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KATA PENGANTAR

Pertama dan awal dari segalanya, Puji syukur penulis 
panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Mahaesa karena atas rahmat-Nya 
buku kecil ini dapat diselesaikan. Tanpa petunjuk dan perlindungan-
Nya mustahil buku ini bisa sampai kepada para pembaca. 

Kajian tentang paribasa Bali sudah sering dilakukan. Akan 
tetapi kajian-kajian sebelum ini lebih berfokus pada aspek bentuk; 
sedangkan aspek semantiknya relatif  jarang dilakukan.  Untuk 
mengisi kesenjangan tersebut, buku Aspek-Aspek Semantik Paribasa 
Bali ini ditulis. Dengan terbitnya buku ini diharapkan terdapat 
keseimbangan kajian antara aspek bentuk dan makna tentang 
paribasa Bali.

Teori linguistik terus berkembang pesat; tidak terkecuali 
pada subteori semantik. Pengkajian paribasa Bali ini mencoba 
mengaplikasikan teori-teori semantik yang relevan sehingga aspek-
aspek semantik paribasa Bali dapat lebih dipahami. Pemahaman 
aspek bentuk dan makna paribasa Bali dari sudut pandang teori 
linguistik modern diharapkan melahirkan pemikiran-pemikiran baru 
sebagai landasan pelindungan dan pelestariannya. 

Para pakar dan praktisi bahasa Bali telah mengidentifikasi 
adanya sejumlah paribasa. Akan tetapi pada kesempatan ini, 
kajian difokuskan pada bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan 
wewangsalan. Keterbatasan objek kajian ini diharapkan dapat 
dilengkapi oleh para linguis lain; baik dengan pendekatan yang sama 
maupun dari sudut pandang yang berbeda. Keberagaman objek dan 
pendekatan kajian diharapkan semakin menguatkan hakikat bentuk 
dan makna paribasa Bali. 

Kehadiran buku ini di hadapan para pembaca berkat dukungan 
dan kontribusi berbagai pihak. Saran rekan-rekan sejawat sangat 
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mewarnai gagasan yang tertulis dalam buku ini. Kepada semua rekan 
sejawat, yang sering  ‘diganggu’, saya mengucapkan terima kasih. 
Saran rekan-rekan sejawat merupakan bagian penting dari buku ini. 
Ucapan terima kasih pun saya sampaikan kepada Ketua YPLP PT IKIP 
PGRI Bali dan Rektor Universitas PGRI Mahadewa beserta seluruh 
jajarannya yang terus memberi motivasi hingga buku kecil ini bisa 
diterbitkan. Terlepas dari peran serta dan keterlibatan berbagai 
pihak, semua kekurangan buki ini merupakan tanggung jawab 
penulis. Untuk penyempurnaannya, kritik dan saran dari pembaca 
sangat diharapkan. Atas semua kritik dan saran yang diberikan, 
dimengucapkan terima kasih. Sebagai akhir kata, semoga buku kecil 
ini bermanfaat untuk kajian linguistik di Nusantara. 

     Denpasar, November 2021
           Penulis,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Keberagaman dalam kebersatuan merupakan keniscayaan 
bagi Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri 
dari ratusan suku dan berbicara dalam berbagai bahasa 

daerah serta telah menyatakan diri sebagai satu bangsa Indonesia, 
seperti yang diikrarkan melalui sumpah pemuda pada tanggal 28 
Oktober 1928.  Meskipun ikrar itu menyatakan kesatuan dalam 
bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia, tidak berarti 
meniadakan identitas kesukuan dan kedaerahan. Identitas kesukuan 
dan kedaerahan itu tetap dihargai dan dijunjung tinggi sebagai 
bagian dari kekayaan budaya nasional; seperti yang tertuang dalam 
ayat 1 dan 2 pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945; yang pada intinya 
menyatakan bahwa negara berkewajiban memajukan kebudayaan 
nasional dan pada saat yang sama pun menjamin pemeliharaan, 
pengembangan, pelindungan budaya serta bahasa daerah. 

Bahasa Bali merupakan salah satu dari ratusan bahasa daerah 
yang ada di Indonesia. Selain di Provinsi Bali, bahasa ini masih 
digunakan sebagai alat bersosialisasi oleh suku Bali di Lombok bagian 
barat dan di sejumlah daerah transmigrasi asal Bali yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2010), 
bahwa jumlah penutur bahasa Bali sebanyak 3.371.049 orang. 
Dengan jumlah itu, bahasa Bali menduduki urutan ke-8 dari seluruh 
bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selain memiliki jumlah 
penutur yang besar, bahasa Bali pun memiliki tradisi keaksaraan 
dan kesastraan adiluhung yang dapat memperkaya khasanah 
kebudayaan nasional. Merujuk eksistensi bahasa Bali seperti itu, 
diperlukan upaya konkret pemajuan bahasa, aksara, dan sastra 
Bali melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan 
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pembinaannya. Atas dasar kebutuhan empris itu, Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra 
Bali ditetapkan. Sebagai salah satu upaya merealisasikan amanat 
peraturan daerah serta pasal 32 UUD 1945 itu, pengkajian terhadap 
berbagai aspek bahasa, aksara dan sastra Bali perlu dilakukan. 

Paribasa Bali merupakan salah satu aspek penting dari bahasa 
Bali. Dikatakan penting karena paribasa Bali sering difungsikan untuk 
berbagai tujuan; antara lain untuk menyampaikan nasihat tentang 
nilai kehidupan dan keraifan lokal, membangkitkan kelucuan, bahkan 
untuk mengasah logika berbahasa. Merujuk pada keanekaan fungsi 
itu, paribasa Bali sering digunakan dalam berbagai teks dan konteks 
wacana kebudayaan, seperti: dalam geguritan, pantas wayang kulit, 
drama gong, bondres, dan lain-lain. Namun demikian, hingga saat 
ini telaah tentang paribasa Bali ini lebih banyak difokuskan pada 
aspek bentuk linguistik; sedangkan aspek semantiknya sangat jarang 
dilakukan. Akibatnya, aspek-aspek semantik paribasa Bali belum 
dipahami dengan baik. 

Merujuk pandangan linguistik struktural, bahwa bahasa terdiri 
dari bentuk dan makna (Arnawa, 2008; Sussure, 1988). Aspek 
bentuk berupa bunyi ujaran yang bersistem. Aspek ini mencakup 
bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Oleh para pakar, aspek 
bentuk dinyatakan sebagai signifiant atau penanda (Alwasilah, 
1985; Bawa, 1995; Bloomfield, 1995; Lyons, 1992; Martinet, 1987). 
Selanjutnya, aspek lain dari bahasa adalah makna. Makna pada 
hakikatnya merupakan aspek isi dari sebuah bentuk (Owens, 1992). 
Makna merupakan konsep yang diwadahi oleh suatu bentuk. Makna 
dari suatu bentuk bahasa sering disebut signifie (petanda). Dengan 
bertumpu pada aliran linguistik struktural ini, kajian terhadap 
fenomena lingual, termasuk paribasa Bali, seharusnya dilakukan 
secara berimbang antara aspek bentuk dan makna (semantik). 
Untuk mewujudkan kajian yang berimbang itulah, pengkajian 
tentang aspek-aspek semantik paribasa Bali ini dilakukan. 
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Sebagai bahasa budaya, bahasa Bali memiliki berbagai 
bentuk paribasa. Berdasarkan bentuk lingustiknya, para pakar 
telah mengidentifikasi jenis-jenis paribasa Bali. Simpen (2010), 
mengidentifikasi ada 16 jenis; Tinggen (1995) mengklasifikasi 
menjadi 13 jenis; Ginarsa (1985) mengidentifikasi ada 10 jenis; 
Gautama (1995) mengidentifikasi menjadi 8 jenis. Perbedaan hasil 
identifikasi dan klasifikasi itu menunjukan adanya perbedaan sudut 
pandang para pakar. Namun demikian, dari perbedaan identifikasi 
dan klasifikasi itu, 4 jenis paribasa Bali ini selalu muncul; yakni 
bladbadan, cecimpedan, cecangkitan atau raos ngempelin, dan 
wewangsalan. Teridentifikasinya 4 jenis paribasa Bali tersebut 
oleh para pakar menunjukkan bahwa jenis paribasa Bali tersebut 
memiliki bentuk linguistik yang ajeg. Namun demikian, keajegan 
bentuk linguistik perlu didukung dengan penjelasan pada aspek-
aspek semantiknya sehingga fenomena lingual bahasa Bali ini dapat 
lebih dipahami. Untuk memenuhi kebutuhan ilmiah itu, kajian dalam 
buku ini difokuskan pada aspek-aspek semantik keempat paribasa 
tersebut. 

Bladbadan, cecimpedan, dan cecangkitan (raos ngempelin), 
dan wewangsalan merupakan empat bentuk paribasa Bali yang 
sangat populer.  Keempat paribasa ini dikenal secara luas oleh 
penutur bahasa Bali pada jejang usai yang beragam. Cecangkitan, 
bladbadan, dan wewangsalan sering digunakan penutur dewasa; 
sedangkan cecimpedan sering digunakan oleh anak-anak hingga 
remaja. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ada korelasi 
antara usia penutur dengan penggunaan keempat bentuk paribasa 
itu; akan tetapi, hal itu membuktikan kepopulerannya dalam 
masyarakat Bali. Kepopuleran itu mendorong para praktisi seni 
sering menggunkannya dalam wacana kebudayaan. Dalang Cenk 
Blong, misalnya, sering menggunakan bladbadan dan cecangkitan 
untuk mebangkitkan gelak tawa penonton, seperti dalam kutipan 
berikut ini.
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Kutipan 1.
Delem  : Ba mati I Rama, I Sita juang. Panyeroné Diah Sita ane jegeg 

melengis to,  ane bahenol, bangkiang cenik jitne ambul 
gebehe to, kaka nyuang [....] 

‘Setelah Rama meninggal, Sita dinikahi. Abdi Diah Sita, yang 
cantik jelita itu, yang montok, pinggangnya kecil, pantatnya 
sebesar tempayan itu, aku menikahinya’

Delem : Ajak kaka lantas ke dajan Pacasari Bulelenge [...]

‘Lalu kuajak ke utara  (desa) Pancasari, Buleleng”
Delem : Digigit [...]

‘digigit’

                                  (dikutip dari video Cenk Blonk episode Sura Bhuta Gugur)

Kutipan 2. 
Delem : Pisagan raga dangin umahe ngorahang kone pariwisatane 

suba pemulihan. Ngudiang orahang sepi tamune di Kuta 
[...]

‘Tetangga di sebelah timur rumahku mengatakan, katanya, 
pariwisata sudah pemulihan’ 

Sangut : Beneh sih beneh to Lem; memang suba pemulihan 
pariwisatane. Wireh makejang tamune suba mulih ke 
umahne masing-masing [...]

‘Memang betul demikian, Delem; memang pariwisata 
sudah pemulihan; karena tamu semua sudah pulang ke 
negaranya masing-masing’ 

                                           (dikutip dari video Cenk Blonk seri 63 #DiRumahAja)

Pada kutipan 1, digunakan sebuah bladbadan,  ke dajan 
Pancasari Bulelenge ‘ke sebelah utara Desa Pancasari, Buleleng’. 
Makna bladbadan itu adalah ‘Desa Gitgit’; tetapi maksud 
penggunaannya dalam konteks itu adalah ‘digigit’ dan pada kutipan 
2 digunakan cecangkitan (raos ngempelin), pemulihan pariwisata 
yang bisa diinterpretasi (1) sebagai ‘pemberdayaan kembali sektor 
pariwisata’, dan (2) ‘pemulangan wisatawan ke negara asalnya’. 
Interpretasi makna ke-2 disebabkan karena dalam bahasa Bali 
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terdapat kata mulih yang artinya ‘pulang’, sehingga kata pemulihan 
dimaknai ‘pemulangan’. Hal ini yang menimbulkan interpretasi 
makna ganda.  Aspek-aspek semantis seperti itu perlu dijelaskan 
dengan pendekatan linguistik sehingga fenomena paribasa Bali 
dapat dipahami secara utuh. 

1.2 Fokus Pengkajian dan Permasalahannya
Seperti telah diuraikan sebelum ini, klasifikasi dan identifikasi 

paribasa Bali sangat beragam. Dari keberagaman klasifikasi dan 
identifikasi tersebut, terdapat 4 jenis paribasa Bali yang paling 
sering digunakan dalam berbagai teks dan konteks, yaitu bladbadan, 
cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan.  Dilatarbelakangi oleh 
frekuensi tinggi penggunaannya  dalam komunikasi budaya, maka 
keempat bentuk paribasa Bali tersebut dijadikan objek pengkajian. 
Selanjutnya, dari sudut pandang linguistik yang dijadikan fokus 
pengkajian adalah aspek semantik. Namun demikian, tidaklah 
berarti aspek bentuknya diabaikan. Aspek bentuk dari keempat 
paribasa Bali tersebut tetap ditelaah secara terbatas untuk memberi 
penjelasan yang komprehensif terhadap aspek semantiknya. 
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 2 permasalahan utama yang 
ingin dijawab dalam pengkajian ini. 

1. Bagaimanakah proses semantik pada bladbadan, cecimpedan, 
cecangkitan, dan wewangsalan?

2. Adakah relasi aspek bentuk terhadap interpretasi pragmatik 
pada bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan? 

1.3 Tujuan 
Secara umum pengkajian ini bertujuan untuk mengeksplanasi 

proses-proses semantik paribasa Bali. Penjelasan yang deskriptif 
dan eksplanatif berdasarkan teori linguistik terhadap aspek-aspek 
semantik bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan 
diharapkan dapat diinferensikan pada pengkajian bentuk – makna 
paribasa Bali yang lain, seperti: sesonggan, pepindan, sesawangan, 
sesimbing, sesenggakan, sesemon dan sloka. Pengkajian aspek-
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aspek paribasa Bali yang bertumpu pada teori linguistik diharapkan 
dapat memberi penjelasan ilmiah sehingga perbedaan  pandangan 
tentang bentuk dan makna paribasa Bali dapat diakhiri. Selanjutnya, 
tujuan khusus pengkajian ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan secara linguistik proses semantik 
bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan.

2. Menunjukkan dan menjelaskan relasi bentuk terhadap 
interpretasi pragmatik bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, 
dan wewangsalan. 

1.4 Metode 
Pengkajian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan desain 

penelitian kualitatif. Secara konseptual, penelitian kualitatif 
berupaya memberi penjelasan komprehensif terhadap fenomena 
yang diteliti (Miles & Huberman, 1992; Strauss & Corbin, 2003). 
Merujuk konsep itu, penelitian ini dilakukan secara induktif; artinya 
data yang diperoleh diberi penjelasan sesuai dengan teori rujukan. 
Secara linguistik, fakta lingual paribasa Bali banyak ditemukan pada 
teks dalam bingkai kebudayaan Bali. Oleh karena itu, penelitian ini 
pun mengimplementasikan pendekatan wacana kebudayaan. Asumsi 
dasar pendekatan wacana kebudayaan, bahwa terdapat perbedaan-
perbedaan cara berkomunikasi dan cara berpikir antarbudaya. 
Perbedaan-perbedaan itu diungkapkan melalui simbol-simbol 
linguistik yang berbeda-beda, seperti: pilihan leksikal (diksi), konstruksi 
gramatikal (Wierzbicka, 1996; Arnawa, 2017b). 

Selanjutnya, untuk mengungkapkan aspek-aspek semantik dari 
bladbadan, cecipedan, cecangkitan, dan wewangsalan  diperlukan 
korpus atau data inti yang memadai. Untuk itu, data dikumpulkan dari 
berbagai teks. Teks sumber data ditentukan berdasarkan purposive 
sampling (Marzuki, 1986:51). Dengan prosedur ini, ada sejumlah 
genre teks yang dijadikan sumber data, yaitu: teks cerita rakyat, teks 
sastra Bali modern, seperti cerpen dan novel; teks lagu pop Bali, 
teks seni teater tradisional, seperti drama gong dan sendratari. Data 
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yang bersumber dari teks dikumpulkan dengan metode pencatatan 
dokumen. Unit data dielisitasi berdasarkan kesatuan konteks untuk 
kepentingan interpretasi. Prosedur pengumpulan data ini mengacu 
prinsip penelitian etnografi komunikasi (Kuswarno, 2011:34). 
Selanjutnya,  data yang terkumpul dari berbagai teks ditrangulasi 
kepada sejumlah informan kunci. Informan kunci ditentukan dengan 
mempertimbangkan aspek sosiokultural, yakni terampil berbahasa 
Bali, berumur dewasa, memahami fokus penelitian, memahami 
kebudayaan dan memiliki psikologi yang stabil (Samarin, 1988:55 – 
70). Berdasarkan kriteria itu, ditetapkan lima orang informan kunci, 
yang terdiri dari satu orang pengarang sastra Bali modern, satu 
orang praktisi sastra Bali klasik (dalang), satu orang akademisi bidang 
bahasa Bali, satu orang tokoh adat Bali, dan satu orang budayawan. 
Terhadap kelima informan kunci dilakukan wawancara mendalam  
atau depth interview dengan menyelami intensitas kognitif informan 
terhadap paribasa Bali (Gunarwan, 2002:26-31) dan diakhiri dengan 
diskusi terpumpun atau  focus group discussion (Mashun, 2005:259).

Korpus atau data inti yang terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan metode agih dan padan, yakni dengan penentu 
internal dan luar bahasa (Sudaryanto, 1993:13; Djajasudarma, 
1993:53). Aplikasi metode agih dilakukan dengan menerapkan teknik 
distribusional, yakni teknik lesap dan teknik ganti unsur satuan 
lingual dalam sebuah konstruksi paribasa Bali (Langacker, 1972). 
Penerapan teknik lesap dan teknik ganti diharapkan menghasilkan 
deskripsi kualitatif atas keajegan konstruksi bentuk bladbadan, 
cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan. Selanjutnya, aplikasi 
metode padan dilakukan dengan teknik referensial-pragmatik. 
Pengaplikasian teknik ini untuk mengungkapkan deskripsi semantik 
dan interpretasi pragmatik dari betuk-bentuk paribasa Bali yang 
dikaji. Sebelum ditarik simpulan, hasil analisis dengan metode agih 
dan padan tersebut divalidasi dan diverifikasi oleh para pakar dan 
praktisi bahasa dan sastra Bali. Berdasarkan langkah terakhir inilah 
dirumuskan simpulan penelitian. 
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1.5 Organisasi Penyajian
 Penyajian buku referansi ini disusun atas tujuh bab. Pada Bab I 

dibahas secara singkat tentang latar belakang, fokus pengkajian dan 
permasalahan, tujuan, metode dan organisasi penyajian. Pada Bab 
II dibahas studi pustaka dan pijakan teoretis yang menjadi rujukan. 
Pustaka yang dikaji terkait dengan studi tentang paribasa Bali, khusunya 
yang berkaitan dengan bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan 
wewangsalan. Selanjutnya, pada sub landasan teori diuraikan teori-
teori semantik dan pragmatik yang dapat menjelaskan aspek-aspek 
semantik paribasa Bali tersebut. Selanjutnya pada Bab III – VI secara 
berturut-turut akan dibahas transposisi semantik bladbadan, aspek 
semantik cecimpedan, kegandaan makna cecangkitan, dan proses 
pemaknaan wewangsalan.  Pada Bab VII diuraikan Penutup. Pada 
bagian akhir buku ini akan disajikan referensi dan indeks. 
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BAB II
TEORI SEMANTIK YANG RELEVAN 

2.1 Kajian Paribasa Bali Sebelum Ini

B  ladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan 
termasuk ke dalam jenis-jenis paribasa Bali. Keempat jenis 
paribasa Bali ini memiliki frekuensi penggunaan yang cukup 

tinggi dalam masyarakat. Frekuensi penggunaannya yang cukup 
tinggi itu menunjukkan bahwa keempat konstruksi paribasa Bali 
tersebut hidup dan populer dalam masyarakat. Jenis-jenis paribasa 
tersebut umumnya digunakan dalam wacana kebudayaan. Oleh 
karena itu interpretasi semantisnya selalu melibatkan aspek budaya 
lokal (Bali).

Sebelum ini, telaah tentang bladbadan, cecimpedan, 
cecangkitan, dan wewangsalan sudah dilakukan oleh sejumlah 
pakar. Kajian-kajian yang dilakukan itu umumnya lebih menekankan 
pada aspek bentuk; sedangkan aspek semantisnya tidak menjadi 
prioritasnya. Berikut ini dipaparkan kajian para pakar tentang 
keempat jenis paribasa Bali tersebut.

Ginarsa (1985) menjelaskan bahwa bladbadan merupakan 
salah satu bentuk paribasa Bali yang menggunakan konstruksi 
morfologis diperpanjang. Perpanjanjangan konstruksi morfologis 
bladbadan umumnya menggunakan kombinasi prefiks {ma-} 
yang diikuti dengan diksi-diksi tertentu. Diksi-diksi yang dipilih 
merupakan parafrasa dari sebuah leksikal yang menjadi target. 
Untuk memperjelas konsep tersebut, berikut ini disajikan beberapa 
contoh proses pembentukan bladbadan. 
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Target leksikal Bentuk parafrasa Konstrusi bladbadan 
ngambul 
‘merajuk’

jempong bébék 
‘jambul’

majempong bébék

nyaratang 
‘membutuhkan’

kétél tanah
‘kendi = caratan’

makétél tanah

kuneng-kunengan
‘berkunag-kunang’

damar di abing
‘lampu di tebing = kunang-
kunang’ 

madamar di abing

nyékérin
‘menghina’

siap alas
‘ayam hutan =kékér’

masiap alas

mituturin
‘menasihati’

tunjung di tegal
‘tunjung di ladang= (bunga) 
tutur’

matujung di tegal

ngetuh
‘kering = merugi’

belus ilang 
‘basah yang hilang = tuh’

mabelus ilang

ilu
‘lama’

dakin kuping
‘kotorang telinga = tilu’

madakin kuping

 
Merujuk pada contoh-contoh di atas tampak jelas bahwa 

parafrasa terhadap sebuah leksikal sasaran merupakan tahap 
wajib pada proses pembentukan bladbadan.  Parafrasa dilakukan 
dengan mempertimbangkan kemiripan rangkaian bunyi (fonotatik) 
antara leksikal sasaran dengan makna denotasi dari konstruksi 
parafrasa.  Contoh, leksikal sasarannya, nyaratang ‘membutuhkan’; 
maka dipilih denotasi caratan yang diparafrasa menjadi kétél tanah 
sehingga menghasilkan konstruksi bladbadan makétél tanah. Pada 
proses penggunaan bladbadan, makna denotasi parafrasa tidak 
pernah disebutkan; sehingga yang nampak ke permukaan dari 
konstruksi bladbadan adalah maketel tanah, nyaratang.  Atas dasar 
proses itulah Sukrawati (1995) mengatakan bahwa bladbadan 
merupakan permainan bunyi; karena ada relasi kemiripan fonologis 
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antara leksikal sasaran dengan denotasi parafrasa. Hal inilah yang 
perlu dibuktikan lebih lanjut secara semantis. 

Kajian tentang cecimpedan juga dilakukan oleh Tinggen 
(1995). Pemerhati bahasa, aksara, dan sastra Bali ini mengidentifi-
kasi cecimpedan sebagai teka-teki yang umumnya diucapkan oleh 
ana-anak dan remaja. Menurutnya, berdasarkan strukturnya, ceci-
mpedan itu dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu cecimpedan alit-alit 
(anak-anak), cecimpedan biasa, dan cecangkriman atau cecimpedan 
yang diungkapkan melalui bait lagu. Dijelaskan, bahwa cecimpedan 
alit-alit menggunakan konstruksi kalimat pertanyaan pendek yang 
membutuhkan jawaban berupa kalimat pendek pula. Hubungan 
pertanyaan dengan jawaban diikat oleh persajakan. Untuk menjelas-
kan konsep Tinggen (1995) tersebut, berikut ini disajikan beberapa 
contoh cecimpedan alit-alit. 

Konstruksi cecimpedan alit-alit Alternatif jawaban
Apa cing dag?
‘Apakah cing dag itu?’

 Cicing medem di undag.
 ‘Anjing tidur di tangga’

Apa das pong?
‘Apakah das pong  itu?’

Tendas matopong
‘Kepala bertopi’

Apa na kok?
Apakah na kok itu?

Pengina ngatekok.
‘Induk ayam berkokok’

Apa pi tak?
Apakah pi tak itu?

Lelipi ngamah katak
‘Ular memangsa katak’

Apa dis bun?
Apakah dis bun itu?

Kedis masebun.
‘Burung bersarang’

Selain cecimpedan alit-alit, Tinggen (1995) pun meng-
identifikasi adanya cecimpedan biasa. Menurutnya, cecimpedan 
biasa digunakan oleh anak-anak yang berumur di atas 10 tahun; 
akan tetapi realitasnya, cecimpedan ini pun sering digunakan oleh 
orang dewasa, khususnya para seniman tradisional Bali. Oleh 
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praktisi bahasa Bali ini, ditunjukkan bahwa perbedaan mencolok 
antara cecimpedan alit-alit dengan cecimpedan biasa terletak 
pada konstruksi semantiknya. Pada cecimpedan alit-alit, proses 
semantiknya didasarkan pada persajakan; sedangkan proses 
semantik pada cecimpedan biasa tidak berdasarkan persajakan. 
Sayangnya, Tinggen (1995) belum menjelaskan proses semantik 
pada cecimpedan biasa. Untuk mempertegas konstruksi cecimpedan 
biasa, berikut ini disajikan beberapa contoh. 

Konstruksi cecimpedan biasa  Alternatif jawaban
Apaké anak cerik maid cacing?  jaum ‘jarum
‘Apakah itu anak kecil menarik cacing?’

Apaké anak cenik ngemu getih?  (jaja) klepon
‘Apakah itu anak kecil mengulum darah?’ (kue) klepon. 

Apaké anak cenik mroko?   ubad legu
‘Apakah itu anak kecil merokok?’  ‘anti nyamuk bakar’
  
Apaké anak cenik masaput agebog?  pusuh
‘Apakah itu anak kecil berselimut segulung’ ‘jantung pisang’

Mencermati contoh-contoh di atas, ada sesuatu yang sangat 
menarik dan menjadi kunci penjelasan tentang relasi bentuk 
dengan makna cecimpedan biasa, yakni penggunaan nomina anak 
yang bermakna ‘orang’. Secara semantik, penggunaan kata anak 
‘orang’ pada konstruksi cecimpedan biasa tersebut memunculkan 
pertanyaan yang sangat mendasar; yakni mengapa digunakan kata 
anak ‘orang’ sedangkan yang menjadi target cecimpedan itu adalah 
nomina dengan fitur semantik [-MANUSIA] atau nomina dengan 
fitur semantik [+SESUATU]? Jika logika semantis ini diikuti secara 
konsisten, contoh-contoh cecimpedan biasa di atas seharusnya 
dikonstruksi dengan kalimat seperti berikut ini. 

Apaké ento ane cerik maid cacing?   
‘Apakah itu yang kecil menarik cacing?’
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Apaké ento ane cenik ngemu getih?   
‘Apakah itu yang kecil mengulum darah?’   

Apaké ento ane cenik mroko?    
‘Apakah itu yang kecil merokok?’     
  
Apaké ento ane cenik masaput agebog?   
‘Apakah itu yang kecil berselimut segulung’   

Bentuk cecimpedan lain yang dibahas oleh Tinggen (1995) 
adalah cecangkriman; yakni cecimpedan yang dituangkan menjadi 
bait atau syair lagu. Dalam kajian itu pun belum dijelaskan proses 
semantik yang terjadi pada cecangkriman. Tinggen (1995) hanya 
mencantumkan arti dari setiap cecangkriman; proses-proses kognitif 
hingga menghasilkan interpretasi semantik tidak dijelaskannya. 
Berikut ini disajikan contoh cecangkriman. 

Konstruksi cecangkriman   Terjemahan  
Berag landung     kurus tinggi
ngelah panak cenik liu  memiliki anak kecil banyak
méméné slélégang  ibunya disandarkan
panakné jejek enjekin  anaknya diinjak-injak
menék tuun   naik turun
méméné gelut gisiang  ibunya dipeluk dipegang

 Jawabab dari cecangkriman ini adalah jan ‘tangga’

Mencermati kajian cecimpedan yang dilakukan Tinggen (1995) 
tersebut tampaknya difokuskan pada aspek fungsi. Menurutnya, 
cecimpedan digunakan untuk ‘mengasah’ otak serta mengungkap 
kekayaan kosakata anak-anak. Sayangnya, kajian yang dilakukannya 
belum menjelaskan proses pembentukan dan proses semantiknya. 
Untuk memenuhi kekosongan itulah, buku referensi ini dipubliasikan. 

Selaian bladbadan dan cecimpedan, dalam bahasa Bali pun 
dikenal cecangkitan. Simpen (2010) mengatakan, cecangkitan 
itu kalimat yang ambiguitas. Karena keambiguitasannya itulah 
cecangkitan sering diinterpretasi secara berbeda oleh pelibat. 
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Adanya perbedaan interpretasi tersebut mengakibatkan terjadinya 
perbedaan penafsiran terhadap makna cecangkitan. Selanjutnya, 
perbedaan penafsiran makna cecimpedan tersebut dapat 
menimbulkan kelucuan. Oleh karena itu, Simpen (2010) menegaskan 
bahwa cecangkitan umumnya digunakan untuk bergurau. Terkait 
dengan cecangkitan ini, ada dua pandangan yang berbeda. Tinggen 
(1995) dan Ginarsa (1985) berpendapat bahwa cecangkitan itu sama 
dengan raos ngémpélin ‘kalimat bermakna ganda’. Penyamaan 
cecangkitan dan raos ngémpélin bertumpu pada aspek semantik. 
Baik cecangkitan maupun raos ngémpélin, keduanya menimbulkan 
kegandaan makna. Sebaliknya, Simpen (2010) dan Aridawati (2014)  
berpandangan bahwa cecangkitan tidak persis sama dengan raos 
ngémpélin. Mereka berpendapat bahwa perbedaan cecangkitan 
dengan raos ngémpélin terletak pada sumber keambiguitasannya. 
Keambiguitasan cecangkitan disebabkan oleh struktur kalimat; 
sedangkan keambiguitasan raos ngémpélin bersumber dari pilihan 
kata yang digunakan.  Merujuk pada pandangan Simpen (2010) 
dan Aridawati (2014) itu, tampaknya mereka sependapat bahwa 
raos ngémpélin merupakan keambiguitasan yang disebabkan oleh 
penggunaan kata yang bermakna lebih dari satu.  Bahwa benar 
dalam setiap bahasa ditemukan sejumlah kata yang memiliki makna 
lebih dari satu;  dalam kajian semantik leksikal disebut polisemi 
(Arnawa, 2008; Bandana, dkk., 2002; Kridalaksana, 1993). Dalam 
bahasa Bali, misalnya, ditemukan sejumlah kata yang berpolisemi, 
baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk turunan, seperti 
berikut ini.

     
bulan :  1. bulan, planet bumi;
  2. satuan durasi waktu selama 35 hari 
caket :  1. alat (gunting) pembelah pinang;
 :  2. jepit
déngdéng :  1. jemur;
    2. dendeng ‘daging dikeringkan’
pacek :  1. tusuk;
  2. paku (besi)
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pamereman :  1. alat untuk membuat beram;
   2. tempat tidur (ragam hormat) 

Kepolisemian kata tidaklah menimbulkan keambiguitasan 
karena penggunaannya selalu terikat pada struktur morfosintaksis 
dan konteks kalimat.  Kepolisemian merupakan ranah semantik 
leksikal; sedangkan keambiguitasan atau ketaksaan makna  
berada pada ranah sintaksis. Jadi, keambiguitasan kalimat tidak 
disebabkan oleh kepolisemian kata, tetapi dipicu oleh struktur 
morfosintaksinya.  Berdasarkan konsep semantik leksikal tersebut, 
dapat dipastikan bahwa baik cecangkitan maupun raos ngémpélin 
keduanya merupakan kalimat bermakna ganda (ambigu atau taksa). 
Oleh karena itu, secara semantis cecangkitan dan roas ngémpélin 
merupakan paribasa Bali yang sejenis.  Karena merujuk pada 
paribasa Bali yang sejenis, dalam buku kecil ini akan digunakan 
terminologi cecangkitan. Untuk memberikan pemahaman yang 
lebih konkret, berikut ini disajikan contoh cecangkitan. 

Pandangé        ento  tusing    dadi                    arit. 
Rumput-det      itu    neg       boleh/menjadi    sabit

Berdasarkan pengglosan tersebut, adverbial dadi merupakan 
kata polisemi.  Dalam bahasa Bali, kata dadi memiliki dua makna, 
yaitu: 1. boleh; 2.  menjadi (Warna, dkk., 1978:141). Akan tetapi, 
jika kata dadi itu dilepaskan dari konteks kalimat, akan tidak 
menimbulkan keambiguitasan. Jadi, keambuitasan cecangkitan 
dipicu oleh konstruksi morfosintaksis, bukan faktor kepolisemian 
leksikal.  Jika ingin menghindarkan keambiguitasan, kalimat ‘Padange 
ento tusing dadi arit’ (contoh cecangkitan di atas)  dapat dikonstruksi 
dengan mengaplikasi kiadah morfosintaksis yang berbeda sehingga 
dihasilkan konstruksi kalimat yang berbeda pula, misalnya, seperti 
berikut ini. 

a. Padangé           ento  tusing   dadi                   kaarit.
    Rumput-det     itu     neg       boleh/menjadi   pasif-sabit
    ‘Rumput itu tidak boleh disabit’
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b. Tusing    dadi      ngarit            padangé         ento!
     neg        boleh     aktif-sabit     rumput-det    itu
     ‘Tidak boleh menyabit rumput itu’

c. Padangé         ento   tusing     dadi      anggon           arit.  
    rumput-det    itu       neg        boleh     pakai-pasif     sabit
    ‘Rumput itu tidak bisa dipakai sabit’

Berdasarkan analisis di atas, cecangkitan merupakan 
upaya pengambiguitasan makna kalimat melalui permainan 
kaidah morfosintaksis. Permainan kaidah morfosintaksislah 
yang menyebabkan cecangkitan Pandangé ento tusing dadi 
arit menimbulkan keambiguitasan makna. Dengan konstruksi 
morfosintaksis seperti itu, contoh cecangkitan di atas  dapat 
dimaknai (1) ‘Rumput itu tidak boleh disabit’; (2) ‘Rumput itu tidak 
bisa menjadi sabit’. Perbedaan interpretasi semantis inilah sering 
dimanfaatkan oleh para seniman tradisional untuk membangkitkan 
kelucuan. 

Selain ‘permainan’ morfosintaksis, ditemukan pula 
cecangkitan yang bertumpu pada paraton (intonasi, tekanan, 
nada). ‘Permainan’ paraton digunakan untuk menimbulkan 
keambiguitasan; seperti contoh  cecangkitan berikut ini.

Umahé gedé matingkat ané misi anténa parabola bin jagana teken 
satpam ento 
nyén ngelah?
‘Rumah besar bertingkat yang berisi antena parabola serta dijaga 
satpam itu 
siapa punya?’

Keambiguitasan makna cecangkitan ini disebabkan 
‘permainan’ paraton. Berdasarkan modusnya, cecangkitan tersebut 
berbentuk kalimat tanya. Dalam penggunaan lisan, khususnya dalam 
seni pertunjukan tradisional, pelibat sering mempermainkannya 
melalui aspek paraton. Jika kalimat tersebut diucapkan dengan 
nada datar dan diakhir intonasi tanya biasa (nada turun) maka akan 
diinterpretasi sebagai pertanyaan. Akan tetapi, jika kalimat tanya 
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itu diucapkan dengan tekanan yang lebih keras disertai nada tanya 
yang lebih panjang, maka akan diinterpresi sebagai pengakuan 
kepemilikan (posesif). Permainan  paraton itulah yang sering 
dimanfaatkan untuk menghasilkan wacana humor.  

Jenis paribasa Bali yang juga populer dalam masyarakat 
adalah wewangsalan. Seperti halnya bladbadan, cecimpedan, dan 
cecangkitan, wewangsalan pun sering digunakan dalam wacana 
kebudayaan. Tinggen (1995) dan Simpen (2010) berpandangan 
bahwa wewangsalan identik dengan pantun kilat; yakni bentuk 
puisi lama yang terdiri dari dua baris dan bersajak a – a (Depdiknas, 
2001:827). Simpen (2010) menegaskan bahwa baris pertama 
wewangsalan merupakan sampiran dan baris kedua merupakan arti 
sebenarnya; seperti contoh berikut ini. 

Wewangsalan   Terjemahan 
Cekcek poléng, temisi bengil  Cicak loreng, siput-pohon kotor
Desek ngeréng, gisi nengil  Didesak berteriak, dipegang diam

Nyekjek padang pesu lindung Menginjak-injak rumput keluar belut
Betek basang pesu kidung  Perutnya kenyang keluar nyanyiannya

Kamen batik maperada  Kain batik berperada
Bakal tidik tuara ada  Yang akan dimakan tidak ada

Persoalan yang belum dijelaskan dalam kajian-kajian itu, 
bagaimanakah proses-proses semantik pada wewangsalan itu ter-
jadi? Instrumen apa yang menjadi landasan pemaknaan pada we-
wangsalan? Bahwa benar, unsur sampiran dan isi dalam wewang-
salan diikat oleh persajakan; lalu bagaimana menjelaskan bahwa 
persajakan itu menjadi landasan pemaknaannya? Aspek-aspek se-
mantik wewangsalan itulah yang akan dibahas dalam buku kecil ini.  

2.2 Teori Semantik yang Relevan 
Semantik, baik semantik leksikal maupun grmatikal,  

merupakan teori utama yang dijadikan pijakan dalam analisis 
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paribasa Bali ini. Dalam beberapa aspek, penguatan analisis pun 
didasarkan pada konsep-konsep pragmatik. Sesungguhnya, ada 
relasi kuat antara teori semantik dengan pragmatik. Semantik 
berfokus pada telaah makna secara internal; sedangkan pragmatik 
merupakan telaah makna secara eksternal. Jadi, semantik dan 
pragmatik merupakan cabang linguistik yang kajiannya berfokus 
pada aspek makna tetapi dari sudut pandang yang berbeda 
(Grundy, 2000; Leech, 1983; Levinson, 1989; Wijana, 1996). Sebagai 
kajian internal bahasa, semantik berupaya menjelaskan makna 
suatu bentuk linguistik dengan bertumpu pada aspek leksikal dan 
gramatikal; faktor penjelasanya adalah komponen bahasa itu sendiri. 
Sebaliknya, sebagai kajian bahasa yang bertumpu pada variabel 
eksternal, pragmatik berupaya  menjelaskan makna suatu bentuk 
linguistik dengan mempertimbangkan aspek-aspek non-bahasa 
yang berpengaruh; seperti: variabel pelibat, konteks, norma sosial, 
dan lain-lain. Penjelasan pragmatik ini sangat penting karena sering 
ditemukan data bahwa aspek makna dari suatu bentuk linguistik 
tidak dapat dijelaskan dengan teori semantik; seperti contoh dialog 
antara ayah – anak berikut ini. 

I Bapa
‘Ayah’

: Putu, suba peteng; mani kel masuk. 
‘Putu, sudah malam; besok akan bersekolah’

I Pianak
‘Anak’

: Inggih Pa. 
‘Iya Pak’.

Jika dialog itu dicermati, ujaran I Bapa tersebut bermodus 
kalimat pernyataan. Secara struktural, kalimat pernyataan berfungsi 
untuk menyampaikan informasi yang dapat bernilai benar maupun 
salah. Akan tetapi, dalam konteks dialog tersebut, maksud I Bapa 
bukanlah untuk menginformasikan bahwa saat itu hari sudah larut 
malam; bukan pula ingin mengingatkan I Pianak bahwa esok hari 
akan bersekolah, tetapi untuk ‘memerintahkan’ agar I Pianak (Putu) 
segera menghentikan aktivitasnya, lalu tidur untuk beristirahat. 
Dalam konteks ini, terjadi ketidaksesuaian modus kalimat dengan 
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fungsinya; yakni, modus pernyataan difungsikan untuk memerintah 
(direktif). Untuk menjelaskan jenis data linguistik seperti contoh 
tersebut dibutuhkan kajian dalam perspektif pragmatik. 

2.2.1 Semantik: Kajian tentang makna
Dalam kajian ini, teori semantik menjadi pijakan pokok. Oleh 

karena itu, konsep-konsep dasar tentang semantik perlu dipaparkan 
lebih awal. Pemahaman hakikat semantik menjadi landasan untuk 
memahami konsep lain yang terkait. Secara umum, semantik 
dinyatakan sebagai cabang linguistik yang berfokus pada kajian 
makna (Gudai,1989; Leech, 1981; Parera, 1990). Dikaitkan dengan 
studi linguistik, Owens (1992) menjelaskan bahwa bahasa dapat 
ditelah melalui tiga komponen, yakni bentuk, isi, dan penggunaannya. 
Selanjutnya, pakar ini menjelaskan bahwa ada tiga cabang linguistik 
yang kajiannya berfokus pada komponen bentuk, yakni fonologi, 
morfologi, dan sintaksis. Fonologi mencakup dua hal, yakni fonetik 
dan fonemik. Subcabang fonetik menelaah proses pembentukan 
bunyi bahasa dengan organ-organ alat ucap, sedangkan subcabang 
fonemik mengidentifikasi fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda 
arti.  

Selain melalui kajian fonologis, aspek bentuk bahasa pun 
ditelah melalui cabang linguistik morfologi. Kajian morfologi 
difokuskan pada aspek bentuk dan pembentukan kata. Dalam 
bidang ini akan diuraikan hakikat dan klasifikasi morfem, hakikat 
dan klasifikasi kata, serta proses dan kaidah pembentukan kata 
polimorfemis; seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, abrevasi, 
perubahan interen, derivasi zero, suplisi dan derivasi balik (Arnawa, 
2008; Kridalaksana, 1996). Selanjutnya, cabang linguistik sintaksis 
menelaah aspek bentuk bahasa yang berfokus pada kalimat. Pada 
cabang ini akan didentifikasi pola-pola dasar kalimat, satuan-
satuan kalimat, kaidah pembentukan kalimat. Dengan demikian, 
kajian aspek bentuk bahasa merupakan telaah tentang aspek 
ketatabahasaan (gramatikal) pada setiap bahasa. 
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Merujuk konsep teori linguistik struktural (Saussure, 1988; 
Bloomfield, 1995), bahwa selain terdiri dari bentuk, bahasa pun 
terdiri dari makna (isi). Jika aspek bentuk ditelaah dari fonologi, 
morfologi, dan sintaksis, maka aspek isi ditelaah melalui cabang 
linguistik, yakni, semantik. Melalui kajian semantik akan dibahas 
aspek-aspek makna, seperti: relasi makna, komponen dan medan 
makna, jenis-jenis makna, perubahan makna dan lain-lain.  
Selanjutnya, bahasa sebagai fakta sosial, selain ditelaah dari aspek 
bentuk – makna, juga dapat ditelaah dari sisi penggunaannya. Cabang 
linguistik yang berfokus pada kajian penggunaan bahasa adalah 
pragmatik. Kajian pragmatik akan difokuskan pada relasi bentuk – 
maksud dalam perspektif ekstralingual; artinya variabel penjelas 
terhadap relasi  bentuk – maksud  bukan didasarkan pada aspek 
gramatikal tetapi berdasarkan variabel sosial penggunaan bahasa. 
Dengan penjelas variabel ekstralingual, linguis dapat menjelaskan 
perbedaan kalimat dengam maksud penggunaannya. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, semantik merupakan bagian integeral dari 
studi linguistik yang berfokus pada pengkajian aspek isi atau makna.  
Relasi kajian komponen bahasa itu, oleh Owens (1992) dan Arnawa 
(2008) divisualkan seperti berikut ini. 

Bagan 2 : Kajian Komponen Bahasa
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Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa semantik 
merupakan cabang linguistik yang menelaah aspek makna dari 
suatu ekspresi bahasa. Lalu, apakah makna itu? Untuk menjelaskan 
hakikat makna, kembali diawali dengan pandangan Saussure (1988) 
bahwa bahasa merupakan sistem tanda yang menyatukan konsep 
dengan citra akustis. Dengan merujuk padangan Owens (1992), 
citra akustis merupakan aspek bentuk bahasa. Jika citra akustis itu 
telah menghilang dan meninggalkan pendengaran pelibat maka 
yang tertinggal adalah kesan memori dalam ingatan. Kesan memori 
yang ditinggalkan citra akustis itulah sesungguhnya makna. Oleh 
Saussure, citra akustis itu disebut tanda dan kesan memori disebut 
petanda. Jadi, tanda merupakan aspek bentuk bahasa, sedangkan 
petanda merupakan aspek isi atau makna. 

Selanjutnya, pandangan Saussure tentang sistem tanda 
delaborasi oleh Ogden dan Richards (1923) melalui konsep segitiga 
makna (Chaer, 1990; Parera, 1990). Menurut pakar tersebut, 
bahasa sebagai sitem tanda terdiri dari tiga unsur, yaitu symbol, 
reference, dan referent. Symbol merupakan bentuk bahasa yang 
diekspresikan melalui kata atau kelompok kata. Symbol digunakan 
untuk mengungkapkan pikiran atau konsep. Pikiran atau konsep 
dari sebuah symbol disebut reference. Selanjutnya, pikiran atau 
konsep tersebut merujuk pada sesuatu yang bersifat esktralingual. 
Rujukan ekstralingual inilah disebut referent. Misalnya, kata  kursi 
digunakan untuk menyatakan pikiran atau konsep tentang ‘tempat 
duduk yang memakai sandaran’.  Konsep tentang ‘tempat duduk 
memakai sandaran itu’ dirujukkan pada  suatu benda. Jika contoh ini 
divisualkan dalam segitiga makna Ogden dan Richards, akan tampak 
seperti berikut ini. 

 



Nengah Arnawa

22

Bagan 3. Segitiga Makna Odgen dan Richards

Berdasakan kerangka berpikir yang dikemukakan Odgen dan 
Richards tersebut, makna  dapat didefinisikan sebagai relasi symbol 
dengan reference dan referent. Konsep segitiga makna ini, seakan-
akan menyatakan bahwa sitem semantik dalam suatu bahasa 
memiliki sifat hubungan satu – satu – satu; artinya satu symbol,  satu 
refrence, dan satu referent.  Jika relasi segitiga makna itu diyakini 
sebagai konsep universal tentang makna, maka muncul persoalan 
yang sangat fundamental; yakni ketidakmampuan segitiga itu 
menggambarkan kata abstrak, kata bersinonim, dan kata yang 
berpolisemi. Kata abstrak atau non referensial, seperti tresna ‘cinta’, 
jegég ‘cantik’, dueg ‘pandai’ tidaklah punya referent. Lalu, apa yang 
harus diisi pada sudut kanan bawah? Demikian pula dengan kata yang 
bersinonim; yang memiliki beberapa symbol untuk menggambarkan 
satu reference. Apakah pada sudut kiri bawah segitiga itu harus 
diisi semua kata yang bersinonim? Hal yang sama pun terjadi pada 
kata yang berpolisemi, yakni satu symbol yang memiliki beberapa 
reference. Apakah semua reference harus ditempatkan pada sudut 
atas segitiga itu? Lalu bagaimana dengan referent-nya? Bukankah 
setiap reference mengacu pada satu referent? Haruskah semua 
referent-nya dicantumkan pada sudut kanan bawah segitiga itu? 
Terlepas dari kontribusi konseptual yang diungkapkan melalui 
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visualisasi segitiga makna itu, tampaknya, makna perlu didefinisikan 
dari sudut pandang yang berbeda. 

Berkaitan dengan pandangan Saussure (1988) bahwa bahasa 
merupakan sistem tanda yang terdiri dari signifiant dan signifie. 
Saussure tidak mengaitkan bahasa dengan referent.  Sejalan dengan 
ini,   Ullmann (1977) dan Chaer (1990)  mengatakan bahwa referent 
bukanlah objek linguistik. Referent merupakan esktralinguistik. 
Dengan merujuk pandangan ketiga pakar linguistik tersebut maka 
konsep makna yang lebih universal adalah dengan meniadakan 
wilayah sudut kanan bawah pada segitiga makna Ogden dan 
Richards itu; sehingga yang tersisa hanyalah relasi symbol dengan 
reference. Pemertahanan relasi symbol dengan reference untuk 
mendefinisikan makna karena diyakini bahwa semua symbol 
memiliki relasi dengan reference. Sifat reasional symbol dengan 
reference bisa satu symbol – satu reference; bisa pula satu symbol 
berelasi dengan beberapa reference, seperti pada fenomena 
polisemi; sebaliknya, bisa pula beberapa symbol berelasi dengan 
satu reference, seperti pada fenomena sinonimi.  Merujuk konsep 
ini, maka makna dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik 
antara symbol dengan reference atau hubungan tanda dengan 
pengertiannya. Jika hubungan relasional itu divisualkan maka, 
makna dapat digambarkan seperti berikut ini. 

                            Bagan 3. Visualisasi Makna

Seperti telah ditegaskan sebelum ini, sekali lagi, bahwa 
makna merupakan hubungan timbal balik antara tanda dengan 
pengertiannya. Sifat hubungan tanda dengan pengertiannya tersebut 

Tanda

 Pengertian
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menghasilkan beberapa pendekatan terhadap makna. Frawley 
(1992) memaparkan lima pendekatan terhadap makna, yakni: 
makna sebagai pengertian, makna sebagai bentuk logika, makna 
dalam konteks penggunaan, makna dalam budaya, dan makna 
sebagai struktur konseptual. Kelima pendekatan terhadap makna 
tersebut dijadikan pijakan untuk menjelaskan aspek-aspek semantik 
paribasa Bali, khususnya bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan 
wewangsalan. 

2.2.2 Komponen dan Struktur Semantik 
Makna sebuah kata buknalah dari unsur tunggal yang 

tidak bisa dianalisis. Akan tetapi, makna sebuah kata  merupakan 
kombinasi dari beberapa komponen semantik yang tersusun secara 
hirarkis, dari fitur semantik yang paling generik hingga yang paling 
spesifik. Oleh karena itu, makna kata dapat diuraikan atau diturunkan 
menjadi komponen-komponen semantik hingga komponen terkecil. 
Setiap komponen semantik merupakan ciri pembeda makna kata 
(Leech, 1981). Untuk menjelaskan konsep ini, disajikan contoh 
berikut ini. 

bapa ‘ayah’   mémé ‘ibu’ 

Berdasarkan contoh analisis komponen makna tersebut, 
dapat diketahui bahwa ciri pembeda makna kata bapa’ayah’ dengan 
mémé ‘ibu’ terletak pada komponen semantik jenis kelamin. Dengan 
memperhatikan fitur-fitur semantiknya, kata bapa bermakna orang 
dewasa berjenis kelamin laki-laki dan telah menikah. Sebaliknya, 
kata mémé bermakna orang dewasa berjenis kelamin yang bukan 
laki-laki (= perempuan) dan telah menikah. Prosedur kerja analisis 
komponen makna seperti ini disebut analisis oposisi fitur semantik 
biner (Leech, 1981; Chaer, 1990). Disebut oposisi fitur semantik 
biner karena pemilahan penciri komponen semantik selalu dilakukan 
secara berkontras antarpasangan kata.  Untuk menjelaskan konsep 
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ini, dapat dilihat pada komponen jenis kelamin antara kata bapa dan 
mémé di atas. Pada kata bapa terdapat komponen fitur semantik 
laki-laki sedangkan pada kata mémé tidak memiliki fitur semantik 
laki-laki. Dengan prinsip analisis oposisi biner, ketiadaan fitur 
semantik laki-laki dapat diinterpretasi sebagai perempuan; laki-laki 
berkontras dengan perempuan. 

Dengan merujuk pandangan Chaer (1990); Leech (1981); dan 
Parera (1990) serta mengkombinasikannya dengan prinsip analisis 
makna asali dari Wierzbicka (1996) dan Arnawa (2017b), prosedur 
kerja analisis komponen semantik dapat dirinci seperti berikut ini.

a. Tentukan pasangan kata yang akan didekomposisi, dengan  
kriteria pasangan kata itu, secara intuitif, memiliki hubungan 
semantis.  

b. Tentukan komponen-komponen semantik yang akan 
dioposisikan (dikontraskan). Komponen-komponen semantik 
disusun hierarkis dari yang paling generik hingga ke yang 
paling spesifik.

c. Lakukan pemarkahan pada setiap komponen semantik 
antarkata. Jika komponen semantik tertentu dimiliki oleh 
suatu kata maka diisi dengan tanda tambah (+); sebaliknya 
apabila tidak memiliki komponen tersebut diberi tanda kurang 
(-). 

d. Lakukan parafrasa makna kata berdasarkan ciri komponen 
semantik yang dimiliki. Pemarafrasaan dilakukan dengan 
mengikuti kaidah morfo-sintaksis. 
Komponen-komponen semantik kata berkonsekuensi 

gramatikal (Allan, 2001). Komponen-komponen semantik kata 
menentukan batasan-batasan sintaksisnya (Arnawa, 2016b). 
Komponen semantik kata menjadi dasar pemolaan hubungan 
antarkata dalam satuan sintagmatik. Relasi komponen semantik 
kata dengan pola sintaksisnya merupakan hakikat struktur semantik. 
Jadi, ada relasi yang sangat kuat antara komponen dengan struktur 
semantik.  
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Terkait dengan konsep struktur semantik ini, Chafe (1970) 
dan Tampobolon (1988) menjelaskan bahwa struktur semantik 
kalimat ditentukan oleh komponen semantik verba dan nomina, 
dua kategori kata yang menjadi unit inti kalimat. Merujuk konsep 
ini, kegramatikalan kalimat ditentukan oleh kesesuaian komponen 
semantik verba dan nomina kalimat tersebut. Untuk mejelaskan 
konsep ini, disajikan contoh analisis berikut ini. 

maca ‘membaca’ 

Berdasarkan komponen fitur semantiknya, verba maca 
‘membaca’ membutuhkan dua nomina. Nomina pertama dengan 
fitur semantik [+INSAN] yang dipetakan sebagai pelaku. Nomina 
kedua dengan fitur semantik [+HURUF] yang dipetakan sebagai 
tema. Berdasakan struktur semantik verba maca tersebut, dapat 
dihasilkan kalimat dalam bahasa Bali, antara lain, seperti berikut ini.

a. I Bapa maca buku.
 ‘Bapak membaca buku’

b. Pak Guru maca koran. 
 ‘Pak Guru membaca koran’

c. I Kaki maca lontar.
 ‘Kakek membaca lontar’. 

Sebaliknya, verba maca tidak dapat dipasangkan dengan 
nomina yang berfitur semantik [-INSAN] dan [-HURUF], seperti 
contoh kalimat berikut ini. 

d. *Togogé ento maca buku.
 *Patung itu membaca buku

e. *Ada sampi maca koran
 *Ada sapi membaca koran

f. *I Putu maca durén
 *Putu membaca durian
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Kalimat (d – f) diyatakan tidak gramatikal, meskipun secara 
formal kelengkapan fungsi sintaksinya terpenuhi; seperti adanya 
unsur subjek, predikat, dan objek pada kalimat tersebut. Akan 
tetapi hubungan subjek dengan objeknya tidak logis. Ketidaklogisan 
hubungan itu dibuktikan dengan ketidaksesuaian fitur semantik 
verba dan nomina pada kalimat-kalimat tersebut. Jadi, komponen 
semantik kata berkaitan erat dengan struktur semantik dan 
menentukan kegramatikalan konstruksi kalimat. Namun demikian, 
dalam konteks-konteks tertentu, penyimpangan struktur semantik 
masih dimungkinkan asalkan penyimpangan itu dapat dijelaskan 
dengan logika analogi; seperti contoh berikut ini. 

g. I Kaki bisa maca garis tangan. 
 ‘Kakek bisa membaca garis tangan’

Pada kalimat (g), verba maca tidaklah bermakna denotasi, 
tetapi bermakna konotatif. Dalam konteks makna konotatif 
diperankanlah logika analogi. Logika analogi itu dimungkinkan karena 
fitur semantik [+HURUF] berkaitan dengan goresan bermakna, 
yang memiliki kemiripan aktual dengan goresan pada tangan. Oleh 
karena adanya kemiripan itu dimungkinakan terjadinya analogi 
induktif, sehingga kalimat (g) dapat diterima dan lazim digunakan. 
Artinya, ‘membaca’ garis tangan diinterpretasi sebagai kegiatan 
‘menafsirkan makna goresan pada tangan’. 

2.2.3 Pragmatik: Makna dalam penggunaan bahasa
Levinson (1989) menegaskan bahwa semantik merupakan 

kajian tentang makna; sedangkan pragmatik sebagai kajian 
penggunaan bahasa. Meskipun berbeda pendekatan, semantik dan 
pragmatik saling berkaitan. Keterkaitannya adalah kedua cabang 
linguistik itu menelaah aspek aspek makna. Jika semantik menelaah 
aspek makna secara internal, maka pragmatik menelaah aspek 
makna secara eksternal; sehingga kedua cabang linguistik ini saling 
melengkapi analisis (Wijana, 1996). 
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Selain semantik, konsep-konsep pragmatik sangat dibutuhkan 
agar bisa menjelaskan secara komprehensif fenomena makna pada 
paribasa Bali. Dalam pengkajian ini, teori pragmatik digunakan 
untuk menjelaskan konstruksi-konstruksi paribasa Bali yang tidak 
bisa dijelaskan dengan teori semantik. Fakta lingual menunjukkan 
bahwa banyak konstruksi paribasa Bali yang ‘menyimpang’ dari 
teori semantik gramatikal; sebagai contoh pada bladbadan berikut 
ini. 

Mabatis    bébék,  ngépélin       munyin             cainé. 
akt-kaki    itik      akt-tempel    ujaran-poss     kamu(laki)-det
Berkaki itik,  melekati  ujaranmu
‘Ucapanmu bermakna ganda’     

Teori semantik struktural tidak bisa menjelaskan secara 
tuntas  fenomena makna penggunaan bladbadan itu. Untuk 
menuntaskannya diperlukan sudut pandang dari luar bahasa. 
Pelibatan sudut pandang luar bahasa untuk menjelaskan makna 
ujaran seperti itu disebut pragmatik. 

Terkait dengan teori pragmatik, konsep yang memiliki 
relevansi tinggi dalam kajian ini adalah implikatur percakapan. 
Levinson (1983); Nababan (1987), dan Arnawa (2009) menegaskan 
bahwa implikatur percakapan merupakan upaya menerangjelaskan 
perbedaan yang diujarkan dengan yang dimaksudkan. Mengapa 
seorang penutur menggunakan ujaran yang tidak linier dengan 
maksudnya? Mengapa pelibat memahami maksud pembicaraan 
meskipun diucapkan dengan ujaran yang berbeda? Untuk 
menuntaskan persoalan penggunaan bahasa itu dibutuhkan 
penjelasan fungsional atas fakta-fakta linguistik yang tidak bisa  
dijelaskan dengan pendekatan semantik gramatikal. Penjelasan 
fungsional itu diharapkan berhasil menguraikan maksud-maksud 
ujaran secara lebih eksplisit (Arnawa, 2016a).  
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BAB III
ASPEK SEMANTIK BLADBADAN

3.1 Hakikat dan Bentuk Bladbadan

Bladbadan merupakan salah satu paribasa Bali yang memiliki 
frekuensi penggunaan cukup tinggi. Bladbadan banyak 
ditemukan dalam dialog pemenntasan teater tradisional, 

seperti: drama gong dan bondrés ‘lawak tradisional’. Selain itu, 
bladbadan pun sering ditemukan dalam pentas wayang kulit, lagu 
pop Bali, cerpen berbahasa Bali, serta dalam geguritan ‘tembang’. 
Popularitas bladbadan dalam masyarakat mendorong perlunya 
pengkajian sehingga fenomena lingual ini dapat lebih dipahami; 
terlebih lagi bladbadan merupakan fenomena lingual yang unik 
karena hanya ditemukan pada bahasa Bali. 

Oleh para pakar bahasa Bali, seperti (Ginarsa, 1985), Tinggen 
(1995), Sukrawati (1995), istiah bladbadan dikatakan berasal 
dari kata badbad (ulur), yang secara harfiah bermakna ‘menjadi 
panjang’. Selanjutnya, kata badbad itu mengalami proses afiksasi 
melalui penambahan infiks {-el-} yang berfungsi sebagai pembentuk 
verba pasif sehingga terbentuklah kata beladbadan yang bermakna 
‘dibuat menjadi panjang atau dipanjangkan’. Lalu, melalui proses 
sinkop, yakni penghilangan fonem di tengah kata, maka vokal /e/ 
pada suku kata be- hilang sehingga terbentuklah kata bladbadan.  

Pertanyaan selanjutnya adalah, apanya yang dipanjangkan? 
Pertanyaan ini secara implisit dijawab para pakar bahasa Bali, bahwa 
yang dipanjangkan itu adalah bentuk atau konstruksi linguistiknya. 
Simpulan itu ditetapkan berdasarkan pendapat para pakar bahwa 
bladbadan terdiri dari tiga komponen, yakni giing (kerangka), 
arti sujati (makna sebenarnya) dan suksemanipun (maksud). 
Pemanjangan konstruksi linguistik bladbadan dilakukan dengan 
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memparafrasa leksikal tumpuan menjadi giing (kerangka), seperti 
contoh berikut ini. 

Giing  Arti sujati  Suksemanipun
(kerangka) (makna sebenarnya) (maksud)
berem pakeh kécap kocap 
‘beram asin’ ‘kecap’ ‘konon’
ngesodin pangarga tawahin tawah-tawah
‘menurunkan harga’     ‘menawar’ ‘aneh’
muanin jangér kécak kocak
‘lakinya tari janger’ ‘kecak’ ‘kacau’

Contoh penggunaanya dalam kalimat, sebagai berikut.
Berem pakeh, kocap gegodane luih; ngesodin pangarga, tawah-
tawah pacang panggih; muanin janger ngardi kocak. 
‘Beram asin, konon godaanya keras; menurunkan harga, yang aneh-
aneh akan ditemui; lakinya penari janger, menyebabkan kacau 
(Gunarsa, 1985). 

Mencermati contoh penggunaan bladbadan dalam kalimat, 
tampak jelas bahwa komponen arti sujati (makna sebenarnya) 
tidak nampak dalam struktur kalimat; tetapi merupakan bagian 
dari struktur kognitif ketika memproduksi dan memahami maksud 
bladbadan. 

Keunikan bladbadan, mendorong banyak pakar dan pemerhati 
bahasa Bali mengkajinya. Sebelum ini, bladbadan sudah cukup sering 
dikaji. Sukrawati (1995), misalnya, mengatakan bahwa bladbadan 
merupakan permainan bunyi. Pendapat tersebut dikemukakan 
karena adanya persajakan antara maksud dengan leksikal tumpuan. 
Simpulan Sukrawati (1995) tersebut merupakan penguatan dari 
pandangan-pandangan pemerhati sebelumnya, seperti Tinggen 
(1995) dan Simpen (2010).  Untuk mengongkretkan pandangan 
tersebut, berikut ini disajikan beberapa contoh bladbadan.

Giing  Arti sujati  Suksemanipun
(kerangka) (makna sebenarnya)(maksud)
nasi puun entip                            ngintip
‘nasi gosong’ ‘kerak’ ‘mengintip’
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nyuh manyahnyah saur     saurin
‘kelapa disangrai’ ‘bumbu kelapa’    ‘jawablah’
dasa kén abidang  solas  olasin
‘sepuluh tambah selembar’  ‘sebelas’ ‘kasihanilah’

Mencermati contoh-contoh di atas, memang benar, tampak 
adanya kemiripan bunyi antara leksikal tumpuan pengungkap makna 
sebenarnya dengan maksud bladbadan; di permukaan memang 
tampak demikian. Jika kemiripan bunyi dijadikan dasar untuk 
memaknai bladbadan, maka, mengapa bentuk-bentuk berikut ini 
tidak digolongkan ke dalam bladbadan?  

Apa cing dag?    Cicing mendem di undag               
‘Apakah cing dag itu?’    ‘Anjing tidur di tangga’

bedég majemuh   jegég bin lemuh
‘gedek dijemur’   ‘cantik dan montok’
    

Berdasarkan beberapa kajian, bentuk Apa cing dag? dinyatakan 
sebagai cecimpedan dan bentuk bedég majemuh dipandang sebagai 
wewangsalan; padahal hubungan kedua bentuk itu dengan artinya 
masing-masing didasarkan pada adanya kesamaan bunyi. Dalam hal 
ini tampak ketidakajegan kriteria pengklasifikasiannya. Oleh karena 
itu, feneomena bladbadan ini perlu dikaji ulang dari perspektif yang 
berbeda. 

Menilik bentuknya, pembentuk bladbadan tampak melalui 
proses pemarafrasaan sebuah leksikal; seperti contoh berikut ini.

Leksikal tumpuan  Parafrasa     
sida    tatu di lima
‘bisa’    ‘luka di tangan’
tuh    belus ilang
‘kering’    ‘basah (yang) hilang’
sarin tanah   buk
‘butiran tanah’   ‘debu’
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Selanjutnya, dengan berlandaskan pada kaidah morfologi 
bahasa Bali, bentuk parafrasa tersebut dijadikan dasar untuk 
mengkosntruksi bladbadan. Umumnya, hasil parafrasa itu diubah 
menjadi verba keadaan dengan menambahkan prefiks  {ma-},  
seperti contoh berikut ini. 

 Parafrasa   bentuk bladbadan
 tatu di lima   matatu di lima
 belus  ilang   mabelus ilang
 sarin tanah   masarin tanah

Dalam tindak berbahasa, yang tampak ke permukaan hanyalah 
bentuk akhir bladbadan. Bentuk inilah yang diinterpretasi untuk 
menemukan makna bladbadan dalam konteks pertuturan. Jadi, 
bladbadan dibentuk melalui proses pemarafrasaan leksikal tumpuan 
yang bermakna sebenarnya. Selanjutnya, proses pemaknaannya 
dijelaskan akan pada bagian berikut ini. 

3.2 Aspek Semantik Bladbadan
Ullmann (1977) menyatakan bahwa dalam banyak bahasa 

ditemukan penggunaan perangkat emotif yang berbeda-beda untuk 
menentukan makna. Pakar semantik ini mengidentifikasi ada tiga 
perangkat emotif yang berperan dalam pengungkapan sebuah 
makna, yakni: fonetik, leksikal, dan sintaksis. Persoalannya, apakah 
teori semantik ini bisa menjelaskan fenomena semantik pada 
bladbadan? Untuk membuktikannya diperlukan pengelompokkan 
bentuk-bentuk bladbadan. 

Kelompok 1.
bentuk  bladbadan proses m a k s u d  
maarak tape berem merem p a m a r e m a n  
‘arak tapai’  ‘beram’ ‘tidur’ ‘tempat tidur’

ongol-ongol kedele tahu taun taunan
‘ongol-ongol kedelai’ ‘tahu’ ‘tahun’ ‘bertahun-tahun’
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tuak masem cuka suka suka
‘tuak masam’ ‘cuka’ ‘suka’ ‘suka’

Kelompok 2.
matatu di lima sida sida sida
‘luka di tangan’ ‘luka teriris’     ‘bisa’ ‘bisa’

malenggatan punapi punapi punapi
paon
para-para dapur ‘para-para’ ‘bagaimana ‘bagaimana’

matukad anas suluk suluk suluk
‘sungai deras’ ‘deras’ ‘ingin’ ‘menginginkan’

Kelompok 3

                 manyingal      manyingal        
          ‘menggendong’

mangalap padi      manyi            
‘memanen padi’ 

       manyidaang     manyidaang
          ‘menyanggupi’

         
    upaya   mengupaya
maketmun pait        paya  ‘upaya’  ‘berupaya’
        ‘peria’
    semaya  masemaya  
    ‘berjanji’ ‘janji’
         
 

Berdasarkan pengelompokkan itu nampak ada tiga pola 
pada proses pemaknaan bladbadan. Pada kelompok 1, terdapat 
perubahan bunyi antarleksikal. Pada contoh di atas terjadi 
perubahan bunyi dari nomina berem menjadi verba merem, dari kata 
nomina tahu menjadi adverbial taun, dan dari nomina cuka menjadi 
adjektiva suka. Data ini menunjukkan ada upaya memasangkan kata 
yang memiliki kemiripan fonotatik sebagai landasan pemaknaan 
bladbadan (Arnawa, 2005; Arnawa, 2007; Arnawa 2017a). Merujuk 
pandangan Ullmann (1977) yang telah disebutkan di atas, maka 
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bladbadan kelompok 1 dapat dinyatakan menggunakan perangkat 
emotif fonetik pada proses pemaknaanya. 

Selanjutnya, pada kelompok 2 tampak ada upaya 
memanfaatkan relasi semantik leksikal  homonimi sebagai pijakan 
pemaknaan bladbadan. Dalam teori semantik leksikal, dikatakan 
bahwa homonimi merupakan dua kata yang berbeda tetapi 
memiliki bentuk fonotatik yang sama. Pada kelompok 2 itu terjadi 
proses analogi induktif untuk memaknai bladbadan. Analogi 
induktif merupakan cara berpikir yang bertumpu pada kesamaan 
aktual; dari kesamaan itulah dirumuskan pengertiannya (Arnawa, 
2016a). Pada fenomena linguistik ini, terjadi pengalihan makna 
leksikal antarkata yang berhomonimi, seperti tampak pada contoh 
di atas; dari nomina sida ‘luka’ ditransposisikan menjadi verba sida 
‘bisa’; dari nomina punapi ‘para-para’ dialihkan menjadi pronomina 
(kata tanya) punapi ‘bagaimana’; serta dari adjektiva suluk ‘deras’ 
dialihkan menjadi adverbial suluk ‘ingin’. Mercermati proses 
semantis yang memanfaatkan relasi homonimi tersebut, maka 
dapat dikatakan bahwa contoh-contoh bladbadan seperti pada 
kelompok 2 menggunakan perangkat emotif leksikal pada proses 
pemaknaanya. 

Mekanisme pemaknaan bladbadan pada kelompok 3, lain 
lagi. Pada kelompok ini terjadi ‘seperti pemolisemian’. Dalam 
teori semantik, polisemi dinyatakan sebagai sebuah kata yang 
memiliki makna lebih dari satu. Pada fenomena bladbdan ini, 
leksikal tumpuan dimaknai secara berbeda, seolah-olah leksikal 
tumpuan itu merupakan kata yang berpolisemi. Aspek sintaksis 
sangat menentukan interpretasi makna bladbadan pada kelompok 
3 ini; seperti verba manyi ‘panen padi’ bisa dimaknai menjadi verba 
manyingal ‘memangku’ dan dapat pula diinterpretasi menjadi 
verba manyidaang ‘sanggup’.  Hal yang sama terjadi pada nomina 
paya ‘peria’ bisa dimaknai sebagi verba upaya ‘upaya’ dan bisa 
pula dimaknai sebagai nomina  semaya ‘janji’. Makna mana yang 
dimaksud oleh bladbadan kelompok 3 ini sangat tergantung pada 
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kalimat yang memuat bladbadan itu, seperi contoh penggunaannya 
berikut ini. 

Penggunnaan bladbadaan mangalap padi 

1a. Buin pidan gantin titiang mangalap padi, mayidaang ketemu 
sareng adi.

      ‘Kapan saatnya saya memanen padi, bisa bertemu sama adinda’
1b. Yadin mangalap padi, manyingal yen gusti lesu titiang 

mangulurin.
       ‘Meskipun memanen padi, memangku bila Kakanda letih saya  

rela’
2a. Elingan ketimun paité, semayané, Gusti.
       ‘Ingatlah ketimu pahitmu, janji itu, Kakanda’
2b. Ketimun pait, mangupaya, apang ngidaang macunduk.
       ‘Ketimun pahit, berupaya, agar bisa bertemu’

Berdasarkan contoh di atas, tampak jelas bladbadan 
mengalap padi dapat dimaknai manyidaang ‘sanggup’ seperti pada 
kalimat (1a) dan dapat pula dimaknai manyingal ‘menggendong’ 
seperti pada kalimat (1b). Hal yang sama terjadi pada bladbadan 
ketimut pait. Pada kalimat (2a), bladbadan ketimun pait dimaknai 
semaya ‘janji’, sedangkan pada kalimat (2b) dimaknai mangupaya 
‘berupaya’. Kepastian makna bladbadan mengalap padi dan ketimun 
pait sangat tergantung pada konteks kalimatnya. Mecermati fakta 
linguistik seperti itu, maka dapat diktakan bahwa perangkat emotif 
sintaksis diperankan dalam pemaknaan bladbadan. Jadi, ketiga 
perangkat emotif, seperti yang dikemukakan Ullmann (1977), yakni: 
fonetik, leksikal, dan sintaksis diaaplikasikan pada pemaknaan 
bladbadan. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi seperti yang telah 
dipaparkan di atas serta dengan merujuk pada bagan asosiasi makna 
yang dikembangkan Ullmann (1977) maka proses pemaknaan 
bladbadan dapat divisualkan seperti berikut ini.
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Bagan 4. Proses Pemaknaan Bladbadan
Keterangan:

t1 = bentuk parafrasa m1 = makna denotasi parafasa
t2 = leksikon tumpuan m2 = makna denotasi leksikon tumpuan
t3 = leksikon asosiasi m3 = makna denotasi leksikon asosiatif
t4 = leksikon target m4 = maksud bladbadan

Untuk memperjelas konsep bagan tersebut, berikut ini 
disajikan contoh penerapannya pada bladbadan. 

Bagan 5. Proses Kognitif Pemaknaan Bladbadan maselaka kuning

Selanjutnya, tahap-tahap pembentukan bladbadan seperti 
bagan 5 di atas dapat dijelaskan berikut ini. Pertama, pembentuk 
bladbadan menargetkan maksud yang ingin disasar; sebagai contoh 
mangemasin ‘mengakibatkan’. Berdasarkan maksud yang ingin disa-
sar itu, dirmuskanlah parafrasa (t1). Pada bagan 5, bentuk parafrasa 
yang dipilih adalah maselaka kuning ‘perak kuning’. Parafrasa perak 
kuning memiliki makna denotasi ‘emas’. Sesungguhnya, dalam ba-
hasa Bali terdapat kata emas sehingga terdapat hubungan antara t1 
dengan t2. Dari leksikon yang ada pada t2 dengan menggunakan per-
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angkat emotif leksikal terbentuklah t3, yakni ngemasin. Leksikon t3 
memiliki makna seperti pada m3, yakni ‘akibat’. Dari t3 dengan mengi-
kuti kaidah morfologis bahasa Bali dibentuklah t4, yakni mangemasin 
yang bermakna ‘mengakibatkan’ seperti yang tertera pada m4.  

Apa yang digambarkan melalui bagan 5 di atas merupakan 
proses kognitif; artinya tidak nampak nyata dalam ujaran. Proses kog-
nitif itu tidak terucapkan. Oleh karena itu, t2 – m2 dan t3 – m3 dapat 
disembunyikan, sehingga akan tampak seperti bagan 6 berikut ini. 

Bagan 6. Tahap Transposisi Makna Bladbadan

Bagan 6 di atas dapat diberi penjelasan seperti berikut ini. 
Pertama, terdapat  hubungan semantik antara t1 dengan m1. Kedua, 
m1 secara tidak langsung merujuk pada t4. Oleh karena itu, hubungan 
m1 – t4 atau sebaliknya divisualkan dengan garis putus-putus. Ketiga, 
dengan instrumen linguistik perangkat emotif: fonetik, leksikal, 
dan sintaksis serta kaidah morfologis bahasa Bali,  t1 diasosiasikan 
langsung dengan m4. Pada pertuturan nyata, yang tampak dalam 
ujaran hanyalah relasi t1 dengan m4. Oleh karena itu, transposisi 
makna bladbadan dapat divisualkan dengan bagan 7 berikut ini.

                           

Bagan 7. Transposisi Makna Bladbadan
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3.3. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hal-hal 

berikut ini. Pertama, bladbadan merupakan paribasa Bali yang 
dikembangkan melalui proses pemarafrasaan leksikal tumpuan, 
yang bermakna denotasi, untuk menyasar maksud yang ditargetkan. 
Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa bladbadan merupakan 
metafora tidak dapat dibuktikan karena tidak ada hubungan semantis 
antara bentuk denotasi dengan maksud yang ditargetkan. Simpulan 
ini ditetapkan karena secara konseptual bahwa dalam metafora 
wajib adanya hubungan semantis antaryang diperbandingkan. 
Ketiga, bahwa benar ada kelompok bladbadan yang menggunakan 
perangkat emotif fonetik dalam proses pemaknaannya. Pada 
kelompok ini, pernyataan yang menyatakan bahwa bladbadan 
merupakan permainan bunyi dapat dibuktikan. Akan tetapi, masih 
ada kelompok bladbadan lain yang menggunakan perangkat emotif 
leksikal dan sintaksis pada pemaknaannya. Untuk kedua kelompok 
ini, bladbadan bukan semata-mata permainan bunyi. Keempat, 
proses pemaknaan bladbadan terjadi melalui proses transposisi 
semantik dengan menggunakan perangkat emotif fonetis, leksikal, 
dan sintaksis; serta pembentukan dan penggunaannya mengikuti 
kaidah morfosintaksis bahasa Bali. 
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BAB IV
ASPEK SEMANTIK CECIMPEDAN

4.1 Hakikat dan Bentuk Cecimpedan

Selain bladbadan, cecimpedan pun sangat populer pada 
penutur (asli) bahasa Bali. Cecimpedan dapat digolongkan 
ke dalam permainan bahasa karena pada mulanya paribasa 

ini digunakan untuk bermain-main oleh anak-anak dan remaja; 
juga di dalamnya ada permainan logika. Permainan cecimpedan 
dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok yang beroposisi, 
dan secara bergilir sebagai pengaju tebakan. Jika seseorang atau 
satu kelompok sebagai pengaju tebakan, maka yang lain berperan 
sebagai penebaknya. Baik pengaju maupun penebak dibatasi 
dengan durasi. Dalam perkembangnya, permainan cecimpedan ini 
sering dipentaskan pada pesta kesenian Bali. 

Secara etimologis, istilah cecimpedan berasal dari kata cimped 
yang artinya ‘tebak’. Selanjutnya, kata dasar cimped itu mengalami 
proses morfologis melalui dwipurwa ‘pengulangan bagian awal’ 
disertai penambahan sufiks {-an} sehingga terbentuklah kata 
polimorfemis cecimpedan yang artinya ‘tebak-tebakan’  (Ginarsa, 
1985; Simpen, 2010; Tinggen, 1995). Jadi, secara formal, cecimpedan 
itu merupakan permainan bahasa Bali yang berupa tebak-tebakan; 
umumnya, tebak-tebakan kata. 

Sebagai bentuk permainan bahasa, pembentukan dan 
pemahaman cecimpedan melibatkan proses kognitif yang 
berbeda. Pada pembentukan cecimpedan,  terjadi proses kognitif 
mengenkode ide menjadi kalimat-kalimat pertanyaan. Sebaliknya, 
pada pemahaman cecimpedan terjadi proses kognitif mendekode 
cecimpedan. Jadi, pada permainan cecimpedan terjadi proses 
semantik kognitif (Arnawa, 2017c). 
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Contoh 1.
Cecimpedan :  Apaké mal rot nyuh?
  ‘Apakah mal rot nyuh?’
Jawab :  Semal morot nyuh
                   ‘Tupai mengerat kelapa’

Contoh 2.
Cecimpedan : Apaké akahné baduur, doné betén?
   ‘Apakah itu akarnya di atas, daunya di bawah?’

Jawab : Kordén
  ‘Gorden’
Mencermati contoh di atas, dalam bahasa Bali ditemukan 

dua pola cecipedan. Contoh cecimpedan 1 menggunakan pola 
onomatope; yakni makna tebakan sangat tergantung pada gema 
(sonoritas) fonemis. Dalam hal ini kemiripan fonemis menjadi 
landasan menentukan makna tebakan.  Cecimpedan pola 1 umumnya 
digunakan oleh anak-anak pada fase perkembangan kognitif 
praoperasional hingga operasional kongkret. Selanjutnya, contoh 
cecimpedan 2 dikembangkan dengan menggunakan pola analogi 
(Arnawa, 2019). Pola cecimpedan 2 umumnya digunakan oleh anak-
anak pada fase perkembangan kognitif operasional formal. Namun, 
tidak jarang, cecimpedan pola 2 pun sering digunakan oleh orang 
dewasa untuk bersenda gurau. Selain kedua pola itu, sesungguhnya 
dalam bahasa Bali masih ada cecimpedan dalam bentuk syair yang 
disebut cecangkriman. Pada buku ini, cecangkriman tidak dibahas. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, 
fenomena linguistik cecimpedan dapat dilihat dari sudut pandang 
linguistik struktural. Dengan merujuk teori linguistik ini, cecimpedan 
dapat dipandang sebagai sistem tanda yang terdiri dari signifiat 
dan signifie (Saussure, 1988). Aspek signifiant dari cecimpedan 
berupa kalimat pertanyaan; sedangkan aspek signifie-nya adalah 
tebakan yang ditargetkan. Dalam permainan cecimpedan signifiant 
dan signifie dihubungkan melalui proses kognitif. Proses kognitif 
merupakan aktivitas mental sebagai reaksi logis-rasional atas suatu 
simulus. Aktivitas mental yang logis-rasional ini sebagai landasan 
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untuk mengambil kesimpulan. Mekanisme penalaran ini merupakan 
proses semantik pada permainan cecimpedan. 

Sebagai bentuk permainan bahasa, cecimpedan merupakan 
‘manipulasi’ ekspresi linguistik dengan kaidah morfosintaksis. 
Manipulasi terjadi pada berbagai tataran (Sherer, 1976). Pada 
fenomena cecimpedan ini, manipulasi terjadi pada tataran leksikal 
dan sintaksis. Pada tataran leksikal, terjadi pelesapan satu suku atau 
beberapa suku kata  dan hanya mempertahankan satu suku terakhir 
untuk mendapatkan persajakan, sehingga teori gema atas makna 
atau onomatope bisa berperan. Contoh, nomina kocor ‘wadah 
air dari tempurung kelapa’ dimanipulasi menjadi cor; serta  verba 
magantung ‘bergantung’ dimanupulasi menjadi tung sehingga 
menghasilkan konstruksi cecimpedan Apa cor tung? ‘Apa yang 
dimaksud cor tung?’ Pada tataran sintaksis terjadi manipulasi peran 
semantik yang bertujuan untuk menyembunyikan kata, frasa atau 
klausa. Pemanipulasian sintaksis dilakukan berdasarkan analogi 
formal. Contoh, Apa panakné jekjek, méméné slélégang? ‘Apakah 
anaknya diinjak sedangkan ibunya disandarkan?’ Tebakanya adalah 
menékin jan ‘menaiki tangga’.

Umumnya, pengklasifikasian cecimpedan dilakukan ber-
dasarkan umur pengguna, meskipun istilah yang digunakan kurang 
konsisten. Berdasarkan kriteria umur cecimpedan diklasifikasi 
menjadi 2, yakni: cecimpedan alit-alit dan cecimpedan biasa 
(Tinggen, 1995; Gautama, 1995; Simpen, 1988; Ginarsa, 1985). 
Terminologi cecimpedan alit-alit (cecimpedan anak-anak) digunakan 
untuk mencerminkan umur pemakainya; sedangkan cecimpedan 
biasa tidak mencerminkan umur. Umur rujukan yang dijadikan dasar 
pengklasifikasian adalah 10 tahun. Berdasarkan umur rujukan itu, 
cecimpedan alit-alit digunakan oleh anak yang berumur di bawah 
10 tahun; sedangkan cecimpedan biasa digunakan oleh anak-anak 
umur di atas 10 tahun. Arnawa (2017c) mengkritisi pengklasifikasian 
tersebut, seperti berikut ini. Pertama, belum dijelaskan mengapa 
umur 10 tahun dipakai pembatas? Kedua, sering ditemukan 
penggunaan cecimpedan yang tidak sesuai dengan batasan umur. 
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Ketiga, bahasa merupakan milik sosial sehingga pemakaiannya 
tidak terbatas pada kelompok umur. Oleh karena itu pada kajian 
ini diberikan perspektif berbeda yang bertumpu pada proses 
semantiknya. Mecermati pola-pola semantisnya, cecimpedan 
dibedakan menjadi2, yakni cecimpedan onomatope dan cecimpedan 
asosiatif.

Cecimpedan onomatope memiliki pola tunggal. Konstruksi 
sintaksisnya cenderung sama, yakni apa + x y? Dengan ketentuan,  
x dan y merupakan suku akhir (abrevasi) dari kata tebakan. Contoh, 
Apa cing dag? Maksudnya, Cicing medem di undag (Anjing tidur di 
tangga); Apa pi tak? Maksudnya, Lipi ngamah katak (Ular makan 
katak). Pemertahanan suku akhir dilatarbelakangi budaya berbahasa 
Bali lisan ragam akrab (intimate style).  Dalam suasana santai 
dan akrab, penutur bahasa Bali sering melakukan penyingkatan 
pengucapan kata tertentu. Dalam peristiwa linguistik ini, yang 
dipertahankan umumnya suku akhir, seperti contoh kalimat berikut.

Encen jemak?     Cen mak?
‘yang mana diambil?

Dija kaejang?.     Ja jang?
‘Di mana ditaruh’

Jemak ento!     Mak to! 
‘Ambillah itu!’

Fenomena pelesapan suku kata yang mempertahankan suku 
akhir pun terjadi pada sapaan Bali; seperti berikut ini.  Kata bapa 
‘ayah’ disingkat menjadi pa; mémé ‘ibu’ menjadi mé; dadong ‘nenek’ 
menjadi dong;  kaki ‘kakek’ menjadi ki; wayan ‘anak ke-1’ menjadi 
yan, nengah ‘anak ke-2’ menjadi ngah, nyoman ‘anak ke-3’ menjadi 
man, ketut ‘anak ke-4’ menjadi tut, dan lain-lain (Arnawa, 2017c). 
Terkait dengan fenomena linguistik yang mempertahankan suku 
akhir ini, Dardjowidjoyo (2000) dan Garman (1991) memandang 
sebagai bawaan yang bersifat laten. 
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Cecimpedan asosiatif dikembangkan dengan pola linguistik 
yang berbeda. Pada cecimpedan ini tidak terjadi penyingkatan kata. 
Pada cecimpedan asosiatif dilibatkan tautan kognitif dengan orang, 
peristiwa, atau sesuatu yang lain sehingga menghasilkan pertalian 
gagasan melalui pemadanan pajanan satu ide dengan ide yang lain 
(Arnawa, 2017c; Hari dan Indrayani, 2010).  Proses asosiasi didukung 
oleh penalaran induktif dan deklaratif; contoh:  

Cecimpedan asosiatif Jawab

Apa anak cenik maid cacing?
‘Apakah itu orang kecil menarik cacing?’

jaum
‘jarum’

Apa nak cenik mabaju liu?
‘Apakah itu orang kecil berbaju banyak?’

jagung
‘jagung (Latin: zea 
mays)’

Apa yén jemuh belus, yén embonin tuh? 
‘Apakah itu jika dijemur basah, jika diteduhi 
kering?’

lengar
‘botak’

4.2 Aspek Semantik Cecimpedan 
Seperti telah dijelaskan di atas, ada dua jenis cecimpedan, 

yakni: cecimpedan onomatope dan cecimpedan asosiatif. Kedua 
cecimpedan itu melibatkan proses semantik yang berbeda. Oleh 
karana itu, pembahasan aspek semantiknya pun dilakukan secara 
terpisah. 

Makna sering dimotivasi faktor fonetik melalui modulasi 
bunyi yang disertai aliterasi, ritma, asonansi, dan rima. Motivasi 
semantik seperti itu disebut onomatope. Oleh banyak pakar, 
onomatope sering dipadankan dengan tiruan bunyi, sehingga 
hubungan kata dengan pengertiannya didasarkan gema sesuai 
pengalaman akustik yang mirip dengan struktur fonetik suatu 
kata (Arnawa, 2017c; Frederiksen, 1977; Sumarsono, 2007; 
Ullman, 1977). Fenomena semantik yang didasarkan pada gema 
– makna terjadi pada cecimpedan onomatope.  Seperti dijelaskan 
sebelum ini, pembentukan cecimpedan onomatope dilakukan 
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melalui proses abrevasi, yang hanya mempertahankan suku akhir 
sehingga menimbulkan persajakan dengan kata yang ditargetkan. 
Fakta linguistik pada cecimpedan onomatope ini sejalan dengan 
pandangan Bloomfield (1995) bahwa ada beberapa bahasa yang 
memiliki kaidah morfemis dengan bertumpu pada suku kata awal 
atau akhir sebagai sistem pemaknaan. Pada fenomena cecimpedan 
onomatope, pola silabik dan resonansi bunyi menjadi pijakan pada 
proses pembentukan dan pemaknaannya; seperti contoh berikut ini. 

Cecimpedan Onomatope Interpretasi Semantik
Apa cing dag?
‘Apakah cing dag itu?’

Cicing medem di undag
‘Anjing tidur di tangga bangunan’

Cicing medemin bodag
‘Anjing tidur di bakul besar’

Apa dél suk?
‘Apakah del suk itu?’

 godél matelusuk
 ‘Anak api dicocok hidung’

Apa nyu luh?
Apakah nyu luh itu

penyu mataluh
‘Penyu bertelur’

Apa krik pa?
‘Apakah krik pa itu?’

jangkrik kipa
‘jangkrik berkaki satu’

Cecimpedan onomatope seperti contoh di atas  meng-
konfirmasi bahwa instrumen fonologis menjadi tumpuan kuat 
pada proses interpretasi semantik. Selanjutnya, pembentukan 
cecimpedan onomatope bertumpu pada logika anlogi induktif, 
yakni berdasarkan kemiripan fonetis aktual antara bentuk abrevasi 
dengan leksikal sasaran, yang didasarkan pada resonansi bunyi 
akhir. Produksi cecimpedan onomatope diawali dengan penentuan 
kata target melalui proses seleksi leksikal. Lauria (1982) menyebut 
proses linguistik ini dengan the utterance plan. Akhir dari proses 
pembentukan cecimpedan onomatope adalah penentuan abre-
vasinya yang disusun menjadi kalimat sederhana sesuai kaidah 
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morfo-sintaksis bahasa Bali. 
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelum ini, selain 

cecimpedan onomatope, juga teridentifikasi adanya cecimpedan 
asosiatif. Pengidentifikasian cecimpedan asosiatif didasarkan 
pada pengaplikasian logika analogi. Analogi merupakan logika 
perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Analogi 
merupakan cara berpikir yang bertumpu pada kemiripan suatu hal 
atau peristiwa untuk diinferensikan pada sesuatu hal atau peristiwa 
yang lain (Sumarsono, 2004; Arnawa, 2016). Hubungan antara dua 
hal atau peristiwa yang diperbandingkan itu akan menghasilkan 
inferensi semantis. Proses kognitif inilah yang diperankan pada 
pemaknaan cecimpedan asosiatif. 

Cecimpedan asosiatif dikembangkan melalui proses parafrasa 
sesuai dengan kaidah morfo-sintaksis bahasa Bali. Pengembangan-
nya menggunakan logika analogi induktif dan deklaratif. Pengem-
bangan analogi induktif pada pembentukan cecimpedan asosiatif 
diadasarkan pada kesamaan akatual antara dua hal yang diperban-
dingkan; seperti contoh cecimpedan berikut ini.

Apa anak cenik maid cacing?
Apakah itu anak kecil menarik cacing?’

Jawabannya adalah jaum ‘jarum’

Pada contoh cecimpedan di atas, diperbandingkan kesamaan 
aktual (ciri fisik) antara cacing dengan benang; keduanya kecil dan 
panjang. Selanjutnya, pada jawabannya pun terjadi perbandingan 
antara frasa anak cecik ‘anak kecil’ dengan kata jaum ‘jarum’. Per-
bandingan ini didasarkan pada ciri fisik jarum yang relatif kecil. Ses-
ungguhnya penggunaan parafrasa anak cenik pada cecimpedan aso-
siatif dapat dijelaskan dengan teori struktur semantik. Pengimple-
mentasian teori struktur semantik pada pembentukan cecimpedan 
asosiatif akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari bab ini.  

Selain analogi induktif, pada cecimpedan asosiatif juga 
banyak ditemukan penerapan analogi deklaratif. Analogi deklaraif 
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merupakan perbandingan penjelas berdasarkan adanya kesamaan 
sifat antarsesuatu yang diperbandingkan; seperti contoh cecimpe-
dan berikut ini.

Apaké yén jemuh belus, yén émbonin tuh?
‘Apakah itu jika dijemur basah, jika diteduhi kering?’
Jawabannya adalah lengar ‘botak’ atau sirah gundul ‘kepada yang 
digundul’

Pada contoh cecimpedan ini, yang diperbandingkan adalah 
sifat sesuatu; yakni lengar ‘botak’. Jika ada seseorang yang 
kebetulan memiliki kepala botak  atau kepalanya sedang gundul 
dan yang bersangkutan berjemur maka akan keluar keringat. 
Dari kesaaam sifat itulah dibuat cecimpedan tersebut di atas.  
Selanjutnya, pembentukan cecimpedan asosiatif dilakukan melalui 
proses parafrasa deskriptif; yakni makna target dikonstruksi 
menjadi kalimat tanya dan dalam pembentukannya mementingkan 
kesenjangan logika. Kesenjangan logika umumnya ditampilkan 
melalui logika kontradiktif. Logika kontradiktif ini sering digunakan 
untuk menimbulkan kelucuan. Jika logika kontradiktif cecimpedan di 
atas divisialkan akan tampak seperti berikut ini. 

         

                                                                                                                

Jika bertumpu pada konsep medan makna, maka verba  jemuh 
‘jemur’ berasosiasi dengan adjektiva tuh ‘kering’ dan adjektiva 
émbon ‘teduh’ berasosiasi dengan adjektiva belus ‘basah’. Selain 
itu, jika dilihat dari sisi relasi semantik leksikal, pasangan jemuh – 
tuh berantononim dengan pasangan émbon – belus. Akan tetapi 
pada pembentukan cecimpedan asosiatif relasi semantik itu 
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sering dibalik untuk menimbulkan kesenjangan. Meskipun tidak 
semua cecimpedan asosiatif memanfaatkan logika antonimi, untuk 
memperjelas upaya pemunculan kesenjangan semantis pada 
cecimpedan asosiatif, berikut ini disajikan contoh lain yang bertimpu 
pada logika antonimi. 

Apaké medil betén, kena baduur?
Apakah itu menembak ke bawah, kena di atas?

Jawabannya adalah entut ‘kentut’

Pada contoh ini, logika antonimi dimunculkan melalui 
penggunaan kata betén ‘di bawah’ dan baduur ‘di atas’.  Lalu, 
mengapa jawabannya entut ‘kentut’?  Penjelasan jawaban terhadap 
cecimpedan ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan analogi 
deklaratif, sebagai berikut.  Kentut merupakan peristiwa biologis, 
yakni keluarnya gas dari anus. Ketika kentut terjadi, umumnya 
disertai suara, yang dianalogikan dengan suara bedil ‘tembakan’ 
. Lubang anus mengarah ke bawah; atas deskripsi emprik itu 
dikonstruksilah menjadi klausa apaké medil betén ‘apakah itu 
menembak ke bawah’. Selanjutnya, klausa kena baduur ‘kena di 
atas’ pun dikonstruksi berdasarkan analogi dklaratif karena indera 
yang mencium bau kentut itu adalah hidung. Organ penciuman ini 
berada di wilayah kepala. Kepala dedefinisikan sebgai bagian tubuh 
di atas leher. Jadi, jika dilihat dalam relasi posisional tubuh, anus 
ada di bagian bawah sedangkan hidung ada di bagian atas. Merujuk  
logika deklaratif inilah dikonstruksi cecimpedan ‘Apaké medil betén 
kena baduur?’ itu.  

Fenomena lingual lain yang juga banyak ditemukan dalam 
konstruksi cecimpedan adalah penggunaan pronomina anak ‘orang’. 
Pronomina ini sering digunakan meskipun yang menjadi target 
jawaban bukan orang atau seseorang; seperti contoh berikut ini. 

Apaké anak bongkok kereng nyuun?
‘Apakah itu, orang bungkuk kuat menjunjung?’
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Apake anak cenik ngemu getih?
‘Apakah itu anak kecil mengulum darah?’

Pada dua contoh cecimpedan contoh di atas, nampak ada 
upaya personifikasi. Persoalannya adalah apakah personifikasi itu 
semata-mata untuk menyembunyikan atau mengaburkan jawaban 
atau tebakan? Ataukah personifikasi itu merupakan tuntutan 
struktur semantik? 

Personifikasi merupakan salah satu metafora yang bermakna 
peng-orang-an. Artinya, sesuatu yang bukan orang dipandang dapat 
melakukan sesuatu berbuatan yang umumnya dilakukan manusia. 
Dua contoh cecimpedan di atas masing-masing menggunakan 
verba tindakan, yakni nyuun ‘menjunjung’ dan ngemu ‘mengulum’. 
Struktur semantik kedua verba tersebut dapat dirinci seperti berikut 
ini.

nyuun               ngemu 

Mecermati fitur semantik verba tindakan nyuun dan ngemu, 
maka dapat diketahui bahwa struktur semantik kedua verba itu 
bervalensi dua. Artinya, jika kedua verba itu digunakan dalam 
kalimat, masing-masing membutuhkan dua nomina. Nomina 
pertama berperan sebagai pelaku; dan nomina kedua berperan 
sebagai objek atau tema. Selanjutnya, oleh karena dalam struktur 
semantiknya, kedua verba itu berfitur [+INSAN] makan nomina 
pertama (pelaku) wajib pula berfitur [+INSAN]. Jadi, penggunaan 
pronomina anak ‘orang’ pada bentuk-bentuk cecimpedan asosiatif 
merupakan upaya pemenuhan struktur semantik verba. 

Sebagai salah satu genre tradisi lisan, cecimpedan memiliki 
pola sintaksis yang spesifik. Pertama, selalu menggunakan kata 
tanya apa ‘apa’,  meskipun yang ditanyakan tidak berkaitan dengan 
fitur semantik [+SESUATU]. Kedua, pada cecimpedan pola analogi 
sering digunakan personifikasi, meskipun makna yang ditargetkan 
tidak memiliki fitur semantik [+INSAN]. Atas fakta linguistik ini, 
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dapat disimpulkan bahwa personifikasi, yang dalam bahasa alamiah, 
digunakan untuk menjelaskan situasi, sedangkan dalam cecimpedan 
digunakan untuk mengaburkan makna yang ditargetkan. Se-
lanjutnya, berdasarkan data, ditemukan dua pola personifikasi 
dalam cecimpedan, yakni:  pola eksplisit dan implisit (Arnawa, 2019). 
Personifikasi eksplisit dicirikan dengan penggunakan pronomina 
anak ‘orang’, seperti pada contoh berikut ini.  

Apa anak cerik matapel? 
‘Apakah itu orang kecil bertopeng?’

Sedangkan personifikasi implisit tidak menggunakan 
pronomina anak, tetapi menggunakan nomina lain yang berfitur 
semantik [+INSAN], seperti contoh berikut ini. 

Apaké tamiu satak, makasatak mabaju barak?
‘Apakah itu tamu dua ratus, semuanya berbaju merah’

Pada contoh itu digunakan nomina tamiu ‘tamu’. Secara 
leksikal, kata tamiu bermakna ‘orang yang datang berkunjung ke 
tempat orang lain atau perjamuan’. Dengan bertumpu pada makna 
leksikal itu, maka, kata tamiu merupakan nomina yang memiliki 
fitur semantik [+INSAN]. Selanjutnya, merujuk pada teori struktur 
semantik seperti yang diungkapkan Tampobolon (1988) bahwa 
kepusatan semantik kalimat bertumpu pada nomina dan verba. 
Artinya, dalam penggunaan bahasa yang alamiah, jika nomina 
dalam suatu kalimat berfitur semantik [+INSAN] maka verba kalimat 
itu pun berfitur semantik [+INSAN]. Pada contoh cecimpedan di 
atas digunakan verba mabaju ‘berbaju’ atau ‘memakai baju’. Verba 
mabaju berkaitan dengan budaya manusia untuk melindungi 
tubuhnya demi kesehatan, nilai etika, dan estetika. Verba mabaju 
menyiratkan fitur semantik [+NIAT] atas keinginan sendiri. Jadi, 
verba mabaju memiliki fitur semantik [+INSAN]. Jadi, cecimpedan 
Apaké tamiu satak, makasatak mabaju barak? Merupakan 
personifikasi implisit. Jadi, penggunaan nomina anak ‘orang’ pada 
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cecimpedan  merupakan tuntutan struktur semantik atas verba yang 
digunakan pada cecempedan tersebut dan tidak semata-mata untuk 
mengaburkan tebakan atau jawaban dari permainan cecimpedan. 

4.3 Simpulan
Berdasarkan pembahasa di atas, dpat disimpulkan hal-hal 

berikut. Pertama, cecimpedan merupakan permainan bahasa; 
artinya bermain-main dengan bahasa. Oleh karena itu cecimpedan 
umumnya digunakan pada wacana yang tidak serius. Cecimpedan 
merupakan wacana yang digunakan untuk bersendagurau oleh 
orang-orang yang sudah kenal dan akrab. Kedua, cecimpedan tidak 
serta-merta berelasi dengan umur penutur. Cecimpedan dapat 
digunakan oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Oleh 
karena itu pengklasifikasian cecimpedan menjadi cecimpedan alit-
alit dan cecimpedan biasa perlu dikoreksi. Ketiga, berdasarkan 
proses pemaknaanya, cecimpedan diidentifikasi menjadi dua, yakni 
cecimpedan onomatope dan cecimpedan asosiatif. Pemaknaan 
cecimpedan onomatope menintikberatkan pada gema – makna. 
Artinya makna cecimpedan linier dengan gema atau persajakan dari 
bentuk cecimpedan itu; sedangkan pemaknaan pada cecimpedan 
asosiatif  bertumpu pada penalaran analogi induktif maupun 
deklaratif. Keempat, pada cecimpedan asosiatif sering terjadi 
personifikasi. Personifikasi atau pen-orang-an dilakukan bukan 
semata-mata untuk mengaburkan tebakan tetapi untuk memenuhi 
kebutuhan struktur semantik verba pada bentuk cecempedan. 
Personifikasi dilakukan melalui dua cara, yakni personifikasi eksplisit 
dan implisit. Personifikasi eksplisit dilakukan dengan menggunakan 
kata anak ‘orang’ sedangkan personifikasi implisit tidak secara nyata 
menggunakan kata anak ’orang,’ tetapi menggunakan nomina lain 
yang berfitur semantik [+INSAN]. 
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BAB V
ASPEK SEMANTIK CECANGKITAN

5.1 Hakikat dan Bentuk Cecangkitan 

Cecangkitan merupakan salah satu bentuk paribasa Bali 
yang juga sangat populer dalam masyarakat. Secara 
sosiolinguistik – sama halnya bladbadan dan cecimpedan 

– paribasa ini menggunakan bahasa Bali ragam kepara (umum); 
sedangkan jika dilihat dari sisi fungsionalnya, cecangkitan merupakan 
bahasa Bali fungsiolek akrab. Oleh karena itu, cecangkitan digunakan 
untuk bersenda gurau. 

Secara etimologis, istilah cecangkitan diturunkan dari kata 
cangkit yang bermakna leksikal ‘tipu dengan kata yang mendua arti’ 
(Warna, dkk., 1978:116). Selanjutnya, kata cangkit itu diderivasi 
dari verba menjadi nomina dengan sufiks {-an} maka terbentuklah 
kata polimorfemis cangkitan yang bermakna suatu kata untuk 
men-cangkit. Meskipun bentuk cangkitan ini benar secara kaidah 
morfologis bahasa Bali, tetapi sangat jarang digunakan sehingga 
dapat dikategorikan sebagai bentuk potensial.  Pada proses 
morfologis selanjutnya, kata polimorfemis cangkitan di-dwipurwa-
kan menjadi cacangkitan. Karena pada proses dwipurwa, secara 
bersamaan, terjadi pelemahan fonem vokal maka terbentuklah kata 
cecangkitan. 

Terhadap paribasa cecangkitan ini, ada dua pandangan yang 
berbeda. Pertama, Ginarsa (1985) dan Tinggen (1995) mengatakan 
bahwa cecangkitan sama dengan raos ngémpélin. Penyamaannya 
didasarkan pada aspek semantisnya, yakni, baik cecangkitan maupun 
raos ngémpélin, keduanya bermakna ganda. Di sisi lain, Simpen 
(2010) dan Aridawati (2014) membedakan antara cecangkitan 
dengan raos ngémpélin. Perbedaanya didasarkan pada sumber 
kegandaan maknanya. Dikatakannya, kegandaan makna pada 
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raos ngémpélin. bersumber dari kata yang secara leksikal memiliki 
makna ganda. Dalam kajian semantik, kata yang bermakna ganda 
atau lebih dari satu disebut polisemi. Misalnya, kata palungan, 
sebagai kata berpolisemi akibat proses morfologis. Pertama, kata 
palungan diidentifikasi sebagai kata monomorfemis (kata dasar) 
yang berkategori nomina. Sebagai nomina monomorfemis, kata 
palungan bermakna ‘wadah saat pembemberian makan babi’. 
Kedua, diidentifikasi sebagai kata polimorfemis, yang terbentuk dari 
kata dasar lunga ‘pergi’ yang mendapat konfiks {pa-an} sehingga 
terbentuk kata palungaan yang bermakna ‘pepergian’. Selanjutnya, 
kata palungaan itu mengalami proses haplologi, yakni penghilangan 
vokal di tengah kata, sehingga menjadi kata palungan. Dari kata 
palungan, yang berpolisemi tersebut dibentuklah raos ngémpélin 
berikut ini.

                                                          ‘Sekarang, di mana tempat makan 
                                                          babi itu?’ 

Mangkin, ring dija palungané?
   
                                                                      ‘Sekarang, ke mana pepergiannya?’

Bagan di atas menggambarkan bahwa jika kalimat tersebut 
dilepaskan dari konteks pemakaiannya, maka dapat diinterpretasi 
dengan dua makna seperti tersebut di atas. 

Selanjutnya, Simpen (2010) dan Aridawati (2014) mengatakan 
bahwa cecangkitan merupakan ketaksaan makna yang bersumber 
dari struktur kalimatnya, bukan dari kata yang berpolisemi. Contoh,

Ia     gelem, entudne      tusing dadi  jalananga.
dia  sakit     lutut-poss   tidak   bisa  jalan-pasif
‘Dia sakit, lututnya tidak bisa dijalankan’

Menurut Simpen (2010) dan Aridawati (2014), ketaksaan 
makna kalimat tersebut berumber dari struktur sintaksisnya. 
Pertama, kalimat itu dapat dimaknai ‘Karena lututnya sakit, ia tidak 
bisa berjalan’. Dalam pemaknaan ini ada relasi kausalitas; lutunya 
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sakit yang menyebabkan ia tidak bisa berjalan. Kedua, masing-masing 
klausa dimaknai secara terpisah, yakni (1) Ia sakit; (2) Lututnya tidak 
bisa dijalankan. Pemaknaan secara terpisah inilah menyebabkan 
ketaksaan. Pengertian pada klausa kedua sebagai ‘tipuan’ semantik, 
karena lutut memang tidak bisa berjalan; yang berjalan adalah kaki.  

Mercermati konsep serta penjelasan terhadap kedua contoh 
itu, nampaknya perbedaan raos ngémpélin dengan cecangkitan 
dapat dipahami, akan tetapi masih perlu pembuktian empiris dan 
teoretis.  Untuk pembuktian empiris, ditampilkan contoh berikut ini. 

Tain                  cicing    déngdéng               goréng    jaen. 
kotoran-poss  anjing    jemur/dendeng    goreng     enak

Pertanyaannya, apakah contoh ini termasuk raos ngémpélin 
atau cecangkitan?  Pertanyaan ini diajukan karena di dalamnya 
terdapat kata déngdéng yang berpolisemi serta ketaksaannya 
pun disebabkan oleh faktor sintaksis, yakni relasi sintagmatik 
dan kontur yang berbeda. Dari sisi leksikal yang digunakan, kata 
déngdéng, dalam bahasa Bali, memiliki dua makna, yakni:  (1) jemur 
‘mengeringkan dengan sinar matahari’ dan (2) dendeng ‘irisan daging 
berbumbu yang dikeringkan’. Dari sisi sintaksis pun dapat dianalisis 
secara berbeda. Pertama, apabila relasi sintagmatik deretan kata 
tain-cicing-déngdéng dipandang sebagai satu satuan sintaksis dan 
dengan kontur tekanan diberikan pada akhir kata déngdéng maka 
dihasilkan kalimat dengan kontur berikut ini.

 Tain cicing déngdéng# goréng jaen.

Kalimat dengan kontur sintaksis seperti itu bermakna ‘kotoran 
anjing yang telah dijemur lalu digoreng akan terasa enak’. Kedua, jika 
dereten kata tain cicing dipandang sebagai satu frasa dan kontur 
tekanan diberikan pada akhir kata cicing; serta  kata déngdéng 
menjadi frasa tersendiri maka terbentuklah kalimat dengan kontur 
sintaksis seperti berikut ini.
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Tain cicing# déngdéng goréng jaen. 

Kalimat dengan kontur ini bermakna ‘dendeng digoreng 
terasa enak’; sedangkan frasa tain cicing tidak bermakna apa-apa, 
hanya ‘umpatan’ sebagai pemarkah bahwa partisipan adalah orang-
orang yang akrab. Jadi, berdasarkan analisis seperti itu, kegandaan 
makna kalimat tersebut dipucu oleh dua hal, yakni penggunan 
kata yang berpolisemi dan faktor kontur sintaksis. Jika konsisten 
pada padangan Simpen (2010) dan Aridawati (2014) makna contoh 
tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai cecangkitan maupun raos 
ngémpélin, padahal kalimat itu bermakna ganda. 

Selanjutnya, pembuktian teeoretis dapat dilakukan dengan 
berpijak pada teori semantik leksikal. Fakta lingual menunjukkan 
bahwa pada setiap bahasa ditemukan kata yang berpolisemi. Pada 
bahasa Bali pun ditemukan sejumlah kata yang berpolisemi, antara 
lain, seperti berikut ini.  

dadi : (1) menjadi, sebagai
    (2) boleh, bisa
dayuh : (1) teduh
    (2) embun
gabag : (1) garu
    (2) raba
sida : (1) sanggup
    (2) luka tergores di tangan
pacul : (1) cangkul
    (2) sangat sederhana
mula : (1) menanam
    (2) memang
mapadu : (1) beradu, bertanding
    (2) bertemu
    (3) bersudut

Secara semantik leksikal, kepolisemian kata, bukanlah sumber 
kekaburan makna karena penggunaannya selalu terikat pada konteks 
dan kaidah morfo-sintaksis. Jika terjadi kekaburan pada penggunaan 
kata yang berpolisemi, dapat dipastikan penyebabnya adalah 
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disfungsi interpretasi pada tataran sintaksis.  Contoh, pengunaan 
kata basanin yang bermakna (1) ‘dibumbui’, (2) mengartikan syair 
lagu dengan teknik parafrasa; pada kalimat berikut ini. 

Cening magending, Bapa masanin.
‘Andanda bernyanyi, Bapak mengartikan’

Lab-lab malu, nyanan Bapa masanin. 
‘Rebulah dulu, nanti Bapak membumbui’

Penggunaan kata masanin pada kedua kalimat di atas sama sekali 
tidak menimbulkan makna ganda. Masing-masing kalimat memiliki 
makna tunggal dan jelas. Tetapi, penggunaan kata masanin itu akan 
menimbulkan ketaksaan jika struktur kalimat itu diubah menjadi, 
seperti berikut ini.

    Bapak mengartikan

Bapa masanin. 

   Bapak membumbui

Kalimat ini bisa diinterpretasi dengan ‘Bapak yang mengartikan’ 
atau ‘Bapak yang membumbui’. Jadi, ketaksaan makna kalimat tidak 
semata-mata disebabkan oleh penggunaan kata yang berpolisemi, 
tetapi dipicu oleh kekaburan struktur sintaksis. Sebaliknya, di-
temukan kalimat yang bermakna taksa, tetapi didalamnya tidak 
terdapat kata yang berpolisemi, seperti contoh kalimat berikut ini.

Dalange ento joh-joh pesan kupahan. 
Sorotan diberikan pada frasa joh-joh pesan. Inti frasa itu terletak 
pada adjetiva joh ‘yang mengalami proses morfologis reduplikasi 
murni. Secara leksikal, kata joh tidaklah berpolisemi; kata ini 
memiliki makna tunggal, yakni ‘jauh’. Akan tetapi, karena struktur 
morfo-sintaksisnya, frasa joh-joh pesan itu bisa diinterpretasi 
dengan ‘sangat jarang’. Untuk menyatakan makna ‘sangat jarang’ 
yang bebas konteks, dalam bahasa Bali sudah tersedia konstruksi 
kapah-kapah pesan. Berdasarkan contoh dan penjelasaan di atas, 
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dapat disimpulkan bahwa ketaksaan makna pada cecangkitan 
dan raos ngémpélin bersumber dari kekaburan morfosintaksinya. 
Oleh karena itu, secara linguistis, cecangkitan dan raos ngémpélin 
merupakan satu jenis paribasa Bali yang sama.  Dalam buku kecil 
ini, digunakan istilah cecangkitan karena lebih sederhana dan telah 
digunakan secara luas. 

5.2 Aspek Semantik Cecangkitan
Penjelasan aspek semantik cecangkitan lebih banyak 

bertumpu pada teori pragmatik. Teori pragmatik yang memiliki 
relevansi tinggi untuk menjelaskan aspek semantik cecangkitan 
adalah tindak ujar (speech acts) dan praanggapan Secara 
konsepsional, tindak ujar dinyatakan sebagai aktivitas yang dilakukan 
dengan mengatakan sesuatu (Levinson, 1989; Nababan, 1987; 
Wijana, 1996). Untuk lebih memahami konsep tindak ujar ini secara 
lebih eksplisit perlu diberikan ilustrasi yang lebih konkret. Aktivitas 
atau tindakan manusia, secara dikotomi, dapat diklasifikasikan 
menjadi 2, yakni aktivitas fisik dan verbal. Aktivitas fisik identik 
dengan melakukan pekerjaan ragawi, seperti: menyapu, bersepeda, 
berjalan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan aktivitas ragawi itu tidak 
dibutuhkan ujaran. Artinya, meskipun pelaku tidak mengujarkan 
apa-apa, pekerjaan ragawi seperti menyapu, bersepeda, berjalan, 
dan lain-lain dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, aktivitas 
verbal merupakan tindakan yang akan terlaksana dengan baik jika 
pelaku mengatakan sesuatu. Aktivitas verbal tidak akan terjadi, 
jika pelaku tidak mengatakan sesuatu. Yang tergolong aktivitas 
verbal antara lain: menasihati, mengingatkan, menegur, berjanji, 
bersumpah, menjelaskan, menegaskan, mengolok-olok, bergurau, 
dan lain-lain. Artinya, misalnya, jika seseorang ingin menasihati 
orang lain, pelaku wajib mengatakan sesuatu. Demikian pula, jika 
seseorang ingin bergurau, maka pelaku harus mengatakan sesuatu. 
Jadi, menasihati atau bergurau itu merupakan wujud tindak ujar 
karena ketika melakukan tindakan menasihati dan bergurau pelaku 
harus mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, menasihati, bergurau, 
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menegur, bersumpah, dan lain-lain digolongkan sebagai verba 
tindak ujar. Dengan penjelasn seperti ini, maka jelas terlihat bahwa 
cecangkitan merupakan wujud tindak ujar, khususnya tindak ujar 
bergurau atau berolok-olok. 

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelum ini, cecangkitan 
merupakan kalimat yang bermakna ganda (taksa); yang secara 
fungsional digunakan untuk bergurau dan mengolok-olok pelibat. 
Agar pelibat tidak terjebak pada olok-olok penutur, dibutuhkan 
ketepatan interpretasi. Dalam konteks inilah dibutuhkan teori 
praanggapan (presupposition). Secara konseptual, praanggapan 
merupakan asumsi dasar kontekstual untuk menyimpulkan bahwa 
sebuah ujaran itu bermakna atau tidak bermakna (Levinson, 1989; 
Nababan, (1987). Pada proses interpretasi makna cecangkitan perlu 
berpijak pada konsep praanggapan ini. Untuk menjelaskan penerapan 
teori praanggapan pada interpretasi semantik cecangkitan, berikut 
ini disajikan contoh analisinya.

Cara janiné, anaké ngantén makejang beling malu.
Ketaksaan makna cecangkitan di atas bersumber pada frasa 
beling malu. Cecangkitan itu menungkinkan adanya 2 interpretasi 
semantis, yakni:  ‘Zaman sekarang semua orang menikah karena 
hamil dahulu; atau ‘Zaman sekarang semua orang hamil di depan’. 
Lalu, interpretasi semantis manakah yang lebih tepat? Untuk 
memberikan interpretasi yang tepat dibutuhkan beberapa asusmsi 
kontekstual yang benar, misalanya, seperti berikut ini.

1. Adverbial malu merupakan kata polisemi, yakni bermakna 
‘dahulu’ dan ‘depan’ 

2. Peristiwa beling malu ‘hamil duhulu’ merupakan pelanggaran 
norma agama dan sosial, sehingga tidak etis diungkapkan di 
depan publik. Tidak etis pula membicarakan kejelekan atau 
aib orang lain, sekalipun untuk berolok-olok. 

3. Bahwa benar ada orang menikah karena beling malu ‘hamil 
dahulu’, tetapi tidak semua; masih banyak orang menikah 
bukan karena beling malu.

4. Bahwa benar semua posisi beling ‘hamil’ berada di malu  ‘di 
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depan’ tubuhnya. 
Berdasarkan butir-butir praanggapan tersebut, maka 

interpretasi semantik yang benar atas cecangkitan ‘Cara janiné, 
anaké ngantén makejang beling malu’ adalah ‘semua kehamilan 
posisinya di bagian depan tubuh’. Langkah interpretasi semantik 
dengan mengaplikasikan konsep praanggapan seperti itu dapat 
menghidarkan pelibat dari ketaksaan yang mengolok-olok. 

Dalam pentas-pentas tradisional, cecangkitan ini sering 
dimanfaatkan oleh punakawan untuk membangkitkan tawa 
penonton, seperti pada kutipan berikut ini.  

Merdah : Kadén suba ada dana BOS?
‘Bukankah sudah ada dana BOS? 

Tualen : Dana Bos? Kan bos-é maan dana.
Dana bos? Bukankah dana untuk para bos. 

                                           (Sumber: Cenk Blong episode Sura Buta gugur)

Pada kutipan di atas, terdapat frasa dana BOS  (bantuan 
operasional sekolah) yang bermakna taksa. Pada pertuturan lisan, 
karena ejaan tidak nampak, ketaksaannya disebabkan faktor 
gramatikal. Frasa dana BOS bisa diinterpretasi sebagai sebuah nama 
program bantuan operasional sekolah; dan bisa pula diinterpretasi 
sebagai aneksi, yakni dana untuk bos ‘pemimpin’. Untuk lebih 
memahami proses semantik pada cecangkitan, berikut ini disajikan 
contoh lain. 

Lasan mati padang idup apang joan tanema.

Pada cecangkitan di atas, tedapat 3 kata bermakna taksa, 
yakni lasan, padang, dan joan. Ketaksaan ketiga kata itu dipicu oleh 
faktor gramatikal. Sebagai bentuk monomorfemis, lasan merupakan 
nomina yang bermakna ‘kadal’. Akan tetapi bentuk itu bisa juga 
ditafsirkan sebagai frasa las pesan ‘sangat ikhlas’. Kemudian, frasa 
itu mengalami abrevasi (penyingkatan) sehingga tercipta bentuk 
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lasan. Hal yang sama terjadi pada kata padang. Sebagai bentuk 
monomorfemis, kata padang bermakna ‘rumput’  serta bisa pula 
diinterpretasi sebagai polimorfemis dari morfem dasar pada ‘sama’ 
dan sufiks {-ang}. Dari proses morfologis itu terbentuklah kata 
polimorfemis padaang ‘daripada’. Selanjutnya, kata polimorfemis 
padaang itu mengalami haplologi, yakni pengilangan fonem 
di tengah kata, sehingga terbentuklah kata padang. ‘daripada’. 
Demikian pula dengan kata joan. Jika diinterpretasi sebagai bentuk 
monomorfemis, kata joan yang bermakna ‘galah; sebaliknya jika 
diinterpretasi sebagai bentuk polimorfemis, kata joan berasal dari 
morfem dasar joh ‘jauh’ dan akhiran {-an} sehingga terbentuklah 
kata johan ‘lebih jauh’. Selanjutnya, konsonan /h/ mengalami 
pelesapan sehingga terbentuk kata joan. Dengan penjelasan 
morfologis seperti itu,  cecangkitan Lasan mati padang idup apang 
joan tanema mengandung dua kemungkinan makna berikut ini.  

1. Lebih ihklas mati daripada idup biralah jauh dikuburkan.
2. Kadal mati, rumput hidup, biarlah galah dikuburkan. 

Dari 2 kemungkinan interpretasi tersebut, manakah yang 
lebih tepat? Untuk menuntaskan persoalan inilah dibutuhkan 
konsep tindak ujar dan praanggapan. 

Seperti telah dijelaskan sebelum ini, cecangkitan merupakan 
tindak ujar bersenda gurau atau berolok-olok. Oleh karena itu, tidak 
ada makna serius yang menjadi targetnya. Dari 2 kemungkinan 
makna tersebut di atas, makna nomor (1) merupakan interpretasi 
serius, sehingga dapat dibaikan. Dengan demikian, cecangkitan 
Lasaan mati padang idup apang joan tanema diinterpretasi sebagai 
bentuk guyonan yang bermakna ‘Kadal mati, rumput hidup, biarlah 
galah yang dikuburkan’. 

5.3 Simpulan
Cecangkitan merupakan salah satu paribasa Bali yang 

bertumpu pada keambiguitasan kalimat. Secara seamantik, 
cecangkitan merupakan paribasa Bali yang sama dengan raos 
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ngémpélin. Oleh karena itu kedua istilah ini dapat digunakan 
secara bergantian. Keambiguitasan makna cecangkitan disebabkan 
terjadinya disfungsi interpretasi sintaksis yang bersumber dari 
polisemi, homonimi, mapun gramatikal. 

Secara pragmatis, cecangkitan merupakan sebuah tindak ujar, 
khususnya bersenda gurau. Ilokusinya adalah mengolok-olok. Dalam 
peristiwa tutur macecangkitan, penutur bermaksud mengolok-
olok partisipan; sebaliknya, partisipan tidak ingin diolok-olok. 
Untuk itu, partisipan perlu menginterpretasi maksud cecangkitan 
secara benar.  Agar dapat menginterpretasi maksud cecangkitan 
dengan benar partisipan dapat bertumpu pada praanggapan, yakni 
asumsi yang mendasari makna cecangkitan. Praanggapan identik 
dengan pengetahuan umum atau pengetahuan bersama antara 
penutur dan partisipan. Praangapan itu bisa berupa pemahaman 
aspek-aspek kelinguistikan, seperti kosakata dan gramatikal, 
budaya berbahasa, norma sosial, dan lain-lain. Praanggapan tepat 
mendasari interpretasi cecangkitan dengan benar. 
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BAB VI
ASPEK SEMANTIK WEWANGSALAN

6.1 Hakikat dan Bentuk Wewangsalan

Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat guyub yang 
dalam kehidupan sosialnya banyak menggunakan ben -
tuk tuturan yang penuh variasi. Salah satu bentuk tutu-

ran yang tampak sering digunakan, seperti berikut ini. 

Celebingkah batan biu. ‘Tembikar di bawah (pohon) pisang’
Gumi linggah ajak liu. ‘Bumi luas banyak orang’

Belahan pané belahan paso.  ‘Pecahan periuk, pecahan pasu’
Ada kéné ada kéto ‘Ada begini, ada begitu’

Varian tuturan tersebut dikenal dengan istilah wewangsalan. 
Terkait dengan etimologi wewangsalan, ada dua pendapat pakar 
yang  berbeda. Pertama, Ginarsa (1985) mengatakan bahwa we-
wangsalan berasal dari kata dasar bangsal (= wangsal) yang secara 
leksikal bermakna ‘arena’. Perubahan konsonan /b/ pada kata 
bangsal menjadi /w/ pada kata wangsal karena hukum perubahan 
bunyi homorgan (Arnawa, 2018). Contoh lain, kata dalam bahasa 
Bali yang mengalami perubahan bunyi dari /b/ menjadi /w/ adalah 
batu menjadi watu, batuk  mejadi watuk, basuh menjadi jadi wasuh, 
bangké menjadi wangké, dan lain-lain. Lalu,  apa hubungan bangsal 
atau wangsal ‘arena’ dengan wewangsalan ini? Lebih lanjut Ginarsa 
(1985) menjelaskan bahwa pada jaman dahulu, bangsal atau 
wangsal ‘arena’ sering digunakan tempat berkumpul bagi orang Bali 
untuk bersenda gurau. Saat bergurau di bangsal atau wangsal itulah 
sering digunakan bentuk paribasa Bali ini. Menurutnya, dari kata 
bangsal atau wangsal itulah dibentuk kata wewangsalan melalui 
proses morfologis dwipura (perulangan depan sebagaian) yang 
disertai pelemahan bunyi vokal serta mendapat tambahan sufiks 
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{-an}, sehingga terbentuklah kata wewangsalan.  Pendapat kedua, 
yang berbeda, dikemukakan oleh Simpen (2010). Dikatakannya, 
bahwa wewangsalan berasal dari kata wangsal yang artinya lampah 
dan mendapat sufik {-an} sehingga terbentuk kata wangsalan yang 
bermakna ‘lampahan’ yakni  perjalanan perilaku dan keadaan 
manusia. Pada tahap selanjutnya, bentuk turunan wangsalan 
itu mengalami proses dwipurwa yang disertai pelemahan vokal 
sehingga terbentuklah kata wewangsalan yang dimaknai sebagai 
penggambaran perilaku manusia. 

Adanya perbedaan pendapat pakar tersebut, mendorong 
penulis untuk mencari kepastian etimologi istilah wewangsalan 
tersebut. Rujukan yang digunakan pada proses pencarian itu 
adalah Kamus Bali – Indonesia (Warna, dkk., 1978). Dalam kamus 
itu, tidak ditemukan kata wangsal; tetapi, memang,  ditemukan 
kata bangsal dan kata lampah. Meskipun demikian, pengertian 
yang diberikan terhadap kata bangsal dan lampah tidak secara 
langsung terkait dengan arti wewangsalan. Dalam kamus itu, lema 
bangsal diberi makna ‘bangsal’. Fakta ini menungjukkan bahwa kuat 
kemungkinan kata bangsal dalam bahasa Bali merupakan unsur 
serapan.  Selanjutnya, dalam Kamus Bali – Indonesia (Warna, 1978) 
itu, ditemukan kata dasar wangsalan yang artinya ‘peribahasa 
yang isinya tersembunyi pada kalimat yang diucapkan’. Jika benar, 
wangsal berarti lampah, dan wangsalan berarti lampahan, seperti 
yang dikemukakan Simpen (2010); sedangkan di sisi lain,  di dalam 
kamus Bali – Indonesia, ditemukan kata dasar wangsalan yang 
bermakna ‘peribahasa Bali yang isinya tersembunyi pada kalimat 
yang diucapkan’, maka sangat kuat kemungkinannya, bahwa 
wangsalan itu merupakan kata yang berhomonimi akibat proses 
morfologis. Jadi, dalam bahasa Bali terdapat dua kata wangsalan 
yang berbeda, tetapi ditulis atau diucapkan dengan cara yang 
sama, namun masing-masing memiliki makna tersendiri (Arnawa, 
2008). Merujuk pada fenomena morfo-semantik seperti itu, maka 
sangatlah logis jika dikatakan bahwa wewangsalan berasal dari kata 
dasar wangsalan yang mengalami proses dwipurwa, dan disertai 
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pelemahan vokal. Kemungkinan lain, yang juga sangat terbuka 
adalah terjadinya proses derivasi balik (Arnawa, 2008). Artinya, 
wangsalan diinterpretasi sebagai polimorfemis; yang diturunkan 
dari dari kata wangsal dengan mendapatkan sufiks {-an}, padahal, 
kata wangsalan itu merupakan monomorfemis. Fenomena 
linguistik ini analog dengan pembentukan kata dipungkiri dalam 
bahasa Indonesia. Penutur bahasa Indonesia menduga bahwa kata 
dipungkiri berasal dari kata dasar pungkir yang mendapat imbuhan 
gabung {di-i}, padahal dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan 
kata pungkir; yang ada adalah kata mungkir; sehingga bentuk 
pasifnya yang benar adalah dimungkiri bukan dipungkiri. Merujuk 
pada kedua alasan linguistik itu, lebih rasional jika dikatakan bahwa 
wewangsalan berasal dari kata dasar wangsalan yang mengalami 
proses morfologis dwipurwa dan pada saat proses morfologis itu 
berlangsung disertai pelemahan bunyi vokal. 

Dilihat dari strukturnya, wewangsalan itu terdiri dari dua 
baris; yakni baris pertama lebih mengarah kepada aspek bentuk; 
sedangkan baris kedua lebih pada aspek isi.  Baris pertama merupakan 
sampiran. Pada unsur sampiran, komponen bentuk cenderung lebih 
diperhatikan daripada makna. Demi harmonisasi, aspek sampiran 
sering mengabaikan sisi morfo-sintaksis. Akibatnya, struktur 
sampiran sering tidak sesuai dengan kaidah gramatikal bahasa 
Bali. Pelanggaran kaidah gramatikal ini dapat dimaklumi karena 
wewangsalan merupakan bahasa Bali ragam sastra yang dilindungi 
oleh prinsip licentia poetica.  Pembentukan sampiran wewangsalan 
difokuskan pada aspek persajakan dengan sangat memperhatikan 
aspek aliterasi dan asonansinya. Alieterasi merupakan perulangan 
bunyi konsonan, sedangkan  asonansi adalah perulangan bunyi 
vokal. Aliterasi dan asonansi inilah  yang dijadikan tumpuan peng-
arti-annya. Contoh,

Délem Sangut Merdah Tualén ‘nama punakawan dalam   
     wayang Kulit Bali’
Medem bangun ngamah dogen ‘tidur bangun makan saja’
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Gamongan kladi jahé  ‘lempuyang talas jahe’
Omongan dadi gaé   ‘tutur bis dibuat’

Terhadap contoh 2 wewangsalan di atas dapat ditunjukkan 
beberapa hal. Pertama, tampak jelas adanya relasi asonansi dan 
aliterasi antara baris kesatu dengan baris kedua pada masing-masing 
contoh wewangsalan itu. Kedua, baris pertama pada masing-masing 
contoh wewangsalan tersebut tidak dikonstruksi berdasarkan 
gramatikal yang benar. Baris pertama pada masing-masing contoh 
wewangsalan di atas, tidak memenuhi kriteria frasa karena tidak 
ada relasi diterangkan – menerangkan; serta tidak jelas fungsi 
sintaksisnya.  Selanjutnya, baris kedua pada contoh kesatu, dapat 
diidentifikasi sebagai kalimat elips; yakni terjadi penghilangan frasa 
subjek. Jika baris kedua pada contoh kesatu itu dikonstruksi secara 
lengkap maka akan muncul kalimat Cai medem bangun ngamah 
dogén ‘Kamu tidur bangun makan saja’. Selanjutnya, baris kedua 
pada contoh kedua dapat diidentifikasi sebagai kalimat tunggal 
karena ada satu unsur subjek dan satu unsur predikat. Subjeknya 
adalah omongan ‘tutur’ dan predikatnya adalah dadi gaé ‘bisa 
dibuat’. Berdasarkan relitas tersebut, maka prinsip licentia poetica 
betul-betul teraplikasi pada pembentukan wewangsalan. 

Selanjutnya, baris kedua pada struktur wewangsalan 
merupakan isi. Isi wewangsalan merupakan pesan interpretatif 
yang sangat terikat pada konteks spesifik. Oleh karena itu, kajian 
wewangsalan, mungkin juga paribasa Bali yang lain, lebih tepat 
dikaji dari perspektif sosiopragmatik, yakni kajian penggunaan 
bahasa dalam latar sosial dan kutural yang sangat spesifik.  Dalam 
banyak peristiwa tutur, sering kali baris kedua ini dielipsis atau tidak 
diucapkan. Pengelipsisan baris kedua dilakukan jika penutur yakin 
bahwa petutur dapat mengerti maksud wewangsalan yang akan 
diucapkan; atau wewangsalan tersebut sudah menjadi pengetahuan 
bersama serta digunakan dalam konteks umum. 

Tinggen (1995) dan Simpen (2010) memandang wewangsalan 
sama dengan tamsil. Jika dilihat dari komposisi strukturnya, 
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tampaknya wewangsalan bukanlah tamsil tetapi karmina-nya 
bahasa Bali. Pengidentikkannya dengan karmina, didasarkan pada 
kesamaan bentuk dan relasi semantiknya.  Dari sisi bentuk, baik 
pada wewangsalan maupun pada karmina, keduanya terdiri dari dua 
baris yang bersajak lurus, yakni a – a. Karena pendeknya, karmina 
sering pula disebut pantun kilat. Sebaliknya, tamsil merupakan 
perbadingan langsung yang diungkapkan dalam satu untaian 
kalimat, seperti contoh berikut ini.

a. Hidupnya bagaikan katak dalam tempurung.
b. Cintanya bagaikan pungguk merindukan bulan

Contoh tamsil (a) digunakan untuk mengungkapkan 
perbandingan tentang kehidupan seseorang yang kurang wawasan; 
sedangkan contoh (b) digunakan untuk mengungkapkan cinta 
seseorang yang tidak terwujud karena perbedaan derajat. 
Mencermati struktur tamsil seperti itu, tampaknya identik dengan 
sesenggakan dalam paribasa Bali. Jadi, wewangsalan identik 
dengan karmina, sedangkan tamsil identik dengan sesenggakan 
dalam paribasa Bali.

6.2  Aspek Semantik Wewangsalan
Setelah mengenal aspek bentuk wewangsalan, kini 

pembahasan dilanjutkan ke aspek semantiknya. Namun sebelum 
itu, akan dipaparkan terlebih dahulu aspek fungsinya. Dilihat dari 
aspek fungsinya, wewangsalan sering digunakan untuk mengolok-
olok atau menyindir seseorang (Aridawati, 2014).  Olok-olok atau 
sindiran itu sering diungkapkan melalui konstruksi humor untuk 
menghindarkan ketegangan hubungan sosial. 

Merujuk pada teori semantik leksikal, pemaknaan we-
wangsalan berpijak pada konsep onomatope, yakni tiruan bunyi 
sebagai pijakan dalam memaknai sesuatu. Onomatope merupakan 
proses semantik yang ditemukan pada banyak bahasa, tidak 
terkecuali dalam bahasa Bali, contoh: kata cecek ‘cicak’ merupakan 
tiruan dari suara reptilia itu; kata goak ‘gagak’ juga terbentuk 
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berdasarkan tiruan suara burung itu; demikian pula kata bébék ‘itik’ 
dan kata méong ‘kucing’ merupakan tiruan suara masing-masing 
binatang itu. Peristiwa semantik onomatope ini pun tampak relevan 
untuk menjelaskan pemaknaan wewangsalan. 

Seperti telah dijelaskan sebelum ini, bahwa wewangsalan itu 
merupakan karmina atau pantun kilat yang terdiri dari dua baris. 
Baris pertama (sampiran) memiliki persajakan lurus dengan baris 
kedua (isi). Secara linguistik, tidak ada hubungan semantik formal 
antara baris pertama dengan baris kedua pada wewangsalan. Akan 
tetapi, proses semantiknya lebih mengarah pada reflected meaning, 
yakni suatu bentuk diberi makna asosiatif sesuai konteksnya. Dalam 
pemaknaan wewangsalan ini, terjadi proses semantik kognitif 
yang menghubungkan satu bentuk dengan makna interpreatifnya 
berdasarkan kesamaan bunyi yang digunakan dan yang diulang, baik 
melalui asonansi maupun aliterasi. Berdasarkan proses semantik 
tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi semantik wewangsalan 
bertumpu pada perangat emotif fonetis, gema atas makna atau 
onomatope. Untuk memperjelas aspek semantik wewangsalan, 
berikut ini disajikan contohnya. 

(1) Asep menyan majegau, ‘Dupa, kemeyan, (pohon) gaharu’ 
nekep lengar aji kau. ‘menutupi botak dengan tempurung’

(2) Buangit kaligangsa, ‘(Pohon) buangit (pohon) kaligangsa’ 
magaé lengit ngamah gasa ‘bekerja malas, (tetapi) makan kuat’

Wewangsalan (1) digunakan untuk mengolok-olok orang yang 
berkepala botak. Oleh orang Bali, kepala botak diidentikkan dengan 
tempurung kelapa, sehingga menutup botak dengan tempurung 
kelapa dianggap pekerjaan sia-sia. Oleh karena tempurung kepala 
(lengar) identik dengan tempurung kelapa (kau), maka wewangsalan 
(1) pun dapat dimaknai sebagai upaya penyembunyian keburukan 
tetapi tetap kelihatan buruk. Selanjutnya, wewangsalan (2) 
digunakan untuk mengolok-olok orang yang malas bekerja tetapi 
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makannya kuat. Peng-arti-an wewangsalan (1– 2) bertumpu pada 
persajakan atau onomatope, seperti berikut ini.

(1) asep      nekep bersajak akhir /e/ dan /p/
 majegau             kau   bersajak akhir diftong /au/ 
    konsonan /g/ dan /k/ yang homorgan  

(2) buangit              lengit  berjasak akhir pada silabel –ngit 
 kaligangsa  gasa  bersajak akhir pada silabel –sa 

Atas dasar persajakan seperti itu maka wewangsalan asep 
menyan majegau dimaknai sebagai nekep lengar aji kau ‘menutup 
botak dengan tempurung kelapa’ dan wewangsalan buangit 
kaligangsa dimaknai sebagai magaé lengit ngamah gasa ‘malas 
bekerja tetapi makannya kuat’  

Berdasarkan deskripsi semantis di atas, terlihat jelas bahwa 
pemaknaan wewangsalan bertumpu pada konsep onomatope 
(dalam kajian sastra sering disebut persajakan). Mencermati 
cotoh-contoh wewangsalan di atas terungkap bahwa makna yang 
dihasilkan dari setiap konstruksi wewangsalan adalah makna 
refleksional yang bertumpu pada relasi fonotatik sampiran dengan 
makna interpretatifnya.  Secara fonologis,  pemunculan asonansi 
pada setiap konstruksi wewangsalan dipicu oleh sifat vokal sebagai 
pusat silabel (Staroverov, 2016). Dalam teori sonoritas dijelaskan 
bahwa setiap kata memiliki pucak-puncak kenyaringan yang terletak 
pada vokoid. Hal ini pula yang menyebabkan relasi sampiran dengan 
arti wewangsalan selalu melibatkan asonansi, baik tanpa ataupun 
dengan aliterasi. Contoh,

(3) Cekcek poléng temisi bengil,
desek ngeréng yén gisi nengil. 

‘Cicak loreng, siput kotor’ 
‘Didesak berteriak jika dipegang diam’

(4) Sintok pulasari,
baang acepok nagih sesai. 

‘nama rempah-rempah di Bali’
‘dikasi sekali minta berkali-kali’
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Puncak-puncak sonoritas wewangsalan (3) terletak pada 
vokal /e, é, i/ seperti berikut ini.
         kata interpretatif Sonoritas

cekcek desek /e/
poléng ngeréng /é/
temisi gisi /i/
bengil nengil /i/

Sedangkan, puncak sonoritas wewangsalan (4) terletak pada 
vokal /o, i/ berikut ini.
          Kata interpretatif sonoritas

sintok acepok /o/
pulasari sesai /i/

Secara fungsional, wewangsalan (3) digunakan untuk 
mengolok-olok perilaku perempun yang jika didesak atau digoda 
laki-laki dia akan ngeréng ‘berteriak, galak’ tetapi jika sudah 
dipegang yang bersangkutan justeru nengil ‘diam’. Wewangsalan 
(4) untuk mengolok-olok seseorang yang ingin mengulang-ulangi 
suatu permintaan yang telah pernah satu kali dikabulkan. Demikian 
pula dengan wewangsalan berikut ini yang proses pemaknaannya 
bertumpu pada prinsip onomatope. 

Baang acékot nagih agenjo, ‘Dikasi segelas mau sepanci’
baang acepok nagih pindo. ‘dikasi sekali mau dua kali’ 

6.3 Simpulan
Setelah ditelusuri berdasarkan kajian linguistik, tampaknya, 

kata wewangsalan yang digunakan untuk merujuk salah satu 
jenis paribasa Bali berasal dari kata dasar wangsalan yang artinya 
peribahasa yang isinya tersembunyi pada kalimat yang diucapkan. 
Selanjutnya, kata dasar itu mengalami proses morfologis dwipurwa 
yang disertai pelemahan bunyi vokal, sehingga terbentuklah kata 
turunan wewangsalan.  Namun, sangat mungkin dalam bahasa 
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Bali ada kata turunan wangsalan yang dibentuk dari wangsal + 
{-an} yang artinya ‘lampahan atau perjalanan perilaku dan keadaan 
manusia (Simpen, 2010); tetapi makna kata ini tidak terkait dengan 
arti wewangsalan sebagai salah satu jenis paribasa Bali. Demikian 
pula, sangat mungkin dalam bahasa Bali ada kata wangsal yang 
artinya bangsal, lalu mendapat sufiks {-an} sehingga terbentuk kata 
wangsalan artinya ‘berbangsal’. Arti kata ini pun tidak terkait dengan 
makna wewangsalan.  Berdasarkan analisis itu, maka wangsalan 
merupakan kosakata bahasa Bali yang berhomonimi karena proses 
morfologis. Kemungkinan lain terjadinya derivasi balik, yakni kata 
dasar wangsalan diinterpretasi sebagai kata turunan, yang seolah-
olah, terdiri dari morfen dasar wangsal dan morfem terikat {-an}. 

Selanjutnya dengan bertumpu pada teori semantik leksikal, 
proses pemaknaan wewangsalan diidentifikasi bertumpu pada 
teori onomatope, yakni tiruan bunyi sebagai dasar interpretasi 
semantik. Tiruan bunyi itu bersumber pada sonoritas, baik secara 
asonansi maupun aliterasi. Oleh karena itu, wewangsalan pun 
menggunakan perangkat emotif fonetik dalam pemaknaannya. 
Makna yang muncul pada wewangsalan adalah makna refleksional. 
Selanjutnya, secara pragmatik, wewangsalan umumnya digunakan 
untuk menyindir orang lain melalui gaya bertutur humor. Menyindir 
merupakan verba tindak ujar direktif.  
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BAB VII
P E N U T U P

7.1 Simpulan

P  aribasa atau peribahasa merupakan fakta linguistik. Se-
tiap bahasa di dunia memiliki berbagai jenis peribahasa 
dengan berbagai struktur dan fungsinya, tidak terkecuali 

dalam bahasa Bali. Bahasa Bali memiliki sejumlah paribasa, yang 
diidentifikasi secara berbed-beda oleh para peneliti dan praktisi 
kebahasaan. Simpen (2010), misalnya, mengidentifikasi ada  15 jenis 
paribasa Bali; Ginarsa (1985) mengidentifikasi 10 jenis paribasa 
dalam bahasa Bali, sedangkan Tinggen (1995) mengidentifikasi 
ada 13 jenis paribasa Bali. Perbedaan hasil pengidentifikasian 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang ketika 
pengklasifikasian paribasa Bali dilakukan. Namun demikian, dari 
perbedaan tersebut jenis bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan 
wewangsalan selalu teridentifikasi. Hal ini membuktikan bahwa 
secara linguistik, keempat jenis paribasa Bali tersebut memiliki 
struktur yang ajeg. Kecuali itu, secara sosial paribasa Bali tersebut 
sangat populer dalam masyarakat Bali. 

Popularitas paribasa Bali bladbadan, cecimpedan, cecangkitan 
dan wewangsalan telah mendorong dilaksanakannya penelitian. 
Selama ini, penelitian-penelitian yang dilakukan lebih difokuskan 
pada aspek bentuk, sedangkan aspek semantiknya relatif kurang 
mendapat perhatian. Sebagai korpus bahasa, paribasa Bali perlu 
ditelah dari sisi bentuk dan makna sehingga hakikat bahasa sebagai 
sistem tanda terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, dari hasil-
hasil kajian yang telah dilakukan terhadap bladbadan, cecimpedan, 
cecangkitan, dan wewangsalan,  tampak ada yang perlu diperjelas. 
Pada bladbadan, misalnya, ada yang berpendapat sebagai metafora 
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dan ada pula yang menyatakan sebagai permainan bunyi. Pada 
cecimpedan terdapat pengkalsifikasian yang perlu dicermati. Selama 
ini, cecimpedan diidentifikasi menjadi dua jenis, yakni cecimpedan 
alit-alit (anak-anak) dan cecimpedan biasa. Klasifikasi ini tampak 
kurang linier; jika indikatornya umur seharusnya teridentifikasi 
menjadi cecimpedan alit-alit (anak-anak) dan cecimpedan duur 
(dewasa). Lalu, bagaimana munculnya cecimpedan biasa? Apa dasar 
pengklasifikasiannya? Persolan lain ditemukan pada cecangkitan. 
Terhadap paribasa ini, ada yang mebedakan dengan raos ngémpélin 
dan ada pula yang menyamakannya. Selanjutnya, pada wewangsalan 
ditemukan perbedaan pandangan tentang etimologinya. Juga ada 
yang menyebut wewangsalan sama dengan tamsil. Perbedaan-
perbedaan itulah ditelaah dalam kajian ini dengan bertumpu pada 
aspek semantiknya. Berdasarkan hasil kajian dari aspek semantiknya, 
dapat disimpulkan hal-hal berikut ini. 

1. Bladbadan bukanlah metafora, karena tidak ada hubungan 
semantis antara makna denotasi dengan maksud 
interpretasinya. Bladbadan pun bukan semata-mata 
permainan bunyi, tetapi merupakan transposisi semantik 
dengan perangkat emotif fonetik, leksikal dan sintaksis. 

2. Berdasarkan proses semantik kognitif, cecimpedan 
teridentifikasi menjadi dua, yaitu cecimpedan onomatope 
dan cecimpedan asosiatif. Pada cecimpedan onomatope, 
pembentukan dan pemaknaannya bertumpu pada teori 
semantik leksikal, yakni gema atas makna; sedangkan pada 
cecimpedan asosiatif, pembentukan dan pemaknaannya 
bertupu pada logika analogi. Pada struktur-struktur tertentu, 
cecimpedan asosiatif melibatkan teori struktur dan komponen 
semantik.  Dengan teori ini, personifikasi pada cecimpedan 
asosiatif dapat dijelaskan. 

3. Berdasarkan kajian semantik leksikal, cecangkitan dan 
raos ngémpélin merupakan satu jenis paribasa Bali yang 
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sama. Berdasarkan kajian, kata yang berpolisemi tidak 
menimbulkan ketaksaan. Kegandaan makna disebabkan oleh 
struktur sintaksis dan paraton, seperti tekanan dan nada 
saat mengucapkan tuturan tersebut. Interpretasi semantik 
cecangkitan bertumpu pada teori pragmatik praanggapan. 

4. Berdasarkan kajian morfologi, etimologi wewangsalan berasal 
dari kata wangsalan ‘peribahasa yang isinya tersembunyi pada 
kalimat yang diucapkan’; bukan dari bangsal ‘bangsal’, dan 
bukan pula dari kata wangsal ‘lampah’. Jika ditemukan kata 
turunan wangsalan ‘lampahan’ atau wangsalan ‘berbangsal’ 
maka dipastikan kata turunan wangsalan merupakan 
homonimi akibat proses morfologis. Adanya polisemi ini 
menimbulkan terjadinya terjadinya derivasi balik terhadap 
kata dasar wangsalan sebagaai dasar pembentukan kata 
wewangsalan. Selanjutnya, berdasarkan kajian semantik, 
pemaknaan wewangsalan bertumpu pada onomatope dan 
praanggapan. Makna pada wewangsalan teridentifikasi 
sebagai makna refleksional yang umumnya digunakan untuk 
melaksanakan tindak ujar direktif. Selanjutnya, berdasarkan 
bentuknya, wewangsalan merupakan patun kilat atau 
karmina, bukan tamsil. 

7.2 Saran Implementatif
Merujuk pada hasil kajian, dapat diberikan beberapa saran 

implementatif seperti berikut ini. 
1. Kajian ini dapat dijadikan model atau rujukan untuk mengkaji 

jenis-jenis paribasa Bali yang lain dengan bertumpu pada 
teori linguistik secara ajeg.  

2. Perlu dilakukan telaah ulang terhadap materi ajar 
pembelajaran bahasa Bali, pada semua jenjang dan jenis 
sekolah, khususnya pada materi paribasa Bali bladbadan, 
cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan.  
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3. Perlu diselenggarakan diskusi terpumpun (focus group 
discussions) yang melibatkan para guru bahasa Bali sehingga 
pembelajaran bahasa Bali, khususnya pada materi paribasa 
didasarkan pada teori linguistik yang praktis dan pedagogis.
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erdasarkan kajian para pakar, dalam bahasa Bali 

teridentifikasi adanya sejumlah paribasa (peribahasa). BPara pakar mengidentifikasi paribasa Bali secara 

berbeda-beda. Akan tetapi dari perbedaan sudut padang itu, 

jenis bladbadan, cecimpedan, cecangkitan, dan wewangsalan 

selalu teridentifikasi. Fakta ini membuktikan bahwa keempat 

paribasa Bali tersebut ajeg dan populer dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, kajian dalam buku ini difokuskan pada 

keempat jenis tersebut. Namun demikian, kajian terhadap 

keempat paribasa Bali itu perlu dilakukan dalam perspektif  

teori linguistik yang berbeda sehingga keajegannya semakin 

terkukuhkan. Kajian terhadap keempat paribasa Bali tersebut 

dengan berpijak pada teori semantik dan teori lain yang 

relevan diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam 

perspektif  yang berbeda untuk membuka wawasan dan 

cakrawala penelitian linguistik Nusantara.  
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