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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan interaksi penutur dengan
lingkungan fisik maupun sosial tempat mereka hidup melalui penggunaan ekspresi
metaforis bahasa Bali. Diasumsikan bahwa wacana terkait lingkungan alam yang
berkorelasi dengan sistem semiotik berpotensi memengaruhi persepsi lingkungan dan
interaksinya dengan lingkungan terepresentasi melalui ekspresi linguistik penutur.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan teknik probing.
Kerangka ekolinguistik terkait praksis sosial yang terdiri dari dimensi biologis,
sosiologis, dan ideologis berkontribusi dalam penganalisisan. Temuan penelitian ini yakni
adanya hubungan kuat antara penutur dengan lingkungan fisik dan sosialnya tercermin
dari penggunaan ekspresi metaforis bahasa Bali. Hal tersebut diperkuat dengan
ditemukannya tiga dimensi logis yang terkandung dalam ekspresi metaforis tersebut serta
pengimplementasian konsep Tri Hita Karana sehingga memengaruhi persepsi penutur
terhadap lingkungan. Namun, ditemukan juga fakta bahwa penutur muda tidak akrab
dengan ekspresi metaforis tertentu bahkan tidak mengenal wacananya dan maknanya.
Kata kunci: ekspresi metaforis, ekolinguistik, bahasa Bali

Abstract
This study aims to explain the relationship between Balinese speakers with physical and
social environment where they live through Balinese metaphorical expressions use. It is
assumed that the discourse of natural environments that correlates semiotics systems
potentially influence perception of the environment and the interaction with it that is
represented by speakers‟ linguistic expression. The data is collected by depth-interview
method and probing technique. Ecolinguistics‟ framework especially social praxis related
that consists of three dimensions, namely a bio-logical, a socio-logical, and an ideological dimension contributing in analyzing data. The finding is Balinese speakersenvironment bond represented on their metaphorical expressions use. It is strengthened
by three logical dimensions contained in those metaphorical expressions and
implementation of Tri Hita Karana concept in society influencing speakers‟ perception
toward environment. However, another fact is discovered; young people are unfamiliar
with certain metaphorical expressions even that discourse and its meaning unrecognized.
Keywords: metaphorical expression, Ecolinguistics, Balinese language
Artikel ini pernah disajikan dalam Seminar Nasional SINTESA 2018, di Badung,
2 November 2018
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PENDAHULUAN
Keberadaan metafora sering tidak disadari dekat dengan keseharian penutur terlebih
metafora yang berhubungan dengan ekologi. Anggapan tersebut membentuk persepsi
bahwa metafora hanya digunakan dalam karya sastra saja seperti puisi, prosa, dan lirik
lagu. Salah satu metafora ekologi yang sering diujarkan terlebih konteksnya dalam
upacara pernikahan di Bali yakni pinehe mebatun buluan (berbatu rambutan) yang
bermakna „fokus pada satu tujuan‟. Metafora tersebut jika dikaji menurut fungsi,
berfungsi ekspresif yang ditunjukkan dengan keberadaan unsur harapan, anjuran, dan
pengharapan (Leech, 1997). Makna denotasi batun buluan adalah biji rambutan
sedangkan makna konotasinya memesik (satu) dan dalam penggunaannya khususnya
berkonteks kebudayaan Bali, biji rambutan yang berjumlah satu dikaitkan dengan pikiran
manusia yang fokus pada satu tujuan. Dalam upacara pernikahan di Bali metafora ini
digunakan tetua untuk mengingatkan pasangan yang baru menikah untuk memiliki satu
fokus yaitu keluarga. Metafora tersebut menunjukkan kedekatan manusia dengan ekologi
dalam hal ini ekologi fisik dan semua unsur yang hidup di ekologi tersebut. Fenomena di
atas membenarkan pernyataan manusia sebagai animal symbolicum, yaitu makhluk yang
menciptakan dunia simbol dan yang menyikapi segala hal yang ada lalu menafsirkan
ulang dengan ungkapan (Cassirer, 1987). Selain itu menunjukkan juga manusia sebagai
makhluk ekologis tidak bisa berkembang jadi pribadi yang utuh tanpa ekosistem dan
hubungan dengan ekosistem seluruhnya (Keraf, 2014). Dilihat dari persperktif
ekolinguistik, bahasa menggambarkan realitas, pengetahuan dan pengalaman manusia
dalam hal ini komunitas tutur yang ada di lingkungannya, dan bahasa lingkungan
merepresentasikan alam sekitar (makrokosmos) termasuk di dalamnya realitas manusia
dan kebudayaan yang hidup dalam mikrokosmosnya (Mbete, 2015). Budaya semakin
hidup dan bermakna melalui eksistensi dan aktivitas manusia (Peursen in Uhi, 2018:8)
METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan
mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya yang melibatkan subjek
dengan jumlah relatif sedikit dan juga mengutamakan penggunaan logika induktif
atau pengkategorisasian berdasarkan perjumpaan dengan informan dan data-data
di lapangan (Cresswel, 1994; dalam Somantri, 2005). Dalam pengumpulan data,
penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (Black dan Champion,
1992) dengan teknik probing untuk menggali informasi lebih banyak dengan
menanyakan dan mengklarifikasi informasi kepada informan. Penggunaan alat
rekam dan catatan juga membantu dalam pengumpulan data. Data yang
dikumpulkan merupakan data tuturan yang mengandung metafora bahasa Bali
khususnya metafora yang berkaitan dengan ekologi memilputi tanaman, hewan,
dan hubungan timbal baik antara manusia dan lingkungan. Metode yang
digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Teknik yang
digunakan adalah teknik analisis mendalam (in-depth analysis). Teknik analisis
mendalam sangat khas dalam penelitian kualitatif karena ciri penelitian kualitatif
sendiri adalah setiap masalah penelitian memiliki sifat berbeda sehingga perlu
analisis mendalam untuk mendalami setiap kasusnya dalam penganalisisan.
Informan berjumlah 7 orang berasal dari Badung, Denpasar, dan Tabanan. Data
yang diperoleh berjumlah 63 data.

2

ISSN 2442-3475

Jurnal TUTUR, Vol. 5 No. 1 februari 2019
ASOSIASI PENELITI BAHASA-BAHASA LOKAL (APBL)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengetahui hubungan antara penutur bahasa Bali dengan ekologi melalui
penggunaan metafora bahasa Bali dalam tuturannya dapat dianalisis dengan teori
Ekolinguistik dalam hal ini model dimensi logis bernama “Tiga dimensionalitas
Praksis sosial” oleh Bang & Døør (1998). Dimensi – dimensi tersebut adalah
dimensi ideologis, dimensi sosiologis, dan dimensi biologis. Døør (1998)
menyatakan tiga dimensi logis tersebut terinterelasi sistem dinamis dan sejarah
dari pola kecenderungan dan berulang; dengan kata lain, dimensi-dimensi tersebut
bukan hanya faktor-faktor pendukung tapi juga hal-hal penting yang terlibat
dalam memaparkan konstitusi lingkungan dari bahasa.
Legend:
S1 = the text producer(s)
S2 = the text consumer(s)
S3 = subject (s) that
incarnated or not the
dialogue situation-restrict
the communication
O = object of communication
M = Medium

“de cuah cauh memunyi, pang sing munyi abuku ngae sebet”
„jangan ngomong sembarangan, kata sekecil ruas bambu saja bisa melukai
perasaan orang lain‟
(Data 1)
Pada data 1, terkandung metafora dalam tuturan tersebut yang berkaitan dengan pohon
bambu. Dihubungkan dengan tri dimensi logis, tuturan di atas mengandung nilai-nilai
sosiologis, biologis, dan sosiologis. Dilihat dari sisi sosiologis, tuturan tersebut
menunjukkan elemen-elemen dimensi sosiologis dalam tuturan tersebut sangat kuat.
Penutur mengatakannya dengan niat menjaga harmoni hubungan manusia dengan
hubungan manusia dengan memikirkan perkataannya sehingga kata-katanya tidak
menyakiti yang lain. Kata abuku „1 buku bambu‟ merujuk pada bagian bambunya disebut
a buku menilai dari ukurannya yang kecil sering diremehkan padahal bagian tersebut
penting. Itu juga berlaku ketika tuturan di atas dituturkan, tujuannya agar tidak menyakiti
orang lain jadi berpikirlah sebelum berucap.
Dilihat dari dimensi biologis, tuturan di atas bukan hanya tuturan yang
mengandung elemen-elemen terkait alam atau hasil dari interaksi antara penutur dan
lingkungan tapi tuturan tersebut juga menjadi inventaris kognitif yang kemudian menjadi
koletivitas ideologi penutur, berkembang sampai menciptakan metafora sebagai
konseptualisasi interaksi. Didukung pendapat Sugiharto (1996), manusia mendeskripsikan
dirinya melalui penciptaan metafora terkait pengalamannya dan Keraf menambahkan
(2014) manusia sebagai makhluk ekologi yang tidak lengkap secara individual tanpa
ekosistem dan elemen-elemen di dalamnya.
Tuturan tersebut juga merepresentasikan sebuah ideologi dalam hal ini terkait
interelasi manusia dengan bambu dan lingkungan tempat komunitas tutur, bambu, dan
bahasa tersebut hidup. Mengetahui bentuk fisiknya berarti ada interaksi antara penutur
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dan entitas tersebut. Lebih jauh lagi jika sampai mampu membedakan tipe-tipe bambu,
bahkan dapat membedakan dari perbedaan kecil dari setiap bambu dan juga dapat
mengolahnya dalam kehidupan sehari – hari memperlihatkan hubungan interaksi tersebut
sudah sampai level tertentu dengan tingkat keakraban (degree familiarity) yang berbeda.
Intensitas interaksi juga memengaruhi kognitif penutur, seperti kata abuku „satu buku‟
termasuk gejala ideologis. Seorang filsuf Soviet; Volosinov (dalam Takwin, 2003: 101)
berpendapat bahwa tidak ada gejala atau tanda maka tidak ada ideologi, dan jika gejala
ideologi dihilangkan maka tidak ada yang tersisa. Dengan adanya nilai biologis,
sosiologis, dan ideologis dalam sebuah tuturan yang mengandung metafora maka
keharmonisan dan keseimbangan terjaga. Telah disebutkan tadi, tri dimensi logis serupa
dengan konsep Tri Hita Karana di Bali. Tri Hita Karana „Tiga penyebab bahagia‟
mengajarkan masyarakat Bali untuk memelihara hubungan manusia dengan Tuhan
(Parahyangan), manusia dengan lingkungan (Palemahan) dan manusia dengan manusia
(Pawongan) yang merupakan penyebab bahagia karena dapat menjaga keseimbangan dan
keharmonisan ketiga elemen terkait.
“boya je tiang nasikin segara, niki tyang mlajahin sane uningang tyang”
„tidak bermaksud menggarami laut, saya sedang mempelajari yang saya tahu‟
(Data 2)
Tuturan data 2 mengandung metafora terkait ekologi dalam hal ini
berhubungan dengan laut „segara‟. Secara literal kata tasik bermakna garam dan segara
bermakna laut, frasa nasikin segara bermakna literal menggarami laut. Namun, frasa
nasikin segara dalam tuturan tersebut bermakna memberi bantuan pada orang yang sama
sekali tidak perlu bantuan jika dikaitkan dengan tuturan tersebut, frasa tersebut
bermakna, penutur tidak ingin mengajarkan sesuatu yang sudah umum diketahui, karena
situasi tuturan itu dituturkan saat informan membuat aksara di kain untuk upacara yang
dipelajarinya dan dilihat orang lain, untuk mencegahkan tanggapan buruk dari orang lain,
penutur mengatakan itu.
Dikaitkan dengan tri dimensi logis, tuturan tersebut memiliki nilai sosiologis,
biologis, dan ideologis. Dimensi biologis dilihat dari pengetahuan kognitif penutur
tentang unsur-unsur biotik abiotik dan pada data 11 ditunjukkan dari kata segara „laut‟
dan tasik „garam‟ yang dihasilkan laut. Dilihat dari dimensi sosiologisnya, penutur tahu
benar makna metafora tersebut dan kesan halus terlihat dari pemilihan kata tasik dan
segara. Penutur mengujarkan tuturan dengan metafora tersebut terkandung di dalamnya
untuk menjaga keharmonisan sosialnya. Pada tuturan tersebut, penutur ingin melakukan
sesuatu yang lazim dilakukan tokoh spiritual seperti Rsi atau Sulinggih yakni membuat
aksara saat upacara dan tuturan tersebut menjadi permakluman agar tidak ada yang
merasa digurui atau tersinggung. Secara ideologis, penutur memiliki konsep sendiri
tentang laut dan garam. Penutur mengandaikan pengetahuannya sebagai garam yang kecil
dan jika ditunjukkan ke muka umum tidak akan terlihat besar karena publik layaknya laut
yang sudah asin, sehingga pengetahuan penutur sekecil garam tidak akan memberi
pengaruh yang besar pada laut. Pemilihan kata nasikin
Ingetang nyan ané bajang truna, gatép ané luwung aba mulih, ané puyung kutang
‘ingatlah bagi pemudi dan pemuda, buah gatep (calon pasangan) yang bagus pribadinya
yang dipilih, yang tidak berisi ditinggalkan saja‟
(Data 3)
Pada data 3, terkandung metafora dalam tuturan tersebut yang berkaitan
dengan buah gatep atau buah gayam dalam bahasa Indonesia. Data ini diperoleh dari
informan yang tinggal di bantaran Tukad Badung, Denpasar. Tidak banyak warga Bali
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yang mengetahui tentang gatep bahkan melihat buahnya pun tidak, hanya beberapa orang
yang berinteraksi dengan pohon tersebut atau yang sering ke pasar Kumbasari, Denpasar
barulah mengetahui fisik buah gatep dan mengetahui rasanya. Buah ini tidak bisa
langsung dimakan tetapi dimasak dulu, buahnya lembut dan harus dikupas kulitnya
terlebih dahulu sebelum menikmatinya. Walau keberadaannya tidak banyak diketahui
komunitas tutur di luar Denpasar, buah gatep memiliki makna dan nilai tersendiri bagi
informan dan komunitas tutur yang hidup di bantaran Tukad Badung, Denpasar. Itu
terbukti dari tuturan data 13 yang mengandung metafora terkait gatep „gayam‟ yang
dijadikan prinsip oleh informan dan warga sekitar.
Dihubungkan dengan tri dimensi logis, tuturan di atas mengandung nilai-nilai
sosiologis, biologis, dan sosiologis. Dilihat dari sisi sosiologis, tuturan tersebut
menunjukkan elemen-elemen dimensi sosiologis dalam tuturan tersebut sangat kuat.
Penutur menuturkannya untuk menasihati para muda mudi yang sudah beranjak dewasa
agar berhati-hati memilih pasangan. Individu atau calon pasangan diibaratkan gatep
„gayam‟, yang diketahui penutur seperti buah lainnya yakni ada buah yang ranum dan ada
yang busuk atau kosong isinya. Melalui pengetahuan dan pemahamannya tentang gatep ,
penutur menasihati para muda mudi agar berhati-hati memilih pasangan, seperti buah
gatep yang sering diambil buahnya ketika buah-buah jatuh dari pohonnya, para muda
mudi harus pintar memilih gatep atau calon pasangan yang ranum, baik isinya atau baik
perilaku dan hatinya, itulah yang dibawa pulang atau dipilih, jauhi dan tinggalkan yang
buruk. Jika dikaitkan dengan Tri Hita Karana (Konsep tiga penyebab kebahagiaan),
tindakan penutur menasihati muda mudi merupakan bentuk simpati untuk saling menjaga
hubungan; hal ini disebut pamongan yakni menjaga hubungan manusia dan manusia
dapat menjadi salah satu penyebab kebahagiaan karena itu keharmonisan harus selalu
terjaga.
Dimensi selanjutnya adalah dimensi biologis. Jika melihat dari dimensi ini,
tuturan di atas bukan hanya tuturan yang mengandung elemen-elemen terkait alam atau
hasil dari interaksi antara penutur dan lingkungan tapi tuturan tersebut juga menjadi
inventaris kognitif yang kemudian menjadi koletivitas ideologi penutur, berkembang
sampai menciptakan metafora sebagai konseptualisasi interaksi. Didukung pendapat
Sugiharto (1996), manusia mendeskripsikan dirinya melalui penciptaan metafora terkait
pengalamannya dan Keraf menambahkan (2014) manusia sebagai makhluk ekologi yang
tidak lengkap secara individual tanpa ekosistem dan elemen-elemen di dalamnya.
Tuturan tersebut juga merepresentasikan sebuah ideologi dalam hal ini terkait
interelasi manusia dengan pohon gatep dan buahnya, dan lingkungan tempat komunitas
tutur, pohon gatep, dan bahasa tersebut hidup. Mengetahui bentuk fisiknya berarti ada
interaksi antara penutur dan entitas tersebut. Lebih jauh lagi jika sampai mampu
membedakan buah gatep yang matangnya bagus atau yang di dalamnya kosong, bahkan
mengetahui siklus hidup pohon memperlihatkan hubungan interaksi tersebut sudah
sampai level tertentu dengan tingkat keakraban (degree familiarity) yang berbeda.
Intensitas interaksi juga memengaruhi kognitif penutur, seperti kata gatep ane luwung
abe mulih, gatep ane puyung kutang „gayam yang bagus dibawa pulang, gayam yang
kosong dibuang‟ dan mengaitkan dengan perilaku individu yang baik dan buruk seperti
buah gatep termasuk gejala ideologis. Seorang filsuf Soviet; Volosinov (dalam Takwin,
2003: 101) berpendapat bahwa tidak ada gejala atau tanda maka tidak ada ideologi, dan
jika gejala ideologi dihilangkan maka tidak ada yang tersisa. Terbukti adanya tuturan
tersebut yang sarat makna ideologis hingga akhirnya tuturan tersebut dijadikan prinsip
hidup oleh informan dan warga sekitar.
Dengan adanya nilai biologis, sosiologis, dan ideologis dalam sebuah tuturan
yang mengandung metafora maka keharmonisan dan keseimbangan terjaga. Telah
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disebutkan tadi, tri dimensi logis serupa dengan konsep Tri Hita Karana di Bali. Tri Hita
Karana „Tiga penyebab kebahagiaan‟ mengajarkan masyarakat Bali untuk memelihara
hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan lingkungan
(Palemahan) dan manusia dengan manusia (Pawongan) yang merupakan penyebab
bahagia karena dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan ketiga elemen terkait.
Manusia dan manusia dapat mempererat hubungannya melalui rasa simpati dan banyak
bercakap dengan filosofi-filosofi hidup dari alam, dengan cara itu manusia juga sadar
keberadaan lingkungan, alam, beserta unsur biotik dan abiotik di dalamnya harus terjaga
sehingga ada kesadaran merawat lingkungan (palemahan). Selain itu, di Bali ada hari
untuk menghormati tanaman dengan mendoakan dan menghaturkan sesajen yakni saat
Tumpek Uduh agar Tuhan dan leluhur memberi berkat (Parahyangan), tanaman tetap
hidup, bermanfaat, dan manusia bisa memanfaatkannya juga untuk sarana upacara atau
diolah untuk mencari penghidupan. Keharmonisan tiga elemen itu lah yang dapat
menyebabkan kebahagiaan.

SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan interaksi penutur dengan
lingkungan fisik maupun sosial tempat mereka hidup melalui penggunaan ekspresi
metaforis bahasa Bali. Melalui penelitian ini juga diketahui adanya hubungan kuat antara
penutur dengan lingkungan fisik dan sosialnya tercermin dari penggunaan ekspresi
metaforis bahasa Bali. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya tiga dimensi logis
yang terkandung dalam ekspresi metaforis tersebut serta pengimplementasian konsep Tri
Hita Karana sehingga memengaruhi persepsi penutur terhadap lingkungan. Mengutip
kembali pernyataan sebelumnya tentang kebudayaan bukanlah artefak namun aktivitas
manusia, penggunaan aktif metafora bahasa Bali dalam hal ini metafora ekologi dalam
interaksi sehari- hari sangat diperlukan untuk mempertahankan eksistensi metaforametafora terkait lingkungan tersebut.
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