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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

 Polisemi adalah kata bermakna ganda yang antarmaknanya memiliki 

pertalian makna yang erat. Kegandaan makna ini terjadi karena kata polisemik 

digunakan dalam konteks-konteks yang berbeda. Makna-makna dalam kata 

polisemik memiliki pertalian makna yang erat. Pertalian makna ini dapat dirunut 

melalui penarikan benang merah makna yang menghubungkan makna-makna 

tersebut. Adapun kepolisemian suatu kata dapat ditentukan berdasarkan kriteria 

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

dan Chaer (2002: 103).  

Polisemi dalam bahasa Madura ditemukan pada kelas kata verba, ajektiva, 

dan nomina. Berdasarkan bentuknya, polisemi bahasa Madura dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu polisemi berbentuk asal/dasar dan polisemi berbentuk turunan. 

Kedua bentuk ini terdapat pada tiap bahasan polisemi verba, ajektiva, dan nomina 

bahasa Madura. Berdasarkan analisis data penelitian yang berjudul “Polisemi 

Verba, Ajektiva, dan Nomina dalam Bahasa Madura: Suatu Kajian Semantik”, 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

 Pertama, polisemi verba dalam bahasa Madura. Berdasarkan bentuknya, 

polisemi verba bahasa Madura dibagi menjadi polisemi verba asal dan polisemi 

verba turunan. Temuan polisemi verba asal dalam bahasa Madura berjumlah 14 

polisemik, sedangkan polisemi verba turunan berjumlah 66 polisemik. Polisemi 
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verba turunan dalam bahasa Madura diklasifikasikan menjadi tiga: a) polisemi 

verba turunan berafiks dengan 57 temuan polisemik. Temuan ini terdapat pada 

pada 25 kata berprefiks N-, 15 kata berprefiks a-, 1 kata berprefiks ma-, 6 kata 

berprefiks è-, 1 kata berprefiks èpa-, 1 kata bersufiks –è, 5 kata berkonfiks N-è, 2 

kata berkonfiks è-è, dan 1 kata berkonfiks èka-i; b) polisemi verba turunan 

bereduplikasi dengan 2 temuan polisemik; dan c) polisemi verba turunan ber-

proses gabung dengan 7 temuan polisemik. Adapun tipe hubungan makna 

polisemi yang terdapat pada polisemi verba bahasa Madura adalah tipe derivasi, 

perluasan figuratif, dan pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, 

sumber-sumber polisemi pada verba bahasa Madura berasal dari pergeseran 

penggunaan, spesialisasi di dalam lingkungan sosial, bahasa figuratif, dan 

homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali (penafsiran kembali pasangan 

homonim). 

Kedua, polisemi ajektiva dalam bahasa Madura. Berdasarkan bentuknya, 

polisemi ajektiva bahasa Madura dibagi menjadi polisemi ajektiva dasar dan 

polisemi ajektiva turunan. Temuan polisemi ajektiva dasar dalam bahasa Madura 

berjumlah 42 polisemik, sedangkan polisemi ajektiva turunan berjumlah 3 

polisemik. Polisemi ajektiva turunan dalam bahasa Madura diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu polisemi ajektiva turunan berafiks, polisemi ajektiva turunan 

bereduplikasi, dan polisemi ajektiva turunan berproses gabung dengan masing-

masing temuan satu polisemik. Adapun tipe hubungan makna polisemi yang 

terdapat pada polisemi ajektiva bahasa Madura adalah tipe derivasi, perluasan 

figuratif, dan pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, sumber-sumber 
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poliseminya berasal dari pergeseran penggunaan, spesialisasi di dalam lingkungan 

sosial, bahasa figuratif, dan homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali 

(penafsiran kembali pasangan homonim).       

Ketiga, polisemi nomina dalam bahasa Madura. Berdasarkan bentuknya, 

polisemi nomina bahasa Madura dibagi menjadi polisemi nomina dasar dan 

polisemi nomina turunan. Temuan polisemi nomina dasar dalam bahasa Madura 

berjumlah 40 polisemik, sedangkan polisemi nomina turunan berjumlah 15 

polisemik. Polisemi nomina turunan dalam bahasa Madura diklasifikasikan 

menjadi tiga: a) polisemi nomina turunan berafiks dengan 6 temuan polisemik. 

Temuan ini terdapat pada pada 1 kata berprefiks pa-, 1 kata berprefiks sa-, dan 4 

kata bersufiks –an; b) polisemi nomina turunan bereduplikasi dengan 4 temuan 

polisemik; dan c) polisemi nomina turunan berproses gabung dengan 5 temuan 

polisemik. Adapun tipe hubungan makna polisemi yang terdapat pada polisemi 

nomina bahasa Madura adalah tipe derivasi, perluasan figuratif, dan 

pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, sumber-sumber polisemi pada 

nomina bahasa Madura berasal dari pergeseran penggunaan, spesialisasi di dalam 

lingkungan sosial, bahasa figuratif, dan homonim-homonim yang diinterpretasi-

kan kembali (penafsiran kembali pasangan homonim). 

 Kata-kata polisemik verba, ajektiva, dan nomina bahasa Madura tersebut 

mempunyai makna lebih dari satu. Masing-masing makna tersebut saling 

berkaitan karena dihubungkan oleh benang merah makna. Selain mempunyai 

makna pusat atau makna primer, kata-kata tersebut juga mempunyai makna 

sekunder dan makna figuratif. 
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4.2 Saran 

 Penelitian berjudul “Polisemi Verba, Ajektiva, dan Nomina dalam Bahasa 

Madura: Suatu Kajian Semantik” ini masih membuka banyak lahan untuk 

dikembangkan. Penjaringan data penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 

para narasumber/informan dengan daftar pertanyaan kata-kata berpolisemi dan 

berpotensi polisemi yang terdapat dalam Kamus Lengkap Bahasa Madura-

Indonesia (Pawitra, 2009) dan sumber-sumber tertulis. Hasil penjaringan data 

menunjukkan bahwa tidak semua makna kata-kata tersebut dikenal dan digunakan 

oleh narasumber/informan. Ada kata yang semua maknanya digunakan, ada yang 

semua maknanya tidak digunakan, dan ada pula makna baru yang ditemukan. Hal 

ini menimbulkan spekulasi bahwa kemungkinan ada kata-kata lain di luar daftar 

pertanyaan peneliti yang termasuk polisemi. Selain itu, kadar kepolisemian dan 

kehomoniman suatu kata terkadang membingungkan, misalnya kata massa’ 

‘masak’ yang dalam kamus bahasa Madura dikategorikan homonimi namun 

dalam kamus bahasa Indonesia dikategorikan sebagai polisemi. Hal ini menuntut 

perhatian dan kekonsistenan klasifikasi dari para pemerhati dan peneliti bahasa 

Madura agar kata-kata yang berpolisemi dan berhomonimi mendapatkan batasan 

yang lebih jelas. Bentuk kekonsistenan ini dapat diwujudkan dalam 

penyempurnaan penulisan kamus bahasa Madura mendatang.  

 Berkaitan dengan jenis polisemi, penelitian ini hanya berfokus pada kategori 

kata verba, ajektiva, dan nomina. Dengan demikian, polisemi bahasa Madura pada 

kategori-kategori kata yang lain masih belum diteliti sehingga dapat dijadikan 

bahan penelitian lebih lanjut bagi para peneliti selanjutnya. 
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