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Abstrak 
Bahasa merupakan sarana yang paling penting bagi manusia. Semua orang 

menyadari betapa pentingnya peranan bahasa sebagai alat komunikasi, begitu pula 

melalui bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat dibina dan dikembangkan, serta 

dapat diturunkan kepada generasi-generasi mendatang terhadap apa yang telah 

dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya. Pemilihan kata yang tepat dalam 

berbahasa juga menjadi unsur yang penting. Oleh karena itu, mengkaji kata 

sebagai tanda sangat diperlukan untuk dapat mengungkapkan dengan tepat apa 

yang ingin disampaikannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk, 

perilaku dan komponen makna kata bodoh, serta persamaan dan perbedaan kata 

bodoh dengan sinonimnya. Untuk mengungkap hal tersebut digunakan 

pendekatan kontrastif monolingual dengan menggunakan teknik ekspansi. 

 Hasil penelitian menemukan 13 kata dasar yang mengandung makna kata 

bodoh, seperti kata bambung, bebal, bego, beloon, debil, domot, dongok, dungu, 

goblok, jahil, pandir, picik, dan tolol.  

 Dari analisis bentuk, kata bodoh dapat bergabung dengan sepuluh afiks, 

yaitu afiks ter-, se-, -kan, ke-/-an, pe-/-an, me-/-kan, me-/-i, memper-, diper-, dan 

di-/-i. Dari analisis perilaku, kata bodoh dapat dilihat dalam tataran frasa dan 

klausa. Dalam klausa, kata bodoh termasuk dalam kategori adjektiva yang 

cenderung menempati fungsi predikat, baik berdiri sendiri ataupun menjadi inti 

frasa. Sedangkan dalam tataran frasa, kata bodoh dapat menjadi inti frasa 

endosentrik jenis atributif dan juga bisa menjadi unsur frasa endosentrik 

koordinatif. Melalui telaah ini ditemukan jenis-jenis makna yang terkandung 

dalam kata bodoh. Jenis-jenis makna tersebut meliputi, makna denotatif dan 

konotatif, serta makna idomatikal dan makna peribahasa. Sedangkan melalui 

analisis komponen makna ditemukan komponen pembeda yang muncul untuk 

membedakan kata dasar bodoh dengan sinonimnya, yaitu entitas, nilai rasa, dan 

kolokasi pemakaian. 
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PENDAHULUAN 

 Penggunaan bahasa menjadi salah satu kelebihan manusia daripada 

makhluk lainnya dimuka bumi ini. Semua orang menyadari betapa pentingnya 

peranan bahasa sebagai alat komunikasi, begitu pula melalui bahasa, kebudayaan 

suatu bangsa dapat dibina dan dikembangkan, serta dapat diturunkan kepada 

generasi-generasi mendatang terhadap apa yang telah dicapai oleh generasi-

generasi sebelumnya.  

 Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara anggota 

masyarakat, yang berupa simbol bunyi, dan dihasilkan oleh alat ucap manusia 

(Keraf, 1997: 1). Bahasa merupakan simbol karena rangkaian bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia harus terdapat makna tertentu yang mengacu 

kepada sesuatu yang dapat diserap oleh pancaindra. Selain sebagai alat 

komunikasi manusia, bahasa menjadi saluran perumusan maksud orang, 

melahirkan perasaan orang, dan memungkinkan orang menciptakan kerja sama 

dengan sesama warga.  

 Berkaitan dengan hal tersebut maka kata menjadi unsur yang penting 

dalam berbahasa. Pemilihan kata yang tepat akan membantu seseorang 

mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya. Ketepatan 

pemilihan kata juga sanggup menimbulkan imajinasi pembaca atau pendengar 

seperti yang dipikirkan oleh penulis atau penutur.  

 Kata merupakan tanda. Menurut Fiske (1990: 61) tanda adalah sesuatu 

yang berupa fisik yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia dan merupakan 

sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain diluar tanda itu sendiri. Tanda 

dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Tanda yang bersifat verbal 

adalah tanda yang dihasilkan melalui alat-alat bicara (organ of speach), berupa 

morfem, kata, frasa, atau kalimat. Sedangkan tanda yang bersifat nonverbal adalah 

tanda yang dihasilkan oleh anggota badan (body gesture) atau bunyi (suara).  

 Ilmu yang mempelajari seluk beluk tanda disebut semiotik. Secara garis 

besar semiotik dapat dibedakan menjadi tiga wilayah kajian, yaitu sintaktik, 

semantik, dan pragmatik. Sintaktik yakni hubungan antara tanda dengan tanda 

baik dalam level morfologi maupun sintaksis. Semantik yaitu hubungan antara 



tanda dengan realitas yang ditunjuk oleh tanda tersebut sedangkan pragmatik yaitu 

hubungan antara tanda dengan asal-usul, pemakaian, dan akibat pemakaian tanda-

tanda di dalam tingkah laku berbahasa (Djajasudarma, 1993: 5). Sebuah tanda 

akan tuntas teranalisis jika dikaji meliputi sintaktik, semantik, dan pragmatik. 

Oleh karena itu, penguasaan semiotik perlu dilakukan demi pengupasan kata 

bodoh sebagai tanda.  

 Selanjutnya dibahas morfotaktik, valensi sintaksis, dan semantiknya. 

Analisis morfotaktik kata bodoh dilakukan melalui proses afiksasi, reduplikasi, 

dan komposisi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis tentang perilaku kata bodoh 

dalam tataran sintaksis. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ketegaran inti 

frasa dan kemungkinan kata bodoh menduduki fungsi sebagai subjek, predikat, 

objek, pelengkap, dan keterangan.  

 Selain dianalisis morfotaktik dan valensi sintaksisnya, kata bodoh juga 

dianalisis dalam tataran semantiknya. Dalam hal ini makna pada beberapa kata 

mempunyai kesamaan. Kesamaan makna (sinonim) merupakan suatu unsur 

bahasa yang bersifat umum, karena setiap bahasa di dunia ini pasti memilikinya. 

Meskipun suatu kata mempunyai kesamaan makna dengan kata yang lainnya, kata 

yang bersinonim terkadang mempunyai nuansa makna yang berbeda ketika berada 

dalam sebuah kalimat. Kata-kata yang bersinonim membentuk komponen-

komponen makna yang hampir sama, namun juga memiliki komponen-komponen 

makna yang membedakan satu dengan yang lain. Berarti dua kata yang 

bersinonim tidak dapat dikatakan memiliki makna yang sepenuhnya sama. Hanya 

saja kata-kata tersebut membawa informasi yang serupa. Untuk membuktikannya 

perhatikan contoh kalimat di bawah ini: 

 (1) Terlihat dalam film Tom and Jerry bahwa kucing ternyata lebih    

 bodoh daripada tikus. 

 (1a) *Terlihat dalam film Tom and Jerry bahwa kucing ternyata lebih 

 bebal daripada tikus. 

 (2) Keledai selalu saja dipandang sebagai hewan yang bodoh 

 (2a) *Keledai selalu saja dipandang sebagai hewan yang bebal. 



 Berdasarkan contoh kalimat di atas, meskipun kata bodoh dan bebal 

bersinonim ternyata keduanya memiliki perbedaan dalam hal pemakaiannya. Kata 

bodoh dapat dikenakan pada entitas manusia dan hewan, sedangkan kata bebal 

hanya dapat dikenakan pada manusia tidak untuk hewan. Dalam hal ini, kata-kata 

yang dapat dipertukarkan begitu saja dengan sinonimnya pun sangat jarang 

ditemui.   

 Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh kata bodoh ini 

perihal bentuknya, perilakunya dalam satuan yang lebih besar, fitur semantiknya, 

dan persamaan dan perbedaan kata tersebut dengan sinonimnya. 

 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

 Penelitian ini menggunakan tiga tahap yang terdapat dalam metode berikut 

teknik penelitiannya, seperti yang dikatakan oleh Sudaryanto (1993: 5-8), bahwa 

tiga tahap tersebut adalah tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap 

penyajian analisis data. 

1. Tahap Pengumpulan Data 

 Menurut Sudaryanto (1993: 33) sumber data merupakan asal muasal data 

penelitian diperoleh. Dari sumber tersebut peneliti dapat memperoleh data yang 

dimaksud dan yang diinginkan.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini terdapat dua 

tipe data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh peneliti secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah 

data yang telah dipakai oleh peneliti lain, misalnya Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Tesaurus Bahasa Indonesia, atau situs web media-media koran digital. 

Menurut Sudaryanto (1993: 5) terdapat dua macam metode pengumpulan data 

yaitu metode simak dan metode cakap. Metode pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat. Selain itu, 

penulis juga menggunakan metode interview (wawancara) yang berguna ketika 

ada data yang ambigu atau mendua arti maka pendapat informanlah yang akan 



diprioritaskan demi menghindari pendapat yang subjektif dari penulis. Data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu kalimat bahasa Indonesia yang di dalamnya 

terdapat kata bodoh. Tahap pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan 

data kebahasaan yang berupa kosakata bermakna bodoh untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai kosakata yang bermakna kata bodoh tersebut. 

Kemudian dilanjutkan dengan teknik catat yaitu melakukan pencatatan data 

berupa kosakata yang bermakna kata bodoh. 

 Sumber yang digunakan dalam metode simak berupa sumber kepustakaan, 

yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Tesaurus Bahasa Indonesia, dan 

media berupa koran digital yang terdapat dalam situs web media-media cetak 

tertentu, seperti Kompas dan Tribun, serta sumber lisan yang berupa bahasa 

Indonesia tidak baku yang mengandung makna kata bodoh. 

 Dari sumber data, data dikumpulkan dengan mencari kalimat yang 

mengandung makna kata bodoh. Selanjutnya, kalimat-kalimat tersebut dicatat ke 

dalam kartu data, disaring, kemudian diklasifikasikan (dikelompok-kelompokan). 

Proses penyaringan dimaksudkan untuk menyaring data yang benar-benar 

mengandung makna kata bodoh. 

2. Tahap Analisis Data  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai langkah awal, 

penulis menganalisis morfotaktik kata bodoh untuk mengetahui bentuk dan varian 

bentuk kata bodoh. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi afiks dalam bahasa 

Indonesia yang bisa bergabung dengan kata bodoh, sehingga membentuk kata 

turunan dengan kata dasar bodoh. Tujuan mendeskripsikan bentuk pada tataran 

morfologi kata bodoh ini untuk mengetahui produktivitas daya gabung kata 

bodoh, disamping untuk mengetahui perubahan-perubahan makna yang mungkin 

atas makna kata bodoh melalui proses afiksasi. Misalnya, kata bodoh yang dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:212) bermakna dasar ‘tidak lekas mengerti; 

tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya)’ dapat 

bergabung dengan afiks peN-/-an menjadi kata pembodohan yang bermakna 

‘proses, cara, perbuatan membodohkan’. 



 Hal tersebut juga dicoba untuk diidentifikasi sehubungan dengan proses 

reduplikasi, komposisi, abreviasi, maupun derivasi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan morfotaktik kata bodoh dapat dideskripsikan. 

 Lebih lanjut, dilakukan analisis tentang perilaku sintaksis kata bodoh. 

Pada tataran frasa peneliti menggunakan teknik lesap. Teknik lesap adalah teknik 

analisis yang berupa penghilangan atau penglesapan unsur satuan lingual 

(Sudaryanto, 1993: 48-72). Kegunaan teknik tersebut dalam penelitian ini untuk 

mengetahui kemungkinan kata bodoh sebagai inti frasa atau atribut frasa, serta 

ketegaran inti frasa kata bodoh dalam frasa yang berunsurkan kata bodoh. Pada 

tataran klausa dicoba untuk menemukan kemungkinan kata bodoh menduduki 

fungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.  

 Selain dalam tataran morfologi dan sintaksis, dianalisis pula dalam tataran 

semantik untuk mengetahui makna kata bodoh melalui analisis komponen makna 

serta persamaan dan perbedaan kata bodoh dengan sinonimnya. Dalam penelitian 

ini, teknik analisis ekspansi digunakan untuk menentukan segi-segi kemaknaan 

(aspek semantis) satuan lingual tertentu (Sudaryanto, 1993: 55).  

 Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kontrastif monolingual 

dengan teknik ekspansi. Menurut Poedjosoedarmo (1986:8-9), pendekatan 

kontrastif monolingual digunakan untuk memperbandingkan varian-varian dari 

sebuah bahasa yang sama, dengan mendeskripsikan arti umum suatu butir kata 

kemudian mencari arti khusus dari butir tersebut melalui berbagai konteksnya. 

Misalnya, kata bodoh dan bebal. Kata bodoh bisa diekspansikan menjadi keledai 

bukan hewan yang bodoh. Sedangkan kata bebal tidak dapat diekspansikan 

menjadi keledai bukan hewan yang bebal. Hal tersebut terjadi karena terdapat ciri 

pembeda khusus yang dapat membedakan keduanya. 

 Secara semantis, kata sejajar dengan konsep. Menurut Kridalaksana (2001: 

117) konsep adalah gambaran mental dari suatu objek, proses, ataupun yang ada 

di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. 

Dalam hal ini, komponen makna menjadi satuan terkecil dari sebuah konsep. 

Wagiman dalam bukunya yang berjudul Semantics (An Introduction to the Basic 



Concepts) (2009: 27) menjelaskan contoh konsep beserta komponen-komponen 

maknanya sebagai berikut.  

 Misalnya, kata kursi memiliki komponen makna: 

 [+ benda mati]  

 [+ mebel] 

 [+ memiliki sandaran] 

 [+ memiliki kaki] 

 [+ sebagai tempat duduk] 

 Dalam hal ini kata bodoh memiliki konsep, yaitu ‘tidak lekas mengerti; 

tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya)’ (KBBI: 2008: 

212). Sedangkan komponen makna kata bodoh akan diidentifikasi dalam bab 

pembahasan atau tepatnya pada analisis semantik. 

3. Tahap Penyajian Hasil Analisis Data 

 Menurut Sudaryanto (1993: 144) metode penyajian hasil analisis data ada 

dua macam yaitu yang bersifat informal dan yang bersifat formal. Penyajian hasil 

analisis data dengan metode yang bersifat informal dilakukan dengan cara 

merumuskan dengan kata-kata biasa, sedangkan metode yang bersifat formal, 

penyajian dilakukan dengan perumusan menggunakan tanda-tanda dan lambang-

lambang (Sudaryanto, 1993: 145).  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode informal karena 

penyajian hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang biasa 

sehingga langsung mudah dipahami dan kemudian akan diperjelas dengan 

menggunakan tabel. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan tiga belas 

kata yang bersinonim dengan kata bodoh, yaitu kata bambung, bebal, bego, 

beloon, debil, domot, dongok, dungu, goblok, jahil, pandir, picik, dan tolol yang 

termasuk dalam kategori adjektiva. 



 Kata bodoh dapat mengalami proses morfologis, seperti afiksasi 

(pembubuhan afiks), reduplikasi (pengulangan), dan komposisi (pemajemukan). 

Dalam proses afiksasi kata bodoh dapat bergabung dengan afiks ter-, se-, -kan, ke-

/-an, pe-/-an, me-/-kan, me-/-i, memper-, diper-, dan di-/-i. 

 Dalam klausa, kata bodoh termasuk dalam kategori adjektiva yang 

cenderung menempati fungsi predikat, baik berdiri sendiri ataupun menjadi inti 

frasa. Dalam tataran frasal, kata bodoh selalu menjadi inti frasa endosentrik jenis 

atributif. Selain menjadi intri frasa endosentrik atributif, kata bodoh juga bisa 

menjadi unsur frasa endosentrik koordinatif. 

 Kaitannya dengan telaah makna, ditemukan jenis-jenis makna yang 

terkandung dalam kata bodoh. Jenis-jenis makna tersebut meliputi, makna 

denotatif dan konotatif, serta makna idomatikal dan makna peribahasa.  

 Sedangkan melalui analisis komponen makna dan medan makna dapat 

dilihat ciri-ciri mendasar yang membedakan kata bodoh dengan sinonimnya 

apalagi ketika sudah masuk dalam kalimat. Misalnya, kata bambung, bebal, bego, 

beloon, debil, domot, dongok, goblok, jahil, pandir, picik, dan tolol hanya dapat 

bergabung pada entitas manusia. Sedangkan kata bodoh dan dungu bisa 

bergabung pada entitas manusia dan hewan. Selain itu, ditemukan ciri pembeda 

lain seperti, kata bambung, bebal, bego, beloon, debil, domot, dongok, dungu, 

goblok, dan tolol memiliki nilai rasa atau konotasi yang kasar serta menurut 

kolokasi pemakaiannya, kata bambung, debil, domot, dan pandir memiliki 

kolokasi pemakaian yang tidak lazim karena penggunaanya jarang ditemukan 

dalam percakapan sehari-hari. Adapun ciri pembeda lain, yaitu berdasarkan 

penyebabnya kata bodoh dibedakan menjadi, tidak mudah mengerti, berdaya pikir 

rendah, dan kurangnya pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. 

 

B. Saran 

 Penelitian Bentuk, Perilaku, dan Makna Kata Bodoh dalam Bahasa 

Indonesia yang diteliti oleh penulis masih banyak kekurangan. Apalagi di dalam 

bab sebelumnya, penulis mengungkapkan bahwa kata bodoh diteliti sebagai tanda 

dan sebuah tanda akan tuntas teranalisis jika dikaji meliputi sintaktik, semantik, 



dan pragmatik. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kajian pragmatik demi 

menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

 Selain itu, dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah 

pengetahuan pembaca tentang bagaimana menggunakan kata yang tepat dan 

bijaksana dalam berkomunikasi terutama kata-kata yang bersinonim. 
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