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Abstract
This research discusses about semantic field of kitchen equipment used in Rokan Hulu

region. The data observed consist of noun lexemes of kitchen equipment which is

generally used by Rokan Hulu people.  The semantic theory is used to analysis the

meaning components. Based on the result of the research, it is concluded that the

lexemes of kitchen equipment grouped as (1) water stock and carriers, (2) cold steels, (3)

stoves, (4) drinking sets,  (5) the dishes, and (6) the carriers.

Keywords: semantic field, kitchen equipment, Rokan Hulu isolect.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang medan makna pe ralatan rumah tangga yang digunakan

oleh di wilayah Rokan Hulu. Data yang diperoleh terdiri dari leksem kata benda

peralatan dapur yang digunakan oleh masyarakat Rokan Hulu. Teori semantik digunakan

untuk menganalisis komponen makna. Berdasarkan hasil pene litian bahwa leksem

peralatan dapur dikelompokkan sebagai (1) tempat air; wadah; bak; tabung, (2) senjata

tajam, (3) alat untuk memasak, (4) alat minum, (5) wadah makanan,  dan  (6)   wadah

pembawa sesuatu/barang.

Kata kunci: medan makna, peralatan rumah tangga, isolek    Rokan Hulu

naskah masuk   : 15 Agustus 2012

naskah diterima: 20 September 2012

1. Pendahuluan
Bangsa Indonesia memiliki berbagai

suku bangsa. Setiap suku bangsa mem -

punyai bahasanya sendiri yang dikenal

dengan bahasa daerah. Oleh karena itu,

sebagian besar penutur bahasa Indonesia

masih memakai bahasa daerah, sedikit

banyaknya akan memberi pengaruh

sehingga perlu dibina dan

dikembangkan sebagai bentuk

sumbangan bahasa daerah terhadap

perkembangan bahasa Indonesia.

Sebaliknya bahasa Indonesia juga akan

memberi pengaruh terhadap

perkembangan bahasa daerah. Wilayah

Rokan Hulu merupakan terletak di

bagian utara Provinsi Riau yang

berbatasan langsung dengan wilayah

Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan

laporan penelitian pemetaan bahasa

Balai Bahasa Provinsi Riau, wilayah

Rokan Hulu merupakan daerah pakai

bahasa Melayu Daratan (BMD)

(Rachmawati, 2010:76—77).

Kemunculan kosakata baru dalam

bahasa Indonesia terus berkem bang,

baik melalui penyesuaian ejaan, maupun

penerjemahan kosakata. dari bahasa

asing atau bahasa daerah di Nusantara.

Unsur kosakata dalam setiap bahasa ada

yang berhubungan makna antara yang

satu dengan yang lainnya melalui jalinan

makna atau hubungan makna.

Membicarakan tentang medan

makna tidak terlepas dari pengkajian

semantik. Lyons dalam Pateda (2001:

82) menyatakan bahwa “semantics may

be defined, initially and provisionally, as

the study of meaning”. Oleh karena itu,
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analisis semantik yang dilaksanakan

dalam penelitian ini adalah analisis

terhadap medan makna dalam kata -kata

(leksem) yang berhubungan dengan

pera-latan dapur isolek  Rokan Hulu.

Medan makna ialah seperangkat

makna yang mengandung komponen

makna umum yang sama. Kridalaksana

dalam Pateda (2001:110) menyatakan

bahwa medan makna (semantic field,

semantic domain) adalah bagian dari

sistem semantik bahasa yang menggam -

barkan bagian  dari bidang kebudayaan

atau realitas dalam alam semesta tertentu

dan yang direalisasikan oleh seperangkat

unsur leksikal yang maknanya berhu -

bungan. Peralatan adalah berbagai alat

(perkakas); perbekalan; kelengkapan

(Alwi, H. dkk., 2002:28). Selanjutnya,

dapur adalah (1) ruang tempat memasak;

(2) tempat membakar batu bata,batu

kapur, dsb; (3) tungku; keran; perapian

(pd lokomotif dsb) (Alwi, H. dkk.,2004:

317). Sejalan dengan judul penelitian ini

yaitu “Medan Makna Peralatan Dapur”,

jadi dapat diartikan berbagai alat

perkakas; perbekalan; kelengkapan yang

digunakan di ruang tempat memasak.

Masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan dalam pertanyaan

penelitian:

(a) Bagaimanakah medan makna dari

sejumlah leksem yang menyatakan

peralatan dapur isolek  Rokan Hulu

?

(b) Bagaimanakah leksem-leksem

peralatan dapur dalam isolek  Rokan

Hulu dapat dikelompokkan dalam

makna yang berdekatan?

Berdasarkan makalah tersebut di

atas, penelitian ini bertujuan mendata

dan mendeskripsikan leksem -leksem

yang berhubungan dengan pera latan

dapur isolek  Rokan Hulu. Ruang

lingkup penelitian ini adalah semua

leksem nomina yang berhubungan

dengan peralatan dapur. Hasil -hasil yang

dicapai dalam penelitian ini hendaknya

dapat bermanfaat untuk memberikan

masukan dalam penyusunan dan bahasa

Melayu Daratan (BMD) dan pembuatan

tesaurus, khususnya dalam pendefinisian

leksem-leksem yang ber-hubungan

dengan peralatan dapur isolek Rokan

Hulu (Rachmawati, 2010: 76—77).

Kosakata bahasa dapat terdiri atas

sejumlah sistem leksikal. Makna kosa -

kata tersebut dapat ditetapkan berdasar -

kan seperangkat hubungan. Hubungan

leksikal yang sejajar dengan kesamaan

adalah kesinoniman, misalnya cangkul:

pacul. Kesinoniman membicarakan

hubungan kesimetrian di antara sesama

anggota kehiponim. Kesamaan mem-

bicarakan hubungan kesimetrian di

antara sesama anggota hiponim.

Hubungan leksikal yang sejajar dengan

peliputan adalah kehiponiman.

Hubungan tersebut dinyatakan sebagai

hubungan antara hiponim dan

hipermonim. Contoh untuk hubungan

kehiponiman adalah alat pertanian:

bajak.

Lehrer (1974: 347); Nida (1975:

174) mengatakan bahwa pada dasarnya

medan makna itu terdiri atas seperangkat

makna yang mempunyai komponen

umum yang sama, sebagai contoh

leksem ayah, ibu, anak, dan paman

berada dalam satu medan makna

berdasarkan makna umum yang dimiliki

bersama, yaitu 'manusia dan pertalian

keluarga'.

Palmer (1976: 51—91) membagi

hubungan makna atas delapan jenis,

yakni  (1) makna sinonim (synonymy),

(2) makna banyak (polysemy), (3)

makna yang homonym (homonymy), (4)

perangkat makna pertelingkahan

(incompatibility), (5) kehiponiman

(hyponymy), (6) makna berlawanan

(antonymy), (7) makna yang berlawanan

relasional (relational opposite), dan (8)

komponen (components).
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Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif. Sehubungan dengan hal

tersebut, sebagai langkah kerja dalam

penelitian ini dilakukan pengumpulan

data, pengolahan data, dan pemaparan

hasil pengolahan data.

Dalam pengumpulan data

digunakan metode simak dan teknik

catat yaitu dengan cara memperhatikan

dan menyimak berbagai bentuk

penggunaan isolek  Rokan Hulu, dapat

juga berupa pencarian data kamus.

Data yang diperoleh dalam

penelitian ini berwujud data lisan dan

data tertulis. Data lisan diperoleh

menggunakan teknik merekam. Data

tertulis diperoleh menggunakan teknik

pencatatan yang diperoleh dari berbagai

sumber atau buku-buku yang memuat

tentang peralatan dapur isolek  Rokan

Hulu. Dalam pengolahan data digunakan

teknik identifikasi. Dari setiap medan

makna dari kata-kata yang dikumpulkan

akan dikemukakan fitur-fitur pembeda

yang memberikan informasi tentang

perbedaan dan persamaan kata -kata

yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur

pembeda tersebut akan tampak

keterkaitan makna antara kata yang satu

dengan kata yang lain. Tanda positif (+)

untuk kata yang memiliki fitur,

sedangkan tanda negatif ( -) untuk kata

yang tidak memiliki fitur. Dengan

sistem penandaan ini dimaksudkan

untuk mempermudah pengklasifikasian

data.

Sumber data dalam penelitian ini

mencakup data lisan dan data tertulis.

Data tertulis adalah isolek  Rokan Hulu

yang diperoleh dari berbagai sumber

atau buku-buku yang memuat tentang

peralatan dapur isolek  Rokan Hulu.

Data lisan diperoleh dari masyarakat

penuturnya.

2. Pembahasan Medan Makna

Peralatan Dapur Isolek  Rokan

Hulu

Analisis seperangkat leksem

nomina yang mengacu pada peralatan

dapur isolek  Rokan Hulu dikelom -

pokkan berdasarkan komponen makna

yang dimiliki bersama sehingga mem -

bentuk beberapa submedan makna yang

lebih sempit lingkupnya. Adapun leksem

nomina peralatan dapur isolek  Rokan

Hulu sebagai berikut.

1. bolati

2. cerek

3. godubang

4. kapak

5. kompor

6. labu ayie

7. pasu

8. petiman

9. pisau

10. sirauik

11. sokin

12. teko

13. termos

14. tomalu

15. tumang

16. tungku

17. cambuang/cambong

18. cangkia

19. capah

20. cawaqn

21. drum

22. ember

23. goleh

24. janki

25. jeregen

26. kotidiang

27. lakou

28. mangkuk

29. pinggan ayan

30. piriang

31. talam

2.1 Tempat Air; Wadah; Bak; Tabung
Peralatan dapur yang termasuk

dalam sub medan makna alat untuk

tempat air isolek  Rokan Hulu adalah:

1. pasu

2. petiman
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3. teko

4. cerek

5. labu ayie

6. tomalu

7. termos

8. capah

9. ember

10. drum

11. jeregen

Berdasarkan komponen makna

tersebut di atas dapat diketahui

kemiripan komponen makna yang

dimiliki oleh leksem-leksem yang

tergolong dalam sub medan makna alat

untuk tempat air.

Leksem pasu berkomponen:

+ TEMPAT AIR

+ TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

- TEMPAT MENUANG AIR

- TEMPAT MENJERANG AIR

- TEMPAT AIR PANAS

- BERTANGKAI PANJANG

- BERTANGKAI PENDEK

- BERBENTUK TABUNG

- BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

- BERBENTUK PIRING

+ BERBENTUK LABU

- BERCERAT/ LEHER ANGSA

+  BERTUTUP

- KACA

- ALUMUNIUM

- PLASTIK

+ TANAH LIAT

- LABU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem pasu memiliki makna alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat menampung air masak,

berbentuk labu dan bertutup, terbuat dari

tanah liat.

Leksem petiman berkomponen:

+ TEMPAT AIR

+ TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

- TEMPAT MENUANG AIR

- TEMPAT MENJERANG AIR

- TEMPAT AIR PANAS

- BERTANGKAI PANJANG

- BERTANGKAI PENDEK

- BERBENTUK TABUNG

- BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

+ BERBENTUK PIRING

- BERBENTUK LABU

- BERCERAT/ LEHER ANGSA

+ BERTUTUP

+ KACA

- ALUMUNIUM

- PLASTIK

- TANAH LIAT

- LABU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem petiman merupakan alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat menampung air masak,

berbentuk piring tapi agak tinggi

bibirnya dan bertutup, terbuat dari kaca.

Leksem teko berkomponen:

+ TEMPAT AIR

- TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

+ TEMPAT MENUANG AIR

- TEMPAT MENJERANG AIR

- TEMPAT AIR PANAS

- BERTANGKAI PANJANG

+ BERTANGKAI PENDEK

- BERBENTUK TABUNG

+ BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

- BERBENTUK PIRING

- BERBENTUK LABU

- BERCERAT/ LEHER ANGSA

+ BERTUTUP

– KACA

+ ALUMUNIUM
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+ PLASTIK

- TANAH LIAT

- LABU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem teko merupakan alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat menuang air dari ceret ke

gelas, berbentuk persegi panjang dan

bertutup, terbuat dari alumunium dan

plastik.

Leksem cerek berkomponen:

+ TEMPAT AIR

+ TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

- TEMPAT MENUANG AIR

+ TEMPAT MENJERANG AIR

- TEMPAT AIR PANAS

- BERTANGKAI PANJANG

+  BERTANGKAI PENDEK

- BERBENTUK TABUNG

- BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

- BERBENTUK PIRING

- BERBENTUK LABU

+ BERCERAT/ LEHER ANGSA

+ BERTUTUP

– KACA

+ ALUMUNIUM

+  PLASTIK

- TANAH LIAT

- LABU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem cerek merupakan alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat menampung air masak dan

bisa juga sebagai tempat untuk

menjerang air, berbentuk leher angsa

dan mempunyai tutup, terbuat dari tanah

plastik dan alumunium.

Leksem labu ayie berkomponen:

+ TEMPAT AIR

+ TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

- TEMPAT MENUANG AIR

- TEMPAT MENJERANG AIR

- TEMPAT AIR PANAS

- BERTANGKAI PANJANG

- BERTANGKAI PENDEK

- BERBENTUK TABUNG

- BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

- BERBENTUK PIRING

+ BERBENTUK LABU

- BERCERAT/ LEHER ANGSA

+ BERTUTUP

– KACA

- ALUMUNIUM

- PLASTIK

- TANAH LIAT

+ LABU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem labu ayie merupakan alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat menampung air masak ,

berbentuk labu, terbuat dari labu.

Leksem tomalu berkomponen:

+ TEMPAT AIR

+ TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

- TEMPAT MENUANG AIR

- TEMPAT MENJERANG AIR

- TEMPAT AIR PANAS

+ BERTANGKAI PANJANG

- BERTANGKAI PENDEK

- BERBENTUK TABUNG

- BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

- BERBENTUK PIRING

- BERBENTUK LABU

+ BERCERAT/ LEHER ANGSA

+ BERTUTUP

– KACA

+ ALUMUNIUM

- PLASTIK

- TANAH LIAT

- LABU

Madah, Volume 3, Nomor 2, Edisi Oktober 2012



Madah, Volume 3, Nomor 2, Edisi Oktober 2012

154

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem tomalu merupakan alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat menampung air masak,

berbentuk  ceret atau memiliki leher

angsa, bertutup dan bertangkai panjang,

terbuat dari alumunium.

Leksem termos berkomponen:

+ TEMPAT AIR

- TEMPAT MENAMPUNG AIR

MASAK

- TEMPAT MENUANG AIR

- TEMPAT MENJERANG AIR

+ TEMPAT AIR PANAS

- BERTANGKAI PANJANG

+ BERTANGKAI PENDEK

+ BERBENTUK TABUNG

- BERBENTUK PERSEGI

PANJANG

- BERBENTUK PIRING

- BERBENTUK LABU

- BERCERAT/ LEHER ANGSA

+ BERTUTUP

– KACA

+ ALUMUNIUM

+ PLASTIK

- TANAH LIAT

- LABU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem termos merupakan alat untuk

tempat air  yang umumnya digunakan

untuk tempat air panas, memiliki tangkai

pendek, berbentuk tabung, dan

mempunyai tutup, terbuat dari

alumunium dan plastik.

Leksem capah berkomponen:

+ WADAH; BAK; TEMPAT AIR

+ MENAMPUNG AIR

- MENGANGKUT AIR

- MENYIMPAN AIR

+ BUNDAR

+ PERSEGI

- TABUNG

+ BESAR

+ AGAK RENDAH

+ PLASTIK

- ALUMUNIUM

- BESI

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem capah merupakan wadah

ataupun tempat menampung air,

berbentuk bundar dan persegi. Capah

agak rendah dari ember dan ukurannya

lebih besar dari ember.

Leksem ember berkomponen:

+ WADAH; BAK; TEMPAT AIR

- MENAMPUNG AIR

+ MENGANGKUT AIR

- MENYIMPAN AIR

- BUNDAR

- PERSEGI

+ TABUNG

- BESAR

- AGAK RENDAH

+ PLASTIK

+ ALUMUNIUM

- BESI

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem ember merupakan wadah

ataupun tempat mengangkut air,

berbentuk tabung, terbuat dari plastik

dan alumunium.

Leksem drum berkomponen:

+ WADAH; BAK; TEMPAT AIR

- MENAMPUNG AIR

- MENGANGKUT AIR

+ MENYIMPAN AIR

- BUNDAR

- PERSEGI

+ TABUNG

+ BESAR

- AGAK RENDAH

+ PLASTIK

- ALUMUNIUM
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+ BESI

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem drum merupakan wadah ataupun

tempat menyimpan air, berbentuk

tabung dan ukurannya besar, terbuat dari

plastik dan besi.

Leksem jeregen berkomponen:

+ WADAH; BAK; TEMPAT AIR

- MENAMPUNG AIR

+ MENGANGKUT AIR

+ MENYIMPAN AIR

+ BUNDAR

+ PERSEGI

- TABUNG

- BESAR

+ AGAK RENDAH

+ PLASTIK

- ALUMUNIUM

- BESI

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem jeregen merupakan wadah

ataupun tempat mengangkut dan

menyimpan air, berbentuk bundar dan

persegi. Jeregen ukurannya agak rendah

dan terbuat dari plastik.

2.2 Alat Senjata Tajam
Peralatan dapur yang termasuk

dalam sub medan makna alat senjata

tajam isolek  Rokan Hulu adalah:

1. pisau

2. bolati

3. godubang

4. sokin

5. kapak

6. sirauik

Berdasarkan komponen makna

tersebut di atas dapat diketahui

kemiripan komponen makna yang

dimiliki oleh leksem-leksem yang

tergolong dalam sub medan makna alat

senjata tajam.

Leksem pisau berkomponen:

+ SENJATA TAJAM

+ ALAT PENGIRIS

- ALAT PENEBANG

- ALAT PENEBAS

- ALAT PENYEMBELIH

- ALAT PERAUT

- MEMPUNYAI SARUNG

+ BERHULU

- BERTANGKAI

+ MATA PISAU LURUS

- MATA PISAU MERUNCING

+ UKURAN MATA PISAU

PENDEK

- UKURAN MATA PISAU

PANJANG

– SARUNG TERBUAT DARI

KAYU

- SARUNG TERBUAT DARI

KULIT

+ HULU TERBUAT DARI KAYU

+ HULU TERBUAT DARI

PLASTIK

- HULU TERBUAT DARI

BAMBU

- HULU TERBUAT DARI BESI

- TANGKAI KAYU

+ MATA PISAU BESI

+ MATA PISAU ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem pisau merupakan alat senjata

tajam yang biasanya digunakan untuk

mengiris, mempunyai hulu yang bisa

terbuat dari kayu ataupun plastik, mata

pisaunya berbentuk lurus dengan ukuran

mata pisau pendek yang terbuat dari besi

maupun alumunium.

Leksem bolati berkomponen:

+ SENJATA TAJAM

- ALAT PENGIRIS

- ALAT PENEBANG

- ALAT PENEBAS

+ ALAT PENYEMBELIH
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- ALAT PERAUT

+ MEMPUNYAI SARUNG

+ BERHULU

- BERTANGKAI

- MATA PISAU LURUS

+ MATA PISAU MERUNCING

- UKURAN MATA PISAU

PENDEK

+ UKURAN MATA PISAU

PANJANG

– SARUNG TERBUAT DARI

KAYU

+ SARUNG TERBUAT DARI

KULIT

- HULU TERBUAT DARI

KAYU

- HULU TERBUAT DARI

PLASTIK

- HULU TERBUAT DARI

BAMBU

+ HULU TERBUAT DARI BESI

- TANGKAI KAYU

+ MATA PISAU BESI

- MATA PISAU ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem bolati merupakan alat senjata

tajam yang biasanya digunakan untuk

menyembelih, mempunyai sarung yang

terbuat dari kulit, mempunyai hulu yang

bisa terbuat dari besi. Mata pisaunya

berbentuk meruncing dengan ukuran

mata pisau panjang, terbuat dari besi.

Leksem godubang berkomponen:

+ SENJATA TAJAM

- ALAT PENGIRIS

- ALAT PENEBANG

+ ALAT PENEBAS

- ALAT PENYEMBELIH

- ALAT PERAUT

+ MEMPUNYAI SARUNG

+ BERHULU

- BERTANGKAI

+ MATA PISAU LURUS

- MATA PISAU MERUNCING

+ UKURAN MATA PISAU

PENDEK

+ UKURAN MATA PISAU

PANJANG

+ SARUNG TERBUAT DARI

KAYU

- SARUNG TERBUAT DARI

KULIT

+ HULU TERBUAT DARI

KAYU

+ HULU TERBUAT DARI

PLASTIK

+ HULU TERBUAT DARI

BAMBU

- HULU TERBUAT DARI BESI

- TANGKAI KAYU

+ MATA PISAU BESI

- MATA PISAU ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem godubang merupakan alat

senjata tajam yang biasanya digunakan

untuk menebas, memiliki sarung  terbuat

dari kayu, mempunyai hulu yang bisa

terbuat dari kayu, plastik ataupun

bambu. Mata pisaunya berbentuk lurus

dengan ukuran bisa pendek ataupun

panjang. Mata pisau ini biasanya terbuat

dari besi.

Leksem sokin berkomponen:

+ SENJATA TAJAM

+ ALAT PENGIRIS

- ALAT PENEBANG

- ALAT PENEBAS

- ALAT PENYEMBELIH

- ALAT PERAUT

– MEMPUNYAI SARUNG

+ BERHULU - BERTANGKAI

+ MATA PISAU LURUS

- MATA PISAU MERUNCING

+ UKURAN MATA PISAU

PENDEK

- UKURAN MATA PISAU

PANJANG

– SARUNG TERBUAT DARI

KAYU
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- SARUNG TERBUAT DARI

KULIT

+ HULU TERBUAT DARI KAYU

+ HULU TERBUAT DARI

PLASTIK

- HULU TERBUAT DARI

BAMBU

+ HULU TERBUAT DARI BESI

- TANGKAI KAYU

+ MATA PISAU BESI

+ MATA PISAU ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem sokin merupakan alat senjata

tajam yang biasanya digunakan untuk

mengiris, mempunyai hulu yang bisa

terbuat dari kayu, plastik ataupun besi.

Mata pisaunya berbentuk lurus denga n

ukuran mata pisau pendek, terbuat dari

besi maupun alumunium.

Leksem kapak berkomponen:

+ SENJATA TAJAM

- ALAT PENGIRIS

+ ALAT PENEBANG

- ALAT PENEBAS

- ALAT PENYEMBELIH

- ALAT PERAUT

– MEMPUNYAI SARUNG

- BERHULU

+ BERTANGKAI

+ MATA PISAU LURUS

- MATA PISAU MERUNCING

+ UKURAN MATA PISAU

PENDEK

- UKURAN MATA PISAU

PANJANG

– SARUNG TERBUAT DARI

KAYU

- SARUNG TERBUAT DARI

KULIT

- HULU TERBUAT DARI KAYU

- HULU TERBUAT DARI

PLASTIK

- HULU TERBUAT DARI

BAMBU

- HULU TERBUAT DARI BESI

+ TANGKAI KAYU

+ MATA PISAU BESI

- MATA PISAU ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem kapak merupakan alat senjata

tajam yang biasanya digunakan untuk

menebang, mempunyai tangkai  yang

bisa terbuat dari kayu. Mata pisa u kapak

umumnya berbentuk lurus dengan

ukuran mata pisau yang pendek, terbuat

dari besi.

Leksem sirauik berkomponen:

+ SENJATA TAJAM

- ALAT PENGIRIS

- ALAT PENEBANG

- ALAT PENEBAS

- ALAT PENYEMBELIH

+ ALAT PERAUT

– MEMPUNYAI SARUNG

+ BERHULU

- BERTANGKAI

+ MATA PISAU LURUS

- MATA PISAU MERUNCING

+ UKURAN MATA PISAU

PENDEK

- UKURAN MATA PISAU

PANJANG

– SARUNG TERBUAT DARI

KAYU

- SARUNG TERBUAT DARI

KULIT

- HULU TERBUAT DARI KAYU

- HULU TERBUAT DARI

PLASTIK

+ HULU TERBUAT DARI

BAMBU

- HULU TERBUAT DARI BESI

- TANGKAI KAYU

+ MATA PISAU BESI

- MATA PISAU ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem sirauik merupakan alat senjata

tajam yang biasanya digunakan untuk

meraut, mempunyai hulu yang terbuat

dari bambu. Mata pisau sirauik
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berbentuk lurus dengan ukuran yang

pendek dan biasanya terbuat dari besi.

2.3 Alat untuk Memasak
Peralatan dapur yang termasuk

dalam sub medan makna alat untuk

memasak isolek  Rokan Hulu adalah

sebagai berikut.

1. kompor

2. tungku

3. tumang

Berdasarkan komponen makna

tersebut di atas dapat diketahui

kemiripan komponen makna yang

dimiliki oleh leksem-leksem yang

tergolong dalam sub medan makna alat

memasak.

Leksem kompor berkomponen:

+ ALAT MEMASAK

+ MASAK PORSI SEDIKIT

- MASAK PORSI BANYAK

+ BERSUMBU

+ TANPA SUMBU

- MENGGUNAKAN KAYU

+ BAHAN BAKAR MINYAK

TANAH

+ BAHAN BAKAR GAS

+ BAHAN BAKAR LISTRIK.

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem kompor merupakan alat

memasak yang kapasitas muatannya

sedikit, memiliki sumbu namun ada juga

yang tanpa sumbu tergantung pada

bahan bakarnya. Bahan bakar kompor

ada yang minyak tanah, gas, dan listrik.

Leksem tungku berkomponen:

+ ALAT MEMASAK

- MASAK PORSI SEDIKIT

+ MASAK PORSI BANYAK

- BERSUMBU

+ TANPA SUMBU

+ MENGGUNAKAN KAYU

+ BAHAN BAKAR MINYAK

TANAH

- BAHAN BAKAR GAS

- BAHAN BAKAR LISTRIK.

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem tungku merupakan alat memasak

yang kapasitas muatan di atasnya

banyak, tidak memiliki sumbu. Cara

memasak dengan tungku menggunakan

kayu bakar. Bahan bakar tungku adalah

minyak tanah.

Leksem tumang berkomponen:

+ ALAT MEMASAK

- MASAK PORSI SEDIKIT

+ MASAK PORSI BANYAK

- BERSUMBU

+ TANPA SUMBU

+ MENGGUNAKAN KAYU

+ BAHAN BAKAR MINYAK

TANAH

- BAHAN BAKAR GAS

- BAHAN BAKAR LISTRIK.

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem tumang merupakan alat

memasak yang kapasitas muatan di

atasnya banyak, tidak memiliki sumbu.

Cara memasak dengan tumang

menggunakan kayu bakar. Bahan bakar

tumang adalah minyak tanah.

2.4   Alat tempat minum
Peralatan dapur yang termasuk

dalam sub medan makna alat tempat

minum isolek  Rokan Hulu adalah

sebagai berikut.

1. goleh

2. cangkie

3. cawan

4. cambuang/ cambong

Berdasarkan komponen makna

tersebut di atas dapat diketahui

kemiripan komponen makna yang
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dimiliki oleh leksem-leksem yang

tergolong dalam sub medan makna

tempat minum.

Leksem goleh berkomponen:

+ TEMPAT MINUM

- TEMPAT CUCI TANGAN

- TEMPAT PETAMBAHAN NASI

- TEMPAT MENYEDUH AIR

PANAS

+ TABUNG

- MANGKUK KECIL

- BERTELINGA

+ TANPA TELINGA

- BERTUTUP

+ TANPA TUTUP

+ KACA

+ PLASTIK

- ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem goleh merupakan tempat minum

yang berbentuk tabung tidak mempunyai

telinga dan tutup, terbuat dari kaca.

Leksem cangkie berkomponen:

+ TEMPAT MINUM

- TEMPAT CUCI TANGAN

- TEMPAT PENAMBAH NASI

- TEMPAT MENYEDUH AIR

PANAS

- TABUNG

+ MANGKUK KECIL

+ BERTELINGA

- TANPA TELINGA

+ BERTUTUP

- TANPA TUTUP

- KACA

+ PLASTIK

+ ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem cangkie merupakan tempat

minum yang berbentuk mangkuk kecil

mempunyai telinga dan tutup, terbuat

dari plastik dan alumunium.

Leksem cawan berkomponen:

+ TEMPAT MINUM

+ TEMPAT CUCI TANGAN

- TEMPAT PENAMBAH NASI

- TEMPAT MENYEDUH AIR

PANAS

- TABUNG

+ MANGKUK KECIL

+ BERTELINGA

+ TANPA TELINGA

- BERTUTUP

+ TANPA TUTUP

+ KACA

+ PLASTIK

+ ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem cawan merupakan tempat

minum dan  bisa juga digunakan sebaga i

tempat cuci tangan. Cawan dapat

digunakan untuk tempat minum apabila

bertelinga, sedangkan cawan sebagai

tempat cuci tangan tidak mempunyai

telinga. Cawan berbentuk mangkuk

kecil dan tutup. Cawan terbuat dari

kaca, plastik, dan alumunium.

Leksem cambuang/ cambong

berkomponen:

+ TEMPAT MINUM

- TEMPAT CUCI TANGAN

+ TEMPAT PENAMBAH NASI

+ TEMPAT MENYEDUH AIR

PANAS

- TABUNG

+ MANGKUK KECIL

- BERTELINGA

+ TANPA TELINGA

- BERTUTUP

+  TANPA TUTUP

+ KACA

- PLASTIK

- ALUMUNIUM

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem cambuang/cambong merupakan

tempat minum yang biasanya digunakan
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sebagai tempat petambahan nasi dan

juga bisa digunakan sebagai tempat

penyeduh air panas. Cambuang/

cambong berbentuk mangkuk kecil yang

tidak memiliki telinga dan tutup.

Cambuang/ cambong terbuat dari kaca.

2.5 Wadah Wakanan
Peralatan dapur yang termasuk

dalam sub medan makna wadah

makanan isolek  Rokan Hulu adalah

sebagai berikut.

1. piriang

2. pinggan ayan

3. mangkuk

4. talam

Berdasarkan komponen makna

tersebut di atas dapat diketahui

kemiripan komponen makna yang

dimiliki oleh leksem-leksem yang

tergolong dalam sub medan makna alat

yang berbentuk bundar pipih.

Leksem piriang berkomponen:

+ WADAH MAKANAN

- TEMPAT SAYUR

+ TEMPAT MAKAN

- TEMPAT MENYIMPAN

PIRING SAMBAL

+ BENTUK BUNDAR PIPIH

- UKURAN BIBIR TINGGI

+ UKURAN BIBIR RENDAH

+ UKURAN BESAR

+ UKURAN KECIL

+ KACA

- SENG

+ MELAMIN

+ PLASTIK

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem piriang digunakan untuk wadah

makanan yang umumnya digunakan

untuk tempat makan. Ukuran tepi

bibirnya rendah. Ukuran piriang ada

yang besar dan kecil. Piriang berbentuk

bundar pipih piriang bisa terbuat dari

kaca, melamin, dan plastik.

Leksem pinggan ayan berkomponen:

+ WADAH MAKANAN

- TEMPAT SAYUR

+ TEMPAT MAKAN

- TEMPAT MENYIMPAN

PIRING SAMBAL

+ BENTUK BUNDAR PIPIH

- UKURAN BIBIR TINGGI

+ UKURAN BIBIR RENDAH

+ UKURAN BESAR

+ UKURAN KECIL

- KACA

+ SENG

- MELAMIN

- PLASTIK

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem pinggan ayan digunakan untuk

tempat makanan yang biasanya dipakai

sebagai tempat makan. Pinggan ayan

memiliki ukuran tepi bibir yang rendah

dengan ukuran bisa besar ataupun kecil.

Pinggan ayan berbentuk bundar pipih

Pinggan ayan terbuat dari seng.

Leksem mangkuk berkomponen:

+ WADAH MAKANAN

+ TEMPAT SAYUR

- TEMPAT MAKAN

- TEMPAT MENYIMPAN PIRIN

G SAMBAL

+ BENTUK BUNDAR PIPIH

+ UKURAN BIBIR TINGGI

- UKURAN BIBIR RENDAH

- UKURAN BESAR

+ UKURAN KECIL

+ KACA

- SENG

+ MELAMIN

+ PLASTIK

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem mangkuk digunakan untuk

tempat makanan biasanya untuk tempat
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sayur. Ukuran tepi bibir mangkuk tinggi.

Ukuran mangkuk lebih kecil dari

cambong. Mangkuk berbentuk bundar

pipih Mangkuk terbuat dari kaca,

melamin, dan plastik.

Leksem talam berkomponen:

+ WADAH MAKANAN

- TEMPAT SAYUR

- TEMPAT MAKAN

+ TEMPAT MENYIMPAN

PIRING SAMBAL

+ BENTUK BUNDAR PIPIH

+ UKURAN BIBIR TINGGI

- UKURAN BIBIR RENDAH

+ UKURAN BESAR

- UKURAN KECIL

- KACA

+ SENG

- MELAMIN

- PLASTIK

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem talam digunakan untuk tempat

makanan biasanya untuk menyimpan

piring sambal. Talam memiliki tepi bibir

yang tinggi, dan berukuran besar. Talam

berbentuk bundar pipih dan terbuat dari

seng.

2.5 Wadah Pembawa

Sesuatu/Barang
Peralatan dapur yang termasuk

dalam sub medan makna alat/wadah

untuk membawa sesuatu/barang isolek

Rokan Hulu adalah sebagai berikut.

1. kotidiang

2. lakou

3. jangki

Berdasarkan komponen makna

tersebut di atas dapat diketahui

kemiripan komponen makna yang

dimiliki oleh leksem-leksem yang

tergolong dalam sub medan makna

alat/wadah untuk membawa

sesuatu/barang.

Leksem kotidiang berkomponen:

+ TEMPAT UNTUK

MEMBAWA SESUATU/

BARANG

+ TEMPAT MEMBAWA PADI/

HASIL PANEN

+ BERBENTUK ANYAMAN

+ BAGIAN MULUT

BERBENTUK LINGKARAN

+ BAGIAN BAWAH

BERBENTUK SEGI EMPAT

- DAYA MUAT SANGAT

BESAR

+ DAYA MUAT BESAR

- DAYA MUAT KECIL

+ CARA MEMBAWA DI

PUNGGUNG

- CARA MEMBAWA DI

PINGGANG

+ ROTAN

+ BAMBU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem kotidiang merupakan alat untuk

tempat membawa sesuatu/ barang yang

umumnya digunakan untuk tempat

membawa padi/ hasil panen. Kotidiang

berbentuk anyaman. Bagian mulut

kotidiang  berbentuk lingkaran sedang -

kan bagian bawahnya berbentuk segi

empat. Daya muat kotidiang besar.  Cara

membawa kotidiang di pikul di

punggung. Kotidiang terbuat dari rotan

dan bambu.

Leksem lakou berkomponen:

+ TEMPAT MEMBAWA

SESUATU/ BARANG

+ TEMPAT IKAN

+ BERBENTUK ANYAMAN

+ BAGIAN MULUT BERBEN-

TUK LINGKARAN
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+ BAGIAN BAWAH BERBEN-

TUK SEGI EMPAT

- DAYA MUAT SANGAT

BESAR

- DAYA MUAT BESAR

+ DAYA MUAT KECIL

- CARA MEMBAWA DI

PUNGGUNG

+ CARA MEMBAWA DI

PINGGANG

+ ROTAN

- PANDAN

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem lakou merupakan alat untuk

tempat membawa sesuatu/ barang  yang

umumnya digunakan untuk tempat

membawa ikan dari memancing. Lakou

berbentuk anyaman dimana bagian

mulutnya berbentuk lingkaran

sedangkan bagian bawahnya be rbentuk

segi empat. Daya muat lakou ini kecil.

Cara membawa lakou ini diikatkan di

pinggang. Lakou terbuat dari  rotan dan

bambu.

Leksem jangki berkomponen:

+ TEMPAT MEMBAWA

SESUATU/ BARANG

+ TEMPAT MEMBAWA PADI/

HASIL PANEN

+ BERBENTUK ANYAMAN

+ BAGIAN MULUT BERBENTUK

LINGKARAN

+ BAGIAN BAWAH BERBENTUK

SEGI EMPAT

+ DAYA MUAT SANGAT BESAR

- DAYA MUAT BESAR

- DAYA MUAT KECIL

+ CARA MEMBAWA DI

PUNGGUNG

- CARA MEMBAWA DI

PINGGANG

+ ROTAN

- BAMBU

Berdasarkan komponen maknanya,

leksem jangki digunakan untuk tempat

membawa sesuatu/ barang yang

biasanya digunakan untuk tempat

membawa padi/ hasil panen. Jangki

berbentuk anyaman yang bagian

mulutnya berbentuk lingkaran

sedangkan bagian bawahnya berbentik

segi empat. Daya muat jangki sangat

besar. Jangki dibawa dengan dipikul di

punggung. Jangki merupakan alat yang

terbuat dari rotan dan bambu .

3. Penutup
Ada tiga puluh satu leksem

peralatan dapur dalam isolek  Rokan

Hulu. Dari analisis komponen medan

maknanya, seperangkat leksem tersebut

diklasifikasi sebagai tempat air, wadah;

bak; tabung: leksem pasu, petiman, teko,

cerek, labu ayie, tomalu, termos , capah,

ember, drum, jeregen, senjata tajam:

leksem pisau, bolati, godubang, sokin,

kapak, sirauik, alat untuk memasak:

leksem kompor, tungku, tumang, tempat

minum: leksem goleh, cangkie, cawan,

cambuang/cambong, wadah makanan:

leksem piriang, pinggan ayan, mangkuk,

talam, dan wadah pembawa

barang/sesuatu: leksem kotidiang, lakou,

jangki.
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