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ABSTRAK 

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah 1) bagaimanakah bentuk umpatan 

bahasa Bima di Kecamatan Rasana‟e Barat Kota Bima? 2) bagaimanakah makna 

dari umpatan bahasa Bima di Kecamatan Rasana‟e Barat Kota Bima? 3) 

bagaimanakah fungsi umpatan bahasa Bima di Kecamatan Rasana‟e Barat Kota 

Bima. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu 1) mendeskripsikan bentuk umpatan 

yang terdapat pada bahasa Bima di Kecacamatan Rasana‟e Barat Kota Bima 2) 

mendeskripsikan makna yang terkandung dalam umpatan bahasa Bima di 

Kecamatan Rasana‟e Barat Kota Bima 3) mendeskripsikan fungsi umpatan bahasa 

Bima di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Metode penelitian ini 

menggunakanmetode penelitian deskriptif kualitatif yang memaparkan data 

berupa kata-kata atau kalimat yang mengadung umpatan. Sedang metode 

pengumpulan data menggunakan metode introspeksi, simak dan cakap.Hasil 

penelitian yaitu bentuk umpatan bahasa Bima di Kecamatan Rasana‟e Barat Kota 

Bima berupa kata tunggal dan kata turunan, frasa, dan klausa. Makna umpatan 

bahasa Bima dilihat dari kajian makna yaitu bermakna  leksikal, gramatikal dan 

makna kontekstual. Fungsi umpatan yang ditemukan pun beragam. Mulai dari 

fungsi emotif terbagi menjadi tiga yaitu mengekresikan rasa marah, kekesalan, 

sindiran. Fungsi konatif dan fungsi fatik berupa panggilan keakraban. 

 

Kata Kunci: Umpatan. Bentuk. Makna.Fungsi umpatan. Bahasa Bima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rinarabiah048@gmail.com


 
 

 
 

ii 

Swearing in Bimanese Language in West Rasana’e District Bima 

City: Sociolinguistics Study  

By 

Rina Rabiah 

E1C014048 

 
Mataram University 

Faculty Of Teacher Training and Education 

Indonesia Launguage and Literature Study Program 

Language and Art Educations Major 

Email : Rinarabiah048@gmail.com 

 

 

ABSTRACK 

Problem of the study are 1) what is the form of swearing in Bimanese language in 

west Rasana‟e district Bima City? 2) what is the meaning of swearing in 

Bimanese language in west Rasana‟e district Bima City? 3) how is the function of 

swearing in Bimanese language in west Rasana‟e district Bima City. This study 

aims to 1) describing the form swearing found or exist in Bimanese language in 

west Rasana‟e district Bima City. 2) decribing the meaning of swearing Bimanese 

language at west Rasana‟e diatrict Bima city 3) decribing the function of swearing 

Bimanese language at west Rasana‟e Barat district Bima city. The method used in 

this research is deacriptive qualitative which serving the word or sentence contain 

curse as the data. While, the method of collecting data were used introspection, 

observation andcapable. The result of the study showsthe form of swearing 

Bimanese language at west Rasana‟e district Bima city are single word, phrase, 

and clause. The meaning of swearing bimanese seenfrom the study of meaning are 

lexical meaning, grammatical meaning, and contextual meaning. The function of 

swearing bimanese Found was various. Start from emotive function which divided 

into three things such as express anger, annoyance, sarcasm. Connotative function 

and fatic function like intimate calling.  

Key Word: Curse, Form. Meaning. Function of curse. Bimanese. 
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A. PENDAHULUAN 

Fungsi bahasa secara tradisional 

adalah sebagai alat komunikasi verbal untuk 

menyatakan ekspresi yang menggambarkan 

pemikiran dan perasaan penuturnya. 

Sehingga penggunaan bahasa memerlukan 

penyesuian situasi dan fungsi 

pemakaiannya. Salah satu kondisi yang 

kerap dialami manusia adalah keadaan 

jengkel atau marah. Kondisi ini seseorang 

cenderung menggunakan bahasa-bahasa 

kasar atau disebut umpatan. 

Umpatan merupakan tuturan lisan 

yang lazim digunakan di tengah masyarakat. 

Umpatan biasanya untuk mengekspresikan 

perasaan marah, jengkel, kesal, benci atau 

tersinggung dengan ucapan atau prilaku 

seseorang. Bentuk umpatan pada setiap 

bahasa biasanya mengacu pada nama 

binatang, anggota tubuh yang berkaitan 

dengan seks, dan sesuatu yang dianggap 

kotor atau menjijikkan. Semua yang 

disebutkan di atas bisa dijadikan acuan 

untuk mengumpat. Tergantung persepsi 

kultur sosial budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Bentuk umpatan pun tidak 

terlepas dari kesepakatan masyarakat 

penutur suatu bahasa yang berkaitan. 

Masyarakat Bima, khususnya di 

Kecamatan Rasana‟e Barat Kota Bima, 

penggunaan umpatan sangat lazim 

digunakan atau didengar dalam konteks 

komunikasi sehari-hari. Tidak memandang 

usia atau strata sosial, umpatan digunakan 

oleh semua kalangan, bahkan anak kecil 

yang notabenenya tidak mengetahui makna 

umpatan pun, tahu kapan umpatan harus 

digunakan. Hal tersebut terjadi karena, 

seringnya anak mendengar umpatan, 

sehingga pemerolehan bahasa umpatan pun 

dikuasai atau diketahui oleh anak. 

Disamping itu, umpatan juga terkait dengan 

budaya masyarakat Bima yang cendurung 

mudah melontarkan umpatan, bukan sekedar 

untuk memaki, akan tetapi terkadang untuk 

mengakrabkan suasana. 

Dasarnya, umpatan bahasa Bima dan 

bahasa Indonesia sama, yakni mengacu pada 

nama hewan serta menunjukkan kekesalan 

dan kemarahan. Akan tetapi selain 

persamaan, umpatan bahasa Bima juga 

memiliki perbedaan dengan bahasa 

Indonesia, yaitu bentuk umpatan bahasa 

Bima cenderung menggunakan bentuk 

verba. Contoh: tota ḇa dOU (dicincang oleh 

orang), tota kElop dOU (dicincang kecil-

kecil oleh orang). Selain itu umpatan bahasa 

Bima tidak bisa sembarangan diucapkan. 

Contoh: „tOngge ḇadou’ (dipasung orang), 

bentuk umpatan ini biasa ditujukan ke laki-

laki. Sedangkan „LakO sUnda’ (cacian), 

bentuk yang ini biasa ditujukan untuk 

perempuan. 

Berdasarkan contoh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa umpatan bahasa Bima 

memiliki bentuk yang unik, maka dari itu 

peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam 

terkait umpatan bahasa Bima, baik dari segi 

bentuk, fungsi, serta makna yang terkandung 

di dalamnya. Umpatan bahasa Bima juga 

jarang dijadikan bahan penelitian. Penelitian 

yang berkaitan dengan umpatan bahasa 

Bima hanya pernah diteliti oleh Khairil 

Akbar (2011). Meski begitu penelitian ini 

memiliki perbedaan, yaitu penelitian Khairil 

tidak menjelaskan bahwa umpatan tidak 

hanya digunakan untuk mengekspresikan 

kekesalan tetapi memiliki cakupan yang 

lebih luas, salah satunya yaitu sebagai 

ungkapan keakraban. 

 

Sosiolinguistik  
Secara umum sosiolinguistik 

membahas hubungan bahasa dengan penutur 

bahasa sebagai anggota masyarakat. 

Mengaitkan fungsi bahasa secara umum 

yaitu sebagai alat komunikasi/ 

Sosiolinguistik lazim didefenisikan sebagai 

ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai 

variasi bahasa serta hubungan diantara para 

bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa 
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itu di dalam suatu masyarakat bahasa 

(Kridalaksana dalam Putra, 2013: 93). 

Pengertian serupa didefinisikan oleh 

Hymes (Sumarsono, 2014: 4) yang 

mengatakan sosialinguitik merupakan kajian 

bahasa dalam pemakaian. Tujuannya untuk 

menunjukkan kesepakatan kesepakatan atau 

kaidah-kaidah penggunaan bahasa (yang 

disepakati oleh masyarakat), dikaitkan 

dengan aspek-aspek kebudayaan dalam 

masyarakat itu. 

Sosiolinguistik adalah kajian tentang 

ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi 

variasi bahasa, dan pemakai bahasa, karena 

ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah 

dan saling mengubah satu sama lain dalam 

satu masyarakat tutur. Sosiolinguistik juga 

merupakan bagian dari bahasa yang 

berhubungan dengan sebuah fenomena 

sosial dan budaya (Fishman dalam Nangune, 

2014: 2). 

 

Sosiopragmatik 

Menurut Tarigan (2009: 25) 

sosiopragmatik merupakan telaah mengenai 

kondisi-kondisi „lokal‟ yang  lebih khusus,  

jelas terlihat bahwa prinsip kerjasama dan 

prinsip kesopanan berlangsung secara 

berubah-ubah dalam kebudayaan yang 

berbeda-beda atau aneka masyarakat bahasa, 

dalam situasi sosial yang berbeda-beda dan 

sebagainya dengan perkataan lain, 

sosiopragmatik merupakan tapal batas 

sosiologi dan pragmatik. Jadi jelas di sini 

betapa erat hubungan antara sosiopragmatik 

dengan sosiologi. 

 Sosiopragmatik didasarkan pada 

pernyataan bahwa di dalam kelas-kelas 

sosial dan budaya yang berbeda,  prinsip 

kerja sama dan prinsip kesopanan beroperasi 

secara berlainan. Hal ini yang meyebabkan 

terjadi banyak kesalahpahaman antar peserta 

tutur. Memahami tuturan harus 

mempertimbangkan konteks, 

pemunculannya. Konteks tuturan yang 

berbeda dapat memunculkan makna yang 

berbeda. Jadi dengan kata lain 

sosiopragmatik adalah titik pertemuan antara 

sosiologi dan pragmatik (Leech dalam 

Hikmah, 2015: 11). 

 

Variansi Bahasa 

Variasi bahasa ada beberapa jenis, adapun 

yang berkaitan dengan umpatan sebagai 

berikut. 

a. Register adalah ragam bahasa 

berdasarkan pemakaiannya, dengan kata lain 

register adalah bahasa yang digunakan saat 

ini, tergantung pada apa yang sedang 

dikerjakan dan sifat kegiatannya (Mujianto 

dalam Faizun, 2015: 12). Pada dasarnya 

register tergantung pada pemakaiannya di 

dalam situasi sosial atau disebabkan oleh 

adanya sifat-sifat khas keperluan 

pemakaiannya, misalnya dalam bahasa tulis 

dikenal adanya bahasa iklan, bahasa tajuk, 

bahasa artikel, dan sebagainya; dalam 

bahasa lisan dikenal bahasa lawak, bahasa 

politik, bahasa pialang, dan sebagainya. 

b. Vulgar adalah variasi sosial yang ciri-

cirinya tampak pemakaiannya oleh mereka 

yang kurang terpelajar atau dari kalangan 

yang tidak berpendidikan (Chaer dan 

Leonie, 2004: 66). Bagi kalangan yang 

kurang terpelajar, agaknya dalam berbahasa 

cenderung langsung mengungkapkan 

maksud tanpa mempertimbangkan bentuk 

bahasa. Oleh karena itu, bahasa yang 

digunakan adalah bahasa dengan kata-kata 

yang kasar. Realitas sekarang bahasa vulgar 

tidak hanya digunakan oleh orang yang tidak 

terpelajar, namun orang yang terpelajar pun 

menggunakannya. 

 

Bentuk Lingual Umpatan 

Bentuk lingual umpatan dapat berbentuk 

kata, frasa, klausa dan kalimat, berikut 

uraiannya. 

1. Kata  

 Kata adalah satuan bentuk terkecil 

(dari kalimat) yang dapat berdiri sendiri dan 

mempunyai makna (Finoza, 2010: 
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80).Menurut Ramlan(Winiasih, 2010), kata 

adalah satuan bebas yang paling kecil, atau 

dengan kata lain, setiap satuan bebas 

merupakan kata.Bentuk kata dapat dibagi 

menjadi bentuk tunggal dan bentuk turunan. 

a. Bentuk Tunggal  

 Ramlan (Rahayu, 2015: 22) 

mendefinisikan bentuk tunggal sebagai 

satuan gramatik yang tidak terdiri dari 

satuan yang lebih kecil lagi. Contoh bentuk 

tunggal yaitu kata jalan, baju, dan sepeda. 

b. Bentuk Turunan 

 Kridalaksana (Rahayu, 2015: 22)  

bentuk turunan yaitu bentuk yang berasal 

dari bentuk asal setelah mengalami berbagai 

proses. Proses itu adalah proses morfologis, 

yaitu proses yang mengubah leksem menjadi 

kata. Hal ini leksem merupakan input, dan 

kata merupakan output. 

1) Afiksasi 

 Afiksasi adalah proses yang 

mengubah leksem menjadi kata kompleks 

(Kridalaksana, dalam Rahayu, 2015: 23). 

Pendapat lain oleh Ramlan (Rahayu, 2015: 

23) mendefinisikan proses ini sebagai proses 

pembubuhan afiks, yaitu pembubuhan afiks 

pada sesuatu satuan, baik satuan itu berupa 

bentuk tunggal maupun bentuk 

kompleks,untuk membentuk kata. Afiks 

ialah suatu satuan gramatik terikat yang di 

dalam suatu kata merupakan unsur yang 

bukan kata dan bukan pokok kata, yang 

memiliki kesanggupan melekat pada satuan-

satuan lain untuk membentuk kata atau 

pokok kata baru. 

2) Pemajemukan 

 Pemajemukan adalah proses 

gabungan dua kata yang menimbulkan suatu 

kata baru dan makna baru. Kata yang terjadi 

dari gabungan dua kata itu disebutkata 

majemuk. Kata mejemuk ialah kata yang 

terdiri dari dua kata sebagai unsurnya. Di 

samping itu, ada juga kata majemuk yang 

terdiri dari satu kata dan satu pokok kata 

sebagai unsurnya, misalnya daya tahan, 

kamar kerja, dan ada pula yang terdiri dari 

pokok kata semua, misalnya lomba tari, jual 

beli, simpanpinjam, dan sebagainya (Ramlan 

dalam Rahayu. 2015: 24). 

2. Frasa  

 Satuan lingual yang berupa frasa 

merupakan kelompok kata yang tidak 

mempunyai unsur subjek predikat. 

Kontruksinya yang berupa kelompok kata 

menunjukkan frasa lebih tinggi dari kata. 

Bertolak dari batasan dan kontruksi tersebut, 

berarti membentuk frasa bukanlah 

menyandingkan kata-kata seperti membuat 

kata pada umumnya, melainkan harus non 

predikat dan menghasilkan makna yang 

lebih luas dari kata (Finoza, 2009: 100). 

Menurut Ramlan (Winiasih, 2010)  frasa 

mempunyai dua sifat, yakni (1) frasa terdiri 

atas dua kata atau lebih, (2) frasa merupakan 

satuan yang tidak melebihi batas fungsi 

unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek, 

pelengkap, dan keterangan. 

3. Klausa   

 Satuan lingual yang berupa klausa 

merupakan satuan lingual yang 

tatarannya di atas satuan lingual frasa. 

Klausa adalah kelompok kata yang 

membentuk kesatuan makna,  bahkan makna 

yang dihasilkan klausa dapat dikatakan lebih 

tinggi atau lebih luas dari frasa. Terjadi 

karena klausa sudah mempunyai subjek dan 

predikat, yaitu fungsi sintaksis yang harus 

ada dalam setiap kalimat. Cara penulisan 

klausa tidak persis sama dengan kalimat, 

huruf awal sebuah klausa ditulis dengan 

huruf kecil  (lower case) bukan huruf 

kapital, kecuali klausa diawali nama diri. 

Akhir sebuah klausa tidak ditutup dengan 

tanda baca apapun  Fino a, 2   :          ). 

4. Kalimat   

 Satuan lingual yang berupa kalimat 

merupakan satuan lingual yang 

tatarannya di atas satuan lingual klausa, 

walaupun dari segi bentuk ada kemiripan 

antara keduanya. Kalimat adalah bagian 

ujaran/tulisan yang mempunyai struktur 

minimal subjek (S) dan predikat (P)dan 
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intonasi finalnya menunjukkan bagian 

ujaran/tulisan yang sudah lengkap dengan 

makna (bernada berita, tanya, atau perintah). 

Penempatan struktur minimal S dan P dalam 

hal ini menunjukkan kalimat bukanlah 

semata-mata gabungan atau rangkaian kata 

yang tidak mempunyai kesatuan bentuk. 

Lengkap dengan makna menunjukkan 

sebuah kalimat harus mengandung pokok 

pikiran yang lengkap sebagai pengungkap 

maksud penulis atau penutur (Finoza, 2009: 

149). 

 

Kategori Kata 

Bentuk umpatan pun tidak terlepas dari 

kategori kata atau kelas kata yang 

disandangnya, baik itu dalam bentuk 

nomina, verba, dan adjektiva. 

1. Nomina 

 Nomina adalah kata yang mengacu 

pada manusia, binatang, benda, dan konsep 

atau pengertian. Membuktikan suata kata 

adalah nomina dengan cara, 

memasangkannya dengan kata tidak. Jika 

kata tersebut tidak berterima dipasangkan 

dengan kata tidak, maka kata tersebut dapat 

kita masukkan sebagai kategori nomina. 

2. Verba 

 Verba atau kata kerja yaitu kata yang 

mengacu pada suatu kegiatan. Alwi (2003: 

87) menyatakan bahwa verba mengandung 

makna perbuatan, proses, dan keadaan yang 

bukan sifat atau kualitas. Cara membuktikan 

bahwa suatu kata ialah verba yaitu 

memasangkannya dengan kata tidak. Jika 

berterima, maka kata tersebut adalah verba. 

3, Adjektiva 

 Alwi (2003: 171) menjelaskan 

bahwa adjektiva ialah kata yang 

memberikan keterangan yang lebih khusus 

tentang sesuatu yang dinyatakan oleh 

nomina dalam kalimat. Membuktikan suatu 

kata sebagai adjektiva yaitu dengan 

merangkainya dengan kata sangat, paling, 

dan agak. 

 

Fungsi Umpatan 

Fungsi umpatan sebagai bagian dari bahasa, 

maka menggunakan fungsi bahasa sebagai 

teori yang mendeskripsikan. 

 Bahasa dalam pemakaiannya 

memiliki beberapa fungsi. Jakobson 

berpendapat bahwa fungsi bahasa ada enam 

macam. Adapun fungsi tersebut sebagai 

berikut. 

1) Fungsi emotif 

 Bahasa digunakan dalam 

mengungkapkan perasaan manusia. 

Misalnya, rasa sedih, gembira, marah, kesal, 

kecewa, kagum, puas. Sebagai alat untuk 

mengungkapkan perasaan (ekspresi diri) 

tujuan manusia dalam mengungkapkan 

perasaan bermacam-macam, antara lain 

terbebas dari semua tekanan emosi keadaan 

hatinya, suka dukanya diungkapkan dengan 

bahasa agar tekanan jiwanya dapat tersalur. 

Apabila tidak, tekanan perasaan akan 

membelenggu jiwa seseorang sehingga 

secara psikologis keseimbangan jiwanya 

akan terganggu. Untuk membantu manusia 

mengungkapkan emosinya.Contoh,  ketika 

anda merasa sedih ditinggalkan seseorang, 

Anda bercerita kapada teman Anda betapa 

hancurnya perasaan Anda ditinggalkan 

begitu saja oleh orang yang Anda cintai. 

2) Fungsi konatif 

Bahasa digunakan untuk memotivasi 

orang lain agar bersikap dan berbuat 

sesuatu. Usaha untuk mempengaruhi dan 

tindak tanduk orang lain merupakan 

kegiatan kontrol sosial. Bahasa berfungsi 

untuk mendukung kegiatan sosial agar 

berlangsung dengan lancar. Contoh, seorang 

guru menasihati murid-muridnya agar selalu 

menjaga kebersihan kelas.Agar nasihatnya 

didengar, dipahami dan dituruti muridnya 

dengan perbuatan rajin membersihkan kelas, 

tentu guru tersebut harus mengutarakan 

nasihatnya dengan bahasa yang baik, 

urutannya mudah diikuti, kalimatnya 

sederhana, mudah dipahami, dan disertai 



 

7 
 

dengan alasan yang logis. Jadi, fungsi 

konatif bahasa dalam hal ini akan terwujud. 

.     3) Fungsi referensial 

Bahasa yang digunakan sekelompok 

manusia untuk membicarakan suatu 

permasalahan dengan topik tertentu. Melalui 

bahasa seseorang belajar mengenal segala 

sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, 

moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi 

dan ilmu pengetahuan. Sebagai alat 

komunikasi, bahasa menjadi media antara 

manusia yang satu dengan yang lain karena 

bahasa dapat mengungkapkan maksud dan 

pikiran kita. 

.     4) Fungsi puitik 

Bahasa digunakan untuk 

menyampaikan suatu amanat atau pesan 

tertentu. Bahasa mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan kemauan dan tingkah laku 

seseorang. Sebagai alat komunikasi, bahasa 

merupakan media untuk menyampaikan 

semua yang kita rasakan, pikirkan dan kita 

ketahui kepada orang lain. Melalui bahasa 

pula kita dapat mempelajari, mewarisi yang 

pernah diperoleh orang-orang terdahulu. 

.     5) Fungsi fatik 

Bahasa digunakan manusia untuk 

saling menyapa sekedar untuk mengadakan 

kontak bahasa mempersatukan anggota-

anggota masyarakat. Melalui bahasa 

manusia memanfaatkan pengalaman-

pengalaman mereka, mempelajari dan 

mengambil bagian dalam pengalaman itu 

serta belajar berkenalan dengan orang lain. 

Bahasa sebagai alat komunikasi 

memudahkan seseorang untuk menjadi 

bagian dari masyarakat. Demikian, 

seseorang akan merasa dirinya terikat 

dengan kelompok yang dimasukinya. 

6) Fungsi metalingual  

Bahasa digunakan untuk membicarakan 

masalah bahasa dengan bahasa tertentu. 

 

  Makna 

Makna adalah „maksud‟ atau arti‟ 

dari apa yang dituturkan melalui bahasa. 

Ogden dan Richard (Aminuddin, 2015: 52) 

mengatakan bahwa makna adalah hubungan 

antar bahasa dengan dunia luar yang telah 

disepakati bersama oleh para pemakai 

bahasa sehingga dapat saling dimengerti. 

Adapun jenis-jenis makna yaitu sebagai 

berikut. 

1. Makna leksikal adalah berkaitan dengan 

kata; berkaitan dengan leksem; berkaitan 

dengan kosa kata. Chaer (2009: 60) 

menyatakan, makna leksikal adalah 

bentuk ajektiv yang diturunkan dengan 

bentuk nomina leksikon (vokabuler, kosa 

kata, pembendaharaan kata). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa makna leksikal 

merupakan makna yang sebenarnya, 

makna yang tertera di dalam kamus. 

Sedangkan makna gramtikal makna yang 

bertentangan dengan makna leksikal. 

2. Makna gramtikal adalah makna yang 

hadir sebagai akibat adanya proses 

gramatika, seperti proses afiksasi, 

reduplikasi dan komposisi (Chaer, 

2009:62). Sementara Wijana dan 

Rohmadi (Nurjahratulhayati, 2016: 24) 

menjelaskan makna gramatikal adalah 

makna yang baru dapat diidentifikasi 

setelah bergabung dengan satuan 

kebahasaan yang lain.  

3. Makna kontekstualmerupakan makna 

yang muncul akibat konteks. Pateda 

(2010: 116) menjelaskan, makna 

kontekstual atau makna situasional 

muncul sebagai akibat hubungan antara 

ujaran dan konteks. Konteks yang 

dimaksud yakni konteks orangan, konteks 

situasi, konteks tujuan, konteks formal, 

konteks suasana, konteks objek, konteks 

alat kelengkapan bicara, konteks 

kebahasaan, dan konteks bahasa yang 

digunakan. 

 

Umpatan  

Buku Sosiolinguistik (Kajian Teori 

dan Analisis) yang ditulis oleh Putu Wijana 

dan Rohmadi (2013:165), umpatan 
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merupakan ekspresi yang dilakukan oleh 

seseorang ketika mengalami tekanan 

ataupun dalam situasi yang kurang nyaman. 

Sementara menurut Montagu umpatan 

merupakan tindakan verbal yang 

mengekspresikan perasaan agresif yang 

mengikuti perasaan frustasi yang dalam atau 

berlebihan yang tercermin dalam kata-kata 

yang mengandung asosiasi emosional yang 

kuat   ndrawati, 2  6:23  25). Kemudian 

menurut Crystal (Nangune, 2014: 3) kata-

kata umpatan atau kata-kata cabul mungkin 

merupakan sinyal yang biasa digunakan 

ketika seseorang marah atau frustasi. 

Artinya orang menggunakan kata-kata 

umpatan untuk mengekspresikan perasaan 

mereka, kemarahan, frustasi, atau 

kekecewaan dengan menggunakan kata-kata 

umpatan kepada orang lain. Berbagai 

pendapat tentang umpatan telah 

dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa umpatan merupakan 

ekspresi dari seseorang yang sedang marah, 

emosi, kesal, frustasi dengan mengeluarkan 

kata-kata yang kasar atau dianggap tabu bila 

diucapkan. 

 

Referen Umpatan 

Wijana (2013:119) menyebutkan 

bahwa dilihat dari referensinya, sistem 

makian dalam bahasa Indonesia dapat 

dibedakan bermacam-macam, yakni 

keadaan, binatang, makhluk halus, benda-

benda, bagian tubuh, kekerabatan, dan 

profesi. Penjelasan dari masing-masing 

referensi tersebut sebagai berikut. 

1. Keadaan 

Kata-kata yang menunjukan keadaan 

yang tidak menyenangkan agaknya 

merupakan satuan lingual yang paling 

umum dimanfaatkan untuk 

mengungkapkan makian.Secara garis besar 

ada tiga hal yang dapat atau mungkin 

dihubungkan dengan keadaan yang tidak 

menyenangkan ini, yaitu keadaan mental, 

seperti gila, ediot, sinting, bodoh, tolol dan 

sebagainya. Selanjutnya, berbicara keadaan 

yang tidak direstui tuhan atau agama, seperti 

keparat, jahanam,terkutuk, kafir, najis. 

Makian jenis ini digunakan ketika seseorang 

sudah sangat kesal, sehingga makian ini 

menimbulkan sikap yang sangat terasa bagi 

lawan tutur yang menjadi sasaran makian 

tersebut. 

Selanjutnya keadaan yang 

berhubungan dengan peristiwa yang tidak 

menyenangkan, yang menimpa seseorang, 

seperti celaka, mati, modar, sialan, kampret 

dan sebagainya.Sering pula beberapa di 

antara kata-kata ini digunakan untuk 

mengekspresikan keterkejutan, keheranan, 

atau kekaguman, dan sebagainya. 

 

2. Binatang 

Satuan lingual yang referensinya 

binatang pemakaiannya bersifat 

metaforis. Artinya, hanya sifat-sifat tertentu 

dari binatang itulah yang memiliki 

kemiripan atau kesamaan dengan individu 

atau keadaan yang dijadikan sasaran 

makian. Tentu saja tidak semua binatang 

dapat digunakan untuk sarana memaki 

dalam penggunaan bahasa. 

Berdasarkan pengamatan sekilas 

binatang-binatang yang dipilih atau 

digunakan sebagai kata-kata makian dalam 

bahasa Indonesia adalah binatang-binatang 

yang memiliki sifat tertentu. Sifat-sifat yang 

menjijikan (anjing), menjijikan dan 

diharamkan oleh salah satu agama (babi), 

mengganggu (bangsat), menyakiti atau 

mencari kesenangan diatas penderitaan 

(lintah), senang cari pasangan (buaya dan 

bandot), banyak bicara (beo). Referen kata-

kata tersebut bila digunakan sebagai makian, 

tentu saja sifat-sifat itu kemudian diterapkan 

kepada manusia.Selain itu ada dua buah kata 

ragam nonformal atau cakapan yang sering 

digunakan untuk keperluan ini sehubungan 

dengan keburukan referennya, yakni monyet 

dan kunyuk. 
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3. Makhluk Halus 

Tiga buah kata yang lazim 

digunakan untuk melontarkan makian yang 

mengacu pada makhluk halus adalah kata 

setan, setan alas, dan iblis. Kesemuanya 

adalah makhluk-makhluk halus yang sering 

mengganggu kehidupan manusia. Selain itu 

kata tuyul sering digunakan kepada sikap 

seseorang yang sering menguntil atau 

menipu. Referensi makhluk halus dalam 

bahasa Indonesia sangat banyak, dalam bab 

analisis data peneliti mencoba mencari 

temuan makhluk halus apa saja yang muncul 

dalam makian. 

4. Benda-benda 
Tidak jauh berbeda dengan nama-nama 

binatang dan makhluk halus, nama-nama 

benda yang lazim digunakan untuk memaki 

juga berkaitan dengan keburukan 

referennya, seperti bau tidak sedap (taidan 

tai kucing), kotor dan usang (gembel), dan 

suara yang menggangu (sompret). 

5. Bagian Tubuh 

Anggota tubuh yang lazim diucapkan 

untuk mengekspresikan makianadalah 

anggota tubuh yang erat dengan aktivitas 

seksual ini sangat bersifat 

personal, dan dilarang dibicarakan secara 

terbuka kecuali di forum-forum 

tertentu.Bentuk lingual yang sering 

dimanfaatkan oleh penutur bahasa Indonesia 

adalah kata puki mak dan cuki mai. 

 Bagian tubuh lainnya yang sering 

digunakan untuk memaki dalam bahasa 

Indonesia adalah mata dalam bentuk 

frasamatamu yang antara lain dipakai untuk 

mengumpat orang yang tidak memanfaatkan 

alat penglihatannya sehingga melakukan 

kesalahan. Contoh: Matamu, sudah pasang 

tanda kok ditabrak. Frasa lainnya adalah 

hidung belang dan mata duitan yang secara 

berturut-turut digunakan secara figuratif 

untuk memaki laki-laki yang mudah 

berganti-ganti pasangan dan orang yang 

lebih mementingkan uang dalam 

mengerjakan sesuatu. 

6. Kekerabatan 

Sejumlah kata-kata kekerabatan 

mengacu pada individu yng dihormati 

atau biasanya mengajarkan hal-hal yang 

baik kepada generasi berikutnya, seperti ibu, 

bapak, kakek, nenek, dan 

sebagainya.Individu yang dihormati, 

layaknya kata-kata itu tabu untuk disebut-

sebut tidak pada tempatnya. Akan tetapi, 

untuk mengumpat atau mengungkapkan 

kejengkelan kepada lawan bicaranya, 

penutur bahasa Indonesia sering kali 

membawa dan menambahkan kelitika –mu 

di belakangnya, seperti kakekmu, nenekmu, 

bapakmu, dan sebagainya. Contohnya: 

Memangnya ini jalan nenekmu! 

7. Profesi 

Profesi seseorang, terutama profesi 

rendah dan yang diharamkan oleh 

agama, sering kali digunakan oleh para 

pemakai bahasa untuk mengumpat atau 

mengekspresikan rasa jengkelnya. Profesi-

profesi itu di antaranya maling, sundal, 

bajingan, copet, lonte, cecenguk, dan 

sebagainya. 

8. Aktivitas 

Aktivitas merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh para manusia dalam 

berinteraksi. Kata-kata umpatan yang 

berhubumgan dengan aktivitas biasanya 

mengacu pada aktivitas seksual. 

9. Makanan  

Makanan merupakan penambah 

tenaga bagi manusia. Di Indonesia terdapat 

segala jenis makanan khas dari daerah-

daerah. Banyak pula makanan yang 

digunakan sebagai kata umpatan. Makanan 

dijadikan acuan umpatan dilihat dari bentuk 

dan rasa makanan tersebut. 

10. Tempat 

Umpatan yang mengacu pada nama tempat 

berkaitan dengan tempat yang dianggap 

tidak modern atau kuno. 

11. Etnik dan bangsa  

Umpatan yang mengacu padanama 

etnik dan bangsa berkaitan dengan etnik dan 
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suku bangsa tertentu yangidentik dengan 

sifat tertentu. Misalnya, Singkek merupakan 

sebutan lain untuk etnik Cina di Surabaya 

ketika digunakan sebagai pisuhan identik 

dengan kepelitannya. 

12. Seruan 
Wijana (2013: 119) mengungkapkan 

berdasarkan ada tidaknya referen, 

kata-kata dalam bahasa Indonesia 

digolongkan menjadi kata referensial 

(memilikireferen) dan nonreferensial (kata 

tugas, seperti preposisi, konjungsi, 

daninterjeksi). 

Wijana (2013:126) juga menjelaskan 

bahwa terdapat enam substansi yangsering 

dijadikan sasaran makian, yaitu (1) 

kebodohan, (2) keabnormalan, (3)sesuatu 

yang terkutuk atau dilarang oleh agama, (4) 

ketidakberuntungan, (5)sesuatu yang 

menjijikkan, dan (6) sesuatu yang 

menganggu hidup manusia 

dalam arti yang seluas-luasnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor 

(Muhammad, 2011: 19), mengatakan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati.  

Populasi penelitian ini adalah  

keseluruhan penutur bahasa bima yang 

berada di wilayah kecematan rasana‟e barat 

kota Bima. Kecamatan Rasanae Barat Kota 

Bima memiliki enam kelurahan yaitu 

Kelurahan Dara, Kelurahan Na‟e, Kelurahan 

Pane, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae 

dan kelurahan Tanjung. Enam kelurahan 

tersebut, peneliti mengambil 5 informan di 

setiap kelurahan yaag dijadikan wakil dari 

sampel. Penentuan sampel mengunakan 

teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel sesuai tujuan yang 

akan dicapai. Alasan menggunakan  

purposive sampling karena pengambilan 

sampel didasarkan atas berbagai 

pertimbangan tertentu, dengan 

kecenderungan peneliti untuk memilih 

informan yang dianggap mengetahui 

informasi atau data yang dibutuhkan. 

Pengumpulan data, menggunakan 

metode introspeksi dan metode simak. 

Metode introspeksi adalah metode 

penyediaan data dengan memanfaatkan 

intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti 

bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya) 

untuk menyediakan data yang diperlukan 

dalam rangka analisis data sesuai dengan 

penelitianya (Mahsun, 2014: 104).  Metode 

simak ini digunakan apabila data tersebut 

membutuhkan tinjauan secara langsung 

terhadap suatu fenomena tentang pemakaian 

bahasa oleh penutur. Metode ini memiliki 

teknik dasar yang berwujud teknik sadap. 

Teknik sadap disebut teknik dasar dalam 

metode simak karena pada hakikatnya 

penyimakan diwujudkan dengan 

penyadapan (Mahsun, 2012 :92). 

 Metode yang digunakan dalam 

menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode padan intralingual dan padan 

ekstralingual.  Dalam padan intralingual, 

peneliti dapat menghubung-bandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual yang 

terdapat dalam bahasa yang diteliti yaitu 

bahasa bima terkait umpatan di kecematan 

rasana‟e barat kota Bima. Metode Padan 

Ekstralingual peneliti dapat menganalisis 

hubungan pemakaian umpatan bahasa bima 

dengan unsur di luar tuturan, seperti unsur 

konteks berupa tempat, ruang dan waktu 

termaksud penutur dan partisipan..  

Metode penyajian data dilakukan 

dengan dua cara di antaranya metode 

informal yaitu penyajian data dalam bentuk 

kata. Sedangkan penyajian data dengan 

menggunakan lambang-lambang disebut 

formal. Penggunaan lambang akan 

membantu pembaca memahami penelitian 

ini. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas tiga masalah, yaitu 

1) bentuk-bentuk umpatandalam bahasa 

Bima, 2) makna umpatan bahasa Bima 3) 

Fungsi umpatan bahasa Bima. 

Bentuk Lingual Umpatan bahasa Bima di 

Kecamatan Rasanae Barat Kota 

Bima 

Berdasarkan hasil penelitian atau 

penemuan data di lapangan, bentuk lingual 

umpatan bahasa Bima di Kecamatan 

Rasana‟e Barat Kota Bima dapat dibedakan 

menjadi tiga bentuk, meliputi kata, frasa, 

dan klausa. Adapun uraianmasing-masing 

bentuk lingual tersebut sebagai berikut. 

1. Umpatan Berbentuk Kata 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengamatan di lapangan, umpatan berbentuk 

kata terbagi menjadi dua yaitu kata tunggal 

dan kata turunan. 

a. Umpatan Berbentuk Kata Tunggal  

Bentuk lingualumpatan berbentuk 

kata tunggal ialah umpatan yang hanya 

terdirisatu morfem atau dapat dikatakan kata 

yang tidak mengalami proses morfologi 

berupa afiksasi, reduplikasi dan 

pemajemukan.Adapun data umpatan 

berbentuk kata tunggal sebagai berikut. 

(1) Lako  [lakO] „anjing‟. 
(2) Ḇote [ḇOtE] „monyet‟. 

Data di atas berupa bentuk umpatan 

kata tunggal karena tidak dapat dibagi ke 

dalam satuan yang lebih kecil lagi dan dapat 

berdiri sendiri tanpa dilekatkan dengan 

morfem lain. Pembuktian data sebagai kata 

tunggal, dapat dilihat pada data (1) lakO 

„anjing‟, kata tersebut tidak dapat di bagi ke 

dalam satuan lebih kecil lagi, seperi [la] atau 

[kO] saja. Ketika dibagi kata tersebut tidak 

memiliki makna, itu membuktikan bahwa 

kata [lakO] tidak dapat di bagi. Begitu pun 

keseluruhan kata tunggal yang ada pada data 

di atas.Kata tunggal dalam data umpatan 

pun memiliki beberapa kategori kata, seperti 

nomina, verba dan adjektiva. 

1) Umpatan Kata Tunggal Kategori 

Nomina 

  a) Lako  [lakO] „anjing‟. 

(1b) KOnE kaU wEli Ede ncara kaIna 

lakOke. „disuruh beli itu saja salah anjing 

ini‟  

(2a) Ḇote [ḇOtE] „monyet‟. 

(2b) E ḇOte laO ka . „E monyet pergi ke 

mana‟. 

   Data di atas merupakan bentuk 

nomina yang mengacu pada binatang, 

benda, dan bentuk lainnya. Pembuktian kata 

nomina, yaitu dengan melekatkannya 

dengan kata tidak dan tidak berterima dalam 

struktur kebahasaan. Seperti pada data (1b) 

lakO „anjing‟(2b) ḇOtE „monyet‟. Kedua 

data ini jika dipasangkan dengan kata tidak 

menjadi „tidak anjing‟ dan „tidak monyet, 

kata tersebut tidaklah berterima. 

2) Umpatan Kata Tunggal Kategori 

Verba 

(7b) Tongge [tOŋgE] „dipasung‟. 

Data di atas merupakan bentuk verba 

berupa tindakan atau perbuatan. Pembuktian 

verba dilakukan dengan melekatkan kata 

tidak dan berterima dalam struktur 

kebahasaan. tOŋgE„dipasung‟, jika 

dilekatkan dengan kata tidak menjadi „tidak 

dipasung‟. Kata tersebut berterima, maka 

kata tersebut adalah verba. 

3) Umpatan Kata Tunggal Kategori 

Adjektiva 

   a) Ringu [riŋu] „gila‟. 

   b) ŋgomi Ede ma riŋuni, tica‟u laḇo sia 

aka.„Kamu itu yang gila, tidak mau 

sama dia‟. 

Data di atas merupakan bentuk 

adjektiva karena dapat dipasangkan dengan 

kata paling, sangat dan agak.riŋu„gila‟ dapat 

dirangkai dengan kata tersebut menjadi 

„paling gila‟, sangat gila dan agak gila.  

b. Umpatan Berbentuk Kata Turunan 

Bentuk turunan yaitu bentuk 

satuangramatikal  yang telah mengalami 

proses morfologis. Proses morfologis 

tersebut berupa afiksasi, pemajemukan dan 
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reduplikasi. Pada penelitian ini, bentuk 

turunan yang ditemukan ialah bentuk 

turunan yang berupa pemajemukan. 

Pemajemukan adalah proses gabungan dua 

kata yang memiliki makna baru. 

4) Ncihi rompa [ncIhi rompa] „buruk‟. 

Data di atas merupakan kata turunan 

berupa pemajemukan.NcIhi rompa yaitu 

gabungan dua kata yang memiliki makna 

baru.NcIhi „benar‟ memiliki makna betul 

(tidak salah, lurus adil) dan rompa „kapar‟ 

berarti kayu-kayu atau sampah yang hanyut 

di sungai.Ketika dua kata tersebut digabung 

menjadi „NcIhi rompa’ melahirkan makan 

baru yaitu „buruk‟.Umpatan ini memilki 

kelas kata atau kategori kata berupa 

adjektiva. 

Adapun penggunaan bentuk kata turunan 

dalam tuturan umpatan. 

(14a) NcIhi rompa, weha rEro rahi dOU. 

‘Buruk, main ambil suami orang‟. 

2. Umpatan Berbentuk Frasa 

Frasa ialah satuangramatik yang 

terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi atau kelompok kata 

yang tidak memiliki predikat (non 

predikatif). Data umpatan bahasa Bima 

berbentuk frasa sebagai berikut. 

(15) Ana lako [ana lakO] „anak anjing‟. 
  5a) AUku ipi kErakakara ne‟E kaina ana 

lakOke.„Kenapa serakah sekali anak 

anjing ini’. 

Data di atas, terdapat bentuk frasa 

yaitu ana lakO.Ana lakO merupakan frasa 

terdiri dari kata ana sebagai unsur pusat dan 

lakO sebagai unsur pelengkap yang belum 

bersifat predikatif. Frasa ini terbentuk dari 

dua kata yang berkategori nomina. 

3. Umpatan Berbentuk Klausa 

Klausa ialah kelompok kata yang 

membentuk makna, memilki fungsi sintaksis 

yang lebih tinggi dari frasa, karena memilki 

subjek dan predikat. Klausa pada umpatan 

bahasa Bima cenderung tidak memiliki 

subjek, karena proses membentukkannya 

membuat subjek pada klausa dilesapkan. 

Klausa seperti ini disebut sebagai klausa 

tidak lengkap.Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada data di bawah ini. 

(25) Ngoa inamu [ŋOa  namu] „beritahu 

ibumu‟. 

(28) Ngai inamu [ŋa   namu] „setubuhi 

ibumu‟. 

(29) Tota ḇa dou [tota ḇa dOU] „dicincang 

oleh orang‟ 

(33) Tongge nente ḇa dou [tOŋgE nentE ḇa 

dOU] „pasung lalu dinaiki oleh 

orang‟. 

  Data di atas merupakan umpatan 

berbentuk klausa, karena masing-masing 

mempunyai predikat dan objek.Subjek pada 

klausa tersebut dilesapkan, karena 

pengabungan kata yang membentuk klausa 

tersebut.Contoh pada data (25) ŋOa Inamu, 

(28) ŋaI Inamu, (29) tota ḇa dOU,(33) 

toŋgE nentE ḇa dOUKlausa di atas 

termaksud klausa tidak lengkap. Klausa 

tidak lengkap adalah klausa yang tidak pasti 

internalnya, karena di dalamnya tidak 

mengandung unsur-unsur subjek dan hanya 

mengandung predikat, objek, pelengkap, dan 

keterangan.Predikat pada umpatan di atas 

yaitu ŋOa, ŋaI, tota dan toŋgE. Sedangkan 

yang mendudukuki fungsi objek dan 

pelengkap ialah Inamu dan dOU. Adapun 

bentuk penggunaan umpatan berbentuk 

klausa sebagai berikut. 

(25a) AU laOŋOa Inamuka, nahU 

tIdahUku. „Sana pergi beritahu 

ibumu, saya tidak takut‟. 

(28a) KaU ḇa nahU dUla akandEna wa‟Una 

la ŋaI Inamuke.‟Saya suruh pulang 

dari tadi si setubuhi ibumu‟. 

Selain itu juga, pembentukkan klausa 

bahasa Bima di atas lebih banyak berbentuk 

kata yang diikuti oleh pronomina. Kehadiran 

pronomina pada data tersebut terletak di 

belakang kata umpatan. Contoh seperti pada 

data (25) ŋOa Inamudan (28) ŋaI Inamu, 

terdapat pronomina ‘mu’pada umpatan  ŋOa 

Inamu, ’beritahu ibumu’, dan ŋaI Inamu 

„setubuhi ibumu‟. 
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Makna Umpatan Bahasa Bima di 

Kecamatan Rasana’e Barat Kota Bima 

Umpatan bahasa Bima di Kacamatan 

Rasanae Barat Kota Bima dilihat dari kajian 

makna, umpatan dapat ditinjau berdasarkan 

makna leksikal, gramtikal dan makna 

kontekstual. Berikut penjabaran dari makna-

makna tersebut. 

1. Makna Leksikal  

Makna leksikal adalah makna yang 

sebenarnya atau makna yang tertera di 

dalam kamus. Makna leksikal memiliki 

acuan atau referens berupa keadaan, 

binatang, makhluk halus, benda, bagian 

tubuh, dan profesi. Berikut analisis data 

berdasarkan makna leksikal. 

a. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Keadaan  

  c) Bala [bala] „bencana‟. 

  Bala „bencana‟ secara leksikal 

bermakna sesuatu yang menyebabkan 

(menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau 

penderitaan; kecelakaan; bahaya. Bencana 

merupakan model pengacuan yang mengacu 

pada keadaan. Keadaan yang dimaksud ialah 

keadaan yang tidak menyenangkan atau 

peristiwa yang mendatangkan sengsara bagi 

manusia. 

b. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Binatang 

(1c) lako  [lakO] „anjing‟. 

  LakO „anjing‟ menurut kamus umum 

bahasa Indonesia bermakna binatang yang 

dipiara untuk berburu, menjaga rumah. 

Anjing dipilih sebagaikata umpatan 

dikaitkan dengan sifat-sifat buruk yang 

dimiliki oleh hewan tersebut.Sifat buruk 

yang dimiliki anjing ialah senang memakan 

bangkai dan makanan yang berbau buruk, 

suka menjulurkan lidah dan gigitannya dapat 

menimbulkan penyakit berbahaya bila 

terkena manusia atau binatang lainnya. 

c. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Makhluk Halus 

 4c) Seta [sEta] „setan‟. 

  SEta „setan‟ secara leksikal 

bermakna roh jahat (yang selalu membujuk 

manusia supaya berbuat jahat) atau orang 

yang sangat buruk tabiatnya, suka mengadu. 

Setan juga merupakan mahluk halus yang 

sering digunakan untuk mengambarkanhal 

yang berbau mistis atau gaib. 

d. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Benda 

(8c) Ta‟i [taʔ ] „ampas‟. 

TaʔI „tahi‟ secara leksikal bermakna 

ampas makanan dari dalam perut yang kelur 

melalui dubur. Taʔ  „ampas‟ merupakan 

referens yang mengacu pada benda yang 

berbau tidak sedap dan kotor. 

e. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Bagian Tubuh 

 5c) Omba [Omba] „vagina‟. 

  Omba „vagina‟ secara leksikal 

bermakna saluran antara leher rahim dan alat 

kelamin perempuan.Vagina merupakan 

salah satu anggota tubuh manusia yang 

sangat vital. Vagina hanya dimilki oleh 

perempuan, karena berfungsi sebagai alat 

reproduksi pada perempuan. 

f. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Profesi 

 3c) Sunda [sUnda] „sundal‟. 

  SUnda „sundal‟ secara leksikal 

bermakna 1) buruk kelakuan (tentang 

perempuan): lacur: jalang 2) perempuan 

jalang: pelacur. Pelacur mengacu pada 

profesi untuk melambangkanwanita yang 

selalu berganti pasangan atau wanita yang 

selalu mengganguhubungan orang lain. 

g. Makna Leksikal Umpatan yang 

Mengacu pada Aktivitas 

  2b) Runca [rUnca] „tusuk‟. 

  RUnca „tusuk‟ menuurut kamus 

bermakna memasukkan (dengan cara 

menikamkan) suatu benda yang runcing 

(jarum, pisau, dan sebagainnya) ke benda 

lain; cocok. Runca „tusuk‟ mengacu pada 

aktivitas yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia dalam berinteraksi. 
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2. Makna Gramatikal 

  Makna gramatikal adalah makna 

yang hadir akibat proses gramatika, seperti 

afiksasi reduplikasi dan pemajemukan. Pada 

penelitian ini, peneliti hanya menemukan 

satu data yang berkaitan dengan makna 

gramatika, yang berupa pemajemukan. 

(14c) Ncihi rompa [ncIhi rompa] „buruk‟. 

NcIhi rompa yaitu gabungan dua 

kata yang memiliki makna baru.NcIhi 

„benar‟ memiliki makna betul (tidak salah, 

lurus adil) dan rompa „kapar‟ berarti kayu-

kayu atau sampah yang hanyut di 

sungai.Ketika dua kata tersebut digabung 

menjadi „NcIhi rompa’ melahirkan makan 

baru yaitu „buruk‟. 

3. Makna Kontekstual  

Makna kontekstual adalah makna 

yang muncul akibat konteks tuturan. 

Konteks yang dimaksud yakni konteks 

orang, situasi, tujuan, suasana dan 

sebagainnya. Berikut makna umpatan yang 

hadir sesuai konteks ujaran atau tuturan. 

a. Makna Umpatan Menyatakan 

Binatang yang Ditujukanpada 

Manusia 

(1d) KOnE kaU wEli Ede ncara kaina 

lakOke „disuruh beli itu aja salah anjing 

ini‟. 

LakO ‘anjing‟ pada data di atas 

bukanlah anjing sebenarnya, melainkan 

merujuk pada manusia tepatnya seorang 

anak laki-laki berusia 11 tahun.Kata 

lakO„anjing‟ pada tuturan dijadikan sasaran 

untuk mengumpat, yang dilakukan seorang 

ibu kepada anaknya yang salah membeli 

tepung. Ibu tersebut menyuruh anaknya 

membeli tepung beras, tetapi yang datang 

tepung biasa. 

b. Makna Umpatan Menyatakan 

Mahkluk Halus yang Ditujukan pada 

Manusia 

(4d) Hp ḇOUna sEtanake.„Hp barunya 

setanini‟. 

SEtana „setan‟ pada data di atas 

bukanlah mengacu pada setan sebenarnya, 

melainkan merujuk kepada manusia. 

Konteks tuturan di atas mengambarkan 

suasana santai dan bahagia karena temannya 

memiliki hp baru. 

c. Makna Umpatan Menyatakan 

Aktivitas yang Ditujukan 

padaManusia 

(7d) AU ncaU rawimutOŋgE.„Apa yang 

kamu kerjakan dipasung‟. 

   TOŋgE.‟dipasung‟ pada data di atas 

bukalah pasung yang sebenarnya, melainkan 

mengacu pada manusia yaitu bentuk 

panggilan kepada lawan bicaranya. Tuturan 

ini diujarkan oleh seorang lelaki kepada 

teman sebayanya yang sedang mencuci 

motor. Meski ia melihat apa yang dikerjakan 

atau dilakukan oleh temannya, namun ia 

tetap bertanya sebagai pembuka komunikasi 

antar mereka. 

d. Makna Umpatan yang Menyatakan 

Kiasan  

(3d) AIna ḇatu sia ma sUndaka. „Jangan ikut 

dia yang sundal  itu‟. 

   Sunda „sundal‟ pada data di atas 

bukanlah bermakna pelacur atau wanita 

jalang. Melainkan mengacu pada seorang 

remaja putri yang mengajak temannya untuk 

pergi ke luar rumah di malam hari. Peristiwa 

tutur ini terjadi ketika seorang anak 

berpamitan kepada ibunya untuk pergi 

bersama temannya  Namun ibunya tidak 

mengijinkannya karena sudah larut 

malam.Hingga teman putrinya tersebut 

dijadikan sasaran mengumpat oleh ibunya. 

e. Makna Umpatan yang Menyatakan 

Suatu Julukan 

(14d)NcIhi rompa, weha rEro rahi dOU. 

‘Buruk, main ambil suami orang‟ 

NcIhi rompa „buruk‟ pada data di 

atas mengacu pada prilaku. Prilaku yang 

dimaksud ialah merebut suami orang. 

Tuturan ini diujarkan oleh ibu-ibu yang 

sedang bergosip di warung. Ketika wanita 

yang dimaksud datang mereka langsung 

mengumpat wanita itu dengan cara 

menyindir.  
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f. Makna Kontektual Umpatan yang 

Ditujukan pada Laki-laki 

(28d) KaU ḇa nahU dUla akandEna wa‟Una 

la ŋaI Inamuke.‟Saya suruh pulang 

dari tadi si setubuhi ibumu‟. 

Umpatan ini terbilang sangat kasar. 

Tetapi dalam konteks tuturan di atas 

umpatan ŋaI Inamu yang dimaksud 

bukanlah bersetubuh dengan ibu, melainkan 

bentuk panggilan seorang wanita dewasa 

kepada laki-laki dewasa, karena lama 

pulang. Hingga wanita tersebut marah dan 

mengumpat laki-laki tersebut. 

g. Makna Kontektual Umpatan yang 

Ditujukan pada Perempuan 

(5e) KOnEmu landa Ombamu tIncIhina 

ru‟U cOla cOŋgo kaimu aka nahU. 

„Biar kamu jual vaginamu tidak cukup 

buat bayar hutang kamu pada saya.‟ 

   Data di atas secara kontekstual 

mengambarkan suasana yang tidak 

menyenangkan. Makna umpatan di atar 

bukanlan menjual organ tubuh berupa 

vagina. Melainkan disuruh menjadi pelacur, 

karena belum juga membayar hutang. Jadi 

meski menjadi pelacur si perempuan yang 

memiliki hutang tidak akan pernah mampu 

membayar hutangnya.  

h. Makna Kontektual Umpatan yang 

Ditujukan pada Laki-laki dan 

Perempuan (Netral) 

(1e) KOnE kaU wEli Ede ncara kaIna 

lakOke. „disuruh beli itu saja salah 

anjing ini‟  

LakO ‘anjing‟ pada data di atas 

bukanlah anjing sebenarnya, melainkan 

merujuk pada manusia tepatnya seorang 

anak laki-laki berusia 11 tahun.  Kata 

lakO„anjing  pada tuturan dijadikan sasaran 

untuk mengumpat, yang dilakukan seorang 

ibu kepada anaknya yang salah membeli 

tepung. Ibu tersebut menyuruh anaknya 

membeli tepung beras, tetapi yang datang 

tepung biasa. 

 

Fungsi Penggunaan Umpatan Bahasa 

Bima di Kecamatan Rasana’e Barat Kota  

Bima 

Berdasarkan analisis penelitian 

terkait fungsi penggunaan umpatan bahasa 

Bima di Kecamatan Rasana‟e Barat Kota 

Bima, ditinjau dari teori fumgsi bahasa 

menuurut Jakobson, maka fungsi 

penggunaan umpatan terdapat tiga fungsi. 

Adapun fungsi tersebut yaitu 1) fungsi 

emotif, 2) fungsi konatif. 3) fungsi fatik. 

Berikut uraian dari fungsi tersebut. 

1. Fungsi Emotif pada Umpatan 

Fungsi emotif ialah penggunaan bahasa 

digunakan dalam mengekspresikan perasaan 

manusia atau ekspresi diri agar terbebas dari 

tekanan emosi yang ada pada dirinya. 

a).Umpatan untuk Mengekspresikan 

Rasa Marah 

(5f) KOnEmu landa Ombamu tIncIhIna 

ru‟U cOla coŋgO kaimu aka nahU. 

„Biar kamu jual vaginamu tidak cukup 

buat bayar hutang kamu pada saya‟. 

Berdasarkan data di atas, umpatan 

tersebut berfungsi sebagai ungkapan rasa 

marah. Kemarahan tersebut disebabkan 

wanita yang berhutang tidak kunjung juga 

membayar hutangnya. Hingga wanita 

penagih hutang mengumpat lawan tuturnya 

tersebut dengan umpatan anggota tubuh 

berupa alat kelamin perempuan sebagai 

referens atau acuan dalam mengumpat. 

Peristiwa tersebut terjadi di halaman rumah 

wanita yang berhutang.Penagih mengumpat 

sambil berteriak hingga menimbulkan 

kehebohan masyarakat sekitar. 

b). Umpatan untuk Mengekspresikan 

Kekesalan 

   f) ŋgomi Ede ma riŋuni, t ca‟U labO sia 

aka.„Kamu itu yang gila, tidak mau 

sama dia‟. 

Berdasarkan data di atas, fungsi 

umpatan tersebut mengeksperikan kekesalan 

remaja SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

berusia 14 tahun,  terhadap temannya yang 

menolak cowok tampan seusianya. Remaja 
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tersebut menggagap temannya gila karena 

menolak cowok tampan dan kaya yang 

merupakan cowok popular di sekolahnya. 

Peristiwa tutur tersebut terjadi di warung 

bakso.Keadaan mental menjadi referens 

dalam umpatan tersebut. 

c). Umpatan sebagai Sindiran  

(14f)NcIhi rompa, weha rEro rahi dOU. 

‘Buruk, main ambil suami orang‟. 

Berdasarkan data di atas, umpatan 

tersebut dituturkan oleh ibu-ibu yang sedang 

bergosip di depan kios. Ibu-ibu tersebut 

mengosipkan wanita yang baru saja datang 

ke kios tersebut guna membeli gula. Wanita 

tersebut dianggap telah merebut suami 

orang. Umpatan tersebut berfungsi untuk 

menyindir wanita tersebut. 

2. Fungsi Konatif pada Umpatan 

Fungsi konatif ialah bahasa 

digunakan untuk memotivasi atau 

mempengaruhi orang lain agar bersikap dan 

berbuat sesuatu. Meski dalam umpatan, 

fungsi konatif tetap berperan untuk 

mempengaruhi orang lain. Hanya saja dalam 

umpatan bahasa yang digunakan cenderung 

kasar. 

(3f) AIna ḇatu sia ma sUndaka. „Jangan ikut 

dia yang sundal  itu‟ 

Berdasarkan data di atas, umpatan 

tersebut dituturkan seorang ibu kepada anak 

gadisnya yang ingin pergi bersama 

temannya di malam hari. Tuturan tersebut 

diharapkan dapat mempengaruhi anak 

gadisnya agar tidak pergi keluar di malam 

hari bersama temannya. Hingga ibu tersebut 

mengumpat teman anaknya sebagai  pelacur. 

Referens pada umpatan di atas ialah profesi. 

 

 

3. Fungsi Fatik pada Umpatan 

Fungsi fatik ialah bahasa digunakan 

manusian untuk saling menyapa, sekedar 

untuk mengadakan kontak bahasa antar 

anggota masyarakat. Pada umpatan, fungsi 

fatik menggunakan bahasa atau kata kata 

kasar. Meski begitu  tuturan tersebut 

bertujuan untuk mengakrabkan antar teman. 

Hal tersebut sangat lazim digunakan oleh 

masyarakat di Kecamatan Rasana‟e Barat 

Kota Bima. 

a).Umpatan sebagai panggilan keakraban 
(2f) E ḇOtE laO kaI.„E monyetpergi ke 

mana‟. 

Berdasarkan data di atas, umpatan 

tersebut dituturkan oleh remaja pria berusia 

17 tahun kepada temannya yang sedang 

memasang helm dan hendak pergi. Meski 

dipanggil seperti itu, temannya tersebut 

tidak marah karena mereka telah terbiasa 

memanggil satu sama lain dengan sebutan 

binatang. Umpatan tersebut berfungsi 

sebagai panggilan keakraban antar teman  

dan sekedar saling menyapa. Acuan pada 

umpatan tersebut adalah binatang berupa 

monyet. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Umpatan 

Bahasa Bima di Kecematan Rasana‟e Barat 

Kota Bima, maka penelitian ini memiliki 

beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Bentuk umpatan yang ditemukan 

berjumlah 34 data. Adapun bentuk 

umpatan tersebut berupa kata, frasa dan 

klausa. Umpatan berbentuk kata 

dibedakan menjadi dua yaitu kata tunggal 

dan kata turunan. Kata tunggal yang 

ditemukan ialah 13 kata, dengan beragam 

kategori yaitu kategori nomina 10 kata, 

kategori verba 3 dan adjektiva 2 kata.  

Kata turunan yang ditemukan hanya 1 

data yang berkategori adjektiva. Umpatan 

berbentuk frasa ditemukan 9 data.  

Sedangkan klausa terdapat 11 bentuk 

umpatan. 

2. Makna umpatan bahasa Bima dilihat dari 

kajian makna yaitu bermakna  leksikal, 

gramatikal dan makna kontekstual. 

Makna leksikal adalah makna yang 

terdapat di dalam kamus. Makna leksikal 

juga mengacu pada keadaan, binatang, 

benda, makhluk halus, bagian tubuh, 
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kekerabatan, aktivitas dan profesi. Makna 

gramatikal adalah makna yang lahir dari 

proses gramatikal, yang pada penelitian 

ini berupa pemajemukan. Makna 

kontekstual adalah makna yang hadir 

akibat konteks tuturan. Pada penelitian 

ini konteks yang dimaksud berupa 

umpatan kontektual yang menyatakan 

sesuatu yang ditujukan pada manusia, 

julukan, kiasan dan gender pada siapa 

umpatan tersebut ditujukan. 

3. Fungsi umpatan yang pun beragam, yaitu 

fungsi emotif terbagi menjadi tiga, 

diantaranya umpatan berfungsi 

mengekresikan rasa marah, kekesalan dan 

sindiran. Fungsi konatif dan fungsi fatik 

berupa panggilan keakraban. 

 

Saran-saran 

Sehubungan dengan penelitian mengenai 

umpatan bahasa Bima di Kecamatan 

Rasana‟e Barat Kota Bima peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut. 

1. Masyarakat terutama kalangan pelajar, 

meskipun umpatan ada yang 

bertujuansebagai candaan atau panggilan 

keakraban antar teman, sebaiknya diganti 

dengan bentuk-bentuk lain yang 

tidakterlalu kasar. Karena kata-kata kasar 

tidak layak untuk didengar serta 

dapatditiru oleh anak-anak yang 

mendengarnya.  

2. Penelitian ini kedepannya ada yang 

meneliti lebih mendalam, dengan wilayah 

yang lebih luas lagi.  
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