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Abstrak
Makalah  ini membahas peran kerangka acuan budaya dalam analisis makna kosakata
ranah budaya berdasarkan Metabahasa Semantik Alami. Persona pertama tunggal ‘aku’
dalam Bahasa Indonesia, dan kata-kata ’Jawa’, ‘Batak’, ’Bugis-Makasar’, ’Cina’ yang
berasal dari ranah etnik merupakan polisemi jika digunakan penutur yang memiliki latar
belakang budaya yang berbeda. Analisis makna dengan menggunakan Metabahasa
Semantik Alami dapat menunjukkan perbedaan makna, sehingga dapat mencegah
kesalahpahaman dalam komunikasi.

Kata kunci:  Natural Semantic Metalanguage, cultural scripts, communication,
multicultural

This paper presents the role of cultural scripts in the analysis of meaning in cultural
words based on Natural Semantic Metalanguage (NSM). The first pronoun singular’ aku’
in Bahasa Indonesia, and cultural words ‘Jawa’, ’Batak’, ’Bugis-Makasar’, ‘Cina’ are
polysemous words, because the words have different meanings if used by speakers with
different cultural backgrounds. By using the NSM-Theory it is possible to find out the
semantic differences of the word ‘aku’, ‘Jawa’, ’Batak’, ’Bugis-Makasar’, and ’Cina’ to
avoid  misunderstanding in communication.

Key words:  Natural Semantic Metalanguage, cultural scripts, communication,
multicultural

PENDAHULUAN
Berdasarkan konsep sosiolinguistis, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat multilingual,
bahkan di Indonesia penutur monolingual merupakan minoritas. Jumlah bahasa daerah di
Indonesia  lebih dari 700 bahasa daerah, keanekaragaman bahasa yang dimiliki Indonesia
merupakan realitas kebahasaan masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan definisi multilingualisme pada tahun 60’an  dan tahun 70’an, dewasa ini
kemampuan penguasaan bahasa  seorang penutur yang setara untuk semua bahasa yang dikuasai
bukan merupakan kriteria lagi untuk menentukan tingkat kemultibahasaan seorang penutur.
Multilingualisme  lebih dikaitkan dengan kemampuan seorang penutur untuk beralih kode dari
satu bahasa ke bahasa lain sesuai dengan situasi berbahasa dan peran sosial penutur. Menurut
Oksaar (1996), seorang penutur mungkin menguasai sistem satu bahasa pada tingkat kode pelik
dan menguasai bahasa-bahasa yang lain hanya pada tingkat kode terbatas; namun ia mampu
menggunakan bahasa-bahasa tersebut sesuai dengan situasi bahasa yang dihadapinya. Maka ia
dapat disebut sebagai seorang multibahasawan.

Multilingualisme tidak dapat dipisahkan dari multikulturalisme. Menurut Melani Budianta
(2008:38) di Indonesia multikulturalisme merebak di akhir tahun 1990-an sebagai respons
terhadap penyeragaman budaya dan sentralisme militerisitk yang menguat di akhir Orde Baru.
(…) Padahal proses lintasbudaya yang lentur dan dinamis merupakan salah satu ciri yang
menonjol dari proses budaya yang terjadi di Indonesia, yang terlihat dari perkembangan bahasa,
tradisi lisan, dan kesenian.
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Berbagai bahasa  yang ada di Indonesia merupakan ungkapan verbal keragaman budaya
bangsa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan
lambang identitas nasional, bahasa-bahasa daerah dilihat dari aspek sosial-psikologis merupakan
identitas sosial yang terkait dengan latar belakang etnis dan merupakan bagian dari jati diri
seorang penutur.  Bahasa daerah bagi masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan bahasa
pertama yang dipelajari dalam proses sosialisasi, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa
dalam pemerolehan bahasa seorang penutur mempelajari lebih dari satu bahasa pada waktu yang
sama.

 Di dalam masyarakat multilingual gejala interferensi merupakan gejala umum yang
dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan unsur bahasa lain oleh penutur yang
menguasai lebih dari satu bahasa dianggap sebagai saling pengaruh antarbahasa yang tidak
disadari sepenuhmya oleh seorang  penutur. Berbeda dengan konsep interferensi yang dikenal,
Wong (2006:100) dalam penelitian masyarakat Singapura yang multilingual dan multikultural
menekankan peran aktif penutur untuk memilih unsur bahasa (dalam hal ini kosakata) sebagai
unsur pengungkap verbal yang merefleksikan jati diri seorang penutur berdasarkan nilai-nilai
yang dianut dalam tatanan sosial-budaya, di mana ia merupakan bagian dari struktur tersebut,
“(…), it seems to me that speakers are predisposed to proactively, if subconsciously, use
whatever linguistic resources that are available to them to express the values they identify
with. Thus I would give speakers credit for their active use of language to construct a social
or cultural identity which reflects their “shared beliefs about the nature of the social (or
cultural) structure” and  which allows outsiders to recognize the individual speaker’s
“definition of self in term of some social [or cultural] group membership”(Turner 1999:8,9).

Dalam komunikasi pilihan kata terkait dengan makna yang akan disampaikan, karena
itu makna kata yang membentuk pertuturan memiliki peran penting. Dari aspek
sosiolinguistis, misalnya, sejak tahun 60’an telah dilakukan penelitian pronomina orang kedua
tunggal yang merefleksikan hubungan sosial antara penutur dengan mitra tutur dalam berbagai
bahasa yang dipelopori oleh Brown dan Gillman. Berbeda dengan sosiolinguistik yang
memusatkan perhatian pada tanda bahasa sebagai lambang hubungan sosial   antar penutur,
dari segi semantik pronomina orang pertama tunggal menarik untuk diteliti karena makna
yang terkandung didalamnya mengandung cara pandang seorang penutur terhadap lingkup
kehidupan yang ada di sekitarnya.

Selain pronomina orang pertama tunggal dalam masyarakat multikultural kosakata yang
terkait dengan sebutan kelompok etnis juga menarik untuk diteliti, karena  sering terjadi
perbedaan makna kata yang sama bagi kelompok etnis yang bersangkutan dengan kelompok
etnis lain.
Perbedaan makna kosakata ini pada umumnya dipengaruhi oleh stereotip (gambaran ciri-ciri
khas yang dimiliki sekelompok orang. Gambaran ini  dapat dibentuk oleh kelompok yang
bersangkutan atau oleh anggota masyarakat di luar kelompok dan  sering merupakan
prasangka yang mungkin tidak sesuai dengan realitas yang ada). Hans Hannappel dan Hartmut
Melenk linguis yang berasal dari Jerman membedakan  konsep yang mengkategorikan
manusia dalam kelompok berdasarkan ciri-ciri yang umum dan diperlukan untuk memahami
makna referensial  dengan konsep yang mengkategorikan manusia berdasarkan ciri-ciri yang
terkait dengan prasangka dan  memiliki  makna emotif. Menurut Hannappel dan Melenk,
konsep kedua yang disebut stereotip (Hannappel dan Melenk 1984:254).  Proses pembentukan
makna kata yang terkait dengan etnik pada umunya memasukkan unsur-unsur stereotip,
sehingga dapat dikatakan bahwa stereotip kata-kata etnik merupakan bagian dari leksikon.

 Wierzbicka (2006:35) mengatakan bahwa, the meanings of words and expressions are
social facts which can be accessed by the methods of linguistic semantics. They provide
insight into the ways of thinking of those who use them. They also provide insight into the
share understandings of all members of a particular “community of discourse”, (…)
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Pandangan Wierzbicka ini menunjukkan pengaruh hipotesis Sapir-Whorf  atau yang
dikenal dengan relativitas bahasa. Melalui teori Natural Semantic Metalanguage (NSM)
Wierzbicka dapat mengejawantahkan gagasan Sapir-Whorf  menjadi lebih konkret. Analisis
unsur etnopragmatis yang dilakukan dalam makalah ini berdasarkan teori NSM, karena teori
ini memungkinkan analisis makna sesuai dengan pemaknaan penuturnya, sehingga merupakan
paradigma baru bagi penelitian semantik.

ETNOPRAGMATIK
Pada akhir abad XIX seorang filsuf Jerman Wilhelm von Humboldt berpendapat bahwa
pikiran manusia dibentuk oleh bahasa (bahasa) yang dikuasainya. Gagasan Humboldt ini
mempengaruhi konsep relativitas bahasa, atau yang dikenal dengan Hipotesis Sapir-Whorf
yang dikembangkan dalam bidang Antropologi Linguistik di Amerika Utara. Di bidang
kosakata, penelitian yang dilakukan adalah penelitian semantik, karena  makna dianggap
sebagai pengungkap pikiran sekelompok masyarakat bahasa, sehingga cara pandang
masyarakat bahasa tersebut terhadap dunia dapat dikenali melalui bahasanya.

Kritik yang dilontarkan terhadap pemikiran Sapir-Whorf  terutama terkait dengan
keterbatasan objektivitas hasil penelitian, karena hasil analisis makna kosakata yang diteliti
diungkapkan kembali melalui terjemahan kosakata tersebut ke dalam bahasa lain, misalnya
Goddard dan Wierzbicka (2007) berpendapat,  jika  kata hormat  diterjemahkan dengan kata
respect, atau kata Angst dalam Bahasa Jerman diterjemahkan dengan kata fear, kata omoiyari
dari Bahasa Jepang diterjemahkan dengan kata empathy dalam bahasa Inggris, sebenarnya
bukan merupakan penerjemahan yang optimal karena konsep kata-kata tersebut tidak sama
dengan konsep terjemahannya dalam Bahasa Inggris.     Hal ini disebut  Goddard (2004)
sebagai etnosentrisme dalam peristilahan. Padahal dalam analisis bahasa  diperlukan
metabahasa yang memungkinkan pengungkapan makna seperti yang dipahami oleh penutur
bahasa tersebut, karena nilai-nilai kearifan lokal dalam hal moral dan kepercayaan, juga emosi
dan konsep waktu tidak selalu sama antar penutur yang berasal dari latar belakang buday yang
berbeda.

Masalah etnosentrisme dalam peristilahan memunculkan gagasan baru untuk menciptakan
metabahasa di bidang semantik yang dapat mendeskripsikan makna kata dalam berbagai bahasa
sesuai dengan pemaknaan penuturnya. Konsep metabahasa ini dikenal sebagai Natural
Semantic Metalanguage (NSM), yang akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian ketiga
makalah ini. Menurut pendapat saya, teori NSM ini merupakan pengejawantahan gagasan
Sapir-Whorf dalam bentuk yang lebih konkret. Wierzbicka, selain mengembangkan teori
NSM yang dapat diterapkan pada tataran semantik, juga mencetuskan gagasan tentang
cultural script yang dianggap sebagai “sister theory” NSM yang berada pada tataran
pragmatik (Goddard/Wierzbicka 2007:6). Pemikiran Wierzbicka ini sesuai dengan pendekatan
antropologi dan komunikasi yang menjadi dasar konsep NSM dan cultural script, serta
memungkinkan kajian antarbidang linguistik, antropologi dan komunikasi, yakni
etnopragmatik.

Pada awal tahun 60’an Hymes di bidang pragmatik mencetuskan gagasan tentang
etnografi komunikasi, yang  memfokuskan perhatian pada hubungan antara bahasa dengan
pola-pola komunikasi yang lazim digunakan dalam satu masyarakat bahasa dan terkait dengan
budaya masyarakat tersebut.

Pemikiran Hymes ini ikut  mempengaruhi konsep-konsep teori NSM yang dicetuskan
Wierzbicka; dan salah satu konsep yang penting dalam teori tersebut dikenal dengan istilah
cultural script (kerangka acuan budaya), yang didefinisikan sebagai ,“ (…)—framed largely
or entirely within the non-ethnocentric metalanguage of semantic primes—of some particular
attitude, evaluation, or assumption which is hypothesized to be widely known and shared
among people of a given speech community” (Goddard 2006:5).  Konsep cultural script ini
sangat bermanfaat untuk analisis semantik, karena dalam kajian makna dapat menjembatani
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unsur luar bahasa yang mempengaruhi konsep makna dengan unsur bahasa,  dan sekaligus
sebagai penghubung antara semantik dan pragmatik.

NATURAL SEMANTIC METALANGUAGE (NSM)
Analisis makna dengan bantuan komponen makna yang dianggap memiliki komponen yang
universal pada awalnya dicetuskan oleh Katz dan Fodor (1967) dan kemudian dikembangkan
oleh pakar-pakar semantik lain, seperti Jackendoff pada tahun 1972, 1983, 1990, 1992.
Namun ia tetap memiliki kelemahan sebagai metabahasa, karena komponen yang
dimunculkan dalam interpretasi makna terutama melihat persamaan makna antar bahasa,
sedangkan kekhasan yang dimiliki suatu bahasa hanya dapat diidentifikasikan, tanpa
mengungkapkan kekhasan makna seperti yang dipahami oleh penuturnya.

Selama lebih dari 30 tahun Anna Wierzbicka beserta pakar-pakar lain seperti Cliff
Goddard mengembangkan konsep komponen makna menjadi “semantic primes” yang
dianalogikan dengan inti atom sebagai unsur kimia, yang menjadi dasar pembentukan zat-zat
kimia yang lain. Menurut Wierzbicka dan Goddard semantic primes adalah , “(…) the smallest
set of basic concepts in terms of which all other words and concepts can be explicated; literally,
’the simplest lexis of paraphrase and explanation’ “ (Goddard/Wierbicka 2007:2). Anna
Wierzbicka dan para peneliti semantik (terutama di Australia), mengembangkan konsep
semantic primes, yang merupakan kosakata inti yang dapat mendeskripsikan makna kosakata
yang lain. Kosakata inti ini ditemukan dalam berbagai bahasa dan dianggap bersifat universal.
Berbeda dengan analisis komponen makna yang lebih menekankan pada unsur semantis, konsep
NSM melibatkan unsur sintaktis untuk menyusun pernyataan yang bermakna. Unsur sintaktis ini
tidak selalu sama dalam berbagai bahasa, namun terdapat kemiripan antar bahasa. Menurut
Wierzbicka dan Goddard (2007:4) kosakata dasar dan pola sintaksis yang dianggap bersifat
universal ini merupakan lingua franca untuk penelitian dan deskripsi makna berbagai bahasa
dan budaya. Pola sintaksis ini dalam NSM disebut mini grammar.

Kosakata dasar terdiri dari kata/gabungan kata, frase, yang pada awalnya (tahun 1972)
hanya berjumlah 14, sekarang  bertambah menjadi 63. Berbeda dengan metabahasa yang pada
umumnya berupa lambang-lambang logika atau matematika, NSM menggunakan bahasa
alamiah yang lebih mudah  dipahami.  Contoh mini grammar untuk tiga kosakata inti (do,
happen, say) menurut Goddard dan Wierzbicka (2007:4):

DO X does something
X does something to someone (patient)
X does something to someone with something (patient + instrument)

HAPPEN something happens
something happens to someone (undergo)
something happens somewhere (locus)

SAY X says something
X says something to someone (addressee)
X says something about something (locutionary topic)
X says:”……………….” (direct speech)

Kosakata dan pola kalimat yang sederhana ini dapat disusun dengan mudah untuk bahasa
Indonesia, namun dalam penelitian semantik di Indonesia belum banyak yang memanfaatkan
teori NSM sebagai dasar penelitian, kecuali beberapa penelitian yang terkait dengan ranah
emosi. Keterbatasan penelitian semantik dengan landasan teori NSM mungkin disebabkan
oleh dua hal: jumlah kosakata inti yang terus bertambah menimbulkan keraguan para peneliti
untuk memanfaatkan teori ini; disamping itu mini grammar bersifat fleksibel dan
menimbulkan kesan NSM kurang ilmiah.
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PERAN UNSUR ETNOPRAGMATIS DALAM KOMUNIKASI

Dalam masyarakat multikultural pada umumnya terdapat perbedaan kerangka acuan budaya,
sehingga dalam komunikasi antaretnis sering terjadi kesalahpahaman. Ike Revita (2009)
meneliti penggunaan pronomina persona pertama tunggal dalam komunikasi antar etnik di
Indonesia dari aspek sosiopragmatik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ia
menyimpulkan bahwa kesalahpahaman dalam komunikasi terjadi karena perbedaan kerangka
acuan budaya (Ike Revita menggunakan istilah “skema budaya“) yang mendasari pilihan
deiksis yang mengacu pada diri penutur. Dalam makalah ini digunakan  istilah kerangka
acuan budaya, karena dianggap lebih tepat dengan konsep cultural scripts. Cultural scripts
lebih merupakan prakiraan tentang pemikiran manusia dalam interaksi sosial, bukan
merupakan model yang nyata dalam interaksi sosial.

Menurut Ike Revita (2009:19) perbenturan dalam interaksi lintas budaya dapat dihindari
jika peserta tutur mampu saling memahami; namun ia tidak memberikan solusi berupa cara
untuk saling memahami dalam interaksi lintas budaya. Kajian makna berdasarkan teori NSM
merupakan langkah lebih lanjut untuk mengungkap perbedaan makna pronomina persona
pertama tunggal yang digunakan seorang penutur dengan latar belakang budaya yang berbeda.
Sebagai contoh, sering muncul pertanyaan apakah kata aku lebih tepat disebut sebagai
polisemi karena ada unsur makna yang berbeda, jika digunakan penutur yang berbeda latar
belakang budayanya.  Analisis makna berdasarkan NSM mencoba mengungkap unsur
etnopragmatis makna persona pertama tunggal  yang terkait dengan latar belakang budaya
penutur, yang sering menimbulkan perbenturan budaya dalam komunikasi antar etnik di
Indonesia.

Dalam pemerolehan bahasa, seorang anak paling lambat pada usia 3 tahun telah
menguasai penggunaan persona pertama tunggal untuk menunjuk diri sendiri. Penggunaan
persona pertama tunggal dipelajari seorang anak sejak dini, karena itu konsep persona
pertama tunggal pada umumnya terkait erat dengan lingkungan budaya yang paling dekat
dengan seorang anak dan akan terbawa hingga dewasa.

Masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki budaya yang sangat beragam,
sehingga  nilai-nilai kesantunan, konsep kekeluargaan, dan jarak sosial tidak selalu
dipersepsikan sama oleh penutur yang berbeda latar belakang  etnis dan budayanya.  Hal ini
tercermin dalam penyebutan untuk diri sendiri/persona pertama tunggal.

Di Jawa Timur pronomina persona tunggal aku sering digunakan dalam komunikasi
tanpa mengandung unsur makna kurang sopan. Berbeda dengan kebiasaan di  Jawa Timur,
penggunaan kata aku di Jawa Tengah terbatas pada orang-orang yang akrab dan memiliki
status sosial yang sama.  Makna pronomina persona pertama tunggal aku dalam masyarakat
bahasa di Jawa Timur dan Jawa Tengah dapat dianalisis dengan teori NSM, untuk melihat
perbedaan unsur etnopragmatis yang ikut membentuk makna.

AKU dalam masyarakat bahasa Jawa Timur:
X menyebut aku untuk diri sendiri dalam komunikasi dengan Y, karena
X MENGENAL Y
X  (TIDAK) MENYUKAI Y

AKU dalam masyarakat bahasa Jawa Tengah:
X menyebut aku untuk diri sendiri dalam komunikasi dengan Y, karena
X MENGENAL Y
X MERASA DEKAT DENGAN Y
X SETARA DENGAN Y

Komunikasi dalam bahasa Indonesia antar dua penutur yang masing-masing berlatar belakang
budaya Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat menimbulkan konflik dalam komunikasi, jika
perbedaan unsur makna yang bersifat etnopragmatis tidak diketahui oleh penutur. Penutur
yang berlatar belakang budaya Jawa Timur cenderung menggunakan aku untuk semua mitra
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tutur dalam situasi non-formal, sedangkan penutur yang berlatar belakang budaya Jawa
Tengah cenderung menggunakan aku terhadap mitra tutur yang akrab dan berasal dari lapisan
sosial yang setara.

Aku banyak digunakan sebagai persona orang pertama tunggal oleh penutur yang
berlatar belakang budaya Batak. Dalam bahasa Batak untuk  persona orang pertama tunggal
hanya dikenal ahu, yang digunakan untuk menyebut diri sendiri dalam komunikasi dengan
semua penutur yang akrab maupun yang dihormati.  Kemungkinan telah terjadi interferensi
konsep ahu ke dalam konsep aku, sehingga makna aku dapat dianalisis sebagai berikut:

Aku dalam masyarakat bahasa Batak:
X menyebut aku dalam komunikasi dengan Y, karena

             X  (TIDAK) MENGENAL Y
X MERASA (TIDAK) AKRAB DENGAN  Y

Analisis makna kata aku yang sering digunakan penutur yang berlatar belakang budaya Batak
menunjukkan bahwa kata aku digunakan untuk menyebut diri sendiri dalam komunikasi non-

formal dengan orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal dan orang yang akrab maupun
yang tidak akrab dengan penutur, sehingga penggunaan kata aku lebih luas cakupannya
dibandingkan dengan aku yang digunakan penutur yang berlatar belakang budaya Jawa
Tengah, bahkan juga dibandingkan dengan penutur yang berlatar belakang budaya Jawa
Timur.

Dibandingkan dengan penutur yang berlatar belakang budaya Batak, penutur yang
berlatar belakang budaya Minangkabau lebih jarang menggunakan kata aku untuk menyebut
diri sendiri, karena aku dianggap  kurang sopan dibandingkan dengan saya dalam masyarakat
bahasa Minangkabau (Ike Revita 2009:3).
Makna aku dalam masyarakat bahasa Minangkabau dapat dianalisis sebagai berikut:

Aku dalam masyarakat bahasa Minangkabau:
X menyebut aku dalam komunikasi dengan Y, karena
X  MENGENAL Y
X INGIN TIDAK HORMAT PADA Y

Sedangkan dalam bahasa Melayu Ternate menurut pengamatan Ike Revita (2009), aku
digunakan oleh penutur yang lebih tua kepada penutur yang lebih muda. Makna kata aku
secara semantis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Aku dalam masyarakat bahasa Melayu  Ternate:
X menyebut aku dalam komunikasi dengan Y, karena
X MERASA AKRAB DENGAN Y
X LEBIH TUA DARI Y
X  MEMILIKI STATUS LEBIH TINGGI

Selain pronomina orang pertama tunggal terkait dengan  masyarakat Indonesia yang
multilingual dan multikultural  kosakata  yang terkait dengan nama  etnis menarik untuk
dianalisis, karena  kosakata nama etnis yang digunakan penutur yang berasal dari etnik yang
bersangkutan sering berbeda maknanya dibandingkan   jika kata yang sama  digunakan  penutur
yang berasal dari luar etnik tersebut.  Perbedaan makna terutama disebabkan karena  stereotip
kata tertentu tersebar luas dalam masyarakat dan seolah-olah menjadi bagian makna kata
tersebut, sehingga dapat disebut sebagai ekuivokasi (penggunaan istilah atau kata yang sama
dalam pengertian yang berlainan).

Margarete Schweizer  (2000) mengadakan penelitian antropologis mengenai jarak sosial
kelompok etnis masyarakat Jawa yang tinggal di Jawa Tengah, Batak dan Bugis-Makasar di
kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Schweizer bukan penelitian
bahasa, tetapi hasil penelitiannya bermanfaat untuk menganalisis makna kosakata nama etnis,
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karena hasil penelitian Schweizer  menemukan ciri-ciri yang paling sering disebutkan oleh etnik
yang bersangkutan (ingroup) dan oleh etnik yang lain (outgroup).  Hasil penelitian Schweizer
(2000)  mengenai ciri-ciri yang dianggap khas oleh ingroup maupun outgroup  yang dihitung
dalam  persentase sangat bermanfaat dalam analisis makna, karena ciri-ciri yang paling sering
disebutkan merupakan ciri-ciri yang dianggap sesuai dengan realitas atau referen kata tertentu,
dengan demikian merupakan unsur makna kata tersebut. Dalam analisis yang dilakukan berikut
ini ciri yang disebutkan oleh lebih dari 50%  (mayoritas  informan)  dianggap sebagai unsur
makna kosakata yang terkait dengan nama etnik.

Makna kata etnik Jawa (Jawa Tengah), jika dianalisis dengan landasan teori NSM:
Seseorang (X) adalah orang Jawa (Jawa Tengah) seperti saya:

X HALUS PEMBAWAAN
X bertingkah laku baik
X tidak menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman.

X MENGENAL TATA KRAMA
X mengenal hal-hal yang baik
X melakukan hal yang baik tersebut
X membuat orang lain merasa senang.

X RAMAH  DALAM SEMUA SITUASI
X setiap kali bertutur kata baik
X menyebabkan semua orang merasa nyaman

X SUKA MENOLONG SESAMA
X tahu keadaan seseorang buruk
X tergerak hatinya untuk  membuat keadaan seseorang baik
X melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang

X TIDAK SOMBONG
X merasa diri sama dengan orang-orang lain
X berperilaku baik terhadap semua orang.

Makna kata etnik Jawa (Jawa Tengah) bagi penutur Batak:
Orang ini (X) adalah orang Jawa (Jawa Tengah) karena

X HALUS  PEMBAWAAN
X bertingkah laku baik
X tidak menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman.

X RAMAH
X bertutur kata baik
X menyebabkan semua orang merasa nyaman

X SOPAN  SESUAI TATA KRAMA
X merasa  sesuatu bagian dirinya
X menyukai sesuatu  tersebut
X melakukan  sesuatu yang disukai
X melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain

X MENGHORMATI ADAT
X merasa  sesuatu bagian dirinya
X menyukai sesuatu  tersebut
X melakukan  sesuatu yang disukai

X RAJIN
X menginginkan sesuatu
X sering melakukan sesuatu yang diinginkan

X TEKUN
X ingin sesuatu
X melakukan semua untuk sesuatu yang diinginkan
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X PENAKUT
X mengetahui sesuatu, sesuatu itu harus diubah
X menginginkan hal itu
X tidak melakukan hal yang diinginkan
X tidak ingin diri sendiri menjadi buruk

Makna kata etnik Jawa (Jawa Tengah) bagi penutur Bugis-Makasar:
Orang ini (X) adalah orang Jawa (Jawa Tengah) karena

X RAMAH
X bertutur kata baik
X menyebabkan semua orang merasa nyaman

X HALUS PEMBAWAAN
X bertingkah laku baik
X tidak menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman

X MENGHORMATI  ADAT
X merasa  sesuatu bagian dirinya
X menyukai sesuatu  tersebut
X melakukan  sesuatu yang disukai

X SOPAN
X memperlakukan seseorang dengan baik
X membuat seseorang merasa nyaman

X TEKUN
X ingin sesuatu
X melakukan semua untuk sesuatu yang diinginkan

X RAJIN
X menginginkan sesuatu
X sering melakukan sesuatu yang diinginkan

Makna kata etnik Batak bagi penutur Batak:
Seseorang (X) adalah orang Batak seperti saya:

X BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN
X melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain.
X berpikir  sesuatu baik jika saya  lakukan   dan   sesuatu jelek jika tidak saya lakukan
X berpikir sesuatu yang dilakukan mungkin baik atau buruk bagi X

X BERANI MENGEMUKAKAN  PENDAPAT
X memikirkan sesuatu
X mengatakan sesuatu yang dipikirkan sesuatu yang dikatakan mungkin baik atau buruk

bagi orang lain.
X BERTERUS TERANG

X merasakan sesuatu
X mengatakan apa yang dirasakan, sesuatu yang dikatakan  mungkin  baik  atau buruk

bagi orang lain.
X SUKA MENOLONG

X tahu keadaan seseorang buruk
X tergerak hatinya untuk  membuat keadaan seseorang baik
X melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang

X SUKA MEMBERI
X mempunyai sesuatu , seseorang  tidak mempunyai sesuatu
X membuat seseorang mempunyai sesuatu

X CERDAS
X mengetahui banyak  hal
X ingin sesuatu
X melakukan semua untuk sesuatu yang diinginkan
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X MENGHORMATI  ADAT
X merasa  sesuatu bagian dirinya
X menyukai sesuatu  tersebut
X melakukan  sesuatu yang disukai.

X TEKUN,ULET
X ingin sesuatu
X melakukan semua untuk sesuatu yang diinginkan

Makna kata etnik Batak bagi penutur Jawa (Jawa Tengah)
Orang ini (X) adalah orang Batak, karena

X BERANI MENYATAKAN PENDAPAT
X memikirkan sesuatu
X menyatakan sesuatu yang dipikirkan , sesuatu yang dikatakan mungkin baik atau

buruk bagi orang lain.
X TIDAK TAKUT KONFLIK

X mempunyai pendapat,  orang lain tidak mempunyai pendapat yang sama
X melakukan  sesuatu yang sama dengan pendapatnya, mungkin hal yang dilakukan

menjadikan X merasa buruk.
X BERSUARA KERAS

X mengatakan sesuatu, sesuatu yang dikatakan dapat didengar semua orang.
X TEKUN,ULET

X ingin sesuatu
X melakukan semua untuk sesuatu yang diinginkan

Makna kata etnik Batak bagi penutur Bugis-Makasar:
Orang ini (X) adalah orang Batak, karena

X AGRESIF
X merasa sesuatu tidak menyenangkan
X berpikir untuk  memusnahkan  sesuatu yang tidak menyenangkan karena itu X

melakukan sesuatu segera.
X SUKA BERBICARA

X memikirkan sesuatu, setiap kali ia memikirkan sesuatu, ia mengatakan hal itu.
X TEKUN,ULET

X ingin sesuatu
X melakukan semua untuk sesuatu yang diinginkan

X RAJIN
X menginginkan sesuatu
X sering melakukan sesuatu yang diinginkan.

Makna kata etnik Bugis-Makasar:
Seseorang  (X) adalah  orang  Bugis-Makasar seperti saya

X BERANI  BERINISIATIF
X melihat sesuatu
X ingin mengubah sesuatu tersebut
X berbuat sesuatu untuk mengubah  yang diinginkan

X MENGHORMATI  ADAT
X merasa  sesuatu bagian dirinya
X menyukai sesuatu  tersebut
X melakukan  sesuatu yang disukai.

X BERSEDIA MEMBANTU
X tahu keadaan seseorang buruk
X tergerak hatinya untuk  membuat keadaan seseorang baik
X melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang
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X SOPAN
X memperlakukan seseorang dengan baik
X membuat seseorang merasa nyaman

X RAMAH
X bertutur kata baik
X menyebabkan semua orang merasa nyaman

X JUJUR
X selalu berkata benar

Makna kata etnik Bugis-Makasar bagi penutur Jawa  (Jawa Tengah):
Orang ini  (X) adalah orang Bugis-Makasar  karena
X BERANI BERINISIATIF

X  melihat sesuatu
X  ingin mengubah sesuatu tersebut
X  berbuat sesuatu untuk mengubah  yang diinginkan

Makna kata etnik Bugis-Makasar bagi penutur Batak:
Orang ini (X) adalah orang Bugis-Makasar karena

X BERANI  BERPETUALANG
X melihat sesuatu yang tidak dikenal
X ingin mengenal sesuatu tersebut, orang lain tidak berani melakukan sesuatu untuk

mengenal    hal tersebut
X melakukan sesuatu untuk mengenal hal tersebut.

X AGRESIF
X merasa sesuatu tidak menyenangkan
X berpikir untuk  memusnahkan  sesuatu yang tidak menyenangkan karena itu X

melakukan sesuatu segera.

Beberapa ciri yang disebutkan informan merupakan ciri-ciri yang sama, misalnya ciri
berani, kasar, walaupun konsep-konsep tersebut secara leksikal direpresentasikan dengan kata-
kata yang sama, namun makna kata tersebut memiliki konsep yang berbeda. Hal ini  terlacak
melalui wawancara yang dilakukan. Informan Jawa (Jawa Tengah) menyebutkan ciri berani
sebagai ciri etnik Batak yang berarti untuk mempertahankan pendapatnya etnik Batak tidak
takut dengan konflik, sedangkan bagi informan Batak konsep berani berarti berani mengambil
keputusan dan berani mengungkapkan pendapat.

Informan Jawa (Jawa Tengah) menganggap etnik Batak kasar, karena pola perilaku etnik
Batak dianggap tidak sesuai dengan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat Jawa (Jawa
Tengah), misalnya orang Batak berbicara dengan suara keras dan suka berkelahi di depan orang
lain. Bagi informan Batak konsep kasar berarti tidak dibuat-buat, teus terang dan tidak menuruti
norma-norma kesopanan  berlebih-lebihan (Schweizer 2000:220). Perbedaan konsep ini terkait
dengan berbagai kerangka acuan budaya  yang ada dalam masyarakat multikultural dan menjadi
acuan para penutur yang  memiliki latar belakang etnis yang berbeda  dalam komunikasi,
sehingga kata Batak tidak memiliki makna yang sama bagi orang Batak dan orang Jawa.
Analisis makna dengan bantuan NSM menungkinkan peneliti untuk menemukan
variasi/perbedaan makna, karena sudut pandang dapat dilakukan baik dari segi pengirim
pesan/penutur maupun  penerima pesan/petutur.

Seperti yang telah disebutkan Hannappel dan Melenk  (1984) kesulitan yang dihadapi
dalam analisis makna adalah untuk memilah-milah ciri  umum yang terkait dengan makna
referensial dengan ciri-ciri   yang sebenarnya merupakan stereotip. Menurut Adler (2003)
stereotip dalam komunikasi dapat membantu atau menyesatkan untuk memahami suatu situasi
komunikasi  tergantung bagaimana kita memanfaatkan stereotip tersebut.



Linguistik Indonesia, Tahun ke-29, No. 1, Februari 2011

29

Menurut  Adler stereotip  dapat bermanfaat jika,
“(…) .The person should be aware that he or she is describing a group  norm rather than
the characteristics  of a specific individual. (…) The stereotype should describe what
people  from this group will probably be like and not evaluate those people as good or
bad. (…)The stereotype should accurately describe the norm for the group to which the
person belongs. The first best guess about a group prior to having direct information
about the specific person or persons involved. Modified, based on further observation
and experience with the actual people and situations (Adler 2003:255)

Dilihat dari aspek pragmatis stereotip dapat bermanfaat dalam komunikasi jika stereotip
tidak dianggap sebagai ciri khas seseorang dan penilaian terhadap seseorang,  tetapi stereotip
lebih merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dapat diamati pada sekelompok orang
sebagai panduan dalam berkomunikasi. Stereotip bukan merupakan ciri-ciri tetap yang melekat
pada sekelompok orang, tetapi stereotip selalu dapat diubah berdasarkan pengalaman dan
pengamatan seseorang dalam komunikasi. Dari segi semantis  analisis makna dengan
memanfaatkan NSM harus ditunjang dengan penelitian antropologis dan sosiologis agar dapat
menemukan semantic primes yang bukan merupakan stereotip tetapi merupakan bagian dari
makna referensial. Guna mencapai tujuan ini dapat dimanfaatkan teori Eisberg  (gunung es)
yang menyatakan bahwa kekhasan suatu budaya tidak cukup hanya dijelaskan melalui apa yang
terlihat secara inderawi tetapi harus masuk lebih dalam lagi ke konsep yang mendasari perilaku
Misalnya terkait dengan kata Jawa, konsep unsur  tidak sombong merupakan pengungkapan
filsafat Jawa andap asor.

Komunikasi dalam masyarakat tidak hanya berbentuk komunikasi lisan, tetapi juga
komunikasi yang menggunakan media tulis. Berkaitan dengan kosakata  ranah etnis, kata -kata
yang sering dibahas dari segi linguistis adalah penggunaan kata Tionghoa, dan Cina oleh
kelompok ingroup dan kelompok outgroup. Makna kata Cina dan Tionghoa dilihat dari makna
etimologis telah banyak dibahas  pakar linguitik Indonesia, seperti Sutami (2001).  Bahkan
melalui media masa telah dipaparkan secara historis dan sistematis penggunaan kata Cina dan
Tionghoa dalam masyarakat  (Lembong 2010).  Namun sayangnya pemahaman makna
etimologis kata Cina dan Tionghoa  tidak tersebar luas dalam masyarakat, padahal makna
etimologis kata Cina tidak mengandung unsur emotif yang negatif.  Pengaruh  dominan  dalam
pembentukan makna kata Cina dan Tionghoa justru situasi politis masa Orde Baru, yaitu
dikeluarkannya Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juni 1967, yang
mengharuskan penggantian kata Tionghoa dan Tiongkok menjadi Cina. Telah terjadi salah
kaprah dalam penerapan peraturan ini, karena penggantian kata sebenarnya ditujukan kepada
warga  Tionghoa di luar Indonesia dan  sebutan untuk negara Tiongkok, ternyata kata Cina
digunakan untuk menyebut semua orang Tionghoa dan juga negara Tiongkok. Setelah peristiwa
G-30-S dan peraturan tanggal 28 Juni 1967 penggunaan kata Cina memiliki konotasi yang
sangat  negatif, bahkan mengandung unsur kebencian. Dampak historis peristiwa ini dapat
dilihat pada judul buku kumpulan tulisan Mely G. Tan, yaitu “Etnis Tionghoa di Indonesia”
(2008) dan buku Dewi Anggraeni “Mereka Bilang Aku China. Jalan Mendaki Menjadi Bagian
Bangsa” (2010).

Dilihat dari aspek bahasa,  judul buku Mely G.Tan menggunakan kata Tionghoa bukan
kata Cina, pemilihan kata ini berdasarkan pendapat Mely G.Tan pada bagian awal buku yang
mengungkapkan perbedaan makna konotasi penggunaan kata Cina dan Tionghoa pada generasi
tua dan generasi muda di Indonesia, “(…) it is the old generation, who prefer Tionghoa,
whereas the younger generation, who practically all their lives have only known the term Cina
(Soeharto was in power for 32 years), do not sense any negative connotation of  Cina and feel
uneasy with the term Tionghoa. Today the term Tionghoa appears in the name of virtually all
organizations set up at the initiative of ethnic Chinese” (Tan 2008:2). Berbeda dengan buku
Mely G.Tan, buku Dewi Anggraeni sebagai judul memilih kata China bukan kata Tionghoa,
karena tokoh-tokoh dalam buku Dewi Anggraeni  seperti yang dikatakan oleh Charles A.
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Coppel pada bagian Pengantar, bahwa “Dengan mengisahkan cerita para perempuan Indonesia
keturunan Tionghoa ini, Dewi telah mengungkapkan beragamnya pengalaman-pengalaman
mereka. Dan sekaligus dia dengan sadar berupaya  memecahkan stereotip negatif dari etnis
Tionghoa (...)“ (2010:xiv). Kata China yang memiliki kemiripan bunyi dengan Cina dipilih
sebagai judul buku, karena istilah ini digunakan oleh orang yang berasal dari kelompok yang
bukan Cina (“Mereka Bilang Aku China”) dan mengandung makna emotif yang negatif.
Analisis makna kata Cina dan kata Tionghoa  dengan  bantuan NSM  seperti berikut ini:

X menggunakan kata Cina dalam berkomunikasi dengan Y, karena

X ADA JAUH SEBELUM  Y
X MERASA TIDAK MENYUKAI Y

X mengunakan kata Tionghoa dalam berkomunikasi dengan Y, karena

X ADA JAUH SEBELUM Y
X MERASA MENYUKAI Y

X menggunakan kata Cina dalam berkomunikasi dengan Y, karena

X ADA DALAM WAKTU YANG HAMPIR SAMA DENGAN Y
X MERASA (TIDAK) MENYUKAI Y

Hasil analisis makna berdasarkan teori NSM untuk pronomina orang  pertama tunggal aku,
serta kosakata yang berasal dari ranah etnik (Jawa/JawaTengah, Batak, Bugis Makasar, Cina)
dapat memperlihatkan perbedaan unsur-unsur pembentuk makna  bagi penutur yang berlatar
belakang etnis berbeda. Dalam komunikasi hal ini dapat memunculkan kesalahpahaman yang
disebabkan perbedaan kerangka acuan budaya yang digunakan pengirim pesan/penutur dengan
penerima pesan/petutur.  Kerangka acuan budaya dalam komunikasi merupakan panduan bagi
penutur dan petutur, karena pemahaman dan interpretasi makna dilakukan berdasarkan kerangka
acuan budaya,  yang pada akhirnya menentukan perilaku berbahasa seseorang. Proses pemahaman
dan interpretasi makna dapat terjadi, jika dalam komunikasi antaretnik  pengirim pesan dan
penerima pesan tidak  mempertahankan  kerangka acuan budaya masing-masing, tetapi mencoba
memahami kerangka acuan budaya mitra tuturnya. Berikut ini disajikan beberapa contoh
komunikasi antara penutur dan petutur yang berbeda latar belakang etnik:

Contoh 1:   Ketika menunggu bus di halte bus,  A (etnis Batak, 20 tahun)  berkenalan
dengan B (etnis Jawa/Jawa  Tengah, 65 tahun)   dan  terjadi percakapan berikut:

A bertanya kepada B :” Aku mau pergi ke Senayan. Aku harus naik bus nomor
berapa ya?”

Penggunaan kata aku bagi A mengikuti kerangka acuan budaya Batak, yaitu dalam situasi non
formal kata aku dapat digunakan dalam percakapan dengan orang yang dikenal maupun yang
tidak dikenal. Bagi B penggunaan kata aku dianggap tidak sopan, karena A tidak mengenal B, B
tidak merasa akrab dengan A dan A masih  muda sedangkan B sudah tua. Kerangka acuan
budaya yang digunakan A maupun B terkait dengan  latar belakang  budaya etnis masing-
masing. Jika seandainya B memahami  makna kata aku dalam masyarakat Batak, B tidak akan
menganggap A tidak sopan, dan sebaliknya jika A memahami makna kata aku dalam
masyarakat Jawa Tengah, A tidak akan menggunakan kata aku tetapi  memilih pronomina orang
pertama tunggal saya.

Contoh 2: C seorang pemandu wisata kota tua Jakarta, usia 25 tahun.  D seorang
wisatawan dari  Yogyakarta, usia 75 tahun, etnis Cina .  D menanyakan kepada
C :“ Apakah masih banyak orang Tionghoa yang tinggal di kota tua ini? C
menjawab :“ Banyak orang Cina sudah pindah dari kota tua ini,  rumah-rumah
Cina di sini sekarang digunakan sebagai kantor“ .
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Bagi C kata Cina digunakan tanpa konotasi tertentu dan C lazim menggunakan
kata Cina  jika berkomunikasi dengan teman-teman C, namun bagi D kata Cina
menimbulkan makna emotif yang negatif  dan D menganggap C tidak menyukai
etnik Cina.

     Kesalahpahaman komunikasi antara C dan D disebabkan karena kerangka acuan budaya
yang berbeda antara C dengan D, dalam hal ini perbedaan generasi, seperti yang telah dikatakan
bagi generasi tua kata Cina terkait dengan ingatan sosial yang negatif, yaitu pemerintah Orde
Baru melarang penggunaan kata Tionghoa dan kata Tionghoa diganti dengan kata Cina, yang
dikaitkan dengan negara Tiongkok dan pada masa G-30-S  memiliki konotasi yang sangat
negatif.  Kerangka acuan budaya yang digunakan C sebagai generasi muda berbeda dengan D,
bagi generasi muda kata Cina lebih kuat didominasi makna referensialnya, yang  acuannya
negara Tiongkok dan kelompok etnis yang disebut Cina.

Menurut Adler (2002)  sumber kesalahpahaman dalam komunikasi antar  penutur dan
mitra tutur yang berlatar belakang budaya yang berbeda adalah subconscious cultural blinders
dan lack of cultural self- awareness. Dalam masyarakat multikultural  seperti Indonesia
perjumpaan dengan orang yang berbeda etnik terjadi setiap hari, sehingga kerangka acuan
budaya sesorang yang terkait dengan latar belakang etnik tertentu harus sering diubah untuk
memahami berbagai situasi yang dihadapi agar kesalahpahaman dalam komunikasi dapat
dihindari. Hal ini dapat dilakukan dalam komunikasi jika seorang penutur memahami dan
menyadari kekhasan kerangka acuan budaya yang dimilikinya dan ia mampu melihat
perbedaannya dengan kerangka acuan budaya etnik yang berbeda.  Contoh situasi komunikasi 1
(halte bus)  menunjukkan bahwa  komunikasi  mungkin tidak akan  berjalan  lancar walaupun
pesan yang disampaikan A dipahami oleh B, namun  B mungkin enggan untuk melanjutkan
komunikasi  karena A dianggap tidak sopan. Demikian juga pada contoh komunikasi 2
(pemandu wisata) pesan yang disampaikan C dapat dipahami  D, tetapi  D mengaggap C tidak
menyukai etnik Cina. Hal ini mungkin dapat mempengaruhi percakapan selanjutnya.  Dalam
suatu  komunikasi pemahaman pesan dipengaruhi oleh cara penyampaian pesan, sehingga
memahami situasi penerima pesan sangat berperan dalam komunikasi terutama dalam
komunikasi antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Rogers dan Steinfatt
mengatakan dalam komunikasi  antara penutur dan petutur yang berbeda latar belakang budaya
seyogianya penutur  menempatkan  diri pada posisi petutur  dan memahami cara pandang
petutur, (…) to put yourself in the role of others who are unlike you and to see the world more
through their eyes (Rogers/Steinfatt 1999:xiv).

SIMPULAN
Analisis makna berdasarkan teori NSM memungkinkan penemuan unsur etnopragmatis makna
yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Unsur etnopragmatis makna
dapat ditemukan melalui pemahaman perbedaan kerangka acuan budaya yang berlaku dalam
masyarakat bahasa yang berbeda, karena makna  mencerminkan cara pandang penuturnya.
Kerangka acuan budaya terkait erat dengan norma, nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat. Hasil penelitian bidang antropologi dan sosiologi dapat mengungkap pola-pola
kerangka acuan budaya suatu masyarakat dan dapat bermanfaat bagi penelitian makna dengan
memanfaatkan teori NSM. Penerapan teori NSM  dalam analisis makna dengan pendekatan
antropologis mensyaratkan peneliti memiliki  wawasan budaya yang memadai tentang
masyarakat bahasa yang diteliti.

Berdasarkan analisis makna yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa persona orang
pertama tunggal aku merupakan polisemi yang kaya dengan nuansa makna sebagai hasil
interferensi konsep makna bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia.
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Penerapan teori NSM untuk menganalisis kosakata ranah etnis menghadapi kendala yang
dapat membedakan  unsur makna dengan unsur stereotip, karena kedua unsur tersebut terkait
erat dalam proses pembentukan makna, bahkan beberapa unsur stereotip merupakan bagian dari
makna, seperti yang dikatakan Hannappel dan Melenk. Hasil analisis kosakata ranah etnik
memanfaatkan ciri-ciri khas yang  disebutkan informan dan tinggi persentasenya sebagai unsur
makna referensial yang diperlukan untuk mengidentifikasi acuan, namun beberapa unsur makna
yang tidak dijabarkan dalam wawancara  tetap rancu,  karena masih bersifat umum , seperti
sopan, ramah, jujur, penakut dsb. Kata-kata ini ternyata tidak selalu memiliki konsep yang sama
jika digunakan dengan kerangka acuan budaya yang berbeda.

Bahasa Indonesia yang penuturnya merupakan masyarakat multikultural tentu memiliki
banyak kosakata yang kaya dengan nuansa makna. Nuansa makna terbentuk karena perbedaan
nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam berbagai etnis. Teori NSM merupakan teori yang
dapat dimanfaatkan untuk menganalisis unsur etnopragmatis dalam kosakata bahasa Indonesia,
walaupun ada unsur teori NSM yang harus lebih dikembangkan lebih lanjut.

Dalam perkembangan teori NSM Goddard memaparkan 63 kosakata inti (semantic
primes) yang dianggap kosakata universal, kosakata tersebut dilihat dari kelas kata banyak yang
berasal dari kelompok verba, terutama verba indriawi, namun kosakata inti yang disebutkan ada
yang merupakan polisemi  (misalnya see , know). Penerjemahan  kosakata inti yang berpolisemi
ke dalam Bahasa Indonesia harus berdasarkan  konteks situasi, sehingga dapat dipertanyakan
sejauh mana kosakata inti  merupakan dasar untuk menjelaskan makna kata-kata lain dan makna
mana yang merupakan makna inti, jika  kata tersebut merupakan polisemi. Walaupun teori
NSM memiliki kelemahan, namun teori ini memiliki keunggulan karena makna kata dapat
diungkapkan seperti yang dipahami penuturnya bukan menurut seorang linguis.

Jika banyak ranah kosakata bahasa Indonesia yang terkait dengan unsur budaya telah
dianalisis, maka kesalahpahaman dalam komunikasi antar etnis akan berkurang.  Jika hasil
analisis unsur etnopragmatis dalam kosakata  diterapkan dalam komunikasi masyarakat
multikultural,  kesalahpahaman dalam komunikasi dapat dicegah  jika diperhatikan tiga unsur
penting dalam komunikasi antarbudaya.  Menurut Bolten (2007) ketiga unsur tersebut  adalah
mampu merefleksikan perbedaan antara kerangka acuan budaya penutur dengan kerangka acuan
budaya petutur,  memahami perilaku berbahasa mitra tutur (berempati terhadap mitra tutur) dan
mampu merefleksikan penyebab kesalahpahaman sesuai dengan situasi percakapan. Melalui
pemanfaatan  hasil penelitian etnopragmatis dalam masyarakat multikultural, akan tercipta
masyarakat yang dapat menerima keberagaman, bersifat toleran, tidak diskriminatif  dan
menghormati perbedaan. Menurut Haryatmoko (2010) sifat-sifat tersebut merupakan ciri-ciri
multikulturalisme yang memiliki implikasi sosial-politik (Haryatmoko 2010:14).   Dari segi
pengembangan teori, akan bermanfaat jika telah banyak dilakukan analisis makna dengan teori
NSM; karena kemudian akan dapat dikembangkan mini grammar yang tepat untuk bahasa
Indonesia.

CATATAN
*  Penulis berterima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan

makalah.
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