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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa juga merupakan ekspresi kebudayaan, 

karena bahasa mengalami variasi yang begitu banyak di dalam masyarakat. 

Bahasa Bima merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat daerah Bima, 

Nusa Tenggara Barat. Bahasa  Bima memiliki kedudukan sebagai bahasa ibu atau 

bahasa pertama untuk sebagian besar masyarakat Bima. Karena kedudukannya 

sebagai bahasa ibu, bahasa Bima memiliki fungsi yang kuat dalam masyarakat 

Bima itu sendiri.  

 Dalam berkomunikasi, manusia pada umumnya berinteraksi untuk 

membina kerjasama antar sesamanya dalam rangka membentuk, mengembangkan, 

dan mewariskan budaya dalam arti yang luas. Dalam pada itu adakalanya atau 

sering manusia berselisih atau berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. 

Dari situasi dan kondisi ini manusia sebagai pemakai bahasa sering memanfaatkan 

bahasa atau berbagai kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan yang biasa 

dikenal dengan tabu. Kata-kata kasar, jorok, cabul, makian, sindiran halus dan 

sejenisnya sengaja atau tidak sengaja terlontar dari lidah seseorang untuk 

mengekspresikan segala bentuk ketidaksenangan, kebencian, atau ketidakpuasan 

terhadap situasi yang tengah dihadapinya. 

 Tabu merupakan ekspresi masyarakat atas pencelaan terhadap sejumlah 

tingkah laku atau ucapan yang dipercayai bisa memberikan dampak buruk pada 
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anggota masyarakat, baik karena alasan-alasan kepercayaan maupun karena 

perilaku atau ungkapan tersebut melanggar nilai-nilai moral. Konsekuensinya, 

sejauh menyangkut bahasa,  hal-hal tetentu tidak  boleh diucapkan, atau hanya 

digunakan dalam situasi-situasi tertentu oleh orang-orang tertentu pula. Namun 

demikian, selalu saja ada orang-orang yang melanggar aturan tersebut sebagai 

usaha memperlihatkan kebebasan diri terhadap larangan-larangan, atau untuk 

memperlihatkan tabu sebagai bentuk gerakan kebebasan berbicara. 

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, perlu 

diperhatikan bagaimana seseorang mengungkapkan kata-kata dalam berbahasa 

yang baik, khususnya mengenai penggunaan kata-kata yang bermakna kultural 

untuk diekspresikan dalam bahasa. Ekspresi bahasa yang diungkapkan dalam 

bentuk kata-kata, harus tetap dalam koridor norma-norma sosial dan agama yang 

dapat diterima oleh masyarakat luas. Ada beberapa kata-kata tertentu yang harus 

dihindari, baik untuk diucapkan maupun diekspresikan karena hal itu dipandang 

tabu dan dilarang untuk disebarluaskan. 

Setiap masyarakat dimanapun dengan bahasa yang berbeda, pasti memiliki 

umpatan dalam kegiatan komunikasinya sehari-hari. Umpatan secara etimologis, 

berarti perkataan yang keji atau kotor yang diucapkan karena marah, jengkel, atau 

kecewa. Umpatan disebut juga cercaan, makian, atau sesalan. Jadi umpatan 

merupakan perkataan yang diucapkan oleh seseorang ketika merasa marah, 

jengkel, kesal atau emosi. Dalam konteks yang berbeda, seseorang biasa 

mengumpat dalam kondosi atau suasana keakraban atau hanya sakadar lelucon. 

Hal ini  seperti penggunaan kata jancok oleh sebagian penutur bahasa Jawa di 
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Surabaya, Jawa Timur. Ketika berjumpa dengan sahabat lama, terkadang penutur 

bahasa Jawa di Surabaya Jawa Timur, mengeluarkan perkataan yang merupakan 

umpatan seperti jancok. Hal tersebut dilakukan dalam konteks keakraban tanpa 

adanya keterlibatan emosi, marah, atau kesal diantara penutur.  

Banyak umpatan yang bermunculan di setiap bahasa daerah yang ada di 

Indonesia. Umpatan-umpatan tersebut sepertinya sudah melekat dalam konteks 

komunikasi masyarakat tuturnya sehari-hari. Penggunaan umpatan dalam 

berkomunikasi erat kaitannya dengan kesantunan berbahasa. Setiap masyarakat 

memiliki takaran tersendiri terkait dengan kesantunan berbahasa, dan kegiatan 

mengumpat dianggap melanggar atau keluar dari konteks kesantunan berbahasa. 

Dilihat dari sudut pandang komunikasi sosial, umpatan merupakan hal yang 

dianggap jorok, tabu atau keluar dari kesantunan berbahasa, juga umpatan 

merupakan sesuatu  yang tidak bisa terlepas dan selalu melekat pada masyarakat 

berbahasa.  

Dipilihnya umpatan bahasa Bima sebagai objek kajian, dikarenakan 

umpatan yang digunakan oleh penutur bahasa Bima memiliki jenis yang beragam. 

Kemudian umpatan-umpatan tersebut memiliki  struktur yang cukup bervariasi 

yaitu ada yang berupa kata, frase, klausa serta kalimat. Umpatan-umpatan tersebut 

sampai saat ini masih sering digunakan oleh penutur bahasa Bima dalam 

berkomunikasi sehari-hari.  

Dalam kegiatan berkomunikasi, penutur bahasa Bima biasa menggunakan 

umpatan ketika dalam konteks perkelahian, ataupun sakadar cecok mulut, baik itu 

penutur lelaki maupun penutur wanita. Penutur laki-laki bahasa Bima cenderung 
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menggunakan umpatan yang merupakan nama hewan, seperti anjing, babi, 

maupun buaya serta beberapa umpatan lain. Sementara penutur wanita cenderung 

menggunakan umpatan yang menunjuk langsung pada organ tubuh yang dianggap 

jorok atau tabu untuk disebutkan, seperti kemaluan atau alat kelamin (wanita). Hal 

ini menggambarkan bahwa penutur wanita menggunakan umpatan yang lebih 

kasar  dari pada penutur laki-laki. Umpatan-umpatan yang digunakan oleh penutur 

lelaki bahasa Bima lebih sedikit dibanding dengan umpatan yang digunakan oleh 

penutur wanita. Kemudian penutur wanita lebih sering mengumpat dibanding 

dengan penutur lelaki. Tentunya hal ini dianggap oleh peneliti sebagai realitas 

sosial yang tidak baik dan melanggar sopan santun dalam berkomunikasi.   

Umpatan yang digunakan oleh penutur bahasa Bima sangat beragam, 

bahkan setiap wilayah yang dipisahkan oleh gunung, sungai atau laut, memiliki 

umpatan-umpatan yang banyak dan beragam. Dari ragam tersebut ada hal yang 

menarik perhatian peneliti, yaitu bentuk umpatan yang bervariasi dari penutur 

bahasa Bima. Bentuk umpatan-umpatan bahasa Bima bisa dilihat dari struktur 

umpatan-umpatan yang digunakan tersebut. Bentuk umpatan bahasa Bima ada 

yang berupa kalimat, hal ini menjadi perbedaan dengan umpatan-umpatan di 

daerah lain yang hanya berupa kata atau berupa frase. Seperti umpatan yang biasa 

digunakan oleh penutur bahasa Jawa Timur yakni adanya umpatan asu (anjing), 

lambemu (mulutmu), dan beberapa umpatan lainnya. Karakter masyarakat tutur 

bahasa Bima yang sebagian besar dikenal sebagai masyarakat tutur yang keras, 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk umpatan di 

kalangan masyarakat tutur bahasa Bima.  
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Dari ragam umpatan yang digunakan, umpatan bahasa Bima biasanya 

terdiri dari  kata, frase, dan ada juga yang berupa pola klausa maupun kalimat. 

Yang terdiri dari satu kata contohnya umpatan bote (monyet), timba (bangkai), 

dan masih banyak lagi. Yang terdiri dari beberapa kata contohnya lako ma nggedo 

(anjing sundal), henca nggaro (hantu kebun) dan lain-lain. Sedangkan yang 

memiliki pola klausa yaitu tei ba ama mu (diajarin bapak mu), Tota kelo ba dou 

(Dipotong kecil-kecil oleh orang) dan lain-lain. Keberagaman sruktur ini, juga 

menjadi perhatian peneliti sehingga dalam penelitian ini, selain mendeskripsikan 

ragam penggunaannya, peneliti juga menjabarkan struktur dari umpatan tersebut. 

 Penelitian tentang ragam umpatan sudah pernah dilakukan oleh penelti 

sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arifatu Faizun (2010) 

dengan judul “Penggunaan Ragam Umpatan Bahasa Madura pada Masyarakat 

Probolinggo”. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa umpatan bahasa 

Madura pada penutur Probolinggo memiliki ragam umpatan, seperti umpatan 

Madura kategori bagian tubuh, umpatan Madura kategori pekerjaan negatif, 

maupun umpatan kategori penyamaan terhadap hewan. Kemudian dalam 

penelitian ini juga digambarkan ragam umpatan dari aspek paralingual yang 

terdiri dari umpatan untuk menuangkan emosi, amarah, kekesalan, maupun 

keakraban. Penelitian ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. 

Penelitian ini lebih ditekankan pada pendeskripsian dari ragam umpatan itu 

sendiri, tanpa melihat dari sisi struktur maupun maknanya, sedangkan pada 

penelitian yang  saya lakukan, peneliti lebih menekankan pada ragam umpatan 

kemudian dianalisis struktur dan maknanya. Selain itu perbedaan juga terlihat 
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pada obyek penelitiannya. Objek penelitian pada penelitian Arifatu Faizun 

tersebut adalah bahasa Madura pada penutur Probolinggo, Jawa Timur, sedangkan 

pada penelitian saya adalah bahasa Bima pada penutur Bima asli. 

Berlatarbelakang pada masalah di atas, penulis ingin mengaji lebih dalam 

lagi, bagaimana ragam umpatan dalam bahasa Bima dianalisis dari segi bentuk, 

struktur, makna dan penggunaannya. Untuk itu dalam penulisan ini diambil judul 

”Ragam Umpatan Bahasa Bima Analisis Struktur dan Makna”. 

 

1.2  Jangkauan Masalah 

 Dalam penelitian ini yang menjadi jangkauan masalahnya adalah  bahwa 

setiap bahasa daerah atau masyarakat yang ada di Indonesia memiliki umpatan 

masing-masing. Umpatan-umpatan itu juga memiliki ragam tersendiri sesuai 

dengan masyarakat penggunanya. Sementara itu umpatan bahasa Bima memiliki 

banyak ragam dalam konteks penggunaannya, struktur maupun jenis kata yang 

digunakan sebagai umpatan. Umpatan secara psikologis lebih dekat dengan kaum 

lelaki daripada kaum wanita. Kemudian dari segi pemakaiannya, ada faktor-faktor 

yang menyebabkan adanya keberagaman umpatan tersebut. 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya terbatas pada ragam umpatan yang digunakan oleh 

penutur bahasa Bima, tidak melebar pada umpatan yang digunakan oleh penutur 

bahasa lain di luar penutur bahasa Bima. Kemudian dari ragam umpatan tersebut 
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peneliti membatasi untuk menganalisis bentuk, struktur,  makna dan 

penggunaannya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Dari latarbelakang  permasalahan di atas,  yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah. 

1) Apa sajakah jenis umpatan dalam bahasa Bima? 

2) Bagaimanakah struktur umpatan bahasa Bima? 

3) Bagaimana makna umpatan-umpatan bahasa Bima? 

4) Bagaimanakah penggunaan umpatan bahasa Bima? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah. 

1) Untuk mengetahui jenis umpatan bahasa Bima. 

2) Untuk mengetahui struktur umpatan bahasa Bima. 

3) Untuk mengetahui makna umpatan-umpatan bahasa Bima. 

4) Untuk mengetahui penggunaan umpatan bahasa Bima. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun manfaat  yang 

bisa diambil dalam penelitian ini adalah. 
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a. Manfaat Teoritis 

  Memperluas pengetahuan penulis terkait dengan  umpatan, baik itu secara 

teori maupun wujud kongkretnya di lapangan. Sebagai informasi secara teori 

ragam dan register bahasa daerah khususnya bahasa Bima.  

b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah. 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap 

penelitian dan pengajian kebahasaan yang relevan. Kemudian penelitian ini 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian kebahasaan khususnya mengenai 

umpatan. 

(2)  Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran 

bahasa, dengan tujuan tidak mengajarkan pada seseorang untuk mengumpat, 

melainkan sebagai bahan pengetahuan saja.  

 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1) Umpatan secara etimologis berarti perkataan yang keji atau kotor yang 

diucapkan karena marah, jengkel, atau kecewa. Umpatan disebut juga cercaan, 

makian, sesalan (KBBI, 2005: 276). 
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2) Mengumpat adalah reaksi yang sering kita dengar ketika seseorang 

mengalami rasa sakit. Percaya atau tidak, umpatan bisa mengurangi rasa 

sakit. (Darmawan. 2009) 

3) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(KBBI, 2005: 43). 

4) Struktur adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun, pengaturan unsur-

unsur atau bagian-bagian dari suatu benda atau wujud (KBBI, 2005: 631). 

5) Makna merupakan maksud pembicaraan, ujaran atau tulisan (KBII, 2005: 

360). 

6) Komunikasi adalah hubungan kontak antara dua manusia melalui media 

bahasa untuk kelangsungan hidup dengan maksud dan tujuan tertentu 

(Mulyana, 2005: 5). 

6) Bahasa Bima adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan oleh suku 

Bima di Pulau Sumbawa bagian timur, Nusa Tenggara Barat (Wikipedia, 

2010) 
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