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Lampiran 1. Lembar Pengantar untuk Narasumber/Informan  
  
Yth. Bapak/Ibu/Saudara              Madura, 14 April 2014  

di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penjaringan data penelitian skripsi yang berjudul 

“Polisemi Verba, Ajektiva, dan Nomina dalam Bahasa Madura: Suatu Kajian 

Semantik” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program 

Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, peneliti 

memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi narasumber/informan bagi 

penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan polisemi verba, 

ajektiva, dan nomina bahasa Madura. Manfaat penelitian ini ialah memperkaya 

khazanah penelitian bahasa di Indonesia serta merawat dan mengembangkan 

bahasa Madura sebagai salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia. 

Penjaringan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara. 

Proses wawancara diupayakan berjalan secara santai tanpa mengganggu kegiatan 

Bapak/Ibu/Saudara. Waktu dan tempat wawancara bersifat fleksibel dengan 

menyesuaikan situasi dan kondisi Bapak/Ibu/Saudara sebagai narasumber/infor-

man. 

 Atas partisipasi dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan 

informasi selama penjaringan data penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih 

dan semoga bermanfaat. 

 

Hormat peneliti, 

 

Firdausiah Adinta 

NIM 121011067 
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Lampiran 2. Data Diri Narasumber/Informan 

 

IDENTITAS NARASUMBER/INFORMAN* 

 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : L/P* 

3. Umur   : 

4. Pendidikan  : 

5. Pekerjaan  : 

6. Kewarganegaraan : 

7. Suku   : 

8. Alamat   : 

9. Bahasa 

a. bahasa ibu  : 

b. bahasa yang dikuasai selain bahasa ibu   : 

10. Terakhir kali meninggalkan daerah penelitian : 

 

 

 

Madura,       April 2014 

Narasumber/Informan, 

 

 

(___________________) 

 

*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Narasumber/Informan 

SURAT PERNYATAAN NARASUMBER/INFORMAN* 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 

Umur :         tahun 

Alamat : ... 

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi narasumber/informan* dalam 

penelitian skripsi berjudul “Polisemi Verba, Ajektiva, dan Nomina dalam Bahasa 

Madura: Suatu Kajian Semantik”. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam wawancara yang berkenaan dengan judul tersebut dengan jujur dan apa 

adanya tanpa melebihkan atau mengurangi informasi apa pun. 

Surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan penelitian skripsi Saudara 

Firdausiah Adinta sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program 

Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. 

 

 

 

Madura,      April 2014 

 

 

(________________) 

 

*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1) Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengenal dan menggunakan kata A dalam 

kehidupan sehari-hari? (Jika ya, pertanyaan berlanjut ke pertanyaan 2) 

2) Apa makna kata A tersebut? 

3) Biasanya, kata A tersebut digunakan dalam situasi apa? 

4) Apa fungsi kata A tersebut dalam percakapan sehari-hari? 

5) Bagaimana dengan kalimat ini (kalimat yang mengandung kata A, dapat 

berasal dari kamus, sumber tertulis, atau peneliti sendiri), apakah sudah 

mewakili penggunaan kata A dalam kalimat? (Jika kurang tepat, pertanyaan 

berlanjut ke pertanyaan 6) 

6) Bagaimana contoh penggunaan kata A dalam suatu kalimat? 

7) Selain makna tersebut, adakah makna lain dari kata A? Jika ada, tolong 

sebutkan! (Jika narasumber/informan menjawab ada (baik makna tersebut 

berupa makna baru atau makna lain yang tertera dalam kamus), pertanyaan 

kembali pada pertanyaan 1. Jika menjawab tidak ada atau terlihat ragu, 

pertanyaan berlanjut ke pertanyaan 8) 

8) Bagaimana dengan makna ini (peneliti menyebut makna lain yang tertera 

dalam kamus)? Apakah makna ini juga digunakan pada kata A dalam 

percakapan sehari-hari? (Jika narasumber/informan menjawab tidak, 

pertanyaan selesai. Jika menjawab iya, pertanyaan kembali pada pertanyaan 1, 

begitu seterusnya) 

 

 

Keterangan: 

A = kata polisemik yang masuk dalam daftar pertanyaan 
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Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

KATA-KATA BERPOLISEMI ATAU BERPOTENSI POLISEMI 

 
POLISEMI VERBA BAHASA MADURA 

POLISEMI VERBA DASAR 
No Kata Makna Primer Ket. 
1 afal [a.fal] (7) dapat mengingat sesuatu 

dengan mudah dan meng-
ucapkannya di luar kepala 

2M  a  2m (P) 

2 ḍiyem [ɖi.yəm] (146) tidak bergerak 3M  a  3m (P) 
3 èntar [ɛn.tar] (160) pergi 3M  a  3m (P) 
4 kerrèk [kər.rɛk] (300) mengikis (sesuatu) dgn pi-

sau 
3M  a  3m (P) 

5 metto(h) [mət.tɔ] 
(426) 

keluar (ttg sesuatu yang cair 
seperti air, darah, dsb) 

2M  a  2m (P) 

6 naè’ [na.ɛ?] (438) bergerak dari bawah ke atas 3M  a  3m (P) 
7 oḍi’ [ɔ.ɖi?] (490) hidup (ttg masih terus ada, 

bergerak dan bekerja se-
bagaimana mestinya seperti 
manusia, binatang, tumbuh-
an) 

4M  a  4m (P) 

8 rabâk [ra.bɐk] (567) kobar (rebak) (ttg api) 2M  b, c  2m 
(P) 

9 rèpa [rɛ.pa] (585) roboh 2M  e   TP 
10 ronto [rɔn.tɔ] (592) luruh (ttg rambut, bulu, dsb) 2M  a, c  3m 

(P) 
11 tapok [ta.pɔk] (691) tampar (tempeleng) 1M  a, c  2m 

(P) 
12 teḍḍhu [təɖ.ɖhu] 

(697) 
terlindung atau tidak kena 
panas matahari 

2M  a  2m (P) 

13 terbi’ [tər.bi?] (710) lahir (keluar dari kandung-
an) (ttg bayi) 

1M  a, c  2m 
(P) 

14 toju’ [tɔ.ju?] (715) duduk 2M  a  2m (P) 
15 toron [tɔ.rɔn] (724) bergerak dari atas ke bawah; 

bergerak ke tempat yang 
lebih rendah daripada tem-
pat semula 

3M  a  3m (P) 
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POLISEMI VERBA TURUNAN BERAFIKS 
1 ngajhâk [ŋa.jh

ɐk] (9) mengajak (ttg meminta 
untuk mengikuti, menyuruh 
dengan halus, menyilakan) 

1M  a, c  3m 
(P) 

2 ngânḍhu [ŋan.ɖhu] 
(20) 

mengandung (hamil) 2M  a  2m (P) 

3 ngangghi’ [ŋaŋ.ghi?] 
(22) 

menganyam 3M  a  3m (P) 

4 ngangghuy 
[ŋaŋ.ghuy] (22) 

mengenakan sesuatu 2M  a  2m (P) 

5 araddhâ’ [a.rad.dh
ɐ?] 

(28) 
memaksakan diri untuk 
mencapai sesuatu yang di-
inginkan 

1M  a, c  2m 
(P) 

6 mellè [məl.lɛ] (50) membeli 1M  a, c  2m 
(P) 

7 èbhenḍem 
[ɛ.bhən.ɖəm] (64) 

ditimbuni dengan tanah; 2M  a  2m (P) 

8 abuḍu’ [a.bu.ɖu?] 
(89) 

beranak 2M  a  2m (P) 

9 ècabbhur [ɛ.cab.bhur] 
(96) 

dicebur 1M  a, c  2m 
(P) 

10 nyapo’ [ña.pɔ?] 
(103) 

menyamai 4M  a  4m (P) 

11 nyoṭat [ñɔ.ʈat] (123) mencabut (menarik supaya 
lepas atau keluar) (ttg gigi) 

3M  a  3m (P) 

12 èdhândhânè 
[ɛ.ɖh

ɐn.ɖh
ɐn.ɛ]  (134) 

didandani, diriasi 1M  a, c  3m 
(P) 

13 èdhulângè 
[ɛ.ɖhu.lɐŋ.ɛ] (142) 

disuapi (ttg makanan) 1M  a, c  2m 
(P) 

14 adhungèng 
[a.dhu.ŋɛŋ] (143) 

berdongeng (mendongeng), 
bercerita 

1M  a, c  3m 
(P) 

15 èebbèl [ɛ.əb.bɛl] 
(149) 

dibunyikan bel 1M  a, c  2m 
(P) 

16 ngèngonè [ŋɛ.ŋɔ.nɛ] 
(159) 

memelihara, menghidupi 1M  a, c  2m 
(P) 

17 aghânḍhu’ 
[a.gh

ɐn.ɖhu?] (181) 
mengandung (ttg bunting, 
hamil) 

2M  a  2m (P) 

18 aghulur [a.ghu.lur] 
(203) 

berguling-guling di lantai, 
biasa-nya karena marah atau 

1M  d, c  2m 
(P) 
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kesal (ttg anak kecil) 
19 ajhâjhân [a.jhɐ.jh

ɐn] 
(224) 

membeli kue atau makanan 
di warung atau yang dijaja-
kan orang 

2M  a  2m (P) 

20 ngallè(h) [ŋal.lɛ] 
(260) 

membuat lubang di tanah 2M  a  2m (P) 

21 akanḍhâ(h) 
[a.kan.ɖh

ɐ] (264) 
bercerita (berbincang) 1M  a, c  2m 

(P) 
22 akarkar [a.kar.kar] 

(273 – 274) 
mencari sesuatu dengan me-
nyerak-nyerakkan atau men-
cakar-cakar seperti ayam 
mencari makan di tumpukan 
sampah 

1M  a, c  2m 
(P) 

23 akerrak [a.kər.rak] 
(299) 

berdahak 3M  a  3m (P) 

24 nglabrak [ŋlab.rak] 
(343) 

melabrak 3M  a  3m (P) 

25 alakè(h) [a.la.kɛ] 
(347) 

bersuami 2M  a  2m (P) 

26 alama’ [a.la.ma?] 
(348) 

beralas (berlapik) 3M  a  3m (P) 

27 èkalèburi 
[ɛka.lɛ.bur.i] (363) 

disenangi 2M  a  2m (P) 

28 ngalècèr [ŋa.lɛ.cɛr] 
(364) 

melencit (ttg terlepas keluar 
dengan cepat seperti biji 
buah-buahan yang licin di-
pijit dengan dua ujung jari) 

2M  a  2m (P) 

29 nyalèḍhât [ña.lɛ.ɖh
ɐt] 

(364) 
serong (menyerong) (ttg 
menyimpang dari garis (a-
rah) yang semestinya) 

2M  a  2m (P) 

30 alèggher [a.lɛg.ghər] 
(365) 

berputar keliling 2M  a  2m (P) 

31 alèngker [a.lɛŋ.kər] 
(373) 

melingkar 2M  a  2m (P) 

32 ngalèngkaè 
[ŋa.lɛŋ.ka.ɛ] (373) 

melangkahi (melewati atau 
melalui) 

2M  a  2m (P) 

33 èpakalowar  
[ɛpa.ka.lɔ.war] (390) 

dikeluarkan 2M  a, c  3m 
(P) 

34 matèè [ma.tɛ.ɛ] (414) mematikan 2M  a  2m (P) 
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35 mokka’ [mɔk.ka?] 
(428) 

membuka 1M  a, c  3m 
(P) 

36 najhâ’ [na.jh
ɐ?] (438) menarik 2M  a  2m (P) 

37 ngabhuk [ŋa.bhuk] 
(446) 

membuih (keluar buih, ke-
luar busa) 

2M  a  2m (P) 

38 ngala’ [ŋa.la?] (447) mengambil 2M  a  2m (P) 
39 ngelbhâk [ŋəl.bh

ɐk] 
(453) 

mengeluarkan busa dari 
mulutnya karena mabuk (ttg 
sapi) 

1M  a, c  3m 
(P) 

40 ngobhus [ŋɔ.bhus] 
(457) 

berasap (beruap, meruap) 2M  a  2m (P) 

41 ngolok [ŋɔ.lɔk] (458) memanggil 2M  a, c  3m 
(P) 

42 nolong [nɔ.lɔŋ] (464) mengambil 2M  a  2m (P) 
43 nyangka [ñaŋ.ka] 

(471) 
menyangka, mengira, men-
duga 

2M  a  2m (P) 

44 nyebbhut [ñəb.bhut] 
(475) 

menyebut 2M  a  2m (P) 

45 nyènḍhemmè  
[ñɛn.ɖhəm.mɛ] (478) 

mengamat-amati dari jarak 
jauh atau dari tempat ter-
sembunyi 

2M  a  2m (P) 

46 aora’ [a.o.ra?] (504) berurat (ada uratnya) 2M  a  2m (P) 
47 megghâ’  [məg.gh

ɐ?] 
(533) 

memutuskan 3M  b  TP 

48 èpènta [ɛ.pɛn.ta]  
(541) 

diminta 2M  a  2m (P) 

49 èperres [ɛ.pər.rəs] 
(545 – 546) 

diperas 2M  a  2m (P) 

50 marobbhu 
[ma.rɔb.bhu] (587) 

merobohkan 3M  a  3m (P) 

51 nyalamè [ña.la.mɛ] 
(604) 

menyalami 2M  a  2m (P) 

52 nyellè’ [ñəl.lɛ?] (635) menyelisik (ttg 
menyingkap-nyingkap 
rambut atau bulu untuk 
mencari kutu) 

2M  a  2m (P) 

53 tasèngghung 
[ta.sɛŋ.ghuŋ] (642) 

tersinggung 2M  b  TP 

54 asengnga’ bersengat 2M  a  2m (P) 
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[a.səŋ.ŋa?] (643) 
55 nyoccèè [ñɔc.cɛ.ɛ] 

(658) 
menyucikan  2M  a, c  3m 

(P) 
56 napel [na.pəl] (691) melekatkan; menghimpun 2M  a  2m (P) 
57 ètapok [ɛ.ta.pɔk] 

(691) 
ditampar, ditempeleng 1M  a, c  2m 

(P) 
58 nèngghu [nɛŋ.ghu] 

(706) 
menonton 2M  a  2m (P) 

59 nompang [nɔm.paŋ] 
(719) 

menumpang 3M  a  3m (P) 

POLISEMI VERBA TURUNAN BEREDUPLIKASI 
1 par-celapèr  

[par.cə.la.pɛr] (108) 
bertumpahan 1M  a, c  2m 

(P) 
2 cèr-kalacèr 

[cɛr.ka.la.cɛr] 
berantakan (meletakkan ba-
rang tidak pada tempatnya) 

0M  c  2m (P) 

POLISEMI VERBA TURUNAN BERPROSES GABUNG 
1 las-ngalas 

[las.ŋa.las] (12) 
mengembara 2M  a  2m (P) 

2 ngèn-ngangèn 
[ŋɛn.ŋa.ŋɛn] (21) 

mengangin-anginkan diri di 
teras atau di bawah pohon 

1M  a, c  2m 
(P) 

3 abi-dhrimbi 
[a.bi.dhrim.bi] (140) 

bersusah atau berdesakan 
maju  

2M  a  2m (P) 

4 aḍhung-ghunḍhung 
[a.ɖhuŋ.ghun.ɖhuŋ] 
(204) 

mengelompok (ttg buah 
yang berkumpul banyak me-
nyatu bergantung berumbai-
rumbai) 

1M  a, c  2m 
(P) 

5 èco-koco [ɛ.cɔ.kɔ.cɔ] 
(315) 

diolok-olok 2M  a  2m (P) 

6 alè’-palè 
[a.lɛ?.pa.lɛ?] (516) 

berpelintir-pelintir 1M  a, c  2m 
(P) 

7 èrak-terrak 
[ɛ.rak.tər.rak] (711) 

diinjak-injak 2M  a  2m (P) 

POLISEMI AJEKTIVA DALAM BAHASA MADURA 
POLISEMI AJEKTIVA DASAR 

1 akor [a.kɔr] (11) akur (rukun) 1M  a, c  2m 
(P) 

2 antes [an.təs] (25) masak (matang) (ttg buah-
buahan) 

2M  a  2m (P) 

3 bârâs [bɐ.rɐs] (45) waras (ttg sembuh jasmani, 1M  a, c  2m 
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sehat jasmani) (P) 
4 bhâghus [bh

ɐ.ghus] 
(55) 

bagus (baik) 3M  a  3m (P) 

5 cèya [cɛ.ya] (115) hambar, kurang bergaram 
(ttg makanan) 

1M  a, c  3m 
(P) 

6 conè [cɔ.nɛ] (120) kecewa karena keinginan-
nya tidak terpenuhi 

3M  a  3m (P) 

7 copè’ [cɔ.pɛ?] (121) sempit (sesak, impit) (ttg 
tempat) 

2M  a  2m (P) 

8 dhâkay [dh
ɐ.kay] 

(132) 
dangkal 2M  e  TP 

9 gânṭeng [gɐn.ʈəŋ] 
(171) 

tampan (ganteng, rupawan) 
(elok dan gagah ttg wajah 
laki-laki) 

2M  a  2m (P) 

10 ghegghiren 
[ghə.ghi.rən] (195) 

geram (marah, kesal, gusar, 
panas hati) 

1M  a, c  2m 
(P) 

11 kasar [ka.sar]  (276) kasar (ttg agak tebal dan 
tidak rata) 

2M  a  2m (P) 

12 kemaro’ [kə.ma.rɔ?] 
(289) 

selalu ingin makan terus 
(sesudah sembuh dari sakit) 

3M  a  3m (P) 

13 kèpa’ [kɛ.pa?] (295) hampa (tidak berisi) 2M  a  2m (P) 
14 kèpos [kɛ.pɔs] (297) tidak padat berisi, tidak 

kencang (ttg pantat) 
3M  a  3m (P) 

15 kercet [kər.cət] (298) susut (ttg menjadi ber-
kurang, mengkerut menjadi 
pendek atau kecil dsb) 

2M  a  2m (P) 

16 kosong [kɔ.sɔŋ] (329) tidak berisi 3M  a  3m (P) 
17 lebbhâ’ [ləb.bh

ɐ?] 
(361) 

lebat (ttg buah-buahan yang 
berbuah banyak di pohon-
nya) 

1M  a, c  2m 
(P) 

18 legghâ [ləg.gh
ɐ] 

(365) 
lega 3M  a  3m (P) 

19 lemma’ [ləm.ma?] 
(369) 

gurih (lezat) 2M  a  2m (P) 

20 lemmes [ləm.məs] 
(370) 

lentur, mudah dilentukkan 
atau tidak kaku 

2M  a  2m (P) 

21 lènṭat [lɛn.ʈat] (375) kental melendir 2M  b  1m 
(TP) 

22 lèṭek [lɛ.ʈək] (379) kental (ttg kuah yang meng- 2M  a  2m (P) 
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ental karena terlalu banyak 
campuran bumbunya) 

23 lèya’ [lɛ.ya?] (380) liat (kaku, alot) (ttg tidak 
lunak) 

1M  a, c  2m 
(P) 

24 mampo [mam.pɔ] 
(401) 

kuasa 2M  a  2m (P) 

25 massa’ [mas.sa?] 
(413) 

masak  2M  a, c  3m 
(P) 

26 matta [mat.ta] (414) mentah 2M  a, c  3m 
(P) 

27 meller [məl.lər] 
(417) 

nakal (ttg perilaku anak-
anak) 

1M  a, c  2m 
(P) 

28 mèrèng [mɛ.rɛŋ] 
(423) 

miring 1M  a, c  2m 
(P) 

29 messom [məs.sɔm] 
(426) 

pucat (pudar, suram) (ttg 
wajah yang tidak bercahaya 
atau tidak berseri-seri ter-
lihat kepayahan) 

2M  b, c  2m 
(P) 

30 nyaman [ña.man] 
(469) 

nyaman (enak) (sedap atau 
lezat ttg makanan) 

2M  a  2m (P) 

31 pas [pas] (528) pas (tepas, sesuai) 3M  a  3m (P) 
32 pelles [pəl.ləs] (536) ttg rasa sakit pada tubuh 

seperti terkena pukulan oleh 
sapu lidi 

2M  a  2m (P) 

33 possa’ [pɔs.sa?] 
(561) 

sudah terisi seluruhnya tidak 
ada yang terluang lagi 

3M  a  3m (P) 

34 powa [pɔ.wa] (563) lunak (lembik, mudah di-
gigit) (ttg makanan yang 
mudah digigit karena lunak 
dan lembik) 

2M  a  2m (P) 

35 racèng [ra.cɛŋ] (568) kotor (najis, tidak bersih, 
tidak suci) 

2M  a  2m (P) 

36 rangrang [raŋ.raŋ] 
(575) 

renggang atau lebar jarak-
nya  

2M  a  2m (P) 

37 sangrè(h) [saŋ.rɛ] 
(617) 

keras dan berubah warnanya 
(karena sudah tua) (ttg kete-
la pohon) 

1M  d, c  1m 
(TP) 

38 seggher [səg.ghər] 
(630) 

berasa nyaman dan ringan 
pada badan 

3M  a  3m (P) 
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39 seksek [sək.sək] 
(633) 

sempit sekali, tidak longgar, 
tidak lega, tidak lapang 

3M  a  3m (P) 

40 tajhem [ta.jhəm] 
(677) 

tajam 3M  a  3m (P) 

41 talpos [tal.pɔs] (681) rusak sama sekali 2M  b  1m 
(TP) 

42 tarapas [ta.ra.pas] 
(691) 

lekas habis 3M  a  3m (P) 

43 tèrep [tɛ.rəp] (710) roboh (jatuh, lecuh) (ter-
kulai seperti daun yang 
layu) 

3M  e  TP 

44 tobu [tɔ.bu] (714) puas (cukup banyak, ber-
lebih) 

2M  a  2m (P) 

45 toḍus [tɔ.ɖus] (715) merasa tidak enak hati (hi-
na, rendah dsb) karena ber-
buat sesuatu yang kurang 
baik 

2M  a  2m (P) 

46 tona(h) [tɔ.na] (720) rugi 1M  a, c  2m 
(P) 

47 towa(h) [tɔ.wa] (726) tua (lanjut usia, tidak muda 
lagi) (ttg umur, usia) 

4M  a  4m (P) 

POLISEMI AJEKTIVA TURUNAN BERAFIKS 
1 ngalennyer 

[ŋa.lən.ñər] (374) 
mual (loya) (ttg berasa 
hendak muntah) 

2M  a  2m (P) 

POLISEMI AJEKTIVA TURUNAN BEREDUPLIKASI 
1 pat-lapat [pat.la.pat] 

(357) 
tipis, kurang tebal (ttg 
bedak) 

2M  d, c  2m 
(P) 

POLISEMI AJEKTIVA TURUNAN BERPROSES GABUNG 
1 cot-nyarocot 

[cɔt.ña.rɔ.cɔt] (123) 
kelihatan (terbit, tampil ke 
muka, muncul) (ttg per-
gantian sesuatu) 

1M  a, c  2m 
(P) 

POLISEMI NOMINA DALAM BAHASA MADURA 
POLISEMI NOMINA DASAR 

1 abu(h) [a.bu] (3) abu 2M  a  2m (P) 
2 acara [a.ca.ra] (4) hal atau pokok pembicaraan 

yang akan dibahas dalam 
suatu rapat, musyawarah, 
dsb 

1M  a, c  2m 
(P) 

3 alè’ [a.lɛ?] (12) saudara kandung yang lebih 2M  a  2m (P) 
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muda 
4 angèn [a.ŋɛn] (21) angin 2M  a  2m (P) 
5 apoy [a.pɔy] (27) api 1M  a, c  2m 

(P) 
6 asar [a.sar] (31) ashar (ttg waktu shalat) 2M  a  2m (P) 
7 bâpa’ [bɐ.pa?] (44) ayah, bapak (orang tua laki-

laki) 
1M  a, c  3m 

(P) 
8 bârâna [bɐ.rɐ.na] 

(44) 
tirai (gorden)  2M  e  TP 

9 bâto(h) [bɐ.tɔ] (47) batu 1M  a, c  2m 
(P) 

10 bunto’ [bun.tɔ?] (92) buntut (ekor) 3M  a  3m (P) 
11 butèr [bu.tɛr] (93) remah (seresah) 2M  b, c  2m 

(P) 
12 cèṭak [cɛ.ʈak] (114) kepala 2M  a  2m (P) 
13 dhâghing [dh

ɐ.ghiŋ] 
(131) 

daging 3M  a  3m (P) 

14 ḍhâlâng [ɖh
ɐ.lɐŋ] 

(132) 
orang yang memainkan 
wayang 

2M  a  2m (P) 

15 dhunnya(h) [dhun.ña]  
(144) 

dunia 2M  a  2m (P) 

16 ebban [əb.ban] (149) roda kendaraan yang terbuat 
dari karet 

2M  a  2m (P) 

17 emmak [əm.mak] 
(156) 

kakak laki-laki 1M  a, c  2m 
(P) 

18 fatwa [fat.wa] (167) petuah, nasihat ulama, 
nasihat orang bijak; 

2M  a  2m (P) 

19 filem [fi.ləm] (167) film (ttg selaput tipis yang 
dibuat dari seluloid untuk 
merekam gambar negatif 
dalam pemotretan, lakon, a-
tau cerita-cerita dalam layar 
lebar) 

1M  a, c  2m 
(P) 

20 gâji [gɐ.ji] (169) upah dari hasil kerja yang 
diterima seorang pekerja se-
cara tetap 

2M  a  2m (P) 

21 ghustè [ghus.tɛ] (207) sebutan untuk Tuhan 2M  a  2m (P) 
22 gupèl [gu.pɛl] (212) rambut yang dianyam bagus 

di atas dahi atau di kepala 
2M  a  2m (P) 
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23 ijâzah [i.jɐ.zah] (217) surat tanda tamat belajar 2M  a  2m (P) 
24 iman [i.man] (217) akidah, kepercayaan kepada 

Tuhan (berkaitan dengan 
agama), keyakinan dan ke-
percayaan kepada Allah, 
nabi, kitab dsb 

2M  a  2m (P) 

25 jhâlân [jhɐ.lɐn] (225) tempat untuk lalu-lintas 
orang, kendaraan dsb 

2M  a  2m (P) 

26 jhâlu(h) [jh
ɐ.lu] (226) jalu (susuh) 2M  a  2m (P) 

27 jhâm [jhɐm] (226) alat pengukur waktu seperti 
arloji, lonceng dinding dsb 

3M  a  3m (P) 

28 jhuḍhu(h) [jhu.ɖhu] 
(238) 

orang yang cocok menjadi 
sepasang suami istri, 
pasangan yang tepat 

2M  a  2m (P) 

29 jhuko’ [jhu.kɔ?] (239) ikan 1M  a, c  2m 
(P) 

30 koman [kɔ.man] 
(319) 

kuman (basil, bakteri) 1M  a, c  2m 
(P) 

31 monyè(h) [mɔ.ñɛ] 
(431) 

sesuatu yang kedengaran 
(didengar) atau ditangkap 
oleh telinga 

3M  a  3m (P) 

32 nyaè(h) [ña.ɛ] (468) panggilan untuk perempuan 
yang sudah tua 

2M  a  2m (P) 

33 paghâr [pa.gh
ɐr] 

(512) 
pagar 2M  a, c  3m 

(P) 
34 pantangan 

[pan.ta.ŋan] (523) 
sesuatu yang tidak boleh di-
lakukan 

2M  a  2m (P) 

35 parabân [pa.ra.bɐn] 
(525) 

anak perempuan yang sudah 
pantas untuk menikah 

2M  a  2m (P) 

36 rato(h) [ra.tɔ] (577) raja  3M  a  3m (P) 
37 saksè(h) [sak.sɛ] 

(603) 
orang yang melihat atau me-
ngetahui sendiri suatu peris-
tiwa atau kejadian 

2M  a  2m (P) 

38 sombher [sɔm.bhər] 
(662) 

sumber (ttg mata air) 2M  a  2m (P) 

39 tangghuli [taŋ.ghu.li] 
(688) 

tengguli 2M  a  2m (P) 

40 tarètan [ta.rɛ.tan] 
(693) 

saudara (ttg orang yang se-
ibu seayah) 

2M  a, c  3m 
(P) 
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41 tongghul [tɔŋ.ghul] 
(721) 

tunggul 2M  b  1m 
(TP) 

42 yâhuḍi [yɐ.hu.ɖi] 
(735) 

bangsa Israel (bani Israel) 2M  a  2m (P) 

POLISEMI NOMINA TURUNAN BERAFIKS 
1 ontalan [ɔn.ta.lan] 

(502) 
lemparan 1M  a, c  2m 

(P) 
2 pèyaraan 

[pɛ.ya.ra.an] (550) 
piaraan (yang dipelihara) 2M  a  2m (P) 

3 sasekken [sa.sək.kən] 
(632) 

turus (tiang atau tonggak 
dari kayu) 

2M  a  2m (P) 

4 sèraman [sɛ.ra.man] 
(648) 

siraman (hasil menyiram) 2M  a  2m (P) 

5 panebbhus 
[pa.nəb.bhus] (697) 

orang yang menebus 2M  a  2m (P) 

6 tegghu’ân 
[təg.ghu?.ɐn] (698) 

sesuatu yang dipegang 2M  a  2m (P) 

POLISEMI NOMINA TURUNAN BEREDUPLIKASI 
1 gâr-agâr [gɐr.a.gɐr] 

(7) 
agar-agar  1M  a, c  2m 

(P) 
2 rè’-kèrè’ [rɛ?.kɛ.rɛ?] 

(298) 
nama anak dari binatang 
anjing 

2M  a  2m (P) 

3 rop-porop 
[rɔp.pɔ.rɔp] (560) 

sesuatu yang dijadikan se-
bagai penukar 

2M  a  2m (P) 

4 rop-serrop 
[rɔp.sər.rɔp] (650) 

alat untuk meniup 2M  a  2m (P) 

POLISEMI NOMINA TURUNAN BERPROSES GABUNG 
1 nom-ènoman 

[nɔm.ɛ.nɔm.an] (160) 
minum-minuman (bahan 
minuman) 

1M  a, c  2m 
(P) 

2 bur-lèburân 
[bur.lɛ.bur.ɐn] (363) 

kekasih (pacar) 2M  a  2m (P) 

3 long-longan 
[lɔŋ.lɔŋ.an] (385) 

gang sempit yang berada di 
antara himpitan dua tembok 
atau dinding 

2M  a  2m (P) 

4 ghâ-ongghâân 
[gh

ɐ.ɔŋ.gh
ɐ.ɐn] (500) 

jalan tanjakan 2M  a  2m (P) 

5 long-polongan 
[lɔŋ.pɔ.lɔŋ.an] (557) 

hasil memetik (buah-
buahan) 

2M  a  2m (P) 
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Keterangan jumlah makna awal dalam kamus: 

1M Kata tersebut memiliki satu makna dalam kamus 

2M Kata tersebut memiliki dua makna dalam kamus 

3M Kata tersebut memiliki tiga makna dalam kamus 

4M Kata tersebut memiliki empat makna dalam kamus  

 

Keterangan narasumber/informan: 

a Kata dan makna-maknanya dikenal dan digunakan oleh narasumber/infor-

man 

b Kata dikenal dan digunakan, namun salah satu makna tidak digunakan 

c Kata tersebut memiliki makna lain yang tidak tertera dalam kamus (makna 

baru) 

d Kata dikenal dan digunakan, namun semua maknanya berbeda dari makna 

yang disebutkan dalam kamus 

e Kata tidak dikenal dan tidak digunakan oleh narasumber/informan 

 

Keterangan jumlah makna akhir: 

1m Kata tersebut memiliki satu makna akhir 

2m Kata tersebut memiliki dua makna akhir 

3m Kata tersebut memiliki tiga makna akhir 

4m Kata tersebut memiliki empat makna akhir  

 

Keterangan status kepolisemian akhir: 

P polisemi 

TP tidak polisemi 
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Lampiran 6. Daftar Polisemi Verba, Ajektiva, dan Nomina dalam Bahasa Madura 
 

DAFTAR POLISEMI VERBA, AJEKTIVA, DAN NOMINA 
DALAM BAHASA MADURA 

 

POLISEMI VERBA DALAM BAHASA MADURA 

POLISEMI VERBA ASAL 
No  Kata Makna Tipe Sum-

ber 
Ket. 

1 afal [a.fal] 
(7) 

1. dapat mengingat sesuatu dengan 
mudah dan mengucapkannya di 
luar kepala; 

2. telah masuk dalam ingatan biasa-
nya mengenai pelajaran 

A a 1 
 
 
1 

2 ḍiyem [ɖi.yəm] 
 (146) 

1. tidak bersuara; 
2. tidak bergerak; 
3. tidak berbuat apa-apa 

A a 1 
1 
1 

3 èntar [ɛn.tar] 
(160) 

1. pergi; 
2. berangkat; 
3. berkunjung 

A a 1 
1 
1 

4 kerrèk 
[kər.rɛk] 
(300) 

1. mengikis (sesuatu) dengan pisau; 
2. menghapus coretan cat dengan 

pisau, kapi, dsb; 
3. menggosok-gosok bagian tubuh 

orang yang masuk angin dengan 
uang logam 

A a 1 
1 
 
1 

5 metto(h) 
[mət.tɔ] 
(426) 

1. keluar (ttg sesuatu yg cair seperti 
air, darah, dsb); 

2. terbit (ttg matahari) 

A, C a, b 1 
 
1 

6 naè’ [na.ɛ?] 
(438) 

1. bergerak dari bawah ke atas; 
2. memanjat, mendaki; 
3. menunggang 

A, C a 1 
1 
1 

7 oḍi’ [ɔ.ɖi?] 
(490 – 491) 

1. hidup (ttg masih terus ada, 
bergerak dan bekerja sebagaimana 
mestinya seperti manusia, bina-
tang, tumbuhan); 

2. mengalir (ttg air); 
3. belum kering, masih basah (ttg 

kayu); 
4. menyala (ttg api, lampu) 

A, C a, b, d 1 
 
 

 
1 
1 
 
1 

8 rabâk [ra.bɐk] 
(567) 

1. kobar (rebak) (ttg api); 
2. menyala (ttg memakai pakaian 

berwarna terang seperti merah) 
(ki) 

A, 
B, C 

a, c 1 
3 
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9 ronto [rɔn.tɔ] 
(592) 

1. luruh (ttg rambut, bulu, dsb); 
2. jatuh; gugur (ttg buah-buahan dan 

daun-daunan); 
3. tanggal (ttg gigi) 

A, C a, b 1 
1 
 
3 

10 tapok [ta.pɔk] 
(691) 

1. tampar (tempeleng); 
2. suap 

A, 
B, C 

c 1 
3 

11 teḍḍhu 
[təɖ.ɖhu] 
(697) 

1. terlindung atau tidak kena panas 
matahari; 

2. tidak turun hujan; redup atau tidak 
memancarkan sinar yang terik 

A a 1 
 
1 

12 terbi’ [tər.bi?] 
(710) 

1. lahir (keluar dari kandungan) (ttg 
bayi); 

2. keluar (ttg padi) 

A, C a, b 1 
 
3 

13 toju’ [tɔ.ju?] 
(715) 

1. duduk (meletakkan tubuh atau 
terletak tubuhnya dengan ber-
tumpu pada pantat); 

2. mantap (ttg pikiran) (ki) 

A, 
B, C 

c 1 
 
 
1 

14 toron [tɔ.rɔn] 
(724) 

1. bergerak dari atas ke bawah; 
bergerak ke tempat yang lebih 
rendah daripada tempat semula; 

2. datang; 
3. pulang 

A, C a 1 
 
 
1 
1 

POLISEMI VERBA TURUNAN BERAFIKS 
1 ngajhâk 

[ŋa.jh
ɐk] 

(9) 

1. mengajak (ttg meminta untuk 
mengikuti, menyuruh dengan ha-
lus, menyilakan); 

2. menantang (ttg berkelahi dsb) 

A a 1 
 
 
3 

2 ngânḍhu 
[ŋan.ɖhu] 
(20) 

1. mengandung (hamil); 
2. menyimpan (memiliki) (ki) 

A, B c 1 
1 

3 ngangghi’ 
[ŋaŋ.ghi?] 
(22) 

1. menganyam; 
2. merenda; 
3. merajut 

A a 1 
1 
1 

4 ngangghuy 
[ŋaŋ.ghuy] 
(22) 

1. mengenakan sesuatu; 
2. menggunakan sesuatu 

A a 1 
1 

5 mellè [məl.lɛ] 
(50) 

1. membeli; 
2. mengadopsi (ttg anak) 

A a 1 
3 

6 nyapo’ 
[ña.pɔ?] 
(103) 

1. menyamai; 
2. mendapati; 
3. menyusul; 
4. mengejar 

A a 1 
1 
1 
1 

7 nyoṭat [ñɔ.ʈat] 
(123) 

1. mencabut (menarik supaya lepas 
atau keluar) (ttg gigi); 

2. mengeluarkan; 
3. membuka dengan paksa 

A a 1 
 
1 
1 
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8 ngallè(h) 
[ŋal.lɛ] 
(260) 

1. membuat lubang di tanah; 
2. mengambil atau mengeluarkan 

sesuatu dari dalam tanah dengan 
membuat lubang 

A a 1 
1 

9 nglabrak 
[ŋlab.rak] 
(343) 

1. memukuli secara tidak beraturan 
secara keras; 

2. mengata-ngatai (mencela) dengan 
keras; 

3. menyerang atau menghantam 
musuh dengan hebatnya 

A a 1 
 

1 
 
1 

10 ngalècèr 
[ŋa.lɛ.cɛr] 
(364) 

1. melencit (ttg terlepas keluar 
dengan cepat seperti biji buah-
buahan yang licin dipijit dengan 
dua ujung jari); 

2. melucut (ttg sesuatu yang terlepas 
dari genggaman) 

A a 1 
 

 
 
1 

11 nyalèḍhât 
[ña.lɛ.ɖh

ɐt] 
(364) 

1. serong (menyerong) (ttg 
menyimpang dari garis (arah) 
yang semestinya); 

2. melakukan sesuatu dengan curang 
(tidak jujur) (ki) 

A, B c 1 
 
 

1 

12 mokka’ 
[mɔk.ka?] 
(428) 

1. membuka; 
2. menanggalkan (ttg baju) 
3. mengungkapkan (ttg rahasia) 

A, C a 1 
3 
3 

13 najhâ’ 
[na.jh

ɐ?] 
 (438) 

1. menarik; 
2. mencabut 

A a 1 
1 

14 ngabhuk 
[ŋa.bhuk] 
(446) 

1. membuih (keluar buih, keluar 
busa); 

2. menggebu-gebu (ttg berbicara) 
(ki) 

A, B c 1 
 
1 

15 ngala’ [ŋa.la?] 
(447) 

1. mengambil; 
2. mencuri 

A a 1 
1 

16 ngelbhâk 
[ŋəl.bh

ɐk] 
(453) 

1. mengeluarkan busa dari mulutnya 
karena mabuk (ttg sapi); 

2. mabuk karena minum minuman 
keras atau obat-obatan terlarang; 

3. berbicara hingga berbusa-busa 

A, 
B, C 

a, c 1 
 
3 
 
3 

17 ngobhus 
[ŋɔ.bhus] 
(457) 

1. berasap (beruap, meruap); 
2. omong kosong (berbicara me-

yakinkan tapi sebenarnya tidak 
ada apa-apanya) (ki) 

A, B c 1 
1 

18 ngolok [ŋɔ.lɔk] 
(458) 

1. memanggil; 
2. menyebut; 
3. mengucapkan 

A a 1 
1 

2, 3 
19 nolong [nɔ.lɔŋ] 1. memungut; A a 1 
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(464) 2. mengambil, mengangkat (ttg 
jemuran) 

1 

20 nyangka 
[ñaŋ.ka] 
 (471) 

1. menyangka, mengira, menduga; 
2. menuduh 

A a 1 
1 

21 nyebbhut 
[ñəb.bhut] 
(475) 

1. menyebut; 
2. menyebut atau mengucapkan na-

ma Tuhan (ki); 

A, B a, c 1 
1 

22 nyellè’ 
[ñəl.lɛ?] 
(635) 

1. menyelisik (ttg menyingkap-
nyingkap rambut atau bulu untuk 
mencari kutu); 

2. mengusut dengan teliti atau 
menyelidiki sesuatu (ki) 

A, B a, c 1 
 
 

1 

23 napel [na.pəl] 
(691) 

1. melekatkan; menghimpun; 
2. menaruh uang sawer di dada 

penari atau penyanyi (ki) 

A, B a, c 1 
1 

24 nèngghu 
[nɛŋ.ghu] 
(706) 

1. menonton; 
2. melihat 

A a 1 
1 

25 nompang 
[nɔm.paŋ] 
(719) 

1. ttg ikut serta (bepergian dsb); 
2. turut tinggal (bermalam dsb) di 

rumah orang; 
3. membonceng (kereta, mobil, 

sepeda dsb) 

A, C a 1 
1 
 
1 

26 araddhâ’ 
[a.rad.dh

ɐ?] 
(28) 

1. memaksakan diri untuk mencapai 
sesuatu yang diinginkan; 

2. bunuh diri 

A a 1 
 
3 

27 abuḍu’ 
[a.bu.ɖu?] 
(89) 

1. beranak; 
2. berbunga (ttg uang) (ki) 

A, B a, c 1 
1 

28 adhungèng 
[a.dhu.ŋɛŋ] 
(143) 

1. berdongeng (mendongeng), ber-
cerita; 

2. bercakap-cakap; 
3. bergosip 

A a 1 
 
3 
3 

29 aghânḍhu’ 
[a.gh

ɐn.ɖhu?] 
(181) 

1. mengandung (ttg bunting, hamil); 
2. membawa sesuatu di balik baju 

pada perut 

A a 1 
1 

30 aghulur 
[a.ghu.lur] 
(203) 

1. berguling-guling di lantai, biasa-
nya karena marah atau kesal (ttg 
anak kecil); 

2. menggulingkan sesuatu di tepung 
(ttg makanan) 

A a 3 
 
 
3 

31 ajhâjhân 
[a.jh

ɐ.jhɐn] 
(224) 

1. membeli kue atau makanan di 
warung atau yang dijajakan orang; 

2. melacur (laki-laki yang membeli 
jasa untuk berhubungan seks de-

A, B c 1 
 
1 
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ngan perempuan penjaja seks 
komersial) (ki) 

32 akanḍhâ(h) 
[a.kan.ɖh

ɐ] 
(264) 

1. bercerita (berbincang); 
2. bercanda 

A a 1 
3 

33 akarkar 
[a.kar.kar] 
(273 – 274) 

1. mencari sesuatu dengan me-
nyerak-nyerakkan atau mencakar-
cakar seperti ayam mencari makan 
di tumpukan sampah; 

2. bekerja sangat keras (ki) 

A, B a, c 1 
 
 
 
3 

34 akerrak 
[a.kər.rak] 
(299) 

1. mengeluarkan dahak; 
2. mengandung dahak; 
3. ada dahaknya 

A a 1 
1 
1 

35 alakè(h) 
[a.la.kɛ] 
(347) 

1. bersuami (sudah kawin, wanita 
yang sudah mempunyai suami) 

2. bersatu, bercampur (ki) 

A, B a, c 1 
 

1 
36 alama’ 

[a.la.ma?] 
(348) 

1. beralas (berlapik); 
2. berpenghasilan (ki); 
3. mempunyai andalan atau ada yang 

dipersiapkan yang sewaktu-waktu 
bermanfaat digunakan (ki) 

A, B a, c 1 
1 
1 

37 alèggher 
[a.lɛg.ghər] 
(365) 

1. berputar keliling; 
2. bingung mencari sesuatu yang 

diperlukan (ki) 

A, B c 1 
1 

38 alèngker 
[a.lɛŋ.kər] 
(373) 

1. melingkar; 
2. tidur dalam posisi melingkar se-

perti ular (ki) 

A, B c 1 
1 

39 aora’ [a.o.ra?] 
(504) 

1. berurat (ada uratnya); 
2. mempunyai kekuatan (ki) 

A, B c 1 
1 

40 asengnga’ 
[a.səŋ.ŋa?] 
(643) 

1. bersengat (ada sengatnya, mem-
punyai sengat); 

2. mempunyai kekuasaan sehingga 
disegani dan ditakuti orang (ki) 

A, B c 1 
 
1 

41 marobbhu 
[ma.rɔb.bhu] 
(587) 

1. merobohkan; 
2. merebahkan tubuh (ki); 
3. pasrah (ttg menyerahkan atau 

minta tolong orang lain untuk me-
nyelesaikan permasalahan) (ki) 

A, B a, c 1 
1 
1 

42 èbhenḍem 
[ɛ.bhən.ɖəm] 
(64) 

1. ditimbuni dengan tanah; 
2. dikuburkan atau dikebumikan (ttg 

jenazah) 

A a 1 
1 

43 ècabbhur 
[ɛ.cab.bhur] 
(96) 

1. dicebur; 
2. dikawin, dinikahi, disetubuhi (ki) 

A, B a, c 1 
3 

44 èebbèl 
[ɛ.əb.bɛl] (149) 

1. dibunyikan bel; 
2. ditelepon 

A a 1 
3 
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45 èpènta 
[ɛ.pɛn.ta]  
(541) 

1. diminta, dimohon; 
2. dilamar, dipinang (ki) 

A, B a, c 1 
1 

46 èperres 
[ɛ.pər.rəs] 
(545 – 546) 

1. diperas; 
2. mengambil untung banyak-banyak 

(biasanya berupa uang) dari orang 
lain dengan suatu ancaman 
rahasianya akan dibeberkan kepa-
da orang banyak (ki)  

A, B a, c 1 
1 

47 ètapok 
[ɛ.ta.pɔk] 
(691) 

1. ditampar, ditempeleng; 
2. disuap (ki) 

A, B a, c 1 
3 

48 èpakalowar  
[ɛpa.ka.lɔ.war] 
(390) 

1. dikeluarkan; 
2. disuruh pergi, diusir; 
3. dipecat 

A a 1 
1 
3 

49 matèè [ma.tɛ.ɛ] 
(414) 

1. mematikan; 
2. membunuh atau menyebabkan 

mati 

A a 1 
1 

50 ngèngonè 
[ŋɛ.ŋɔ.nɛ] 
(159) 

1. memelihara, menghidupi; 
2. melayani, membiayai 

A a 1 
3 

51 ngalèngkaè 
[ŋa.lɛŋ.ka.ɛ] 
(373) 

1. melangkahi (melewati atau 
melalui); 

2. mendahului kawin, memperoleh 
sesuatu, dsb 

A a 1 
 
1 

52 nyènḍhemmè  
[ñɛn.ɖhəm.mɛ] 
(478) 

1. mengamat-amati dari jarak jauh 
atau dari tempat tersembunyi; 

2. mengintip (melihat) melalui lu-
bang kecil, sela semak-semak dan 
sambil bersembunyi (takut ketahu-
an) 

A a 1 
 
1 

53 nyalamè 
[ña.la.mɛ] 
(604) 

1. menyalami; 
2. memberi uang yang dimasukkan 

ke dalam amplop dengan cara ber-
salaman (ki) 

A, B a, c 1 
1 

54 nyoccèè 
[ñɔc.cɛ.ɛ] 
(658) 

1. menyucikan (membersihkan hati, 
batin, dsb); 

2. memandikan jenazah sebelum 
dikuburkan (ki); 

3. membersihkan badan, pakaian, dll 
dari hadas dan najis 

A, 
B, C 

a, c 1 
 
1 
 
3 

55 èdhândhânè 
[ɛ.ɖh

ɐn.ɖh
ɐn.ɛ]  

(134) 

1. didandani, diriasi; 
2. dihiasi; 
3. diperbaiki (ttg rumah dsb) 

A a 1 
3 
3 

56 èdhulângè 
[ɛ.ɖhu.lɐŋ.ɛ]   

1. disuapi (ttg makanan); 
2. disuap (ttg uang) (ki) 

A, B a, c 1 
3 
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(142) 
57 èkalèburi 

[ɛka.lɛ.bur.i] 
(363) 

1. disenangi; 
2. ditaksir 

A a 1 
1 

POLISEMI VERBA TURUNAN BEREDUPLIKASI 
1 par-celapèr  

[par.cə.la.pɛr] 
(108) 

1. bertumpahan; 
2. berbicara ceplas-ceplos tanpa 

dipikirkan terlebih dahulu (ki) 

B, C a, c 1 
3 

2 cèr-kalacèr 
[cɛr.ka.la.cɛr] 
 

1. berantakan (meletakkan barang ti-
dak pada tempatnya); 

2. berbicara tidak jelas ujung 
pangkalnya (ki) 

B, C a, c 3 
 
3 

POLISEMI VERBA TURUNAN BERPROSES GABUNG 
1 las-ngalas 

[las.ŋa.las] 
(12) 

1. mengembara; 
2. tersesat (berjalan tidak tentu arah) 

A a 1 
1 

2 ngèn-ngangèn 
[ŋɛn.ŋa.ŋɛn] 
(21) 

1. mengangin-anginkan diri di teras 
atau di bawah pohon; 

2. memberi berita secara samar-sa-
mar (ki) 

A, B c 3 
 
1 

3 abi-dhrimbi 
[a.bi.dhrim.bi] 
(140) 

1. bersusah atau berdesakan maju 
(ttg anak-anak yang membuat 
barisan berjejer); 

2. bertumpukan (ttg barang) 

A a 1 
 
 
1 

4 aḍhung-
ghunḍhung 
[a.ɖhuŋ.ghun. 
ɖ

huŋ] 
(204) 

1. mengelompok (ttg buah yang ber-
kumpul banyak menyatu ber-
gantung berumbai-rumbai); 

2. merangkulkan tangan ke pundak 
orang lain lalu berjalan bersisian 
bersama-sama 

A a, b 1 
 
 
3 

5 èco-koco 
[ɛ.cɔ.kɔ.cɔ] 
(315) 

1. diolok-olok; 
2. dikibuli, ditipu, dipermainkan (ki) 

A, B a, c 1 
1 

6 alè’-palè 
[a.lɛ?.pa.lɛ?] 
(516) 

1. berpelintir-pelintir; 
2. berkelit (ttg bicara) 

A a 1 
3 

7 èrak-terrak 
[ɛ.rak.tər.rak] 
(711) 

1. diinjak-injak; 
2. diabaikan 

A a 1 
1 

POLISEMI AJEKTIVA DALAM BAHASA MADURA 

POLISEMI AJEKTIVA DASAR 
1 akor [a.kɔr] 

(11) 
1. akur (rukun); 
2. setuju, sepakat 

A a 1 
2 

2 antes [an.təs] 1. masak (matang) (ttg buah- A a 1 
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(25) buahan); 
2. mekar sempurna (ttg bunga) 

 
1 

3 bârâs [bɐ.rɐs] 
(45) 

1. waras (ttg sembuh jasmani, sehat 
jasmani); 

2. normal, baik, dan sehat (ttg 
pikiran, jiwa) 

A a, b 1 
 
3 

4 bhâghus 
[bh

ɐ.ghus] 
(55) 

1. bagus (baik); 
2. ganteng; 
3. cantik 

A, C a 1 
1 
1 

5 cèya [cɛ.ya] 
(115) 

1. hambar, kurang bergaram (ttg 
makanan); 

2. masam, tidak ramah (ttg wajah); 
3. acuh tak acuh (ttg bicara) 

A, C a 1 
 
3 
3 

6 conè [cɔ.nɛ] 
(120) 

1. kecewa karena keinginannya tidak 
terpenuhi; 

2. malu karena apa yang dikatakan 
ternyata salah; 

3. malu karena apa yang dikatakan 
tidak dihiraukan atau tidak men-
dapatkan tanggapan dari orang 
lain 

A a 1 
 
1 
 
1 

7 copè’ [cɔ.pɛ?] 
(121) 

1. sempit (sesak, impit) (ttg tempat); 
2. picik (singkat, buntu) (ttg pikiran) 

A, C a 1 
1 

8 gânṭeng 
[gɐn.ʈəŋ] 
(171) 

1. tampan (ganteng, rupawan) (elok 
dan gagah ttg wajah laki-laki); 

2. bagus (indah) (ttg menyatakan 
bagus atau indah pada sesuatu) 

A, C a, d 1 
 
1 

9 ghegghiren 
[ghə.ghi.rən] 
(195) 

1. geram (marah, kesal, gusar, panas 
hati); 

2. gemas 

A a 1 
 
3 

10 kasar [ka.sar] 
 (276) 

1. kasar (ttg agak tebal dan tidak 
rata); 

2. kasar (ttg perilaku yang tidak 
lemah lembut atau tidak baik) 

A, C a, d 1 
1 

11 kemaro’ 
[kə.ma.rɔ?] 
(289) 

1. selalu ingin makan terus (sesudah 
sembuh dari sakit); 

2. selalu berbuat berlebihan karena 
baru saja menjadi kaya; 

3. selalu ingin mendapat yang 
banyak 

A a 1 
 
1 
 
1 

12 kèpa’ [kɛ.pa?] 
(295) 

1. hampa (tidak berisi); 
2. kempos (kempis, gembos) 

A a, b 1 
1 

13 kèpos [kɛ.pɔs] 
(297) 

1. tidak padat berisi, tidak kencang 
(ttg pantat); 

2. tidak kencang (ttg daging); 
3. tidak kenyal atau tidak tebal 

A, C a, b 1 
 
1 
1 
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14 kercet [kər.cət] 
(298) 

1. susut (ttg menjadi berkurang, 
mengkerut menjadi pendek atau 
kecil dsb); 

2. takut (tidak berani) 

A, C a, d 1 
 
 
1 

15 kosong 
[kɔ.sɔŋ] 
(329) 

1. tidak berisi; 
2. hampa; 
3. tidak berpenghuni 

A, C a 1 
1 
1 

16 lebbhâ’ 
[ləb.bh

ɐ?] 
(361) 

1. lebat (ttg buah-buahan yang ber-
buah banyak di pohonnya); 

2. cerewet (ttg bicara) (ki) 

A, B a, c 1 
 
3 

17 legghâ 
[ləg.gh

ɐ] 
(365) 

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 pekerjaan) 

A, C a, d 1 
 
1 
 
 
 
 
1 

18 lemma’ 
[ləm.ma?] 
(369) 

1. gurih (lezat) (ttg rasa enak (sedap) 
seperti pada rasa ikan goreng, 
mente, kacang dsb); 

2. menyenangkan (ttg berbicara) (ki) 

A, B a, c 1 
 
 
1 

19 lemmes 
[ləm.məs] 
(370) 

1. lentur, mudah dilentukkan atau 
tidak kaku; 

2. kata pujian untuk seorang wanita 
yang bersikap lemah lembut dan 
halus tutur katanya 

A, C a, d 1 
 

1 

20 lèṭek [lɛ.ʈək] 
(379) 

1. kental (ttg kuah yang mengental 
karena terlalu banyak campuran 
bumbunya); 

2. keterlaluan (ttg berbicara yang 
melewati batas kesopanan) 

A, C a 1 
 
 
1 

21 lèya’ [lɛ.ya?] 
(380) 

1. liat (kaku, alot) (ttg tidak lunak); 
2. sulit, susah 

A a 1 
3 

22 mampo 
[mam.pɔ] 
(401) 

1. kuasa; 
2. kaya 

A a 1 
1 

23 massa’ 
[mas.sa?] 
(413) 

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 

A, C a, d 1 
 
 
1 
 
 
 
3 
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dipikirkan baik-baik  
24 matta [mat.ta] 

(414) 
1. belum masak, belum waktunya 

untuk dipetik dan diambil hasilnya 
(ttg buah-buahan); 

2. belum matang, belum selesai 
diolah untuk dimakan (ttg makan-
an); 

3. belum selesai, belum mantap, 
belum mencapai keputusan 

A, C a 1 
 
 
1 

 
 
3 

25 meller 
[məl.lər] 
(417) 

1. nakal (ttg perilaku anak-anak); 
2. nakal (ttg perilaku orang dewasa 

yang suka menggoda lawan jenis; 
mata keranjang) 

A a 1 
3 

26 mèrèng 
[mɛ.rɛŋ] 
(423) 

1. miring (berkenaan dengan sisi 
yang satu lebih tinggi dari sisi 
yang lain, atau rendah sebelah, ti-
dak berdiri tegak) (ttg garis atau 
permukaan); 

2. gila, kurang waras  

A, C a 1 
 

 
 
 

3 
27 messom 

[məs.sɔm] 
(426) 

1. pucat (pudar, suram) (ttg wajah 
yang tidak bercahaya atau tidak 
berseri-seri terlihat kepayahan); 

2. suram (ttg rumah dsb) 

A, C a 1 
 
 
3 

28 nyaman 
[ña.man] 
(469) 

1. nyaman (enak) (sedap atau lezat 
ttg makanan); 

2. nikmat atau menyenangkan ttg 
perasaan, suasana, dsb 

A a, b 1 
 
1 

29 pas [pas] 
(528) 

1. pas (tepas, sesuai); 
2. tidak lebih tidak kurang (ttg 

jumlah); 
3. cocok, longgar, tidak sempit (ttg 

pakaian) 

A a 1 
1 
1 

30 pelles [pəl.ləs] 
(536) 

1. ttg rasa sakit pada tubuh seperti 
terkena pukulan oleh sapu lidi; 

2. menyakitkan hati (ttg perkataan) 

A, C a 1 
 
1 

31 possa’ 
[pɔs.sa?] 
(561) 

1. sudah terisi seluruhnya tidak ada 
yang terluang lagi; 

2. banyak memuat; 
3. banyak sekali 

A a 1 
 
1 
1 

32 powa [pɔ.wa] 
(563) 

1. lunak (lembik, mudah digigit) (ttg 
makanan yang mudah digigit 
karena lunak dan lembik); 

2. tidak pelit, suka menolong (ki) 

A, B a, c 1 
 
 
1 

33 racèng [ra.cɛŋ] 
(568) 

1. kotor (najis, tidak bersih, tidak 
suci); 

2. dikatakan kepada orang yang 

A a 1 
 
1 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Firdausiah Adinta



223 

 

 

selalu membawa sial dan tidak 
menguntungkan karena melanggar 
kesusilaan 

34 rangrang 
[raŋ.raŋ] 
(575) 

1. renggang atau lebar jaraknya 
(tidak rapat ttg tulisan, tumbuhan, 
gigi, rambut, dsb); 

2. tidak merata (hanya di sana-sini) 

A a 1 
 
 
1 

35 seggher 
[səg.ghər] 
(630) 

1. berasa nyaman dan ringan pada 
badan; 

2. menimbulkan rasa nyaman dan 
ringan pada badan ttg minuman; 

3. masih baru dan tidak layu ttg 
sayur-sayuran 

A, C a 1 
 
1 
 
1 

36 seksek 
[sək.sək] 
(633) 

1. sempit sekali, tidak longgar, tidak 
lega, tidak lapang; 

2. penuh berasak-asak (berjejal-jejal) 
hingga tidak ada tempat terluang; 

3. sendat atau sulit bernapas 

A, C a, b, d 1 
 
1 
 
1 

37 tajhem 
[ta.jhəm] 
(677) 

1. bermata tipis, halus dan mudah 
mengiris, melukai dsb seperti 
pisau, pedang, dsb; 

2. bertuah (ttg perkataan); 
3. pandai (ttg pikiran) 

A, C a, b 1 
 
 
1 
1 

38 tarapas 
[ta.ra.pas] 
(691) 

1. lekas habis; 
2. lekas rusak; 
3. lekas tua 

A a 1 
1 
1 

39 tobu [tɔ.bu] 
(714) 

1. puas (cukup banyak, berlebih); 
2. tua 

A a 1 
1 

40 toḍus [tɔ.ɖus] 
(715) 

1. merasa tidak enak hati (hina, ren-
dah dsb) karena berbuat sesuatu 
yang kurang baik (kurang benar, 
berbeda dengan kebiasaan, mem-
punyai cacat atau kekurangan); 

2. segan melakukan sesuatu karena 
ada hormat, agak takut dsb 

A a 1 
 
 
 

 
1 

41 tona(h) [tɔ.na] 
(720) 

1. rugi (sesuatu yang kurang baik, 
tidak menguntungkan, tidak ada 
manfaat atau faedahnya); 

2. tidak lengkap (berkurang) 

A a 1 
 

 
3 

42 towa(h) [tɔ.wa] 
(726) 

1. tua (lanjut usia, tidak muda lagi) 
(ttg umur, usia); 

2. sudah lama (kuno) (ttg barang); 
3. sudah masak atau sampai waktu-

nya dipetik (ttg buah-buahan); 
4. agak kehitam-hitaman dan sangat 

(ttg warna) 

A, C a, b 1 
 
1 
1 
 
1 
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POLISEMI AJEKTIVA TURUNAN BERAFIKS 
1 ngalennyer 

[ŋa.lən.ñər] 
(374) 

1. mual (loya) (ttg berasa hendak 
muntah); 

2. muak (ttg merasa jijik atau merasa 
tidak suka, tidak senang) (ki) 

A, B a, c 1 
 
1 

POLISEMI AJEKTIVA TURUNAN BEREDUPLIKASI 
1 pat-lapat 

[pat.la.pat] 
(357) 

1. tipis, kurang tebal (ttg bedak); 
2. tidak jelas (ttg jejak kaki) 

C a 3 
3 

POLISEMI AJEKTIVA TURUNAN BERPROSES GABUNG 
1 cot-nyarocot 

[cɔt.ña.rɔ.cɔt] 
(123) 

1. kelihatan (terbit, tampil ke muka, 
muncul) (ttg pergantian sesuatu); 

2. tidak jelas, tidak diketahui ujung 
pangkalnya (ttg bicara) (ki) 

A, B a, c 1 
 
3 

POLISEMI NOMINA DALAM BAHASA MADURA 

POLISEMI NOMINA DASAR 
1 abu(h) [a.bu] 

(3) 
1. abu; 
2. debu 

A a 1 
1 

2 acara [a.ca.ra] 
(4) 

1. hal atau pokok pembicaraan yang 
akan dibahas dalam suatu rapat, 
musyawarah, dsb; 

2. kegiatan atau kesibukan 

A a 1 
 
 
3 

3 alè’ [a.lɛ?] 
(12) 

1. sebutan untuk adik (adik per-
empuan, adik laki-laki); 

2. sebutan untuk kekasih  

A, C a 1 
 

1 
4 angèn [a.ŋɛn] 

(21) 
1. angin; 
2. kabar yang belum pasti ke-

benarannya (ki) 

A, B c 1 
1 

5 apoy [a.pɔy] 
(27) 

1. api (ttg cahaya panas yang di-
timbulkan oleh benda atau sesuatu 
yang terbakar); 

2. kemarahan 

A, C a 1 
 
 
3 

6 asar [a.sar] 
(31) 

1. ashar (ttg waktu shalat); 
2. sore hari, waktu asar (jam 16.00 – 

17.00) 

A a 1 
1 

7 bâpa’ [bɐ.pa?] 
(44) 

1. ayah, bapak (ttg orang tua laki-
laki); 

2. panggilan untuk orang laki-laki 
yang dihormati; 

3. panggilan untuk orang laki-laki 
yang berumur lebih tua; 

A a 1 
 
3 
 
3 

8 bâto(h) [bɐ.tɔ] 
(47) 

1. batu (ttg benda keras dan padat 
yang berasal dari bumi atau planet 
lain tetapi bukan logam); 

A a, b 1 
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2. baterai 3 
9 bunto’ 

[bun.tɔ?] 
(92) 

1. buntut (ekor) (ttg bagian tubuh 
binatang di belakang, baik berupa 
sambungan dari tulang punggung 
maupun sebagai lekatan); 

2. pengikut (orang yang selalu meng-
ekor atau mengikuti dari bela-
kang); 

3. bawahan (orang yang pangkatnya 
lebih rendah) 

A, C a, b 1 
 
 
 
1 
 
 
1 

10 butèr [bu.tɛr] 
(93) 

1. remah (seresah); 
2. barang yang kecil (ki) 

A, B c 1 
3 

11 cèṭak [cɛ.ʈak] 
(114) 

1. kepala; 
2. pemimpin 

A, C a 1 
1 

12 dhâghing 
[dh

ɐ.ghiŋ] 
(131) 

1. daging (ttg gumpalan terdiri dari 
urat-urat pada tubuh manusia atau 
binatang); 

2. bagian tubuh binatang sembelihan 
yang dijadikan makanan; 

3. manusia 

A, C a 1 
 
 
1 
 
1 

13 ḍhâlâng 
[ɖh

ɐ.lɐŋ] 
(132) 

1. orang yang memainkan wayang; 
2. orang yang mengatur, merencana-

kan, memimpin suatu gerakan 
secara sembunyi-sembunyi 

A a 1 
1 

14 dhunnya(h) 
[dhun.ña] 
(144) 

1. dunia; 
2. harta 

A a 1 
1 

15 ebban [əb.ban] 
(149) 

1. roda kendaraan yang terbuat dari 
karet; 

2. ikat pinggang atau sabuk yang 
dipakai dalam bela diri 

A, C a 1 
 

1 

16 emmak 
[əm.mak] 
(156) 

1. kakak laki-laki; 
2. panggilan untuk suami 

A a 1 
3 

17 fatwa [fat.wa] 
(167) 

1. petuah, nasihat ulama, nasihat 
orang bijak; 

2. keputusan yang diberikan oleh 
mufti tentang suatu masalah 

A a 1 
 

1 

18 filem [fi.ləm] 
(167) 

1. film (ttg selaput tipis yang dibuat 
dari seluloid untuk merekam gam-
bar negatif dalam pemotretan, 
lakon, atau cerita-cerita dalam la-
yar lebar); 

2. sinetron atau film di televisi atau 
layar lebar 

A a 1 
 
 
 
 
3 

19 gâji [gɐ.ji] 1. upah dari hasil kerja yang diterima A a 1 
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(169) seorang pekerja secara tetap; 
2. balas jasa yang diterima oleh 

pekerja 

 
1 

20 ghustè 
[ghus.tɛ] 
(207) 

1. sebutan untuk Tuhan; 
2. sebutan untuk orang yang dimulia-

kan 

A, C a, b 1 
1 

21 gupèl [gu.pɛl] 
(212) 

1. rambut yang dianyam bagus di 
atas dahi atau di kepala; 

2. sejambak bulu atau rambut di 
kepala binatang 

A a 1 
 

1 

22 ijâzah 
[i.jɐ.zah] 
(217) 

1. surat tanda tamat belajar; 
2. izin seorang kiai kepada muridnya 

untuk menyebarkan ilmu yang 
diberikan 

A a 1 
1 

23 iman [i.man] 
(217) 

1. akidah, kepercayaan kepada Tu-
han (berkaitan dengan agama), 
keyakinan dan kepercayaan kepa-
da Allah, nabi, kitab dsb; 

2. ketetapan hati, keteguhan hati 

A a 1 
 
 
 
1 

24 jhâlân [jhɐ.lɐn] 
(225) 

1. tempat untuk lalu-lintas orang, 
kendaraan dsb; 

2. tempat yang dilalui atau dipakai 
keluar masuk 

A, C a, b 1 
 
1 

25 jhâlu(h) 
[jhɐ.lu] 
(226) 

1. jalu (susuh) (ttg bagian yang keras 
dan runcing pada kaki ayam yang 
dipakai sebagai senjata di waktu 
berkelahi); 

2. kekuasaan, kuasa (ki) 

A, B a, c 1 
 

 
 

1 
26 jhâm [jhɐm] 

(226) 
1. alat pengukur waktu seperti arloji, 

lonceng dinding dsb; 
2. waktu yang lamanya dari sehari 

semalam; 
3. pukul 

A a 1 
 

1 
 
1 

27 jhuḍhu(h) 
[jhu.ɖhu] 
(238) 

1. orang yang cocok menjadi se-
pasang suami istri, pasangan yang 
tepat; 

2. sesuatu yang cocok 

A a 1 
 
 
1 

28 jhuko’ 
[jhu.kɔ?] 
(239) 

1. ikan (ttg binatang bertulang bela-
kang 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) 

A, C a 1 
 
 
 
3 

29 koman 
[kɔ.man] 

1. kuman (basil, bakteri) (ttg bina-
tang yang sangat kecil yang me-

A, B a, c 1 
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(319) nyebabkan penyakit); 
2. barang yang berukuran sangat 

kecil (ki) 

 
3 

30 monyè(h) 
[mɔ.ñɛ] 
(431) 

1. sesuatu yang kedengaran (di-
dengar) atau ditangkap oleh 
telinga; 

2. nada; laras (pada alat musik atau 
nyanyian); 

3. ucapan apa yang tertulis pada 
(surat, tulisan dsb) 

A, C a, b 1 
 
 

1 
 
1 

31 nyaè(h) [ña.ɛ] 
(468) 

1. panggilan untuk perempuan yang 
sudah tua; 

2. sebutan untuk istri kyai 

A a, d 1 
 
1 

32 paghâr 
[pa.gh

ɐr] 
(512) 

1. pagar (ttg barang yang digunakan 
untuk membatasi (mengelilingi, 
menyekat) pekarangan rumah, ta-
nah kebun dsb); 

2. gigi; 
3. calon suami, suami, atau kekasih 

A, C a, b 1 
 
 
 
1 

2, 3 
33 pantangan 

[pan.ta.ŋan] 
(523) 

1. sesuatu yang tidak boleh dilaku-
kan (ttg hal atau perbuatan dsb 
yang terlarang menurut adat atau 
kepercayaan); 

2. sesuatu makanan dan minuman 
yang dilarang dimakan bagi pen-
derita suatu penyakit 

A a 1 
 
 
 
1 

34 parabân 
[pa.ra.bɐn] 
(525) 

1. anak perempuan yang sudah pan-
tas untuk menikah; 

2. perempuan yang belum pernah 
bersetubuh dengan laki-laki 

A a 1 
 
1 

35 rato(h) [ra.tɔ] 
(577) 

1. raja (ttg penguasa tertinggi pada 
suatu kerajaan, biasanya diperoleh 
sebagai warisan); 

2. ratu (raja perempuan); 
3. pemimpin; orang yang paling 

A a, b 1 
 
 
1 
1 

36 saksè(h) 
[sak.sɛ] 
(603) 

1. orang yang melihat atau 
mengetahui sendiri suatu peristiwa 
atau kejadian; 

2. orang yang diminta hadir pada 
suatu peristiwa untuk mengetahui 
agar suatu ketika apabila diperlu-
kan dapat memberikan keterangan 
yang membenarkan bahwa peris-
tiwa itu benar-benar terjadi 

A a 1 
 
 
1 

37 sombher 
[sɔm.bhər] 

1. sumber (ttg mata air); 
2. penghasilan 

A, C a 1 
1 
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(662) 
38 tangghuli 

[taŋ.ghu.li] 
(688) 

1. tengguli (ttg ampas gula pada 
kuali tempat memasak gula) (air 
gula, air tebu yang sudah di-
masak); 

2. darah (ki) 

A, B a, c 1 
 

 
 

1 
39 tarètan 

[ta.rɛ.tan] 
(693) 

1. saudara (ttg orang yang seibu 
seayah); 

2. orang yang bertalian keluarga (sa-
nak); 

3. orang yang sudah dianggap 
sebagai saudara 

A, C a 1 
 
1 
 
3 

40 yâhuḍi 
[yɐ.hu.ɖi] 
(735) 

1. bangsa Israel (bani Israel); 
2. nama agama orang Israel (yang 

berasal dari ajaran Nabi Musa) 

A a 1 
1 

POLISEMI NOMINA TURUNAN BERAFIKS 
1 ontalan 

[ɔn.ta.lan] 
(502) 

1. lemparan; 
2. uang yang diberikan oleh mertua 

kepada menantu saat lebaran 

A a, b 1 
3 

2 pèyaraan 
[pɛ.ya.ra.an] 
(550) 

1. piaraan (yang dipelihara); 
2. simpanan (ttg istri tidak sah, di 

luar nikah resmi) (ki) 

A, B a, c 1 
1 

3 sasekken 
[sa.sək.kən] 
(632) 

1. turus (tiang atau tonggak dari 
kayu); 

2. anak (ki) 

A, B a, c 1 
1 

4 sèraman 
[sɛ.ra.man] 
(648) 

1. siraman (hasil menyiram); 
2. siraman (ttg upacara memandikan 

pengantin) 

A a 1 
1 

5 panebbhus 
[pa.nəb.bhus] 
(697) 

1. orang yang menebus; 
2. sesuatu yang dipakai untuk me-

nebus 

A a 1 
1 

6 tegghu’ân 
[təg.ghu?.ɐn] 
(698) 

1. sesuatu yang dipegang; 
2. pegangan (pekerjaan, pencahari-

an) (ki) 

A, B a, c 1 
1 

POLISEMI NOMINA TURUNAN BEREDUPLIKASI 
1 gâr-agâr 

[gɐr.a.gɐr] 
(7) 

1. agar-agar (ttg nama tumbuhan 
sejenis ganggang rumput, rumput 
laut yang dapat dimakan); 

2. nama makanan yang terbuat dari 
tumbuhan agar-agar 

C a 1 
 
 
3 

2 rè’-kèrè’ 
[rɛ?.kɛ.rɛ?] 
(298) 

1. nama anak dari binatang anjing; 
2. sebutan untuk anak kecil (ki) 

B, C a, c 1 
1 

3 rop-porop 
[rɔp.pɔ.rɔp] 
(560) 

1. sesuatu yang dijadikan sebagai 
penukar; 

2. orang yang berkeliling kampung 

C a 1 
 
1 
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untuk menawarkan (mencari) ba-
rang yang bisa ditukar dengan 
barang 

4 rop-serrop 
[rɔp.sər.rɔp] 
(650) 

1. alat untuk meniup; 
2. jampi-jampi (ttg membaca jampi-

jampi atau mantra yang kemudian 
ditiupkan atau dihembuskan) (ki) 

B, C a, c 1 
1 

POLISEMI NOMINA TURUNAN BERPROSES GABUNG 
1 nom-ènoman 

[nɔm.ɛ.nɔm. 
an] (160) 

1. minum-minuman (bahan minum-
an); 

2. mabuk-mabukan, meminum 
minuman keras (ki) 

A, 
B, C 

a, c 3 
 
1 

2 bur-lèburân 
[bur.lɛ.bur.ɐn] 
(363) 

1. kekasih (pacar) (ki); 
2. senang hanya sesaat (cepat bosan) 

A, B a, c 1 
1 

3 long-longan 
[lɔŋ.lɔŋ.an] 
(385) 

1. gang sempit yang berada di antara 
himpitan dua tembok atau din-
ding; 

2. jalan keluar terhadap suatu 
masalah 

A a, b 1 
 
 
1 

4 ghâ-ongghâân 
[gh

ɐ.ɔŋ.gh
ɐ.ɐn] 

(500) 

1. jalan tanjakan; 
2. waktu kenaikan kelas 

A a, b 1 
1 

5 long-polongan 
[lɔŋ.pɔ.lɔŋ.an] 
(557) 

1. hasil memetik (buah-buahan); 
2. hasil yang dinikmati atau dirasa-

kan setelah menyimpan atau me-
ngumpulkan uang (ki) 

A, B a, c 1 
1 

 
Tipe Polisemi: 
A derivasi 
B perluasan figuratif 
C pengelompokan makna sampingan 
 
Sumber Polisemi: 

a pergeseran penggunaan 
b spesialisasi di dalam lingkungan sosial 
c bahasa figuratif 
d homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali (penafsiran kembali 

pasangan homonim) 
 
Keterangan: 
1 Sumber data dari Kamus Lengkap Bahasa Madura-Indonesia (Pawitra, 2009) 
2 Sumber data dari teks-teks tertulis selain kamus 
3 Sumber data dari keterangan narasumber/informan 
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Lampiran 7. Peta Pulau Madura 
 

PETA PULAU MADURA 

 

Gambar 2. Peta Pulau Madura 

 

 

 

Gambar 3. Peta Kabupaten Sumenep  
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POLISEMI NOMINA DALAM BAHASA MADURA: 

SUATU KAJIAN SEMANTIK 
 

Firdausiah Adinta  

 

The aim of this research is to describe the shape, type, and source of noun 
polysemy in Madurese language. The theory used in this research is the semantics 
theory. This research uses descriptive qualitative method with sources data come 
from Madurese dictionary written by Pawitra (2009), short stories, and interviews 
with sources/informants. The results of this research indicate that: 1) the noun 
polysemy in Madurese language consisting of basic and derivative nouns 
polysemy (affixation, reduplication, and combined process); 2) the types of noun 
polysemy in Madurese language are derivation, figurative extention, and 
peripheral clustering; and 3) the sources of noun polysemy in Madurese language 
come from shift usage, specialization in social environment, figurative language, 
and homonyms are interpreted again. 
 
Keywords: polysemy, semantics, Madurese language  
 

PENDAHULUAN 

Seorang penutur bahasa non-Madura mengerutkan kening ketika mendengar 

pertanyaan bâ’na anḍi’ paghâr? ‘kamu mempunyai pagar?’ dalam konteks 

percakapan yang tidak berhubungan sama sekali dengan pagar. Ia mengerti arti 

denotatif kalimat tersebut namun tidak memahami makna paghâr ‘pagar’ yang 

ditanyakan kepadanya. Ketidakpahaman ini terjadi karena ia hanya mengetahui 

satu makna paghâr dalam bahasa Indonesia, yaitu ‘sesuatu yang digunakan untuk 

membatasi (mengelilingi, menyekat) pekarangan, tanah, rumah, kebun, dsb’ (Tim 

Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012: 997). Sementara itu, kata paghâr 

dalam bahasa Madura mempunyai tiga makna. Makna pertama sama dengan 

makna dalam bahasa Indonesia, makna lainnya adalah ‘gigi’ dan ‘kekasih’. Tanpa 

memahami konteks percakapan yang terjadi saat itu, penutur tersebut akan 

kebingungan dan mengalami kesesatan penalaran. Salah satu bentuk kesesatan 

penalaran adalah kesesatan karena term ekuivok (term yang mempunyai lebih dari 

satu arti), yaitu kesesatan penalaran yang terjadi karena pergantian arti dari term 

yang sama (Soekadijo dalam Sobur, 2004: 312). Berkenaan dengan soal kesesatan 

karena term ekuivok, kesalahpahaman sering terjadi karena orang berasumsi 

bahwa kata, ungkapan, atau bahkan kalimat, tidak ekuivokal (unequivocal), 
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artinya hanya memiliki satu makna (Sobur, 2004: 312). Selain konteks pemakaian, 

pemahaman mengenai makna yang diungkapkan oleh suatu kata, misalnya paghâr, 

juga bergantung pada kecermatan dan pengetahuan pemakai bahasa tersebut 

terhadap makna-makna yang mungkin ditimbulkannya. 

 Kata paghâr yang memiliki tiga makna di atas merupakan salah satu contoh 

nomina berpolisemi dalam bahasa Madura. Nomina berpolisemi adalah nomina 

yang mempunyai makna ganda. Hubungan makna yang terjalin pada kata paghâr 

itulah yang disebut polisemi. Lyons (1981: 45) mendefinisikan polisemi sebagai 

sebuah leksem yang mengandung makna banyak. Palmer (1995: 100) 

mendefinisikan polisemi sebagai kata yang mempunyai seperangkat makna yang 

berbeda. Sejalan dengan keduanya, Chaer mengartikan polisemi sebagai satuan 

bahasa (terutama kata, bisa juga frase) yang memiliki makna lebih dari satu 

(Chaer, 2002: 101). Selanjutnya, Ekoyanantiasih, dkk. (2007: 3) memperjelas 

pengertian polisemi dengan sebuah leksem yang maknanya berbeda, tetapi masih 

berhubungan antara satu makna dan makna yang lainnya. Pada kata paghâr di atas, 

ketiga maknanya mempunyai kesamaan makna ‘sesuatu yang berfungsi sebagai 

pembatas’ sebagai benang merahnya.   

Mengapa ketiga makna pada kata paghâr tersebut disebut polisemi? Adakah 

bentuk-bentuk lain dari polisemi nomina dalam bahasa Madura? Bagaimanakah 

tipe polisemi dan dari manakah sumber poliseminya? Untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan inilah, penelitian berjudul “Polisemi Nomina dalam 

Bahasa Madura: Suatu Kajian Semantik” ini perlu dilakukan. Dalam hal ini, ada 

empat hal yang menjadikan penelitian ini menjadi menarik dan penting. 

Pertama, di antara kajian relasi makna lainnya—seperti sinonimi, antonimi, 

homonimi, homofoni, homografi, hiponimi, hipernimi, ambiguitas, dan redun-

dansi, polisemi merupakan kajian relasi makna yang paling menarik. Hal ini 

karena kegandaan makna dalam polisemi terkadang membingungkan. 

Pembahasan polisemi pun sering rancu dengan pembahasan ambiguitas dan 

homonimi. Padahal, ketiga relasi makna itu berbeda. Kegandaan makna dalam 

polisemi berasal dari kata, sedangkan kegandaan makna dalam ambiguitas berasal 

dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi 
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sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda (Chaer, 2002: 104). 

Adapun pembedaan polisemi dengan homonimi adalah makna-makna pada 

polisemi masih saling berhubungan dan didaftarkan dalam satu entri yang sama 

dalam kamus, sedangkan makna-makna dalam homonimi tidak berhubungan sama 

sekali (hanya kebetulan berbentuk sama) dan didaftarkan dalam entri yang 

berbeda dalam kamus.  

Kedua, kajian polisemi dalam berbagai bahasa daerah belum banyak diteliti 

sehingga penelitiannya menjadi suatu hal menarik yang perlu dilakukan. Hingga 

saat ini, baru ada dua penelitian polisemi bahasa daerah di Indonesia, yaitu 

penelitian yang dilakukan Bandana, dkk. (2002) terhadap polisemi bahasa Bali 

dan penelitian Ekoyanantiasih, dkk. (2007) terhadap polisemi verba dalam bahasa 

Melayu Betawi. Sumber data penelitian Bandana, dkk (2002) adalah karya sastra 

berbahasa Bali, sedangkan Ekoyanantiasih, dkk. (2007) menggunakan Kamus 

Dialek Jakarta. Penelitian Bandana, dkk. (2002) mengkaji polisemi bahasa Bali 

dalam berbagai segi namun belum menguraikan alasan kepolisemian contoh-

contoh yang ditampilkan. Beberapa contoh yang diberikan pun berupa homonimi, 

bukan polisemi. Sementara itu, penelitian Ekoyanantiasih, dkk. (2007) telah 

menguraikan pertalian makna pada contoh-contoh yang diberikan dengan 

memanfaatkan konsep Palmer, namun hanya terbatas pada kajian verba 

berdasarkan bentuknya.  

Ketiga, bahasa Madura merupakan bahasa daerah terbesar keempat di 

Indonesia yang penelitiannya sedang digalakkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. 

Jumlah penutur bahasa Madura menduduki urutan keempat dari 746 bahasa 

daerah di Indonesia, setelah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Melayu 

(Sofyan, dkk., 2008: iii). Sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia, bahasa 

Madura juga merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang harus dipelihara 

dan dikembangkan. Akan tetapi, penelitian terhadap bahasa Madura sejauh ini 

belum banyak menyentuh bidang semantik. Selama ini, penelitian yang sudah 

pernah dilakukan terhadap bahasa Madura lebih banyak mengarah pada tata 

bahasa dan dialektologi. Padahal, semantik juga merupakan kajian yang tidak 

kalah penting. Dalam hal ini, semantik (sebagai studi tentang makna) merupakan 
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masalah pokok dalam komunikasi; dan karena komunikasi menjadi faktor yang 

makin penting di dalam organisasi sosial, kebutuhan untuk memahami semantik 

menjadi makin mendesak (Leech, 1974: 1).  

Keempat, pemakai atau pemerhati bahasa Madura memerlukan kamus 

bahasa Madura untuk mengetahui makna suatu kata. Kamus bahasa Madura 

terbaru yang menyimpan leksikon bahasa Madura secara lengkap adalah Kamus 

Lengkap Bahasa Madura – Indonesia yang disusun oleh Pawitra (2009). Akan 

tetapi, pemaknaan kata yang terdaftar dalam kamus ini masih belum mendetail 

sehingga kata berpolisemi belum dapat terlihat jelas. Beberapa polisemik yang 

terdaftar dalam kamus tersebut terkadang masih rancu dengan homonimi. Selain 

itu, gaya penulisan kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah 

memerikan makna kata polisemi secara detail masih belum diadaptasi dalam 

penulisan kamus bahasa Madura ini. Dengan demikian, selain untuk men-

dokumentasikan bentuk-bentuk polisemi bahasa Madura dan memperkaya 

penelitian kebahasaan di Indonesia, hasil penelitian ini juga dapat digunakan 

untuk melengkapi pendataan makna kata dalam kamus bahasa Madura agar 

keberadaan kata-kata yang berpolisemi dapat terlihat jelas. Hingga saat ini, belum 

ada kamus bahasa Madura yang memerikan makna kata-kata berpolisemi secara 

detail layaknya kamus bahasa Indonesia, padahal kamus merupakan salah satu 

sumber utama dalam mencari makna kata. Pada akhirnya, penelitian ini akan 

membawa manfaat besar bagi pengembangan penelitian bahasa Madura. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mendeskripsikan bentuk, tipe, dan sumber polisemi nomina dalam bahasa Madura. 

Pemilihan kategori kata nomina tersebut dilakukan dengan asumsi nomina 

merupakan salah satu kategori kata dominan dalam bahasa Madura sehingga 

berpeluang memiliki lebih banyak kata polisemik daripada kategori kata yang lain. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori semantik, 

khususnya mengenai relasi makna polisemi, sebagai pisau analisisnya. Dalam 

polisemi, kegandaan maknanya dapat diuraikan secara logis, yaitu dengan cara 

menghubungkan makna-makna kata tersebut dengan makna primernya. Hal ini 

karena makna-makna tersebut memang secara asosiatif berhubungan dengan 
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makna primernya. Penentuan kepolisemian suatu kata juga harus memenuhi 

kriteria penentuan polisemi Palmer, Lyons, dan Chaer. 

Palmer (1995: 102 – 108) memaparkan empat cara membedakan polisemi 

dan homonimi, yaitu menelusuri etimologi kata dalam kamus, melihat nalar dan 

tak nalarnya makna, melihat makna pusat atau makna intinya, dan mengkaji 

hubungan strukturalnya. Lyons (dalam Pateda, 2001: 219) membedakan polisemi 

dan homonimi melalui kriteria kelas kata. Jika kelas kata berbeda dan bentuknya 

sama tetapi maknanya berbeda, kita berhadapan dengan homonimi. Akan tetapi, 

jika kelas katanya tidak berbeda, bentuknya sama, dan maknanya ganda, kita 

berhadapan dengan polisemi. Adapun Chaer (2002: 103) memaparkan dua prinsip 

dalam membedakan homonimi dan polisemi, yaitu: a) homonimi bukanlah sebuah 

kata, melainkan dua buah kata atau lebih yang kebetulan bentuknya sama 

sehingga dalam kamus bahasa bentuk-bentuk homonimi didaftarkan sebagai entri 

yang berbeda. Sementara itu, polisemi adalah sebuah kata sehingga dalam kamus 

bahasa didaftarkan dalam satu entri; dan b) makna-makna pada bentuk-bentuk 

homonimi tidak ada kaitan atau hubungannya sama sekali antara yang satu dengan 

yang lain, sedangkan makna-makna pada kata polisemik masih ada hubungannya 

karena memang dikembangkan dari komponen-komponen makna kata tersebut. 

Selanjutnya, Nida (dalam Bandana, dkk., 2002: 15) membagi hubungan 

makna kata-kata yang berpolisemi menjadi empat tipe, yaitu derivasi, penggantian, 

perluasan figuratif, dan pengelompokan makna sampingan. Sementara itu, 

Ulmann (1977: 202 – 210) menyebutkan ada lima sumber polisemi, yaitu 

pergeseran penggunaan, spesialisasi dalam lingkungan sosial, bahasa figuratif, 

homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali, dan pengaruh asing. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deksriptif kualitatif. Sumber data berasal dari Kamus Lengkap Bahasa Madura – 

Indonesia (Pawitra, 2009), teks-teks tertulis yang berupa cerita-cerita pendek 

dalam website www.okaramadura.com, website http://madurese.lib.uiowa.edu/, 

dan buku-buku pelajaran bahasa Madura, serta wawancara dengan narasumber/ 

informan. Metode penyediaan data menggunakan metode simak bebas libat cakap 

untuk data tertulis, metode cakap dengan teknik pancing dan teknik cakap 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Firdausiah Adinta



6 

 

bertemu muka untuk data lisan, teknik rekam, dan teknik catat. Metode analisis 

data menggunakan metode agih dengan bantuan teknik lesap dan teknik ganti. 

Analisis data dimulai dengan mengurai benang merah antarmakna sesuai konsep 

Beekman dan Cllow (dalam Bandana, dkk., 2002). Setelah itu, makna-makna 

tersebut dianalisis berdasarkan kriteria penentuan polisemi Palmer (1995), Lyons 

(dalam Pateda, 2001), dan Chaer (2002). Selanjutnya, tipe polisemi nomina 

bahasa Madura dianalisis berdasarkan konsep Nida (dalam Bandana, dkk., 2002). 

sedangkan sumber poliseminya berdasarkan konsep Ulmann (1977). Hasil analisis 

data disajikan secara informal sesuai dengan sistematika penulisan. Penyajian 

secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-

kata biasa (Sudaryanto dalam Kesuma, 2007: 71). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Polisemi Nomina dalam Bahasa Madura 

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. 
 

1.1 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, yaitu nomina abu(h) ‘abu’, acara ‘pokok pem-

bicaraan yang akan dibahas dalam suatu rapat, musyawarah’, alè’ ‘adik’, angèn 

‘angin’, apoy ‘api’, asar ‘ashar’, bâpa’ ‘ayah’, bâto(h) ‘batu’, bunto’ ‘ekor’, butèr 

‘remah, seresah’, cèṭak ‘kepala’, dhâghing ‘daging’, ḍhâlâng ‘dalang’, dhun-

nya(h) ‘dunia’, ebban ‘ban’, emmak ‘kakak laki-laki’, fatwa ‘petuah’, filem ‘film’, 

gâji ‘gaji’, ghustè ‘gusti, sebutan untuk Tuhan’, gupèl ‘rambut yang dianyam 

bagus di atas dahi atau di kepala’, ijâzah ‘ijazah’, iman ‘iman’, jhâlân ‘jalan’, 

jhâlu(h) ‘jalu (susuh)’, jhâm ‘jam’, jhuḍhu(h) ‘jodoh’, jhuko’ ‘ikan’, koman 

‘kuman’, monyè(h) ‘bunyi’, nyaè(h) ‘nyai, panggilan untuk perempuan yang 
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sudah tua’, paghâr ‘pagar’, pantangan ‘sesuatu yang tidak boleh dilakukan’, 

parabân ‘anak perempuan yang sudah pantas untuk menikah’, rato(h) ‘raja’, 

saksè(h) ‘saksi’, sombher ‘sumber (mata air)’, tangghuli ‘tengguli’, tarètan 

‘saudara’, dan yâhuḍi ‘bangsa Israel’ (Pawitra, 2009: 3, 4, 12, 21, 27, 31, 44, 47, 

92, 93, 114, 131, 132, 144, 149, 156, 167, 167, 169, 207, 212, 217, 217, 225, 226, 

226, 238, 239, 319, 431, 468, 512, 523, 525, 577, 603, 662, 688, 693, 735). 

Adapun contoh polisemi nomina dasar bahasa Madura yang akan dijelaskan di 

bawah ini adalah nomina paghâr. 

Nomina 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); 

  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, 2013). 

[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. Makna 
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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 

Besar Bahasa Indonesia (2012: 451), gigi adalah tulang keras dan kecil-kecil 

berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya 

untuk mengunyah atau menggigit. Susunan gigi dalam mulut berbentuk 

memanjang 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 

kriteria-kriteria penentuan polisemi yang telah ditetapkan.  
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1.2 Polisemi Nomina Turunan 

Nomina turunan adalah nomina yang berupa bentuk kompleks (Sofyan, dkk., 

2008: 127). Polisemi nomina turunan dalam bahasa Madura dikelompokkan 

menjadi polisemi nomina turunan berafiks, bereduplikasi, dan berproses gabung. 

Polisemi nomina turunan berafiks adalah polisemi pada nomina yang 

mengalami penambahan imbuhan pada bentuk dasar. Ada enam temuan polisemi 

nomina turunan berafiks dalam bahasa Madura, yaitu ontalan ‘lemparan’, 

pèyaraan ‘piaraan’, sasekken ‘turus (tiang atau tonggak dari kayu)’, sèraman 

‘siraman’, panebbhus ‘orang yang menebus’, dan tegghu’ân ‘sesuatu yang 

dipegang’ (Pawitra, 2009: 502, 550, 632, 648, 697, 698). Contoh polisemi nomina 

turunan berafiks dalam bahasa Madura adalah sasekken yang berbentuk dasar 

sekken (mendapatkan prefiks sa-). 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.’ 
 

 Penggunaan nomina turunan berafiks sasekken pada kedua kalimat di atas 

memperlihatkan makna yang berbeda. 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 
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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 

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.  

Polisemi nomina turunan bereduplikasi adalah polisemi pada nomina yang 

dibentuk melalui pengulangan bentuk dasar. Ada empat temuan polisemi nomina 

turunan bereduplikasi dalam bahasa Madura, yaitu gâr-agâr ‘agar-agar’, rè’-kèrè’ 

‘anak anjing’, rop-porop ‘sesuatu yang dijadikan sebagai penukar’, dan rop-

serrop ‘alat untuk meniup’ (Pawitra, 2009: 7, 298, 560, 650). Contoh polisemi 

nomina bereduplikasi yang akan dijelaskan berikut adalah rop-serrop (Pawitra, 

2009: 650) yang berbentuk dasar serrop. Kata ini mempunyai dua makna, yaitu: 
 

 rop-serrop [rɔp.sər.rɔp] bermakna: 1) alat untuk meniup; 
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  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 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. 

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 

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 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Firdausiah Adinta



12 

 

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. 

Polisemi nomina turunan berproses gabung adalah polisemi pada nomina 

yang dibentuk melalui gabungan proses afiksasi dan reduplikasi. Ada lima temuan 

polisemi nomina berproses gabung dalam bahasa Madura, yaitu nom-ènoman 

‘minum-minuman’, bur-lèburân ‘kekasih’, ghâ-ongghâân ‘jalan tanjakan’, dan 

long-polongan ‘hasil memetik (buah-buahan)’ (Pawitra, 2009: 160, 363, 385, 500, 

557). Adapun contoh polisemi nomina turunan berproses gabung dalam bahasa 

Madura adalah long-longan yang berbentuk dasar long. Nomina ini 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 berikut. 
 

(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).’ 
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(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 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, 

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 ini dikategorikan sebagai polisemi.  
 
2. Tipe Polisemi Nomina dalam Bahasa Madura 

Polisemi nomina dalam bahasa Madura mempunyai tiga tipe, yaitu derivasi, 

perluasan figuratif, dan pengelompokan makna sampingan. Tipe penggantian 

tidak terjadi pada bahasa Madura karena tipe ini hanya terjadi pada bahasa-bahasa 

fleksi. Berikut penjelasan tipe-tipe polisemi nomina bahasa Madura. 
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2.1 Derivasi 

Derivasi adalah proses bekerjanya komponen-komponen semantik leksem 

dasar di dalam membangun atau membentuk arti/makna yang ranah semantiknya 

berbeda (Bandana, dkk., 2002: 15 – 16). Pada umumnya, setiap perubahan bentuk 

akan menyebabkan terjadinya perubahan makna. Derivasi ini dapat berupa 

derivasi afiksasional atau derivasi nol (nonafiks). Derivasi afiksasional dibagi 

menjadi dua, yaitu derivasi yang tidak mengalami perpindahan kelas kata dan 

derivasi yang mengalami perpindahan kelas kata.  

Semua bentuk polisemi nomina dasar merupakan tipe derivasi nol, misalnya 

kata apoy ‘api’, dhunnya(h) ‘dunia’, dan rato(h) ‘raja’ (Pawitra, 2009: 27, 144, 

577) yang merupakan derivasi nol dari leksem apoy, dhunnya(h), dan rato(h). 

Contoh polisemi nomina dalam bahasa Madura yang merupakan derivasi 

afiksasional yang tidak mengalami perpindahan kelas kata adalah kata long-

longan ‘gang sempit yang berada di antara himpitan dua tembok atau dinding’ 

(Pawitra, 2009: 385) yang diderivasikan dari nomina long ‘jalan’. Sementara itu, 

contoh polisemi nomina yang merupakan derivasi afiksasional yang mengalami 

perpindahan kelas kata adalah kata pèyaraan ‘piaraan’ dan sasekken ‘turus; anak’ 

(Pawitra, 2009: 550, 632) yang diderivasikan dari verba pèyara ‘pelihara’ dan 

ajektiva sekken ‘kuat’. 
 

2.2 Perluasan Figuratif (figuratif extention) 

 Nida (dalam Bandana, dkk., 2002: 21) menyatakan bahwa hubungan antara 

makna dasar dan makna figuratifnya terletak pada komponen tambahan 

(supplementary component) atau penafsiran kembali komponen diagnostik 

(diagnostics component)-nya. Dalam hal ini, makna sebuah kata dengan yang 

diacunya memiliki ranah semantik yang sama. 

 Contoh polisemi nomina dalam bahasa Madura yang mengalami perluasan 

figuratif adalah kata rè’-kèrè’ ‘anak anjing’ (Pawitra, 2009: 298). Dalam 

keseharian, kata ini juga sering digunakan untuk menyebut ‘anak kecil’. 

Hubungan makna antara ‘anak anjing’ dan ‘anak kecil’ adalah keduanya 

mempunyai kesamaan makna ‘keturunan yang masih kecil’ sebagai benang 
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merahnya. Hubungan ini terlihat jelas dalam contoh kalimat (1) dan (2) di bawah 

ini. 
 

(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.’ 
 

2.3 Pengelompokan Makna Sampingan (peripheral clustering) 

 Di dalam pengelompokan makna sampingan (periferal) biasanya (walaupun 

tidak selalu) ada sebuah makna sentral yang mengembangkan makna-makna 

sampingan (Bandana, dkk., 2002: 35). Keterkaitan makna sentral dan makna 

periferal ini terjadi karena adanya komponen penghubung yang dimiliki oleh 

keduanya. 

 Contoh polisemi nomina dalam bahasa madura yang merupakan 

pengelompokan makna sampingan adalah kata bunto’ ‘ekor’ (Pawitra, 2009: 92). 

Makna primer kata bunto’ adalah ‘buntut (ekor) (bagian tubuh binatang di 

belakang, baik berupa sambungan dari tulang punggung maupun sebagai lekatan)’, 

sedangkan makna sampingannya adalah ‘pengikut (orang yang selalu mengekor 

atau mengikuti dari belakang)’ dan ‘bawahan (orang yang pangkatnya lebih 

rendah)’. Jika dicermati, baik ‘ekor’, ‘pengikut’, maupun ‘bawahan’ sama-sama 

berfungsi sebagai ekor atau pengikut bagi sesuatu lain yang mempunyai 

wewenang (tidak dapat bergerak sendiri). Dengan demikian, benang merah yang 

menghubungkan ketiga makna tersebut adalah makna ‘ekor’. Hubungan makna 

tersebut tampak dalam contoh 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?] 
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‘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).’ 
 
3. Sumber Polisemi Nomina dalam Bahasa Madura 

Sumber polisemi nomina dalam bahasa Madura ada empat, yaitu: 

3.1 pergeseran penggunaan 

Makna suatu kata dapat berbeda-beda sesuai dengan tempat kata itu 

digunakan. Makna yang ditimbulkan dari penggunaan suatu kata pada suatu 

tempat dapat bersifat sementara atau permanen. Makna yang sudah permanen 

inilah yang membuat orang-orang beranggapan bahwa makna-makna yang berasal 

dari satu kata yang sama tersebut memiliki perbedaan. 

 Contoh polisemi nomina dalam bahasa Madura yang mengalami pergeseran 

penggunaan adalah kata jhuko’ ‘ikan’ (Pawitra, 2009: 239). Makna primer kata 

jhuko’ adalah ikan (binatang bertulang belakang yang hidup di air (sungai, rawa, 

tambak, laut dan sebagainya) umumnya bernafas dengan insang)’, sedangkan 

makna lain yang merupakan pergeseran maknanya adalah ‘lauk (daging, tahu, 

tempe, telur, singkong goreng dan lain-lain yang dimakan sebagai teman nasi). 

Jika diperhatikan, ‘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’. Pergeseran 

penggunaan ini terlihat jelas dalam contoh kalimat di bawah ini. 
 

(1) Pas ano apa ka tengnga tasè’ mon ta’ mèghâ’ jhuko’? (Hakim A.G., 

2011) 

[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.’  
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3.2 spesialisasi dalam lingkungan sosial 

Lingkungan sosial dapat menyebabkan terjadinya polisemi. Sebagai contoh, 

penggunaan kata bâto(h) ‘batu’ (Pawitra, 2009: 47) mempunyai dua makna 

berbeda sesuai dengan lingkungan sosialnya. Pada umumnya, kata bâto(h) 

bermakna ‘batu (benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain 

tetapi bukan logam). Akan tetapi, dalam lingkungan sosial elektronika, kata ini 

bermakna ‘baterai’. Pertalian makna keduanya dapat diterima secara nalar karena 

dipersatukan oleh makna ‘benda yang keras dan padat’ sebagai benang merahnya. 

Wujud spesialisasi dalam lingkungan sosial pada nomina dasar bâto(h) tampak 

jelas pada contoh berikut. 
 

(1) Pas sè Campaka jârèya ngala’ bâto pas èpèlpallaghi ka sokona 

embu’na, ka sokona embi’ jârèya sampè ḍhippang sokona (Imron, 2013). 

[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.’ 
 

3.3 bahasa figuratif (kiasan) 

Sebuah kata dapat diberi dua atau lebih pengertian yang bersifat figuratif 

tanpa menghilangkan makna orisinalnya: makna yang lama dan yang baru tetap 

hidup berdampingan sepanjang tidak ada kekacauan makna (Ulmann, 1977: 206). 

Salah satu bahasa figuratif yang menjadi penyumbang polisemi adalah metafora 

yang kehadirannya bermula dari makna sentral kata tersebut. 

 Contoh polisemi nomina dalam bahasa Madura yang bersumber dari bahasa 

figuratif adalah nomina turunan berafiks pèyaraan ‘piaraan’ (Pawitra, 2009: 550). 

Makna primer kata pèyaraan adalah ‘piaraan (yang dipelihara)’, sedangkan 

makna sampingannya yang berbentuk kiasan adalah ‘simpanan (tentang istri tidak 
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sah, di luar nikah resmi)’. Jika dicermati, kedua makna ini sama-sama 

mengandung makna ‘piaraan (yang dipelihara)’, yaitu sesuatu yang dipelihara 

untuk mendatangkan kesenangan. Contoh lain adalah kata tangghuli (Pawitra, 

2009: 688) yang bermakna denotatif ‘tengguli (air gula, air tebu yang sudah 

dimasak)’ dan bermakna kias ‘darah’. 
 

3.4 homonim-homonim yang diinterpretasikan kembali 

Penafsiran kembali pasangan homonim dapat mengakibatkan terjadinya 

polisemi. Contoh polisemi nomina bahasa Madura yang berasal dari penafsiran 

kembali pasangan homonim adalah 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. Makna-makna yang dimaksud adalah: 
 
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.’ 

(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.’ 
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 Pemakaian nomina dasar nyaè(h) pada kedua kalimat di atas 

memperlihatkan makna yang berbeda. Namun, makna-makna berbeda ini dapat 

ditarik benang merahnya. 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 

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.  

 

SIMPULAN 

 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. Tipe hubungan makna polisemi yang terdapat pada 
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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). Selain mempunyai makna pusat atau makna primer, polisemi 

nomina dalam bahasa Madura tersebut juga mempunyai makna sekunder dan 

makna figuratif. 
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