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ABSTRAK 

Widya Ningrum, Ika. 2015. Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif 

Seni Ukir Jepara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Widodo, M.Pd., Pembimbing II: Prembayun Miji Lestari, S.S., M.Hum. 

Kata kunci: bentuk, makna, seni ukir Jepara 

Seni Ukir merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung (kruwikan) 

atau bagian-bagian cembung (buledan) yang menggunakan motif tumbuhan dan 

hewan yang distilasi dengan bentuk sulur-suluran atau lunglungan. Terdapat bentuk 

satuan lingual dan makna dalam motif seni ukir Jepara. 

Bentuk dan makna satuan lingual motif-motif seni ukir Jepara banyak yang 

belum diketahui oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) 

bagaimana bentuk satuan lingual yang terdapat pada nama-nama motif seni ukir 

Jepara, 2) bagaimana makna dan fungsi yang terdapat pada nama-nama motif seni 

ukir Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsi bentuk satuan lingual 

yang terdapat pada nama-nama motif seni ukir Jepara, 2) mendeskripsi makna dan 

fungsi yang terdapat pada nama-nama motif seni ukir Jepara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan semantik. 

Wujud data penelitian ini adalah nama-nama motif seni ukir Jepara. Sumber data 

utama berupa data lisan dari wawancara. Sumber data lainnya berupa sumber tulis 

atau studi pustaka. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode padan 

dan metode agih. Metode agih menggunakan teknik bagi unsur langsung, untuk 

menganalisis bentuk nama-nama motif seni ukir Jepara. Metode padan untuk 

menganalisis makna dan fungsi dari motif seni ukir Jepara. Setelah dianalisis, hasil 

data yang disajikan berupa data informal. 

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan bentuknya motif seni ukir Jepara 

berbentuk kata dan frasa. Bentuk kata terdiri atas kata dasar dan kata turunan. Kata 

turunan berbentuk kata berafiks, kata berulang dan kata majemuk. Berdasarkan 

distribusinya motif seni ukir Jepara berbentuk frasa endosentrik atributif dan frasa 

endosentrik koordinatif. Berdasarkan kategorinya motif seni ukir Jepara berbentuk 

frasa nominal dan frasa numeralia. Berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya motif 

seni ukir Jepara berbentuk kata+kata, kata+frasa dan frasa+kata. Berdasarkan kategori 

unsur-unsurnya motif seni ukir Jepara berbentuk N+N, N+V, Num+N dan N+Num. 

Berdasarkan maknanya, motif seni ukir jepara memiliki makna leksikal, makna 

gramatikal dan makna kultural. Selain itu nama-nama motif seni ukir Jepara dapat 

diketahui pula fungsi dari nama-nama motif seni ukir Jepara. 

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah: 1) penelitian ini dapat 

dilanjutkan ke penelitian di bidang etnolinguistik sebagai sarana pelestarian budaya 

daerah, 2) penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan penelitian 

komparasi yaitu penelitian dengan membandingkan nama-nama motif yang sama 

dengan daerah lain.   
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SARI 

Widya Ningrum, Ika. 2015. Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif 

Seni Ukir Jepara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Widodo, M.Pd., Pembimbing II: Prembayun Miji Lestari, S.S., M.Hum. 

Tembung pangrunut: bentuk, makna, seni ukir Jepara. 

Seni ukir yaiku gambar hiasan kang nduweni bagiyan-bagiyan kruwikan lan 

buledan kang nggunakake motif woh-wohan lan kewan kang distilisasi kaliyan sulur-

suluran utawa lunglungan. Ana bentuk satuan lingual lan maknane ning motif seni 

ukir Jepara kang bisa disenengi masyarakat. 

Bentuk lan makna satuan lingual motif-motif seni ukir Jepara akeh kang 

durung dimangerteni dening masyarakat. Undering perkara ing panaliten iki yaiku: 

1) kepiye bentuk satuan lingual jeneng-jeneng motif seni ukir Jepara, 2) kepiye makna 

lan fungsi jeneng-jeneng motif seni ukir Jepara. Ancase panaliten iki yaiku: 1) 

njlentrehake bentuk satuan lingual jeneng-jeneng motif seni ukir Jepara, 2) 

njlentrehake makna lan fungsi jeneng-jeneng motif seni ukir Jepara. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan kualitatif lan pendekatan semantik. 

Wujud data panaliten iki yaiku jeneng-jeneng motif seni ukir Jepara. Sumber data 

utamane arupa data lisan saka wawancara. Sumber data liyane arupa sumber tulis 

utawa studi pustaka. Teknik analisis data panaliten iki nggunakake metode padan lan 

metode agih. Metode agih nggunakake teknik bagi unsur langsung kanggo nganalisis 

bentuk jeneng-jeneng motif seni ukir Jepara. Metode padan kanggo nganalisis makna 

lan fungsi motif seni ukir Jepara. Sawise dianalisis, asil data disajike arupa data 

informal. 

Asil panaliten iki yaiku adhedhasar bentuke motif seni ukir Jepara kalebu 

tembung lan frasa. Bentuk tembung kaperang dadi tembung dasar lan tembung 

turunan. Motif seni ukir Jepara kalebu tembung berafiks, tembung ulang lan tembung 

majemuk. Adhedhasar distribusine motif seni ukir Jepara kalebu frasa endosentrik 

atributif lan frasa endosentrik koordinatif. Adhedhasar kategorine motif seni ukir 

Jepara kelebu frasa nominal lan frasa numeralia. Adhedhasar satuan lingual unsur-

unsure motif seni ukir Jepara kalebu tembung+tembung, tembung+frasa lan 

frasa+tembung. Adhedhasar kategori unsur-unsure motif seni ukir jepara kalebu 

N+N, N+V, Num+N lan N+Num. Adhedhasar maknane motif seni ukir Jepara 

duweni makna leksikal, makna gramatikal lan makna kultural. Kejaba kuwi, jeneng-

jeneng motif seni ukir Jepara bisa dimangerteni fungsine saka jeneng-jeneng motif 

seni ukir Jepara. 

Saran kang bisa diandharake saka panaliten iki yaiku: 1) panaliten iki bisa 

dilanjutake ing panaliten ing bidhang etnolinguistik kanggo sarana nguri-uri budaya 

dhaerah, 2) panaliten iki bisa dikembangake kanggo bahan panaliten komparasi 

yaiku panaliten kang mbandingake jeneng-jeneng motif sing padha kaliyan dhaerah 

liyane. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ukir merupakan karya seni atau kerajinan di atas batu atau kayu, dengan 

menggunakan alat dan teknik tertentu, sehingga membentuk suatu bentuk cekung 

cembung bersambung yang estetis. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa 

mengukir merupakan proses pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan 

ketelitian untuk menyambungkan kruwikan-kruwikan yang berbentuk cembung 

dan cekung sehingga menjadi karya seni yang indah. 

Ukir merupakan karya seni yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian 

dalam proses pembuatannya. Proses pembuatan ukiran tidaklah mudah, 

dibutuhkan proses yang panjang. Proses mengukir dan memahat dimulai dengan 

membuat sketsa di atas kayu, lalu kayu dipahat dengan pahat dan pemukul. 

Beberapa istilah dalam proses mengukir yaitu, di antaranya nggetaki  „proses 

memindah motif atau garis ke benda kerja‟, ndasari „proses mencongkel bagian 

dasar agar menjadi lebih dalam‟, mbukaki „proses membentuk pahatan pada motif 

geometris, naturalis atau abstrak‟. Proses selanjutnya yaitu mbenangi „proses 

memberikan garis pada motif ukiran‟, cawen „pecahan‟ yaitu proses membentuk 

garis pada lekukan motif geometris, naturalis atau abstrak. Proses yang terakhir 

yaitu mbabari „proses merapikan atau membersihkan bagian ukiran yang belum 

sempurna‟. 
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Ukir merupakan karya seni yang memiliki ragam hias yang terdiri dari 

berbagai motif. Motif merupakan bagian terpenting dalam sebuah ukiran. Motif-

motif ukiran tercipta berasal dari karya tangan manusia sesuai dengan ide masing-

masing perajinnya. Semula motif yang tercipta berupa garis lurus, garis lengkung, 

dan sebagainya yang kemudian berkembang menjadi bermacam bentuk motif 

alam dan imajinatif. Motif alam berupa motif binatang dan tumbuhan, sementara 

motif imajinatif berupa motif berbentuk abstrak sesuai dengan pemikiran 

perajinnya. Motif ukiran berkembang sangat pesat sesuai dengan perkembangan 

di masing-masing daerah. 

Kerajinan ukir di berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di berbagai 

mancanegara. Setiap daerah memiliki motif atau corak yang berbeda, di antaranya 

yaitu motif Bali, motif Yogjakarta, motif Madura, motif Pekalongan, motif 

Cirebon, motif Surakarta, motif Semarang, motif Jepara dan motif-motif yang 

lain. Masing-masing motif ukiran yang berkembang di masing-masing daerah 

memiliki ciri khas sesuai dengan pengaruh zaman, lingkungan, kebudayaan atau 

karakter masyarakat di daerah tersebut. Demikian pula dengan motif ukir Jepara, 

memiliki ciri khasnya sendiri. Motif ukir Jepara merupakan stiliran „digayakan‟ 

dari bentuk tumbuhan yang menjalar. Motif ukir Jepara memiliki daun pokok 

„daun induk‟ berbentuk relung. Tangkai relungnya melingkar, bercabang, 

sambung menyambung dan tiap ujung relungnya berbentuk jumbai daun-daun 

krawing „cekung‟ yang dilengkapi dengan buah-buah kecil bulat. Motif ukir 

Jepara juga memiliki daun yang tumbuh bersusun dibelakang daun pokok „daun 

induk‟ dari bawah sampai atas biasa disebut endhong. Ada pula benangan 
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berbentuk garis agak tebal berbentuk timbul dan agak miring dan simbar 

berbentuk daun kecil yang tumbuh berjejer dari bawah keatas. Sedangkan cawen 

„pecahan‟ sebagai pemanis yang menambah keluwesan motif ukir Jepara. 

Motif ukir Jepara bersifat penyesuaian terhadap keselarasan dalam 

kehidupan. Ukiran di daerah pesisir menunjukkan sikap dan kepribadian yang 

lebih terbuka. Seperti halnya orang Jawa mengaitkan kehidupan dengan Tuhan 

dan menghormati nenek moyang. Dari segi agama juga mempengaruhi motif ukir 

di Jepara, di antaranya yaitu bentuk motif yang geometris mencerminkan 

keteraturan dan kepastian yang sejalan dengan pola berpikir yang tumbuh di 

dalam masyarakat. 

Motif seni ukir Jepara awalnya hanya sebatas kerajinan tangan, tetapi 

sesuai dengan perubahan seni ukir Jepara menjadi industri kerajinan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para perajin ukir Jepara. Motif Ukir Jepara awalnya 

hanya memiliki motif klasik, sekarang telah berkembang dan mengedepankan 

motif kontemporer sesuai potensi daerah Jepara, di antaranya yaitu lung-lungan, 

lung manuk, cincin mawar, flamboyan, kecubung, macan kurung dan lain-lain. 

Motif asli dari ukiran Jepara dipadukan dengan motif klasik dan kotemporer yang 

terdapat di peralatan rumah tangga di antaranya yaitu, meja, kursi, sofa, lemari, 

dipan, meja rias, kaligrafi, relief dan lain-lain. Motif seni ukir Jepara asli sudah 

terpampang di tempat-tempat umum di Jepara di antaranya yaitu terdapat di tugu 

kartini, gapura “Trus Karya Tataning Bumi”, Masjid Agung Jepara, dan tempat-

tempat strategis lainnya di Jepara. 
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Setiap motif yang tertuang di ukiran Jepara tentunya memiliki makna 

filosofinya bagi kehidupan manusia, khususnya kehidupan masyarakat Jepara. 

Namun, bagi sebagian orang yang awam tidak mengetahui nama motif dan makna 

dari motif tersebut. Konsumen penikmat dan pengguna ukiran Jepara juga belum 

tentu memahaminya. Bahkan bagi perajin ukiran tidak semua mengetahui nama 

motif dan maknanya. Karena perkembangan sekarang ini ukiran Jepara 

merupakan kebutuhan ekonomis, sehingga sebagian orang menganggap tanpa 

mengetahui nama dan maknanya pun sebuah ukiran Jepara sudah bisa dipakai dan 

dinikmati sesuai dengan fungsinya. Hal ini sangat disayangkan, karena dengan 

berjalannya waktu maka semakin banyak orang yang tidak mengetahui nama dan 

makna dari motif-motif ukir Jepara. Pada akhirnya setiap orang tidak akan 

mengenal motif ukiran, motif ukiran akan punah dan hilang dari peradaban 

zaman. Kesenian Ukir merupakan warisan kebudayaan leluhur yang harus dijaga 

dan dilestarikan. 

Ragam produk motif seni ukir Jepara dibedakan menjadi dua jenis 

kelompok, yaitu fungsional (terapan) dan non fungsional (keindahan). Ragam 

fungsional (terapan) menekankan pada nilai guna yang memiliki keterkaitan 

dengan nilai ekonomi para perajin ukiran Jepara, di antaranya yaitu lung-lungan, 

selendhang kaca, sudut mawar, angsa, prau, kipas salur dan lain-lain. Ragam 

Non Fungsional (keindahan) dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya 

saja, sehingga produk tersebut digunakan sebagai barang pajangan, di antaranya 

yaitu bothekan, macan kurung, karno tandhing, ratu shima dan lain-lain. 
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Nama-nama motif seni ukir Jepara diwujudkan dalam bunyi, suku kata, 

morfem, kata, frasa dan klausa. Salah satu motif seni ukir di Jepara yaitu lung-

lungan. Kata lung-lungan berawal dari kata dasar lung yang mengalami 

perulangan kata dan akhiran –an. Lung  berarti tumbuhan yang menjalar. Makna 

yang terkandung di dalam motif lung-lungan yaitu kesuburan tanah yang ada di 

Jepara. Contoh lain yaitu motif sudut mawar  yang terdiri dari kata dengan kata. 

Kata sudut berupa noun (kata benda) dan mawar juga berupa noun (kata benda). 

Makna yang terkandung dalam motif sudut mawar yaitu bunga yang indah dan 

wangi akan menjadi lebih indah jika berada di daerah yang dibatasi oleh dua sinar 

garis yang mempunyai pangkal yang sama. Motif sudut mawar merefleksikan 

nilai-nilai keindahan alam dan nilai bahwa dalam kehidupan manusia kita harus 

bisa memandang dari sudut manapun. 

Penelitian dengan topik bentuk dan makna nama-nama motif seni ukir 

Jepara belum pernah dikaji, akan tetapi penelitian dengan teori yang sama pernah 

dilakukan pada penelitian dengan objek kajian yang berbeda. Seni ukir Jepara 

mempunyai ciri khas dalam motifnya, yaitu gambaran kehidupan masyarakat 

Jepara dalam sejarah dan dalam perkembangan sampai saat ini. Penelitian ini juga 

merupakan langkah dalam memperkenalkan wisata budaya di daerah Jepara. 

Berdasar latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa keragaman nama-nama 

motif seni ukir Jepara memiliki ciri-ciri kebahasaan, baik dari segi bentuk  satuan 

lingual maupun makna. Penelitian ini perlu dilakukan adanya kajian khusus dari 

segi kebahasaan baik bentuk satuan lingual maupun makna semantik nama-nama 

motif seni ukir Jepara. 
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1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk satuan lingual  yang terdapat pada nama-nama motif seni 

ukir Jepara? 

1) Bagaimana makna dan fungsi yang terdapat pada nama-nama motif seni ukir 

Jepara? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi bentuk satuan lingual yang terdapat pada nama-nama motif seni 

ukir Jepara. 

2) Mendeskripsi makna dan fungsi yang terdapat pada nama-nama motif seni 

ukir Jepara. 

1.2 Manfaat Penelitian 

Manfaaat yang bisa diambil dari penelitian ini ada dua macam yaitu 

manfaat praktis dan manfaat teoretis. 

1.2.1 Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk 

satuan lingual dan makna dari motif seni ukir Jepara. 

2) Bagi pendidik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam 

penyusunan bahan ajar. 
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1.2.2 Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kegiatan pengembangan 

ilmu linguistik terutama dalam bidang semantik. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan 

lebih lanjut sebagai bahan acuan maupun pendukung untuk melakukan 

penelitian lanjutan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka menjadi landasan berkenaan dengan apakah sasaran dan 

objek penelitian telah diteliti orang lain atau belum, sehingga dapat mengetahui 

asli tidaknya suatu penelitian ilmiah. Kajian pustaka menunjukkan kelebihan dan 

kelemahan dari suatu penelitian yang sudah diteliti, sehingga dapat ditujukkan 

perbedaan antara penelitian yang sedang diteliti dan penelitian yang sudah pernah 

diteliti.  

Penelitian mengenai bentuk dan makna bahasa sudah pernah ada dan 

sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun hal tersebut masih 

sangat menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, baik penelitian yang 

bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Penelitian yang terdahulu sebagai 

perbandingan dengan Penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama 

Motif Seni Ukir Jepara diantaranya yaitu Agyem, Joe Adu, Gordon Terkpeh 

Sabutey dan Mensah Emmanuel (2014), Agyem, Joe Adu, Gordon Terkpeh 

Sabutey dan Mensah Emmanuel (2013), Yaqin (2013), Nakhanova (2013), 

Barnabas dan Peter (2013), Zainuddin (2010), Said (2005). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agyem, Joe Adu, Gordon Terkpeh 

Sabutey dan Mensah Emmanuel (2014) dengan judul “Wood Carving in the 

Akuapem Hills of Ghana: Prospects, Challenges and The Way Forward” yang 

termuat dalam International Journal Bussiness and Management Review Vol.2, 
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No.1, pp.148-177, March. Penelitian ini mengkaji tentang kayu ukiran industri di 

Akuapem Hill telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi sejumlah besar orang 

di desain dan produksi berbagai bentuk benda diukir dan artikel seperti drum, 

sosok manusia, bentuk-bentuk binatang dan benda-benda hiburan. Industri ukiran 

kayu di Akuapem Hill yang memiliki prospek dan tantangan. Kesulitan dari 

penelitian ini adalah larangan penebangan pohon oleh pemerintah Ghana. Biaya 

tinggi karena penebang kayu komersial. Kurangnya dukungan keuangan untuk 

industri ukiran kayu serta ketergantungan pada ketinggalan zaman peralatan, 

perlengkapan dan teknik dalam produksi artefak. Penelitian ini menghasilkan 

industry tradisional ukiran kayu di Akuapem Hill belum diberi perhatian oleh 

pemerintah. Beberapa hal yang mencakup biaya dan harga produk lebih tinggi 

karena kurangnya pendidikan dan orientasi yang tepat. Kayu adalah satu-satunya 

bahan baku yang yang digunakan untuk review ukiran d industri. Pemahat ukiran 

tidak mengetahui tentang langkah-langkah keamanan dan karena itu terbuka untuk 

review bahaya. Karya yang dihasilkan juga terbuka untuk review serangga karena 

kayu tidak diobati sebelum digunakan.  

 Kelebihan dari penelitian tersebut adalah penelitian menggunakan 

beberapa metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan 

wawancara dan observasi. Pada akhir penelitian dengan pengenalan intervensi 

tertentu peneliti ke pemahat di Akuapem Hill. Pengolahan kayu dan penggunaan 

teknik aditif ukiran sangat meningkatkan hasil karya ukiran. Kelemahan dari 

penelitian ini yaitu penelitian hanya mencari dan menemukan masalah yang pada 
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akhirnya masalah tersebut hanya membuat sebuah asosiasi (Aburi Industrial 

Centre) untuk menyalurkan masalah kepada pemerintah. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Bentuk dan Makna 

Satuan Lingual Motif-motif Seni Ukir Jepara, diantaranya yaitu objek materialnya 

sama sama seni ukir kayu. Pembahasan juga berkenaan dengan bentuk benda 

diukir seperti sosok manusia dan bentuk-bentuk binatang. Perbedaannya yaitu, 

pelitian tersebut membahas tentang industri ukiran kayu di Akuapem Hill yang 

memiliki prospek dan tantangan larangan penebangan pohon oleh pemerintah 

Ghana, sedangkan penelitian yang berjudul Bentuk dan Makna Satual Lingual 

Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara yaitu mengkaji tentang bentuk dan makna 

serta fungsi dari nama-nama motif seni ukir Jepara. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agyem, Joe Adu, Gordon Terkpeh 

Sabutey dan Mensah Emmanuel (2013) dengan judul “New Trends in The 

Ahwiaa Wood Carving Industry in Ghana: Implications for Art Education and 

Socio-Economic Growth” yang termuat dalam International Journal Bussiness 

and Management Review. Vo.1, No.3, pp.166-187, September. Penelitian ini 

mengkaji tentang industri ukiran kayu di Ahwiaa yang sudah dikembangkan 

meskipun produksi tetap stereotip. Tren baru dan pendekatan baru dilakukan di 

Ahwiaa. Hasil penelitian ini yaitu para peneliti menemukan bahwa alat-alat yang 

digunakan adalah pandai besi lokal yang diasah dan dipelihara dengan meminyaki 

dan menyimpannya setelah digunakan. Bahan utama adalah kayu, sebelum 

diakuisi dengan menebang pohon khusus, ukiran dibeli dari kontraktor timber.  
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 Kelebihan dari penelitian tersebut adalah penelitian menggunakan 

beberapa metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan 

wawancara dan observasi. Kelemahan dari penelitian ini yaitu penelitian hanya 

mencari dan menemukan masalah yang pada akhirnya peneliti merekomendasikan 

Sekolah Bisnis, Departemen Patung dan Seni Pedesaan Terpadu dan Industri di 

KNUST harus menyelenggarakan lokakarya untuk pemahat di Ahwiaa dan 

memperkenalkan mereka untuk mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi 

dari Ghana serta pengembangan pribadi mereka. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Bentuk dan Makna 

Satuan Lingual Motif-motif Seni Ukir Jepara, diantaranya yaitu objek materialnya 

sama sama seni ukir kayu. Pembahasan juga berkenaan dengan beberapa hal yang 

mempengaruhi berkembangnya sebuah ukiran kayu. Perbedaannya yaitu, 

penelitian tersebut membahas tentang industri ukiran kayu di Ahwiaa yang 

membutuhkan trend dan pendekatan baru untuk mengembangkan ukiran, 

sedangkan penelitian yang berjudul Bentuk dan Makna Satual Lingual Nama-

nama Motif Seni Ukir Jepara yaitu mengkaji tentang bentuk dan makna serta 

fungsi dari nama-nama motif seni ukir Jepara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yaqin (2013) dengan judul Pitutur Luhur 

sebagai Teks Kaligrafi Jawa dalam Karya Ukir Kayu. Penelitian dilakukan 

dengan tujuan untuk menciptakan bentuk kaligrafi yang berbeda dari yang telah 

ada, yaitu bentuk kaligrafi Jawa yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam ukiran 

kayu, penulis menyampaikan pesan yang ada pada kaligrafi Jawa berupa pitutur 

luhur yang baik untuk direnungkan sehingga dapat membentuk ketentraman hati 
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dalam mengarungi kehidupan. Penelitian ini menghasilkan proyek secara visual 

yaitu unsur-unsur rupa yang digunakan adalah garis-garis lurus, lengkung, raut 

geometris, warna monokromatik dan tekstur yang digunakan adalah tekstur taktil 

dan tekstur maya. 

Kelebihan dari penelitian diatas yaitu menggunakan proses stilisasi dan 

distorsi maka akan menghasilkan karya seni ukir yang berupa kaligrafi Jawa. 

Metode pembuatan proyek studi ini diwujudkan melalui cara penggunaan bahan, 

teknik dan alat ukir kayu. Prinsip-prinsip  desain yang digunakan antara lain, 

irama repetisi, keseimbangan asimetris, dominan terdapat pada kaligrafi tersebut 

dan kesatuan diperoleh dari perpaduan unsur-unsur rupa. Kelemahan dari 

penelitian ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan sebuah 

produk ukiran kaligrafi yang mempunyai makna pitutur luhur yang dapat 

dipahami masyarakat. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yaqin (2013) dengan judul 

Pitutur Luhur sebagai Teks Kaligrafi Jawa dalam Karya Ukir Kayu dengan 

penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara 

adalah sama-sama menggunakan objek penelitian tentang ukir kayu. 

Perbedaannya yaitu penelitian dengan judul Pitutur Luhur sebagai Teks Kaligrafi 

Jawa dalam Karya Ukir Kayu menciptakan sebuah produk kaligrafi Jawa yang 

mempunyai makna pitutur luhur, sedangkan penelitian Bentuk dan Makna Satuan 

Lingual Nama-nama Motif  Seni Ukir Jepara menghasilkan analisis ukiran kayu 

dengan kajian bentuk dan makna. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nakhanova (2013) dengan judul 

“Lexical-Semantic Analysis of the Ancient Turkic Place Names” yang termuat 

dalam World Applied Science Journal. 26 (4): 475-483. Penelitian dilakukan 

dengan tujuan menyajikan data baru pada sejarah kuno, sistem politik-sosial, 

wilayah yang dihuni dan bahkan mentalitas melalui analisis semantik nama 

tempat periode Turki kuno. Penelitian ini menghasilkan pelaku pencalonan nama-

nama tempat kuno, asal nama-nama tempat kuno yang berfungsi sebagai fitur 

dihubungkan dengan psikologis dan sosial ekonomi serta faktor sejarah. Hasil 

analisis berupa toponim yang terdiri dari warna kode, karakteristik geografis, dan 

toponim yang terdiri dari angka. Metode ilmiah linguistik dan umum diterapkan 

untuk melakukan sistematisasi dan mendefinisikan kelas semantik dari nama 

tempat kuno. 

Kelebihan dari penelitian diatas yaitu menggunakan metode ilmiah 

linguistik dan umum, sehingga dapat dilakukan sistematisasi dan kelas semantik 

dari nama tempat kuno bisa terdefinisi. Penelitian ini juga menggunakan metode 

klasifikasi prinsipal umum untuk pembentukan tempat nama pada periode kuno 

tertentu. Kelemahan dari penelitian ini adalah membutuhkan waktu yang panjang 

untuk melakukan penelitian dengan membedakan kelompok leksikal-semantik, 

diantaranya yaitu deskriptif toponim, etnotoponim, antropotoponim yang sangat 

rumit. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nakhanova (2013) dengan 

penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara 

adalah analisis semantik untuk mencari makna dari nama-nama sebuah objek 
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kajian penelitian. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan objek 

kajian nama-nama tempat kuno di Turki, sedangkan penelitian Bentuk dan Makna 

Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara menggunakan objek kajian 

nama-nama motif seni ukir Jepara. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Barnabas dan Peter (2013) dengan 

judul “A Morphosemantic Analysis Of The Kamue Personal Names” yang 

termuat dalam International Journal of English Language and Linguistics 

Research. Vol.1 No.2, pp 1-12, September. Penelitian ini menunjukkan Kamuə  

diperiksa untuk menunjukkan kamue (kamu ə) norma-norma dan nilai-nilai 

seperti yang diungkapkan pada pola penamaan mereka. Hasil dari penelitian ini 

yaitu The Kamue Personal Names diklarifikasi menjadi tiga jenis, yaitu nama-

nama urutan kelahiran menunjukkan kelahiran seseorang, posisi, jenis kelamin, 

nama mendalam, keadaan seputar kelahiran anak dan nama kembar. Analisis 

morfosemantik nama-nama pribadi kamu  didasarkan pada formasi struktural 

sebagai kategorisasi mereka dibuat sesuai dengan bagian pidato kata milik, ini 

tergantung pada komponen struktural mereka yang membawa keluar mereka fitur 

morfologi dan semantik. 

Kelebihan dari penelitian tersebut adalah menggunakan komponen 

struktural  seperti berbasis nomina senyawa, senyawa berbasis kerja, senyawa 

berbasis preposisi, berdasarkan hubungannya  senyawa, senyawa berbasis 

adverbial dan senyawa berbasis kata sifat dan sub-kategori mereka juga 

diidentifikasi dalam nama yang tepat. Makna pribadi asli juga disediakan sebagai 

tanda budaya dan tradisi. Kekurangan dari penelitian ini yaitu sampel yang 
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digunakan hanya 128 nama untuk laki-laki dan perempuan. Data yang diambil 

juga hanya berasal dari penutur yang dipilih dari 12 desa. Jadi sampel dan data 

yang dianalisis kurang valid karena hanya pada desa terpilih saja. 

Persamaan dari tersebut dengan penelitian dengan judul Bentuk dan 

Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara yaitu bentuk dan 

satuan lingual bahasa yaitu morfologi dan kajian makna semantik atau biasa 

disebut morfosemantik. Perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan objek 

kajian nama pribadi dari kamuə sedangkan penelitian dengan judul Bentuk dan 

Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara menggunakan objek 

kajian penelitian motif seni ukir Jepara. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zainuddin (2010) dengan judul 

Galeri Seni Ukir Jepara sebagai Wadah Representasi dan Sarana Pelestarian 

Seni Ukir dan Kerajinan Jepara dengan Pendekatan pada Arsemiotika. Penelitian 

dilakukan dengan tujuan memajang atau memamerkan karya seni budaya berupa 

ukiran karya masyarakat Jepara yang berfungsi sebagai wadah, gambaran dan 

sarana  pelestarian melindungi dan menjaga karya ukir masyarakat Jepara. 

Penelitian ini menghasilkan galeri seni ukir yang direncakan, pengelolaan, 

kegiatan galeri seni ukir, pelaku kegiatan dan materi galeri. Analisa menggunakan 

analisa pendekatan peruangan, analisa pemilihan lokasi, analisa pendekatan 

arsitektur bangunan, analisa pendekatan sistem bangunan.  

Kelebihan dari penelitian diatas yaitu menggunakan konsep besaran ruang, 

konsep lokasi dan tapak, konsep pendekatan arsitektur bangunan dan konsep 

sistem bangunan. Kelemahan dari penelitian ini adalah membutuhkan waktu yang 
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panjang untuk melakukan penelitian tersebut karena proses perencanaan dan 

perancangan galeri seni ukir Jepara sangat rumit. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2010) dengan judul 

Galeri Seni Ukir Jepara sebagai Wadah Representasi dan Sarana Pelestarian 

Seni Ukir dan Kerajinan Jepara dengan Pendekatan pada Arsemiotika dengan 

penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara 

adalah sama-sama menggunakan objek penelitian seni ukir Jepara. Perbedaannya 

yaitu penelitian dengan judul Galeri Seni Ukir Jepara sebagai Wadah 

Representasi dan Sarana Pelestarian Seni Ukir dan Kerajinan Jepara dengan 

Pendekatan pada Arsemiotika menggunakan pendekatan semiotik, sedangkan 

penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Motif Seni Ukir Jepara 

menggunakan pendekatan semantik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Said (2005) dengan judul “Timber 

Species in Malay Wood Carving” yang termuat dalam Proceedings of the 

International Seminar Malay Architecture as Lingua Franca. Penelitian ini 

mengkaji kriteria yang digunakan oleh pengrajin Melayu dalam memilih spesies 

kayu untuk ukiran mereka yang berupa arsitektur kayu, perahu dan kano, gagang 

dan sarung senjata, alat musik dan peralatan yang dihiasi dengan motif ukiran 

flora, kaligrafi, geometri, fauna dan fitur kosmik. Penelitian ini menghasilkan 

informasi bahwa pemahat kayu Melayu memilih jenis kayu dengan beberapa 

faktor yaitu : a) ketersediaan kayu, b) fisik karakteristik dan daya tahan, c) 

keyakinan spiritual pengrajin terhadap spesies kayu. Hasil penelitian tersebut 

menandakan identitas arsitektur regional serta pola gaya dari pengrajin Melayu 
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menuju arsitektur, pengabdian kepada Tuhan dan kontribusi kepada masyarakat 

untuk memahami signifikan kerajinan, salah satu harus menyelidiki bentuk 

fisiknya dalam hal motif, bentuk pokok dan layout.   

 Kelebihan dari penelitian tersebut adalah penelitian menggunakan 

beberapa metode diantaranya: a) review laporan diperoleh dari arsip Universiti 

Teknologi Malaysia, b) wawancara dengan pengukir kerajinan yang kecil dan 

rumit, c) wawancara dengan pengasuh atau penduduk, dan d) literatur tentang 

spesies kayu dari arsip Research Institute Malaysia tentang klasifikasi kayu dan 

karakteristiknya. Kelemahan dari penelitian ini yaitu selain jenis kayu, estetika 

dari seni ukir kayu tidak diperhatikan. Jika jenis kayu dan estetika ukiran juga 

diperhatikan, akan menghasilkan hasil ukiran yang bernilai jual tinggi. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Makna Satuan Lingual 

Motif-motif Seni Ukir Jepara, diantaranya yaitu objek materialnya sama sama seni 

ukir kayu. Pembahasan juga berkenaan dengan peralatan peralatan yang dihiasi 

dengan motif ukiran flora, kaligrafi, geometri, fauna. Perbedaannya yaitu, 

penelitian diatas membahas tentang jenis kayu yang baik yang digunakan untuk 

menciptakan sebuah ukiran, sedangkan penelitian yang berjudul Bentuk dan 

Makna Satual Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara yaitu mengkaji tentang 

bentuk dan makna serta fungsi dari nama-nama motif seni ukir Jepara. 

2.2 Landasan Teoretis  

Landasan teori yang digunakan pada penelitian Bentuk dan Makna Satuan 

Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara yaitu (1) teori bentuk, (2) teori 



18 
 

  
 

satuan lingual, (3) teori makna, (4) teori  jenis makna, (5) teori seni ukir (6) teori 

fungsi. 

2.2.1 Bentuk  

Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme. Linguistik strukturalis 

mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki 

bahasa. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-

pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak 

Linguistik Modern yaitu Ferdinand de Saussure (dalam Chaer 1994:346). 

Pandangan tersebut dimuat dalam bukunya Course de Linguistique Generale 

berisi mengenai beberapa konsep. Salah satu konsep diantaranya yaitu perbedaan 

signifiant dan signifie. 

Ferdinand de Saussure (dalam Chaer 1994:348) mengemukakan teori 

bahwa setiap tanda atau tanda linguistik (signe atau signe linguistique) dibentuk 

oleh dua komponen yang tidak terpisahkan, yaitu komponen signifiant dan 

komponen signifie. Signifiant merupakan citra bunyi atau kesan psikologis bunyi 

yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifie merupakan pengertian atau 

kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Signe sama dengan „kata‟; signifie 

sama dengan „makna‟; dan signifiant sama dengan „bunyi bahasa dalam bentuk 

urutan fonem-fonem tertentu‟. 

Tahun 1923 muncul buku The Meaning of Meaning karya Ogden dan 

Richard (dalam Djajasudarma 2009:3) yang menekankan pada tiga unsur dasar 

yang biasa disebut segitiga makna, yakni kata (lambang), makna (konsep atau 
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reference) dan sesuatu yang diacu (referen). Berdasarkan teori ini, hubungan 

simbol dan referent (acuan) melalui hubungan tidak langsung.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian 

ini menggunakan teori Ferdinand De Saussure yaitu hubungan antara komponen 

signifiant (yang mengartikan) dan komponen signifie (yang diartikan). Hubungan 

antara signifiant dan signifie bersifat arbitrer atau sembarang saja. Signifiant 

bersifat linier, unsur-unsurnya membentuk satu rangkaian (unsur yang satu 

mengikuti unsur lainnya). 

2.2.2 Pengertian Satuan Lingual 

Satuan Lingual adalah wujud dari satuan bahasa yang berupa satuan 

fonologi, satuan gramatikal dan satuan leksikal. Bentuk satuan-satuan bahasa 

diantaranya (1) kata, dan (2) frasa. 

2.2.2.1 Kata Satuan Lingual Bebas  

Kata adalah satuan bahasa terkecil di dalam tata kalimat. Kata dapat 

berubah bentuknya karena diubah oleh penutur-penuturnya (Sudaryanto 1991:15). 

Kategori kata umum diantaranya yaitu verba (kata kerja), adjektiva (kata sifat), 

nomina (kata benda), dan adverbial (keterangan). Kategori kata khusus 

diantaranya yaitu pronominal (kata ganti), numeralia (kata bilangan), kata tugas, 

dan interjeksi (kata seru). 

Menurut Sudaryanto (1991:77) kategori kata mempunyai beberapa ciri pokok 

yaitu: 

a. Verba, terdiri dari berbagai macam gabungan morfem, verba berfungsi sebagai 

predikat dan selalu didampingi oleh subyek. 
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b. Adjektiva, secara sintaksis memiliki fungsi verba sebagai predikat atau kata 

yang berfungsi memodifikatori atau menyifati nomina. 

c. Nomina, dapat berangkai dengan adjektiva, nomina, verba, pronominal, dan 

cenderung mengisi subjek, objek, pelengkap. 

d. Adverbia, dapat berangkai dengan adjektiva, nomina, verba, pronominal, dan 

cenderung mengisi subjek, objek, dan pelengkap. 

Menurut Wedhawati dkk (2005:40) Proses pembentukan kata diantaranya 

yaitu (1) afiksasi, (2) pengulangan, (3) pemajemukan. 

(1) Afiksasi 

Afiksasi adalah proses perangkaian afiks pada bentuk dasar. Berdasarkan 

distribusi afiks pada bentuk dasar, proses afiksasi dapat diprinci kedalam empat 

jenis, yaitu (a) prefiksasi, proses perangkaian afiks di sebelah kiri bentuk dasar. 

(b) sufiksasi, proses perangkaian afiks di sebelah kanan bentuk dasar. (c) infiksasi, 

yaitu proses penyisipan afiks pada bentuk dasar. (d) konfiksasi, yaitu proses 

perangkaian sebagian afiks di sebelah kiri atau penyisipan sebagian afiks pada 

bentuk dasar yang disertai dengan perangkaian sebagian afiks yang lain di sebelah 

kanan bentuk dasar secara serempak. 

(2) Pengulangan 

Pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang 

keseluruhan atau sebagian bentuk dasar. Berdasarkan cara pengulangan bentuk 

dasar, pengulangan dapat dibedakan menjadi empat kriteria yaitu pengulangan 

seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan sebagian, pengulangan kombinasi 

dengan proses pembubuhan afiks dan pengulangan dengan perubahan fonem. 
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(3) Pemajemukan 

Pemajemukan adalah proses perangkaian dua bentuk dasar atau lebih 

menjadi sebuah kata, yaitu kata majemuk. Bentuk dasar itu dapat berwujud 

morfem tunggal atau kompleks. Bentuk dasar tunggal dapat berwujud morfem 

asal, morfem pangkal, atau morfem unik. 

2.2.2.2 Frasa  

Menurut Sudaryanto (1991:15) Frasa adalah satuan gramatikal yang 

berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif atau disebut juga gabungan kata 

yang mengisi satu fungsi di dalam kalimat. 

Menurut Wedhawati dkk (2005:35) Frasa adalah satuan gramatikal 

nonpredikatif, terdiri atas dua kata atau lebih, dan berfungsi sebagai konstituen di 

dalam konstruksi yang lebih besar. Berdasarkan ada atau tidaknya perentangan 

atau perangkaian dua frasa atau lebih, frasa dapat digolongkan menjadi (1) frasa 

simpleks, yang berarti frasa yang belum dikenai perentangan atau perangkaian dan 

(2) frasa kompleks yang berarti frasa hasil perentangan ke kiri dan atau ke kanan, 

atau hasil perangkaian dua frasa atau lebih, dengan atau tanpa konjungsi. 

Frasa dibedakan berdasarkan distribusinya menjadi dua, yaitu frasa 

eksosentrik dan frasa endosentrik. Frasa eksosentrik yaitu frasa yang 

komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan 

keseluruhannya. Frasa eksosentrik yaitu frasa yang komponennya tidak 

mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Frasa 

endosentrik yaitu frasa yang salah satu unsurnya menggantikan kedudukan 
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keseluruhannya. Frasa endosentrik dibagi menjadi tiga, yaitu frasa endosentrik 

atributif, frasa endosentrik koordinatif, dan frasa endosentrik apositif. 

(1) Frasa Endosentrik Atributif 

Frasa Endosentrik Atributif adalah frasa yang salah satu unsurnya 

mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada unsur lainnya. Unsur yang lebih 

tinggi biasa disebut unsur inti atau unsur pusat, sedangkan unsur yang lainya 

disebut unsut atributif atau unsur pembatas. 

(2) Frasa Endosentrik Koordinatif 

Frasa Endosentrik Koordinatif adalah frasa yang memiliki dua unsur pusat 

atau lebih yang masing-masing berdistribusi paralel dengan keseluruhan frasa 

yang dibentuk. Dilihat dari bentuknya, frasa endosentrik koordinatif dibagi 

menjadi frasa endosentrik koordinatif aditif, alternatif dan adversatif. Frasa 

endosentrik koordinatif aditif adalah frasa yang antara unsur pusatnya dapat 

disisipi kata lan, karo, sarta dan unsur penambah lainnya. Frasa endosentrik 

koordinatif alternatif adalah frasa yang antara unsur pusatnya dapat disisipi kata 

utawa lan apa. Frasa endosentrik koordinatif adversatif adalah frasa yang antara 

unsur pusatnya dapat disisipi kata nanging. 

(3) Frasa Endosentrik Apositif 

Frasa Endosentrik Apositif adalah frasa yang unsur-unsurnya memiliki 

makna yang sama. Unsur langsung sebagai unsur pusat, sementara unsur lainnya 

berfungsi sebagai penjelas.  

Berdasarkan kategorinya frasa dibedakan menjadi enam, yaitu frasa 

verbal, frasa nominal, frasa adjektival, frasa numeralia, frasa adverbial, dan frasa 
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preposisional. Struktur frasa berdasarkan satuan lingual unsur-unsur dalam bahasa 

Jawa yaitu (1) kata + kata, (2) kata + frasa, (3) frasa + kata, (4) frasa + frasa, (5) 

kata + klausa, (6) frasa + klausa. Struktur frasa berdasarkan kategori dalam bahasa 

Jawa yaitu (1) N+N, (2) N+V, (3) N+Adj, (4) N+Adv, (5) N+Num, (6) N+Pr, (7) 

V+V, (8) V+Adv, (9) Pron+Adv, (10) Adj+Adj, (11) Adj+N, (12) Adj+Adv, (13) 

Num+N, (14) Adv+Adv, (15) Pr+N, (16) Pr+Pron, (17) Artikulasi+N, (18) 

N+Konj, (19) Pron+Konj dan (20) kata bantu predikat+V. 

2.2.3 Pengertian makna 

Kajian makna lazim disebut “semantik” (Inggris : semantics). Kata 

semantik berasal dari bahasa Yunani sema (nomina) „tanda‟ atau „lambang‟, yang 

verbanya semaino „menandai‟ atau „melambangkan‟. Tanda atau lambang ini 

dimaksudkan sebagai tanda linguistik (Prancis : signe linguistique). Menurut 

Ferdinand de Saussure (dalam Sudaryat 2008:208), tanda bahasa itu meliputi 

signifiant „penanda‟ dan signifie „petanda‟. 

Sebagai istilah, kata semantik digunakan untuk bidang linguistik yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda atau lambang-lambang dengan hal-hal 

yang ditandainya, yang disebut makna atau arti. Dengan kata lain, semantik 

adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti, asal-usul, 

pemakaian, perubahan dan perkembangannya. 

Bloomfield (dalam Sudaryat 2008:208) menyinggung masalah makna. 

Misalnya, menyebut fonem sebagai unsur bahasa yang berfungsi sebagai pembeda 

makna kata. Hocket (dalam Sudaryat 2008:208) menyebut semantik sebagai salah 

satu subsistem bahasa selain subsistem lainnya, seperti gramatikal, fonologi, 
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morfofonemik dan fonetik. Chomsky (dalam Sudaryat 2008:208) menjelaskan 

bahwa semantik merupakan salah satu komponen tata bahasa.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian makna diatas antara lain, 

makna adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari tentang makna atau 

arti, bisa juga berarti pengertian yang dimiliki oleh setiap kata. Pendekatan 

semantik sebagai pendekatan untuk mencari atau menemukan sebuah makna atau 

arti dalam suatu satuan bahasa.  

2.2.4 Jenis makna 

Bahasa (Chaer 1994:289) digunakan untuk berbagai kegiatan dan 

keperluan dalam kehidupan bermasyarakat, maka makna bahasa itu pun menjadi 

bermacam-macam bila dilihat dari segi atau pandangan yang berbeda. Jenis 

makna adalah berbagai ragam makna yang terdapat dalam sebuah bahasa yang 

menunjukkan adanya perbedaan makna. Berbagai nama jenis makna telah 

dikemukakan dalam berbagai buku linguistik atau semantik, diantaranya yaitu 

sebagai berikut. 

a. Makna leksikal 

Makna leksikal (Chaer 2007) adalah makna leksem, makna butir leksikal 

(lexical item), atau makna yang secara inhere nada dalam butir leksikal itu. Makna 

leksikal (Sudaryat 2008:22) adalah makna unsur-unsur bahasa (leksem) sebagai 

lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Makna ini dimiliki unsur bahasa  

terlepas dari penggunaan atau konteksnya.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas, makna 

leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks 
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apapun. Makna leksikal juga bisa berarti makna yang sebenarnya, makna yang 

sesuai dengan hasil observasi indra manusia, atau makna apa adanya. 

b. Makna gramatikal  

Makna gramatikal (Chaer 1994:290) merupakan makna yang dimiliki kalau 

terjadi proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi atau 

kalimatisasi. Makna gramatikal (Sudaryat 2008:34) adalah makna struktural yang 

muncul akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal 

yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dengan morfem dalam kata, kata 

dengan kata lain dalam frasa atau klausa, dan frasa dengan frasa dalam klausa atau 

kalimat. 

c. Makna Kognitif atau Makna Denotatif 

Makna Kognitif atau Makna Denotatif (Djajasudarma 1993:9) merupakan 

makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia 

kenyataan. Makna kognitif adalah makna yang lugas dan apa adanya. Menurut 

Chaer (1994:292) makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna 

sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Jadi, makna denotatif ini 

sebenarnya sama dengan makna leksikal. 

Kesimpulan dari pengertian diatas, makna kognitif atau makna denotatif 

adalah makna yang sebenarnya dan menunjukkan adanya hubungan antara konsep 

dengan dunia kenyataan. 

 

 

 



26 
 

  
 

d. Makna Konotatif  

Makna konotatif adalah makna lain yang „ditambahkan‟ pada makna 

denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang 

yang menggunakan kata tersebut.  

e. Makna Idiomatik 

Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari 

makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Makna 

idiomatik adalah makna leksikal yang terbentuk dari beberapa kata-kata yang 

disusun dengan kombinasi kata lain dapat pula menghasilkan makna yang 

berlainan. 

f. Makna Kultural 

Semantik kultural (cultural semantics) yaitu makna yang dimiliki bahasa 

sesuai dengan konteks budaya penuturnya. Konsep makna kultural ini 

dimaksudkan untuk lebih dalam memahami makna ekspresi verbal maupun 

nonverbal suatu masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengetahuan 

(cognition system) terkait pola-pikir, pandangan hidup (way of life), serta 

pandangan terhadap dunia (world view) suatu masyarakat. 

Istilah lain dalam memaknai budaya dinyatakan oleh Pelawi (2009:149) 

dengan teori makna sosio-budaya. Makna sosio-budaya sangat erat kaitannya 

dengan kultur budaya dan hubungan sosial di masyarakat. Makna tersebut bisa 

muncul karena budaya masyarakat setempat dan hanya menjadi khas suatu budaya 

daerah tertentu. 
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Dari uraian jenis makna diatas, yang dapat dimasukkan dalam penelitian 

Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara yaitu 

makna leksikal, makna gramatikal, makna denotatif dan konotatif, dan makna 

kultural atau sosio-budaya. 

 

2.2.5 Motif Seni Ukir 

Menurut Sunaryo (2009:14) Motif merupakan unsur pokok sebuah 

ornamen. Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ornamen dapat dikenali, 

sebab perwujudan motif umumnya merupakan gubahan atas bentuk-bentuk di 

alam atau sebagai representasi alam yang kasatmata. Akan tetapi, adapula yang 

merupakan hasil khayalan semata, karena itu bersifat imajinatif, bahkan karena 

tidak dapat dikenali kembali, gubahan-gubahan suatu motif kemudian disebut 

bentuk abstrak. 

Seni ukir adalah seni pahat. Mengukir adalah memahat, menoreh, 

menggores, yang dilakukan pada berbagai media dengan alat tajam. Seni ukir atau 

ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung (kruwikan) dan 

bagian-bagian cembung (buledan) yang menyusun suatu gambar yang indah. 

Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni 

membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain.  

Menurut Dalidjo dan Mulyadi (1983:50) Pada ornamen corak Jepara 

penggunaan motif, baik tumbuh-tumbuhan maupun dirangkai dengan motif 

hewan. Bentuknya menjalar yang berbatang dan beranting halus ramping. Gerak 

tumbuhnya melingkar-lingkar secara gemulai. Batang beruas yang ditumbuhi 

trubusan atau tangkai bergelung yang berakhir dengan bunga atau daun. Daunnya 
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tergolong jenis bertulang jari dengan pecahan pada setiap jarinya dan masing-

masing berujung runcing. Sebagian juga berbentuk ulir. Secara keseluruhan 

ornamen bercorak Jepara tampak ramping, ringan dan lemah gemulai. Menurut 

Prayitno, Seni Ukir Jepara dibedakan menjadi dua jenis kelompok yaitu 

fungsional (terapan) dan non fungsional (keindahan).  

2.2.6 Penamaan 

Kata “nama” dalam bahasa Sansekerta, “onoma” dalam bahasa Yunani, 

dan “nomen” dalam bahasa Latin mempunyai pengertian yang sama, yaitu 

„reputasi seseorang‟ (Esfehani, 2011: 2). Penamaan tidak hanya digunakan untuk 

seseorang saja. Nama dapat digunakan pula untuk hal lain, salah satunya 

digunakan untuk penamaan tempat wisata.  

Penamaan merupakan elemen penting dalam pemasaran (Chan dan Yue 

2001: 103; Li dan Nader 2003: 227; Fox 2011: 70; Alserhan dan Zeid 2012: 332; 

Hsu dan Fang 2013: 188). Hofmann dalam Widodo (2013:82) menjelaskan bahwa 

penamaan dipahami dan disebut oleh seseorang untuk mengenali seseorang atau 

sesuatu (lihat pada Bart et al. 1997: 305; cotton et al. 2008: 19; Mase 2009: 316; 

Widodo 2013a: 82). Fox (2011: 65) menjelaskan lebih rinci bahwa penamaan 

digunakan untuk meningkatkan daya tarik, identitaskan atau menggambarkan 

akan sesuatu, meningkatkan sebuah reputasi, mengenalkan sebuah budaya, dan 

gambaran dari harapan seseorang.  

Sebuah nama mampu memberikan kontribusi terhadap kesuksesan ( Chan 

Yue 1997: 227; Villar et al. 2012: 346). Kesuksesan tersebut dapat mudah diraih 

dengan pemberian nama yang baik. Berry et al. dalam Turkey dan Patrick 
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(1995:44) menyebutkan bahwa penamaan yang baik memiliki empat sifat yaitu: 

khas, relevan, mengesankan dan fleksibel. 

Penggunaan nama merupakan penerapan bahasa yang dipengaruhi budaya 

masyarakat baik dari segi kepercayaan, nilai-nilai, maupun aturan. Sebuah nama 

maupun mengidentifikasi etnik tertentu ( lihat Bart el al. 1997: 299; Meij 2010: 

349; Widodo dan Supana, 2015: 131). Selain itu, penamaan akan mempengaruhi 

sikap seseorang dalam hal ini loyalitas dan komitmen terhadap sesuatu (Kollmann 

dan Christina 2007: 350; Alserhan dan Zeid 2012: 331).  

Berdasarkan penjelasan mengenai penamaan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penamaan digunakan untuk identitas yang diharapkan dapat memberikan 

motivasi sesuai dengan nama yang digunakan. Misalnya, penamaan Slamet 

diharapkan mendapatkan keselamatan maupun memberikan memberikan 

keselamatan untuk yang lainnya. Penamaan dapat pula berupa hasil afiksasi, 

singkatan atau akronim, maupun penggabungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan 

secara teoretis dan pendekatan secara metodologis. Pendekatan teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan morfosintaksis dan semantik. 

Pendekatan morfosintaksis digunakan untuk meneliti bentuk dan satual lingual 

yang terdapat pada motif-motif seni ukir Jepara, sedangkan pendekatan semantik 

digunakan untuk meneliti makna-makna yang terkandung dalam motif-motif seni 

ukir Jepara. 

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan metodologis adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) (dalam Muhammad 

2011:30) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Muhammad (2010:23) menyebutkan bahwa 

salah satu fenomena yang dapat menjadi objek penelitian kualitatif adalah 

peristiwa komunikasi atau berbahasa karena peristiwa ini melibatkan tuturan, 

makna semantik tutur, orang yang bertutur, maksud yang bertutur, situasi tutur, 

peristiwa tutur, tindak tutur dan latar tuturan.  

Ditinjau dari segi kedalaman analisis datanya, penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif. Deskriptif (Muhammad 2011:34) adalah sifat data penelitian 

kualitatif. Wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian. Data yang deskriptif 
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dihasilkan dari transkrip (hasil) wawancara, catatan lapangan melalui pengamatan, 

foto-foto, video-tape, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi yang 

lain. Artinya penelitian ini merupakan deskriptif atas bentuk dan makna satuan 

lingual nama-nama motif seni ukir Jepara. Alasan pemilihan pendekatan ini 

adalah karena data yang diambil bukan dalam bentuk angka, tetapi berupa bentuk 

dari satuan lingual dan motif dari satuan lingual nama-nama motif seni ukir 

Jepara. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dan Sumber data merupakan komponen penting dalam penelitian ini. 

Wujud data dalam penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Motif-motif Seni 

Ukir Jepara adalah nama-nama motif seni ukir Jepara. Wujud sumber data dalam 

penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Motif-motif Seni Ukir Jepara adalah 

sumber lisan dan tertulis. Sumber data lisan diperoleh dari informan. Informan 

adalah orang yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalah 

yang akan diungkap oleh peneliti. Informan penelitian ini adalah perajin ukir yang 

ada di kabupaten Jepara, seniman ukir Jepara, guru dan dosen yang mengajar mata 

pelajaran seni ukir di Jepara. Berikut adalah informan sebagai salah satu sumber 

data inti dari penelitian ini. 

1) Afif, pemilik qimo atau rumah kartini Jepara. Beliau lulusan Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta dan sudah lama berkecimpung di dunia seni, terutama 

seni ukir Jepara.  

2) Bapak Na‟am, dosen tata busana Universitas Negeri Semarang dan 

Universitas Nahdlatul Ulama Jepara di jurusan desain produk. Beliau asli 
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Jepara dan beliau dianggap mengerti dan memahami tentang motif seni ukir 

Jepara.  

3) Bapak Karsono, perajin seni ukir Jepara lulusan SMK N 2 Jepara jurusan Seni 

ukir dan sudah berkecimpung 25 tahun di dalam dunia kerajinan seni ukir 

Jepara. 

4) Bapak Gunawan, tenaga pendidik yang melakukan penelitian tentang ornamen 

mantingan atau berkaitan dengan seni ukir Jepara pada zamannya. 

5) Bapak Suhali, tenaga pendidik seni ukir di SMK N 2 Jepara. Beliau juga aktif 

sebagai pengurus Lembaga Pelestari Seni Ukir Jepara. 

6) Bapak Hadi, Ketua Lembaga Pelestari Seni Ukir Jepara. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Faktor yang menentukan keberhasilan suatu penelitian terletak pada teknik 

yang digunakan dalam menggarap penelitian tersebut. Ada tiga metode yang 

diterapkan oleh penelitian kualitatif, sebagai berikut. 

3.3.1 Pengamatan/ Observasi 

Penelitian Bentuk dan Makna Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi yang berarti mengamati secara 

langsung objek fisik agar mendapatkan data yang objektif. Pengamatan yang 

dilakukan mendatangi langsung tempat-tempat yang menjadi objek penelitian di 

antaranya yaitu Sentra Seni Relief Senenan, Sentra Patung Mulyoharjo, Kampung 

Sembada Ukir Petekeyan.  
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3.3.2 Wawancara 

 Penelitian Bentuk dan Makna Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Peneliti melakukan 

penelitian dengan cara meminta keterangan atau jawaban secara langsung kepada 

responden. Pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu  pertanyaan dibuat secara terperinci 

dibuat dalam bentuk daftar ceklist dan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Jadi, 

pedoman wawancara terstruktur tersebut bisa menjadi berkembang sesuai dengan 

kreativitas pewawancara. 

 Peneliti melakukan wawancara kepada responden dari berbagai kategori, 

di antaranya kategori (a) seniman ukiran atau orang dianggap sudah menekuni 

bidang ukiran dalam waktu yang lama sehingga mengetahui seluk beluk motif 

ukiran dan maknanya, (b) kategori tenaga pendidik seni ukir di Jepara yaitu 

tenaga pendidik yang mengajar tentang seni ukir di sekolah tingkat Menengah 

Atas dan tingkat Universitas, (b) kategori umum yang dianggap mengetahui 

tentang seni ukir Jepara salah satu di antaranya yaitu Mas Afif, lulusan ISI 

Yogyakarta yang mendirikan komunitas Rumah Kartini Jepara atau QIMO di 

Jepara.  

 Informasi yang didapat  melalui wawancara meliputi tentang makna yang 

terkandung pada motif-motif seni ukir Jepara serta fungsinya. Informasi makna 

pada motif-motif seni ukir Jepara tersebut berupa makna gramatikal, makna 

leksikal dan makna kultural.  
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3.3.3 Telaah Dokumen/ Teknik Dokumentasi 

 Penelitian Bentuk dan Makna Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara 

menggunakan teknik pengumpulan data Telaah Dokumen. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu mencari catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti dan agenda yang berhubungan dengan Bentuk dan Makna 

Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara. Teknik dokumentasi yang digunakan berupa 

pencarian informasi motif seni ukir Jepara dari buku, majalah, web dan dokumen 

pemerintah di perpustakaan daerah. Teknik dokumentasi juga digunakan dalam 

pencarian gambar motif seni ukir di web dan jejaring sosial. Pengambilan foto 

motif-motif seni ukir Jepara yang merupakan koleksi dari Museum Kartini Jepara 

dan motif seni ukir yang dibuat oleh perajin Jepara di Sentra Seni Relief Senenan, 

Sentra Patung Mulyoharjo, Kampung Sembada Ukir Petekeyan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

padan dan metode agih. Metode padan berarti alat penentunya di luar, terlepas dan 

tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto 1993: 13). 

Analisis data disesuaikan dengan konteks sosial karena nama-nama motif seni 

ukir Jepara merupakan bahasa yang timbul atau digunakan oleh suatu komunitas 

tertentu yaitu masyarakat perajin ukiran Jepara. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis makna dan fungsi dari seni ukir Jepara. 

Metode agih yaitu alat penentunya justru bagian dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto 1993: 15). Metode agih yang digunakan 
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yaitu teknik bagi unsur langsung. Teknik bagi unsur langsung merupakan analisis 

data dengan cara membagi suatu konstruksi menjadi beberapa bagian atau unsur 

dan bagian-bagian atau unsur-unsur itu dipandang sebagai bagian atau unsur yang 

langsung untuk membentuk konstruksi yang dimaksud (Sudaryanto 1993:31). 

Teknik bagi unsur langsung digunakan untuk menentukan bagian-bagian 

fungsional konstruksi atau menganalisis bentuk nama-nama motif seni ukir 

Jepara. 

 

3.5 Teknik Penyajian Analisis Data 

Penyajian analisis data (Sudaryanto 1993: 144) yang macamnya hanya 

dua, yaitu yang bersifat informal dan bersifat formal. Metode penyajian informal 

adalah perumusan dengan kata-kata biasa, sedangkan penyajian formal adalah 

perumusan dengan tanda dan lambang-lambang. Tanda yang dimaksud di 

antaranya: tanda tambah (+), tanda kurang (-), tanda bintang (*), tanda panah (     

), tanda kurung biasa (( )), tanda kurung kurawal ( { } ), tanda kurung siku ( [ ] ). 

Adapun lambang yang dimaksud di antaranya, lambang huruf sebagai singkatan 

nama (S, P, O, K), lambang sigma (Ʃ) untuk satuan kalimat, dan berbagai 

diagram. 

Penyajian analisis data dalam penelitian ini bersifat informal. Penyajian 

informal menggunakan kata-kata biasa yang mudah dipahami. Contoh nama motif 

phoenix merak berbentuk frasa yang terdiri dari dua kata yaitu phoenix dan merak. 

Dua kata tersebut sama-sama berkategori nomina (N). Berdasarkan kategori 

unsur-unsurnya nama motif seni ukir phoenix merak dapat diketahui bahwa 

F=N+N. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berikut adalah paparan tentang simpulan dari penelitian Bentuk dan 

Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara  yang telah dilakukan. 

1. Berdasarkan bentuknya, nama-nama motif seni ukir Jepara berbentuk kata 

dan frasa. Bentuk kata meliputi kata dasar dan kata turunan. Kata turunan 

dari nama-nama motif seni ukir Jepara berbentuk kata berafiks, kata ulang 

dan kata majemuk. Berdasarkan distribusinya, nama-nama motif seni ukir 

Jepara berbentuk frasa endosentrik atributif dan frasa endosentrik 

koordinatif. Berdasarkan kategorinya, nama-nama motif seni ukir Jepara 

berbentuk frasa nominal dan frasa numeralia. Berdasarkan satual lingual 

unsur-unsurnya, nama-nama motif seni ukir Jepara berbentuk kata+kata, 

kata+frasa dan frasa+kata. Berdasarkan kategori unsur-unsurnya, nama-

nama motif seni ukir Jepara berbentuk N+N, N+V, N+Num dan Num+N. 

2. Berdasarkan maknanya, nama-nama motif seni ukir Jepara memiliki 

makna leksikal, makna gramatikal dan makna kultural. Selain makna 

tersebut, nama-nama motif seni ukir Jepara dapat diketahui berdasarkan 

fungsinya. 
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5.2 Saran 

Berikut adalah Saran dari hasil penelitian Bentuk dan Makna Satuan 

Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir Jepara. 

1. Penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir 

Jepara dapat dilanjutkan ke penelitian di bidang etnolinguistik sebagai 

sarana pelestarian budaya daerah. 

2. Penelitian Bentuk dan Makna Satuan Lingual Nama-nama Motif Seni Ukir 

Jepara dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan penelitian 

komparasi yaitu penelitian dengan membandingkan nama-nama motif 

yang sama dengan daerah lain. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa saja nama-nama motif seni ukir di Jepara? 

2. Apa makna dari masing-masing motif tersebut? 

3. Apa fungsi dari masing-masing motif tersebut? 

4. Terdiri dari gambar apa saja dalam setiap motif seni ukir di Jepara? 
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