gurih’ pada ikan dan 

‘menyenangkan’ pada perkataan sama-sama dapat membuat hati senang. Dengan 

demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat tersebut 

adalah makna ‘menyenangkan hati’. 

Kepolisemian kedua kalimat di atas harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Jika mengacu pada kriteria penentuan polisemi Palmer 
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yang meninjau dari nalar dan tak nalarnya makna, ajektiva dasar lemma’ ini 

termasuk polisemi. Makna ‘gurih’ dan ‘menyenangkan’ yang melekat pada kata 

lemma’ memiliki hubungan makna yang erat. Kedua makna ini dipertalikan oleh 

benang merah ‘menyenangkan’. Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada 

kedua kalimat yang mengandung kedua makna leksem lemma’ di atas secara nalar 

dapat diterima. Pertalian makna di antara keduanya terjadi karena kedua makna 

tersebut merupakan makna ganda dari satu bentuk yang sama (kata lemma’) dan 

berasal dari kelas kata yang sama pula (ajektiva). Makna ‘menyenangkan (tentang 

bicara)’ pada kata tersebut merupakan pengembangan dari makna pusat ‘gurih 

(lezat)’. Oleh karena memenuhi kriteria penentuan polisemi Palmer, Lyons, dan 

Chaer, kata lemma’ ini dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya 

adalah derivasi nol dari leksem lemma’ dan perluasan figuratif, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

Keenam, ajektiva dasar lèya’ yang memiliki dua makna. Makna pertama 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 380), 

sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan, yaitu: 

lèya’ [lɛ.ya?] bermakna: 1) liat (kaku, alot) (ttg tidak lunak); 
   2) sulit, susah 
 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar lèya’ tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Sèngko’ ta’ bisa mappa’ dhâghingnga polana lèya’, la-sala tang ghighi 

bisa colpak (Pawitra, 2009: 380). 
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[sɛŋkɔ? ta? bisa mappa? dh
ɐghiŋŋa pɔlana lɛya? la sala taŋ ghighi bisa 

cɔlpak] 

‘Saya tidak bisa mengunyah dagingnya karena liat, salah-salah gigi saya 

bisa copot.’ 

(2) Lèya’ ghâllu dhâbu’anna bhâng kaju rèya. 

[lɛya? gh
ɐllu dh

ɐbu?anna bh
ɐŋ kaju rɛya] 

‘Sulit benar mencabut singkong ini.’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar lèya’ yang 

memiliki dua makna berbeda. Perbedaan makna tersebut terjadi karena kata lèya’ 

digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Namun demikian, kedua makna 

yang dikandung kata ini memiliki hubungan makna yang erat. Hubungan erat ini 

diuraikan sebagai berikut. 

Makna kata lèya’ pada kalimat (1) adalah ‘liat’. Daging yang liat adalah 

daging yang tidak lunak sehingga sulit dikunyah. Makna kata lèya’ pada kalimat 

(2) adalah ‘sulit’. Singkong yang sulit dicabut adalah singkong yang terlalu kuat 

tertanam dalam tanah sehingga sukar dicabut. Persamaan makna yang 

menghubungkan makna ‘liat’ dan ‘sulit’ ini adalah makna ‘sulit’. Daging yang liat 

sulit dimakan, begitu pula singkong yang tertanam begitu kuat di dalam tanah 

sulit dicabut. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna 

kedua kalimat tersebut adalah makna ‘sulit’. 

Kepolisemian kedua kalimat di atas harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Berdasarkan kriteria penentuan polisemi Palmer yang 
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melihat dari nalar dan tak nalarnya makna, ajektiva dasar lèya’ ini termasuk 

polisemi. Makna ‘liat’ dan ‘sulit’ memiliki benang merah makna ‘sulit’ yang 

menghubungkan keduanya. Dengan demikian, hubungan dan perbedaan makna 

pada kata lèya’ tersebut dapat diterima secara nalar. Sesuai dengan kriteria 

penentuan polisemi Lyons dan Chaer, kata lèya’ merupakan polisemi karena 

makna ‘liat’ dan ‘sulit’ yang dikandungnya merupakan makna ganda dari satu 

bentuk yang sama (lèya’) dan berasal dari kelas kata yang sama pula (ajektiva). 

Oleh karena itu, ajektiva dasar lèya’ ini dikategorikan sebagai polisemi. Adapun 

tipe poliseminya adalah derivasi nol dari leksem lèya’, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Ketujuh, ajektiva dasar massa’ yang memiliki tiga makna. Makna pertama 

dan kedua didaftarkan dalam entri terpisah (homonimi) dalam Kamus Lengkap 

Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 413), sedangkan makna ketiga 

berasal dari keterangan narasumber/informan. Ketiga makna tersebut memiliki 

pertalian makna sehingga dalam uraian ini dikategorikan sebagai polisemi. 

Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 massa’ [mas.sa?] bermakna: 1) sudah tua dan sampai waktunya untuk 
dipetik dan dimakan (ttg buah-buahan); 

 2) sudah matang (empuk, jadi) dan sampai 
waktunya untuk diambil dan diangkat 
dari kompor atau tungku (ttg makanan); 

 3) sudah selesai dikerjakan; sudah dipikirkan 
baik-baik  

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar massa’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 
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(1) Paona massa’ attas, bânnè ollèna okebbhân (Pawitra, 2009: 413). 

[paɔna massa? attas bɐnnɛ ɔllɛna ɔkəbbh
ɐn] 

‘Mangganya masak di pohon, bukan hasil peraman.’ 

(2) Jhuko’na la massa’ kakabbhi, dhuli pas paranta è mèjâ. 

[jhukɔ?na la massa? kakabbhi dhuli pas paranta ɛ mɛjɐ] 

‘Lauknya sudah matang semua, cepatlah sajikan di meja.’ 

(3) Bhântana bâri’ la massa’, tâ’ ossa bâliaghi polè. 

[bh
ɐntana bɐri? la massa? ta? ɔssa bɐliaghi pɔlɛ] 

‘Diskusinya kemarin sudah mencapai mufakat, tidak perlu diulang lagi.’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar massa’ 

yang memiliki tiga makna berbeda. Namun, perbedaan makna tersebut 

memperlihatkan adanya benang merah antara makna yang satu dengan makna 

yang lain. Makna kata massa’ pada kalimat (1) adalah ‘masak’. Buah yang masak 

adalah buah yang sudah tua dan sampai waktunya untuk dipetik. Makna kata 

massa’ pada kalimat (2) adalah ‘matang’. Lauk yang matang adalah lauk yang 

sudah selesai dimasak sehingga dapat dikonsumsi. Makna kata massa’ pada 

kalimat (3) adalah ‘sudah selesai dikerjakan; sudah dipikirkan baik-baik’. Diskusi 

yang sudah mencapai mufakat adalah diskusi yang isi pembicaraannya sudah 

dipikirkan baik-baik dan ditimbang masak-masak. Jika dicermati, ketiga makna 

kata massa’ itu sama-sama berkaitan dengan makna ‘masak’. Buah yang sudah 

waktunya dipetik adalah buah yang masak, lauk yang sudah matang adalah lauk 

yang masak, dan diskusi yang sudah mencapai mufakat adalah diskusi yang isi 
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pembicaraannya sudah masak. Dengan demikian, benang merah yang 

menghubungkan makna ketiga kalimat tersebut adalah makna ‘masak’. 

Jika dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), 

Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103), ajektiva dasar massa’ 

merupakan polisemi. Makna ‘sudah tua dan sampai waktunya untuk dipetik dan 

dimakan’ pada buah, ‘sudah matang’ pada makanan, dan ‘sudah selesai 

dikerjakan; sudah dipikirkan baik-baik’ adalah tiga makna berbeda yang melekat 

pada leksem massa’. Namun, hubungan dan perbedaan makna tersebut dapat 

diterima secara nalar karena ketiganya dihubungkan oleh benang merah makna 

‘masak’. Sesuai dengan kriteria penentuan polisemi Lyons dan Chaer, kata massa’ 

merupakan polisemi karena ketiga maknanya merupakan makna ganda dari satu 

bentuk yang sama (massa’) dan berasal dari kelas kata yang sama pula (ajektiva). 

Oleh karena itu, ajektiva dasar massa’ merupakan polisemi. Adapun tipe 

poliseminya adalah derivasi nol dari leksem massa’ dan pengelompokan makna 

sampingan, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan 

homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali. 

Kedelapan, ajektiva dasar messom yang memiliki dua makna. Makna 

pertama tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 426), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. 

Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 messom [məs.sɔm] bermakna: 1) pucat (pudar, suram) (ttg wajah yang 
tidak bercahaya atau tidak berseri-seri 
terlihat kepayahan); 

    2)  suram (ttg rumah dsb) 
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 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva dasar messom tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Robâna messom amarghâ jarang abhâjâng. 

[rɔbɐna məssɔm amargh
ɐ jaraŋ abh

ɐjɐŋ] 

‘Wajahnya tidak bercahaya karena jarang shalat.’ 

(2) Roma arowa messom amarghâ taḍâ’ orèngnga. 

[rɔma arɔwa məssɔm amargh
ɐ taɖɐ? ɔrɛŋŋa] 

‘Rumah tersebut terlihat suram karena tidak ada penghuninya.’ 

 
Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva dasar messom 

yang memiliki dua makna berbeda namun mempunyai hubungan makna yang erat. 

Makna kata messom pada kalimat (1) adalah ‘tidak bercahaya’. Wajah yang tidak 

bercahaya (tidak berseri-seri) terlihat suram. Pada konteks kalimat di atas, wajah 

seseorang tidak bercahaya karena jarang beribadah. Makna kata messom pada 

kalimat (2) adalah ‘suram’. Rumah yang jarang ditinggali atau tidak berpenghuni 

biasanya memancarkan aura suram sehingga kadang-kadang terlihat seram. 

Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna kedua kalimat 

tersebut adalah makna ‘suram’. 

Kepolisemian kedua kalimat di atas harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Jika dilihat dari kriteria penentuan polisemi Palmer yang 

meninjau dari nalar dan tak nalarnya makna, ajektiva dasar messom termasuk 

polisemi. Makna ‘tidak bercahaya’ dan ‘suram’ yang melekat pada leksem ini 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



147 

 

 

dihubungkan oleh benang merah makna ‘suram’ yang mempertalikan keduanya. 

Dengan demikian, hubungan kepolisemian pada kedua kalimat di atas secara nalar 

dapat diterima. Kepolisemian ini terjadi karena kedua makna tersebut merupakan 

makna ganda dari bentuk messom yang berkelas kata ajektiva. Dalam hal ini, 

‘tidak bercahaya’ merupakan makna yang dikembangkan dari makna pusat 

‘suram’. Sementara itu, tipe polisemi kata messom adalah derivasi nol dari leksem 

messom dan pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber poliseminya 

adalah pergeseran penggunaan. 

 

3.2.2  Polisemi Ajektiva Turunan 

 Ajektiva turunan adalah ajektiva yang telah mengalami proses morfologis. 

Dalam uraian ini, polisemi ajektiva turunan ini dibagi menjadi polisemi ajektiva 

turunan berafiks, bereduplikasi, dan berproses gabung. Masing-masing ajektiva 

turunan ini diuraikan sebagai berikut. 

 

3.2.2.1 Polisemi Ajektiva Turunan Berafiks 

 Ajektiva berafiks adalah ajektiva yang mengalami penambahan imbuhan. 

Contoh ajektiva turunan berafiks dalam bahasa Madura adalah kata ngalennyer 

yang berbentuk dasar lennyer. Ajektiva turunan ini memiliki dua makna dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 374), yaitu: 

 

ngalennyer [ŋa.lən.ñər] bermakna: 1)  mual (loya) (ttg berasa hendak 
muntah); 

  2) muak (ttg merasa jijik atau merasa 
tidak suka, tidak senang) (ki) 
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 Pembuktian hubungan kepolisemian pada kata ngalennyer tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Kaka’ ngakan dhurin cè’ bânnya’na sampè’ ngalennyer. 

[kaka? ŋakan dhurin cɛ? bɐnña?na sampɛ? ŋalənñər] 

‘Kakak makan durian banyak sekali sampai mual.’ 

(2) Sèngko’ ngalennyer ngatèla’ kana’ rowa amarghâ cè’ bhlengngerra 

(Pawitra, 2009: 374). 

[sɛŋkɔ? ŋalənñər ŋatɛla? kana? rɔwa amargh
ɐ cɛ? bhləŋŋərra] 

‘Saya muak melihat anak itu karena sangat nakal.’ 

 

Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva turunan berafiks 

ngalennyer yang memiliki dua makna berbeda. Namun, kedua makna ini 

mempunyai benang merah yang mempertalikan hubungan keduanya. Makna kata 

ngalennyer pada kalimat (1) adalah ‘mual’.  Karena makan durian terlalu banyak, 

seseorang akan menjadi mual, yaitu merasa hendak muntah. Makna kata 

ngalennyer pada kalimat (2) adalah ‘muak’. Muak melihat anak yang sangat nakal 

berarti tidak suka melihat anak nakal tersebut. Jika diperhatikan, makna pertama 

dan kedua dari kata ngalennyer ini sama-sama mengandung makna ‘muak (tidak 

senang)’. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna 

keduanya adalah makna ‘muak (tidak senang)’. 

Kepolisemian kedua kalimat di atas harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Jika ditinjau berdasarkan nalar dan tak nalarnya makna, 

ajektiva turunan berafiks ngalennyer ini termasuk polisemi. Makna ‘mual’ dan 
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‘muak’ yang melekat pada kata ngalennyer mempunyai keterkaitan makna. 

Keterkaitan makna ini diperlihatkan oleh benang merah makna ‘muak (tidak 

senang)’ yang menghubungkan keduanya. Dengan demikian, kepolisemian pada 

kedua makna dalam kedua kalimat di atas secara nalar dapat diterima. Selanjutnya, 

kepolisemian kata ngalennyer ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi 

Lyons dan Chaer. Kata ngalennyer merupakan polisemi karena makna ‘mual’ dan 

‘muak’ yang dikandungnya merupakan makna ganda dari satu bentuk yang sama 

dan berasal dari kelas kata yang sama pula. Dalam hal ini, ‘mual (loya) (tentang 

berasa hendak muntah)’ berkedudukan sebagai makna pusat, sedangkan ‘muak 

(tentang merasa jijik atau merasa tidak suka, tidak senang)’ merupakan makna 

turunan yang dikembangkan dari makna pusat tersebut. Uraian ini menunjukkan 

bahwa ajektiva turunan berafiks ngalennyer dikategorikan sebagai polisemi 

karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya 

adalah derivasi afiksasional yang tidak mengalami perpindahan kelas kata 

(diderivasikan dari bentuk dasar ajektiva lennyer) dan perluasan figuratif, 

sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figu-

ratif. 

 
3.2.2.2 Polisemi Ajektiva Turunan Bereduplikasi 

 Ajektiva bereduplikasi adalah ajektiva yang dibentuk melalui 

pengulangan bentuk dasar. Contoh polisemi verba turunan bereduplikasi dalam 

bahasa Madura adalah ajektiva pat-lapat (Pawitra, 2009: 357) yang berbentuk 

dasar lapat. Bentuk dasar lapat tercantum dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura 

– Indonesia (Pawitra, 2009: 357) dengan makna ‘kabur (buram, redup, temaram) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



150 

 

 

(ttg cahaya yang tidak jelas tidak kentara)’. Akan tetapi, kata lapat dengan makna 

tersebut tidak digunakan di lingkungan masyarakat narasumber/informan. Oleh 

karena itu, makna pat-lapat yang tercantum di bawah ini ditulis berdasarkan 

keterangan narasumber/informan. Makna ajektiva bereduplikasi pat-lapat adalah: 

 pat-lapat [pat.la.pat] bermakna: 1) tipis, kurang tebal (ttg bedak); 
   2) tidak jelas (ttg jejak kaki) 
 

  Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva bereduplikasi pat-lapat 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam kalimat (1) dan (2) berikut.  

 
(1) Jhâ’ pat-lapat ghâllu mon abeḍḍhâ’ ma’olle seggher abâsanna. 

[jhɐ? pat lapat gh
ɐllu mɔn abəɖɖ

h
ɐ? ma?ɔllɛ səgghər abɐsanna] 

‘Jangan terlalu tipis jika menggunakan bedak agar terlihat segar.’ 

(2) Malemma massè bâḍâ lampeddhâ sokona sapè kèng pat-lapat. 

[maləmma massɛ bɐɖɐ lampəddh
ɐ sɔkɔna sapɛ kɛŋ pat lapat] 

‘Semalam sepertinya ada jejak kaki sapi tapi tidak jelas.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva turunan 

bereduplikasi pat-lapat yang memiliki dua makna berbeda. Namun, makna-makna 

tersebut memiliki pertalian makna. Makna kata pat-lapat pada kalimat (1) adalah 

‘tipis’, yaitu penggunaan bedak yang kurang tebal sehingga bedak tersebut hanya 

terlihat samar di wajah. Karena tipis, bedak tersebut tidak terlihat jelas. Makna 

kata pat-lapat pada kalimat (2) adalah ‘tidak jelas’, yaitu jejak kaki sapi yang 

tidak begitu terlihat jelas. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan 

makna keduanya dalam kedua kalimat di atas adalah makna ‘tidak jelas’.  
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Kepolisemian ajektiva turunan bereduplikasi pat-lapat memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Hubungan makna ‘tipis, kurang tebal (tentang bedak)’ dan 

‘tidak jelas (tentang jejak kaki)’ yang melekat pada kata pat-lapat dapat diterima 

secara nalar karena dipertalikan oleh makna ‘tidak jelas’ sebagai benang 

merahnya. Kedua makna tersebut merupakan makna ganda dari satu bentuk yang 

sama (pat-lapat) dan kelas kata yang sama pula (ajektiva). Dengan demikian, 

ajektiva turunan bereduplikasi pat-lapat merupakan kata polisemik. Adapun tipe 

poliseminya adalah pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

 

3.2.2.3 Polisemi Ajektiva Turunan Berproses Gabung 

Ajektiva berproses gabung adalah ajektiva yang dibentuk melalui 

gabungan proses afiksasi dan reduplikasi. Contoh polisemi ajektiva berproses 

gabung dalam bahasa Madura adalah ajektiva cot-nyarocot yang berbentuk dasar 

carocot atau crocot. Ajektiva turunan ini memiliki dua makna. Makna pertama 

tertera secara tersirat dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 123), sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. 

Adapun makna yang dimaksud yaitu: 

 

cot-nyarocot [cɔt.ña.rɔ.cɔt] bermakna: 1) kelihatan (terbit, tampil ke muka, 
muncul) (ttg pergantian sesuatu); 

  2) tidak jelas, tidak diketahui ujung 
pangkalnya (ttg bicara) (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada ajektiva turunan di atas dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut.  
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(1) Orèng sè èntar namoy rowa cot-nyarocot. 

[ɔrɛŋ sɛ ɛntar namɔy rɔwa cɔt ñarɔcɔt] 

‘Orang yang pergi bertamu itu terus bermunculan’ atau ‘Para tamu terus 

berdatangan’. 

(2) Bhântana cot-nyarocot ta’ ètemmo olo-onjhurrâ. 

[bh
ɐntana cɔt ñarɔcɔt ta? ɛtəmmɔ ɔlɔ ɔñjhurrɐ] 

‘Bicaranya tidak jelas ujung pangkalnya.’ 

 
Kedua kalimat di atas menunjukkan pemakaian ajektiva turunan berproses 

gabung cot-nyarocot yang memiliki dua makna. Makna-makna pada ajektiva ini 

dihubungkan oleh benang merah yang mempertalikan keduanya. Makna kata cot-

nyarocot pada kalimat (1) adalah ‘bermunculan’, yaitu tamu yang terus 

berdatangan seakan tak habis-habis. Makna kata cot-nyarocot pada kalimat (2) 

adalah ‘tidak jelas, tidak diketahui ujung pangkalnya’. Makna ini mengacu pada 

orang yang berbicara terus-menerus tanpa kejelasan maksud dan tujuan. Jika 

dicermati, kedua makna ini sama-sama berhubungan dengan makna ‘terus 

bermunculan’. Tamu yang berdatangan berarti terus bermunculan, bicara yang 

terus-menerus tanpa jelas ujung pangkalnya berarti berbicara yang terus 

bermunculan. Dengan demikian, benang merah yang menghubungkan makna 

kedua kalimat tersebut adalah makna ‘terus bermunculan’. 

Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian berdasarkan nalar dan tak nalarnya makna, 

ajektiva turunan berproses gabung cot-nyarocot termasuk polisemi. Pertalian 

makna ‘kelihatan (terbit, tampil ke muka, muncul) (tentang pergantian sesuatu)’ 
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dan ‘tidak jelas, tidak diketahui ujung pangkalnya (tentang bicara)’ pada kata cot-

nyarocot ini secara nalar dapat diterima karena dihubungkan oleh benang merah 

makna ‘terus bermunculan’. Apabila dihubungkan dengan kriteria penentuan 

polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata cot-nyarocot ini juga berpolisemi. 

Hal ini karena kedua makna yang melekat padanya merupakan makna ganda dari 

bentuk kata yang sama (cot-nyarocot) dalam kelas kata yang sama pula (ajektiva). 

Kepolisemian kata cot-nyarocot ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi 

Chaer (2002: 103) karena keterkaitan kedua maknanya terjadi sebagai akibat 

pengembangan komponen-komponen makna kata tersebut. Dalam hal ini, makna 

pertama berkedudukan sebagai makna pusat, sedangkan makna kedua merupakan 

makna yang dikembangkan dari makna pusat tersebut. Uraian ini menunjukkan 

bahwa ajektiva turunan berproses gabung cot-nyarocot merupakan polisemi 

karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi sebagaimana disebutkan. 

Adapun tipe poliseminya adalah derivasi yang tidak mengalami perpindahan kelas 

kata (diderivasikan dari bentuk dasar ajektiva carocot) dan perluasan figuratif, 

sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa 

figuratif. 

 

3.3 Polisemi Nomina Bahasa Madura 

Nomina adalah kategori yang secara sintaksis (1) tidak mempunyai potensi 

untuk bergabung dengan partikel tidak, (2) mempunyai potensi untuk didahului 

oleh partikel dari (Kridalaksana, 1994: 68). Adapun ciri-ciri nomina dalam bahasa 

Madura dijelaskan Sofyan, dkk. sebagai berikut. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



154 

 

 

“Nomina dalam bahasa Madura mempunyai ciri-ciri: (1) cenderung 
menduduki subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat yang 
predikatnya berupa verba; (2) dapat dijadikan bentuk ingkar dengan 
menggunakan kata bânnè ‘bukan’, tetapi tidak dapat dijadikan bentuk 
ingkar yang menggunakan kata ta’ ‘tidak’ dan jhâ’ ‘jangan’; dan (3) 
biasanya dapat diikuti oleh ajektiva baik secara langsung maupun dengan 
perantaraan kata sè ‘yang’ (Sofyan, dkk., 2008: 126).” 
 

 
 Berdasarkan bentuknya, nomina bahasa Madura dibedakan menjadi nomina 

dasar dan nomina turunan. Nomina turunan dikelompokkan menjadi nomina 

turunan berafiks, bereduplikasi, dan berproses gabung. Berikut uraian polisemi 

nomina bahasa Madura berdasarkan bentuk dasar dan bentuk turunannya. 

 
3.3.1 Polisemi Nomina Dasar 

 Nomina dasar adalah nomina yang berupa bentuk dasar, tidak dirangkaikan 

dengan satuan lain (Sofyan, dkk., 2008: 126). Ada empat puluh temuan nomina 

dasar dalam bahasa Madura (lampiran 6). Adapun contoh nomina dasar dalam 

bahasa Madura yang akan dijelaskan dalam bahasan ini adalah nomina apoy, 

bâto(h), bunto’, dhunnya(h), jhuko’, nyaè(h), paghâr, dan rato(h) (Pawitra, 2009: 

27, 47, 92, 144, 239, 468, 512, 577). Makna kedelapan kata tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 
(a) apoy bermakna: 1) api (ttg cahaya panas yang ditimbulkan oleh benda atau 

sesuatu yang terbakar); 2) kemarahan; 

(b) bâto(h) bermakna: 1) batu (ttg benda keras dan padat yang berasal dari 

bumi atau planet lain tetapi bukan logam); 2) baterai; 

(c) bunto’ bermakna: 1) buntut (ekor) (ttg bagian tubuh binatang di belakang, 

baik berupa sambungan dari tulang punggung maupun sebagai lekatan); 2) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



155 

 

 

pengikut (orang yang selalu mengekor atau mengikuti dari belakang); 3) 

bawahan (orang yang pangkatnya lebih rendah); 

(d) dhunnya(h) bermakna: 1) dunia; 2) harta; 

(e) jhuko’ bermakna: 1) ikan (ttg binatang bertulang belakang yang hidup di 

air (sungai, rawa, tambak, laut dsb) umumnya bernafas dengan insang); 2) 

lauk (daging, tahu, tempe, telur, singkong goreng dll yang dimakan 

sebagai teman nasi); 

(f) nyaè(h) bermakna: 1) ttg panggilan untuk perempuan yang sudah tua; 2) 

ttg sebutan untuk istri kyai; 

(g) paghâr bermakna: 1) pagar (ttg barang yang digunakan untuk membatasi 

(mengelilingi, menyekat) pekarangan rumah, tanah kebun dsb); 2) gigi; 3) 

calon suami; dan 

(h) rato(h) bermakna: 1) raja (ttg penguasa tertinggi pada suatu kerajaan, 

biasanya diperoleh sebagai warisan); 2) ratu (raja perempuan); 3) 

pemimpin; orang yang paling 

 
Pembuktian hubungan kepolisemian pada kedelapan nomina dasar di atas 

dapat dilihat dari pemakaiannya dalam contoh kalimat dan analisis 

kepolisemiannya berdasarkan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Adapun 

penjelasan kepolisemian kedelapan kata tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, nomina dasar apoy yang memiliki dua makna. Makna pertama 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 27), 
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sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. Kedua 

makna yang dimaksud yaitu: 

apoy [a.pɔy] bermakna: 1) api (ttg cahaya panas yang ditimbulkan oleh 
benda atau sesuatu yang terbakar); 

  2)  kemarahan 
 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar apoy tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Tanangnga èkello’ apoy (Pawitra, 2009: 27). 

[tanaŋŋa ɛkəllɔ? apɔy] 

‘Tangannya terbakar api.’ 

(2) Ella jhâ’ bhântaèn ghâllu, apoyya ghi’ ta’ matè. 

[əlla jh
ɐ? bh

ɐntaɛn gh
ɐllu apɔyya ghi? ta? matɛ] 

‘Jangan diajak bicara dulu, kemarahannya masih belum reda.’ 

 
 Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian nomina dasar apoy yang 

memiliki dua makna berbeda. Meskipun berbeda, kedua makna tersebut dapat 

dirunut pertalian maknanya. Makna kata apoy pada kalimat (1) adalah ‘api’, yaitu 

cahaya panas yang ditimbulkan oleh benda atau sesuatu yang terbakar. Sementara 

itu, makna kata apoy pada kalimat (2) adalah ‘kemarahan’. Seperti api yang 

ditimbulkan oleh benda yang terbakar, kemarahan juga terjadi karena hati yang 

terbakar. Hati yang terbakar adalah hati yang tersakiti oleh ucapan atau perbuatan 

yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan 

makna antara ‘api’ dan ‘kemarahan’, keduanya sama-sama timbul karena dipicu 

oleh sesuatu yang terbakar. Hal inilah yang menyebabkan ‘kemarahan’ 
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dianalogikan sebagai ‘api’. Oleh karena itu, benang merah yang menghubungkan 

kedua makna tersebut adalah makna ‘sesuatu yang timbul karena terbakar’.   

 Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi 

Palmer adalah melihat nalar dan tak nalarnya makna. Pada nomina dasar apoy, 

makna ‘api’ dan ‘kemarahan’ mempunyai hubungan makna yang erat. Meskipun 

berbeda, hubungan makna di antara keduanya dapat diterima secara nalar karena 

ada benang merah makna ‘sesuatu yang timbul karena terbakar’ yang 

mempertalikannya. Oleh karena itu, nomina dasar apoy termasuk polisemi. 

Kepolisemian kata apoy ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons 

(dalam Pateda, 2001: 219). Hal ini karena makna ‘api’ dan ‘kemarahan’ 

merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama (apoy) dan berasal dari kelas 

kata yang sama pula (nomina). Jika dihubungkan dengan kriteria penentuan 

polisemi Chaer (2002: 103), kata apoy juga termasuk polisemi karena makna-

makna yang melekat padanya dikembangkan dari komponen-komponen makna 

kata tersebut (‘kemarahan’ dikembangkan dari ‘api’). Makna ‘apoy’ adalah makna 

pusat, sedangkan ‘kemarahan’ adalah makna turunannya. Dengan demikian, 

nomina dasar apoy dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya 

adalah derivasi nol dari leksem apoy dan pengelompokan makna sampingan, 

sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Kedua, nomina dasar bâto(h) yang memiliki dua makna. Makna pertama 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 47), 
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sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. Kedua 

makna tersebut adalah:  

 bâto(h) [bɐ.tɔ] bermakna: 1) batu (ttg benda keras dan padat yang berasal 
dari bumi atau planet lain tetapi bukan 
logam); 

  2) baterai 
 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar bâto(h) tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Pas sè Campaka jârèya ngala’ bâto pas èpèlpallaghi ka sokona 

embu’na, ka sokona embi’ jârèya sampè ḍhippang sokona (Imron, 

2013a). 

[pas sɛ campaka jɐrɛya ŋala? bɐtɔ pas ɛpɛlpallaghi ka sɔkɔna əmbu?na ka 

sɔkɔna əmbi? jɐrɛya sampɛ? ɖhippaŋ sɔkɔna] 

‘Lalu Campaka tersebut mengambil batu dan melemparkannya ke kaki 

ibunya, ke kaki kambing tersebut hingga pincang kakinya.’ 

(2) Sènterra matè tapè sèngko’ ghi’ ta’ anḍi’ pèssè sè mellèya bâto. 

[sɛntərra matɛ tapɛ sɛŋkɔ? ghi? ta? anɖi? pɛssɛ sɛ məllɛya bɐtɔ] 

‘Senternya mati tapi saya masih belum punya uang untuk membeli 

baterai.’ 

 
 Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian nomina dasar bâto(h) 

yang mempunyai dua makna berbeda. Namun, makna-makna berbeda ini 

dihubungkan oleh benang merah yang menghubungkan keduanya. Makna nomina 

dasar bâto(h) pada kalimat (1) adalah ‘batu’, sedangkan pada kalimat (2) adalah 
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‘baterai’. Makna ‘batu’ dan ‘baterai’ adalah dua makna yang berbeda namun 

dapat dirunut pertalian maknanya. Jika dicermati, batu dan baterai sama-sama 

merupakan benda yang keras dan padat. Dengan demikian, makna-makna nomina 

dasar bâto(h) pada kedua kalimat di atas dipersatukan oleh benang merah makna 

‘benda yang keras dan padat’ sebagai benang merahnya.  

Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi Palmer adalah 

melihat nalar dan tak nalarnya makna. Pada kata bâto(h), makna ‘batu’ dan 

‘baterai’ merupakan dua makna berbeda yang memiliki hubungan makna yang 

erat. Perbedaan makna di antara keduanya dapat diterima secara nalar karena 

dihubungkan oleh benang merah makna ‘benda yang keras dan padat’. Oleh 

karena itu, kata bâto(h) merupakan polisemi. Selanjutnya, jika didasarkan pada 

kriteria penentuan polisemi menurut Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata 

bâto(h) juga berpolisemi karena kedua maknanya merupakan makna ganda dari 

bentuk dan kelas kata yang sama. Makna pusat kata bâto(h) adalah ‘batu’, 

sedangkan makna turunannya adalah ‘baterai’. Hal ini sesuai dengan kriteria 

penentuan polisemi Chaer (2002: 103) yang menyatakan bahwa keterkaitan 

makna pada kata berpolisemi terjadi karena makna-maknanya dikembangkan dari 

komponen-komponen makna kata tersebut. Dengan demikian, nomina dasar 

bâto(h) merupakan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol dari 

leksem bâto(h), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan 

dan spesialisasi di dalam lingkungan sosial (lingkungan sosial elektronika). 
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Ketiga, nomina dasar bunto’ yang memiliki tiga makna. Ketiga makna ini 

tertera secara tersirat dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 92), yaitu: 

 
 

 bunto’ [bun.tɔ?] bermakna: 1) buntut (ekor) (ttg bagian tubuh binatang di 
belakang, baik berupa sambungan dari 
tulang punggung maupun sebagai lekatan); 

  2) pengikut (orang yang selalu mengekor atau 
mengikuti dari belakang); 

  3) bawahan (orang yang pangkatnya lebih ren-
dah) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar bunto’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Nèserra, cekcegghâ ella ta’ anḍi’ bunto’. 

[nɛsərra cəkcəggh
ɐ əlla ta? anɖi? buntɔ?] 

‘Kasihan, cicaknya sudah tidak mempunyai ekor.’ 

(2) Dhâddhi orèng rèya kodhu sekken, jhâ’ ghun pèra’ dhâddhi bunto’. 

[dh
ɐddhi ɔrɛŋ rɛya kɔdhu səkkən jh

ɐ? ghun pɛra? dh
ɐddhi buntɔ?] 

‘Menjadi orang ini harus kuat (pendirian), jangan hanya menjadi 

pengikut.’ 

(3) Bunto’ rèya bârâmma koca’na cèṭak (Pawitra, 2009: 92). 

[buntɔ? rɛya bɐrɐmma kɔca?na cɛʈak] 

‘Bawahan ini apa kata pemimpin (mengikuti gerak-gerik pemimpin).’ 

 
 Pemakaian nomina dasar bunto’ pada ketiga kalimat di atas menunjukkan 

perbedaan makna. Namun, makna-makna berbeda ini mempunyai hubungan 

makna yang erat. Makna kata bunto’ pada kalimat (1) adalah ‘ekor’. Pada kalimat 
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di atas, ekor yang dimaksud adalah bagian tubuh yang ada di belakang pada 

binatang cicak. Makna kata bunto’ pada kalimat (2) adalah ‘pengikut’. Pada 

kalimat di atas, pengikut adalah orang yang selalu mengikuti apa pun yang 

dikatakan atau dilakukan orang lain seolah-olah ia adalah ekor. Makna kata bunto’ 

pada kalimat (3) adalah ‘bawahan’. Bawahan adalah orang yang berpangkat lebih 

rendah daripada orang lain dalam suatu pekerjaan, misalnya karyawan atau buruh. 

Karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur atau memutuskan sesuatu, 

bawahan selalu mengikuti apa pun yang diperintahkan oleh atasannya. Karena 

inilah, bawahan dianalogikan sebagai ekor. Jika diperhatikan, baik ‘ekor’, 

‘pengikut’, maupun ‘bawahan’ sama-sama berfungsi sebagai ekor atau pengikut 

bagi sesuatu lain yang mempunyai wewenang (tidak dapat bergerak sendiri). 

Dengan demikian, ketiga kalimat yang menggunakan leksem bunto’ ini 

mempunyai kesamaan makna ‘ekor’ sebagai benang merahnya.  

 Selanjutnya, kepolisemian ketiga kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi 

Palmer adalah melihat nalar dan tak nalarnya makna. Makna ‘ekor, ‘pengikut’, 

dan ‘bawahan’ pada nomina dasar bunto’ merupakan tiga makna berbeda yang 

mempunyai hubungan makna erat. Perbedaan makna di antara ketiganya dapat 

diterima secara nalar karena dipertalikan oleh benang merah makna ‘ekor’. 

Dengan demikian, nomina dasar bunto’ merupakan polisemi. Selanjutnya, jika 

didasarkan pada kriteria penentuan polisemi menurut Lyons (dalam Pateda, 2001: 

219), kata bunto’ berpolisemi karena makna-maknanya merupakan makna ganda 
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dari bentuk dan kelas kata yang sama. Kepolisemian kata bunto’ ini juga 

memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103) karena makna-

maknanya dikembangkan dari komponen-komponen makna kata tersebut. Dalam 

hal ini, makna pusat nomina dasar bunto’ adalah ‘ekor’, sedangkan makna 

turunannya adalah ‘pengikut’ dan ‘bawahan’. Oleh karena memenuhi kriteria-

kriteria penentuan polisemi tersebut, kata bunto’ termasuk polisemi. Adapun tipe 

poliseminya adalah derivasi nol dari leksem bunto’ dan pengelompokan makna 

sampingan, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Keempat, nomina dasar dhunnya(h) yang memiliki dua makna dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 144), yaitu: 

 
 dhunnya(h) [dhun.ña] bermakna: 1) dunia; 
   2) harta 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar dhunnya(h) tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Dhaddhi bâ’na bân sèngko’ kabbhi kodhu usaha oḍi’ è dhunnya alako 

kabhâghusân ma’ollè oḍi’na oḍi’ samporna (Imron, 2013b). 

[dh
ɐddhi bɐ?na bɐn sɛŋkɔ? kabbhi kɔdhu usaha ɔɖi? ɛ dhunña alakɔ 

kabh
ɐghusɐn ma?ɔllɛ ɔɖi?na ɔɖi? sampɔrna] 

‘Jadi kita semua harus berusaha hidup di dunia berbuat kebaikan agar 

hidupnya hidup sempurna.’ 

(2) Dhunnya rèya bisa èsarè, tapè mon rèng binè’ sè èsto malarat 

sarèanna. 

[dhunña rɛya bisa ɛsarɛ tapɛ mɔn rɛŋ binɛ? sɛ ɛstɔ malarat sarɛanna] 
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‘Harta ini bisa dicari, tapi kalau perempuan yang shalehah sulit dicari.’ 

 
 Kedua kalimat di atas memperlihatkan pemakaian nomina dasar dhunnya(h) 

dengan makna-makna yang berbeda. Namun, makna-makna ini bukanlah makna-

makna yang tidak saling berhubungan. Kedua makna kata dhunnya(h) di atas 

mempunyai hubungan makna yang erat. Oleh karena itu, kedua makna tersebut 

dapat dirunut pertalian maknanya dengan menelusuri benang merah makna yang 

menghubungkannya sebagai berikut. 

 Makna kata dhunnya(h) pada kalimat (1) adalah ‘dunia’. Dunia adalah alam 

dan seisinya yang bersifat tidak kekal. Makna kata dhunnya(h) pada kalimat (2) 

adalah ‘harta’. Harta adalah barang-barang kekayaan yang bersifat duniawi (tidak 

kekal). Seperti alam dan seisinya yang bisa punah kapan saja, harta juga bisa 

habis karena keduanya sama-sama tidak kekal. Dengan demikian, kedua kalimat 

yang memakai kata dhunnya(h) ini mempunyai kesamaan makna ‘sesuatu yang 

tidak kekal’ sebagai benang merahnya.   

 Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

menggunakan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons 

(dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Makna ‘dunia’ dan ‘harta’ 

pada nomina dasar dhunnya(h) mempunyai hubungan makna yang erat. Meskipun 

tidak sama, perbedaan makna di antara keduanya dapat diterima secara nalar 

karena kedua makna tersebut dipertalikan oleh benang merah makna ‘sesuatu 

yang tidak kekal’. Oleh karena hubungan makna ini dapat diterima secara nalar, 

kata dhunnya(h) merupakan polisemi. Selanjutnya, jika didasarkan pada kriteria 

penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata dhunnya(h) termasuk 
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polisemik karena kedua maknanya merupakan makna ganda dari bentuk kata yang 

sama dalam kelas kata yang sama pula. Sementara itu, kepolisemian nomina dasar 

dhunnya(h) ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103), 

yaitu berasal dari sebuah kata yang sama sehingga didaftarkan pada satu entri 

dalam kamus serta memiliki keterkaitan makna karena makna-maknanya memang 

dikembangkan dari komponen-komponen makna kata tersebut. Makna pusat 

nomina dasar dhunnya(h) adalah ‘dunia’, sedangkan makna turunannya adalah 

‘harta’. Uraian ini menunjukkan bahwa kata dhunnya(h) merupakan polisemi 

karena memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya 

adalah derivasi nol dari leksem dhunnya(h), sedangkan sumber poliseminya 

adalah pergeseran penggunaan. 

Kelima, nomina dasar jhuko’ yang memiliki dua makna. Makna pertama 

tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 239), 

sedangkan makna kedua berasal dari keterangan narasumber/informan. Makna-

makna yang dimaksud yaitu: 

 jhuko’ [jhu.kɔ?] bermakna: 1) ikan (ttg binatang bertulang belakang yang 
hidup di air (sungai, rawa, tambak, laut dsb) 
umumnya bernafas dengan insang); 

  2) lauk (daging, tahu, tempe, telur, singkong 
goreng dll yang dimakan sebagai teman 
nasi) 

 
 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar jhuko’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Pas ano apa ka tengnga tasè’ mon ta’ mèghâ’ jhuko’? (Hakim A.G., 

2011) 
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[pas anɔ apa ka təŋŋa tasɛ? mɔn ta? mɛgh
ɐ? jhukɔ?] 

‘Lalu untuk apa ke tengah laut kalau tidak menangkap ikan?’ 

(2) Sèngko’ terro ngakanna nasè’ potè bân jhuko’ tellor. 

[sɛŋkɔ? tərrɔ ŋakanna nasɛ? pɔtɛ bɐn jhukɔ? təllɔr] 

‘Saya ingin makan nasi putih dan lauk telur.’ 

 Nomina dasar jhuko’ dengan dua makna berbeda digunakan pada kedua 

kalimat di atas. Meskipun berbeda, makna-makna tersebut dihubungkan oleh 

benang merah makna yang mempertalikan hubungan keduanya. Makna kata 

jhuko’ pada kalimat (1) adalah ‘ikan’, yaitu binatang bertulang belakang yang 

hidup di air (sungai, rawa, tambak, laut dan sebagainya) dan umumnya bernapas 

dengan insang. Makna kata jhuko’ pada kalimat (2) adalah adalah ‘lauk’. Lauk 

adalah makanan selain sayur yang dimakan sebagai teman nasi. Lauk dapat 

berupa daging, tahu, tempe, telur, singkong goreng, dan lain-lain. Pada kalimat di 

atas, lauk yang dimaksud adalah telur. Jika dicermati, ‘lauk’ mempunyai ikatan 

makna dengan ‘ikan’ karena ikan juga berfungsi sebagai lauk. Dengan demikian, 

benang merah yang menghubungkan makna jhuko’ pada kedua kalimat di atas 

adalah makna ‘lauk’.  

 Kepolisemian kedua kalimat tersebut memenuhi kriteria penentuan polisemi 

Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 

103). Nomina dasar jhuko’ memiliki dua makna, yaitu ‘ikan’ dan ‘lauk’ yang 

dapat dirunut pertalian maknanya. Adapun makna yang menghubungkan kedua 

makna berbeda ini adalah ‘lauk’. Dengan demikian, hubungan makna di antara 

keduanya dapat diterima secara nalar sehingga kata jhuko’ termasuk polisemi. Hal 
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ini karena ‘ikan’ dan ‘lauk’ merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama 

(jhuko’) pada kelas kata yang sama pula (nomina). Dalam hal ini, ‘ikan’ adalah 

makna pusat nomina dasar jhuko’, sedangkan ‘lauk’ adalah makna turunan yang 

dikembangkan dari makna pusat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, kata jhuko’ 

dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol dari 

leksem jhuko’ dan pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan. 

Keenam, nomina dasar nyaè(h) yang memiliki dua makna. Dalam Kamus 

Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 468), kedua makna tersebut 

dianggap sebagai dua makna tak berkaitan yang berasal dari dua kata yang 

berbentuk sama (homonimi). Jika ditilik lebih jauh, kedua makna ini memiliki 

pertalian makna dan memenuhi kriteria penentuan polisemi sehingga dapat 

dikategorikan sebagai polisemi. Adapun makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 nyaè(h) [ña.ɛ] bermakna: 1) panggilan untuk perempuan yang sudah tua; 
   2) sebutan untuk istri kyai 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar nyaè(h) tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Nyaè Maryam lajhu ènga’ ka cacana Nyaè Makèler, dhukon lètrè’ sè 

cè’ nyangghuppa ḍâ’ apa sè ella èkakarep dhibi’en (Tawar, 2013).  

[ñaɛ maryam lajhu ɛŋa? ka cacana ñaɛ makɛlər dhukɔn lɛtrɛ? sɛ cɛ? 

ñaŋghuppa ɖɐ? apa sɛ əlla ɛkakarəp dhibi?ən] 

‘Nyai Maryam lalu mengingat perkataan Nyai Makeler, dukun letre’ 

yang sangat menyanggupi (melakukan) apa yang sudah diinginkannya.’ 
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(2) Lakèna Nyaè Maryam, Kyaè Subang, arasan jhâ’ abâ’na terro 

ngabinèya sindèn (Tawar, 2013).  

[lakɛna ñaɛ maryam kyaɛ subaŋ arasan jh
ɐ? abɐ?na tərrɔ ŋabinɛya 

sindɛn] 

‘Suami Nyai Maryam, Kyai Subang, mengatakan bahwa dirinya ingin 

memperistri seorang penyanyi.’ 

 
 Pemakaian nomina dasar nyaè(h) pada kedua kalimat di atas 

memperlihatkan makna yang berbeda. Namun, makna-makna berbeda ini 

mempunyai hubungan makna yang dibuktikan oleh benang merah yang 

menghubungkan keduanya. Makna kata nyaè(h) pada kalimat (1) adalah 

‘panggilan untuk perempuan yang sudah tua’. Pada kalimat di atas, kata nyaè(h) 

merupakan panggilan hormat yang diberikan pada perempuan yang sudah tua 

secara umur. Makna kata nyaè(h) pada kalimat (2) adalah ‘sebutan untuk istri 

kyai’. Berbeda dengan sebutan nyaè(h) pada makna pertama yang mengacu pada 

perempuan yang berumur tua, sebutan nyaè(h) pada makna kedua tidak harus 

diberikan pada perempuan yang tua secara umur. Pada dasarnya, kedua makna ini 

sama-sama mengacu pada perempuan tua namun dengan ukuran ketuaan yang 

berbeda. Tua pada makna pertama berkaitan dengan umur, sedangkan pada makna 

kedua berkaitan dengan ilmu. Nyaè(h) pada makna kedua adalah istri kyai. 

Sebagai istri kyai, seorang nyai tentulah mempunyai ilmu keagamaan yang sebaik 

dan semumpuni kyai. Oleh karena itu, seorang nyai umumnya dihormati layaknya 

kyai dan mempunyai kedudukan istimewa di pesantren. Dengan demikian, jika 

nyaè(h) pada makna pertama dihormati karena tua secara umur, nyaè(h) pada 
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makna kedua dihormati karena tua secara ilmu (banyak ilmunya). Kesamaan 

makna ini menunjukkan bahwa kedua makna nyaè(h) yang terdapat pada kedua 

kalimat di atas dihubungkan oleh makna ‘panggilan hormat untuk perempuan 

yang tua (secara umur atau ilmu)’ sebagai benang merahnya.  

 Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Pada nomina dasar nyaè(h), makna ‘panggilan untuk 

perempuan yang sudah tua’ dan ‘sebutan untuk istri kyai’ mempunyai hubungan 

makna yang erat. Hubungan tersebut diperlihatkan oleh benang merah makna 

‘panggilan hormat untuk perempuan yang tua (secara umur atau ilmu)’ yang 

mempertalikan keduanya. Karena hubungan makna ini secara nalar dapat diterima, 

kata nyaè(h) termasuk polisemi. Kepolisemian ini juga memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) karena kedua maknanya 

merupakan makna ganda dari bentuk dan kelas kata yang sama. Dengan demikian, 

nomina dasar nyaè(h) dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya 

adalah derivasi nol dari leksem nyaè(h), sedangkan sumber poliseminya adalah 

pergeseran penggunaan dan penafsiran kembali pasangan homonim. 

Ketujuh, nomina dasar paghâr yang memiliki tiga makna. Makna pertama 

dan kedua tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 

2009: 512), sedangkan makna ketiga berasal dari sumber tertulis dan keterangan 

narasumber/informan. Makna-makna yang dimaksud yaitu: 

 
 paghâr [pa.gh

ɐr] bermakna: 1) pagar (ttg barang yang digunakan untuk 
membatasi (mengelilingi, menyekat) pe-
karangan rumah, tanah kebun dsb); 
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  2) gigi; 
  3) calon suami, suami, atau kekasih 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar paghâr tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Anom ngala’ perrèng aghâbâyya paghâr. 

[anɔm ŋala? pərrɛŋ agh
ɐbɐyya pagh

ɐr] 

‘Paman mengambil bambu untuk membuat pagar.’ 

(2) Emba lakè’ ta’ bisa ngakan karopo’ amarghâ ta’ anḍi’ paghâr. 

[əmba lakɛ? ta? bisa ŋakan karopo? amargh
ɐ ta? anɖi? pagh

ɐr] 

‘Kakek tidak bisa makan krupuk karena tidak punya gigi.’ 

(3) Cong, Sarè Bhâtè rèh la anḍi’ paghâr (Sasra, 2013g). 

[cɔŋ sarɛ bh
ɐtɛ rɛh la anɖi? pagh

ɐr] 

‘Nak, Sare Bhate ini sudah punya calon suami.’ 

 
 Penggunaan nomina dasar paghâr pada ketiga kalimat di atas menunjukkan 

makna yang berbeda. Namun, makna-makna berbeda ini dihubungkan oleh 

benang merah yang memperlihatkan hubungan erat di antara ketiganya. Hubungan 

makna ini diuraikan sebagai berikut. 

 Makna kata paghâr pada kalimat (1) adalah ‘pagar’, yaitu barang yang 

digunakan untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) pekarangan rumah, tanah 

kebun, dan sebagainya. Makna kata paghâr pada kalimat (2) adalah ‘gigi’. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 486), gigi adalah tulang yang keras dan 

kecil-kecil berwarna putih, tumbuh tersusun berakar dalam gusi, berguna untuk 

mengunyah atau menggigit. Susunan gigi dalam mulut berbentuk memanjang 
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menyerupai pagar. Makna kata paghâr pada kalimat (3) adalah ‘calon suami’. 

Calon suami, suami, atau kekasih dianalogikan sebagai pagar karena mereka 

menjadi pembatas atau pelindung kekasihnya dari lelaki lain. Artinya, perempuan 

yang sudah mempunyai ‘pagar’ tidak lagi menjadi perempuan yang bebas bergaul 

dengan banyak laki-laki. Dengan demikian, ketiga kalimat yang memakai kata 

paghâr ini mempunyai kesamaan makna ‘sesuatu yang berfungsi sebagai 

pembatas’ sebagai benang merahnya.   

 Selanjutnya, kepolisemian ketiga kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi 

Palmer adalah melihat nalar dan tak nalarnya makna. Jika makna-makna dalam 

suatu kata yang sama memiliki hubungan yang erat dan dapat diterima secara 

nalar, kata tersebut termasuk polisemi. Pada nomina dasar paghâr, makna ‘pagar’, 

‘gigi’, dan ‘calon suami, suami, kekasih’ mempunyai hubungan makna yang erat. 

Ketiga makna tersebut dihubungkan oleh benang merah makna ‘sesuatu yang 

berfungsi sebagai pembatas’ yang mempertalikan ketiganya. Dengan demikian, 

hubungan ketiga makna tersebut secara nalar dapat diterima sehingga nomina 

dasar paghâr dikategorikan sebagai polisemi. Kepolisemian ini juga memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219). Hal ini karena 

ketiga makna kata paghâr tersebur merupakan makna ganda dari bentuk dan kelas 

kata yang sama. Dalam hal ini, makna ‘pagar’ berfungsi sebagai makna pusat, 

sedangkan ‘gigi’ dan ‘calon suami’ merupakan makna turunan. Uraian ini 

menunjukkan bahwa nomina dasar paghâr merupakan polisemi karena memenuhi 
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kriteria-kriteria penentuan polisemi yang telah ditetapkan. Adapun tipe 

poliseminya adalah derivasi nol dari leksem paghâr dan pengelompokan makna 

sampingan, sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan 

spesialisasi di dalam lingkungan sosial. 

Kedelapan, nomina dasar rato(h) yang memiliki tiga makna yang tertera 

dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 577). Ketiga 

makna yang dimaksud yaitu: 

 rato(h) [ra.tɔ] bermakna: 1) raja (ttg penguasa tertinggi pada suatu 
kerajaan, biasanya diperoleh sebagai 
warisan); 

 2) ratu (raja perempuan); 
 3) pemimpin; orang yang paling 

 
 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina dasar rato(h) tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) – (3) berikut. 

 
(1) Ngèḍing kabhâr jhâ’ Kè Lèsap nyerbua ḍâ’ Sampang, rato Sampang 

bân ra’yaddhâ buru kabbhi (Sasra, 2013c). 

[ŋɛɖiŋ kabh
ɐr jh

ɐ? kɛ lɛsap ñerbua ɖɐ? sampaŋ ratɔ sampaŋ bɐn 

ra?yaddh
ɐ buru kabbhi] 

‘Mendengar kabar bahwa Ke Lesap akan menyerbu Sampang, raja 

Sampang dan rakyatnya kabur semua.’ 

(2) Ah, kabhenḍerrân, kabhenḍerrân satèya èpatè’na bi’ èngko’ lakèna 

rato mon tapapak bi’ èngko’ (Sasra, 2013b). 

[ah kabhənɖərrɐn kabhənɖərrɐn satɛya ɛpatɛ?na bi? ɛŋkɔ? lakɛna ratɔ 

mɔn tapapak bi? ɛŋkɔ?] 
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‘Ah, kebetulan, kebetulan sekarang akan kubunuh suami ratu kalau 

berpapasan denganku.’ 

(3) Jhi Hasan rèya ratona orèng soghi onggu, kakabbhi anḍi’, taḍâ’ orèng 

sè lebbi soghi ḍâri dhibi’na è tang dhisa. 

[jhi hasan rɛya ratɔna ɔrɛŋ sɔghi ɔŋghu kakabbhi anɖi? taɖɐ? ɔrɛŋ sɛ ləbbi 

sɔghi ɖɐri dhibi?na ɛ taŋ dhisa] 

‘Haji Hasan ini benar-benar orang paling kaya, segalanya punya, tidak 

ada orang yang lebih kaya darinya di desaku.’ 

 
 Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian nomina dasar rato(h) yang 

memiliki tiga makna berbeda. Namun, makna-makna berbeda ini dihubungkan 

oleh benang merah yang memperlihatkan hubungan erat di antara ketiganya. 

Hubungan makna ini diuraikan sebagai berikut. 

 Makna kata rato(h) pada kalimat (1) adalah ‘raja’, yaitu penguasa tertinggi 

pada suatu kerajaan (biasanya diperoleh sebagai warisan). Makna kata rato(h) 

pada kalimat (2) adalah ‘ratu (raja perempuan)’, sedangkan pada kalimat (3) 

adalah ‘pemimpin; orang yang paling’. Pada konteks kalimat (3), leksem rato(h) 

digunakan untuk menyebut seseorang yang paling kaya dalam suatu desa. Jika 

diperhatikan, makna ‘raja’, ‘ratu’, dan ‘pemimpin; orang yang paling’ sama-sama 

mengandung unsur makna ‘pemimpin’. Raja adalah pemimpin dalam suatu 

kerajaan, ratu adalah raja perempuan yang memimpin suatu kerajaan, dan orang 

yang berkemampuan lebih di atas rata-rata orang lain di sekitarnya juga menjadi 

pemimpin bagi orang lain (bagi orang yang semacam dirinya). Misalnya, raja 

orang nakal adalah pemimpin bagi orang nakal karena dia adalah orang yang 
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paling nakal, demikian pula dengan raja orang pandai adalah orang yang 

kepandaiannya di atas semua orang sehingga ia menjadi pemimpin mereka. 

Dengan demikian, ketiga kalimat yang memakai leksem rato(h) ini dihubungkan 

oleh benang merah makna ‘pemimpin’.  

 Kepolisemian ketiga kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Makna ‘raja’, ‘ratu’, dan ‘pemimpin; orang yang paling’ 

pada ketiga kalimat bermuatan kata rato(h) di atas mempunyai hubungan makna 

yang erat. Hubungan makna yang mempertalikan perbedaan makna di antara 

ketiganya dapat diterima secara nalar karena kesamaan makna ‘pemimpin’ yang 

menjadi benang merahnya. Berdasarkan kriteria ini, kata rato(h) termasuk 

polisemi. Selanjutnya, jika didasarkan pada kriteria penentuan polisemi Lyons, 

kata rato(h) berpolisemi karena ketiga maknanya merupakan makna ganda dari 

bentuk dan kelas kata yang sama. Kepolisemian ini juga memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Chaer karena ketiga maknanya berasal dari sebuah kata yang 

sama sehingga didaftarkan satu entri dalam kamus. Dengan demikian, kata rato(h) 

merupakan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi nol dari leksem 

rato(h), sedangkan sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan 

spesialisasi di dalam lingkungan sosial. 

 

3.3.2 Polisemi Nomina Turunan 

Nomina turunan adalah nomina yang berupa bentuk kompleks (Sofyan, dkk., 

2008: 127). Uraian di bawah ini memaparkan polisemi nomina turunan dalam 

bahasa Madura yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu polisemi nomina turunan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA DALAM 
BAHASA MADURA: SUATU KAJIAN SEMANTIK 

Firdausiah Adinta



174 

 

 

berafiks, bereduplikasi dan berproses gabung. Masing-masing kelompok nomina 

turunan ini dijelaskan secara rinci dalam paparan berikut.  

 
3.3.2.1 Polisemi Nomina Turunan Berafiks 

 Nomina berafiks adalah nomina yang mengalami penambahan imbuhan 

pada bentuk dasar. Ada enam temuan polisemi nomina turunan berafiks dalam 

bahasa Madura (lampiran 6). Contoh polisemi nomina turunan berafiks dalam 

bahasa Madura yang akan dianalisis dalam bahasan ini adalah pèyaraan dan 

sasekken (Pawitra, 2009: 550, 632). Bentuk dasar kata pèyaraan adalah pèyara 

(mendapatkan sufiks -an), sedangkan sasekken adalah sekken (mendapatkan 

prefiks sa-). Adapun makna kedua nomina turunan berafiks ini yaitu: 

 
(a) pèyaraan bermakna: 1) piaraan (yang dipelihara); 2) simpanan (ttg istri 

tidak sah, di luar nikah resmi) (ki); dan 

(b) sasekken bermakna: 1) turus (tiang atau tonggak dari kayu); 2) anak (ki) 

 
 Kepolisemian kedua nomina turunan berafiks di atas dapat dilihat dari 

pemakaiannya dalam contoh kalimat dan analisis kepolisemiannya berdasarkan 

konsep penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103) yang dimulai dengan mencari benang merah 

antarmakna. Berikut penjelasan kepolisemian pada kedua nomina turunan tersebut. 

Nomina turunan berafiks pertama adalah nomina pèyaraan. Nomina ini 

memiliki dua makna yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – 

Indonesia (Pawitra, 2009: 550). Kedua makna yang dimaksud yaitu: 
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 pèyaraan [pɛ.ya.ra.an] bermakna: 1) piaraan (yang dipelihara); 
  2) simpanan (ttg istri tidak sah, di luar 

nikah resmi) (ki) 
 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina turunan pèyaraan tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 

 
(1) Bâ’na ghu-ongghu kèbân pèyaraan sè sanget jahat (Sutarto, Marwoto, 

dan Saputra, 2010). 

[bɐ?na ghu ɔŋghu kɛbɐn pɛyaraan sɛ saŋət jahat] 

‘Kamu benar-benar hewan piaraan yang sangat jahat.’ 

(2) Orèng lakè’ sè anḍi’ binè pèyaraan nanḍhâaghi dhibi’na ta’ èsto ka 

binèna. 

[ɔrɛŋ lakɛ? sɛ anɖi? binɛ pɛyaraan nanɖ
h
ɐaghi dhibi?na ta? ɛstɔ ka 

binɛna] 

‘Lelaki yang mempunyai istri simpanan menandakan dirinya tidak setia 

kepada istrinya.’ 

 
 Kedua kalimat di atas menunjukkan penggunaan nomina turunan berafiks 

pèyaraan yang mempunyai dua makna berbeda. Jika diperhatikan, penggunaan 

nomina pèyaraan tersebut juga memperlihatkan adanya benang merah yang 

menghubungkan kedua maknanya. Hubungan makna ini diuraikan sebagai berikut. 

 Makna kata pèyaraan pada kalimat (1) adalah ‘piaraan (yang dipelihara)’. 

Pada kalimat di atas, ‘piaraan’ mengacu pada hewan peliharaan, yaitu hewan yang 

dipelihara. Makna kata pèyaraan pada kalimat (2) adalah ‘simpanan (tentang istri 

tidak sah, di luar nikah resmi’ yang mengacu pada perempuan yang dipelihara 
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tanpa dinikahi. Karena tidak dinikahi secara resmi, istri simpanan hanya berfungsi 

sebagai piaraan. Artinya, ia hanya digunakan untuk tujuan kesenangan belaka. 

Jika dicermati, makna pertama dan kedua pada nomina turunan berafiks pèyaraan 

ini sama-sama mengandung makna ‘piaraan (yang dipelihara)’, yaitu sesuatu yang 

dipelihara untuk mendatangkan kesenangan. Binatang dipelihara untuk 

mendatangkan kesenangan, begitu pula istri simpanan. Oleh karena itu, istri 

simpanan dianalogikan sebagai ‘piaraan’. Dengan demikian, kedua kalimat yang 

memakai nomina turunan berafiks pèyaraan ini mempunyai kesamaan makna 

‘piaraan (yang dipelihara)’ yang menjadi benang merahnya.  

 Kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan kriteria 

penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi Palmer adalah 

melihat nalar dan taknalarnya makna. Pada nomina turunan berafiks pèyaraan, 

makna ‘piaraan (yang dipelihara)’ dan ‘istri simpanan’ mempunyai hubungan 

makna yang erat. Hubungan makna ini ditunjukkan oleh benang merah makna 

‘piaraan (yang dipelihara)’ yang mempertalikan keduanya. Dengan demikian, 

hubungan makna keduanya secara nalar dapat diterima. Selanjutnya, jika 

didasarkan pada kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), 

kata pèyaraan juga berpolisemi karena kedua maknanya merupakan makna ganda 

dari bentuk dan kelas kata yang sama. Kepolisemian ini juga memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Chaer (2002: 103), yaitu berasal dari sebuah kata yang sama 

(pèyaraan) sehingga didaftarkan satu entri dalam kamus serta memiliki 

keterkaitan makna karena makna-maknanya dikembangkan dari komponen-
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komponen makna kata tersebut. Dalam hal ini, makna pusat nomina turunan 

berafiks pèyaraan adalah ‘piaraan (yang dipelihara)’, sedangkan makna turunan 

yang dikembangkan dari makna pusatnya adalah ‘istri simpanan’. Oleh karena 

memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi, nomina turunan berafiks pèyaraan 

dikategorikan sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi 

afiksasional yang mengalami perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk 

dasar verba pèyara) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber poliseminya 

adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

Analisis selanjutnya adalah nomina turunan berafiks sasekken. Nomina ini 

memiliki dua makna yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – 

Indonesia (Pawitra, 2009: 632), yaitu: 

 sasekken [sa.sək.kən] bermakna: 1) turus (tiang atau tonggak dari kayu); 
   2) anak (ki) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina turunan sasekken tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Sasekken kodhu kowat ma’ollè lajârrâ ta’ ghâmpang èparobbhu angèn. 

[sasəkkən kɔdhu kɔwat ma?ɔllɛ lajɐrrɐ ta? gh
ɐmpaŋ ɛparɔbbhu aŋɛn] 

‘Tiang (pada layar) harus kuat agar layarnya tidak mudah dirobohkan 

angin.’ 

(2) Orèng rowa ella abit sè akabin tapè ghita’ anḍi’ sasekken. 

[ɔrɛŋ rɔwa əlla abit sɛ akabin tapɛ ghita? anɖi? sasəkkən] 

‘Orang itu sudah lama menikah tapi masih belum mempunyai anak.’ 
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 Penggunaan nomina turunan berafiks sasekken pada kedua kalimat di atas 

memperlihatkan makna yang berbeda. Namun, makna-makna berbeda tersebut 

dipertalikan oleh benang merah yang menghubungkan keduanya. Pertalian makna 

ini diuraikan sebagai berikut. 

 Makna kata sasekken pada kalimat (1) adalah ‘turus (tiang atau tonggak dari 

kayu)’ yang mengacu pada tiang layar. Tiang layar berfungsi menguatkan layar 

agar tidak mudah diterpa angin. Makna kata sasekken pada kalimat (2) adalah 

‘anak’. Dalam keluarga, anak berfungsi sebagai penguat hubungan suami dan istri. 

Pada umumnya, kehadiran anak dalam keluarga akan mendatangkan kebahagiaan 

sehingga semakin memperkuat jalinan cinta suami-istri. Anak adalah ‘tiang’ yang 

membuat rumah tangga semakin kuat, harmonis, dan bahagia. Jika diperhatikan, 

kedua makna yang melekat pada kata sasekken ini sama-sama mengandung 

makna ‘sesuatu yang berfungsi sebagai penguat’. Tiang pada layar adalah penguat 

layar, demikian pula anak yang menjadi penguat dalam keluarga. Dengan 

demikian, kedua kalimat yang menggunakan kata sasekken ini dihubungkan oleh 

benang merah makna ‘sesuatu yang berfungsi sebagai penguat’.  

 Selanjutnya, kepolisemian kedua kalimat tersebut harus dibuktikan dengan 

kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam Pateda, 

2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua dalam penentuan polisemi 

Palmer adalah melihat nalar dan tak nalarnya makna. Pada nomina turunan 

berafiks sasekken, makna ‘turus (tiang atau tonggak dari kayu)’ dan ‘anak’ 

merupakan dua makna berbeda yang memiliki hubungan makna erat. Perbedaan 

makna keduanya dapat diterima secara nalar karena dipertalikan oleh benang 
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merah makna ‘sesuatu yang berfungsi sebagai penguat’. Oleh karena itu, nomina 

turunan sasekken merupakan polisemi. Kepolisemian ini juga memenuhi kriteria 

penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) dan Chaer (2002: 103). Hal 

ini karena kedua makna yang melekat pada nomina turunan ini merupakan makna 

ganda dari bentuk dan kelas kata yang sama. Makna pusat kata sasekken adalah 

‘turus (tiang atau tonggak dari kayu)’, sedangkan makna turunannya adalah ‘anak’. 

Uraian ini menunjukkan bahwa nomina turunan berafiks sasekken merupakan 

polisemi karena memenuhi kriteria penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya 

adalah derivasi afiksasional yang mengalami perpindahan kelas kata (diderivasi-

kan dari bentuk dasar ajektiva sekken) dan perluasan figuratif, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

 

3.3.2.2 Polisemi Nomina Turunan Bereduplikasi 

 Nomina bereduplikasi adalah nomina yang dibentuk melalui pengulangan 

bentuk dasar. Ada empat temuan polisemi nomina turunan bereduplikasi dalam 

bahasa Madura (lampiran 6). Contoh polisemi nomina bereduplikasi bahasa 

Madura adalah rè’-kèrè’ dan rop-serrop (Pawitra, 2009: 298, 650) yang berbentuk 

dasar kèrè’ dan serrop. Adapun makna keduanya adalah: 

 
(a) rè’-kèrè’ bermakna: 1) nama anak dari binatang anjing; 2) sebutan 

untuk anak kecil (ki); dan 

(b) rop-serrop bermakna: 1) alat untuk meniup; 2) jampi-jampi (ttg 

membaca jampi-jampi atau mantra yang kemudian ditiupkan atau 

dihembuskan) 
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 Kepolisemian kedua nomina turunan bereduplikasi di atas dapat diuraikan 

sebagai berikut. Pertama, nomina bereduplikasi rè’-kèrè’. Kata ini memiliki dua 

makna dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 298), 

yaitu: 

 rè’-kèrè’ [rɛ?.kɛ.rɛ?] bermakna: 1) nama anak dari binatang anjing; 
   2) sebutan untuk anak kecil (ki) 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina turunan rè’-kèrè’ tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) berikut. 

 
(1) Tatangghâ anyar rowa ngobu rè’-kèrè’ bârna potè. 

[tataŋgh
ɐ añar rɔwa ŋɔbu rɛ? kɛrɛ?] 

‘Tetangga baru itu memelihara anak anjing berwarna putih.’ 

(2) Ghi’ rè’-kèrè’ la o-mataoa bhâi (Pawitra, 2009: 298). 

[ghi? rɛ? kɛrɛ? la ɔ mataɔa bh
ɐi] 

‘Masih kecil sudah sok pintar.’ 

 
 Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pemakaian nomina turunan 

bereduplikasi rè’-kèrè’ yang memiliki makna berbeda. Makna kata rè’-kèrè’ pada 

kalimat (1) adalah ‘nama anak dari binatang anjing’, sedangkan pada kalimat (2) 

adalah ‘sebutan untuk anak kecil’. Jika diperhatikan, kedua makna ini sama-sama 

berkaitan dengan ‘keturunan yang masih kecil’. Anak anjing adalah keturunan 

anjing yang masih kecil, demikian pula anak kecil adalah keturunan manusia yang 

masih kecil. Dengan demikian, kedua kalimat bernomina rè’-kèrè’ ini mempunyai 

kesamaan makna ‘keturunan yang masih kecil’ sebagai benang merahnya.  
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 Kepolisemian kedua kalimat yang mengandung kedua makna rè’-kèrè 

tersebut harus dibuktikan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108), Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103). Kriteria kedua 

dalam penentuan polisemi Palmer adalah melihat nalar dan tak nalarnya makna. 

Pada turunan bereduplikasi rè’-kèrè’, makna ‘nama anak dari binatang anjing’ dan 

‘sebutan untuk anak kecil’ mempunyai hubungan makna yang erat. Hubungan 

makna ini diperlihatkan oleh benang merah makna ‘keturunan yang masih kecil’ 

yang mempertalikan keduanya. Dengan demikian, hubungan makna pada kedua 

kedua kalimat di atas secara nalar dapat diterima. Selanjutnya, apabila didasarkan 

pada kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata rè’-kèrè’ 

juga termasuk polisemi. Hal ini karena kedua maknanya merupakan makna ganda 

dari bentuk kata yang sama (rè’-kèrè’) dalam kelas kata yang sama pula (nomina). 

Makna pusat nomina turunan bereduplikasi rè’-kèrè’ adalah ‘nama anak dari 

binatang anjing’, sedangkan makna turunan yang dikembangkan dari makna pusat 

tersebut adalah makna ‘sebutan untuk anak kecil’. Hal ini sekaligus memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103) yang menyatakan bahwa 

keterkaitan makna dalam polisemi terjadi karena makna-maknanya dikembangkan 

dari komponen-komponen makna kata tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, kata 

rè’-kèrè’ merupakan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah perluasan figuratif 

dan pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber poliseminya adalah 

pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 

 Kedua, nomina turunan bereduplikasi rop-serrop yang memiliki dua makna 

dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 650), yaitu: 
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 rop-serrop [rɔp.sər.rɔp] bermakna: 1) alat untuk meniup; 
  2) jampi-jampi (ttg membaca jampi-

jampi atau mantra yang kemudian 
ditiupkan atau dihembuskan) 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina turunan rop-serrop 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) 

berikut. 

 
(1) Sèngko’ ta’ anḍi’ rop-serrop ghâbây marabâk apoy. 

[sɛŋkɔ? ta? anɖi? rɔp sərrɔp gh
ɐbɐy marabɐk apɔy] 

‘Saya tidak punya alat tiup untuk membuat api berkobar.’ 

(2) Bânnya’ orèng parcajâ mon tèḍung è bâbâ ta’ ghâmpang èkennèng 

rop-serrop. 

[bɐnña? ɔrɛŋ parcajɐ mɔn tɛɖuŋ ɛ bɐbɐ ta? gh
ɐmpaŋ ɛkənnɛŋ rɔp sərrɔp] 

‘Banyak orang percaya bahwa (orang yang) tidur di lantai tidak mudah 

terkena jampi-jampi.’ 

 
 Ada dua makna berbeda yang diperlihatkan oleh penggunaan nomina 

turunan bereduplikasi rop-serrop pada kedua kalimat di atas. Namun, makna-

makna berbeda ini mempunyai benang merah makna yang menghubungkannya. 

Benang merah makna ini terlihat dalam uraian di bawah ini. 

 Makna kata rop-serrop pada kalimat (1) adalah ‘alat untuk meniup’. Alat 

tiup yang disebut rop-serrop ini berupa sepotong bambu berbentuk seruling yang 

digunakan sebagai perantara untuk mengobarkan api pada tungku dengan cara 

meniupkan udara dari mulut. Makna kata rop-serrop pada kalimat (2) adalah 

‘jampi-jampi (tentang membaca jampi-jampi atau mantra yang kemudian 
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ditiupkan atau dihembuskan)’. Baik rop-serrop pada kalimat (1) maupun kalimat 

(2) sama-sama berkaitan dengan kegiatan meniup. Dengan demikian, benang 

merah yang menghubungkan kedua kalimat yang memakai kata rop-serrop ini 

adalah makna ‘sesuatu yang ditiup’.  

 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian suatu kata berdasarkan nalar dan tak nalarnya 

makna, nomina turunan bereduplikasi rop-serrop termasuk polisemi. Pertalian 

makna ‘alat untuk meniup’ dan ‘jampi-jampi’ pada kata rop-serrop ini secara 

nalar dapat diterima karena dihubungkan oleh benang merah makna ‘sesuatu yang 

ditiup’. Apabila dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), kata rop-serrop ini juga berpolisemi. Hal ini karena kedua 

makna yang dikandungnya merupakan makna ganda dari bentuk kata yang sama 

dalam kelas kata yang sama pula. Kepolisemian nomina bereduplikasi rop-serrop 

ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Chaer (2002: 103), yaitu berasal 

dari sebuah kata yang sama (rop-serrop) sehingga didaftarkan satu entri dalam 

kamus serta memiliki keterkaitan makna karena makna-maknanya dikembangkan 

dari komponen-komponen makna kata tersebut. Makna pusat nomina 

bereduplikasi rop-serrop adalah ‘alat untuk meniup’, sedangkan makna turunan 

yang dikembangkan dari makna pusat tersebut adalah ‘jampi-jampi’. Dengan 

demikian, nomina turunan rop-serrop dikategorikan sebagai polisemi karena 

memenuhi kriteria-kriteria penentuan polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah 

perluasan figuratif dan pengelompokan makna sampingan, sedangkan sumber 

poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan bahasa figuratif. 
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3.3.2.3 Polisemi Nomina Turunan Berproses Gabung 

 Nomina berproses gabung adalah nomina yang dibentuk melalui gabungan 

proses afiksasi dan reduplikasi. Ada lima temuan polisemi nomina turunan 

berproses gabung dalam bahasa Madura (lampiran 6). Contoh polisemi nomina 

turunan berproses gabung dalam bahasa Madura adalah nomina long-longan dan 

ghâ-ongghâân (Pawitra, 2009: 385, 500). Masing-masing bentuk dasar nomina 

turunan ini adalah long dan ongghâ. Adapun makna keduanya adalah:  

 
(a) long-longan bermakna: 1) gang sempit yang berada di antara himpitan 

dua tembok atau dinding; 2) jalan keluar terhadap suatu masalah; dan 

(b) ghâ-ongghâân bermakna: 1) jalan tanjakan; 2) waktu kenaikan kelas 

 
 Kepolisemian kedua nomina turunan berproses gabung di atas dapat 

dilihat dari pemakaiannya dalam contoh kalimat dan analisis kepolisemiannya 

berdasarkan konsep penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108), Lyons (dalam 

Pateda, 2001: 219), dan Chaer (2002: 103) Berikut penjelasan kepolisemian pada 

kedua nomina turunan berproses gabung tersebut. 

Pertama, nomina berproses gabung long-longan yang memiliki dua makna 

dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 385), yaitu: 

 long-longan [lɔŋ.lɔŋ.an] bermakna: 1) gang sempit yang berada di antara 
himpitan dua tembok atau dinding; 

    2) jalan keluar terhadap suatu masalah 
 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina turunan long-longan 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat (1) dan (2) 

berikut. 
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(1) Dhuli aterraghi jhâjhân arèya ka Bhi’ Mèga lèbât long-longan. 

[dhuli atərraghi jh
ɐjh

ɐn arɛya ka bhi? mɛga lɛbɐt lɔŋ lɔŋan] 

‘Cepat antarkan kue ini ke Bi Mega lewat gang sempit (itu).’ 

(2) Parkara rèya kodhu ceppet nemmo long-longan ma’ollè lekkas marè. 

[parkara rɛya kɔdhu cəppət nəmmɔ lɔŋ lɔŋan ma?ɔllɛ ləkkas marɛ] 

‘Masalah ini harus segera menemukan jalan keluar agar cepat selesai.’ 

 
 Pemakaian nomina turunan berproses gabung long-longan pada kedua 

kalimat di atas menunjukkan dua makna yang berbeda yang dapat dirunut benang 

merahnya. Makna kata long-longan pada kalimat (1) adalah ‘gang sempit yang 

berada di antara himpitan dua tembok atau dinding’. Gang sempit ini dapat 

berfungsi sebagai jalan sebagaimana dimaksudkan pada konteks kalimat (1) di 

atas. Makna kata long-longan pada kalimat (2) adalah ‘jalan keluar terhadap suatu 

masalah’. Dengan demikian, kedua kalimat yang memakai nomina turunan 

berproses gabung long-longan ini mempunyai kesamaan makna ‘jalan’ yang 

menjadi benang merahnya.  

 Jika dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 108) 

yang melihat polisemi berdasarkan nalar dan tak nalarnya makna, nomina turunan 

berproses gabung long-longan termasuk polisemi. Hubungan makna ‘gang sempit 

yang berada di antara himpitan dua tembok atau dinding’ dan ‘jalan keluar 

terhadap suatu masalah’ pada kata long-longan ini dapat diterima secara nalar 

karena dihubungkan oleh benang merah makna ‘jalan’. Selanjutnya, kepolisemian 

long-longan ini juga memenuhi kriteria penentuan polisemi Lyons (dalam Pateda, 
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2001: 219). Hal ini karena kedua makna yang dikandungnya merupakan makna 

ganda yang berasal dari bentuk dan kelas kata yang sama. Selain itu, kedua makna 

ini juga didaftarkan pada satu entri dalam kamus (sesuai kriteria penentuan 

polisemi Chaer (2002: 103)). Makna ‘gang sempit yang berada di antara himpitan 

dua tembok atau dinding’ adalah makna pusat, sedangkan ‘jalan keluar terhadap 

suatu masalah’ adalah makna turunan yang dikembangkan dari makna pusat 

tersebut. Dengan demikian, nomina berproses gabung long-longan dikategorikan 

sebagai polisemi. Adapun tipe poliseminya adalah derivasi yang tidak mengalami 

perpindahan kelas kata (diderivasikan dari bentuk dasar nomina long), sedangkan 

sumber poliseminya adalah pergeseran penggunaan dan spesialisasi di dalam 

lingkungan sosial. 

Kedua, nomina berproses gabung ghâ-ongghâân yang memiliki dua makna 

dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura – Indonesia (Pawitra, 2009: 500), yaitu: 

 ghâ-ongghâân [gh
ɐ.ɔŋ.gh

ɐ.ɐn] bermakna: 1) jalan tanjakan; 
    2) waktu kenaikan kelas 

 

 Pembuktian hubungan kepolisemian pada nomina turunan ghâ-ongghâân 

tersebut dapat dilihat berdasarkan pemakaiannya dalam contoh kalimat berikut. 

 
(1) Ajhâlân lèbât ghâ-ongghâân rowa masakè to’ot. 

[ajh
ɐlɐn lɛbɐt gh

ɐ ɔŋgh
ɐɐn rɔwa masakɛ? tɔ?ɔt] 

‘Berjalan melewati jalan tanjakan itu membuat lutut sakit.’ 

(2) Ajhâr pabhâjheng Bhing, ella para’ ghâ-ongghâân. 

[ajh
ɐr pabh

ɐjhəŋ bhiŋ əlla para? gh
ɐ ɔŋgh

ɐɐn] 

‘Belajar yang rajin Nak, sudah hampir waktu kenaikan kelas.’ 
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 Pemakaian nomina turunan berproses gabung ghâ-ongghâân pada kedua 

kalimat di atas memperlihatkan makna yang berbeda. Makna kata ghâ-ongghâân 

pada kalimat (1) adalah ‘jalan tanjakan’, yaitu jalan yang menanjak ke atas, 

sedangkan pada kalimat (2) adalah ‘waktu kenaikan kelas’. Seperti halnya jalan 

tanjakan yang menanjak lebih tinggi, waktu kenaikan kelas juga mengisyaratkan 

perjalanan ke kelas yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat waktu kenaikan 

kelas dianalogikan dengan ‘jalan tanjakan’. Dengan demikian, benang merah 

makna yang mempertalikan keduanya adalah ‘tanjakan (jalan yang lebih tinggi)’.  

 Apabila dikaitkan dengan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995: 102 – 

108) yang mengukur kepolisemian berdasarkan nalar dan tak nalarnya makna, 

nomina turunan berproses gabung ghâ-ongghâân termasuk polisemi. Pertalian 

makna ‘jalan tanjakan’ dan ‘waktu kenaikan kelas’ pada kata ini secara nalar 

dapat diterima karena dihubungkan oleh benang merah makna ‘tanjakan (jalan 

yang lebih tinggi)’. Apabila dihubungkan dengan kriteria penentuan polisemi 

Lyons (dalam Pateda, 2001: 219), kata ghâ-ongghâân ini juga berpolisemi. Hal ini 

karena kedua makna yang dikandungnya merupakan makna ganda dari bentuk dan 

kelas kata yang sama. Kepolisemian ini juga memenuhi kriteria penentuan 

polisemi Chaer (2002: 103) karena didaftarkan satu entri dalam kamus. Makna 

‘jalan tanjakan’ adalah makna pusat, sedangkan ‘waktu kenaikan kelas’ adalah 

makna turunannya. Dengan demikian, kata ghâ-ongghâân termasuk polisemi. 

Adapun tipe poliseminya adalah derivasi yang mengalami perpindahan kelas kata 

(diderivasikan dari bentuk dasar verba ongghâ), sedangkan sumber poliseminya 

adalah pergeseran penggunaan dan spesialisasi di dalam lingkungan sosial. 
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