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ABSTRAK 

Sari, Dita Oktiana Puspita. 2015. Leksikon Perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Ermi Dyah 

Kurnia, S. S., M. Hum.  

Kata Kunci: satuan lingual, makna leksikal, makna kultural, etnolinguistik,  

fungsi. 

Rawa Pening Ambarawa merupakan salah satu daerah perairan air 

tawar yang luas di wilayah Kabupaten Semarang. Selain untuk wahana wisata 

yang terkenal di Kabupaten Semarang, Rawa Pening juga dijadikan tempat 

untuk mencari nafkah bagi masyarakat yang hidup di daerah sekitar rawa 

yakni dengan menjadi nelayan di Rawa Pening. Berawal dari tradisi nenek 

moyang yang menjadi nelayan, masyarakat sekitar rawa kini semakin maju 

mengembangkan teknik mencari ikan di rawa. Teknik tersebut tergambar 

dalam istilah yang digunakan untuk menyebutkan nama-nama yang 

berhubungan dengan perikanan di Rawa Pening. Masalah penelitian ini ialah  

(1) bagaimana bentuk leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa; (2) 

bagaimana makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa; (3) bagaimana fungsi leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa. Tujuan dari masalah ini ialah (1) mendeskripsi bentuk 

leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa; (2) mendeskripsi makna 

leksikal, makna kultural leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa; 

serta (3) mendeskripsi fungsi leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa. 

Data penelitian ini ialah berupa tuturan dari para nelayan yang 

mengandung istilah atau leksikon yang digunakan di leksikon perikanan 

rawa pening. Sumber data penelitian ini diperoleh dari para nelayan sekitar 

Rawa Pening Ambarawa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode etnografi dengan teknik yang digunakan ialah 

observasi, wawancara, dokumentasi, merekam, dan simak. Teknik analisis 

data dilakukan dengan cara struktural dan etnolinguistik terhadap leksikon 

yang digunakan di perikanan Rawa Pening Ambarawa.  

Hasil penelitian yang ditemukan pada leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa di antaranya ialah (1) terdapat satuan lingual yang 

berwujud kata monomorfemis berkategori nomina, seperti alat yang 

dipakai untuk menangkap bulus yakni dengan menggunakan alat bernama 

crengkeng. Monomorfemis berkategori nomina berupa hasil yang 

diperoleh seperti cethul, peso, dan bulus. Kata polimorfemis yang melalui 

proses morfologis yakni afiksasi ialah berkategori verba, seperti pada kata 

mbranjang, nyongkok, nyicir, dan nyrengkeng. Data berupa frasa yang 

ditemukan merupakan frasa endosentrik dan semua berkategori nomina, di 
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antaranya ialah wader andong, wader ijo, wader, jawa, wader pari, dan 

sepat siyem; (2) makna satuan lingual dianalisis secara leksikal dan 

kultural dengan cara merinci melalui komponen makna; dan (3) fungsi 

penggunaan leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa adalah sebagai 

wujud pelestarian alam atau konservasi alam, menunjukkan asal benih, 

pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi, penggambaran 

teknik ikan yang benar, dan ajaran turun temurun. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

leksikon yang digunakan di perikanan di Rawa Pening Ambarawa. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang mengkaji tentang penggunaan suatu istilah atau leksikon 

dengan objek kajian dan sumber yang berbeda.  
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SARI 

 

Sari, Dita Oktiana Puspita. 2015. Leksikon Perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Ermi Dyah 

Kurnia, S. S., M. Hum.  

Tembung Wigati: satuan lingual, makna leksikal, makna kultural, komponen 

makna, etnolinguistik,  fungsi. 

Rawa Pening yaiku salah sawijining papan panggonan banyu tawar 

sing amba ing wilayah Kabupaten Semarang. Sakliyane agawe wahana 

wisata sing misuwur ing Kabupaten Semarang, Rawa Pening uga didadekake 

panggonan kanggo nyambut gawe masyarakat sing urip ing saubenge rawa 

yaiku dadi nelayan ing Rawa Pening. Kawiwitan saka tradhisi simbah buyut 

sing dadi nelayan, masyarakat saubenge rawa saiki saya maju anggone 

ngembangake teknik cara golek iwak ing rawa. Teknik kasebut  kagambar 

ana ing istilah sing digunakake kanggo nyebutake aran-aran sing kalebu 

perikanan Rawa Pening. Perkara ing panaliten iki yaiku (1) kepiye wujud 

leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa; (2) kepiye makna leksikal 

lan makna kultural leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa, (3) 

kepiye fungsi leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa. Tujuane 

saka perkara iki yaiku (1) ngandharake wujud leksikon perikanan ing 

Rawa Pening Ambarawa; (2) ngandharake makna leksikal lan makna 

kultural leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa, (3) ngandharake 

fungsi leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa.  

Data panaliten iki yaiku awujud guneman saka nelayan sing 

ngasilake istilah utawa leksikon sing digunakake ing leksikon perikanan 

ing Rawa Pening. Sumber data panaliten iki entuk saka para nelayan ing 

saubenge Rawa Pening Ambarawa. Teknik utawa cara ngumpulake data 

ing panaliten iki nganggo metode etnografi lan teknik sing digunakake 

yaiku observasi, wawancara, dokumentasi, rekam, lan simak. Teknik 

analisis data migunakake cara struktural lan etnolinguistik digunakake 

kanggo ngandharake leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa.  

Panaliten leksikon perikanan ing Rawa Pening Ambarawa ngasilake 

(1) bentuk satuan lingual awujud tembung monomorfemis kategori 

nomina, kayata piranti sing dianggo nyekel bulus yaiku nganggo piranti 

sing diarani crengkeng. Monomorfemis kategori nomina awujud asil  

kayata cethul, peso, lan bulus. Tembung polimorfemis sing wis kena 

proses morfologis yaiku afiksasi kayata tembungkategori verba 

mbranjang, nyongkok, nyicir, lan nyrengkeng. Satuan lingual sing awujud 

frasa kabeh kalebu kategori frasa endosentrik lan kategori nomina, kayata 
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wader andong, wader ijo, wader, jawa, wader pari, dan sepat siyem;  (2) 

makna leksikal lan makna kultural dianalisis nganggo cara ngudhari 

komponen makna lan (3) fungsi leksikon sing digunakake ana ing leksikon 

perikanan ing Rawa Pening Ambarawa yaiku awujud konservasi alam, 

nduduhake asal wineh utawa bibit, migunakake sumber daya alam, 

manfaatake teknologi, ngandharake teknik nyekel iwak sing bener, lan 

ajaran saka sesepuh pinisepuh. 

Panaliten iki dikarepake bisa entuk asil nambahi ilmu babagan 

leksikon sing digunakake ing perikanan Rawa Pening Ambarawa. Asil 

saka panaliten iki uga dikarepake bisa dadi acuan panaliten seteruse sing 

ngandharake babagan migunakake istilah utawi leksikon nganggo objek 

kajian lan sumber sing beda maneh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

 

DAFTAR ISI 

         Daftar Isi                                                                                Halaman 
HALAMAN JUDUL.............................................................................i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................................ii 

PENGESAHAN KELULUSAN........................................................iii 

PERNYATAAN..................................................................................iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN......................................................v 

PRAKATA...........................................................................................vi 

ABSTRAK...........................................................................................vii 

SARI......................................................................................................ix 

DAFTAR ISI........................................................................................xi 

DAFTAR LAMBANG......................................................................xiv 

BAB I PENDAHULUAN.....................................................................1 

1.1 Latar Belakang...........................................................................1 

1.2 Rumusan Masalah.......................................................................6 

1.3 Tujuan Penelitian........................................................................6 

1.4 Manfaat Penelitian......................................................................6 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS........8 

2.1 Kajian Pustaka............................................................................8 

2.2 Landasan Teoretis......................................................................18 

2.2.1 Kebudayaan dan bahasa................................................18 

2.2.2 Etnolinguistik.................................................................23 

2.2.3 Bentuk satuan lingual.....................................................25 

2.2.3.1 Kata.................................................................................................25 



 

 

xii 

 

2.2.3.2 Frasa.................................................................................................27 

2.2.3.3 Istilah...............................................................................................30 

2.2.3.4 Fungsi bahasa..................................................................................30 

 2.2.4 Makna ............................................................................31 

2.2.5 Komponen Makna..........................................................33 

2.2.6 Rawa Pening Ambarawa.................................................37 

BAB III METODE PENELITIAN.......................................................39 

3.1 Pendekatan penelitian .................................................................39 

3.2 Lokasi Penelitian..........................................................................39 

3.3 Data dan Sumber Data.................................................................40 

3.4 Metode pengumpulan data...........................................................40 

3.5 Metode analisis data.....................................................................42 

3.6 Penyajian Data..............................................................................42 

BAB IV BENTUK, MAKNA DAN FUNGSI LEKSIKON  

PERIKANAN DI RAWA PENING AMBARAWA.............................44 

4.1. Bentuk Leksikon Perikanan di Rawa Pening Ambarawa.............44 

4.1.1 Satuan Lingual berupa kata...............................................44 

4.1.2 Satuan Lingual yang Berupa Frasa....................................53 

4.2. Makna Leksikon Perikanan di Rawa Pening Ambarawa..............54 

4.2.1 Makna alat dalam Leksikon Perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa.......................................................................................................54 

4.2.2 Makna Leksikon Perikanan di Ambarawa berupa hasil  

yang diperoleh.................................................................................................71 

4.2.3 Makna Leksikon Perikanan di Ambarawa berupa aktivitas 

nelayan............................................................................................................89 



 

 

xiii 

 

4.2.4 Makna kultural leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa...........................................................................103 

            4.3. Fungsi Leksikon Perikanan Di Rawa Pening Ambarawa...........104 

BAB V PENUTUP..................................................................................108 

5.1. Simpulan......................................................................................108 

5.2. Saran.............................................................................................112 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 113 

LAMPIRAN ............................................................................................ 115 

Daftar Informan.....................................................................................115 

Daftar pertanyaan wawancara................................................................117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR LAMBANG 

“...” : menyatakan kutipan 

„...‟  : menyatakan transliterasi (alih bahasa) 

[...] : tanda fonetis 

+ : proses morfologis 

→ : hasil dari proses morfologis 

[a] : dalam istilah jaring [jarIŋ] „jaring‟ 

[i] : dalam istilah iwak [iwak] „ikan‟ 

[u] : dalam istilah urang [uraŋ] „udang‟ 

[e] : dalam istilah edhok [eḍɔk] „dayung‟ 

[ə] : dalam istilah sepat [səpat] „ikan sepat‟ 

[ɛ] : dalam istilah seser [sɛsɛr] „seser‟ 

[o] : dalam istilah bego [bego] „ bego‟ atau „traktor‟ 

[ɔ] : dalam istilah jala [jɔlɔ] „jala‟ 

[I] : dalam istilah jaring [jarIŋ] „jaring 

[U] : dalam istilah pluntur [plUntUr] „pluntur atau tambang kecil‟ 

[ḍ] : dalam istilah edhok [eḍɔk] „dayung‟ 

[ŋ] : dalam istilah jaring [jarIŋ] 

[ñ] : dalam istilah nyeser [ñɛsɛr] 

[ṭ] : dalam istilah thuk nong [ṭhUk nɔŋ] 

 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang   

Komunitas nelayan di Rawa Pening Ambarawa sebagai penutur bahasa 

menggunakan bahasa Jawa untuk mengungkapkan peristiwa budaya yang ada di 

daerah sekitar mereka. Salah satu unsur budaya di sekitar Rawa Pening yang 

bersifat universal adalah mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan 

kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian 

masyarakat Rawa Pening bermata pencaharian sebagai nelayan. Para nelayan di 

Rawa Pening tidak memiliki istilah khusus untuk menyebut kata nelayan. 

Mereka biasanya hanya mengatakan “golek iwak nang rawa atau hanya dengan 

menyebut istilah golek iwak” untuk mengganti istilah nelayan. Nelayan sebagai 

penutur sudah pasti memakai serangkaian bahasa yang berkaitan dengan 

kebiasaan di lingkungannya, khususnya di lingkungan Rawa Pening. Nelayan di 

Rawa Pening menggunakan seperangkat leksikon yang digunakan untuk 

mengungkapkan objek dan peristiwa golek iwak. Leksikon yang dimaksud 

adalah leksikon perikanan yang ada di daerah Rawa Pening, seperti alat yang 

digunakan untuk menangkap ikan, alat transportasi yang dipakai dan hasil yang 

diperoleh nelayan ketika golek iwak di Rawa Pening.  

Rawa Pening adalah danau sekaligus tempat wisata air di Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. Pengertian rawa pening sendiri terdiri dari dua kata 

yaitu rawa dan pening (berasal dari bening). Pengertian rawa itu sendiri ialah 
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daerah yang struktur tanahnya basah dan secara alami digenangi oleh air akibat 

dari sistem drainase (pelepasan air), sedangkan kata pening ialah kata dari 

bahasa Jawa yakni bening yang berarti jernih. Selain untuk tempat wisata, Rawa 

Pening juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di sekitar rawa sebagai 

mata pencaharian pokok sebagai nelayan.  

Selain nelayan yang mencari ikan sendiri, di Rawa Pening terdapat pula 

karamba. Karamba adalah budidaya ikan, ikan yang dibudidaya biasanya adalah 

ikan munjaer dan lele. Karamba yang terdapat di rawa pening sebagian besar 

milik orang luar yang bukan penduduk asli sekitar rawa. Pemilik karamba ini 

mayoritas berstatus pengusaha besar dan memiliki modal yang tinggi. Karamba 

yang dimiliki banyak juga menjadi milik bersama, sedikit sekali yang menjadi 

milik pribadi. Masyarakat rawa pening sendiri ada yang memiliki karamba ada 

pula yang tidak. Karamba yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hanya sebagian 

kecil, karena banyak yang kurang mampu untuk memiliki karamba sendiri. 

Masyarakat yang tidak memiliki karamba hanya menjadi nelayan biasa dan 

bergantung pada hasil  tangkapannya saja. Masyarakat sekitar rawa pening yang 

bermata pencaharian sebagai nelayan, seringkali mengalami kendala untuk 

menangkap ikan. Selain kendala karamba, nelayan juga kesulitan mencari dan 

menangkap ikan ketika tanaman enceng gondok sedang lebat. Perahu yang 

digunakan nelayan untuk mencari ikan sulit melaju hingga ke tengah rawa 

karena terganggu oleh tanaman enceng gondok. Perahu yang melaju melewati 

tanaman enceng gondok akan terjerat dan tersangkut ke tanaman enceng 

gondok. Bila nelayan memaksakan keadaan tersebut, perahu yang digunakan 
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tidak akan bertahan lama dan mudah rusak. Ketika masa tersebut berlangsung 

lama, kehidupan nelayan di Rawa Pening sering beralih profesi dari mencari dan 

menangkap ikan menjadi mencari enceng gondok. Tanaman enceng gondok 

merupakan tanaman yang dapat dikatakan merugikan dan menguntungkan 

nelayan. Hal yang merugikan ialah nelayan tidak bisa mencari alur atau jalan 

ketika hendak menengah atau kembali menepi, sedangkan hal yang 

menguntungkan ialah tanaman ini dapat dijual serta dapat diolah menjadi 

kerajinan tangan dan digunakan oleh ikan tertentu untuk tempat berlindung 

maupun bertelur. Enceng gondok yang dipanen biasanya dijemur hingga kering 

dan dijual kepada pengepul. Enceng gondok yang kering dapat dijadikan 

sebagai mainan dan bahan kerajinan seperti tas.  

Para nelayan biasanya mencari ikan dari pagi hingga sore hari, atau dari 

sore hingga pagi hari. Kisaran waktu untuk menangkap ikan sekitar sepuluh jam 

hingga dua belas jam berada di tengah rawa. Para nelayan sering membawa 

bekal sendiri bila tidak bisa menepi untuk istirahat di rumah. Para nelayan yang 

golek iwak hingga ke tengah rawa banyak yang membangun gubuk kecil di 

tengah rawa untuk istirahat ketika sedang mencari ikan dan tidak pulang untuk 

istirahat di rumah. Ketika sedang beruntung, para nelayan bisa membawa 

pulang hasil tangkapannya hingga lima kilogram dalam sehari, namun ketika 

sedang kurang beruntung nelayan hanya membawa kurang dari satu kilogram 

ikan. Oleh karena hal tersebut, nelayan sering beralih mencari enceng gondok 

untuk dijual daripada pulang ke rumah tanpa membawa hasil apapun.  
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Di samping hasil yang diperoleh para nelayan, alat yang dipakai para 

nelayan rawa untuk mengambil ikan ialah alat yang bernama branjang, dan 

kegiatan mengambil ikan dengan branjang disebut dengan mbranjang. Para 

nelayan yang sering bergulat dengan dunia perikanan di rawa memiliki istilah 

perikanan yang bervariasi dan berbeda dengan istilah perikanan di daerah 

laut. Istilah mancing iwak (menangkap ikan) di rawa pun berbeda dengan 

istilah memancing seperti biasanya. Peralatan yang dipakai untuk mancing di 

rawa berbeda dengan peralatan mancing seperti biasanya. Semua jenis 

kegiatan nelayan di rawa hingga hasil ikan yang diperoleh di rawa pasti 

berbeda pula dengan kegiatan serta hasil yang ada di laut. (1) Branjang 

adalah alat untuk menangkap ikan dalam jumlah besar yang ukurannya lebih 

besar daripada (2) jala. Secara sepintas, masyarakat umum akan menganggap 

branjang dan jala adalah sama, baik secara makna dan bentuknya. Dilihat 

dari fungsi dan maknanya memang sama yaitu untuk menangkap ikan, namun 

perbedaan nyata terlihat pada ukuran alat tersebut. Satuan lingual tersebut 

hanya akan dimengerti oleh nelayan yang berkecimpung dalam budaya 

mencari ikan di rawa, tidak banyak masyarakat umum yang mengetahuinya. 

Selain satuan lingual seperti alat tersebut, ada alat yang bernama (3) 

cengkreng. Alat ini digunakan khusus untuk menangkap ikan kutuk atau lebih 

dikenal dengan ikan gabus. Alat ini khusus digunakan untuk menangkap ikan 

gabus karena ikan gabus dikenal ikan yang cukup ganas dan gesit, sehingga 

tidak dapat ditangkap menggunakan branjang maupun jala.  
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Berdasarkan deskripsi tersebut, satuan lingual kosakata atau leksikon 

perikanan di Rawa Pening Ambarawa berupa maksud atau makna kosakata yang 

digunakan oleh nelayan rawa berdasarkan konteks budaya. Oleh karena hal 

tersebut, maka kajian ini digolongkan sebagai kajian etnolinguistik dan perlu 

diteliti. Contoh data (1), contoh data (2), dan contoh data (3) merupakan bentuk 

satuan lingual yang berupa penamaan sebuah benda atau objek dalam upaya 

pelestarian lingkungan dan budaya yang berbentuk kata bukan frasa maupun 

kalimat.  

Penelitian leksikon di Rawa Pening, Ambarawa perlu dibahas dan diteliti 

karena belum banyak orang yang mengetahui tentang leksikon khususnya 

leksikon perikanan yang ada di Rawa Pening Ambarawa. Masyarakat umum 

hanya mengetahui setiap nelayan yang pergi ke rawa pasti akan golek iwak saja  

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dikonsumsi sendiri atau untuk 

dijual kepada pengepul atau dijual kepada masyarakat umum. Sebagian besar 

masyarakat umum jarang bahkan tidak tahu menahu tentang seluk beluk 

perikanan di rawa secara terperinci, seperti alat yang digunakan, transportasi 

yang dipakai, dan tumbuhan yang hidup di sekitar rawa serta hasil tangkapan 

yang diperoleh lainnya.  

Alasan lain penelitian ini ialah sepanjang pengetahuan yang dimiliki, 

belum ada kajian tentang kosakata atau penelitian tentang leksikon perikanan 

khususnya di daerah Rawa Pening Ambarawa. Di samping hal tersebut, 

kosakata atau leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa memang perlu 

dilestarikan terkait dengan nilai kebudayaan.  
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa? 

2. Bagaimana makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa? 

3. Bagaimana fungsi leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini 

ditetapkan sebagai berikut.  

1. Mendeskripsi bentuk leksikon perikanan di Rawa Pening, Ambarawa 

2. Mendeskripsi makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di 

Rawa Pening Ambarawa 

3. Mendeskripsi fungsi leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas dua hal, yang 

pertama ialah manfaat teoretis dan yang kedua ialah manfaat praktis.  

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu dalam pengembangan ilmu Linguistik khususnya 

Etnolinguistik yang meliputi leksikon, bentuk dan fungsi leksikon perikanan di 

Rawa Pening Ambarawa. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

pengembangan kajian Etnolinguistik dalam penelitian, sehingga dapat 
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digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam pengkajian 

Etnolinguistik.  

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang leksikon perikanan di rawa beserta fungsi maupun 

kegunaannya. Bagi mahasiswa dan peneliti, dapat dijadikan referensi terkait 

dengan ilmu Etnolinguistik, khususnya leksikon. Bagi pembaca, dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai istilah atau leksikon perikanan 

khususnya di daerah rawa.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Pembahasan  mengenai budaya dan bahasa perlu diteliti seiring berjalannya 

waktu dan seiring berkembangnya zaman. Budaya yang ada dalam masyarakat 

akan menciptakan leksikon-leksikon baru baik dengan sengaja maupun tidak 

sengaja. Leksikon tersebut dapat digunakan secara terus menerus ataupun hilang 

karena tidak pernah digunakan lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  

penelitian yang berhubungan budaya dan bahasa sangat penting untuk diteliti, 

diketahui dan dilestarikan seiring berkembangnya zaman. Penelitian 

Etnolinguistik khususnya leksikon memang pernah diteliti, dan kini makin marak 

dijadikan sebagai bahan kajian dalam berbagai penelitian khususnya yang 

berhubungan dengan budaya dan bahasa. 

Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini di 

antaranya berupa desertasi, tesis, skripsi, dan jurnal. Penelitian yang berupa 

desertasi dari Wakid (2013) yang berjudul Kearifan Lokal Komunitas Petani dan 

Nelayan yang Tercermin di balik Bahasa dan Budaya Jawa Masyarakat 

Kebumen: Sebuah Kajian Etnolinguistik. Dalam penelitian ini dibahas tentang 

pengalihan mata pencaharian dari petani menjadi nelayan. Kehidupan di dataran 

tinggi menjadi seorang petani beralih menjadi nelayan di daerah pesisir. Dalam 

penelitian ini menyinggung tentang mata pencaharian nelayan di daerah pesisir. 

Persamaan desertasi Wakit dengan penelitian ini ialah menyinggung tentang mata 
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pencaharian nelayan beserta peralatan, transportasi yang dipakai serta hasil yang 

diperoleh. Hasil tangkapan nelayan dari aktivitas mlebu, nglaut/mrau 

mendapatkan hasil tangkapan berupa iwak-iwakan „berbagai hasil tangkapan ikan‟, 

seperti urang „udang‟, cumi „cumi-cumi‟, keong „keong‟, bawal, mengkara „udang 

besar‟, mambung, belis, layur , ikan bawal (putih, kuning, hitam). Perbedaan 

penelitian ini adalah tempat penelitian Wakit berada di pesisir pantai di Kebumen 

sedangkan tempat penelitian ini di daerah Rawa Pening Ambarawa. Adapun yang 

menjadi kelebihan dalam penelitian Wakit ialah pada penjabaran mengenai 

peralihan dari petani menjadi nelayan cukup terperinci, namun fokusnya 

pembahasan mengenai nelayan dan petani secara garis besar menjadi kekurangan 

dalam penelitian Wakit.  

Penelitian tesis dari Madjid (2010) dengan judul Sistem Pengetahuan 

Teknologi Kenelayanan Masyarakat Nelayan Puger Yang Tercermin Dalam 

Satuan Lingual Bahasa Jawa Alat Transportasi Melaut Dan Alat Tangkap: 

Sebuah kajian Etnolinguistik. Dalam penelitian Madjid dibahas tentang sistem 

pengetahuan teknologi kenelayanan masyarakat Puger, Jember, Jawa Timur dalam 

bentuk satuan lingual bahasa Jawa seperti pengungkapan alat transportasi melaut 

dan alat tangkap yang digunakan nelayan. Madjid juga membahas tentang  satuan 

lingual yang berupa bentuk dasar, bentuk turunan seperti kata berafiks, dan frasa. 

Pembahasan meliputi satuan lingual alat transportasi melaut dan alat tangkap 

mencakup perahu, aktivitas, bentuk, lokasi, binatang, alat, bagian tubuh yang 

berbahasa Jawa. Hal tersebut merupakan keunggulan dari penelitian Madjid, 

sedangkan penjabaran mengenai hasil tangkapan masih kurang terperinci sehingga 
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hal tersebut menjadi kelemahan dari penelitian Madjid. Persamaan penelitian 

Madjid yang juga berhubungan langsung dengan penelitian ini ialah 

mendeskripsikan satuan lingual bahasa Jawa yang berupa alat transportasi nelayan 

beserta alat tangkap yang digunakan oleh nelayan ketika mencari ikan, sedangkan 

perbedaan penelitian Madjid dengan penelitian ini ialah tempat yang dijadikan 

penelitian, alat dan hasil yang diperoleh nelayan.  

Penelitian berikutnya ialah skripsi dari Diegues (2002) yang berjudul Sea 

Tenure, Traditional Knowladge and Management Among Brazilian Artisanal 

Fishermen. Penelitian ini membahas tentang kehidupan nelayan pada masa itu 

yang masih menggunakan transportasi sederhana seperti rakit untuk menangkap 

ikan. Hasil tangkapan dari penelitian ini seperti jenis mero (epinephelus), 

carapeba (eugerres brasilianus), camurim (centropomus), caranha (lutjanus 

cyanopterus) dari spesies yang hanya mencari sementara berlindung di sikat 

taman, seperti salema (archosargus sp) dan Vermelha (Lutjanus spp). Penelitian 

Diegues dengan penelitian  ini memeiliki hubungan yang sama yakni membahas 

tentang mata pencaharian nelayan,  alat yang dipakai nelayan, dan transportasi 

yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Perbedaan penelitian Diegues 

dengan penelitian ini terletak pada pembahasan Diegues yang menyinggung 

hingga pada produksi yang dilakukan oleh masyarakat kecil dan masyarakat yang 

memiliki teknologi lebih canggih daripada teknologi yang sederhana. Persamaan 

penelitian Diegues dengan penelitian ini terletak pada mata pencaharian 

masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, alat yang dipakai 

nelayan untuk menangkap ikan, dan transportasi yang digunakan nelayan untuk 
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mencari ikan. Penelitian Diegues kurang menjabarkan tentang hasil yang 

diperoleh (ikan) secara terperinci, namun penjelasan lain seperti pembuatan alat 

transportasi untuk serta alat menangkap ikan merupakan sebuah keunggulan 

tersendiri dari penelitian ini.  

Penelitian yang berupa jurnal internasional di antaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Podyukov (2013) dengan judul Fishing Lexicon of Prikamye 

(A Region near the Kama River in the West of the Ural Mountains): Content, 

Archaisms and Innovations, Different Types Of Fishing Gears Used By The 

Fisherman In Nalbari District Of Assam yang ditulis oleh Chakravati dan Sharma 

(2013). 

Fishing Lexicon of Prikamye (A Region near the Kama River in the West of 

the Ural Mountains): Content, Archaisms and Innovations merupakan jurnal 

internasional yang ditulis oleh Podyukov (2013). Dalam penelitian ini dibahas 

tentang leksikon atau kata serta bahasa yang digunakan dalam suatu daerah 

tertentu berbeda dengan daerah lain. Sebuah kata dalam beberapa bahasa, terdapat 

perbedaan makna dengan daerah atau wilayah lain, selain itu disebutkan bahwa 

penelitian ini mengklasifikasikan jenis ikan sesuai kekuatan gigitan spesies, 

seperti pada ikan (dyorg, podyorg), termasuk nama-nama yang lemah menggigit 

(potychka, tyuk, shevelyonka) dan kuat menggigit (khapok). Berdasarkan hasil 

penelitian Podyukov yang dijabarkan, ditemukan kekurangan seperti penjabaran 

tentang makna yang belum terlihat  jelas mengenai makna yang dimaksudkan. 

Selain hal tersebut, belum diklasifikasikan tentang bentuk kata atau frasa. 

Penelitian tersebut hanya membahas bentuk lain dalam bahasa lain. Keunggulan 
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dalam penelitian Fishing Lexicon of Prikamye (A Region near the Kama River in 

the West of the Ural Mountains): Content, Archaisms and Innovations yang ditulis 

oleh Podyukov ialah pemaparannya sangat detil dalam hal bentuk leksikon. 

Perbedaannya ialah objek yang diteliti dan tempat yang diteliti. Selain hal 

tersebut, perbedaan lainnya ialah pembahasan penelitian Podyukov lebih sempit 

pembahasannya karena hanya berpusat pada nama ikan dan hubungannya dengan 

nama-nama manusia (wanita). Hubungan penelitian Podyukov dengan penelitian 

ini ialah sama-sama membahas tentang leksikon perikanan yang mana penelitian 

Leksikon Perikanan Di Rawa Pening Ambarawa juga membahas tentang hasil 

yang diperoleh nelayan.  

Jurnal internasional lain yang berjudul Different Types Of Fishing Gears Used 

By The Fisherman In Nalbari District Of Assam yang ditulis oleh Chakravati dan 

Sharma(2013). Dalam  penelitian ini dibahas tentang peralatan yang digunakan 

oleh nelayan dan hasil tangkapan yang diperoleh dari berbagai macam alat. Setiap 

alat penangkap ikan yang yang digunakan, akan mendapat ikan yang berbeda jenis 

pula. Beraneka ragam ikan seperti spesies anabas, spesies nanda, spesies 

heteropneustes dan spesies clarias, adapun ikan kecil seperti "cheng", "lati", 

"udang", "katak". Persamaaan penelitian Sharma dengan penelitian ini ialah 

peralatan yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan berbeda-beda tergantung 

pada jenis ikan yang hendak ditangkap. Perbedaannya ialah pada tempat yang 

digunakan untuk mencari ikan, peralatan yang dipakai, serta hasil yang diperoleh 

berbeda dengan yang di rawa. Penjelasan secara terperinci tentang peralatan 

nelayan ketika mencari ikan merupakan keunggulan dalam penelitian ini, namun 
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kurangnya pemaparan tentang jenis ikan yang diperoleh merupakan kelemahan 

dalam penelitian Sharma.  

Penelitian lain tentang kenelayanan yang berupa jurnal nasional di antaranya 

ialah Kategori Dan Ekspresi Linguistik Dalam Bahasa Jawa Sebagai Cermin 

Kearifan Lokal Penuturnya: Kajian Etnolinguistik Pada Masyarakat Petani Dan 

Nelayan oleh Fernandez (2008), Pemanfaatan Budaya Lokal Terhadap Teknologi 

Penangkapan Ikan Pada Masyarakat Nelayan Studi Kasus Di Pasar Laban 

Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang yang 

ditulis oleh Zamzami (2007), Sastrawidjaja dan kawan-kawan dengan judul Peran 

Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau 

Bangkau: Kasus Desa Bangkau Kabupaten Hulu Selatan, Kalimantan Selatan. 

Penelitian Fernandez (2008) dengan judul Kategori Dan Ekspresi Linguistik 

Dalam Bahasa Jawa Sebagai Cermin Kearifan Lokal Penuturnya: Kajian 

Etnolinguistik Pada Masyarakat Petani Dan Nelayan  membahas tentang 

kehidupan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan. 

Dalam penelitian ini diklasifikasikan dan dipaparkan secara rinci kegiatan adat 

dan berbagai peralatan transportasi petani serta nelayan.  Dalam penelitian ini 

bukan hanya membahas mata pencaharian di sekitar Baron Gunung Kidul, DIY 

saja namun juga di luar daerah Jawa Tengah seperti Desa Puger, Jember, Jawa 

Timur. Penyebutan istilah peralatan dan teknologi yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kata. Menurut Fernandez, bagi penutur bahasa Jawa secara 

umum, yang termasuk ekspresi linguistik yang bermakna „ikan‟ yaitu kata iwak 

bukan hanya yang mencakup jenis iwak kalen „ikan air tawar‟ (di antaranya yang 
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dikenal seperti iwak wader, tawes, gurame, nila, atau tombro), atau iwak laut 

„ikan air laut‟ (yang dikenal seperti tenggiri, kakap, belanak, lodang, tongkol, 

tuna, pari, cucut, madidihang, layaran). Demikian pula, iwak tambak „ikan air 

payau‟ (seperti iwak bandeng). Ada beberapa persamaan dan perbedaan kata 

dalam menyebutkan sistem peralatan dan transportasi yang digunakan dalam 

masing-masing mata pencaharian. Persamaan penelitian Fernandez dengan 

penelitian ini ialah membahas bentuk leksikon yang berupa kata pada peralatan 

dan transportasi nelayan. Perbedaan yang signifikan ialah pada penelitian 

Fernandez membahas tentang pertanian dan perikanan di pesisir serta adat yang 

ada di sana, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang bentuk dan fungsi 

leksikon perikanan di rawa. Kelemahan dalam penelitian Fernandez ialah 

sebagian besar hanya disebutkan saja dan tidak dijelaskan secara rinci. Kelebihan 

pada penelitian Fernandez terletak pada kesesuaian pembahasan dengan rumusan 

masalah.  

Jurnal nasional dengan judul Pemanfaatan Budaya Lokal Terhadap 

Teknologi Penangkapan Ikan Pada Masyarakat Nelayan Studi Kasus Di Pasar 

Laban Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota 

Padang yang ditulis oleh Zamzami (2007), dalam jurnal ini dibahas tentang  

aktivitas teknologi penangkapan ikan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya 

lokal setempat. Leksikon yang dibahas seperti alat yang digunakan oleh nelayan 

berupa kata (satuan lingual), begitu pula dengan alat yang dipakai, transportasi 

yang digunakan serta hasil yang diperoleh juga berupa satuan lingual kata. Fungsi 

dari leksikon yang berupa kata tidak lain hanya memberi nama pada objek tertentu 
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seperti alat, transportasi, dan hasil yang diperoleh.  Pada masyarakat Pasar Laban, 

secara umum aktivitas penangkapan ikan terdiri dari membagan, memayang, 

memukat dan menjaring. Membagan adalah aktivitas penangkapan ikan pada 

malam hari dengan sebuah kapal yang disebut bagan dengan ukuran panjang 

antara 12 m sampai 20 m dan lebar antara 2 m sampai 4 m yang dilengkapi 

dengan lampu TL neon sebanyak 100-150 buah dan waring dengan anggota 

sebanyak 6-7 orang. Memayang adalah aktivitas penangkapan ikan pada siang 

hari dengan perahu yang disebut dengan payang dengan ukuran panjang antara 8-

12 m dan lebar 1-2 m yang dilengkapi dengan jaring yang panjangnya sekitar 400-

500 m yang beranggotakan 10-12 orang. Memukat adalah menangkap ikan yang 

dilakukan di tepi pantai dengan alat jaring yang beranggotakan sebanyak 5-7 

nelayan. Menjaring adalah aktivitas menangkap ikan yang dilakukan di tengah 

laut dengan menggunakan perahu kecil yang didayung dengan anggota sebanyak 

2-4 orang. Pelaksanaan aktivitas penangkapan ikan pada masyarakat Pasar Laban 

banyak dipengaruhi oleh adanya kepercayaan dan pantangan-pantangan yang 

tidak boleh dilakukan oleh para nelayan, misalnya perempuan tidak boleh ikut ke 

laut untuk menangkap ikan dikarenakan dapat menghalangi rezeki.  

Persamaan penelitian Zamzami dengan penelitian ini ialah membahas tentang 

kenelayanan. Penelitian ini membahas perikanan di rawa, sedangkan penelitian 

Zamzami tempat penelitiannya bukan di rawa. Kekurangan dari penelitian 

Zamzami ialah kurang jeli dalam mengklasifikasikan bentuk lingual berdasarkan 

fungsinya,  selain itu hasil yang dipaparkan tidak diklasifikasikan dan tidak diberi 

nomor untuk memisahkan poin satu dengan yang lain. Kelebihan dari penelitian 
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ini ialah peneliti mampu memaparkan secara jelas pada setiap poinnya. Hubungan 

penelitian Zamzami dengan penelitian ini ialah membahas tentang teknologi dan 

peralatan yang digunakan oleh nelayan ketika mencari ikan yang berupa kata. 

Persamaan penelitian Zamzami dengan penelitian ini ialah terdapat beberapa 

persamaan bentuk leksikon, namun berbeda fungsi. Selain perbedaan pada fungsi, 

penelitian Zamzami juga  membahas tentang hubungan teknologi dan budaya 

penangkapan ikan dengan pemasaran ikan dalam peningkatan taraf hidup 

ekonomi masyarakat, pembagian hasil ikan, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI),  Pengaruh Budaya Lokal Setempat Terhadap Usaha Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan, dan  Peran Istri Nelayan dalam Menunjang Ekonomi 

Rumah Tangga. Dalam penelitian ini tidak dibahas hingga bagian tersebut. 

Penelitian dengan judul Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Bangkau: Kasus Desa Bangkau 

Kabupaten Hulu Selatan, Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Sastrawidjaja dan 

kawan-kawan. Dalam jurnal ini dibahas tentang kehidupan masyarakat di sekitar 

danau memenuhui kebutuhan hidup sehari-hari mereka dengan mencari ikan di 

danau. Rumah masyarakat yang hidup di sekitar danau mendesain belakang 

rumah tidak tertutup agar dapat berbaur langsung dengan sumber daya alam. 

Teknologi yang digunakan masyarakat sekitar untuk mencari ikan di danau masih 

sederhana dan desainnya dibuat agar tidak merusak keseimbangan alam. 

Hubungan dari penelitian Sastrawidjaja dengan ini ialah membahas tentang 

peralatan nelayan yang digunakan ketika mencari ikan. Persamaan penelitian 

Sastrawidjaja dengan penelitian ini ialah peralatan nelayan yang digunakan ketika 



17 

 

 

 

mencari ikan hampir sama, sedangkan perbedaan yang terlihat ialah tempat yang 

dijadikan objek penelitian Sastrawidjaja ialah danau bukan rawa. Kurangnya 

penjelasan mengenai hasil tangkapan yang diperoleh nelayan ketika sedang 

mencari ikan merupakan kelemahan dari penelitian Sastrawidjaja, sedangkan 

kelebihan dalam penelitian ini ialah terletak pada penjabaran alat tangkap yang 

digunakan beserta pengaturannya dijabarkan secara terperinci.  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian etnolinguistik yang membahas tentang leksikon yang berhubungan 

dengan peralatan dan transportasi nelayan pernah dilakukan, namun hanya 

membahas tentang nelayan dan perikanan laut atau pesisir. Penelitian yang 

membahas tentang leksikon perikanan di rawa belum pernah dibahas dan diteliti, 

oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang bentuk dan fungsi leksikon 

perikanan di daerah rawa khususya Rawa Pening Ambarawa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zamzami (2007) dapat digunakan sebagai 

acuan dalam pemaparan penelitian  yang akan dilakukan pada leksikon perikanan 

yang ada di Rawa Pening Ambarawa. Penelitian yang diambil  adalah leksikon 

perikanan yang terdapat di Rawa Pening Ambarawa, Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan uraian tersebut, belum ditemukan penelitian yang membahas 

mengenai aspek-aspek linguistik berupa leksikon perikanan di rawa. Dengan 

demikian, kajian ini masih perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pelestarian 

budaya Jawa khususnya pengungkapan makna pada setiap leksikon berupa kata 

yang berkaitan dengan perikanan di Rawa Pening Ambarawa.  
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2.2  Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dimaksudkan sebagai dasar pokok untuk memecah 

permasalahan yang akan dikaji. Landasan teoretis yang dipakai di antaranya ialah 

teori (1) kebudayaan dan bahasa, (2) etnolinguistik, (3) bentuk satuan lingual, (4), 

(5) istilah, (6) fungsi bahasa, dan (7) makna. Adapun pengertian tentang (6) Rawa 

Pening Ambarawa, (8) perikanan, dan penjelasan tentang (9) alat transportasi 

(sistem teknologi). 

2.2.1 Kebudayaan dan bahasa 

Kebudayaan dalam bahasa Belanda ialah “cultuur”, sedangkan dalam bahasa 

Inggris ialah “culture”, yang berasal dari bahasa Latin “colere” yang berarti 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah 

tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai “segala 

daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam” (Widagdho, 

1994: 18). Budaya atau kebudayaan sangatlah luas, sebuah budaya tidak lepas dari 

bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Budaya sebagai sistem pengetahuan 

yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk 

menginterpretasikan dunia sekeliling mereka, dan sekaligus untuk menyusun 

strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka (Spradley: 1987). 

Definisikan kebudayaan bahwa konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai 

pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat 

tertentu, seperti “adat”(custom), atau “cara hidup” masyarakat (Harris , 1968 :16). 

Pendapat lain mengatakan, bahwa “budaya”adalah sebagai suatu perkembangan 

dari kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi , karena itu mereka 
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membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi 

yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, 

karsa, dan rasa tersebut. Koentjaraningrat mengatakan kebudayaan adalah 

keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata 

kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun 

dalam kehidupan masyarakat. Sultan Takdir Alisyahbana mengatakan kebudayaan 

adalah manifestasi dari cara berpikir (Widagdho, 1994 : 18-20). Djojodiguno 

(1958) dalam bukunya Asas-Asas Sosiologi mengatakan bahwa “kebudayaan atau 

budaya adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa, dan rasa.” Cipta ialah 

kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam 

pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa 

berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsyafi 

tentang hal “sangkan paran”. Dari mana manusia sebelum lahir (sangkan), dan ke 

mana manusia sesudah mati (paran). Hasilnya yang berupa norma-norma 

keagamaan atau kepercayaan. Timbullah bermacam-macam agama, karena 

kesimpulan manusiapun bermacam-macam pula. Rasa adalah kerinduan manusia 

akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. 

Manusia merindukan keindahan dan menolak keburukan atau kejelekan. Buah 

perkembangan rasa ini terjelma dalam bentuk berbagai norma keindahan yang 

kemudian menghasilkan kesenian (Widagdho, 1994 : 20-21).  

Tujuh unsur kebudayaan secara universal, yang mana budaya dan bahasa 

termasuk dalam tujuh unsur kebudayaan. Ketujuh unsur budaya tersebut adalah 

(1) bahasa, merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi. (2) Sistem 
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pengetahuan, merupakan pola pikir manusia yang berupa ide dan gagasan. (3) 

organisasi sosial memiliki beberapa sub unsur seperti sistem kekerabatan, sistem 

komuniti, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, sistem politik, dan sebagainya 

(4) Sistem teknologi dan peralatan, merupakan media atau alat yang digunakan 

untuk bekerja sesuai dengan mata pencaharian. (5) Sistem mata pencaharian hidup 

dapat diperinci menjadi beberapa sub unsur seperti, perburuan, perladangan, 

perikanan, pertanian, peternakan, perdagangan, perkebungan, industri, kerajinan, 

industri pertambangan, industri jasa dan industri manufaktur. (6) Sistem religi 

yang memiliki wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, 

dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga, upacara keagamaan, serta benda-benda 

suci, dan (7) kesenian yang dapat berwujud gagasan ciptaan dari pikiran seperti 

syair yang indah, dapat juga berupa tindakan interaksi berpola seperti, seniman 

pencipta, seniman penyelanggara, seniman pendengar, seniman penonton, 

konsumen, hasil kesenian seperti, candi, kain tenun, dan benda-benda kerajinan 

lainnya (Koentjaraningrat, 1986 : 204). 

Berdasarkan penjabaran teori tentang kebudayaan dari beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa kebudayaan ialah gagasan atau pola pikir manusia yang 

berupa cipta, rasa, dan karsa manusia yang bersifat abstrak (tidak dapat dilihat 

dengan mata, tidak dapat disentuh) dan juga konkret (dapat dilihat dengan mata, 

dapat disentuh wujudnya). Manusia merupakan makhluk yang berbudaya karena 

memiliki akal dan budi untuk menciptakan benda-benda baru dalam memenuhi 

kebutuhan hidup yang bersifat jasmani maupun rohani untuk melangsungkan 

kehidupan sehari-hari. Segala unsur budaya saling berkaitan antara satu dengan 
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yang lainnya. Bahasa merupakan salah satu unsur penting dari tujuh unsur yang 

bersifat universal karena bahasa merupakan ungkapan yang dipelajari dan 

dipirkan manusia serta digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan sesama manusia dalam wujud ungkapan verbal.  

Orang Yunani menganggap bahasa sebagai alat manusia untuk 

mengekspresikan pikiran dan perasaan. Pandangan lain dari Bloomfield sebagai 

linguistik struktural yang mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sistem 

lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang dipakai 

oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. 

Bahasa menurut linguis kognitif, Langacker dalam Sharifian dan Palmer, adalah 

sebuah komponen dan instrumen dasar budaya yang refleksinya dalam struktur 

linguistik cukup signifikan dan mudah menyebar (2007:1). Seseorang tak akan 

benar-benar memahami budaya orang lain tanpa memiliki akses langsung pada 

bahasanya (Duranti, 2000: 52). Singkatnya, tanpa memahami bahasa, orang tak 

akan mampu memahami budaya orang lain. Boas menyatakan, ada koneksi intim 

antara budaya dan bahasa. Boas menyatakan bahwa setiap bahasa memiliki 

depenelitian yang khas karena setiap bahasa memiliki struktur yang unik 

(Kadarisman, 2009:35). Keberadaan bahasa sebagai komponen dan instrumen 

dasar budaya membuat keragamannya kembali dituangkan menjadi  salah satu 

dimensi “ideologi bahasa”. Kramsch dalam Rahyono (2009:77) menjelaskan 

mengenai hubungan antara bahasa dengan kebudayaan menggambarkan bahwa 

disaat bahasa digunakan dalam konteks komunikasi, bahasa terjalin dengan 

kebudayaan dalam cara yang kompleks. Tentang jalinan antara bahasa dan 
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kebudayaan, Kramsch menyebutkan tiga hal, yaitu bahwa bahasa 

mengekspresikan realitas kebudayaan, bahasa mewujudkan realitas kebudayaan, 

dan bahasa melambangkan kebudayaan. Kramsch menegaskan bahwa bahasa 

bukan sekadar alat untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, kebudayaan pemilik 

bahasa tersebut dapat diketahui, karena realitas kebudayaan diungkapkan, 

diwujudkan, serta dilambangkan dengan bahasa. Fungsi strategis yang dimiliki 

bahasa terkait dengan kebudayaan memberikan petunjuk bahwa bahwa bahasa 

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian 

kebudayaan. 

Unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Rawa Pening Ambarawa 

ialah kebudayaan nelayan. Kebudayaan nelayan di Rawa Pening Ambarawa ialah 

mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil yang diperoleh 

dapat dijual maupun dikonsumsi sendiri. Selain mencari ikan, suatu kebudayaan 

nelayan tentu mengetahui teknologi pembuatan perahu, mengetahui cara 

menavigasi, mempunyai organisasi sosial yang dapat menampung suatu sistem 

pembagian kerja antara nelayan, pemilik perahu, dan tukang pembuat perahu, 

sedangkan sistem religi, biasanya mengandung unsur-unsur keyakinan, upacara-

upacara, serta ilmu gaib yang erat hubungannya dengan persepsi serta konsepsi 

mereka mengenai berlayar atau melaut. Berdasarkan paparan singkat tentang 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan tersebut merupakan bukti 

bahwa manusia memang makhluk berbudaya. 
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2.2.2 Etnolinguistik 

Etnolinguistik adalah cabang ilmu Linguistik yang merupakan gabungan dua 

ilmu yakni Etnologi dan Linguistik. Etnolinguistik berasal dari kata etnologi yang 

berarti ilmu yang mempelajari tentang suku-suku tertentu atau budaya tertentu, 

dan linguistik yang berarti ilmu yang mengkaji seluk beluk bahasa keseharian 

manusia atau juga ilmu bahasa (Sudaryanto, 1996: 9). Etnolinguistik adalah jenis 

linguistik yangmenaruh perhatian terhadap dimensi bahasa (kosakata, frasa, 

klausa, wacana, unit-unit lingual lainnya) dalam dimensi sosial dan budaya 

(seperti upacara ritual, peristiwa budaya, folklor dan lainnya) yang lebih luas 

untuk memajukan dan mempertahankan praktik-praktik budaya dan struktur sosial 

masyarakat Wakit (Abdullah , 2013:10). Etnolinguistik merupakan bidang 

linguistik yang menganalisis tentang hubungan kebudayaan dengan bahasa. 

Definisi singkat Etnolinguistik berdasarkan KBBI ialah cabang linguistik yang 

menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat 

yang belum mempunyai tulisan. Etnolinguistik mengkaji tentang fungsi dan 

pemakaian bahasa dalam konteks kebudayaan. Etnografi (Etnolinguistik) adalah 

kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya 

tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa (Sumarsono, 2002 : 

309).  

Etnolinguistik merupakan bidang studi yang menarik, karena di lahan inilah 

kita dapat menemukan sebuah proses yang sangat penting, yakni proses 

terbentuknya kebudayaan dan keterkaitannya dengan bahasa, serta bagaiman 

kebudayaan yang terbentuk tersebut terus-menerus mengalami perubahan, baik 
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secara disadari maupun tidak oleh para pendukung kebudayaan itu sendiri, 

sebagaimana tercermin dari bahasa yang mereka gunakan (Shri Ahimsa, 1996-

1997:1). Penelitian Etnolinguistik biasanya memakai tata urut universal sebagai 

kerangka untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Tata urut universal tersebut 

antara lain ialah (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem ekonomi, (4) 

organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) kesenian, dan (7) sistem religi. Para 

peneliti biasanya menggunakan tata urut universal sesuai dengan perhatian atau 

objek masing-masing.  

Sistem yang paling lazim digunakan ialah urutan dari yang konkret hingga 

urutan paling abstrak, seperti urutan dari sistem teknologi hingga sistem religi. 

Sistem teknologi merupakan sistem yang paling konkret karena hasilnya yang 

berupa benda-benda kebudayaan dan alat-alat kehidupan sehari-hari yang dapat 

terlihat oleh mata telanjang dan dapat dicerna oleh akal sehat serta dapat disentuh 

wujudnya. Sedangkan urutan sistem religi yang berupa gagasan dan kepercayaan 

tentang roh nenek moyang dianggap abstrak karena tidak dapat terlihat oleh mata 

dan tidak dapat disentuh wujudnya. 

Dengan demikian, kajian Etnolinguistik dapat mengkaji kebudayaan yang 

bersifat linguistik. Sebagai contoh ialah Leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa. Leksikon perikanan di rawa tentu berbeda dengan leksikon perikanan 

yang berada di laut. Baik peralatan yang digunakan seperti alat untuk menangkap 

ikan kutuk yakni alat yang bernama crengkeng, sedangkan alat transportasi yang 

digunakan seperti prau dayung yang digerakkan menggunakan edhok, dan prau 

mesin yang digerakkan dengn mesin, serta hasil yang diperoleh seperti ikan 
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wader, cethul, dan ikan air tawar lainnya pastilah berbeda dengan ikan yang hidup 

di laut. Budaya yang ada di rawa dan di laut pun berbeda, seperti tradisi nglarung 

rawa berbeda dengan tradisi larungan di pantai dan laut. Berdasarkan penjabaran 

tersebut, kebudayaan perikanan yang ada di Rawa Pening memenuhi kriteria 

untuk dijadikan sebagai kajian Etnolinguistik.  

2.2.3 Bentuk satuan lingual  

Bentuk satuan lingual yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

rumusan masalah ialah bentuk satuan lingual berupa kata dan frasa.  

2.2.3.1 Kata 

Bloomfield (1933) mendefinisikan kata sebagai satu bentuk yang dapat 

diujarkan sendiri dan memiliki makna, namun bentuk tersebut tidak dapat 

dipisahkan menjadi bagian-bagian yang (satu di antaranya atau  mungkin juga 

semua unsurnya) tidak dapat diujarkan degan sendiri-sendiri tetapi tetap 

mengandung makna. Ramlan (1997) mendefinisikan kata adalah satuan paling 

kecil yang bebas dengan kata lain, setiap satu satuan bebas merupakan kata. Kata 

yang paling mendasar (asli dan belum mengalami perubahan bentuk) disebut 

dengan kata dasar, dalam bahasa Jawa disebut dengan tembung lingga. Dalam 

bahasa Jawa ada beberapa kategori kata, di antaranya ialah (i) verba sering disebut 

dengan kata kerja, (ii) adjektiva sering disebut dengan kata sifat, (iii) nomina 

sering kali disebut dengan kata benda, (iv) pronomina sering kali dikenal dengan 

sebutan kata ganti, (v) numeralia lebih dikenal dengan sebutan kata bilangan, (vi) 

adverbia sering disebut dengan kata keterangan, (vii) kata tugas merupakan kata 
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yang bertugas untuk memungkinkan kata lain yang lebih besar seperti frasa dan 

klausa, dan (viii) interjeksi lebih dikenal dengan kata seru yang berperan sebagai 

memperkuat rasa hati seperti heran, jijik, terkejut dan sebagainya. Pembahasan 

dalam penelitian ini tentang bentuk satuan lingual yang berupa verba, nomina dan 

ada beberapa bentuk frasa. Jika dianalisis berdasarkan morfem, terdapat dua 

bentuk, yakni monomorfemis dan bentuk polimorfemis. Pengertian morfem 

sendiri ialah suatu bagian atau bentuk terkecil  dari konstituen gramatikal 

(Verhaar, 1977: 32). Dapat disimpulkan bahwa pengertian morfem itu sendiri 

ialah komponen terkecil yang dapat berdiri sendiri di dalam sebuah kalimat dalam 

sebuah bahasa dan memiliki arti. Berdasarkan distribusinya, kata dapat 

digolongkan menjadi dua ykitu morfem bebas dan morfem terikat, sedangkan 

berdasarkan gramatikal, kata dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu 

monomorfemis dan polimorfemis.  

i. Monomorfemis 

Kata yang terdiri atas satuan morfem disebut monomorfemis atau kata 

tunggal. Monomorfemis atau morfem tunggal merupakan bentuk gramatikal yang 

terdiri atas satu morfem. Kridalaksana (1983: 110) menjelaskan bahwa morfem 

merupakan satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak 

dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil.  

ii. Polimorfemis 

Polimorfemis adalah kata yang terdiri atas dua morfem atau lebih. Kata 

polimorfemis dapat berubah bentuk menjadi morfem baru. Gejala seperti itu dapat 
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dilihat dari proses morfologis seperti imbuhan (afiksasi). Afiksasi atau imbuhan 

yang berupa imbuhan di awal kata (prefiks), imbuhan di tengan kata (infiks), 

imbuhan di akhir kata (sufiks), imbuhan di awal dan akhit kata (konfiks). 

Pengubahan tersebut memiliki tiga syarat, di antaranya ialah (a) ada bentuk dasar 

atau pangkal yang diubah contohnya pada kata branjang [alat yang dipakai 

nelayan untuk menangkap ikan], (b) ada cara tertentu untuk mengubah yang 

disebut dengan proses morfologis [m+branjang], dan (c) ada kata baru hasil 

pengubahan[mbranjang].  

2.2.3.2 Frasa 

Frasa menurut Ramlan ialah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata 

atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa (Ramlan, 1987: 151). 

Chaer berpendapat bahwa pengertian frasa ialah satuan gramatik yang berupa 

gabungan kata yang memiliki sifat nonpredikatif, Cher juga mengungkapkan 

macam frasa ada tiga yakni ialah (1) frasa endosentrik yang sering disebut dengan 

frasa subordinatif atau modifikatif, (2) frasa eksosentris, (3) frasa koordinatif, dan 

(4) frasa apositif  (Chaer, 2007: 222-225). Adapun penjelasannya ialah sebagai 

berikut.  

a. Frasa endosentrik  

Frasa endosentrik merupakan frasa yang unsurnya tidak berperilaku 

sintaksis yang sama, artinya salah satu dari unsur tersebut dapat mengganti 

kedudukannya. Misalnya unsur nembe mancing dalam kalimat Bapak Pandi 
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nembe mancing ulam. Unsur mancing dapat menggantikan kedudukan unsur 

nembe, sehingga menjadi Bapak Pandi mancing ulam.  

Frasa endosentrik sering disebut dengan frasa modifikatif karena unsur 

yang bukan merupakan inti dapat mengubah atau membatasi makna unsur intinya. 

Sebutan lain dari frasa endosentrik adalah frasa subordinatif yang artinya unsur 

yang erupakan inti frasa berperan sebagai unsur atasan, sedangkan yang lain 

adalah unsur bawahan seperti contoh iwak cilik. 

b. Frasa eksosentris 

Frasa eksosentrik merupakan frasa yang unsurnya tidak memiliki perilaku 

sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya frasa kaliyan bapak yang 

terdiri dari unsur kaliyan dn unsur bapak. Secara keutuhan, fras ini dapatmengisi 

fungsi keterangan dalam kalimat Septi metu omah kaliyan bapak. Apabila kedua 

unsur tersebut dipisah, maka keduanya tidak akan bisa menduduki fungsi 

keterangan dalam kalimat (1) Septi metu omah kaliyan (2) Septi metu omah 

bapak.  

c. Frasa koordinatif 

Frasa koordinatif merupakan frasa yng unsur pembentuknya terdiri dari 

minimal dua unsur yang sama dan sedrajat, dan dapat dihubungkan oleh konjungsi 

koordinatif baik tunggal seperti lan, karo, utawa, tinimbang, timbang, luwih dan 

sebagainya. Misalnya mas lan mbak dalam kalimat mas lan mbak menika saking 

sekolah. Frasa koordinatis yang tidak dapat menggunakan konjungsi disebut 

dengan frasa parataksis. Misalnya gedhe cilik, apik elek, ayu manis, dan lain-lain.  
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d. Frasa apositif 

Frasa apositif merupakan frasa koordinatif yang kedua unsurnya saling 

merujuk, dengan demikian urutan unsurnya dapat ditukar satu sama lain. Misalnya 

frasa Pak Pandi, nelayan rawa dalam kalimat Pak Pandi nelayan, saweg tindak 

mancing.  

Berdasarkan kategori inti, frasa dapat dibedakan menjadi empat jenis, di 

antaranya ialah sebagai berikut. 

1. Frasa nomina 

Frasa nominal merupakan frasa endosentrik yang inti dari unsurnya ialah 

frasa nomina atau frasa pronomina. Misalnya dodol iwak, iwak rawa, teri 

rawa, lele rawa.  

2. Frasa verba 

Frasa verba merupakan frasa endosentrik yang inti dari unsurnya ialah kata 

verba. Misalnya nembe mbranjang, sampun dugi, sampun dhahar.  

3. Frasa adjektiva 

Frasa adjektiva merupakan frasa endosentrik yang inti dari unsurnya 

berupa kata adjektiva. Misalnya suwi banget, rada akeh, ora cilik.  

4. Frasa numeralia 

Frasa numeralia merupakan frasa endosentrik yang unsur intinya berupa 

kata numeralia. Misalnya sak ton, selawe kilo, selawe meter.  
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2.2.3.3 Istilah 

Pengertian istilah ialah sebuah kata atau gabungan kata yang secara detil 

mengungkapkan tentang makna, konsep, proses, keadaan maupun sifat khusus 

dalam suatu bidang tertentu (Kridalaksana, 1983: 67). Pemberian istilah lebih 

sering berlangsung menurut prosedur, sedangkan pemberian nama atau penamaan 

sering digunakan secara arbitrer.  

2.2.3.4 Fungsi bahasa 

Bahasa digunakan oleh manusia dalam berbagai tindak kehidupan, sedangkan 

perilaku manusia dalam kehidupan itu sangat luas dan beragam, maka fungsi 

bahasa itui bisa menjadi sangat banyak sesuai dengan banyaknya tindakan 

kehidupan dan perilaku serta keperluan manusia dalam hidupnya.  

Fungsi bahasa adalah alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan (Chaer, 1995).  Pakar 

Linguistik Wardhaugh (1972) juga menjelaskan mengenai fungsi bahasa, yaitu 

alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi, baik secara 

lisan maupun tulisan. Kinneavy mengungkapkan ada lima wadah fungsi dasar 

bahasa, di antaranya ialah fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, 

fungsi persuasi, dan fungsi entertainmen (Michel, 1967:51). Fungsi informasi 

adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Fungsi 

eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan 

keadaan. Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa bersifat mempengaruhi atau 

mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-
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baik. Fungsi entertainmen adalah penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, 

menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin (Chaer, 2009:33). 

2.2.4 Makna 

Makna merupakan sebuah kajian di bidang semantik. Tarigan (1985 : 7) 

menyatakan bahwa semantik ialah telaah makna atau ilmu yang membahas 

tentang makna. Semantik mempelajari tentang lambang-lambang atau tanda-tanda 

yang menyatakan sebuah makna, hubungan antara makna yang satu dengan yang 

lainnya, serta hubungannya dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, 

semantik mencakup makna-makna kata, perkembangan serta perubahan yang 

terjadi. Berikut adalah bagan pembagian makna menurut Fries dalam Tarigan 

(1985:11).  

                                                                                             

                        

 

                                                                  

          

 

 

Bagan : Pembagian makna menurut Fries dalam Tarigan (1985:11). 

 

Berdasarkan bagan tersebut, ada beberapa makna yang akan dikaji dalam 

Leksikon Perikanan Di Rawa Pening Ambarawa di antaranya adalah  makna 

makna 

Makna sosial(kultural) 

makna struktural 

makna leksikal 

Makna 
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leksikal dan makna sosial (kultural). Makna struktural tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

Pengertian makna leksikal itu sendiri adalah  makna yang dimiliki atau ada 

pada leksem meski tanpa konteks apa pun yang mendampingi. Misalnya leksem 

bulus memiliki makna leksikal „sejenis bintang berkaki empat yang hidup di 

perairan dan memiliki cangkang di tubuhnya seperti kura-kura, branjang 

bermakna leksikal „sejenis alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari benang 

atau senar yang memiliki panjang dan lebar minimal satu meter, dan prau 

bermakna leksikal „sejenis kayu yang dipahat sederhana dan digunakan untuk 

transportasi nelayan ketika mencari ikan di tengah rawa. Dapat disimpulkan 

bahwa makna leksikal merupakan makna dalam arti yang sesungguhnya, makna 

yang dapat diketahui melalui panca indra , atau makna apa adanya. (Chaer, 2007: 

289). Pateda berpendapat bahwa makna leksikal adalah makna kata itu dapat 

berdiri sendiri, baik dalam bentuk leksem atau dalam bentuk afiksasi yang 

maknanya masih tetap, seperti yang dibaca di dalam kamus bahasa. Akan tetapi, 

dalam penelitian ini, belum terdapat kamus mengenai istilah-istilah atau leksikon 

yang digunakan dalam dunia kenelayanan. Pemerolehan makna mengenai istilah-

istilah tersebut diambil dengan cara wawancara dari para nelayan di Rawa Pening 

Ambarawa. 

Makna sosial (kultural) adalah makna yang dimiliki oleh masyarakat setempat 

dalam hubungannya dengan budaya. (Abdullah dalam Juhartiningrum: 2010: 26) 

Makna sosial (kultural) merupakan kajian dari etnolinguistik. 
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2.2.5 Komponen Makna 

Analisis komponen makna dapat dikelompokkan menjadi urutan berikut.  

a) Bentuk Makna 

Kata-kata saling berhubungan dalam sebuah ikatan yakni yang disebut 

dengan medan makna. Kata-kata ada yang berdekatan makna, ada yang berjauhan, 

ada yang mirip, ada yang sama, bahkan ada yang bertentangan. Bentuk makna 

dapat berubah. Perubahan makna dapat diakibatkan oleh perubahan bentuk kata, 

jadi setiap kali terjadi perubahan bentuk kata, terjadi pula perubahan makna. 

Hubungan makna dan pembeda makna diperlukan komponen pembeda. 

Komponen pembeda makna akan jelas apabila orang mengetahui komponen 

makna.  

a. Pembeda Makna 

Perbedaan makna sebagai akibat perubahan bentuk diperlukan karena 

pemakai bahasa memerlukannya. Perbedaan makna yang diakibatkan oleh aanya 

perubahan bentuk, terbatas pada derivasi leksemnya. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa bentuk memiliki makna dasar. Pembeda makna terjadi karena 

perbedaan bentuk, dan perubahan bentuk. Perbedaan bentuk akan mengakibatkan 

perbedaan makna, sedangkan perubahan bentuk akan mengakibatkan adanya 

hubungan makna. Untuk melihat perbedaan makna, orang harus melihat 

acuannya. Dengan acuan, orang dapat melihat perbedaan makna yang terkandung 

pada setiap kata. Namun hal tersebut tidak selamanya dapat dilakukan jika 

acuannya tersebut bersifat abstrak. Penggunaan kriteria acuan tidak dapat 
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dibayangkan dan diimajinasikan sehingga, harus bersifat konkret. Ciri pembeda 

makna dapat dilihat dari segi lahiriah, sifat, maupun usia.  

b. Urutan Hubungan Antara Komponen 

Dalam kaitannya dengan hubungan antara komponen, ada baiknya 

menyinggung sedikit mengenai pertautan makna, sehingga hubungan antar 

komponen bersifat logis. Meskipun kata-kat memiliki medan makna yang sama 

tetapi implikasinya pasti berbeda. Untuk mengurutkan kata dengan komponen 

lainnya, orang harus memperhatikan kepada siapa kata tersebut harus digunakan 

saat berbicara.  

c. Komponen Penjelas 

Komponen penjelas hanya digunakan oleh orang yang bergelut dalam 

bidang semantik. Komponen penjelas merupakan sebagian dari kontras yang 

terdapat di dalam struktur leksikal. Komponen penjelas terbagi menjadi dua, 

yakni komponen penjelas yang diturunkan dari sifat alamiah acuan dan 

komponen penjelas yang diturunkan dari sifat alamiah unit leksikal yang 

digunakan untuk memaknakan acuan. Komponen penjelas yang diturunkan 

dari sifat alamiah acuan ialah konsep tertentu yang dihubungkan dengan 

acuan yang menimbulkan kesan kultural dan merefleksi dalam ujaran.  

Komponen penjelas yang diturunkan dari sifat alamiah unit leksikal yang 

digunakan untuk memaknakan acuan ialah penjelas yang berhubungan 

dengan lambang-lambang.  
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d. Langkah-Langkah Menganalisis Komponen Diagnostik 

Langkah-langkah untuk menganalisi komponen diagnostik yang pertama 

ialah memilih makna yang masih satu medan makna, yang kedua ialah mendaftar 

semua ciri spesifik yang dimiliki sebagai acuan, yang ketiga ialah meneliti 

bermacam-macam makna kemudian tentukan sifatnya, yang keempat ialah 

mendaftarkan fitur pembeda makna pada setiap kata yang dapat digunakan oleh 

kata lain, yang kelima ialah mengecek data, dan yang keenam ialah 

mendeskripsikan komponen diagnostik.  

e. Beberapa Kesulitan Menganalisis Komponen Makna 

Kesulitan menganalisis komponen makna di antaranya ialah sebagai berikut. 

Pertama, kata yang didengar atau dibaca tidak diikuti oleh unsur suprasegmental 

atau unsur ekstra linguistik, yang kedua ialah setiap kata akan berbeda maknanya 

jika dilihat dari segi disiplin ilmu, yang ketiga ialah setiap kata memiliki 

pemakaian yang berbeda terutama kata yang memiliki hubungan renggang, yang 

keempat ialah kata acuan yang digunakan ialah berssifat abstrak, yang kelima 

ialah kata yang menunjukkan arah seperti kata “di sana”, dan yang keenam ialah 

kata yang bersifat umum.  

f. Prosedur Menganalisis Komponen Makna 

Prosedur menganalisis komponen makna terbagi menjadi empat. Di antaranya 

ialah (a) penamaan, (b) memarafrasa, (c) mendefinisi, dan (d) mengklasifikasi.  
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i. Penamaan 

Dalam hubungan dengan sistem tanda tedapat interelasi antara penanda, 

makna, dan yang ditandai. Penanda disebut lambang, sedangkan yang ditandai 

disebut objek. Pada hakikatnya proses pemberian nama ialah budi daya manusia 

untuk memudahkan mereka berkomunikasi, penamaan itu sendiri ialah 

penyebutan untuk pengganti benda di sekitar, gejala, sifat, dan juga aktivitas. 

Manusia menggunakan pengetahuannya untuk hubungan dan berinteraksi dengan 

alam seisinya, sedangkan pengetahuan manusian diperoleh dari usaha yang 

bersungguh-sungguh melalui proses belajar. Pemberian nama besifat 

konvensional. Pada umumnya, penamaan menggunakan lambang yang berupa 

kata. Hubungan antara lambang, makna, dan acuan bersifat arbitrer.  

ii. Memarafrasa 

Untuk menganalisis komponen makna sehingga menjadi lebih rinci 

digunakan parafrasa yang berpusat pada deskripsi secara pendek tentang sesuatu.  

iii. Mendefinisi 

Mendefinisikan sesuatu harus mencakup semua, jelas, tepat, dan tidak boleh 

bersifat ulangan yang tak berguna. 

iv. Mengklasifikasi 

Mengklasifikasi ialah proses menghubungkan sebuah kata dengan kelas 

atau genus. Mengklasifikasi tidak hanya suatu proses meletakkan acuan pada 

konsep, namun hubungan antara makna harus ditentukan.  
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2.2.6 Rawa Pening Ambarawa 

Rawa Pening adalah danau sekaligus tempat wisata air di Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar ia menempati wilayah 

Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawa Pening terletak di 

cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung 

Ungaran. Pengertian rawa pening sendiri terdiri dari dua kata yaitu rawa dan 

pening (berasal dari bening). Pengertian rawa ialah daerah bertanah basah yang 

selalu digenangi air secara alami karena sistem drainase (pelepasan air) yang jelek 

atau letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya, sedangkan kata pening ialah 

kata yang berasal dari bahasa Jawa yakni bening yang berarti jernih.  

a. Perikanan 

Pengertian perikanan itu sendiri adalah kegiatan manusia yang 

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. 

Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya 

mencakup ikan, amfibi, dan avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang 

berdekatan, serta lingkungannya. Menurut UU RI no. 9/1985 dan UU RI no. 

31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, 

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 

sistem bisnis perikanan. Bisa dikatakan bahwa perikanan merupakan usaha 

agribisnis. 
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b. Alat transportasi (sistem teknologi) 

Alat transportasi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bukan hanya masa 

sekarang, namun alat transportasi sudah ada sejak zaman prehistori. Manusia 

membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan mencari makanan. Alat 

transportasi danpat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya yakni (i)sepatu, (ii) 

binatang, (iii) alat seret, (iv) kereta beroda, (v) rakit, dan (vi)  perahu. Sepatu 

dikatakan sebagai alat transportasi karena digunakan sebagai alas kaki untuk 

melindungi kaki dari tanah yang kasar, duri, dan tanah yang sukar dilalui. Sepatu 

yang dipakai oleh nelayan rawa biasanya ialah sepatu boot.  

Alat transportasi yang digunakan di Rawa Pening ialah perahu. Perahu 

yang sering dipakai nelayan biasanya ialah perahu lesung. Perahu lesung terbuat 

dari balok kayu yang dibelah, kemudian bagian dalamnya diambil(dikeruk). 

Perahu yang terbuat dari kayu dan digerakkan dengan menggunakan dayung, ada 

pula perahu yang menggunakan mesin sebagai pendorong perahu agar bergerak 

lebih cepat. Perahu yang dipakai di Rawa Pening ada dua yaitu prau dayung dan 

prau motor (prau mesin).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengklasifikasikan leksikon 

perikanan di Rawa pening ialah pendekatan etnolinguistik dan pendekatan 

struktural. Pendekatan etnolinguistik dipakai untuk menjelaskan budaya yang ada 

pada nelayan setempat, sedangkan pendekatan struktural digunakan untuk 

menganalisis bahasa yang dipakai oleh nelayan setempat untuk mengungkapkan 

budaya lokal setempat. Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor, penelitian kualitatif merupakan  prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskiptif berupa data tertulis dan data lisan dari orang atau masyarakat serta 

perilakunya dapat diamati dari lingkungan yang alamiah (Moleong, 1991: 3 ). 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci 

mengenai upaya para nelayan menggunakan budaya lokal mereka terhadap 

pemanfaatan teknologi penangkapan perikanan dalam aktivitas penangkapan ikan 

serta hasil tangkapan yang diperoleh nelayan.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

Lokasi penelitian ini berada di daerah Rawa Pening Ambarawa, Kabupaten 

Semarang. 
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3.3 Data dan Sumber Data  

Data penelitian ini berupa tuturan dari para nelayan. Sumber data utama 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nelayan yang mencari ikan di Rawa 

Pening. Adapun nelayan yang menjadi narasumber terdiri dari nelayan asli dan 

nelayan pendatang. Alasan pemilihan narasumber tersebut adalah agar dapat 

memperoleh data yang lengkap.  

3.4 Metode pengumpulan data 

Kajian yang digunakan ini merupakan kajian ilmu interdisipliner yang 

melibatkan dua disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu Etnologi dan ilmu 

Linguistik. Metode pengumpulan data yang dipakai ada beberapa metode yakni 

yang utama ialah metode etnografi. Metode etnografi yang digunakan dalam 

penelitian ini merujuk pada metode yang dikemukakan oleh Spradley (2007), 

yaitu melakukan percakapan persahabatan, dan wawancara etnografis. Selain 

metode etnografi dan linguistis, ada pula metode lanjutan seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data, di mana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). 

3.4.2 Wawancara 

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dan bertatap muka dengan informan atau responden yang dilakukan 
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dengan cara sistematis. Dalam melakukan wawancara peneliti mendatangi 

responden sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh secara akurat tanpa ada 

pengaruh dari orang lain. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan, yaitu dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informan-informan atau  keterangan-

keterangan (Endraswara, 2003:212). Pada teknik wawancara ini, peneliti datang 

berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti 

(Chaer, 2007: 29).  

3.4.3 Metode Simak 

Metode lanjutan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode simak, 

karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa. Teknik yang digunakan adalah teknik sadap(dasar), yaitu 

dengan cara menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang 

menjadi informan. Metode berikutnya ialah metode cakap, karena cara yang 

ditempuh dalam pengumpulan data itu adalah berupa percakapan antara peneliti 

dengan informan. Teknik yang digunakan dalam metode cakap ialah teknik 

pancing, karena diharapkan sebagai pelaksanaan metode hanya dimungkinkan 

muncul jika peneliti memberi stimulasi (pancingan) pada informan untuk 

memunculkan gejala kebahasaan yang diharapkan oleh peneliti (Gunarwan : 

2002). Metode simak libat cakap karena peneliti melakukan penyadapan itu 

dengan cara berpartisipasi sambil menyimak, berpartisipasi dalam pembicaraan, 

dan menyimak pembicaraan (terlibat langsung dalam dialog).  
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3.5 Metode analisis data 

 Metode analisis data merupakan kalsifikasi atau pengurutan data ke dalam 

kategori dan satuan uraian besar. Analisis data berfungsi untuk  mengkategorikan  

data. Data yang telah terkumpul berupa data tertulis atau catatatan laporan, 

wawancara, gambar, dan suara (record). Kategori tersebut berupa leksikon-

leksikon yang tercermin dalam simbol budaya nelayan yang mencari ikan di rawa.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa deskripsi 

mengenai aspek linguistik sebagai pengungkap kebudayaan. Interpretasi data yang 

telah terkumpul disusun untuk mendeskripsikan budaya yang ada di dalam 

masyarakat wilayah penelitian. Dalam menginterprestasikan data, peneliti 

menggunakan teknik content analysist atau kajian isi. 

Analisis yang digunakan yakni analisis bahasa secara struktural dan analisis 

secara etnolinguitik terhadap leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa. Data 

yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan yang 

diteliti.  

3.6 Penyajian Data 

Metode penyajian data yang digunakan ialah metode penyajian informal. 

Metode penyajian secara informal ialah perumusan dengan kata atau kalimat 

biasanya tidak menggunakan lambang dan tanda terutama yang bersifat sistematis 

(Sudaryanto, 1993). Penyajian secara informal bersifat teknis karena 

menggunakan rangkaian kalimat yang terstruktur, sehingga pemaparan tentang 
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kaidah yang bersangkutan dapat dijelaskan secara detil, rinci, dan terurai sehingga 

dapat memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi atau inti dari sebuah 

penelitian yang sudah dilakukan. Metode penyajian secara informal ini digunakan 

pada penelitian deskriptif kualitatif. Selain metode penyajian secara informal, 

penyajian data juga menggunakan metode etnografi dari Spradley. Metode 

etnografi bertujuan untuk memperjelas nilai budaya yang terdapat pada budaya 

nelayan di Rawa Pening melalui satuan lingual yang terkandung dalam leksikon 

perikanan. 
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BAB IV 

BENTUK, MAKNA DAN FUNGSI LEKSIKON PERIKANAN DI RAWA 

PENING AMBARAWA 

Pembahasan penelitian ini berfokus pada bentuk, makna leksikal, makna 

kultural, serta fungsi penggunaan istilah pada leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk satuan lingual leksikon 

perikanan ialah berupa bentuk kata, yaitu : (a) kata monomorfemis kategori 

nomina, (b) polimorfemis kategori verba, frasa, makna satuan lingual tersebut 

dianalisis secara leksikal dan kultural, kemudian fungsi leksikon perikanan bagi 

masyarakat sekitar. 

4.1. Bentuk Leksikon Perikanan di Rawa Pening Ambarawa 

Berdasarkan hasil penelitian, leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa ialah berupa kata dan frasa. 

4.1.1 Satuan Lingual berupa kata 

Berdasarkan hasil analisis, satuan lingual yang berbentuk kata pada 

leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa terbagi menjadi bentuk 

monomorfemis dan bentuk polimorfemis. 

4.1.1.1 Monomorfemis 

Leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa yang berbentuk 

monomorfemis berupa nomina. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut. 
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4.1.1.1.1 Nomina alat yang termasuk Leksikon Perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa 

Leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa yang termasuk kategori 

nomina alat yang dipakai untuk mencari ikan, yaitu: 

a.  waring[warIŋ] 

Leksikon waring[warIŋ]merupakan bentuk dasar. Berdasarkan 

distribusinya, leksikon waring digolongkan sebagai morfem bebas karena dapat 

berdiri sendiri sebagai kata. Ditinjau dari satuan gramatikal, bentuk ini tergolong 

bentuk monomorfemis karena terdiri dari satu morfem.  

b.  jala[jɔlɔ] 

Leksikon jala[jɔlɔ] merupakan bentuk dasar. Berdasarkan distribusinya, 

leksikon jala digolongkan sebagai morfm bebas karena dapat berdiri sendiri 

sebagai kata. Ditinjau dari satuan gramatikal, bentuk ini tergolong bentuk 

monomorfemis karena terdiri dari satu morfem.  

c.  branjang[brañjaŋ] 

Leksikon branjang[brañjaŋ] merupakan bentuk dasar. Berdasarkan 

distribusinya, leksikon branjang digolongkan sebagai morfem bebas karena 

dapat berdiri sendiri sebagai kata. Ditinjau dari satuan gramatikal, bentuk ini 

tergolong bentuk monomorfemis karena terdiri dari satu morfem.  
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Bentuk satuan lingual yang tergolong alat yang digunakan untuk mencari 

ikan dan termasuk kategori monomorfemis di antaranya ialah jaring [jarIŋ], 

bubu[bubu], seser [sɛsɛr], sodo[soḍo], pluntur[pluntUr], walesan[waləsan], 

pancing[pañcIŋ], bego[bego], prau[prau], edhok[eḍɔk], trempuling[trəmpulIŋ], 

kepis [kəpIs], rajut [rajUt], dancrengkeng[crɛŋkɛŋ] 

Adapun contoh tuturan yang berhubungan dengan istilah tersebut, ialah 

sebagai berikut.  

KONTEKS: Dita menanyakan kepada Bapak Pandiman mengenai alat yang 

dipakai untuk menangkap ikan kutuk.  

Dita :  “Pak, menawi badhe nangkep kutuk menika ngagem napa?” 

         „„Pak, kalau hendak menangkap ikan kutuk menggunakan apa?‟  

Pak Pandi : “Ya nganggo tombak Mbak, jenenge crengkeng. Iku ujung tombake   

ana lima Mbak. Yen gawe nyekel bulus, ujung tombake mung 

siji.” 

„Ya menggunakan tombak Mbak, namanya crengkeng. Tombak 

itu memiliki lima ujung tombak Mbak. Kalau untuk menangkap 

bulus, tombak yang berujung satu.‟ 

 

KONTEKS : Nelayan yang sedang membereskan peralatan dari perahu setelah 

mbranjang. 

Pak Wagino : “Lik, kepisku keri nang prau, tulung jupukke sik.” 

  „Paman, kepisku tadi tertinggal di perahu, tolong ambilkan dulu.‟ 

Pak Basrin   : “Tak gawane mulih wae ya, timbang kok tinggali nang prau.” 

  „Saya bawa pulang saja ya, daripada kau tinggal di perahu.‟ 
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4.1.1.1.2  Leksikon yang termasuk kategori nomina berupa hasil yang 

diperoleh ialah sebagai berikut.  

Leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa yang termasuk kategori 

nomina hasil yang diperoleh, yaitu:  

a. bengok [beŋɔk] 

Leksikon bengok [beŋɔk]merupakan bentuk dasar. Berdasarkan distribusi, 

leksikon ini termasuk morfem bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. 

Berdasarkan satuan gramatikal, leksikon ini termasuk bentuk monomorfemis 

karena terdiri dari satu morfem.  

b. kotes[kotɛs] 

Leksikon kotes[kotɛs] merupakan bentuk dasar. Berdasarkan distribusi, 

leksikon ini tergolong morfem bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. 

Berdasarkan satuan gramatikal, leksikon ini tergolong bentuk monomorfemis karena 

terdiri dari satu morfem.  

c. munjaer [muñjaɛr] 

Leksikon munjaer [muñjaɛr]merupakan bentuk dasar. Berdasarkan 

distribusi, leksikon ini tergolong morfem bebas karena dapat berdiri sendiri 

sebagai kata. Berdasarkan satuan gramatikal, leksikon ini tergolong bentuk 

monomorfemis karena hanya memiliki satu morfem.  
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d. thuk nong [ṭUk nɔŋ] 

Thuk nong merupakan gabungan dari dua kata, kemudian mengalami 

proses pemendekan kata. Kata thuk [ṭUk] berasal dari bentuk bathuk [baṭUk] 

berkategori nomina dan menjadi inti dari frasa, sedangkan kata nong [nɔŋ]yang 

berasal dari nonong berkategori adjektiva yang menjadi atribut kata thuk 

(bathuk). Penggabungan dua kata tersebut menghasilkan bentuk baru. 

Bentuk satuan lingual yang tergolong hasil yang diperoleh dan termasuk 

kategori monomorfemis di antaranya ialah welut [wəlUt] „belut‟, urang 

[uraŋ]„udang‟, cethul [ceṭUl]„ikan teri rawa‟, wader [wadər] „ikan wader‟, lele 

[lele]„ikan lele rawa‟, bawal [bawal]„ikan bawal‟, breskap [brɛskap] „ikan 

braskap‟, males [maləs] „ikan betutu‟, kalper [kalpər]„ikan kalper‟, rebon 

[rəbɔn]„udang kecil‟, dan bulus [bulUs]„kura-kura rawa‟, peso [peso]„ikan 

hibrida‟. 

4.1.1.2 Polimorfemis 

Berdasarkan hasil penelitian, leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa yang berbentuk polimorfemis karena adanya proses afiksasi. 

4.1.1.2.1 Afiksasi 

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh terbentuk karena proses 

afiksasi dengan proses pemberian prefiks nasal n-, nasal m-, dan nasal ny-. 

1. Prefiks (ater-ater anuswara {m-, n-, ny-, ng-}) 

a. Nasal n- 
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Leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa hanya ditemukan 

dua data leksikon yang berkategori verba dengan nasal n-. Berikut hasil 

analisisnya. 

a) njaring [ñjarIŋ] 

Leksikon njaring „menjaring‟ tergolong bentuk polimorfemis 

karena njaringberasal dari nomina jaringdan mendapatkan ater-

ater(imbuhan) anuswara nasal n- , sehingga bentuk nomina jaringakan 

berubah menjadi verba ketika sudah mendapatkan imbuhan nasal.  

nasal n- + nomina → verba 

n- +  jaring  → njaring 

b) njala[ñjɔlɔ]  

Leksikon njala „menjala‟ tergolong bentuk polimorfemis karena 

katanjalaberasal dari nomina jala dan mendapatkan ater-ater(imbuhan) 

anuswara nasal n- , sehingga bentuk nomina jala akan berubah menjadi 

verba ketika sudah mendapatkan imbuhan nasal.  

nasal n- + nomina → verba 

n- +      jala  → njala 
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b. Nasal m- 

Leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa hanya ditemukan 

dua data leksikon yang berkategori verba dengan nasal m-. Berikut hasil 

analisisnya. 

a) Mancing [mañcIŋ]  

Leksikonmancing tergolong bentuk polimorfemis karena kata asli 

dari nomina pancingdan mendapatkan ater-ater anuswara (m-) atau 

imbuhan nasal (m-), sehingga kata yang semula nomina akan secara 

langsung berubah menjadi verba 

nasal m- + nomina → verba 

m- +  pancing→ mancing 

b)  Mbranjang [mbrañjaŋ]  

Leksikon mbranjang tergolong bentuk polimorfemis karena kata 

asli dari nomina branjang dan mendapatkan ater-ater anuswara (m-) atau 

imbuhan nasal (m-), sehingga kata yang semula nomina akan secara 

langsung berubah menjadi verba. 

nasal m- + nomina → verba 

m- +branjang→ mbranjang 
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c. Nasal ny- 

Leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa hanya ditemukan 

dua data leksikon yang berkategori verba dengan nasal ny-. Berikut hasil 

analisisnya. 

a) Nyeser [ñɛsɛr]  

Leksikon nyeser tergolong bentuk polimorfemis karena berasal 

dari nomina seser dan mendapatkan imbuhan nasal atau dalam bahasa 

jawa disebut dengan ater-ater anuswara (ny-), maka akan berubah 

bentuk menjadi verba dan makna yang semula hanya nomina(kata 

benda), berubah menjadi verba (kata kerja).  

nasal ny- + nomina → verba 

ny- +  seser   → nyeser 

b) nyrengkeng [ñrɛŋkɛŋ]  

Leksikon nyrengkeng tergolong bentuk polimorfemis karena 

berasal dari nomina crengkengdan mendapatkan imbuhan nasal atau ater-

ater anuswara (ny-), maka akan berubah bentuk menjadi verba dan 

makna yang semula hanya nomina(kata benda), berubah menjadi 

verba(kata kerja).  

nasal ny- + nomina       → verba 

ny- + crengkeg     → nyrengkeng 
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c) nyicir [ñicIr]  

Leksikon nyicir tergolong bentuk polimorfemis karena berasal dari 

nomina icir dan mendapatkan imbuhan nasal atau ater-ater anuswara 

(ny-), maka akan berubah bentuk menjadi verba dan makna yang semula 

hanya nomina (kata benda), berubah menjadi verba (kata kerja).  

nasal ny- + nomin  → verba 

ny- + icir      → nyicir 

d) nyodo [ñoḍo]  

Leksikon nyodo tergolong bentuk polimorfemis karena berasal dari 

nomina sodo dan mendapatkan imbuhan nasal atau ater-ater anuswara 

(ny-), maka akan berubah bentuk menjadi verba dan makna yang semula 

hanya nomina (kata benda), berubah menjadi verba (kata kerja).  

nasal ny- + nomina → verba 

ny- +  sodo    → nyodo 

KONTEKS : Penanya (Dita) mewawancarai Bapak Rusyanto di 

kediaman Bapak Rusyanto mengenai aktivitas yang dilakukan di rawa.  

                  Dita                  : “Pak, menawi aktivitas sanesipun mbranjang menapa  

malih? “ 

„Pak kalau untuk aktivitas selain mbranjang ada 

yang lain?‟ 

     Bapak Rusyanto:“Namine nggih ngoten niku, njaring, nyrengkeng niku 

termasuk   aktivitas.” 
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„Namanya ya itu tadi seperti njaring, nyrengkengitu 

sudah   termasuk aktivitasnya.‟ 

 

4.1.2 Satuan Lingual yang Berupa Frasa 

Berdasarkan hasil penelitian, leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa yang berupa frasa bersifat endosentrik dan berkategori nomina. 

Berikut hasil analisisnya. 

a. wader andong [wadər andɔŋ] 

Wader andong merupakan salah satu hasil yang diperoleh nelayan berupa 

ikan. Wader andong termasuk endosentrik. Kata wader berkategori 

nomina dan menjadi inti dari frasa, sedangkan kata andong berkategori 

nomina yang menjadi atribut kata wader. Penggabungan dua kata tersebut 

menghasilkan bentuk baru yang berupa frasa nominal dan bertipe 

endosentrik. 

b. wader ijo [wadər ijo] 

Wader ijo merupakan salah satu hasil yang diperoleh nelayan berupa ikan. 

Wader ijo termasuk endosentrik. Kata wader berkategori nomina dan 

menjadi inti dari frasa, sedangkan kata ijo berkategori adjektiva yang 

menjadi atribut kata wader. Penggabungan dua kata tersebut menghasilkan 

bentuk baru yang berupa frasa nominal dan bertipe endosentrik. 

 

 

c. sepat jawa [səpat jɔwɔ] 
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Sepat jawa merupakan salah satu hasil yang diperoleh nelayan berupa 

ikan. Sepat jawa termasuk endosentrik. Kata sepat berkategori nomina dan 

menjadi inti dari frasa, sedangkan kata jawa berkategori nomina yang 

menjadi atribut kata sepat. Penggabungan dua kata tersebut menghasilkan 

bentuk baru yang berupa frasa nominal dan bertipe endosentrik. 

4.2. Makna Leksikon Perikanan di Rawa Pening Ambarawa  

Penjelasan makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa akan digolongkan berdasarkan alat yang digunakan, hasil yang 

diperoleh, dan aktivitas nelayan. Adapun penjelasan makna leksikal dan makna 

kultural berdasarkan alat dijabarkan pada tabel berikut. 

4.2.1 Makna alat dalam Leksikon Perikanan di Rawa Pening Ambarawa 

Penjelasan makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa berdasarkan alat yang digunakan ialah sebagai berikut. 

a. branjang [brañjaŋ] 

Alat yang disebut dengan branjang ini adalah alat yang digunakan untuk 

menangkap ikan dalam berbagai macam ukuran dan berbagai macam jenisnya. 

Branjang adalah alat pencari ikan yang berbahan bambu sebagai penyangga, dan 

jaring sebagai penangkap ikannya. Ukuran jaring yang dipakai sebagai bahan 

branjang ialah sekitar 12 meter persegi hingga 20 meter persegi.  Cara kerja 

branjang ialah dengan cara branjang diletakkan hingga hampir di dasar air, 

kemudian branjang ditarik menggunakan katrol seperti menimba air agar beban 
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tidak terlalu berat ketika diangkat. Komponen makna branjang [brañjaŋ] ialah 

sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. Terbuat dari bambu utuh dengan panjang 

sekitar lima meter yang digunakan 

sebagai penyangga. 

b. Komponen pendukungnya ialah jaring 

yang berbahan senar yang dianyam 

seperti net yang digunakan untuk bermain 

badminton, 

c. Beberapa katrol yang digunakan untuk 

menarik jaring ketika diangkat agar 

beban tidak terlalu berat. 

2. Bentuk Hampir mirip dengan timba air yang 

ditarik menggunakan katrol untuk 

meringankan beban jaring yang berat. 

3. Cara pemakaian a. Bambu disusun sedemikian rupa untuk 

menyangga jaring yang berada di antara 

bambu, 

b. Kemudian katrol diletakkan di salah satu 

sisi bambu. Katrol digunakan untuk 

meringankan beban ketika  

jaringdiangkat. 

4. 

Fungsi a. Alat untuk mencari ikan dalam jumlah 

yang cukup banyak, dan 

b. menangkap ikan yang berukuran sedang 

hingga besar. 

 

Berikut adalah gambar branjang. 
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Gambar 1. branjang munjaer 

b. bubu [bubu] 

Alat bernama bubu [bubu] ini adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat 

dari bambu yang sudah dibilah menjadi agak besar. Panjang bilah bambu dengan 

lebar kurang lebih dua hingga dua setengah sentimeter dan panjang kurang lebih 

satu meter. Bambu yang sudah dibilah kemudian dianyam sedemikian rupa hingga 

menyerupai angka delapan. Di dalam ruang yang sudah terbentuk menyerupai 

angka delapan, dibentuk runcing-runcing agar ikan yang sidah masuk tidak dapat 

keluar lagi. Komponen makna bubu [bubu] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. bahan yang digunakan ialah bahan yang 

terbuat dari bambu dan dibilah-bilah 

b. Tali yang digunakan ialah tali tambang 

kecil yang digunakan untuk mengikat 

bambu ketika dianyam. 

c. Panjang bilah bambu dengan lebar kurang 

lebih dua hingga dua setengah sentimeter 

dan panjang bubu kurang lebih satu 

setengah meter, ukuran diameter bubu  

sekitar 25 cm - 30 cm. 

Jaring 

2 inch 
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2. Bentuk a. Bentuk luar menyerupai angka delapan, 

namun lebih lonjong atau oval. 

b. Ruang di dalamnya dibentuk runcing-

runcing 

3. Cara pemakaian a. Bubu dilemparkan ke dalam air, 

b. kemudian ditarik menggunakan tali yang 

dirancang sebagai pegangan ketika bubu 

hendak diangkat. 

4. Fungsi Menangkap ikan yang besar hingga besar 

seperti ikan patin [patIn], munjaer 

[muñjaɛr], nila [nila], bawal [bawal], dan 

ikan sedang hingga ikan besar lainnya. 

 

Berikut adalah gambar bubu. 

 

 

Gambar 2. Bubu 

c. congkok [cɔŋkɔk] 

Alat yang bernama congkok [cɔŋkɔk] ini adalah alat yang digunakan oleh 

nelayan untuk menyingkirkan tanaman enceng gondok ketika perahu sedang 

melaju. Alat ini berupa bambu utuh yang panjangnya berkisar satu setengah 

hingga dua meter. Komponen makna congkok [cɔŋkɔk] ialah sebagai berikut. 

Gambar 3. 

Bagian 

dalam bubu 



58 

 

 

 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. Terbuat dari bambu utuh berukuran sekitar 

satu setengah hingga dua meter. 

b. Ujung bambu terbuat dari besi yang 

berbentuk menyerupai tanduk banteng 

2. Bentuk Bambu utuh yang panjang 

3. Cara pemakaian a. Bambu diarahkan pada enceng gondok yang 

mengganggu rute perahu kemudian 

menyingkirkannya. 

4. Fungsi b. Digunakan untuk menjalankan perahu 

sebagai ganti edhok dan digunakan untuk 

menyingkirkan enceng gondok agar perahu 

dapat terus melaju tanpa hambatan. 

 

Berikut adalah gambar congkok. 

 

Gambar 4. Pegangan congkok 

 

Gambar 5. Ujung congkok 

 

Ujung 

congkok 
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d. crengkeng [crɛŋkɛŋ] 

Alat yang disebut dengan crengkeng [crɛŋkɛŋ] adalah alat yang digunakan 

untuk menangkap ikan jenis kutuk [kutUk] dan ikan munjaer [muñjaɛr] yang 

besar-besar saja. Alat ini sejenis tombak yang panjangnya berkisar satu setengah 

meter. Ujung tombak ini memiliki lima mata atau lima pisau. Ujung tombak ini 

memiliki panjang sekitar 15 cm- 20 cm pada masing-masing ujung tombak atau 

pisau tombak. Tombak ini diberi nama crengkeng karena diambil dari suaranya 

ketika mengenai sasarannya yang berbunyi kreng [krɛŋ], sehingga disebut 

crengkeng [crɛŋkɛŋ] untuk memudahkan masyarakat menyebut alat ini. 

Komponen makna crengkeng [crɛŋkɛŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. Bahan tombak ialah bmbu yang sudah 

dibilah, bisa juga kayu, pipa dan lain-lain 

(bahan yang kuat dan tidak mudah patah). 

b. Bahan ujung tombak ialah besi kecil yang 

panjangnya kurang 20 cm. 

2. Bentuk Bentuk tombak menyerupai bentuk 

tombak yang biasa digunakan untuk 

perang, perbedaannya ialah pada ujung 

tombaknya yang memiliki lima ujung 

tombak. 

3. Cara pemakaian Cara memakainya iaalah hanya 

menancapkan tombak pada buruan yang 

hendak ditangkap. 

4. Fungsi Menangkap ikan jenis kutuk [kutOk]dan 

munjaer [muñjaɛr] yang besar-besar. 

 

Berikut adalah gambar crengkeng. 
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Gambar 6. Crengkeng 

e. edhok [eḍɔk] 

Alat yang bernama edhok [eḍɔk] ini adalah alat yang digunakan untuk 

mengemudikan perahu agar dapat melaju sampai ke tengah rawa. Alat ini berupa 

kayu yang dibentuk menyerupai sendok namun tidak cekung, hampir mirip 

dengan susruk [susrUk] kayu yang digunakan untuk memasak. Ukuran panjang 

alat ini sekitar dua meter. Diberi nama edhok karena berfungsi untuk mengaduk 

atau ngedhok [ŋeḍɔk] air agar perahu dapat bergerak maju atau mundur sesuai 

dengan pengendalinya, berbeda dengan alat yang digunakan untuk mengaduk nasi 

disebut enthong [enṭhɔŋ] atau centhong [cenṭhɔŋ]. Komponen makna edhok 

[eḍɔk] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Terbuat dayu panjang yang berukuran 

sekitar dua meter. 

2. Bentuk a. Bentuk edhok menyerupai bentuk susruk 

Ujung tombak 

crengkeng 
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[susrUk] kayu yang digunakan untuk 

memasak. 

b. Bentuk pegangannya panjang, sedangkan 

bentuk ujungnya persegi panjang. 

3. Cara pemakaian Mengayuhkan edhok sesuai arah yang 

dikehendaki pengemudi, agar perahu dapat 

melaju. 

4. Fungsi Mendayung perahu agar dapat maju atau 

mundur sesuai keinginan pengemudi. 

 

Berikut adalah gambar edhok. 

Gambar 7. edhok 

f. icir [icIr] 

Alat yang bernama icir [icIr] ini adalah alat untuk menangkap ikan yang 

terbuat dari bambu yang sudah dibilah menjadi agak kecil-kecil. Panjang bilah 

bambu dengan lebar kurang lebih setengah hingga satu sentimeter dan panjang 

kurang lebih satu meter. Bambu yang sudah dibilah kemudian dianyam 

sedemikian rupa hingga menyerupai angka delapan. Di dalam ruang yang sudah 

terbentuk menyerupai angka delapan, dibentuk runcing-runcing agar ikan yang 

sidah masuk tidak dapat keluar lagi. Komponen makna icir [icIr] ialah sebagai 

berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. Terbuat dari bahan bambu yang sudah 

dibilah. Panjang bilah bambu dengan lebar 

kurang lebih setengah hingga satu 

sentimeter dan panjang kurang lebih satu 
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meter, ukuran diameter sekitar 15 cm - 20 

cm. 

b. Bahan tali yang digunakan ialah tambang 

kecil. 

2. Bentuk a. Bentuk luar menyerupai angka delapan, 

namun lebih lonjong atau oval. 

b. Bentuk bagian dalam ruangnya ialah 

runcing-runcing 

3. Cara pemakaian Icir dilemparkan ke dalam air, kemudian 

ditarik menggunakan tali yang sudah 

dirancang untuk mengangkat icir ke 

permukaan. 

4. Fungsi Menangkap ikan yang kecil hingga sedang 

seperti ikan kotes [kotɛs], wader mas 

[wadər mas], welut [wəlUt] dan lain-lain. 

 

Berikut adalah gambar icir. 

 

Gambar 8. Icir dari luar 

 

Gambar 9. Bagian dalam icir 

g. jala [jɔlɔ] 

Alat bernama jala [jɔlɔ] ini adalah alat yang digunakan untuk menangkap 

ikan seperti ikan munjaer [muñjaɛr]. Alat ini terbuat dari bahan senar kecil yang 

dianyam sedemikian rupa. Bentuk dari jala ialah seperti kukusan [kukusan] nasi. 

Bentuk kukusan nasi ialah seperti kerucut. Cara menggunakan jala ialah dengan 

cara dilemparkan atau dalam bahasa Jawa ialah dirabyukna [dirabyUknɔ], 
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kemudian menghadang ikan yang lewat atau ditunggu sejenak lalu jala ditarik ke 

atas. Komponen makna jala ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Terbuat dari bahan senar kecil yang 

dianyam. 

2. Bentuk Bentuknya menyerupai kukusan nasi 

yang berbentuk kerucut 

3. Cara pemakaian Jala dilemparkan atau dalam bahasa Jawa 

ialah dirabyukna [dirabyUknɔ], kemudian 

menghadang ikan yang lewat atau 

ditunggu sejenak lalu jala ditarik ke 

permukaan. 

4. Fungsi Menangkap ikan yang sedang hingga 

ukuran besar seperti, kutuk [kutOk], patin 

[patIn], bawal [bawal], munjaer 

[muñjaɛr] dan lain-lain. 

 

Berikut adalah gambar jala. 

 

Gambar 10. jala 

 

Gambar 11. Jala 
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h. jaring [jarIŋ] 

Alat yang bernama jaring [jarIŋ] adalah alat yang digunakan untuk 

menangkap ikan yang terbuat dari senar yang dianyam sedemikian rupa, 

bentuknya memanjang bukan kerucut seperti jala. Ukuran jaring berkisar antara 6 

meter hingga 10 meter. Alat ini lebih banyak digunakan oleh nelayan karena 

bentuknya yang sederhana, mudah didapat, serta tidak terlalu mengeluarkan 

banyak biaya dan tenaga. Komponen makna jaring [jarIŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. terbuat dari bahan senar yang dianyam, 

b. bahan tali ialah tambang yang digunakan 

untuk pegangan ketika mengangkat jaring 

ke permukaan. 

2. Bentuk bentuk jaring ialah memanjang, bukan 

seperti kukusan yang kerucut. 

3. Cara pemakaian cara pemakaian ijaring hampir sama 

dengan jala, yakni dilemparkan atau 

dalam bahasa Jawa ialah dirabyukna 

[dirabyUknɔ], kemudian menghadang 

ikan yang lewat atau ditunggu sejenak 

lalu jaring ditarik ke atas 

4. Fungsi Menangkap ikan yang sedang hingga 

ukuran besar seperti, wader [wadər], 

patin [patIn], bawal [bawal], munjaer 

[muñjaɛr] dan lain-lain. 

 

Berikut adalah gambar jaring. 
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Gambar 11. Jaring 

i. pancing [pañcIŋ] 

Alat bernama pancing [pañcIŋ] ini adalah alat yang digunakan untuk 

menangkap ikan secara individual. Alat ini hanya mampu menangkap ikan satu 

per satu bukan secara kelompok. Alat ini biasanya menggunakan kambangan 

[kambangan] (apung-pung) sebagai umpan untuk menarik ikan. Memancing 

dengan cara seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang gemar memancing 

saja, bukan untuk mata pencaharian. Alat pancing kini bervariasi bentuk dan 

bahannya. Alat ini kini sudah banyak dijual di toko yang menjual peralatan 

memancing. Biasanya alat ini terbuat dari bahan kayu yang dipotong tipis dan 

dibentuk panjang kemudian dibentuk melengkung pada bagian  ujung bentuknya 

menyerupai huruf “J”, setelah itu diberi sematan senar panjang hingga senar 

tersebut dapat ditarik dan diulur dengan leluasa. Komponen kata pancing [pañcIŋ] 

ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Kayu yang dipotong kecil, ada pula yang 

terbuat dari bahan atom, senar, kambangan 

untuk umpan. 
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2. Bentuk Menyerupai huruf “J” 

3. Cara pemakaian a. Senar diulur sesuai panjang yang diinginkan, 

kemudian lempar ke arah yang banyak ikannya, 

b. kemudian tarik senar bila mendapat ikan. 

4. Fungsi Menangkap ikan secara individual, atau sebagai 

kegemaran saja. 

 

Berikut adalah gambar pancing. 

 

 

Gambar 12. pancing 

j. pancing kalaran [pañcIŋ kalaran] 

Alat yang disebut dengan pancing kalaran [pañcIŋ kalaran] adalah alat yang 

biasa digunakan untuk memancing ikan kutuk [kutUk] dalam jumlah banyak. Alat 

ini ialah sejenis tali tambang kecil yang terbuat dari bahan seperti atom dan sering 

disebut dengan istilah pluntur [pluntUr]. Cara kerja alat ini alah dengan cara 

pluntur [pluntUr] dialar-alar „diulur‟ sepanjang yang diinginkan, kemudian setiap 

dua meter diberi umpan untuk memancing ikan. Disebut dengan pancing kalaran 

[pañcIŋ kalaran] karena cara kerjanya dialar-alar „diulurkan‟, sehingga disebut 

dengan pancing kalaran [pañcIŋ kalaran]. Komponen makna pancing kalaran 

[pañcIŋ kalaran] adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan a. Terbuat dari tali tambang kecil yang 

pancing 
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disebut dengan pluntur [pluntUr]. 

b. Pluntur [pluntUr] terbuat dari bahan 

menyerupai atom. 

2. Bentuk Tali tambang kecil yang panjang 

3. Cara pemakaian a. tali pluntur [pluntUr] dialar-alar „diulur‟ 

sepanjang yang diinginkan, 

b. kemudian setiap dua meter diberi umpan 

untuk memancing ikan 

4. Fungsi Menangkap ikan jenis kutuk [kutUk] dalam 

jumlah banyak 

 

Berikut adalah gambar pancing kalaran. 

 

Gambar 14. Bahan untuk pancing kalaran (pluntur) 

k. prau [prau] 

Alat yang disebut dengan prau [prau] adalah alat transportasi yang digunakan 

oleh nelayan ketika mencari ikan di rawa. Ada dua jenis prau [prau] yang 

digunakan oleh nelayan di wilayah ini. Yang pertama adalah prau dayung[prau 

dayUŋ] yang biasanya untuk mencari ikan atau mengambil enceng gondok. Yang 

kedua adalah prau mesin yang biasanya digunakan untuk wisata. Semua prau 

terbuat dari kayu, namun yang paling dipakai nelayan ialah prau dayung. Prau 

dayung pada zaman dahulu sering disebut dengan prau lesung [prau ləsUŋ]. 

Praulesung [prau ləsUŋ]terbuat dari batang kayu yang besar, kemudian dibentuk 

menyerupai lesung. Sehingga diberi nama prau lesung. Namun pada zaman 

Tambang 

kecil atau 

pluntur 
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sekarang, jarang sekali yang memiliki prau lesung karena sedikitnya kayu yang 

berukuran besar. Pada masa kini nelayan membuat perahu dayung, yakni perahu 

yang terbuat dari kayu dan disusun sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk 

lesung. Komponen makna prau dayung adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. 

Bahan a. terbuat dari bahan kayu yang sudah 

dipotong panjang dan tidak terlalu besar, 

b. kemudian dirakit menggunakan tali dan 

paku hingga bentuknya menyerupai prau 

lesung. 

2. Bentuk bentuk perahu menyerupai prau lesung 

3. 

Cara pemakaian a. Dijalankan dengan menggunakan dayung 

agar perahu dapat bergerak. Dayung ini 

disebut dengan edhok [eḍɔk]. 

b. Ada pula yang dijalankan dengan 

menggunakan mesin. 

4. Fungsi Alat transportasi nelayan untuk mencari 

ikan hingga ke tengah rawa. 

 

Berikut adalah gambar prau. 

 

Gambar 16. Prau dayung dan prau mesin 

 

 

Prau 

mesin 

Prau 

dayung 
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l. seser [sɛsɛr] 

Alat yang dinamakan seser [sɛsɛr] adalah alat untuk menangkap ikan yang 

terbuat dari besi, pada bagian tengahnya ialah jaring yang terbuat dari bahan 

nilon, serta bagian pegangan yang terbuat dari besi atau kayu. Seser digunakan 

untuk mengambil ikan dengan cara mengeruk ikan dari bawah seperti alat 

bernama serok [serɔk] (biasanya digunakan untuk mengangkat gorengan). Diberi 

nama seser [sɛsɛr] karena cara keranya seperti alat serok [serɔk], diambil dari kata 

„ser‟ [sɛr]. Komponen makna seser [sɛsɛr] adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. 

Bahan a.  terbuat dari bahan besi sebagai kerangka, 

b.  terbuat dari jaring yang terbuat dari nilon 

sebagai bagian tengahnya, 

c.  terbuat dari bahan besi atau kayu sebagai 

bahan pegangan. 

2. 
Bentuk Menyerupai alat serok [serɔk] yang 

biasanya digunakan untuk mengangkat 

gorengan. 

3. Cara pemakaian mengeruk ikan dari bawah seperti alat 

bernama serok [serɔk] 

4. 
Fungsi Mengambil ikan berbagai macam jenis dan 

ukuran sesuai besar kecilnya jaring yang 

digunakan. 

 

Berikut adalah gambar seser. 

Gambar 16. Seser 
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m. sodo [soḍo] 

Alat bernama sodo [soḍo] ini adalah untuk menangkap udang yang terbuat 

dari bambu.  Namun alat ini kini ditiadakan karena dianggap merusak apapun 

yang ada di sekitarnya. Diberi istilah sodo karena merugikan. Istilah sodo diambil 

dari penggalan kata kata dhok [ḍɔk] atau duk [dUk] darai kata sodhok [sɔḍɔk] 

atau nyruduk [ŋrudUk]. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. 

Bahan a.  terbuat dari bahan empat titik bambu utuh  

sebagai penyangga 

b.  jaring sebagai alas atau tempat menjaring 

ikan 

2. Bentuk Hampir menyerupai bentuk karamba 

3. 

Cara pemakaian Seperti menggunakan jala, yaitu dilempar 

kemudian ditarik menggunakan alat khusus 

yang cara kerjanya seperti mengayuh 

sepeda 

4. Fungsi Digunakan untuk menangkap udang 

 

n. trempuling [trəmpulIŋ] 

Alat yang bernama trempuling [trəmpulIŋ] ini adalah sejenis tombak yang 

hanya memiliki satu ujung tombak, biasanya digunakan untuk menangkap 

bulus(sejenis kura-kura). Ujung tombak biasanya berukuruan sekitar 30 cm. 

Ujung tombak trempuling [trəmpulIŋ]  terbuat dari besi dan bercampur baja agar 

kuat. Tombak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala ketika masa berburu. Orang 

zaman dahulu menciptakan alat ini dan diberi nama trempuling [trəmpulIŋ] untuk 

membedakan istilah yang lainnya. Pada zaman dahulu, orang yang memiliki 
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trempuling [trəmpulIŋ] wajib memberi emas pada trempulingnya karena diyakini 

oleh masyarakat setempat bila ada emas pada trempuling [trəmpulIŋ] akan 

membawa keberuntungan, sekali mendapat hasil maka akan mendapat hasil secara 

terus menerus. Pada masa kini hal tersebut sudah jarang sekali ditemukan karena 

beberapa alasan di antaranya ialah harga emas kini semakin mahal, dan 

kepercayaan tersebut sudah luntur seiring berkembangnya zaman. Komponen 

makna trempuling [trəmpulIŋ] adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. 

Bahan a.  bahan untuk pegangan tombak terbuat 

dari kayu atau bambu, 

b.  ujung tombak trempuling [trəmpulIŋ]  

terbuat dari besi dan bercampur baja 

2. Bentuk sejenis tombak yang hanya memiliki satu 

mata ujung tombak 

3. Cara pemakaian Hanya ditancapkan pada buruan yakni 

bulus [bulUs]. 

4. Fungsi Menangkap bulus 

 

Berikut adalah gambar trempuling. 

 

Gambar 16. Trempuling 
trempuling 
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4.2.2 Makna Leksikon Perikanan di Ambarawa berupa hasil yang diperoleh 

Penjelasan makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa berdasarkan hasil yang diperoleh ialah sebagai berikut. 

a. bawal [bawal] 

Ikan yang disebut dengan bawal [bawal] ini sering disebut dengan ikan bawel 

[bawɛl]adalah ikan air tawar yang berbentuk bulat, namun gepeng. Biasanya 

bawal agak banyak durinya, namun banyak peminatnya karena gurih. Disebut 

dengan bawel karena jenis ikan ini gesit saat berenang dan tidak bisa diam hanya 

di satu tempat saja. Komponen makna ikan bawal [bawal]ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  Ikan ini berbentuk agak 

bulat, namun gepeng atau 

pipih, 

b.  durinya agak banyak, 

c.  warna agak hitam 

2. Alat yang digunakan untuk 

menangkap ikan 

a.  Jaring [jarIŋ], 

b.  jala [jɔlɔ] 

 

Berikut adalah gambar ikan bawal. 

 

Gambar 17. Ikan bawal 
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b. bengok [beŋɔk] 

Bengok [beŋɔk] adalah tanaman yang hidup di sekitar rawa. Masyarakat 

sekitar menyebutnya dengan istilah bengok untuk membedakan istilah enceng 

gondok. Sebenarnya, jenisnya sama namun penyebutannya saja berbeda. Tanaman 

jenis ini ialah tanaman yang menguntungkan dan merugikan. Tanaman ini 

dikatakan merugikan oleh para nelayan karena dianggap mengganggu ketika 

berlayar. Tanaman ini ketika sedang lebat dapat merusak perahu nelayan, dan 

perahu menjadi sulit melaju hingga ke tengah rawa karena terjebak tanaman ini. 

Tanaman ini dapat bermanfaat bagi ikan untuk tempat berlindung dan menyimpan 

telur-telur ikan. Selain ikan, tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk 

bahan kerajinan seperti tas, sandal, dan pernak pernik lainnya. Komponen kata 

bengok ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Jenis Tanaman rawa 

2. Bentuk Tinggi antara 0,4-0,8 meter, 

daunnya agak lebar dan agak oval, 

warnanya hijau 

3. Alat yang digunakan untuk 

mengambil tanaman 

bego[bego] digunakan untuk 

mengambil bengok dalam jumlah 

banyak, sedangkan congkok 

[cɔŋkɔk] digunakan untuk 

menyingkirkan bengok agar 

perahu bisa melaju.  

4. Fungsi Dimanfaatkan ikan sebagai 

tempat bersembunyi dan tempat 
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bertelur, dimanfaatkan nelayan 

untuk bahan kerajinan. 

 

c. breskap [brɛskap] 

Ikan yang bernama breskap [brɛskap] iniadalah ikan air tawar yang 

bentuknya hampir mirip bawal, namun perbedaannya terletak pada bentuk 

tubuhnya yang panjang dan gepeng. Berbeda dengan bawal yang bentuk tubuhnya 

bulat dan gepeng. Ikan breskap ini bukan  merupakan ikan bawaan, artinya ikan 

ini diberi benih dari wilayah lain. Komponen makna ikan breskap [brɛskap] ialah 

sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  bentuknya ikan ini panjang, 

b.  warna agak putih, dan 

c.  gepeng atau pipih 

2. Alat yang digunakan a.  branjang [brañjaŋ],  

b.  jaring [jarIŋ] dan  

c.  jala [jɔlɔ] 

 

Berikut adalah gambar ikan breskap. 

 

Gambar 18. Ikan breskap (grass carp) 
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d. bulus [bulUs] 

Bulus [bulUs] adalah hewan sejenis kura-kura, namun habitatnya di rawa. 

Perbedaan bulus [bulUs] dengan kura-kura ialah bentuk tempurung kura-kura 

ialah oval dan cekung, namun bulus memiliki tempurung yang agak kotak dan 

hampir tak terlihat cekung. Hewan jenis ini sulit untuk didapat, namun banyak 

peminatnya karena hewan ini sangat bermanfaat. Biasanya orang mengincar bulus 

untuk diambil minyaknya untuk olesan badan untuk menunda penuaan (keriput, 

kasar pada kulit). Cara menangkap hewan ini ialah dengan menggunakan alat 

yang bernama trempuling [trəmpulIŋ] yakni tombak yang memiliki satu mata atau 

satu ujung tombak. Komponen makna bulus [bulUs] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  bentuknya menyerupai kura-kura, namun 

bulus memiliki tempurung yang agak kotak 

dan hampir tak terlihat cekung. 

b.  Moncong bulus lebih lancip dari pada kura-

kura 

2. Alat yang digunakan trempuling [trəmpulIŋ] 

3. Manfaat Minyak bulus dimanfaatkan untuk olesan 

badan guna menunda penuaan (keriput dan 

kulit kasar). 

 

Berikut adalah gambar bulus. 

 

Gambar 19. bulus 
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e. cethul [ceṭUl] 

Ikan bernama cethul [ceṭUl] ini adalah ikan yang menyerupai jenis ikan teri 

yang hidup di laut. Struktur tubuhnya lebih kecil dari ikan teri laut. Bedanya, rasa 

teri rawa ini lebih gurih dibanding dengan teri laut. Rasa teri laut lebih asin 

daripada teri rawa. Disebut dengan cethul berawal dari kata cethil [cəṭIl] „pelit, 

sedikit‟. Orang yang cethil [cəṭIl] yang berarti pelit [pəlit]biasanya akan 

memberikan sesuatu hanya sebagin kecil dari yang dimilikinya. Oleh karena 

bentuk ikan ini kecil bagai orang yang cethil, sehingga diberi nama ikan cethul. 

Komponen makna cethul [ceṭUl] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  bentuknya menyerupai ikan teri laut, 

b.  ukurannya lebih kecil lagi 

c.  panjangnya kira-kira hanya satu 

sentimeter hingga sua sentimeter. 

2. Alat yang digunakan a.  jaring [jarIŋ] 

b.  jala[jɔlɔ] yang ukuran anyaman jaringnya 

kecil-kecil. 

 

f. kawes [kawɛs] 

Diberi nama kawes [kawɛs] karena struktur ikan ini yang kampes-kampes 

[kampəs kampəs] (seperti hanya ada angin saja yang di dalam ikan ini). Struktur 

ikan ini lonjong, berwarna hijau, dan panjang. Seperti tidak ada dagingnya, 

tubuhnya bagaikan hanya udara saja yang ada di dalamnya. Komponen makna 

kawes [kawɛs] ialah sebagai berikut. 
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No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  Struktur ikan ini lonjong, 

b.  berwarna hijau, 

c.  panjang 

d.  Seperti tidak ada dagingnya, 

e.  tubuhnya bagaikan hanya udara saja yang 

ada di dalamnya 

2. Alat yang digunakan a.  jaring [jarIŋ] 

b.  jala [jɔlɔ], icir [icIr] 

 

Berikut adalah gambar ikan kawes (tawes) 

 

Gambar 20. Iwak kawes 

g. kotes [kotɛs] 

Ikan ini disebut dengan nama kotes [kotɛs] karena banyak anak-anak yang 

sering memburu ikan ini dan dijadikan sebagai ajang kontes pertarungan ikan, 

sehingga ikan ini diberi nama kotes yang berasal dari istilah kontes (pertunjukkan, 

pertandingan). Ikan ini sering dikenal dengan ikan gabus. Komponen makna kotes 

[kotɛs] ilah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  bentuknya panjang, 

b.  warna ada yang hitam ada yang putih 

kehitaman 

2. Alat yang digunakan Icir [icIr] 
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Berikut adalah gambar ikan kotes 

  Gambar 21. Iwak kotes 

h. lele [lele] 

Ikan lele yang hidup di rawa ini lebih kecil daripada ikan lele yang hidup di 

tambak. Kumis lele yang sering disebut dengan patil [patIl] ini pembedanya. 

Ukuran lele ini juga tidak besar. Ikan lele ini tidak bisa sebesar ukuran lele dumbo 

(jumbo). Ikan lele yang hidup di rawa ini memiliki patil [patIl] yang lebih tajam 

daripada patil [patIl] lele biasanya. Patil lele rawa dapat mengakibatkan 

kelumpuhan bagi yang terkena sengatannya. Komponen makna ikan lele [lele] 

ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  struktur tubuhnya licin, 

b.  agak pipih, 

c.  panjang, 

d.  memiliki dua kumis, 

e.  warna hitam. 

2. Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], jaring [jarIŋ] atau  jala 

[jɔlɔ] 

 

i. males [maləs] 

Ikan bernama males [maləs] atau lebih sering dikenal dengan 

ikanbetutuadalah ikan yang hidup di air tawar seperti di daerah rawa. Bentuk 
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badan bulat dan panjang, bentuk badan bagian depan bundar sedangkan di 

belakang agak pipih, warna agak kuning dan memiliki bercak keabu-abuan. Ikan 

ini diberi nama ikan males [maləs]karena malas, ikan ini hanya diam saja tanpa 

berkutik kecuali ketika ia hendak memangsa. Ia akan bergerak cepat dengan 

sendirinya ketika melihat mangsa di depannya, begitu pula ketika ia sudah merasa 

kenyang ia akan diam lagi. Komponen makna ikan males [maləs] ialah sebagai 

berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk bulat dan panjang, bentuk badan bagian depan 

bundar sedangkan di belakang agak pipih, 

warna agak kuning dan memiliki bercak keabu-

abuan 

2. Alat yang digunakan jaring [jarIŋ] 

 

Berikut adalah gambar ikan males. 

  Gambar 22. Iwak males (betutu) 

j. munjaer [muñjaɛr] 

Ikan bernama munjaer [muñjaɛr] ini adalah ikan yang hidup di air tawar, 

banyak ditemukan di daerah rawa. Ikan munjaer [muñjaɛr] banyak disukai orang 

karena rasanya yang gurih, durinya tidak banyak, dan mengandung banyak 
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protein. Bentuk ikan ini pipih, panjangnya sekitar 20 cm-30 cm, warna agak 

hitam. Kata munjaer [muñjaɛr]merupakan bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa 

Indonesia sering disebut dengan kata mujair yakni ikan air tawar yang cukup 

banyak hidup di Rawa Pening khususnya. Ikan mujair yang banyak hidup di rawa 

ini dijadikan sebagai karamba(budidaya ikan). Kata mujair berawal dari seorang 

menteri negara dan menjadi penemu ikan jenis ini, beliau yang bernama Bapak 

Mujair. Sehingga ikan ini dinamakan ikan mujair [mujair] untuk mengenang 

penemu pertamanya. Komponen makna munjaer [muñjaɛr] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  Bentuk ikan ini pipih, 

b.  panjangnya sekitar 20 cm-30 cm, 

c.  warna agak hitam 

2. Alat yang digunakan a.  branjang [brañjaŋ], 

b.  jaring [jarIŋ] atau 

c.  jala [jɔlɔ] 

 

Berikut adalah gambar ikan munjaer (mujair) 

 Gambar 23. Iwak munjaer 

k. peso [peso] 

Ikan bernama peso [peso] ini adalah ikan air tawar khususnya hidup di daerah 

Rawa Pening. Bentuk ikan ini tipis, panjang, menyerupai pisau dan berwarna 

hitam. Dagingnya sedikit tidak seperti ikan mujair yang banyak dagingnya. Ikan 
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ini disebut dengan ikan peso [peso] yang berarti „pisau‟, karena bentuk tubuhnya 

yang panjang dan tipis, siripnyapun tajam bagai pisau. Komponen makna ikan 

peso [peso] ialah sebagai berikut. 

 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  Bentuk ikan ini panjang dan tipis, 

b.  bentuk sirip tajam bagai pisau 

2. Alat yang digunakan a.  branjang [brañjaŋ], 

b.  jaring [jarIŋ] 

c.  jala [jɔlɔ] 

 

Gambar iwak peso ialah sebagai berikut. 

 Gambar 27. Iwak peso 

l. thuk nong [ṭUk nɔŋ] 

Ikan bernama thuk nong [ṭUk nɔŋ] ini ialah ikan yang bentuknya hampir 

mirip dengan ikan mujair, namun lebih panjang dan banyak durinya. Ikan ini 

bukan merupakan ikan asli dari daerah ini. Biasanya ikan ini disebut dengan ikan 

red devil [rɛd ḍɛvil], karena berwarna merah seperti setan. Diberi nama ikan thuk 

nong [ṭUk nɔŋ] karena diambil dari kata bathuk [baṭUk] yang berarti „kening‟ 
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atau „jidat‟ dan kata nonong [nɔnɔŋ] yang berarti  „menonjol‟, sehingga ikan ini 

diberi nama ikan thuk nong [ṭUk nɔŋ] karena model keningnya yang agak 

menonjol. Komponen makna ikan thuk nong [ṭUk nɔŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk a.  hampir mirip dengan ikan mujair, 

b.  namun lebih panjang 

c.  dan banyak durinya, 

d.  berwarna agak merah, 

e.  model keningnya agak menonjol 

2. Alat yang digunakan a.  branjang [brañjaŋ], 

b.  jaring [jarIŋ] 

c.  jala [jɔlɔ] 

 

Berikut adalah gambar iwak thuk nong. 

Gambar 26.  iwak thuk nong 

m. urang rawa [uraŋ rɔwɔ] 

Disebut dengan urang urang rawa [uraŋ rɔwɔ] karena habitatnya berada di 

rawa. Urang rawa [uraŋ rɔwɔ] adalah jenis udang yang habitatnya di daerah rawa. 

Udang ini merupakan udang lokal. Struktur tubuhnya kecil dan berwarna abu-abu, 

bukan oranye atau kemerah-merahan seperti udang yang ada di daerah pantai atau 

laut. Komponen makna urang rawa [uraŋ rɔwɔ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 
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1. Bentuk kecil dan berwarna abu-abu, bukan oranye 

atau kemerah-merahan seperti udang yang 

ada di daerah pantai atau laut 

2. Alat yang digunakan branjang[brañjaŋ], jaring [jarIŋ] dan jala 

[jɔlɔ] yang anyamannya berukuran kecil. 

 

n. wader andong [wadər andɔŋ] 

Ikan bernama wader andong [wadər andɔŋ] ini adalah ikan yang hampir 

mirip mujair, tetapi ukurannya kecil. Bentuk ikan wader andong [wadər andɔŋ] 

adalah sisiknya berwarna putih, tidak bisabesar, badannya agak panjang, matanya 

lebar. Di sisi badannya ada sedikit garis seperti kendali delman atau andong 

[andɔŋ], oleh sebab itu diberi nama wader andong [wadər andɔŋ]. Komponen 

makna ikan wader andong [wadər andɔŋ] adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk badannya agak panjang, matanya lebar, 

sisiknya berwarna putih, tidak bisa besar. 

2. Alat yang digunakan Icir [icIr], bubu [bubu]. 

 

o. wader ijo [wadər ijo] 

Ikan bernama wader ijo [wadər ijo]  ini adalah ikan wader [wadər] yang 

warna tubuh  di bagian punggungnya berwarna ijo [ijo] yang berarti „hijau‟. 

Bentuk ikan ini mirip dengan ikan munjaer [muñjaɛr], tetapi ukuran tubuhnya 

agak besar dari pada ikan munjaer [muñjaɛr]. Komponen makna wader ijo [wadər 

ijo] ialah sebagai berikut. 
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No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk mirip dengan ikan munjaer [muñjaɛr] kecil, 

tetapi ukuran tubuhnya agak besar dari pada 

ikan munjaer [muñjaɛr], warna tubuh  di 

bagian punggungnya berwarna ijo [ijo] yang 

berarti „hijau‟. 

2. Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], jaring [jarIŋ] atau  jala 

[jɔlɔ] 

 

p. wader jawa [wadər jɔwɔ] 

Ikan yang bernama wader jawa [wadər jɔwɔ] ini adalah ikan yang habitatnya 

berada di pulau jawa dan khususnya di Rawa Pening Ambarawa, sehingga 

masyarakat menyebutnya dengan istilah wader jawa [wadər jɔwɔ]. Komponen 

makna wader jawa [wadər jɔwɔ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. 
Bentuk mirip dengan ikan mujair kecil, tetapi ukuran 

tubuhnya agak besar dari pada ikan mujair. 

2. 
Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], jaring [jarIŋ] atau  jala 

[jɔlɔ] 

 

Berikut gambar ikan wader 
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 Gambar 27. wader 

q. wader andong [wadər andɔŋ] 

Ikan bernama wader andong [wadər andɔŋ] ini adalah ikan yang hampir 

mirip mujair, tetapi ukurannya kecil. Bentuk ikan wader andong [wadər andɔŋ] 

adalah sisiknya berwarna putih, tidak bisabesar, badannya agak panjang, matanya 

lebar. Di sisi badannya ada sedikit garis seperti kendali delman atau andong 

[andɔŋ], oleh sebab itu diberi nama wader andong [wadər andɔŋ]. Komponen 

makna ikan wader andong [wadər andɔŋ] adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. 
Bentuk badannya agak panjang, matanya lebar, 

sisiknya berwarna putih, tidak bisa besar. 

2. Alat yang digunakan Icir [icIr], bubu [bubu]. 

 

r. wader ijo [wadər ijo] 

Ikan bernama wader ijo [wadər ijo]  ini adalah ikan wader [wadər] yang 

warna tubuh  di bagian punggungnya berwarna ijo [ijo] yang berarti „hijau‟. 

Bentuk ikan ini mirip dengan ikan munjaer [muñjaɛr], tetapi ukuran tubuhnya 

agak besar dari pada ikan munjaer [muñjaɛr]. Komponen makna wader ijo [wadər 

ijo] ialah sebagai berikut. 
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No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk mirip dengan ikan munjaer [muñjaɛr] kecil, 

tetapi ukuran tubuhnya agak besar dari pada 

ikan munjaer [muñjaɛr], warna tubuh  di 

bagian punggungnya berwarna ijo [ijo] yang 

berarti „hijau‟. 

2. Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], jaring [jarIŋ] atau  jala 

[jɔlɔ] 

 

 

Berikut adalah gambar wader ijo. 

 Gambar 28. Wader ijo 

 

s. wader jawa [wadər jɔwɔ] 

Ikan yang bernama wader jawa [wadər jɔwɔ] ini adalah ikan yang habitatnya 

berada di pulau jawa dan khususnya di Rawa Pening Ambarawa, sehingga 

masyarakat menyebutnya dengan istilah wader jawa [wadər jɔwɔ]. Komponen 

makna wader jawa [wadər jɔwɔ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk mirip dengan ikan mujair kecil, tetapi ukuran 
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tubuhnya agak besar dari pada ikan mujair. 

2. 
Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], jaring [jarIŋ] atau jala 

[jɔlɔ] 

 

t. wader mas [wadər mas] 

Ikan bernama wader mas [wadər mas] ini adalah ikan yang bentuknya 

tubuhnya mirip dengan ikan munjaer [muñjaɛr]. Ikan wader mas [wadər mas] ini 

berwarna merah keemasan, bisa tumbuh besar, bisa juga dijadikan sebagai ikan 

hias. Tergantung pada jenis air yang akan digunakan untuk memelihara. Ada pula 

yang menyebutnya dengan iwak mas [iwak mas] yang artinya „ikan emas‟ atau 

„ikan mas‟. Diberi nama iwak mas  karena warnanya yang cerah dan bersinar 

seperti emas yang terkena sinar. Warna emas akan mengkilap bila terkena sinar. 

Komponen makna wader mas [wadər mas] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk mirip dengan ikan munjaer [muñjaɛr], namun 

berwarna merah keemasan, bisa tumbuh besar, 

bisa juga dijadikan sebagai ikan hias. 

2. Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], icir [icIr], jaring [jarIŋ] 

atau  jala [jɔlɔ] 

 

Berikut adalah gambar wader mas. 
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Gambar 29. Wader mas   

u. wader pari [wadər pari] 

Ikan bernama wader pari [wadər pari] adalah ikan yang bentuknya kecil dan 

lonjong. Ikan wader [wadər] ini adalah ikan yang suka bersembunyi di sekitar 

tanaman pari [pari] yang artinya „padi‟, sehingga disebut dengan ikan wader pari 

[wadər pari]. Komponen makna wader pari [wadər pari] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk kecil dan lonjong, hidup di daerah yang ada 

tanaman padi 

2. Alat yang digunakan Icir [icIr] 

 

Berikut adalah gambar wader pari.  

 Gambar 29. Wader pari 

 

 

Wader mas 
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v. welut [wəlUt] 

Hewan bernama welut [wəlUt] ini adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh 

yang memanjang, berwarna hitam, ukurannya lebih kecil daripada ular, dan bila 

disentuh sangat licin sehingga sulit sekali mendapatkannya. Dalam bahasa Jawa 

sering dikenal sebagai welut[wəlUt], namun dalam bahasa Indonesia sering 

disebut dengan belut[bəlut].Belut di rawa berbeda dengan belut di sawah, bedanya 

ialah panjang belut rawa lebih panjang daripada belut yang ada di sawah. Diberi 

nama welut [wəlUt]karena saat  ditangkap ulet welut [ulət] atauwulet [wulət] atau 

mbulet [mbulət]yang berarti „susah‟ atau „berbelit-belit‟ untuk ditangkap. 

Komponen makna welut [wəlUt] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bentuk panjang, berwarna hitam, ukurannya lebih 

kecil daripada ular, dan bila disentuh sangat 

licin, panjang belut rawa lebih panjang dari 

pada belut yang ada di sawah 

2. Alat yang digunakan branjang [brañjaŋ], jaring [jarIŋ] atau  jala 

[jɔlɔ] 

 

4.2.3 Makna Leksikon Perikanan di Ambarawa berupa aktivitas nelayan 

Penjelasan makna leksikal dan makna kultural leksikon perikanan di Rawa 

Pening Ambarawa berdasarkan aktivitas nelayan ialah sebagai berikut. 

a. mancing [mañcIŋ] 
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Aktivitas mancing [mañcIŋ] adalah menangkap ikan dengan menggunakan 

alat yang disebut dengan pancing [pañcIŋ]. Alat ini adalah alat yang digunakan 

untuk menangkap ikan secara individual. Alat ini hanya mampu menangkap ikan 

satu per satu bukan secara kelompok. Alat ini biasanya menggunakan kambangan 

[kambangan] (apung-pung) sebagai umpan untuk menarik ikan. Memancing 

dengan cara seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang gemar memancing 

saja, bukan untuk mata pencaharian. Alat pancing kini bervariasi bentuk dan 

bahannya. Alat ini kini sudah banyak dijual di toko yang menjual peralatan 

memancing. Biasanya alat ini terbuat dari bahan kayu yang dipotong tipis dan 

dibentuk panjang kemudian dibentuk melengkung pada bagian  ujung bentuknya 

menyerupai huruf “J”, setelah itu diberi sematan senar panjang hingga senar 

tersebut dapat ditarik dan diulur dengan leluasa. Komponen kata mancing 

[mañcIŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat pancing [pañcIŋ] 

2. Jenis tangkapan munjaer [muñjaɛr] , wader [wadər]„ikan 

wader‟, lele [lele]„ikan lele rawa‟, bawal 

[bawal]„bawal‟, breskap [brɛskap]„braskap‟,  

patin [patIn]„patin‟, males [maləs]„betutu‟ 

3. Cara pemakaian Senar diulur sesuai panjang yang diinginkan, 

kemudian lempar ke arah yang banyak 

ikannya, kemudian tarik senar bila mendapat 

ikan. 
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b. mbranjang [mbrañjaŋ] 

Aktivitas mbranjang [mbrañjaŋ] adalah menangkap berbagai jenis dan 

berbagai ukuran ikan di rawa dengan menggunakan alat bernama branjang 

[brañjaŋ]. Branjang adalah alat pencari ikan yang berbahan bambu sebagai 

penyangga, dan jaring sebagai penangkap ikannya. Ukuran jaring yang dipakai 

sebagai bahan branjang ialah sekitar 12 meter persegi hingga 20 meter persegi.  

Cara kerja branjang ialah dengan cara branjang diletakkan hingga hampir di 

dasar air, kemudian branjang ditarik menggunakan katrol seperti menimba air 

agar beban tidak terlalu berat ketika diangkat. Komponen makna mbranjang 

[mbrañjaŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat branjang [brañjaŋ] 

2. Jenis tangkapan Ikan kecil hingga besar, dari cethul 

[ceṭUl]hingga munjaer [muñjaɛr] 

3. Cara pemakaian branjangdiletakkan hingga hampir di dasar 

air, kemudian branjang ditarik menggunakan 

katrol seperti menimba air agar beban tidak 

terlalu berat ketika diangkat. 

 

c. Njala [ñjɔlɔ] 

Aktivitas njala [ñjɔlɔ] adalah menangkap ikan dengan menggunakan alat 

yangbernama jala [jɔlɔ]. Alat ini biasa digunakan untuk menangkap ikan seperti 

ikan munjaer [muñjaɛr]. Alat ini terbuat dari bahan senar kecil yang dianyam 
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sedemikian rupa. Bentuk dari jala ialah seperti kukusan [kukusan] nasi. Bentuk 

kukusan nasi ialah seperti kerucut. Cara menggunakan jala ialah dengan cara 

dilemparkan atau dalam bahasa Jawa ialah dirabyukna [dirabyUknɔ], kemudian 

menghadang ikan yang lewat atau ditunggu sejenak lalu jala ditarik ke atas. 

Komponen makna njala [ñjɔlɔ]ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat jala [jɔlɔ] 

2. Jenis tangkapan munjaer [muñjaɛr], bawal, wader 

3. Cara pemakaian dilemparkan atau dalam bahasa Jawa ialah 

dirabyukna [dirabyUknɔ], kemudian 

menghadang ikan yang lewat atau ditunggu 

sejenak lalu jala ditarik ke atas 

 

d. Njaring [ñjarIŋ] 

Aktivitas njaring [ñjarIŋ] adalah menangkap ikan dengan alat yang disebut 

dengan jaring [jarIŋ]. Alat ini terbuat dari senar yang dianyam sedemikian rupa, 

bentuknya memanjang bukan kerucut seperti jala. Ukuran jaring berkisar antara 

12 meter hingga 20 meter. Alat ini lebih banyak digunakan oleh nelayan karena 

bentuknya yang sederhana, mudah didapat, serta tidak terlalu mengeluarkan 

banyak biaya dan tenaga. Komponen makna njaring [ñjarIŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat jaring [jarIŋ] 

2. Jenis tangkapan munjaer [muñjaɛr] , wader [wadər]„ikan 
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wader‟, lele [lele]„ikan lele rawa‟, bawal 

[bawal]„bawal‟, breskap [brɛskap]„braskap‟, 

males [maləs]„betutu‟ 

3. Cara pemakaian dilemparkan atau dalam bahasa Jawa ialah 

dirabyukna [dirabyUknɔ], kemudian 

menghadang ikan yang lewat atau ditunggu 

sejenak lalu jaring ditarik ke atas 

 

e. nyeser [ñɛsɛr] 

Aktivitas nyeser [ñɛsɛr] adalah menangkap ikan dengan menggunakan alat 

yang disebut dengan seser [sɛsɛr]. Alat ini terbuat dari besi sebagai kerangkanya, 

pada bagian tengahnya ialah jaring yang terbuat dari bahan nilon, serta bagian 

pegangan yang terbuat dari besi atau kayu. Seser digunakan untuk mengambil 

ikan dengan cara mengeruk ikan dari bawah seperti alat bernama serok [serɔk] 

(biasanya digunakan untuk mengangkat gorengan). Diberi nama seser [sɛsɛr] 

karena cara keranya seperti alat serok [serɔk], diambil dari kata „ser‟ [sɛr]. 

Komponen makna nyeser [ñɛsɛr] adalah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat seser [sɛsɛr] 

2. 

Jenis tangkapan Mengambil ikan berbagai macam jenis dan 

ukuran sesuai besar kecilnya jaring yang 

digunakan. 

3. 
Cara pemakaian mengeruk ikan dari bawah seperti alat 

bernama serok [serɔk]. 
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f. nyicir [ñicIr] 

Aktivitas nyicir [ñicIr] adalah menangkap ikan dengan alat yang disebut 

dengan icir [icIr]. Alat ini terbuat dari bambu yang sudah dibilah menjadi agak 

kecil-kecil. Panjang bilah bambu dengan lebar kurang lebih setengah hingga satu 

sentimeter dan panjang kurang lebih satu meter. Bambu yang sudah dibilah 

kemudian dianyam sedemikian rupa hingga menyerupai angka delapan. Di dalam 

ruang yang sudah terbentuk menyerupai angka delapan, dibentuk runcing-runcing 

agar ikan yang sudah masuk tidak dapat keluar lagi. Ikan yang masuk biasanya 

ikan yang berukuran kecil hingga sedang saja. Komponen makna nyicir [ñicIr]  

ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat icir [icIr] 

2. Jenis tangkapan Ikan berukuran kecil hingga sedang, seperti 

welut [wəlUt] „belut‟, urang [uraŋ]„udang‟, 

cethul [ceṭUl]„teri rawa‟, wader [wadər]„ikan 

wader‟. 

3. Cara pemakaian Dilemparkan ke dalam air, kemudian ditarik 

menggunakan tali. 

 

e) nyodo [ñoḍo]  

Aktivitas nyodo [ñoḍo] adalah menangkap udang dengan menggunakan alat 

yang disebut dengan sodo [soḍo]. Alat ini terbuat dari bambu.  Namun alat ini kini 

ditiadakan karena dianggap merusak apapun yang ada di sekitarnya. Diberi istilah 
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sodo karena merugikan. Istilah sodo diambil dari penggalan kata kata dhok [ḍɔk] 

atau duk [dUk] darai kata sodhok [sɔḍɔk] atau nyruduk [ŋrudUk]. Komponen 

makna nyodo [ñoḍo] ialah sebagai berikut.  

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat sodo [soḍo] 

2. Jenis tangkapan urang [uraŋ] 

3. 

Cara pemakaian Bambu dilemparkan ke tengah, kemudian 

ditarik seperti menggunakan sepeda yakni 

dengan dikayuh pedalnya. 

 

g. nyongkok [ñɔŋkɔk] 

Aktivitas nyongkok [ñɔŋkɔk] adalah menyingkirkan tanaman bengok [beŋɔk] 

dengan menggunakan alat yang disebut dengan congkok [cɔŋkɔk].  Alat ini 

digunakan oleh nelayan untuk menyingkirkan tanaman enceng gondok atau 

bengok [beŋɔk] dari sekitar perahu ketika perahu sedang melaju. Alat ini berupa 

bambu utuh yang panjangnya berkisar satu setengah hingga dua meter. Komponen 

makna nyongkok [ñɔŋkɔk] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat congkok [cɔŋkɔk] 

2. 
Bahan Bambu utuh yang panjangnya sekitar satu 

setengah meter hingga dua meter 

3. 
Fungsi Menyingkirkan tanaman enceng godok yang 

mengganggu alur perahu. 
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h. nyrengkeng [ñrɛŋkɛŋ] 

Aktivitas nyrengkeng [ñrɛŋkɛŋ] dalah menangkap ikan jenis kutuk dengan 

alat yang bernama crengkeng [crɛŋkɛŋ]. Alat ini digunakan untuk menangkap 

ikan jenis kutuk [kutUk] dan ikan munjaer [muñjaɛr] yang besar-besar saja. Alat 

ini sejenis tombak yang panjangnya berkisar satu setengah meter. Ujung tombak 

ini memiliki lima mata atau lima pisau. Ujung tombak ini memiliki panjang 

sekitar 15 cm- 20 cm pada masing-masing ujung tombak atau pisau tombak. 

Tombak ini diberi nama crengkeng karena diambil dari suaranya ketika mengenai 

sasarannya yang berbunyi kreng [krɛŋ], sehingga disebut crengkeng [crɛŋkɛŋ] 

untuk memudahkan masyarakat menyebut alat ini. Komponen makna nyrengkeng 

[ñrɛŋkɛŋ] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Alat crengkeng [crɛŋkɛŋ] 

2. 
Jenis tangkapan kutuk [kutUk] dan ikan munjaer [muñjaɛr] yang 

besar-besar saja 

3. 
Cara pemakaian Hanya menancapkan pada ombak pada 

sasarannya. 

  

 

i. Nglarung rawa [ŋlarUŋ rɔwɔ] 

Nglarung rawa [ŋlarUŋ rɔwɔ] adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat 

setempat untuk mengucap syukur kepada Sang Maha Agung atas limpahan rahmat 

yang diberikan. Tradisi nglarung rawa [ŋlarUŋ rɔwɔ] sering dimaknai dengan 

istilah sedekah rawa. Tradisi ini dilakukan setahun sekali setiap malam ke-21 di 

bulan Sura [surɔ]atau lebih dikenal dengan sebutan malem selikur Sura [maləm 
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səlikUr surɔ]. Tradisi nglarung rawa dimulai dari tahun 1960-1965, kemudian 

berhenti selama beberapa tahun dan aktif kembali pada tahun sekitar tahun 1970. 

Sekali lagi tradisi ini terhenti dan aktif lagi pada tahun 1992. Sesepuh dari tradisi 

nglarung rawa sering dikenal dengan panggilan Mbah Sarman, kemudian warisan 

pengetahuan Mbah Sarman diwariskan kepada putranya yang bernama Mbah 

Midi.  Bapak Pandiman adalah orang yang tinggal di daerah sekitar rawa dan 

bertugas mareksa [marəksɔ] yaitu „merawat‟, „menjaga‟ budaya yang terdapat di 

Rawa Pening Ambarawa agar tetap utuh. 

Tradisi nglarung rawa [ŋlarUŋ rɔwɔ]membutuhkan beberapa sesaji yang 

wajib disediakan untuk dilarung [dilarUŋ] ke tengah rawa, seperti tumpeng agung 

[tumpəŋ agUŋ], sega megana [səgɔ məgɔnɔ], ingkung pitik [iŋkUŋ pitIk], ingkung 

bebek [iŋkUŋ bɛbɛk], jajan pasar [jajan pasar], dan menyan [məñan]. Sesaji yang 

pertama ialah tumpeng agung [tumpəŋ agUŋ]. Tumpeng agung [tumpəŋ agUŋ] 

adalah Nasi yang yang dimasak menggunakan santan agar rasanya lebih gurih, 

dan dibentuk menyerupai bentuk kerucut, berwarna putih bukan kuning. Maksud 

dari warna putih ialah kembali suci ketika menghadap sang pencipta. Tumpeng 

agung memiliki makna tumuju nang pangeran sing maha agung [tumuju naŋ 

paŋeran sIŋ mɔhɔ agUŋ], artinya ialah menuju pada pangerang yang maha agung 

atau maha besar (Sang Pencipta). Maksud dari pernyataan terebut adalah tujuan 

manusia hidup harus semata-mata hanya untuk Tuhan atau Sang Maha Agung [saŋ 

mɔhɔ agUŋ]. Komponen makna tumpeng agung [tumpəŋ agUŋ] ialah sebagai 

berikut. 
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No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Beras yang kemudian diolah menjadi nasi 

2. Bentuk Menyerupai bentuk kerucut 

3. Warna Putih 

4. Fungsi atau maksud Tumpeng agung memiliki makna tumuju 

nang pangeran sing maha agung [tumuju naŋ 

paŋeran sIŋ mɔhɔ agUŋ], artinya ialah 

menuju pada pangerang yang maha agung 

atau maha besar (Sang Pencipta). Maksud 

dari pernyataan terebut adalah tujuan 

manusia hidup harus semata-mata hanya 

untuk Tuhan atau Sang Maha Agung [saŋ 

mɔhɔ agUŋ] 

 

Tumpeng agung [tumpəŋ agUŋ] merupakan pokok dari sesaji yang sang 

akan dilarung. Sesaji kedua yang juga penting ialah sega megana [səgɔ məgɔnɔ]. 

Sega megana [səgɔ məgɔnɔ] adalah nasi yang dibentuk setengah lingkaran 

menggunakan mangkuk kecil atau yang menyerupai bentuk tempurung kelapa. 

Nasi ini berwarna putih dan disajikan dengan sayur dan lauknya seperti tumpeng. 

Cara memasaknya sama seperti tumpeng yakni dimasak dengan menggunakan 

santan agar terasa gurih. Maksud dari sega megana adalah sak merga-mergane 

ben ana [sak mərgɔ mərgane bɛn ɔnɔ], artinya bahwa setiap manusia yang hidup 

di dunia ini akan diberi kemudahan dalam segala urusannya terutama pada saat 

memenuhi kebutuhan hidup. Komponen makna sega megana ialah sebagai 

berikut. 
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No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Beras yang kemudian diolah menjadi nasi 

2. Bentuk Setengah lingkaran 

3. Warna Putih 

4. Fungsi atau maksud sak merga-mergane ben ana [sak mərgɔ 

mərgane bɛn ɔnɔ], artinya bahwa setiap 

manusia yang hidup di dunia ini akan diberi 

kemudahan dalam segala urusannya terutama 

pada saat memenuhi kebutuhan hidup. 

 

Selain sega megana, sesaji yang harus ada ialah ingkung pitik [iŋkUŋ 

pitIk]. Ingkung pitik [iŋkUŋ pitIk] adalah pitik [pitIk] yakni „ayam‟ yang dimasak 

dengan cara bagian bersihkan kotorannya sebelum bagian kepala atau „ndhas‟ 

[nḍas] diikat menggunakan tali, kemudian bagian kaki juga diikat agar rapat. 

Masak ingkung dengan bumbu opor. Masak ingkung pitik [iŋkUŋ pitIk] selama 

kurang lebih tiga jam hingga ayam benar-benar matang, setelah matang diangkat 

dan siap disajikan. Ayam yang dipilih untuk ingkung pitik [iŋkUŋ pitIk] adalah 

ayam Jawa yang masih langsur [laŋsUr], artinya yang masih perjaka atau belum 

kawin. Dipilih ayam Jawa yang langsur atau belum kawin karena diyakini bahwa 

doa yang akan ditujukan melalui larungan akan tersampai karena ayam yang 

masih perjaka dianggap masih suci. Komponen makna ingkung pitik [iŋkUŋ pitIk] 

ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Ayam yang masih langsurdibumbu opor 

2. Bentuk Ayam yang utuh tidak dipotong kecil-kecil, 
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diikat agar ayam dapat didudukkan.  

3. Warna Ayam yang dimasak opor akanmenjadi 

berwarna kuning 

4. Fungsi atau maksud ayam Jawa yang masih langsur [laŋsUr], 

artinya yang masih perjaka atau belum kawin. 

Dipilih ayam Jawa yang langsur atau belum 

kawin karena diyakini bahwa doa yang akan 

ditujukan melalui larungan akan tersampai 

karena ayam yang masih perjaka dianggap 

masih suci. 

 

Komponen penting yang harus ada dalam sesaji ialah ingkung bebek 

[iŋkUŋ bɛbɛk]. Ingkung bebek [iŋkUŋ bɛbɛk] yang disajikan ialah sepasang bebek 

(laki-laki dan perempuan) yang dimasak menjadi ingkung. Ingkung bebek sajodho 

[iŋkUŋ bɛbɛk sajoḍo], artinya setiap makhluk hidup diciptakan serba 

berpasangan. Maksud dari dipilih bebek sepasang ialah wong urip aja nganti 

kambang-kambang [wOŋ urIp ɔjɔŋanti kambaŋ-kambaŋ]. Mula lair batinmu aja 

nganti ngambang, kudu madhep manteb lan mituhu ing ngarsaning gusti [mulɔ 

laIr batInmu ɔjɔŋanti ŋambaŋ, kudu maḍəp mantəb lan mituhu IŋŋarsanIŋ gUstI]. 

Artinya orang yang hidup jangan sampai mengambang (ragu), maka dari itu lahir 

dan batinmu harus yakin dan patuh pada sang pencipta. Cara memasak ingkung 

bebek [iŋkUŋ bɛbɛk]sama seperti ingkung pitik [iŋkUŋ pitIk]. Komponen makna 

[iŋkUŋ bɛbɛk] ialah sebagi berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Bebek sepasang, bebek sajodhodibumbu opor 
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2. Bentuk Bebek yang utuh tidak dipotong kecil-kecil 

3. 
Warna Bebek yang dimasak opor akan menjadi 

berwarna kuning 

4. Fungsi atau maksud wong urip aja nganti kambang-kambang [wɔŋ 

urIp ɔjɔ ŋanti kambaŋ-kambaŋ]. Mula lair 

batinmu aja nganti ngambang, kudu madhep 

manteb lan mituhu ing ngarsaning gusti [mulɔ 

laIr batInmu ɔjɔ ŋanti ŋambaŋ, kudu maḍəp 

mantəb lan mituhu Iŋ ŋarsanIŋ gUstI]. Artinya 

orang yang hidup jangan sampai mengambang 

(ragu), maka dari itu lahir dan batinmu harus 

yakin dan patuh pada sang pencipta. 

 

Komponen penting berikutnya ialah jajan pasar [jajan pasar]. Jajan pasar 

terdiri dari hasil bumi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jajan pasar harus 

komplit minimal tujuh macam seperti buah-buahahan, jenang [jənaŋ], dawet 

[ḍawət], kecuali ikan. Jajan pasar minimal tujuh macam, karena dalam bahasa 

jawa tujuh adalah pitu. Pitu dimaksudkan untuk pitulungan „pertolongan‟. 

Artinya, segala kesalahan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja akan 

meminta ampun, meminta pertolongan agar dimaafkan dan selalu diberi 

kelancaran dalam segala urusan. Dalam sesaji jajan pasar, tidak disajikan ikan 

yang merupakan hasil yang diperoleh, karena tujuan larung adalah tempat ikan itu 

berasal yaitu di rawa. Komponen makna jajan pasar [jajan pasar] ialah sebagai 

berikut. 
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No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan Makanan berbahan beras seperti padi, bubur 

atau jenang [jənaŋ] yang berbahan beras, 

buah-buahan, sayuran, jajanan yang berbahan 

ketan. 

2. Bentuk Makanan yang dimasak 

3. Fungsi atau maksud Jajan pasar harus komplit minimal tujuh 

macam seperti buah-buahahan, jenang [jənaŋ], 

dawet [ḍawət], kecuali ikan. Jajan pasar 

minimal tujuh macam, karena dalam bahasa 

jawa tujuh adalah pitu. Pitu dimaksudkan 

untuk pitulungan „pertolongan‟. Artinya, 

segala kesalahan yang dibuat baik sengaja 

maupun tidak sengaja akan meminta ampun, 

meminta pertolongan agar dimaafkan dan 

selalu diberi kelancaran dalam segala urusan. 

Dalam sesaji jajan pasar, tidak disajikan ikan 

yang merupakan hasil yang diperoleh, karena 

tujuan larung adalah tempat ikan itu berasal 

yaitu di rawa. 

 

Komponen penting terakhir ialah menyan [məñan]. Menyan [məñan] 

adalah bunga-bunga yang dijadikan sesaji. Bunga-bunga yang dijadikan sesaji 

ialah kembang telon [kəmbaŋ təlɔn]. Kembang telon [kəmbaŋ təlɔn] kembang atau 

bunga yang terdiri dari tiga macam jenis yakni mawar [mawar], melati [məlaṭi], 

dan kantil [kanṭIl]. Maksud dari kembang telon [kəmbaŋ təlɔn] adalah kembang 

yang mengibaratkan kehidupan ada tiga alam. Yang pertama ialah alam ruh yakni 

sebelum lahir ke dunia), yang kedua adalah alam dunia yakni kehidupan di dunia, 
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dan yang ketiga adalah alam akhirat yakni alam di mana semua makhluk kembali 

pada sang pencipta. Komponen makna menyan [məñan] ialah sebagai berikut. 

No. Komponen Makna Ciri 

1. Bahan kembang telon [kəmbaŋ təlɔn] yakni mawar, 

melati, dan kantil 

2. Bentuk Kembang mawar, melati, dan kantil 

3. Fungsi atau maksud kembang telon [kəmbaŋ təlɔn] adalah 

kembang yang mengibaratkan kehidupan ada 

tiga alam. Yang pertama ialah alam ruh yakni 

sebelum lahir ke dunia), yang kedua adalah 

alam dunia yakni kehidupan di dunia, dan 

yang ketiga adalah alam akhirat yakni alam di 

mana semua makhluk kembali pada sang 

pencipta. 

 

4.2.5 Makna kultural leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa 

Makna kultural yang terdapat pada leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa di antaranya ialah berupa larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh 

setiap orang yang berada di daerah sekitar rawa, baik yang memancing maupun 

wisatawan. Larangan-larangan tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.  

1) Ketika sedang berada di rawa tidak boleh melamun 

Masyarakat setempat yang bekerja di sekitar rawa selalu mengingatkan para 

pengunjung baik yang hendak menangkap ikan maupun hanya berwisata untuk 

tidak melamun ketika sedang di sekitar rawa. Masyarakat meyakini bahwa orang 
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yang melamun akan mudah dirasuki roh halus khususnya penghuni rawa. Orang 

yang melamun, akan dibawa ke tempat yang berbeda dari tempat sebelumnya. 

Misalnya seorang pemancing sedang mencari ikan di rawa daerah Muncul, ketika 

ia melamun tanpa sadar ia sudah berpindah tempat.Ketika pemancing sadar, 

pemancing sudah berada di daerah rawa sekitar Tuntang. Oleh karena itu, 

masyarakat selalu mengimbau kepada khususnya pengunjung agar selalu mentaati 

peraturan untuk tidak melamun ketika berada di daerah rawa.  

2) Ketika sedang berada di sekitar rawa tidak boleh berbicara yang kasar 

atau tidak sopan 

Rawa Pening merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Semarang 

yang dianggap sakral, sehingga masyarakat harus lebih hati-hati dalam bertutur 

kata dan bertindak.Di Rawa Pening terdapat larangan bahwa tidak boleh berbicara 

kasar atau berbicara tidak sopan seperti halnya menggunakan kata pisuhan ketika 

sedang berada di wilayah rawa. Masyarakat meyakini bahwa berbicara tidak 

sopan dapat menyinggung para leluhur atau penghuni rawa yang tidak kasat mata. 

Orang yang berani menyepelekan larangan ini dapat dirasuki dengan mudah oleh 

para penghuni rawa.  

4.3. Fungsi Leksikon Perikanan Di Rawa Pening Ambarawa 

Penggunaan leksikon perikanan yang digunakan dalam leksikon perikanan di 

Rawa Pening Ambarawa tidak lepas dari fungsi penggunaanya. Berdasarkan hasil 

analisis, fungsi leksikon tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Wujud pelestarian alam atau konservasi alam 

Leksikon perikanan yang digunakan oleh nelayan di Rawa Pening 

Ambarawa salah satunya memiliki fungsi pelestarian alam yaitu pemanfaatan 

tempat yang ada atau sumber daya alam yang tersedia. Masyarakat setempat 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia sebagai mata pencaharian. 

Mengingat bahwa pada masa sekarang banyak lahan yang beralih fungsi menjadi 

lahan industri atau perumahan, namun masyarakat setempat tetap 

mempertahankan wilayah ini sebagai sumber pangan. Contoh leksikon yang 

merupakan fungsi wujud pelestarian alam ialah leksikon nyongkok [ñɔŋkɔk], 

karena menyingkirkan tanaman enceng gondok agar tanaman ini tidak mati dan 

dapat dijadikan tempat bertelurnya ikan. Karamba juga merupakan wujud 

pelestarian alam karena membudidayakan ikan tertentu di sekitar rawa dalam 

jumlah banyak, agar ikan tersebut tidak cepat habis meski diambil secara terus 

menerus. 

b. Menunjukkan asal benih 

Fungsi leksikon berikutnya adalah fungsi menunjukkan asal seperti ijo, 

jawa, pari rawa, dan lain-lain. Pemberian nama ijo menunjukkan warna dari ikan 

yang sisiknya berwarna hijau. Pemberian nama pari karena bentuknya kecil 

menyerupai padi. Pemberian nama rawa karena asalnya atau habitatnya di daerah 

rawa. Diberi nama jawa karena menunjukkan asal ikan tersebut dari Pulau Jawa. 

Secara garis besar, penamaan benih (hasil yang diperoleh) di Rawa Pening 

Ambarawa menunjukkan asal dari benih tersebut. 
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c. Pemanfaatan sumber daya alam 

Fungsi leksikon berikutnya adalah fungsi memanfaatkan sumber daya 

alam setempat. Rawa Pening Ambarawa merupakan kawasan rawa yang dekat 

dengan pemukiman warga. Warga sekitar memanfaatkan sumber daya alam yang 

ada untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masyarakat setempat banyak yang 

menjadi nelayan dan membuat peralatan-peralatan nelayan dengan memanfaatkan 

bahan alam seperti kayu dan pring (bambu) yang digunakan untuk membuat 

edhok [eḍɔk], prau [prau], congkok [cɔŋkɔk], icir [icIr], crengkeng, dan 

trempuling [trəmpulIŋ]. Dengan bahan alam yang tersedia, masyarakat dapat 

leluasa mengambil ikan dengan menggunakan alat yang sudah dibuat. 

d. Pemanfaatan teknologi 

Fungsi leksikon berikutnya ialah fungsi teknologi. Masyarakat sekitar 

mampu memperbaiki alat-alat rusak yang sudah ada dan mampu membuat alat 

yang baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Seperti prau, alat 

transportasi yang digunakan nelayan untuk mencari ikan hingga ke tengah rawa. 

Prau ini pada zaman dahulu disebut dengan prau lesung karena bentuknya 

menyerupai lesung. Prau lesung dibuat dari pohon besar kemudian dipotong 

bagian tengahnya dan dibuat hingga menyerupai lesung. Pada masa kini minim 

adanya pohon yang besar dan tidak dapat membuat perahu lesung, sehingga pada 

masa kini nelayan membuat prau dengan kayu yang sudah dipotong kemudian 

dirakit seperti prau lesung. Alat untuk mengambil enceng gondok dalam jumlah 

banyak ialah alat yang disebut dengan bego [bego]. Bukan hanya prau, alat seperti 
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edhok [eḍɔk], prau [prau], congkok [cɔŋkɔk], icir [icIr], crengkeng [crɛŋkɛŋ]dan 

trempuling [trəmpulIŋ] juga dapat dipertahankan keberadaannya. Masyarakat 

mampu memperbaiki alat ini apabila mengalami kerus akan, sehingga tidak 

mengubah bentuk aslinya. 

e. Penggambaran teknik mencari ikan yang benar 

Fungsi leksikon berikutnya ialah fungsi menggambarkan teknik mencari 

ikan yang benar. Fungsi ini memberikan contoh tentang tata cara mencari ikan 

yang benar, misalnya menangkap ikan jenis kutuk menggunakan alat yang 

bernama crengkeng [crɛŋkɛŋ]. Alat yang digunakan untuk menangkap bulus 

menggunakan alat yang dinamakan trempuling. Alat ini digunakan khusus untuk 

menangkap jenis bulus saja. Alat ini tidak akan membunuh hewan ini secara 

langsung, sehingga dapat dipelihara hingga besar dan dimanfaatkan dengan benar. 

f. Ajaran turun temurun 

Leksikon yang digunakan dalam leksikon perikanan memiliki fungsi 

sebagai ajaran secara turun-temurun. Hal tersebut terbukti bahwa pemberian nama 

pada alat yang dipakai seperti trempuling dan jala merupakan nama yang 

diberikan dari orang-orang terdahulu.  Masyarakat hingga kini menyebutnya 

seperti itu dan akan terus menggunakan istilah tersebut. Bukan hanya leksikon 

perikanan, budaya setiap tahun pada malem selikur sura yakni tradisi nglarung 

rawa masih tetap dilaksanakan karena merupakan ajaran secara turun temurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

merumuskan simpulan sebagai berikut.  

1) Istilah-istilah yang digunakan dalam leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa terdapat bentuk satuan lingual yang berupa kata dan frasa. (1) 

Bentuk satuan lingual yang berupa kata yakni: (a) kata monomorfemis 

berkategori nomina yang meliputi alat yang digunakan seperti jaring 

[jarIŋ], bubu [bubu], seser [sɛsɛr], sodo [soḍo], pluntur [pluntUr], walesan 

[waləsan], pancing [pañcIŋ], bego [bego], prau [prau], edhok [eḍɔk], 

trempuling [trəmpulIŋ], kepis [kəpIs], rajut [rajUt], dan crengkeng 

[crɛŋkɛŋ]. Leksikon berupa hasil yang diperoleh seperti welut [wəlUt] 

„belut‟, urang [uraŋ] „udang‟, cethul [ceṭUl] „teri rawa‟, wader [wadər] 

„ikan wader‟, lele [lele] „ikan lele rawa‟, bawal [bawal] „bawal‟, breskap 

[brɛskap] „braskap‟, males [maləs] „betutu‟, kalper [kalpər] „kalper‟, rebon 

[rəbɔn] „udang kecil‟, dan bulus [bulUs] „kura-kura rawa‟, peso [peso] 

„hibrida‟. (b) kata polimorfemis berkategori verba, seperti kata mancing, 

mbranjang, njaring, nyrengkeng, dan lain-lain. (2) Bentuk satuan lingual 

yang berupa frasa yakni frasa endosentrik dan semua frasa berkategori 

nomina seperti wader andong [wadər andɔŋ], wader ijo [wadər ijo], dan 

sepat jawa [səpat jɔwɔ].   
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2) Makna satuan lingual dianalisis secara leksikal, gramatikal, kultural dan 

menggunakan komponen makna. Penjelasan makna leksikal dan makna 

kultural leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa berdasarkan 

alat yang digunakan ialah pada contoh alat trempuling [trəmpulIŋ]. 

Secara leksikal, alat ini digunakan untuk menangkap bulus (sejenis 

kura-kura). Ujung tombak biasanya berukuruan sekitar 30 cm. Ujung 

tombak trempuling [trəmpulIŋ]  terbuat dari besi dan bercampur baja 

agar kuat. Secara kultural, orang yang memiliki trempuling [trəmpulIŋ] 

wajib memberi emas pada ujung trempulingnya karena diyakini oleh 

masyarakat setempat bila ada emas pada trempuling [trəmpulIŋ] akan 

membawa keberuntungan, sekali mendapat hasil tangkapan, maka akan 

mendapat hasil tangkapan secara terus menerus. Pada masa kini hal 

tersebut sudah jarang sekali ditemukan karena beberapa alasan di 

antaranya ialah harga emas kini semakin mahal, dan kepercayaan 

tersebut sudah luntur seiring berkembangnya zaman. Begitu pula pada 

alat yang bernama nama crengkeng [crɛŋkɛŋ]. Secara leksikal alat ini 

digunakan untuk menangkap ikan jenis kutuk [kutUk] dan ikan munjaer 

[muñjaɛr] yang besar-besar saja. Alat ini sejenis tombak yang 

panjangnya berkisar satu setengah meter. Ujung tombak ini memiliki 

lima mata atau lima pisau. Ujung tombak ini memiliki panjang sekitar 

15 cm- 20 cm pada masing-masing ujung tombak atau pisau tombak. 

Secara kultural, asal mula nama crengkeng [crɛŋkɛŋ] karena diambil 

dari suaranya ketika mengenai sasarannya yang berbunyi kreng [krɛŋ]. 



91 

 

 

 

Makna leksikal dan kultural lain seperti aktivitas nelayan nyongkok 

[ñɔŋkɔk]. Secara leksikal aktivitas nyongkok [ñɔŋkɔk] menggunakan 

alat congkok [cɔŋkɔk] yang terbuat dari bambu utuh berukuran panjang 

satu hingga dua sentimeter. Selain makna kultural dari dua alat tersebut, 

ada makna kultural berupa larangan. Makna kultural yang terdapat pada 

leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa di antaranya ialah 

berupa larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang 

berada di daerah sekitar rawa, baik yang memancing maupun 

wisatawan. Larangan-larangan tersebut di antaranya ialah sebagai 

berikut. 1) Ketika sedang berada di rawa tidak boleh melamun. 

Masyarakat setempat yang bekerja di sekitar rawa selalu mengingatkan 

para pengunjung baik yang hendak menangkap ikan maupun hanya 

berwisata untuk tidak melamun ketika sedang di sekitar rawa. 

Masyarakat meyakini bahwa orang yang melamun akan mudah dirasuki 

roh halus khususnya penghuni rawa. 2) Ketika sedang berada di sekitar 

rawa tidak boleh berbicara yang kasar atau tidak sopan. Di Rawa 

Pening terdapat larangan bahwa tidak boleh berbicara kasar atau 

berbicara tidak sopan seperti halnya menggunakan kata pisuhan ketika 

sedang berada di wilayah rawa. Masyarakat meyakini bahwa berbicara 

tidak sopan dapat menyinggung para leluhur atau penghuni rawa yang 

tidak kasat mata. Orang yang berani menyepelekan larangan ini dapat 

dirasuki dengan mudah oleh para penghuni rawa.  
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3) Fungsi penggunaan istilah-istilah tersebut adalah sebagai wujud 

pelestarian alam atau konservasi alam contohnya ialah leksikon yang 

merupakan fungsi wujud pelestarian alam ialah leksikon nyongkok 

[ñɔŋkɔk], karena menyingkirkan tanaman enceng gondok agar tanaman ini 

tidak mati dan dapat dijadikan tempat bertelurnya ikan. Karamba juga 

merupakan wujud pelestarian alam karena membudidayakan ikan tertentu 

di sekitar rawa dalam jumlah banyak, agar ikan tersebut tidak cepat habis 

meski diambil secara terus menerus. Fungsi menunjukkan asal benih 

contohnya menunjukkan asal seperti ijo, jawa, pari rawa, dan lain-lain. 

Pemberian nama ijo menunjukkan warna dari ikan yang sisiknya berwarna 

hijau. Pemberian nama pari karena bentuknya kecil menyerupai padi. 

Pemberian nama rawa karena asalnya atau habitatnya di daerah rawa. 

Diberi nama jawa karena menunjukkan asal ikan tersebut dari Pulau Jawa. 

Fungsi pemanfaatan sumber daya alam terlihat pada warga sekitar 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencukupi kebutuhan 

hidup. Masyarakat setempat banyak yang menjadi nelayan dan membuat 

peralatan-peralatan nelayan dengan memanfaatkan bahan alam seperti 

kayu dan pring (bambu) yang digunakan untuk membuat edhok [eḍɔk], 

prau [prau], congkok [cɔŋkɔk], icir [icIr], crengkeng, dan trempuling 

[trəmpulIŋ]. Fungsi pemanfaatan teknologi tergambar dari masyarakat 

sekitar mampu memperbaiki alat-alat rusak yang sudah ada dan mampu 

membuat alat yang baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. 

Fungsi penggambaran teknik ikan yang benar memberikan contoh tentang 
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tata cara mencari ikan yang benar, misalnya menangkap ikan jenis kutuk 

menggunakan alat yang bernama crengkeng [crɛŋkɛŋ]. Alat yang 

digunakan untuk menangkap bulus menggunakan alat yang dinamakan 

trempulin. Fungsi ajaran turun temurun terbukti bahwa pemberian nama 

pada alat yang dipakai seperti trempuling dan jala merupakan nama yang 

diberikan dari orang-orang terdahulu.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

menyarankan: 

1) Istilah yang digunakan dalam leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa banyak yang belum terangkat, hal tersebut disebabkan oleh 

banyaknya variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar Rawa 

Pening.  

2) Penelitian tentang leksikon perikanan di Rawa Pening Ambarawa 

merupakan penelitian awal dan masih ada kajian terhadap beberapa 

leksikon yang bersifat struktural, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan 

serta dikembangkan agar lebih tepat sasarannya sesuai dengan kajian 

etnolinguistik.  

3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengkaji 

pola pikir nelayan di sekitar Rawa Pening Ambarawa melalui leksikon 

perikanan yang dipakai dalam leksikon perikanan di Rawa Pening 

Ambarawa.  
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LAMPIRAN 

 

Daftar Informan 

1. Nama   : Pandiman 

Alamat   : Bukit Cinta 

Usia   : 70 tahun 

Pekerjaan  : nelayan 

Lama menjadi nelayan : 20 tahun 

2. Nama   : Nurohman 

Alamat   : Bukit Cinta 

Usia   : 48 tahun 

Pekerjaan  : nelayan 

Lama menjadi nelayan : 2 tahun 

3. Nama   : Basrin 

Alamat   : Kebondowo 

Usia   : 52 

Pekerjaan  : nelayan/petani 

Lama menjadi nelayan : sambilan 

4. Nama   : Budi 

Alamat   : Bukit Cinta 

Usia   : 45 tahun 

Pekerjaan  : nelayan 

Lama menjadi nelayan : 5 tahun 
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5. Nama   : Wagino 

Alamat   : Bukit Cinta 

Usia   : 65 tahun 

Pekerjaan  : nelayan 

Lama menjadi nelayan : 10 tahun 

 

6. Nama   : Jasman 

Alamat   : Bukit cinta 

Usia   : 55 tahun 

Pekerjaan  : nelayan 

Lama menjadi nelayan : 7 tahun 

 

7. Nama   : Rusiyanto 

Alamat   : Tambak rejo 

Usia   : 48 tahun 

Pekerjaan  : nelayan 

Lama menjadi nelayan : 7 tahun 
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Daftar pertanyaan wawancara 

Wawancara 1  

 

1. Kala wau Bapak mbranjang ulam menapa pak? 

2. Kala wau mbranjang ngagem alat menapa pak? 

3. Pak menawi budhal mbranjang tabuh pinten pak? 

4. Angsal asil pinten pak mbranjang sedinten? 

5. Kepis niku napa pak? 

6. Pak menawi napa wonten musime pak eceng gondok niku? 

7. Menawi ulam teng mriki niku menapa mawon nggih pak? 

8. Kalper kaliyan mas niku sami? 

9. Pitulas iwak niku kalebet urang menapa boten pak? 

10. Menapa malih pak ulame? 

11. Katipan niku damel pakan menapa pak? 

12. Menawi nembe pasang, eceng gondok kathah boten pak? 

13. Sanesipun eceng gondok, taneman menapa malih sing wonten mriki pak? 

14. Niku sing kelip-kelip niku iwak napa nggih pak? 

15. Menawi mendhet ulam alate benten menapa ami pak? 

16. Bentene alate menapa pak? 

17. Iwak patin niku wonten boten pak? 

18. Bulus niku alit napa ageng pak? 

19. Sing damel madhahi iwak napa pak namane? 

20. Sing damel bahan kepis niku napa pak? 


