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ABSTRAK
Indonesia sangat kaya akan ragam budaya dan bahasa. Keanekaragaman tersebut
terejawantah dalam ungkapan-ungkapan khas, seperti pantun atau peribahasa, yang
mencerminkan kearifan lokal masyarakat penuturnya. Budaya Jawa merupakan salah satu
budaya besar yang bertahan hingga kini. Tulisan ini mengetengahkan kritik dalam
ungkapan Jawa melalui kajian semantik kognitif yang bertujuan untuk mendeskripsikan
ungkapan-ungkapan bahasa Jawa yang mengandung makna kritikan dan menguraikan
makna filosofi dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ini
menggunakan ancangan semantik kognitif. Metode yang digunakan adalah simak, agih,
padan, dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan teknik sadap dan perluas.
Dari hasil analisis, terdapat 24 ungkapan bahasa Jawa yang mengandung kritik dan
memunculkan makna personifikasi, yakni perpaduan konsep yang sama antara sifat
binatang atau tokoh manusia dan sikap serta perilaku manusia. Kritik yang terdapat dalam
ungkapan-ungkapan Jawa tersebut digunakan sebagai media kontrol sosial.
Kata kunci: ungkapan bahasa Jawa, kritik, semantik kognitif

ABSTRACT
Indonesia is very rich in diversity of cultures and languages. Those diversity is
manifested in specific expressions, such as poems or proverbs, that reflect the local
wisdom of the speaker community. Javanese culture known as a great culture that
survives until today. This paper explores criticism in Javanese expressions in a form of
cognitive semantic study. The aim of this paper is describing Javanese expressions that
contain critical meanings and describing philosophical meanings in those expressions.
This qualitative descriptive study used cognitive semantic design. The methods used were
simak, agih, padan, and in-depth interview with tapping and expanding techniques. The
analysis founded 24 Javanese expressions that contain criticism and give rise to the
personification meaning, namely the combination of the same concepts between the

Jalabahasa, Vol. 16, No. 1, Mei 2020, hlm. 97—113

nature of animals or human figures with human attitudes and behavior. Criticism in those
Javanese idioms are used as a form of social control.
Keywords: Javanese expressions, criticism, cognitive semantics

PENDAHULUAN
Indonesia sudah termasyhur dengan
keanekaragaman dan ciri khas budaya.
Banyaknya suku bangsa, adat, bahasa
daerah, dan kesenian menjadi bukti
nyata kekayaan tak benda yang diakui
dunia. Ragam budaya dan bahasa yang
beraneka itu memunculkan adat
kebiasaan
atau
ritual
yang
mengandung nilai-nilai kearifan lokal.
Struktur geografis dan lanskap alam
Indonesia yang berada di garis ekuator
mengakibatkan
bermunculan
kosakata-kosakata yang berkaitan
dengan apa saja yang ada, baik flora
maupun fauna. Salah satu kekayaan
bahasa
tecermin
dari
adanya
ungkapan-ungkapan khas daerah yang
menggambarkan nilai-nilai keluhuran
dan nasihat bagi masyarakat penutur
bahasa tersebut. Seperti yang telah
diketahui bersama, banyak jenis
ungkapan di Indonesia, seperti pantun,
peribahasa, gurindam, suluk, dan lainlain.
Jawa merupakan salah satu suku
bangsa di Indonesia yang memiliki
banyak ragam budaya dengan
kuantitas penutur paling banyak
(menurut hasil pemetaan bahasa pada
2009
di
https://petabahasa.kemdikbud.go.id/pu
lau.php?idp=2). Selain ragam kesenian
dan pola masyarakat yang telah
banyak diungkap oleh para peneliti,
Jawa juga memiliki kekayaan ragam
bahasa dan adat, yakni ungkapan.
Budaya literasi di Jawa dianggap
sudah
sangat
tinggi
dengan
ditemukannya banyak naskah tertulis
berupa serat-serat berbahasa Jawa
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kuna dan berhuruf Pallawa atau aksara
Jawa. Di dalam serat-serat tersebut
terdapat banyak sekali falsafah yang
adiluhung,
tembang,
nasihat,
pengobatan, dan tata kehidupan
berumah tangga serta bermasyarakat.
Selain bentuk tulis, masyarakat Jawa
juga memiliki tradisi lisan sebagai
wujud peradaban yang nyata, salah
satunya adalah ungkapan-ungkapan
seperti bebasan, saloka, paribasan,
dan cangkriman. Ungkapan-ungkapan
tersebut dimaksudkan untuk beraneka
tujuan dengan kandungan nilai luhur
dan norma yang baik. Hal tersebut
tercipta karena adanya pengalaman
indrawi masyarakat penuturnya yang
berkaitan dengan lingkungan yang
melingkupinya. Kemampuan kognitif
masyarakat dalam mencipta tentu
didasari oleh pengetahuan dan
pengalaman yang dimilikinya. Hal-hal
tersebut menarik untuk diungkap
dengan kajian linguistik kognitif agar
dapat dipahami oleh masyarakat dan
membawa manfaat.
Terdapat beberapa ungkapan
yang ada di tanah Jawa, seperti
bebasan, saloka, sanepa, cangkriman,
dan paribasan. Adiwimarta, dkk.
(1990) dalam Kamus Ungkapan
Bahasa Jawa dan beberapa sumber
pustaka lain, seperti Pitutur Luhur
Bahasa Jawa karya Sumodiningrat
(2014), A-Z Buku Pintar Peribahasa
Jawa dan Mutiara Kearifan Jawa
karya Syuropati (2015) yang memuat
ungkapan-ungkapan bahasa Jawa,
mendefinisikan jenis-jenis ungkapan
Jawa tersebut secara rinci. Bebasan
merupakan ungkapan yang tidak
menggunakan tamsil atau ibarat. Isi

Kritik dalam Ungkapan Bahasa Jawa … (Tri Wahyuni)

bebasan berupa watak, sifat, tingkah
laku manusia yang berkategori verba.
Sanepa berupa ungkapan yang
mengandung
perumpamaan
atau
majas, biasanya berupa rangkaian kata
adjektiva dan nomina. Pepindhan
merupakan
ungkapan
yang
mengandung
pengumpamaan,
pembandingan,
atau
kemiripan
(personifikasi). Saloka merupakan
ungkapan
yang
menggunakan
permisalan
benda,
binatang,
tumbuhan, atau unsur hayati yang
mencerminkan sifat atau perilaku
manusia.
Paribasan
merupakan
ungkapan yang pemakaiannya bersifat
tetap dan denotatif.
Banyaknya
jenis
ungkapan
bahasa Jawa tersebut pada dasarnya
merupakan wujud cipta, rasa, dan
karsa penutur bahasa Jawa yang
merepresentasikan pengalaman dan
kemampuan
kognitifnya
dalam
bermasyarakat. Sementara itu, artikel
ini hanya dibatasi pada ungkapan
berjenis pepindhan, yakni ungkapan
yang mengandung pengumpamaan,
pembandingan,
atau
kemiripan
(personifikasi) karena keterbatasan
waktu penelitian. Selanjutnya, kritik
dalam
pepindhan
itu
akan
dideskripsikan menggunakan kajian
semantik kognitif.
Kritik merupakan salah satu
tindakan yang dilakukan untuk
mengimbangi penegakan hukum dan
norma. Kebanyakan kritik itu terasa
pedas karena diungkapkan secara
verbal dan literal. Manusia, dengan
kekuatan akal atau daya kognitif,
dibekali kemampuan oleh Tuhan
untuk menciptakan cara yang lebih
santun dalam mengkritik. Oleh karena
itu, dengan kemampuan kognisinya,
manusia menciptakan ungkapanungkapan berdasarkan pengalaman

indrawi
yang
menjadi
share
knowledge untuk mengkritik perilaku
menyimpang atas tata susila yang
berlaku.
Menurut Brown dan Levinson
yang dikutip Jauhari (2018), kritik
merupakan
tindak
tutur
yang
cenderung dihindari oleh manusia
karena berpotensi membuat seseorang
menjadi malu dan terhina. Seseorang
akan merasa terancam apabila
menerima kritik. Hal itu karena secara
umum
bentuk
ekspresi
pada
pengungkapan kritik adalah dengan
cara menyatakan preseden buruk atau
penilaian yang cenderung negatif
terhadap tindakan atau perilaku
tertentu (Nguyen dalam Jauhari,
2018).
Setiap budaya tentu memiliki cara
dan etika dalam menyampaikan kritik
yang disesuaikan dengan konteks.
Menurut Schmid dan Ungerer (1996:
49), konteks dapat dipahami apabila
seseorang
memiliki
pengalaman
mental yang terakumulasi di otak
dalam waktu yang panjang.
Budaya Jawa dikenal dengan
banyak petuah dan nasihat yang
diwujudkan dalam ungkapan. Banyak
ungkapan Jawa yang bernada kritis
dan konstruktif, tetapi saat ini sudah
tidak dikenal lagi oleh masyarakat
Jawa yang heterogen, khususnya
generasi muda. Oleh karena itu,
penulis tertarik untuk membedah
bentuk
kritik
pada
ungkapanungkapan Jawa tersebut. Hal itu
berangkat dari sebuah persepsi bahwa
ungkapan-ungkapan tersebut dibentuk
sedemikian rupa sehingga dapat
dijadikan sarana untuk melakukan
kritik terhadap suatu perilaku.
Menurut Mulyana (2013: 16),
sebuah
perspektif
merupakan
kerangka konseptual (conceptual
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frame work), yakni seperangkat
asumsi, nilai, atau gagasan yang
memengaruhi persepsi seseorang yang
pada akhirnya dapat memengaruhi
cara bertindak. Ungkapan-ungkapan
Jawa yang mengandung kritik tersebut
dapat menjadi penghela perilaku atau
tindakan seseorang atau kelompok
untuk menjadi lebih baik.
Kajian linguistik kognitif sudah
banyak dilakukan oleh ahli bahasa.
Prinsip dasar kajian linguistik kognitif
dalam upaya pengkajian bahasa adalah
menautkan struktur linguistik dengan
kognisi manusia (Newman dalam
Fatikhudin, 2018). Bahasa merupakan
media manusia untuk berkomunikasi
dan bersosialisasi. Ia merupakan
aktualisasi pengalaman hidup yang
disimpan dan diproses dalam ruang
kognisi di otak manusia. Titik berat
kajian semantik kognitif terletak pada
struktur
konseptual
dan
konseptualisasi. Dapat dikatakan
bahwa dalam semantik kognitif tidak
melulu mengkaji makna secara literer,
tetapi juga mengungkapkan sistem
konseptual dalam minda dan manah
manusia dengan media bahasa (Evans
dan Green, 2006: 170). Saeed (1997:
30) berpendapat bahwa manusia
memiliki
keterbatasan
dalam
mengakses realitas secara langsung,
bahkan dapat dikatakan tidak punya
akses sama sekali. Menurutnya,
realitas yang diungkapkan dengan
media bahasa adalah hasil olah pikir
manusia berdasarkan pengalaman dan
tindakan. Dengan demikian, makna
adalah struktur konseptual yang
merupakan hasil konvensi manusia
dan bahasa yang digunakan sebagai
media aktualisasi serta seperangkat
konsep yang ada di otak.
Referensi yang berkaitan dengan
tulisan linguistik kognitif banyak yang
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mengungkap metafora atau struktur
dalam dengan pola skemata dan lainlain. Sebagai contoh, Kinanti (2019)
menulis “Metafora Tumbuhan dalam
Peribahasa
Indonesia
(Kajian
Semantik
Kognitif)”
yang
memfokuskan pada metafora dalam
peribahasa. Dalam artikelnya, Kinanti
membahas metafora tumbuhan yang
digunakan dalam peribahasa. Kajian
tersebut terbatas pada pendeskripsian
diksi tumbuhan yang ada dalam
ungkapan metaforis yang dikandung
oleh peribahasa bahasa Indonesia.
Wiradarma (2016) dalam jurnal
Arkhais yang menulis “Metafora
dalam Lirik Lagu Dangdut: Kajian
Semantik Kognitif”. Dalam kajiannya,
Wiradarma juga menitikberatkan pada
penggunaan metafora dalam lirik lagu
dangdut agar menimbulkan kesan
mendalam bagi penikmatnya.
Dalam jurnal Retorika, Haula
(2019) menulis “Konseptualisasi
Metafora dalam Rubrik Opini
Kompas: Kajian Semantik Kognitif”
yang juga membahas sisi metafora
dengan objek kajian rubrik opini di
harian Kompas. Mulyadi (2010) dalam
jurnal Logat menulis “Dari Gerakan
ke Emosi dalam Perspektif Lingusitik
Kognitif”. Dalam kajiannya, Mulyadi
menyatakan bahwa pengungkapan
emosi acap ditunjukkan melalui
ungkapan-ungkapan
metaforis.
Tulisan-tulisan tersebut berkutat pada
penitikberatan
metafora
sebagai
bagian tak terpisahkan dari minda dan
manah manusia. Namun, belum ada
yang mengkhususkan pada penelaahan
bentuk kritik pada ungkapan bahasa
tertentu. Artikel-artikel sebelumnya
yang menjadi previous study tersebut
menjadi pijakan berpikir bagi penulis
untuk mengembangkan pemikiran
dalam ranah linguistik kognitif.
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Oleh karena itu, penulis tertarik
mengembangkan
kerangka
pikir
dengan
membedah
ungkapanungkapan
bahasa
Jawa
yang
difokuskan pada ungkapan yang
mengandung makna kritik.
Penelitian
ini
bertujuan
mendeskripsikan ungkapan-ungkapan
bahasa Jawa yang mengandung makna
kritik dan menguraikan makna
filosofisnya.
Data penelitian ini berupa
ungkapan-ungkapan bahasa Jawa yang
mengandung kritik yang bersumber
dari buku-buku, seperti Pepak Basa
Jawa, buku-buku ungkapan berbahasa
Jawa, kamus bahasa Jawa atau
Bausastra Jawa, dan naskah-naskah
berbahasa Jawa yang memuat
ungkapan-ungkapan
Jawa.
Data
tersebut dipilah kemudian dilakukan
cek silang pada informan yang
memiliki kompetensi dan kapasitas
memadai dalam memahami ungkapanungkapan bahasa Jawa.
Penulis menggunakan metode
simak dengan teknik sadap dan
wawancara
mendalam
(in-depth
interview) untuk menggali informasi
mengenai ungkapan-ungkapan Jawa
bermakna kritik tersebut. Penulis
melakukan wawancara dengan para
informan di lapangan kemudian
merekam
dan
mencatat
hasil
wawancara tersebut. Informan yang
dipilih adalah orang-orang yang masih
memiliki
pengetahuan
tentang
ungkapan-ungkapan Jawa, seperti
pranatacara dan tukang rias pengantin
tradisional dengan rentang usia 45--60
tahun. Adapun informan yang penulis
wawancarai adalah Sri Rahayu (46
tahun, penata rias pengantin, Desa
Boja, Kendal) dan Ponadi (59 tahun,
pranatacara, Desa Salamsari, Boja,
Kendal)

Data yang diperoleh dan dicek
silang
dengan
para
informan
kemudian dianalisis menggunakan
metode agih dan padan. Metode agih
merupakan metode yang menjadikan
bagian dari bahasa yang ditelaah
menjadi
alat
penentu
analisis
(Sudaryanto, 1993:16). Alat penentu
yang digunakan dalam metode agih
pasti berupa bagian dari unsur bahasa
yang menjadi objek kajian. Unsur
tersebut dapat berupa kata, frasa, dan
klausa. Ungkapan-ungkapan bahasa
Jawa yang berupa klausa akan
dianalisis dengan teknik perluas.
Selain metode agih, penulis juga
menggunakan
metode
padan
translasional, yakni menerjemahkan
bahasa sasaran (bahasa Indonesia)
mendekati makna dalam bahasa
sumber (bahasa Jawa). Penulis
mendeskripsikan ungkapan-ungkapan
bahasa Jawa yang mengandung makna
kritik dan memiliki nilai filosofi serta
nasihat. Hal tersebut dimaksudkan
agar kajian ini dapat bermanfaat dalam
upaya pengayaan istilah di Indonesia,
salah satunya penyusunan kamus
idiom atau kamus ungkapan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mendasarkan kajian
semantik kognitif sebagai ancangan.
Data akan dipendar satu per satu
dengan mempertimbangkan kata-kata
apa yang membangun kritik dalam
ungkapan-ungkapan Jawa.
Data 1
Asu gedhe menang kerahe „anjing
besar menang bertarungnya‟
Ungkapan tersebut terbentuk dari frasa
nominal asu gedhe yang bergabung
dengan frasa verbal menang kerahe.
Kata asu mengandung konsep
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binatang, galak, berkuasa, memiliki
sifat lembut sekaligus garang. Kata
gedhe mengandung konsep besar dan
kuat. Sementara itu, frasa menang
kerahe mengandung konsep tak
terkalahkan dan tidak mau kalah.
Ungkapan tersebut mengandung unsur
personifikasi yang memadankan sifat
manusia yang diibaratkan anjing
berbadan besar. Konsep tersebut
memiliki makna orang yang tinggi
pangkatnya
pasti
lebih
besar
kekuasaannya dan lebih mudah
mengalahkan orang kecil.
Ungkapan asu gedhe menang
kerahe diasosiasikan sebagai kekuatan
atau kekuasaaan yang tak tertandingi
yang dimiliki seseorang sehingga
dapat digunakan untuk mengkritisi
kekuasaan
seseorang
yang
mengandalkan kekuatan dalam segi
apa pun. Makna filosofis dari
ungkapan tersebut adalah orang yang
memiliki kekuasaan yang besar
hendaknya lebih arif dan bijaksana.
Data 2
Ati bengkong oleh oncong
bengkok mendapat sinar obor‟

„hati

Nomina ati pada peribahasa itu
disandingkan
dengan
adjektiva
bengkong dan unsur penjelas oleh
oncong. Kata bengkong mengandung
konsep tidak lurus, rusak, tidak sesuai.
Kata oncong mengandung konsep
terang, mudah melihat segala sesuatu,
bersinar. Ketiga konsep tersebut
disandingkan dan terciptalah makna
yang sangat kompleks, yaitu orang
yang berniat jahat yang mendapat
kemudahan. Konsep yang dikandung
dalam ungkapan tersebut, antara lain
ati sebuah entitas berupa darah yang
di dalamnya memiliki fungsi rasa,
emosi, penentu sikap.
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Kata ati dipadankan dengan watak
manusia, dalam hal ini adalah watak
seorang pemimpin. Pada dasarnya,
watak manusia itu ada dua, yaitu baik
dan buruk. Dalam kepemimpinan,
yang menjadi sorotan adalah sikap
pemimpinnya.
Sikap
seseorang,
terlebih seorang pemimpin, yang
cenderung keluar atau berbelok dari
tata
aturan
norma
sosial
kemasyarakatan tentu menyebabkan
ketidaknyamanan, apalagi jika sikap
berbelok tersebut mendapat ruang atau
kesempatan.
Ungkapan
ati
bengkong
diasosiasikan dengan niat buruk,
rencana licik, tujuan yang berbelok.
Oleh oncong diasosiasikan dengan
kesempatan, dan ruang gerak. Dengan
demikian, ungkapan tersebut dapat
dijadikan kritik pada pemimpin yang
memiliki niat buruk atau berbelok arah
dan
mendapatkan
kesempatan.
Misalnya, melakukan korupsi karena
ada kesempatan seperti kurangnya
pengawasan.
Hal
itu
tentu
menyebabkan
ketidaknyamanan
secara sosial. Daya personifikasi
melahirkan makna filosofis mendalam
yang berupa nasihat agar seorang
manusia terus berjalan di jalan yang
lurus, jangan mudah berbelok agar
tidak kehilangan oncong „sinar‟
atau„arah‟.
Data 3
Baladewa ilang gapite ‘Baladewa
kehilangan tangkai penjepitnya‟
Ungkapan tersebut menggunakan kata
Baladewa, nama tokoh wayang yang
memiliki sifat mudah marah, yang
bersanding dengan frasa ilang gapite
sehingga memunculkan dua makna,
yakni (a) orang yang kehilangan
keberanian
karena
diketahui
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kelemahannya; (b) orang yang
kehilangan semangat hidup karena
sudah tidak memiliki kekuasaan lagi.
Kata Baladewa mengandung
konsep laki-laki, kuat, kasar, pemarah.
Sementara itu, kata ilang mengandung
konsep musnah, tidak ada lagi, kosong
dan kata gapit mengandung konsep
entitas yang kuat, mencengkeram, dan
kokoh. Ilang dapat diasosiasikan
dengan makna „musnah‟, „hilang‟, „tak
memiliki‟ yang bergabung dengan
gapit yang diasosiasikan sebagai
kekuatan/wibawa,
daya,
dan
kemampuan
sehingga
ungkapan
tersebut dapat digunakan untuk
mengkritisi pemimpin yang sudah
tidak memiliki wibawa dan keberanian
karena
kelemahannya
sudah
ditampakkan. Ia adalah contoh
pemimpin yang mengumbar janji
manis, seolah kuat dan bijak, ternyata
kemampuannya tidak seperti yang
digaungkannya. Akibatnya, rakyat
sudah tidak percaya lagi. Selain itu,
ungkapan tersebut juga dapat dipakai
untuk mengkritisi seseorang yang
mengalami post power syndrome
karena sudah lengser atau tidak
memiliki
kekuasaan
lagi.
Konseptualisasi makna bernada kritik
dalam ungkapan tersebut mengandung
filosofi
nasihat
agar
seorang
pemimpin menjaga wibawa, menepati
janji, dan selalu amanah dalam
menjalankan tugasnya.
Data 4
Bali menyang kinjeng dome ‘kembali
menjadi capung kecil‟
Kata kinjeng mengandung konsep
binatang, dewasa, berukuran kecil,
ringan, terbang, fleksibel. Adapun kata
dome memiliki konsep binatang, lebih
kecil dari capung dewasa, ringan,

lemah dan kata bali mengandung
konsep kembali, tidak berubah, apa
adanya. Bali diasosiasikan sebagai
bentuk kembali, pulang, dan seperti
keadaan semula yang bertaut dengan
kinjeng dom yang diasosiasikan
dengan kecil, rendah, dan tak memiliki
kekuatan/tak berdaya sehingga dapat
dimaknai ‟kembali tidak berdaya‟.
Makna ungkapan tersebut dapat
diasosiasikan
dengan
„orang
berkedudukan rendah (rakyat kecil)
yang diangkat menjadi penguasa,
tetapi kembali menjadi rakyat yang tak
memiliki
kekuasaan.
Ungkapan
tersebut memiliki arti yang cukup kuat
untuk mengkritik seseorang yang
meniti karier dari orang biasa menjadi
seseorang yang memiliki kekuasaan
atau
kemampuan,
tetapi
bertindak tidak baik atau sewenangwenang menggunakan kekuasaan.
Kesewenangan sudah barang tentu
menimbulkan ketidaksukaan banyak
orang sehingga tidak dipercaya lagi
untuk
menggunakan
kekuasaan.
Akhirnya, orang tersebut kembali
menjadi orang biasa yang tidak
memiliki kemampuan untuk berkuasa
dan sebagainya. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan bernada
kritik tersebut adalah nasihat agar
manusia senantiasa menjaga muruah
dan niat baik dalam kehidupannya.
Data 5
Emban cindhe emban
„gendongan
selendang
gendongan sembilu‟

siladan
sutra,

Kata emban mengandung konsep
perlindungan,
kehangatan,
kasih
sayang, buaian. Adapun kata cindhe
memiliki konsep halus, mahal,
mewah, berkilau, lembut, dan disukai
banyak orang. Sementara itu, kata
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siladan mengandung konsep perih,
sakit,
kasar,
tidak
nyaman,
menimbulkan luka, tidak disukai
banyak
orang.
Emban
cindhe
diasosiasikan sebagai perlakuan yang
lembut/istimewa, sementara emban
siladan
diasosiasikan
sebagai
perlakuan kasar/ tidak baik.
Ada celah pembandingan dari
makna ungkapan tersebut yang dapat
diartikan
membeda-bedakan
perlakuan/ pilih kasih/ tebang-pilih.
Sehingga,
ungkapan
tersebut
digunakan
untuk
mengkritisi
kebijakan yang tidak adil, misalnya
anak pejabat yang berhasil masuk
sekolah favorit tanpa tes padahal
kemampuan belajarnya biasa saja. Di
sisi lain, anak orang miskin yang
pandai tidak memiliki kesempatan
yang sama sehingga dia harus
mengikuti
tes
dan
terkadang
dikalahkan oleh orang yang memiliki
kekuasaan. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan bernada
kritik tersebut adalah nasihat agar
manusia senantiasa bersikap adil
pada siapa pun karena semua
perbuatan
pasti
akan
dimintai
pertanggungjawaban.
Data 6
Mbalung gajah „seperti tulang gajah‟
Kata mbalung mengandung konsep
laksana pondasi, dasar, kokoh, tidak
mudah patah dan kata gajah
mengandung konsep besar, kuat,
gagah, kokoh. Ungkapan tersebut
mengandung makna orang yang
memiliki kedudukan tinggi, kaya raya,
dan berasal dari keturunan orang
ternama sehingga segala sesuatunya
dipertimbangkan oleh orang lain.
Balung dapat diasosiasikan sebagai
daya, kekuatan, dan kekuasaan yang
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bertaut
dengan
gajah
yang
diasosiasikan sebagai orang besar dan
pemimpin yang tentu memunculkan
konsep „tak tertandingi‟. Ungkapan
mbalung gajah dapat digunakan untuk
mengkritik
pemimpin
yang
kebijakannya kadang tidak berimbang.
Ia memiliki kedudukan tinggi
sehingga segala perintahnya harus
didengarkan, dilaksanakan, tanpa
mempertimbangkan
dampaknya.
Makna filosofis dalam ungkapan
tersebut
merefleksikan
pesan
agarpemimpin, memiliki kekuatan
pribadi atau pawakan „pembawaan‟
yang baik dalam kehidupan agar
kewibawaannya dapat menentramkan.
Data 7
Belo melu seton „anak kuda ikut
berakhir pekan‟
Kata belo mengandung konsep
binatang,
kecil, lemah, belum
memiliki kekuatan penuh. Konsep
belo diasosiasikan sebagai orang yang
hanya ikut-ikutan tanpa mengerti
maksud dan tujuannya. Ungkapan
tersebut
mengandung
majas
personifikasi dengan menyetarakan
sifat anak kuda pada konsep belo.
Seton mengandung konsep hari Sabtu
yang biasanya diisi dengan jalan-jalan
dalam suasana suka cita, gembira,
longgar, dan ramai. Dalam pandangan
kognitif, malam Minggu atau Sabtu
malam adalah hari yang diisi kegiatan
bersenang-senang bagi orang dewasa,
bukan anak-anak. Belo melu seton
dapat dimaknai sebagai seseorang
yang dianggap belum berpengalaman
memimpin
atau
melakukan
sesuatu
sehingga
menimbulkan
ketidaknyamanan. Hal tersebut acap
terjadi dalam kehidupan kita, misalnya
ketika ada berita hoaks, banyak sekali
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orang terpancing amarah tanpa
mengetahui duduk perkara yang
sebenarnya.
Makna yang terkandung dalam
ungkapan tersebut mengandung kritik
pada orang atau pemimpin dengan
sifat demikian. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan tersebut
adalah nasihat agar manusia, terutama
pemimpin, memiliki prinsip yang kuat
dengan membekali diri dengan ilmu
yang memadai agar dapat menjalani
perannya tanpa mudah terpengaruh.

Data 9
Benceng
ceweng
„bercabang
menyerong ke sana kemari‟

Data 8
Beluk
ananjak
meloncat‟

Ungkapan tersebut merupakan
kritik untuk sikap seseorang yang
bertingkah menuruti egonya. Daya
personifikasi dalam ungkapan tersebut
memadankan sifat beluk yang liar,
lincah, tetapi cenderung semaunya
sendiri dengan sifat manusia yang
pongah. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan tersebut
adalah nasihat agar manusia tidak
sombong dalam bersikap.

„burung

hantu

Kata beluk mengandung konsep
nokturnal atau binatang yang hanya
aktif di malam hari, kuat, dan seram.
Kata ananjak, yang merupakan verba
mengandung konsep pergerakan ke
atas melampaui yang lain, dinamis, di
atas. Ungkapan tersebut memiliki dua
makna, yakni (a) orang yang bertindak
tidak sesuai dengan adat-istiadat
setempat sehingga dikatakan tidak
sopan; (b) orang yang hanya menuruti
kemauannya
sendiri
tanpa
mempertimbangkan keinginan orang
lain. Ungkapan dalam bahasa Jawa
tersebut sarat makna. Saat ini, arus
teknologi informasi masuk dalam
kehidupan kita begitu dahsyat
sehingga banyak orang egois dan tidak
sopan yang menggerus norma-norma
kesantunan dan budaya ketimuran.
Beluk yang memiliki ciri mata
besar dan seram, badan besar,
memiliki kemampuan pandang yang
tajam pada malam hari diasosiasikan
dengan sikap arogan atau pongah.
Malam yang menjadi kekuasaan beluk
ini diasosiasikan dengan kekuatan
yang digdaya.

Konsep benceng berkolokasi dengan
bengkok, tidak lurus, dan tidak hanya
satu. Sementara itu, kata ceweng
memiliki konsep ke mana-mana, tidak
tetap, banyak hal, dan runyam.
Ungkapan tersebut memiliki dua
makna, antara lain, (a) orang yang
tidak
dapat
memfokuskan
perhatiannya pada satu permasalahan;
(b) orang yang selalu bersilang
pendapat dengan orang lain. Sifat
semacam itu ada dalam kehidupan kita
sehari-hari.
Ungkapan tersebut diasosiasikan
pada pendirian, cara berpikir, dan
perasaan manusia yang bercabangcabang yang terkadang berbelok,
bengkok, dan tidak sesuai koridor
berpikir yang baik.
Benceng ceweng mengandung
kritik terhadap orang yang memiliki
sifat tidak fokus pada suatu
permasalahan sehingga tujuannya
tidak tercapai dengan baik. Selain itu,
juga memiliki makna kritik untuk
orang yang memiliki sifat selalu
berselisih paham, debat kusir, dan
tidak mau mengalah. Sifat manusia itu
mudah berubah. Oleh karena itu, perlu
norma
untuk
mengendalikan.

105

Jalabahasa, Vol. 16, No. 1, Mei 2020, hlm. 97—113

Ungkapan
tersebut
mengandung
makna filosofis agar manusia selalu
bertindak lurus sesuai aturan yang ada.
Data 10
Bima akutha watu „Bima berada di
dalam benteng batu‟
Ungkapan tersebut bermakna orang
kuat atau besar yang memiliki banyak
pendukung sehingga tidak ada orang
lain yang berani melawan. Bima
merupakan tokoh wayang. Kata Bima
memiliki konsep makna pandawa
lima, kuat, gagah, berwibawa. Kata
watu mengandung konsep kuat, keras,
tetap, tak mudah dihancurkan, banyak
yang membutuhkan. Sementara itu,
kata
kutha
yang
mendapat
awalan a- (menerangkan pronomina)
mengandung
konsep
kekuasaan,
kedigdayaan, kemajuan, keramaian,
dan banyaknya nilai tawar.
Seseorang yang kuat tentu
memiliki kemampuan untuk mengatur
dengan baik, tetapi ada kalanya ada
gangguan atau hasutan dari orang lain
yang
menggoyahkan
pertahanan
pendiriannya untuk menyalahgunakan
kekuatannya tersebut.
Ungkapan tersebut mengandung
kritik yang ditujukan pada orang kuat
yang banyak memiliki pengikut
sehingga tidak ada yang berani
melawan karena memiliki kekuasaan.
Siapa pun yang melawan akan
dienyahkan. Makna filosofis yang
terkandung adalah nasihat agar
seseorang memiliki wibawa yang
selalu dijaga agar kehidupannya tidak
diinjak-injak orang lain.
Data 11
Mbondhan tanpa ratu „menari tanpa
ada pemimpinnya‟
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Kata mbondhan mengandung konsep
menari atau memainkan peran. Kata
ratu mengandung konsep kekuasaan,
kekuatan mengendalikan, kekayaan.
Adapun kata tanpa digunakan sebagai
pemarkah yang berkonsep tidak ada,
hilang, dan kosong. Ungkapan
tersebut
mengandung
makna
pemimpin yang melakukan sesuatu
tanpa mengindahkan aturan yang ada.
Mbondhan diasosiasikan sebagai
manusia
atau
seseorang
yang
melakukan
tindakan
tanpa
memperhatikan norma dan aturan
yang berlaku.
Ungkapan tersebut memiliki
makna kritik untuk orang yang
melakukan segala sesuatu tanpa
memperhatikan norma yang berlaku.
Ia menuruti hawa nafsunya sendiri
tanpa mempertimbangkan dampak
yang ditimbulkan. Makna filosofis
yang terkandung adalah nasihat agar
manusia tidak mudah hilang arah
dalam menjalani kehidupannya.
Data 12
Brakatha angkara geni „anai-anai
masuk ke dalam api‟
Kata brakatha mengandung konsep
binatang, kecil, dan lemah; kata
angkara mengandung konsep marah
atau berkobar; serta kata geni
mengandung konsep panas, bahaya,
dan celaka. Gabungan kata-kata
tersebut membentuk makna orang
yang mendapat kesulitan karena
ulahnya sendiri atau karena mengurusi
persoalan yang tidak ada hubungannya
dengan dirinya. Brakatha yang
diasosiasikan sebagai manusia yang
mudah marah dan tidak dapat
mengendalikan
emosinya
akan
musnah karena tindakannya sendiri
sehinggaungkapan itu mengandung

Kritik dalam Ungkapan Bahasa Jawa … (Tri Wahyuni)

kritikbagi manusia yang memiliki sifat
lemah dan kecil, tetapi tak mampu
mengendalikan amarahnya ketika
menghadapi sesuatu yang tidak sesuai
kehendaknya.
Manusia yang lemah dan serakah
seperti brakatha tentu akan menemui
kesulitan sendiri akibat ketamakannya
tersebut. Hal itu acap terjadi dalam
kehidupan kita, misalnya ketika
seseorang
mendapatkan
sebuah
kesempatan memiliki banyak proyek,
tetapi tidak membagi dengan orang
lain, tentu suatu ketika akan
mengalami kesulitan karena tidak
dapat menangani semua sendiri.
Makna filosofis yang terkandung
adalah
nasihat
agar
manusia
senantiasa berhati-hati dalam berucap
dan bertindak dalam kehidupan
bermasyarakat dan selalu merasa
cukup.
Data 13
Bubuk oleh leng „kutu mendapat celah
(lubang)‟
Kata bubuk mengandung konsep
binatang, renik, sangat kecil, dan acap
tak terlihat; kata leng mengandung
konsep ruang kosong, terbuka, dan ada
udara; serta kata oleh mengandung
konsep ada dan mendapatkan.
Konsep-konsep
kata
tersebut
membentuk makna orang yang
memiliki niat jahat dan mendapatkan
jalan untuk melakukan kejahatannya.
Apabila seorang pemimpin yang
disusupi orang yang berniat jahat dan
ada kesempatan untuk melakukan niat
tersebut, tentulah berbahaya sehingga
ungkapan itu mengandung kritik
kepada orang yang memiliki niat jahat
dan melakukan kejahatan karena ada
kedekatan dengan seseorang yang
memiliki kekuasaan.

Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah agar
manusia senantiasa menjaga pikiran
dan tindakannya dengan aturan yang
baik agar tidak memberi ruang untuk
berbuat kejahatan meskipun ada
peluang.
Data 14
Cukeng wrengkeng „kikir dan keras
kepala‟
Kata cukeng mengandung konsep tak
mau berbagi, pelit, selalu merasa
kurang; kata wrengkeng mengandung
konsep kaku, tidak dapat berubah,
keras. Ungkapan tersebut termasuk
ungkapan Jawa yang bermakna orang
yang
mempertahankan
pendapat
sendiri tanpa memberi kesempatan
kepada
orang
lain
untuk
menyampaikan pendapat.
Konsep
cukeng
wrengkeng
diasosiasikan sebagai sifat manusia
yang kikir dan tidak pernah
mengindahkan nasihat. Ungkapan
tersebut dapat dimaknai sebagai kritik
terhadap sifat orang yang tidak mau
mendengarkan pendapat orang lain
dan tidak mau berbagi apa pun, baik
ilmu maupun harta. Ia menutup
kesempatan
orang
lain
untuk
memberikan buah pikirnya sehingga
dia hanya ingin pendapatnya saja yang
dilaksanakan. Makna filosofis dalam
ungkapan tersebut adalah nasihat agar
manusia memiliki sifat terbuka dan
tidak egois agar tercipta kenyamanan.
Data 15
Dhengkul iket-iketan
berikat kepala‟

„lutut

yang

Kata dhengkul memiliki konsep
anggota
tubuh,
keras,
kuat,
menentukan gerak langkah kaki. Kata
iket mengandung konsep entitas yang
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dipakai di kepala. Gabungan kata itu
mengandung makna orang yang tidak
memiliki kemampuan, tetapi diangkat
menjadi pemimpin hanya karena ada
hubungan
kekerabatan.
Adapun
konsep
bagian
tubuh,
yakni
dhengkul‘lutut‟ dan iket „ikat kepala‟
diasosiasikan sebagai seseorang yang
berderajat rendah, kemudian mendapat
kehormatan.
Ungkapan dhengkul iket-iketan
tersebut dapat dimaknai sebagai kritik
untuk orang yang tidak memiliki
kualifikasi, tetapi diangkat menjadi
pejabat atau pemimpin hanya karena
ada hubungan kekerabatan atau
kedekatan secara personal. Dapat
dibayangkan apa yang akan terjadi
jika suatu hal diserahkan pada yang
bukan ahlinya, pastilah kehancuran
yang akan terjadi. Makna filosofis
yang terkandung dalam ungkapan
bernada kritik tersebut adalah nasihat
agar manusia terus belajar dan jujur
dalam menjalani kehidupan demi
tercipta kehidupan yang selaras.
Data 16
Dreman golek momongan „sudah
memiliki banyak anak masih mencari
anak asuh‟
Kata dreman mengandung konsep
manusia,
bisa
laki-laki,
bisa
perempuan, yang sudah memiliki
banyak anak. Konsep tersebut
mengacu pada keadaan repot dan tidak
memiliki banyak waktu sedangkan
kata momongan mengandung konsep
anak,
beban,
sesuatu
yang
membutuhkan
perhatian
secara
khusus. Ungkapan tersebut memiliki
makna orang yang sudah mempunyai
banyak pekerjaan, tetapi masih
menambahi beban diri dengan
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mengerjakan hal-hal yang kecil
sehingga mengalami kerepotan.
Konsep dreman diasosiasikan
sebagai seseorang yang memiliki
waktu yang sempit dan kebutuhan
yang
banyak.
Kata
dreman
disandingkan dengan golek momongan
yang diasosiasikan sebagai kerepotan
sehingga ungkapan tersebut dapat
bermakna kritik pada orang yang tidak
mengukur kemampuannya dalam
mengerjakan pekerjaan sehingga
hasilnya tidak maksimal.
Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah
nasihat agar manusia senantiasa fokus
pada keahliannya dan memiliki
skala prioritas dalam menjalani
kehidupannya, sehingga apa yang
dilakukannya
dapat
membawa
manfaat
yang
maksimal
bagi
kehidupan.
Data 17
Durga amurang
menyimpang jalan‟

marga

„Durga

Kata durga mengacu pada persona dan
memiliki konsep makna perempuan,
raksasa, kuat, kasar. Sementara itu,
kata marga mengandung konsep
kesempatan, aturan, kebijakan dan
kata murang mengandung konsep
tidak tepat, salah jalur.
Gabungan kata dalam ungkapan
tersebut memunculkan makna orang
yang melanggar aturannya sendiri.
Konsep Durga diasosiasikan sebagai
seseorang yang memiliki kekuatan dan
pengaruh yang besar sebagaimana
peran seorang ibu. Konsep tersebut
bersanding dengan amurang marga
yang diasosiasikan dengan tindakan
yang melanggar aturan. Dengan
demikian, ungkapan
itu dapat
dimaknai sebagai orang yang memiliki
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pengaruh
besar,
tetapi
selalu
melanggar aturan yang telah dibuatnya
sendiri. Di sisi lain, orang lain
diperintahkan untuk melaksanakan.
Ada kesan ketidakadilan yang
dilakukan oleh orang tersebut.
Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah
nasihat agar manusia memiliki sifat
konsisten dan tidak melanggar janji
yang dibuatnya sendiri agar tercipta
kenyamanan dalam kehidupan.
Data 18
Esuk dhele sore tempe „pada pagi hari
berwujud kedelai, pada sore hari
berubah menjadi tempe‟
Kata dhele mengandung konsep bahan
baku, belum dapat dikonsumsi secara
maksimal, mentah; kata tempe
mengandung konsep bahan jadi, siap
konsumsi, sempurna; serta kata esuk
dan sore mengandung konsep waktu
yang berubah.
Ungkapan tersebut bermakna
sikap seseorang yang cepat berubah,
pendiriannya tidak teguh, ucapannya
tidak konsisten. Dalam minda kita
tempe merupakan entitas berbahan
kedelai yang siap konsumsi dengan
berbagai macam olahan, sementara
dhele adalah bahan dasar yang belum
dapat dikonsumsi secara utuh karena
belum diolah. Tempe dan dhele yang
diasosiasikan sebagai perkataan atau
tindakan seseorang disandingkan
dengan konsep kala esuk dan sore
yang berubah sehingga ungkapan
tersebut dimaknai sebagai kritik untuk
seseorang yang tidak memiliki
pendirian tetap atau selalu berubahubah.
Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah agar
manusia memiliki prinsip yang kuat

sehingga dapat amanah dalam
menjalani perannya di masyarakat.
Data 19
Gajah ngidak rapah ‘gajah menginjak
makanan sendiri‟
Kata gajah memiliki konsep binatang,
kuat, besar, kokoh; kata rapah
mengandung
konsep
kekayaan,
kesempatan, dan verba ngidak
mengandung
konsep
menekan,
menindas, melakukan. Ungkapan
tersebut bermakna orang yang
melanggar kata-kata atau aturannya
sendiri.
Gajah
ngidak
rapah
diasosiasikan sebagai orang yang
bertindak menyalahi aturan yang
berlaku sehingga mengakibatkan
ketidakstabilan dalam masyarakat.
Ungkapan itu mengandung kritik
untuk orang yang selalu melanggar
aturan yang telah dibuatnya sendiri,
sementara orang lain diperintahkan
untuk melaksanakan. Ada kesan
ketidakadilan yang dilakukan oleh
orang tersebut. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan tersebut
adalah nasihat agar manusia memiliki
sifat konsisten, tidak melanggar aturan
yang
berlaku
demi
tercipta
kenyamanan dalam kehidupan.
Data 20
Jago kate wanine cedhak omahe „jago
kate beraninya hanya di dekat
rumahnya‟
Frasa jago kate mengandung konsep
binatang, kecil, lemah, berlagak kuat
pada komunitasnya, kata wanine
bermakna „berani‟. Sementara itu, kata
cedhak mengandung konsep berada di
dalam, tidak jauh, akrab dan kata
omah mengandung konsep daerah
kekuasaan, kewibawaan, hak.
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Ungkapan tersebut bermakna (a)
orang penakut dan berjiwa kerdil; (b)
orang yang berani jika berada di
daerahnya sendiri, tetapi tidak berani
berbuat apa-apa di daerah lain. Jago
kate
wanine
cedhak
omahe
diasosiasikan sebagai manusia atau
seseorang yang merasa kuat di
wilayahnya, tetapi tidak banyak
bertindak ketika berada di luar
komunitasnya. Secara umum, sifat
ayam jago jenis kate (kerdil) itu
pemberani jika ditandingkan dengan
sesamanya, tetapi akan lemah jika
lawannya tidak sebanding dengannya.
Ungkapan tersebut mengandung
kritik pada orang yang memiliki sifat
pemimpin, tetapi tidak memiliki
ketegasan dalam bersikap. Ia dapat
bertingkah seperti jagoan ketika di
daerah kekuasaannya, tetapi tak berani
bertindak tegas bila di luar daerah.
Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah
nasihat agar manusia memiliki
kewibawaan dan sifat berani karena
benar di mana pun berada.
Data 21
Jarit lawas ing sampiran „kain jarik
lusuh di gantungan‟
Kata jarit mengandung konsep
kekuasaan, tahta, harta; kata lawas
mengandung konsep tua, usang, tidak
diperlukan lagi, sia-sia; dan kata
sampiran mengandung konsep tempat
singgah, naungan akhir. Gabungan
kata-kata itu membentuk makna orang
yang kehilangan karisma karena sudah
tidak memiliki jabatan atau kekuasaan.
Konseptualisasi jarit lawas ing
sampiran dapat diasosiasikan sebagai
seseorang yang sudah tidak diakui lagi
kehebatannya atau orang yang sudah
lemah.
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Ungkapan tersebut mengandung
kritikan untuk orang yang memiliki
sifat lemah karena sudah lengser dari
kekuasaannya. Ia merasa tidak punya
kekuatan karena tidak mampu lagi
melakukan perintah akibat hilangnya
kekuasaan. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan tersebut
adalah nasihat agar manusia memiliki
sifat syukur dengan apa yang dimiliki
dan dialaminya.
Data 22
Jurang grawah ora mili „jurang penuh
air tapi tidak mengalir‟
Kata jurang mengandung konsep
dalam, luas, tetapi juga bahaya,
curam; kata grawah memiliki konsep
banyak air atau sumber air yang
tentunya memiliki manfaat yang
banyak;
dan
frasa
ora
mili
mengandung konsep tidak mengalir,
berhenti, hampa, tidak berdaya, siasia. Ungkapan tersebut bermakna (a)
orang yang membuat janji besar, tetapi
tidak menepatinya; (b) orang yang
memiliki banyak ilmu tetapi tidak
mendermakan
ilmunya
untuk
kepentingan bersama.
Jurang grawah diasosiasikan
sebagai orang yang memiliki banyak
ilmu, ora mili diasosiasikan dengan
tak mengalir. Sebuah jurang yang
mengandung banyak air yang tidak
mengalir tentu akan menimbulkan
bahaya,
salah
satu
contohnya
menjadikan air dalam jurang itu tidak
baik
bagi
kesehatan
karena
mengendap dan tidak mengalir. Selain
itu, konsep air yang tidak mengalir
akan menimbulkan bau yang tidak
sedap. Sehingga ungkapan tersebut
dapat dijadikan kritik untuk orang
yang memiliki ilmu dan pengalaman
tetapi tidak mau membagikan ilmu
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dan pengalamannya pada orang lain
justru akan berakibat buruk bagi
dirinya, yakni dibenci atau ilmunya
tidak berkembang.
Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah
nasihat agar manusia seharusnya
memiliki sifat berderma pada sesama
ketika memiliki keluasan ilmu,
pengalaman, dan harta. Sehingga hal
tersebut dapat membawa manfaat bagi
dirinya dan lingkungannya.
Data 23
Kodhok mangungkung jroning kolong
„katak bernyanyi dalam liang‟
Kata kodhok mengandung konsep
binatang, berisik, suka melompat, suka
berbunyi;
kata
mangungkung
mengandung konsep nyaring, keras,
gaduh; dan kata kolong mengandung
konsep tempat, kekuasaan, akrab,
dekat, dan terbatas. Ungkapan tersebut
bermakna orang yang suaranya keras,
tetapi tidak mempunyai wibawa dan
hanya berani di dalam lingkungannya
sendiri.
Ungkapan kodhok mangungkung
jroning kolong mengandung kritik
kepada
orang
yang
hanya
mengandalkan gertakan dan bentakan
demi menunjukkan kekuasaannya di
dalam lingkungannya sendiri, tetapi
tidak berani jika keluar dari
lingkungannya karena keterbatasan
kemampuan. Makna filosofis yang
terkandung dalam ungkapan tersebut
adalah nasihat agar manusia memiliki
sifat jujur dan baik karena yang
dilakukannya tentu akan kembali
padanya.
Data 24
Setan nggawa ting ‘setan membawa
lentera‟

Kata setan mengandung konsep
entitas tak terlihat, jahat, suka
menggoda, licik, sedangkan kata ting
mengandung konsep panas, api,
menyala, terang, bahaya bila tidak
digunakan dengan baik. Ungkapan
tersebut bermakna orang yang suka
mengadu domba. Seseorang yang
diasosiasikan dengan setan tentu ia
memiliki sifat negatif dan panas. Kata
setan kemudian disandingkan dengan
ting yang berasosiasi dengan nyala
dan pelita yang tentu juga panas.
Ungkapan setan nggawa ting
mengandung kritik untuk orang yang
memiliki sifat suka memecah belah,
tidak suka kedamaian, dan suka
pertengkaran sehingga menimbulkan
suasana yang tidak nyaman dan panas.
Makna filosofis yang terkandung
dalam ungkapan tersebut adalah
nasihat agar manusia memiliki sifat
damai dan mendamaikan sehingga
tidak
terjadi
perpecahan
serta
ketidaknyamanan dalam ehidupan
bersosial.
Dari 24 ungkapan berjenis
pepindhan tersebut, tampak bahwa
ungkapan-ungkapan itu mengandung
makna kritik yang mengacu pada sifat
seseorang, baik yang berlaku sebagai
pemimpin maupun individu secara
umum.
KESIMPULAN
Dari analisis yang telah dilakukan,
terdapat 24 ungkapan bahasa Jawa
berjenis pepindhan yang bermakna
kritikan. Ke-24 ungkapan itu adalah
asu gedhe menang kerahe, ati
bengkong oleh oncong, Baladewa
ilang gapite, bali menyang kinjeng
dome, emban cindhe emban siladan,
mbalung gajah, belo melu seton, beluk
ananjak, benceng ceweng, Bima
akutha watu, mbondhan tanpa ratu,
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brakatha angkara geni, bubuk oleh
leng, cukeng wrengkeng, dhengkul
iket-iketan, drema ngolek momongan,
durga amurang marga, esuk dhele
sore tempe, gajah ngidak rapah, jago
kate wanine cedhak omahe, jarit
lawas ing sampiran, jurang grawah
ora mili, kodhok mangungkung
jroning kolong, dan setan nggawa
ting.
Ungkapan-ungkapan
Jawa
tersebut
mengandung
majas
personifikasi
yang
merupakan
konseptualisasi
sifat
manusia.
Ungkapan-ungkapan tersebut dibentuk
oleh
masyarakat
pendukungnya
sebagai
bentuk
konvensi
atau
kesepakatan untuk merepresentasikan
kritikan. Makna filosofis yang muncul
digunakan sebagai bentuk kontrol
sosial agar kehidupan menjadi selaras
sesuai dengan norma yang berlaku
dalam tata kehidupan. Hasil kajian ini
diharapkan dapat menjadi sumbangan
bagi upaya pengayaan istilah dan
ungkapan di Indonesia.
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