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ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Pengayaan Kosakata melalui Analogi dalam Bahasa Indonesia”. Tujuannya adalah mendeskripsikan pengayaan kosakata bahasa Indonesia melalui analogi. Data yang ada diklasifikasi berdasarkan bentuk dan makna yang kemudian dianalisis untuk diketahui beberapa kemungkinan  analogi sebuah kata menurunkan kosakata baru. Yang diuraikan dalam makalah ini adalah proses pembentukan kosakata baru melalui bentuk dan  makna yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analogi memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkaya  kosakata bahasa Indonesia di antaranya analogi dengan memanfaatkan afiksasi dan unsur serapan asing.
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ABSTRACT

The title of this working paper is Analogy in Indonesian Language. The objective of this research is to describe analogy potency in enriching verb in Indonesian language. The existing data is classified based on form and meaning which is analyzed to find out some possibilities concerning analogy that results new verb. This working paper describes the formation process through form and existing meaning. This research shows that potency of word formation through analogy has  some meanings, among other, analogy by using affixation and  element of foreign absorption.
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1. Latar Belakang
Makalah ini semula hanya  berupa serpihan kalimat yang ditulis beberapa waktu yang lalu pada saat-saat penulis mengajar di BIPA Fakultas Sastra Unpad. Serpihan kalimat yang dimaksud berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang dilontarkan oleh mahasiswa  asing yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Padjadjaran. Satu di antara beberapa pertanyaan atau pernyataan itu adalah  tentang  berterima tidaknya sebuah analogi kosakata dalam penggunaan berbahasa sehari-hari. Mereka mengucapkan atau mencontohkan penggabungan kata yang tidak lazim dengan bentukan kata yang sudah ada seperti kata pramu pada pramuniaga . Dengan leluasa  dikemukakannya kata-kata lain yang merupakan analogi  kata tersebut seperti pramusopir (kondektur), pramurumah (pembantu rumah), dan pramuhotel (office boy).  Sekalipun analogi tersebut merupakan hal yang sudah sangat biasa dalam berbahasa sehari-hari, penulis merasa takbiasa dengan yang dipertanyakan mahasiswa asing tersebut. Hal itu yang menjadi kepenasaran penulis untuk  menuangkannya ke dalam bentuk makalah ini. 
Sebenarnya, bila kita kaji makna setiap kata yang dicontohkan mahasiswa asing tersebut tidaklah terlalu salah; pramusopir yang berarti pembantu sopir, pasti merujuk kepada pak kondektur. Begitu juga pramurumah dan pramuhotel yang memiliki arti umum ‘yang membantu-bantu pemilik rumah’ yaitu pembantu rumah tangga (PRT)’, dan yang membantu-bantu di hotel yakni  yang lebih dikenal dengan sebutan office boy. Hanya barangkali ditinjau dari faktor kelaziman, orang tidak biasa menggunakan sebutan pramu-  tersebut untuk leluasa menggantikan  kata pembantu. Dapat diperkirakan bila hal itu menjadi sebuah kelaziman dimungkinkan bahwa kamus bahasa Indonesia akan dipenuhi oleh deretan kata pramu- yang disandingkan dengan beratus kata lain yang sesuai dengan kepentingan. Pertanyaan yang ada dalam benak penulis adalah “apa saja kata yang dapat dikembangkan dengan analogi, yakni memanfaatkan kosakata yang sudah ada yang dimungkinkan menjadi kosakata baku bahasa Indonesia?” Tulisan ini diharapkan  dapat menyumbangkan pemikiran untuk  mendekati jawaban yang diperlukan demi pengembangan khazanah kosa kata bahasa Indonesia.  






	Analogi merupakan satu di antara beberapa cara yang dapat digunakan untuk pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Analogi adalah kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain (KBBI:2002). Jadi, menganalogikan dapat diartikan membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada; mereka-reka bentuk kata baru dengan mencontoh bentuk yang sudah ada. Konsep analogi tersebut menjadi landasan penulis dalam makalah ini dengan sedikit tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah penulis tidak hanya menganalogikan kata yang sudah ada pada bentuknya, tetapi juga pada makna terutama medan maknanya.	
	Afiksasi menurut Samsuri (1985: 190), adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks.  Afiks ada tiga macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu  di depan bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan atau prefiks. Afiks disebut sisipan (infiks) karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhiran (sufiks) terletak di akhir kata. Penelitian ini dibatasi pada prefiks yang akan diujicobakan dengan analogi  dengan beberapa kemungkinan bentukan kata.

2. Metode Penelitian
	Membuat  atau mereka-reka kata yang baru dengan mencontoh bentuk yang sudah diperlukan penganalisisan. Apalagi perekaan ini dilibatkan pula medan makna. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yakni sebuah metode yang mendeskripsikan data kata yang ada yang kemudian dianalisis berdasarkan analoginya untuk dimungkinkan tercipta kata baru.

3.  Afiksasi dalam Bahasa Indonesia
	Bahasa Indonesia bersifat aglutinasi, artinya dalam membentuk kata kerja (terutama) ditentukan oleh proses pengimbuhan. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa berafiks. Afiks inilah yang merupakan kekhasan --kalau tidak dikatakan kekayaan-- bahasa Indonesia. Data berikut menunjukkan analogi yang begitu luas dalam tataran morfologis. Dalam uraian ini penulis batasi pada prefiks me- dan se- ditambah sufiks serapan asing.








Prefiks Me-
Prefiks me- sangat produktif digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Analogi 
kata yang dilekati prefiks ini sangat variatif. Beberapa di antaranya adalah  pelekatan dengan nama tumbuhan dan bagiannya, nama warna, dan nama geografis.  
Pelekatan me- dengan nama tumbuhan, misalnya merumput. Kata merumput 
semula digunakan untuk arti ‘memakan rumput’. Istilah ini biasa dipakai untuk kuda atau kambing yang sedang makan rumput di lapang atau tempat yang berumput. 
Contoh:
	Kambing Pak Haji sedang merumput di Stadion Jalak Harupat.  Arti kalimat (1)  

yakni kambing Pak Haji sedang memakan rumput di Stadion Jalak Harupat.
Perkembangan makna kata merumput selanjutnya dipengaruhi oleh semakin 
digemarinya olahraga terutama sepakbola. Selain memiliki arti ‘memakan rumput’, makna lain merumput adalah ‘bermain sepak bola’ di lapang berumput seperti yang banyak ditulis di media massa.  Kini, istilah tersebut tidak lagi mengacu ke lapangan berumput atau tidak,berumput, tetapi yang ditekankan adalah ‘bermain sepak bola’. Contoh:
	Atep sedang merumput di Stadion Jalak Harupat. 

(2a) Atep sedang bermain sepak bola di Stadion Jalak Harupat.
	Pelekatan me- dengan nama bagian tumbuhan misalnya mengakar. Kata mengakar sudah lama dikenal masyarakat. Kata ini tidak hanya digunakan dalam bahasa tulis, tetapi juga dalam bahasa lisan. Kata mengakar memiliki arti menyerupai akar sebuah pohon yang dalam hal ini lebih mengacu kepada sifat akar yaitu ‘menjalar ke berbagai arah dengan sangat kuat mengikat’. Umumnya kata mengakar digunakan untuk kebiasaan yang sudah turun-temurun di sebuah masyarakat, seperti kepercayaan, adat, paham, tradisi, permasalahan, dan sejenisnya. 





Contoh:
	 Tradisi itu sudah mengakar di masyarakat. Kalimat (3) memiliki arti tradisi 

yang sudah turun temurun dan melekat kuat di masyarakat tersebut.
Kata yang dapat beranalogi pada kedua kata di atas, misalnya mengembang dari me+ kembang (bunga) dan membuah(kan). Adapun analogi yang masih waiting list untuk digunakan, misalnya mendahan (cabang), membatang , mendaun, dan memucuk.
Contoh:
       (4)  Perusahaan yang dirintisnya kini sudah mendahan.
       (5)  Tubuh korban pembunuhan itu kini sudah membatang.
Mendahan  (4) memiliki arti menyerupai dahan, yakni berupa anak batang yang lebih besar dari ranting. Mendahan pada kalimat (5) bermakna anak perusahaan. Adapun membatang artinya ‘menyerupai batang’. Dalam kalimat (5) membatang lebih bermakna pada sifat batang yang kaku dan keras. Jadi, tubuh mayat akibat pembunuhan itu sudah kaku. 
	Mendaun  artinya menyerupai daun. Daun merupakan simbol kehidupan yang secara umum ditandai dengan warna hijau. Jadi, mendaun dapat diartikan menjadi hidup atau memiliki semangat. 
Contoh: 	
(6) Harapan Shafa untuk bertemu dengan bapak kandungnya kini mendaun. 
	Memucuk diambil dari kata me+pucuk. Pucuk merupakan bagian tanaman yang baru muncul yang biasanya berupa tunas daun atau dahan. Pucuk melambangkan kebaruan dan kesegaran. Jadi, memucuk bermakna baru atau kembali segar. 
Contoh:
	(7) Marwa yang tadi pingsan kini mulai memucuk. Arti memucuk pada kalimat (7) adalah Marwa ‘kembali segar .
	





Di samping yang dicontohkan dengan prefiks me- di atas, analogi nama dan bagian tumbuhan dapat juga digabungkan dengan kata lain: daun pintu, daun telinga, daun jendela, daun muda atau naik daun.   Sangat dimungkinkan kata daun muda dapat dikembangkan dengan gabungan daun tua dan naik daun  menjadi turun daun. Daun muda memiliki konotasi perempuan muda. Tidak salah bila perempuan tua dianalogikan pula dengan daun tua. 
Contoh:
(8) Orang setua dia masih juga senang daun muda.
	(9) Orang setua dia, ya selayaknya pilih daun tua.
Naik daun bermakna ‘sedang menanjak/ terkenal’ biasanya berkaitaan dengan pekerjaan atau karier seseorang , sedangkan turun daun dapat dimaknai sebaliknya. 
Contoh:
	(10)  Setelah peristiwa itu karier Anang kina naik daun, sedangkan istrinya sebaliknya, mengalami turun daun. 
Pelekatan prefiks me- dengan nama warna pun sangat biasa dipakai dalam 
berkomunikasi sehari-hari. Bentukan kata menguning, menghitam, memutih, menghijau, dan memerah,sudah tidak terasa asing di telinga kita.  
Contoh:
	(11) Telinganya memerah mendengar informasi itu.
	(12) Rambutnya pun kini sudah memutih.
Memerah (11) memiliki arti ‘menjadi merah’ yang menandakan kemarahan. Ia marah mendengar informasi tersebut. Adapun memutih artinya ‘menjadi putih’ (menjadi uban). Bagaimanakah dengan analogi kata mencoklat, mengungu, atau mengabu-abu. Contoh:
	(13) Airnya mencoklat karena tercampur lumpur tanah.




	Analogi kata lain yang sering dilekati prefiks me- adalah nama istilah geografis. Nama-nama tersebut misalnya melaut, menggunung, melangit, dan membumi  yang sudah biasa digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari terutama dalam media massa. 
Contoh:
	(14)  Sampah yang takterurus menggunung di pojok kota. Sampah yang menggunung artinya sampah ditimbun menyerupai gunung karena banyaknya.
Bagaimana dengan kata mendanau, melembah, membukit, ataupun menyungai? 
Contoh:
	(15) Darah segar korban tabrak lari itu mendanau di jalan berlubang.
Kata mendanau pada kalimat (15) artinya menyerupai danau. Danau diisi oleh darah seorang korban tabrak lari. Kalimat tersebut menggunakan gaya hiperbola, yakni berlebihan.

 Prefiks se-
TBBBI (116:1988) memasukkan se- pada prefiks yang mempunyai arti  yang sama dan atau satu. Berdasarkan makna yang dikandung arti pangkalnya, prefiks se- memiliki beberapa arti, di antaranya ‘penunjuk lamanya waktu (satu waktu)’, seperti sedetik, semenit, sejam, sehari, sepekan, seminggu, sesenin, sebulan, setahun, sewindu, seabad. Dari sederet kata tersebut yang tidak biasa kita gunakan adalah analogi kata sesenin, yang dapat dikembangkan menjadi seselasa, sekamis, sejumat, dan sesabtu. Umumnya, kata-kata tersebut hanya diwakili oleh kata seminggu atau sepekan. 
Contoh:
(16) Sudah sejumat dia tidak pulang ke rumah.
Sejumat pada kalimat (16) memiliki arti tujuh hari terhitung dari Jumat hingga Jumat berikutnya. Jadi, dia tidak pulang selama tujuh hari sejak Jumat sampai Jumat saat dituturkan kalimat tersebut.
Bila kita kaji  maknanya, sah saja kalau dari Senin ke Senin dikatakan sesenin atau dari Jumat ke Jumat dikatakan sejumat sebab hitungan waktunya dimulai sejak Senin atau Jumat. Hal itu beranalogi pada kata yang  sudah biasa kita gunakan seminggu karena kita sudah terbiasa libur hari Minggu sehingga dihitung mulai hari Minggu ke Minggu. Hal ini masih bisa dikembangkan dengan mengambil contoh waktu-waktu lain. 




	Di samping bermakna penunjuk lamanya waktu yang sama, se- bermakna pula  menunjukkan ‘satu tempat atau tempat yang  sama’. Yang sudah biasa digunakan, seperti serumah, sepesawat, dan semobil. 
Contoh: 
(17) Mereka tinggal serumah.
	(18) Mereka terbang sepesawat.
	(20) Tidak biasanya Toto dan Tati berangkat ke kantor tidak semobil.
	Serumah (17) bermakna satu rumah yang sama; sepesawat (18) satu pesawat yang sama; semobil bermakna satu mobil yang sama. Dari contoh-contoh tersebut dapat beranalogi semotor ,. yang berarti ‘satu tempat ( motor) yang sama yang jarang atau belum pernah digunakan. 
Contoh:
	(21) Jen dan Jun pergi ke kampus semotor.
Begitu pula  segudang, selemari, dan  segelas yang sudah biasa dimaknai penunjuk jumlah dapat beranalogi dengan rmakna ‘yang sama’:
Contoh: 
  (22) Barang-barang Anto dan Anti disimpan segudang.
	  (23) Baju Rina dan Rini ditempatkan oleh ibu selemari.
  (24) Hamdi dan Hamdi minum segelas berdua.
	Segudang (22) bermakna ‘gudang yang sama’; selemari (23) bermakna lemari yang sama; segelas (24) bermakna gelas yang yang sama.
	Di samping itu, dapat pula dimunculkan bentukan sebibir yang memiliki arti ‘menjadi satu bibir’ sebagai analogi dari setubuh atau sebadan yang juga bermakna ‘menjadi satu tubuh atau satu badan’(melakukan hubungan suami isteri) 
Contoh:
	(25) Suami isteri yang sudah lama tidak bertemu itu tanpa rasa malu bersebibir.
Bersebibir (25) memiliki arti suami isteri tersebut berciuman dengan menggunakan bibir.

4.  Unsur Serapan Asing
	Dari sejumlah kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang berasal dari bahasa Sansakerta yang cukup up to date dan berpotensi produktif digunakan hingga saat ini. Kata-kata tersebut di antaranya adalah pra, pasca, dan swa. 




Pra yang memiliki arti sebelum merupakan bentuk terikat yang dalam penggunaannya selalu dilekatkan dengan kata lain (tidak mandiri). Analogi pra, misalnya prasejarah, prapasca, dan prabayar. Pra dalam prasejarah digunakan sejak lama, beberapa puluh 
tahun yang lalu. Prasejarah memiliki arti ‘sebelum dimulainya sejarah (ditemukannya tulisan);  prapasca  ‘sebelum dimulai perkuliahan pascasarjana’ digunakan beberapa 
tahun lalu, sedangkan prabayar ataupun pascabayar kemunculannya seiring dengan maraknya penggunaan telepon seluler beberapa tahun belakangan ini. (Prabayar dan pascabayar lebih tepat diganti dengan prapakai dan pascapakai)
Dilihat dari waktu kemunculan pemakaian kata prabayar tersebut, dapat dimungkinkan bentuk terikat pra - digunakan atau digabungkan dengan kata yang biasa digunakan sehari-hari, misalnya prasekolah, pramakan, pralahir, prapergi dan pra-pra lain. Begitu pula pemakaian bentuk terikat pasca- yang merupakan kebalikan dari pra-. Pasca- dapat menurunkan bentukan pascasarjana, pascapanen, pascalahir, pascaperang, pascabencana, dan pascabayar yang sudah biasa kita dengar. Dengan begitu, tidak salah 
bila kita pun menggunakan bentukan seperti pascamakan, pascatidur, pascaistirahat, pascaminum, pascakuliah  dan lain-lain. 
Contoh: (Seorang ibu menasihati anaknya)
	(26)  Pramakan kamu harus mandi!
(27)  Pascamandi  kamu segera makan!
(28) Prasekolah kamu harus bantu-bantu Ibu dulu! 
	Pramakan (26) artinya ‘sebelum makan’, pascamandi artinya ‘setelah mandi’  dan prasekolah (27) bermakna ‘sebelum sekolah’.  
Adapun swa yang memiliki arti sendiri dapat pula bergabung dengan kata yang biasa digunakan sehari-hari, seperti swalayan, swakelola, dan swausaha. Swa pun bisa menurunkan bentukan swabayar, swapergi, swatidur, dan swa-swa lain.
Contoh: (Seorang kakak menyuruh adiknya untuk tidak tidur di kamar kakak)
	(29) Dik, malam ini kamu harus swatidur ya!
Swatidur (29) artinya ‘tidur sendiri’.
	Di samping pengembangan kosakata dengan cara penggabungan ketiga bentuk 
kata pra, pasca, dan swa  tersebut dengan bentuk kata lain, dapat dimungkinkan pula ketiganya digunakan secara mandiri, artinya ketiganya tidak lagi merupakan bentuk terikat. 





Contoh: (Tiga orang karyawan di sebuah kantor berbicara tentang makan siang dan keberangkatanya ke Jakarta) 
(29a)  A: Anda mau makan siang sekarang? 
(29b)  B: Oh maaf, saya pasca tadi di rumah.
(29c)  C: Kalau aku  kebetulan pra karena isteri tidak masak.
	(20a)  A: Dengan siapa Anda pergi kemarin ke Jakarta?
	(20b)  B: Saya swa saja.
	Pra (8b) memiliki arti ‘sudah’, pra (8c) memiliki arti ‘belum’, sedangkan swa (9b) berarti ‘sendiri’. Ketiganya ditulis dalam bentuk bebas. Bila bentuk-bentuk tersebut dapat dilazimkan, maka akan bermunculan bentuk-bentuk lain terutama yang seranah dengan pra, pasca, dan swa seperti , dwi, tri, mala, dan tuna.


5.  Simpulan 
1.  Potensi pengembangan kosakata bahasa Indonesia melalui analogi sangat luas. 
2.  Kosakata bahasa Indonesia yang dibentuk melalui analogi masih terbatas disesuaikan dengan pemakaiannya di masyarakat.
3.  Kata yang dapat dianalogikan dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan nama tumbuhan, bagian tumbuhan, nama geografis, dan nama warna.
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