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1. Pendahuluan 
Dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya (Bush, 1973; Clore, Ortony, & Foss, 

1987; Davitz, 1969; Johnson-Laird & Oatley, 1989; Ortony, Clore, & Collins, 1988; Ortony, 
Clore, & Foss, 1987), Fussel (2002) mengatakan bahwa semua bahasa mempunyai berbagai 
strategi verbal untuk menyampaikan emosi (perasaan). Dalam bahasa Inggris misalnya 
ditemukan sejumlah ungkapan harfiah seperti irked kesal , angry marah , furious berang  dan 
metafora flipping one s lid marah , blow a gasket gusar untuk memerikan sejumlah keadaan 
emosional yang secara teori tidak terbatas. Demikian juga halnya, dalam bahasa Indonesia 
ditemukan kata-kata kesal, marah, gusar, berang dan metafora gelap mata, meremas jantung 
untuk mengungkapkan keadaan emosional yang sama. 

Bahasa digunakan penuturnya untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaannya 
dalam berbagai situasi dan tujuan komunikatif. Penutur bahasa mempunyai pilihan strategi 
apakah menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaannya secara harfiah atau metaforis, secara 
langsung atau tidak langsung atau bahkan tidak menggunakan bahasa atau memilih diam sama 
sekali. Dalam bermacam penggunaan yang demikianlah bahasa berinteraksi dengan nilai-nilai 
sosial dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat bahasa itu. Dalam masyarakat ini bahasa 
menjadi alat sosial dan kebudayaan, yang pada gilirannya menjadi latar pula bagi penggunaan 
bahasa itu sendiri. 

Makalah ini mencoba melihat bagaimana emosi, khususnya emosi MARAH, dan kebudayaan 
serentak dikonseptualisasikan dalam metafora. Bagaimanakah metafora mengonseptualisasikan 
emosi? Apakah peran kebudayaan dalam konseptualisasi ini? Secara tidak langsung pertanyaan 
ini menyiratkan bahwa emosi dan kebudayaan merupakan wujud yang berhubungan. Walaupun 
beberapa pihak mengakui emosi tidak sepenuhnya termasuk ke dalam ranah kebudayaan, 
misalnya Damasio (2000), konsep emosi menurut Wierzbicka (1999) terikat pada kebudayaan. 
Damasio (2000) sendiri pun sebenarnya secara implisit dapat ditafsirkan mengakui bahwa 
kebudayaan berperan membentuk emosi.  

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual 
Dalam beberapa kajian linguistik kognitif, persoalan bagaimana gagasan, pikiran dan 

perasaan ini dikonseptualisasikan dan diungkapkan ke dalam bahasa menjadi salah satu kajian 
yang sangat penting. Secara khusus, beberapa kajian mencoba melihat bagaimana emosi atau 
perasaan dikonseptualisasikan dalam bahasa. Kövecses (2002:20) misalnya, mengatakan bahwa 
metafora tidak hanya meliputi bahasa yang digunakan penuturnya untuk memerikan emosi 
tetapi juga metafora penting untuk memahami sebagian besar aspek konseptualisasi emosi dan 
pengalaman emosional.  

Sebelumnya, Kövecses (1986) dalam van Wolde (2007) mengatakan bahwa penutur bahasa 
mengonseptualisasikan emosi melalui metafora, metonimi, dan skenario prototipikal. Skenario 
prototipikal adalah penggunaan emosi yang terkonvensionaisasi dalam setiap kebudayaan. 
Lebih jauh dijelaskan lagi oleh van Wolde bahwa prototipe merupakan contoh  representatif 
suatu skema. Sementara itu, skenario adalah pola naratif atau rantai peristiwa yang merupakan 
isi suatu aksi, perilaku atau emosi. Dengan demikian, skenario prototopikal ialah rangkaian 
yang paling representatif dari aksi atau peristiwa dalam suatu kebudayaan yang merupakan isi 
suatu aksi, perilaku atau emosi. 

Dalam kerangka konseptual linguistik kognitif, metafora dianggap sebaga gejala pikiran 
(penalaran) bukan sekedar gejala bahasa. Sama halnya dengan kerangka konseptual dalam 
tulisan ini, yang sama-sama berdasar pada pengertian metafora dalam kerangka Lakoff-
Johnson, Kövecses (2002) menguraikan beberapa istilah dasar emosi dalam bahasa Inggris, 
yang meliputi anger kemarahan , sadness kesedihan , fear ketakutan , joy keriaan , dan love 
cinta . Selain itu, dia juga menguraikan beberapa istilah emosi lainnya, yang dianggapnya 
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kurang mendasar. Sebelumnya, dalam kaitannya dengan skenario prototipikal emosi, Kövecses 
(1986) memperkenalkan skenario MARAH sebagi berikut: 

Taraf 1: Peristiwa yang menyinggung 
Taraf 2: Kemarahan 
Taraf 3: Upaya pengendalian 
Taraf 4: Kehilangan kendali 
Taraf 5: Pembalasan  

3. Bahasa dan Kebudayaan 
Walaupun bahasa disebut sebagai  bagian dari kebudayaan, bahasa dan kebudayaan 

mempunyai hubungan timbal balik. Keduanya saling memengaruhi dalam berbagai tingkat. 
Kebudayaan memengaruhi bahasa dan bahasa berperan dalam membentuk kebudayaan. 
Beberapa ahli bahasa dan kebudayaan dari berbagai bidang ilmu memang memberikan 
pendapat berbeda tentang hubungan bahasa dan kebudayaan ini walaupun seluruhnya sepakat 
bahwa bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan atau salah satu faktor penentu 
kebudayaan. 

Pandangan klasik yang mencoba menggambarkan bagaimana hubungan bahasa dengan 
kebudayaan adalah padangan yang menganggap bahwa struktur bahasa, berdasarkan konsep 
dan kategori kebudayaan yang terpadu dalam bahasa, menentukan cara penuturnya berpikir, 
melihat dunia, dan menetukan perilakunya. Pandangan yang juga menggambarkan hubungan 
satu arah antara bahasa dengan kebudayaan ini disebut dengan pandangan deterministik, 
relativitas linguistik, atau yang lebih dikenal lagi dengan hipotesis Sapir-Whorf. Pandangan ini 
disebut relativitas linguistik karena beranggapan bahwa bahasa membentuk kebudayaan. Versi 
lunak pandangan ini adalah menganggap bahwa bahasa sebagian memengaruhi pikiran.  

Pandangan lain tentang hubungan bahasa dan kebudayaan adalah bahwa bahasa merupakan 
refleksi kebudayaan. Dalam penggunaan bahasa misalnya, penutur bahasa melakukan tindak 
ujaran yang merefleksikan nilai dan keyakinan dalam kebudayaannya. Pandangan ini dan versi 
lunak linguisti relativitas di atas pulalah yang mendasari kerangka teoretis tulisan ini.  

4. Kebudayaan dalam Metafora 
Untuk menghubungkan metafora dengan kebudayaan, Kövecses (2005) mendefinisikan 

kebudayaan sebagai seperangkat pengertian yang dimiliki bersama-sama oleh sekelompok 
masyarakat .  Pengertian yang dimiliki oleh masyarakat ini mencakup pengertian tentang gejala 
ataupun peristiwa yang berwujud fisik dan abstrak. Pengertian terhadap hal ihwal yang abstrak 
inilah yang bersifat metaforis. Pengertian ini menjadi metaforis apabila fokusnya meliputi 
wujud waktu, ruang, proses mental, emosi, nilai moral, pranata sosial dan politik. 

Metafora konseptual bahasa Inggris seperti TIME IS MONEY melambangkan kebudayaan 
yang meletakkan WAKTU sebagai sesuatu yang sangat berharga senilai UANG. Konsep ini 
menjadi nilai budaya apabila diwujudkan dalam kehidupan masyarakat bahasanya. Bahasa 
Indonesia memang mempunyai padanan metafora konseptual yang sama, yaitu WAKTU 

ADALAH UANG tetapi dalam praktiknya masyarakat bahasa Indonesia pada umumnya tidak 
menganut nilai yang dilambangkan oleh metafora ini. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa 
metafora ini merupakan metafora yang dipinjam dari bahasa Inggris, bukan asli dari bahasa 
Indonesia. Apalagi, metafora ini cenderung bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam 
peribahasa Biar lambat asal selamat

 

dan sistem nilai yang mendasari konsep WAKTU dalam 
masyarakat Indonesia. Sistem nilai WAKTU yang tergambar dalam bahasa Indonesia bersifat 
sirkular sementara dalam bahasa Inggeris bersifat linear.  

5. Emosi dalam Metafora 
Bahasa mempunyai unsur leksikal tertentu untuk mengungkapkan emosi. Dalam bahasa 

Indonesia misalnya, selain kata marah ditemukan sejumlah unsur leksikal untuk menyatakan 
konsep MARAH. Kata marah ini mempunyai makna merasa (atau rasa hati) sangat tidak senang 
(krn dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dsb); berang; gusar . Kata-kata lainnya meliputi 
berang, gusar, geram, gemas, murka, gondok, mengkal, jengkel, dongkol, sewot, solot, sebal, 
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kesal, uring-uringan, merah padam, dan rampang. Selain itu, beberapa metafora dan metonimi 
yang mengonseptualisasikan MARAH atau yang berhubungan dengan MARAH, di antaranya 
adalah darahnya mendidih; mengelus dada, gelap mata, merah padam, meremas jantung 
(perut), sakit hati, mengobor menghasut; memanaskan hati; membangkitkan marah , sempit 
alam (sempit dada) lekas marah , sempit kening mudah sekali tersinggung , senang di balik 
senang marah, jengkel , keluar tanduknya, memuntahkan kemarahan. 

Bahasa Indonesia mengenal banyak metafora MARAH. Beberapa metafora konseptual 
MARAH dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: MARAH ADALAH CAIRAN PANAS 

DALAM TABUNG: darahnya mendidih, darahnya naik; MARAH ADALAH API: marah membara, 
marah berkobar (berapi-api); MARAH ADALAH LEDAKAN: meledak marah; MARAH ADALAH 

GEJALA ALAM: marahnya sudah mereda. Selain metafora, bahasa Indonesia juga mempunyai 
sejumlah metonimi MARAH. Beberapa metonimi yang mengonseptualisasikan MARAH. WAJAH 

MERAH UNTUK MARAH: wajahnya merah padam; MATA GELAP UNTUK MARAH: mata gelap, 
gelap mata; PANAS TUBUH UNTUK MARAH: hati panas, kepala panas. 

Matsuki (1995) dalam penelitiannya tentang bahasa Jepang  membagi kemarahan dalam tiga 
taraf, yaitu perut (hara), dada (mune), dan kepala (atama). Kelihatannya kebudayaan Indonesia 
memahami kemarahan dengan cara yang hampir sama dengan kebudayaan Jepang. Dalam 
bahasa Indonesia kemarahan mengambil perwujudan bagian tubuh manusia. Berdasarkan 
metafora memuntahkan kemarahan, sakit hati, megelus dada, keluar tanduknya, atau marah 
sampai ke ubun-ubun dapat ditafsirkan bahwa kemarahan bermula di bagian perut, berlanjut ke 
dada dan memuncak di kepala.  

Perlu penelitian lebih lanjut apakah kemarahan dalam bahasa Indonesia bertingkat dalam 
jumlah tahapan yang sama dengan bahasa Jepang. Matsuki (1995) membagi tahapan ini ke 
dalam skenario prototipikal sebagai berikut: 

Taraf 1: Peristiwa yang menyinggung 
Taraf 2: Kemarahan: isi perut naik (hara) 
Taraf 3: Upaya pengendalian: mencoba menahannya dalam perut 
Taraf 4: Kemarahan meningkat: kemarahan mengisi dada (mune) 
Taraf 5: Upaya pengendalian: upaya mengendalikan kemarahan memancing rasa mual 
Taraf 6: Kehilangan kendali: kemarahan naik ke kepala (atama) 
Taraf 7: Tindakan pembalasan 
Skenario prototipikal untuk MARAH bahasa Indonesia bisa berbeda apabila dipertimbangkan 

nilai budaya kesabaran dalam kebudayaan Indonesia sehingga tahapan MARAH tidak perlu 
mencapai taraf 7. Metafora yang mewakili nilai budaya ini misalnya, mengelus dada, kepala 
dingin, meredakan kemarahan, dan sebagainya. Upaya pengendalian emosi yang berhasil 
membuat emosi MARAH berhenti sampai dada dan tidak berlanjut memuncak ke kepala 
sehingga tindakan pembalasan terhadap penyebab kemarahan urung dilakukan.  

Kemarahan bertempat di hati sehingga hati menjadi sumber metafora MARAH dalam bahasa 
Indonesia. Beberapa metafora MARAH yang menggunakan hati sebagai ranah sumber di 
antaranya hati terbakar, hati panas. Hati juga digunakan sebagai sumber metafora emosi 
lainnya seperti metafora cinta, sabar, sedih, masing-masing seperti hati bergelora, hati yang 
lapang, hati yang remuk.  

6. Penutup 
Bahasa-bahasa Nusantara menyediakan objek kajian yang menarik untuk meneliti konsep 

emosi dalam lintas sub-budaya Indonesia. Bagaimanakah masing-masing sub-budaya seperti 
kebudayaan Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, Batak, Dayak, dan sebagainya 
mengonseptualisasikan emosi ke dalam bahasa masing-masing. Bentuk penafsiran apa yang 
dapat dilakukan untuk melihat hubungan kebudayaan dengan metafora emosi ini dan banyak 
lagi pertanyaan yang menarik lainnya ang dapat diselidiki dari kekayaan kebudayaan Nusantara 
ini. Setakat ini, belum ada kajian yang mencoba menjawab pertanyaan ini.  


