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Abstrak

While the concept of cursing is found in every language, its verbal
expression is unique in each language. The verbal expressions of
cursing used by a community grow and develop based on the
culture of that community. The present paper attempts to describe
the literal meaning and the semantic structure of cursing in
Madurese.

1   PENDAHULUAN
Kegiatan berbahasa bagi masyarakat tutur merupakan suatu proses transfer ide
yang diwujudkan dalam bentuk tuturan secara verbal maupun nonverbal yang
kadang-kadang melibatkan emosi.  Emosi seorang penutur dilatarbelakangi
oleh berbagai hal, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya.
Montagu (1973: 81) menyatakan bahwa  situasi dan kondisi lingkungan
seseorang mampu memicu terjadinya perubahan emosi.  Kadang-kadang emosi
yang dirasakan oleh seorang penutur diungkapkan secara verbal dengan cara
yang berlebihan, sehingga  ungkapan verbal yang dilontarkan secara spontan
tersebut dirasakan memiliki makna lain.  Salah satu ungkapan verbal tersebut
adalah makian (swearing).   Makian yang digunakan dalam masyarakat tumbuh
dan berkembang sesuai dengan budaya masyarakat penutur itu sendiri.  Konsep
makian sama dalam setiap bahasa, tetapi ekspresi verbalnya berbeda. Makian
sering ditemukan dalam kegiatan tutur masyarakat Madura. Lebih lanjut,
masalah yang mendapat perhatian utama dalam tulisan ini menyangkut  makna
asali dan struktur semantis makian dalam bahasa Madura (selanjutnya MM).

2   KONSEP DAN KERANGKA TEORI
2.1  Konsep
Konsep  dasar yang penting dalam tulisan ini meliputi konsep mengenai makna
asali dan struktur semantis. Kedua konsep tersebut diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Makna Asali

Makna asali adalah perangkat makna yang tidak dapat berubah dan telah
diwarisi oleh manusia sejak manusia lahir (innate), sehingga merupakan
refleksi  pikiran dasar manusia (Goddard 1994:2). Makna asali dapat
dieksplikasi dari bahasa alamiah (ordinary language) yang terdiri atas daftar
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leksikon dan memiliki pola sintaksis universal (Wierzbicka 1996b:31; Sutjiati
Beratha  2000a:2; Sutjiati Beratha 2000b:243).

2.1.2 Struktur Semantis
Struktur semantis  adalah konfigurasi elemen-elemen “makna asali”. Hasil
konfigurasi tersebut membentuk apa yang disebut dengan “bahasa mini” (mini
language) dengan kekuatan ekspresi yang sama dengan bahasa alamiah.

2.2   Kerangka Teori
Teori yang digunakan untuk membedah MM adalah teori metabahasa semantik
alami (MSA) yang diterapkan secara eklektik.  Teori MSA dikembangkan oleh
Anna Wierzbicka merupakan teori analisis makna yang menyatukan tradisi
filsafat dan logika dalam kajian makna dengan ancangan tipologi untuk kajian
bahasa. Asumsi teori ini berkaitan dengan prinsip semiotis yang menyatakan
bahwa:

A sign cannot be reduced to or analysed into any combination to
things which are not themselves sign, consequently, it is imposible
to reduce meanings to any combination of things which are not
themselves meanings (Wierzbicka 1996b:10; Goddard 1994:1;
Sutjiati Beratha 1997b:61).

Sebuah tanda tidak dapat dianalisis ke dalam bentuk yang bukan
merupakan tanda itu sendiri. Selanjutnya, tidak mungkin menganalisis makna
pada kombinasi bentuk yang bukan merupakan makna bentuk itu sendiri.
Berdasarkan prinsip di atas, analisis makna akan tuntas.  Makna kompleks
apapun dapat dijelaskan tanpa harus berputar-putar dan tanpa residu.
Pemilihan teori MSA sebagai salah satu teori untuk mengkaji MM  didasarkan
atas beberapa petimbangan,  yaitu (1) teori ini dapat mengeksplikasi semua
makna, (2) pendukung teori ini yakin pada prinsip bahwa kondisi alamiah
sebuah bahasa adalah mempertahankan satu bentuk untuk satu makna dan
sebaliknya (prinsip ini tidak hanya dapat diterapkan pada konstruksi
gramatikal, tetapi juga pada kata), dan (3) eksplikasi makna dalam teori MSA
dibingkai dalam sebuah metabahasa yang bersumber dari bahasa alamiah.
Dalam teori MSA, ada sejumlah konsep teoretis yang penting untuk
dikemukakan, yaitu makna asali (semantic primitive/semantic prime), polisemi
takkomposisi (non-compositional polysemy), dan sintaksis universal (universal
syntax).

2.2.1 Makna Asali
Makna asali merupakan perangkat makna yang tidak dapat berubah dan
diwarisi oleh manusia sejak lahir (Goddard 1994:2). Artinya makna kata
pertama dari sebuah kata yang tidak mudah berubah meskipun terdapat
perubahan kebudayaan (perubahan jaman).  Makna asali dapat dieksplikasi dari
bahasa alamiah (ordinary language). Pemahaman makna asali diharapkan
mampu menerangkan makna kompleks menjadi lebih sederhana tanpa harus
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berputar-putar.  Selanjutnya, Wierzbicka telah mengusulkan sejumlah makna
asali dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap sejumlah bahasa
dunia, seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Aceh, dan  bahasa
Aborijin. Menurut Goddard (1996:24), pada tahun 1972 terdapat 14 elemen
yang ditemukan oleh Wierzbicka berdasarkan penelitian tipologis dan genetis
terdapat sejumlah bahasa  tersebut. Kemudian pada tahun 1980 jumlah tersebut
bertambah menjadi 15 elemen yang kemudian menjadi 55 makna asali.
Akhirnya, Wierzbicka  menambahkan komponen makna asali menjadi 61
elemen.  Makna asali tersebut diuraikan dalam versi Inggris, versi Spanyol, dan
versi Melayu. Berikut ini makna asali versi Melayu (Malay Version) yang
diuraikan oleh Wierzbicka (1999 37-38).
Substantive : AKU, KAU, SESEORANG, SESUATU,

 ORANG, BADAN
Determiners :  INI, (YANG) SAMA, LAIN
Quantifiers : SATU, DUA, BEBERAPA, BANYAK,

 SEMUA
Atributes : BAIK, BURUK, BESAR, KECIL
Mental Predicates : FIKIR, TAHU, MAHU, RASA, LIHAT,

 DENGAR
Speech : KATA, PERKATAAN, BENAR
Action, Events, Movement : BUAT, TERJADI, BERGERAK
Existence and possession : ADA1, ADA2
Live and death : HIDUP, MATI
Logical Concepts : TIDAK, MUNGKIN, BOLEH, SEBAB,

 KALAU
Time : BILA (MASA), SEKARANG, SELEPAS,

SEBELUM, LAMA, SEKEJAP,
 SEBENTAR

Space :  MANA (TEMPAT), (DI) SINI, (DI) ATAS),
(DI) BAWAH,  JAUH,  DEKAT;
SEBELAH, DALAM

Internsifiers, Augmentor   : SANGAT, LAGI
Taxonomy, Partonomy   : JENIS, BAGIAN
Similarity : MACAM

2.2.2 Polisemi Takkomposisi
Polisemi dalam kerangka MSA ini merupakan  bentuk leksikon tunggal yang
dapat  mengekspresikan dua buah makna asali yang berbeda dan bahkan tidak
memiliki hubungan komposisi antara eksponennya, karena memiliki kerangka
gramatika yang berbeda (Wierzbicka 1996c:27-29).  Pada tingkatan yang
sederhana, eksponen dari makna asali yang sama mungkin menjadi polisemi
dengan cara berbeda pada bahasa yang berbeda pula. Selanjutnya, berkaitan
dengan pernyataan ini Goddad (1996a:29) memberikan contoh eksponen-
eksponen mukuringanyi ‘ingin’ dalam bahasa Yankunytjatjara yang makna
keduanya menyerupai like, be fond of, dan need dalam bahasa Inggris, padahal
ranah penggunaannya tidak berhubungan dengan ranah want bahasa Inggris.
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Lebih lanjut Goddard (1996a:31) menyatakan bahwa ada dua ‘hubungan
nonkomposisi’ yang paling kuat, yaitu hubungan yang ‘menyerupai pengartian’
(entailment-like relationship) dan ‘hubungan implikasi (implicational
relationship). Selanjutnya, ‘hubungan yang menyerupai pengertian’ tampak
pada melakukan/terjadi dan melakukan pada/terjadi. Seseorang yang
melakukan sesuatu pada seseorang atau melakukan sesuatu pada sesuatu dapat
dilihat dari sudut pandang ‘pasien’. Seperti contoh berikut.
1) X melakukan sesuatu pada Y

Sesuatu terjadi pada Y
2) Jika X merasakan sesuatu

Sesuatu terjadi pada Y

Perbedaan sintaksis yang penting di antara melakukan dan terjadi
adalah bahwa melakukan memerlukan dua argumen referensial, sedangkan
terjadi hanya memerlukan satu argumen saja.  Hubungan implikasi terdapat
pada eksponen terjadi dan merasakan, misalnya jika X merasakan sesuatu,
maka sesuatu terjadi pada X.

2.2.3 Sintaksis Universal
Sintaksis universal yang dikembangkan oleh Anna Wierzbicka pada akhir
tahun 1980-an merupakan perluasan dari sistem makna asali.  Lebih lanjut,
dikatakan bahwa makna memiliki struktur yang sangat kompleks dan bukan
hanya berupa bentukan dari elemen sederhana, seperti seseorang, ingin, tahu,
tetapi dari komponen berstruktur kompleks. Sintaksis universal terdiri atas
kombinasi butir makna asali universal yang membentuk proposisi sederhana
sesuai dengan perangkat morfosintaksis bahasa yang bersangkutan. Misalnya:
ingin memiliki kaidah universal tertentu dalam konteks : saya ingin melakukan
ini.  Selanjutnya, unit dasar sintaksis universal ini dapat disamakan dengan
sebuah klausa yang dibentuk oleh subtantif, predikat, dan elemen-elemen
tambahan yang dibutuhkan oleh predikatnya. Kombinasi atau rangkaian
elemen tersebut di atas akan membentuk sebuah sintaksis universal yang dalam
teori MSA dikenal dengan sebutan ‘kalimat kanonis’ (canonical sentence)
Kalimat kanonis ini dikatakan sebagai konteks tempat leksikon asali
diperkirakan muncul secara universal (Goddard 1996:27-34; Wierzbicka
1996d: 30-44; Sutjiati Beratha 2000a:5 dan 2000b:247).

3 MAKNA ASALI, STRUKTUR SEMANTIS, DAN MAKNA ILOKUSI
MAKIAN MADURA

3.1  Bentuk Lingual dan Referensi Makian Madura
Sebelum menganalisis makna asali, terlebih dahulu diidentifikasi mengenai
bentuk lingual dan referensi MM.  Bentuk lingual MM dapat berupa kata,
frasa, dan klausa. Makian Madura memiliki beberapa referensi yang dapat
dikelompokkan menjadi delapan kelompok sebagai berikut.

a.  Makian Madura yang referensinya bagian tubuh/anggota tubuh, seperti
cethak ‘kepala’, matah ‘mata’, congor/colok ‘mulut’, burik ‘pantat’, sosoh
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‘payudara’, pokeh ‘alat kelamin wanita’, jelli’ ‘alat kelamin anak
perempuan’, peller ‘alat kelamin laki-laki’, mano’ ‘alat kelamin anak laki-
laki’, deih ‘dahi’, dan lain-lain.

b. Makian Madura yang referensinya keadaan fisik seseorang, seperti genol
‘dahi lebar’, bhuwar ‘mata besar’, peppa’ ‘hidung pesek’, dhalbi ‘bibir
tebal menjuntai ke bawah’, nyorngat ‘gigi keluar/maju’, kicer ‘mata kecil
sebelah’, teppang ‘pincang ‘, pethok ‘kaki tidak lurus’, sepet ‘pantat rata’,
ghupek/tengel  ‘tuli’, corok ‘telinga keluar cairan yang berbau busuk’, dan
lain-lain.

c. Makian Madura dengan referensi istilah kekerabatan, seperti mbanna
‘nenekmu’, nye’na ‘ibumu (sudah hajjah)’, buppa’na ‘bapakmu’, nju’na
‘buyutmu’, bangatowana ‘moyangmu’, dan lain-lain.

d.  Makian Madura dengan referensi keadaan mental, seperti ghileh ‘gila’,
dhumeng ‘idiot’, bhudhuh ‘bodoh’, dan lain-lain.

e.  Makian Madura dengan referensi sesuatu yang buruk, seperti bhangkah
‘mati seperti binatang’, dhuwes ‘ usus terburai keluar’, burunalas
‘berkeliaran di hutan seperti binatang liar’dan lain-lain.

f.  Makian Madura dengan referensi binatang, seperti babih ‘babi’,
pate’/bhurus ‘anjing’, olar ‘ular’, tekos ‘tikus’, moseng ‘musang’, kerbui
‘kerbau’, mbe’ dhumbeh ‘kambing yang sangat bau’, dan lain-lain.

j.  Makian Madura dengan referensi mahluk halus, seperti thoyol ‘tuyul’,
jrengkong/setan ‘setan’, bi –ibih ‘wewe’, dan lain-lain.

h. Makian Madura dengan referensi profesi/pekerjaan, seperti sondhel
‘pelacur’.

k. Makian Madura dengan referensi aktivitas seksual, seperti anco’
‘senggama’.

3.2  Makna Asali Makian Madura
Makna asali makian diekspresikan oleh  elemen ujaran, seperti kata dan
perkataan. Lebih lanjut, makna asali MM, masing-masing diekspresikan oleh
elemen-elemen berikut ini.  Elemen makna asali yang diekspresikan oleh MM,
bersumber  dari speech (perkataan), yang terdiri atas, kata dan perkataan.
Kemudian, elemen lain yang  berkombinasi dengan elemen tersebut antara lain
elemen  predikat mental, seperti memikirkan, dan mengetahui; atribut, seperti
buruk; substantif, seperti kau, seseorang, sesuatu, badan; elemen aksi,
kejadian, dan pergerakan, seperti terjadi; dan elemen partonomi, seperti
bagian, serta elemen lain yang melengkapinya.  Berikut ini uraian masing-
masing makna asali MM tersebut.

Makian Madura yang referensinya bagian tubuh manusia, keadaan
fisik seseorang, istilah kekerabatan, binatang-binatang, mahluk halus, dan
profesi memiliki elemen makna asali yang bersumber dari elemen substantif,
yaitu seseorang, sesuatu, dan badan.  Elemen tersebut berkombinasi dengan
elemen makna asali yang bersumber dari elemen partonomi, yaitu bagian.
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Makian Madura yang referensinya bagian dari tubuh, seperti cethak ‘kepala’,
matah ‘mata’, congor/colok ‘mulut’, burik ‘pantat’, sosoh ‘payudara’, pokeh
‘alat kelamin wanita’, jelli’ ‘alat kelamin anak perempuan’, peller ‘alat kelamin
laki-laki’, mano’ ‘alat kelamin anak laki-laki’, dan deih ‘dahi’ memiliki
kombinasi makna asali bagian badan seseorang.  Kemudian, makna asali
seseorang diekspresikan oleh MM yang referensinya istilah kekerabatan dan
profesi, seperti mbanna ‘nenekmu’, nye’na ‘ibumu (sudah hajjah)’, buppa’na
‘bapakmu’, nju’na ‘buyutmu’,dan bangatowana ‘moyangmu’; sondhel
‘sundel/pelacur’.  Makian Madura binatang-binatang dan mahluk halus
memiliki makna asli yang sama, yaitu sesuatu, seperti terdapat pada babih
‘babi’, pate’/bhurus ‘anjing’, olar ‘ular’, tekos ‘tikus’, moseng ‘musang’,
kerbui ‘kerbau’,dan  mbe’ dhumbeh ‘kambing yang sangat bau’; thoyol ‘tuyul’,
jrengkong/setan ‘setan’, dan bi –ibih ‘wewe’.  Kombinasi makna asali sesuatu
yang buruk terjadi pada seseorang diekspresikan oleh MM yang referensinya
keadaan fisik orang, sesuatu yang buruk, dan keadaan mental, seperti genol
‘dahi lebar’, bhuwar ‘mata besar’, peppa’ ‘hidung pesek’, dhalbi ‘bibir tebal
menjuntai ke bawah’, nyorngat ‘gigi keluar/maju’, kicer ‘mata kecil sebelah’,
teppang ‘pincang ‘, pethok ‘kaki tidak lurus’, sepet ‘pantat rata’, ghupek/tengel
‘tuli’, dan corok ‘telinga keluar cairan yang berbau busuk’; bhangkah ‘mati
seperti binatang’, dan dhuwes ‘ usus terburai keluar’; ghileh ‘gila’, dhumeng
‘idiot’,dan bhudhuh ‘bodoh’.

3.3  Struktur Semantik Makian Madura
Struktur semantis MM merupakan konfigurasi makna asali yang
diekpresikannya seperti pada subbab di atas.  Makian Madura yang
referensinya binatang, seperti babih ‘babi’ mengekspresikan makna asali yang
berasal dari elemen substantif, yaitu sesuatu.  Dalam hal ini babih ’babi’
digunakan disimbolkan  untuk seseorang. Seseorang yang mengujarkan MM
tersebut merasakan sesuatu, sehingga pola sintaksis yang terbentuk ‘x
mengatakan sesuatu karena merasakan sesuatu’.  Kemudian sesuatu yang
dirasakan bisa baik atau buruk. Lebih lanjut, babih memiliki fitur-fitur
semantik [+ entitas, + temporal, + konkret,  + bernyawa, dan – insan] (Givon,
1984). Dengan demikian, bila dikombinasikan dengan makna asali MM, yaitu
mengatakan,  terbentuk  pola  makna   ‘x  mengatakan  y  seperti  z’.   Berikut  ini
struktur semantis MM babih.

Babih
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu.  Karena merasakan  sesuatu, X berpikir
tentang Y:
“Y melakukan sesuatu yang buruk; saya tidak ingin Y melakukan sesuatu
seperti ini; saya inginn melakukan sesuatu karena ini.”
Ketika X  berpikir seperti ini, X merasakan sesuatu yang buruk.
X merasa Y sama seperti  Z.
Oleh karena itu, Y merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.
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Kemudian, MM yang referensinya profesi, seperti sondhel
‘lonte/pelacur’ dan MM yang referensinya istilah kekerabatan, seperti mbu’na
‘ibumu’ mengekspresikan makna asali seseorang. Sondhel  dan mbu’ memiliki
fitur semantik yang berbeda dengan babih, walaupun keduanya ditujukan
kepada seseorang.  Fitur semantik sondhel dan mbu’ adalah [+ entitas, +
temporal, + konkret,  + bernyawa, dan + insan].  Dalam masyarakat Madura,
sondhel ditujukan kepada seorang wanita yang telah melakukan sesuatu dengan
melanggar norma agama dan susila.  Sebagian orang mengharamkan bergaul
dengan sondhel.  Bila seseorang memaki seorang wanita dengan makian
sondhel, maka ia mengganggap wanita itu layak atau memang sondhel,
sehingga terbentuk pola struktur ‘x merasakan sesuatu yang buruk karena y’.
Pola  kombinasi makna lain yang terbentuk  dari sondhel  adalah ‘x
mengatakan y adalah z’ (sondhel) atau ‘y sama dengan z’.   Berikut ini struktur
semantis sondhel.

Sondhel
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu  karena merasakan  sesuatu.
X berpikir  tentang Y:
“Y melakukan sesuatu yang buruk; orang tidak ingin Y melakukan sesuatu
seperti ini.”
X merasa Y adalah atau sama seperti  Z.
Oleh karena itu, Y merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Kemudian, kombinasi makna yang terbentuk dari MM mbu’na adalah
‘x mengatakan sesuatu pada y dengan menyebut z (mbu’na)’. Perasaan
seseorang ketika memaki orang lain dengan makian mbu’na bisa buruk, bisa
juga baik (menunjukkan rasa keakraban), sehingga terbentuk pola struktur ‘x
merasakan sesuatu yang baik atau buruk pada y’.

Mbu’na
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu  pada  Y.
X merasakan sesuatu yang buruk atau baik terhadap Y.
X menyebut Z.
Z adalah bagian dari Y.
Oleh karena itu,  Y merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Makian Madura yang referensinya bagian tubuh, seperti chetak
‘kepala’ membentuk kombinasi makna asali bagian badan, sehingga pola
struktur yang terbentu adalah ‘X mengatakan sesuatu pada Y dengan menyebut
bagian badan’. Biasanya orang yang memaki merasakan sesuatu yang buruk’.
Kadang-kadang orang yang dimaki merasakan sesuatu yang buruk, ‘Y
merasakan sesuatu yang buruk’.  Orang yang merasa buruk atau marah karena
dimaki dengan cethak, biasanya menganggap cethak ‘kepala’ merupakan
bagian dari tubuh manusia yang paling tinggi kedudukannya dan  dianggap
sebagai pusat tubuh, sehingga bila orang memaki dengan menyebut cethak,
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maka ia merendahkan derajat orang yang dimaki.  Berikut ini struktur semantis
MM cethak ‘kepala’.

Cethak
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu pada Y.
X merasakan sesuatu yang buruk terhadap Y.
X menyebut bagian badan Y.
Oleh karena itu, Y merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Lebih lanjut, MM yang bereferensi keadaan fisik seseorang, seperti
dhalbi ‘bentuk bibir bawah tebal menggantung ke bawah’ memiliki kombinasi
makna asali bagian badan yang buruk.  Orang yang memaki dengan menyebut
dhalbi ini biasanya merasa dirugikan oleh perkataan orang dimaki, misalnya
dengan menyebar fitnah dan suka menggunjingkan orang lain, sehingga
terbentuk pola struktur ‘X merasakan sesuatu yang buruk karena Y’.  Akan
tetapi, ada juga orang  yang dimaki memang memiliki keadaan fisik dhalbi,
sehingga terbentuk pola struktur tambahan ‘bagian badan Y terlihat seperti ini’.
Berikut ini struktur semantis MM dhalbi.

Dhalbi
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu pada Y.
X merasakan  sesuatu yang buruk terhadap Y.
Bagian badan Y terlihat  buruk seperti ini (Z).
X mengatakan Z pada Y.
Oleh karena itu, Y merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Makian Madura bhangkah ‘mati seperti binatang’ memiliki pola
makna sesuatu yang buruk terjadi, sehingga akan terbentuk pola struktur
‘sesuatu yang buruk terjadi pada Y’.  Orang yang memaki dengan makian
bhangkah ini pasti merasakan sesuatu yang buruk karena orang yang dimaki
‘X merasakan sesuatu yang buruk karena Y’, sehingga ia memaki disertai
harapan bahwa orang yang dimaki mati layaknya binatang.  Pola kombinasi
struktur yang terbentuk adalah ‘Y mati seperti sesuatu (binatang)’. Berikut ini
struktur semantis MM bhangkah.

Bhangkah
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu pada Y.
X merasakan  sesuatu yang buruk terhadap Y.
X ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Y.
X ingin Y mati seperti ini.
Oleh karena itu, Y merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Kemudian, dhumeng ‘idiot’ yang merupakan MM dengan referensi
keadaan mental memiliki  kombinasi makna asali memikirkan dan mengetahui,
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sehingga dapat dibentuk pola struktur ‘Y tidak dapat berpikir baik’ dan ‘Y
tidak dapat mengetahui sesuatu dengan baik’.  Biasanya, orang yang dimaki
akan merasa marah atau bahkan tidak merasa tersinggung, sehingga terbentuk
pola struktur ‘Karena ini, kadang-kadang Y merasakan sesuatu yang buruk atau
baik’.  Struktur semantis  MM dhumeng dapat dirumuskan berikut ini.

Dhumeng
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu pada Y.
X tidak atau merasakan sesuatu yang buruk pada Y.
X berpikir seperti ini:
”Y tidak dapat memikirkan dan mengetahui sesuatu dengan baik.”
X merasa Y seperti ini.
Oleh karena itu, Y tidak atau  merasakan sesuatu yang buruk terhadap X.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Makian Madura yang bereferensi mahluk halus, seperti thoyol ‘tuyul’,
memiliki makna asali sesuatu. Pola struktur yang terbentuk ‘X adalah sesuatu’.
Thoyol memiliki  fitur  semantik  [+  entitas,  +  temporal,  -/+  konkret,   +
bernyawa, dan - insan].  Fitur -/+ konkret ini muncul karena thoyol merupakan
mahluk halus, yang sebagian orang dapat  dan ada yang tidak dapat
melihatnya, sehingga terbentuk pola ‘kadang-kadang seseorang dapat atau
tidak dapat melihat X’  Kemudian, fitur +bernyawa dimiliki oleh thoyol karena
mahluk ini hidup walaupun di alam lain. Pola struktur yang terbentuk adalah
“X hidup di tempat ini’.Makian ini dapat membuat orang yang dimaki merasa
marah karena disamakan dengan mahluk ini, akan tetapi ada orang yang
merasa MM ini tidak berarti apa-apa, sehingga terbentu pola struktur ‘Kadang-
kadang Y merasa  atau tidak merasa buruk’.  Berikut ini struktur semantis
thoyol.

Thoyol
Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu pada Y.
X tidak atau merasakan sesuatu yang buruk terhadap Y.
X merasa Y adalah sesuatu seperti ini:
Y adalah sesuatu yang hidup di tempat ini.
Kadang-kadang seseorang tidak atau dapat melihat Y.
Y terlihat seperti orang kecil.
X mengatakan Y adalah Z.
Oleh karena itu, Y tidak atau merasakan sesuatu yang buruk terhadap X
X mengatakan sesuatu seperti ini.

Terakhir adalah MM yang bereferensi aktivitas seksual, seperti om-
nyiom ‘mencium-cium’ yang memiliki makna asali melakukan dan merasakan.
Pola struktur yang terbentuk ‘X melakukan seuatu pada bagian badan Z dengan
bagian badan (bibir)’. Kombinasi makna lebih dari satu kali  juga
diekspresikan oleh MM ini. Om-nyiom ini termasuk dalam salah satu aktivitas
seksual (dalam konteks lawan jenis tanpa ada ikatan pernikahan resmi)  yang
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masih tabu disebutkan, sehingga orang yang dimaki merasa dituduh berzina.
Struktur semantis om-nyiom dapat dirumuskan berikut ini.

Om-nyiom
Pada waktu itu , X mengatakan sesuatu pada Y.
X merasakan sesuatu yang buruk terhadap Y.
X merasa Y melakukan sesuatu seperti ini:
Y melakukan sesuatu pada bagian badan Z.
X melakukan ini dengan bagian badan (bibir) lebih dari satu kali.
X mengatakan Y melakukan ini.
Karena ini, Y merasakan sesuatu yang buruk.
X mengatakan sesuatu seperti ini.

4   SIMPULAN
Teori MSA merupakan teori yang cukup mutakhir dalam bidang semantik.
Terbukti, teori ini mampu digunakan untuk megeksplikasi makna asali dan
menganalisis struktur semantis MM.  Analisis makna yang diutamakan dalam
teori MSA ini adalah analisis dari makna ke bentuk bukan sebaliknya.

Makian Madura memiliki referensi, seperti bagian tubuh manusia,
istilah kekerabatan, binatang, mahluk halus, profesi, sesuatu yang buruk,
keadaan mental, keadaan fisik seseorang, dan aktivitas sosial yang memiliki
makna asali antara lain seseorang, sesuatu, badan, bagian, buruk, terjadi,
memikirkan,  merasakan, mengetahui, melakukan, dan lain-lain.
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