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ABSTRAK 

Penelitian sederhana ini bertujuan untuk (1) mengklasifikasikan nama makanan tradisional 

Jawa Tengah, terutama yang bergrafem <e>, (2) mengkaji penciptaan katanya, dan (3) menemukan 

relasi antara budaya, pola pikir, dan penggunaan grafem <e> dalam penamaan makanan ini. Dalam 

mencapai tujuan itu, digunakanlah metode penelitian gabungan antara linguistik struktural dan 

antropolinguistik dengan jenis data kualitatif. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir 

dalam penelitian ini berasal dari bidang linguistik antropologis, yakni ilmu bahasa yang menggunakan 

bantuan dari konsep-konsep kebudayaan untuk mengjelaskan fenomena bahasa. Hasilnya ialah (1) 

dalam hal klasifikasi, fonem /e/, /ǝ/, dan /´/ yang dipresentasikan oleh grafem <e> pada nama makanan 

tradisional Jawa Tengah terdistribusi secara merata, (2) terdapat aspek fonosemantik yang menonjol, 

yakni asosiasi makna dalam nama-nama makanannya, serta terdapat tujuh cara penamaan nama 

makanan, dan (3) konsep “tengah” atau “ketengahan” adalah relator di antara budaya, pola pikir, dan 

grafem <e> dalam nama makanan di Jawa Tengah.  

 

Kata kunci: Grafem,  Antropolinguistik, budaya Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

PRAKATA 
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Jawa: Kajian Semiotik dan Linguistik Antropologis” dapat terselesaikan. Laporan penelitian ini dapat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya berupa ragam tradisi, rumah adat, 

nyanyian tradisional, lagu tradisional bahkan makanan tradisional (kuliner) pada tiap daerah. Terkait 

makanan tradisional, dapat dibahas sebagai bahan kajian yang selalu menarik. Makanan tradisional 

menjadi data yang akan dianalisis sebagai salah satu sumber bacaan bagi peneliti pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  

Pada pembelajaran di perguruan tinggi terdapat mata ajar Antropolinguistik  dan Semiotika  yang 

keduanya sama-sama membahas mengenai kebudayaan sebagai milik bersama masyarakat.  Dengan 

demikian diharapkan penelitian ke depan dari hasil penelitian ini dapat dilanjutkan sebagai 1) buku 

ajar, 2)buku ilmiah dalam pembelajaran kedua mata ajar tersebut di atas. 

Banyak dugaan tentang asal-mula bahasa, mulai dari dugaan berdasarkan religi, mitos, maupun 

spekulasi ilmiah. Dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 31—33, dikatakan 

bahwa manusia pertama, yakni Nabi Adam, diajarkan cara menyimbol-nyimbolkan segala sesuatu 

(benda) di sekitarnya dengan alat yang dinamakan bahasa. Kemampuan tersebut kemudian secara 

turun-menurun dikuasai dan dikembangkan manusia, sampai pada akhirnya tidak hanya menyimbolkan 

benda, tetapi juga konsep ekstralingual non-benda dan bentul-bentuk intralingual. Dari yang awalnya 

hanya kata-kata, penyimbolan kemudian meluas menjadi frasa, klausa, kalimat, dan struktur-struktur 

yang lebih kompleks lainnya. Dari aturan (pattern) dan bentuk fonetis yang umumnya hanya sedikit, 

manusia mampu menyusun kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Dari awalnya hanya berupa 

bunyi, berkembang menjadi aksara. Dari macam bahasa yang hanya tunggal, kemudian berkembang 

menjadi ribuan secara alamiah. Kemampuan-kemampuan “unik” yang dimiliki bahasa inilah yang 

dapat membedakan antara manusia dan binatang. 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis memiliki alasan dalam pemilihan topik 

dalam penelitian ini salah satunya adalah belum ada analisis ilmiah yang komperehensif mengenai 

penamaan makanan tradisional dan alasannya. Selain itu, tidak ada penelitian mutahir mengenai relasi 

penamaan nama makanan dengan konsep budaya. Dengan dikembangkannya penelitian ini menjadi 

bahan ajar pada pembelajaran  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah klasifikasi penamaan makanan tradisional Jawa Tengah? 

2. Bagaimanakah penciptaan kata dalam penamaan makanan tradisional Jawa Tengah? 

3. Bagaimana relasi antara budaya, pola pikir dan penggunaan grafem <e> terhadap penamaan 

makanan tradisonal di Jawa Tengah? 

4. Adakah relasi antara struktur bahasa dengan karakter budaya Jawa 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak 

dicapai adalah: 

1. Mengklasifikasi penamaan ma kanan tradisional Jawa Tengah, 

2. Mengetahui proses penciptaan kata dalam penamaan makanan tradisinal Jawa Tengah dan 

3. Mengetahui relasi antara budaya pola pikir dan penggunaan grafem <e> terhadap penamaan 

makanan tradisonal di Jawa Tengah. 

4. Mengetahui relasi antara struktur bahasa dengan karakter budaya Jawa 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat: 

1. Teoretis 

Memberikan sumbangan kepada kajian ilmu-ilmu humaniora khususnya di bidang bahasa dan 

budaya. 

2. Praktis  

Dapat menjadi sumber bacaan bagi pendidik dan peneliti pada khususnya dan masyarakat 

awam pada umumnya.  

E. Luaran Penelitian 

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai bahan ajar pada mata kuliah folklor dan akan diterbitkan 

pula pada jurnal bahasa dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

1. Fonetik, Fonologi, dan Grafologi 

Ragam lisan diyakini sebagai bentuk bahasa paling awal yang dimiliki manusia dibandingkan ragam 

tulis. Sebagai contoh, banyak penduduk bumi yang belum beraksara tetapi mereka pasti mempunyai 

bahasa. Andai tidak mempunyai bahasa, tentu tidak dapat disebut sebagai manusia. Dalam hal ini 

bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat berkomunikasi, tetapi lebih pada sistem dan struktur 

kompleks dengan bentuk dan aturan gramatika yang terbatas namun mampu mengungkapkan segala 

sesuatu secara tidak terbatas (Chomsky, 1957). Bunyi yang dikeluarkan melalui alat ucap manusia 

dianggap sebagai medium dari bahasa—meskipun banyak non-mentalistik yang menganggap bahasa 

adalah bunyi/tulis manusia itu sendiri.  

Disiplin yang mempelajari bunyi bahasa secara terpisah dari sistemnya adalah fonetik, sedangkan yang 

mengaitkan dengan sistem bahasa adalah fonologi atau disebut juga dengan fonemik. Perbedaan 

keduanya, misalnya, terlihat ketika kita mendengar ada salah satu dari dua orang berbahasa Jawa 

mengucapkan konsep photo (Ing.) dengan [poto] dan satunya lagi dengan [foto]. Secara fonetik 

keduanya berbeda karena [p] tidak aspirat seperti [f], tetapi secara fonologis keduanya sama saja karena 

tidak bersifat distingtif. Dengan demikian, pada bahasa Jawa kontemporer fonem /f/ beralofonkan 

(berealisasikan) [f] dan [p]. 

Tulisan awalnya merupakan realisasi dari ucapan/lisan. Dalam perkembangannya, ragam tulis lama-

lama mengembangkan konvensinya sendiri yang jauh lebih kompleks daripada ragam lisan. Namun, 

secara mendasar, bentuk-bentuk yang dilisankan umumnya dapat dituliskan. Untuk membedakan 

antara bunyi dan tulis, para linguis membuat istilah grafologi sebagai perbandingan/analogi sejajar 

dengan fonologi (Crsytal, 2015). Memang, istilah ini kurang familiar bagi masyarakat awam, namun 

tidak bagi para linguis, terutama diilhami oleh ketidakpuasan terhadap sempitnya pemahaman istilah 

ortografi (sistem penulisan standar), stenografi (sistem tulis yang dikaji kecepatannya), kriptografi 

(sistem pesan rahasia), paedografi (sistem untuk membantu anak-anak membaca), teknografi (sistem 

untuk masing-masing bidang khusus), alfabet, huruf (letter), dan aksara (script). Penelitian 

seyogyanya menggunakan bahasa teknis (ilmiah) sehingga dalam penelitian ini digunakan istilah 

grafologi dan grafem dibandingkan istilah-istilah semacam ortografi, huruf, tanda baca, dan ejaan yang 

dipahami orang awam.  
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Grafologi lebih luas dari istilah-istilah lain yang telah ada, tetapi tidak ada kaitannya grafologi dalam 

linguistik ini dengan grafologi dalam bidang psikologi. Grafologi seperti halnya sifat linguistik 

deskriptif yang selalu melihat bahasa secara apa adanya, tidak berbicara masalah standar sebagaimana 

halnya ortografi. Dalam grafologi juga dikenal istilah grafem tanda baca, yang menunjukkan spasi dan 

tanda baca lainnya. Bila di fonologi terdapat fonem sebagai satuannya dan beralofonkan fon-fon, dalam 

grafologi satuannya adalah grafem dan grafem beralografkan graf-graf.  

Secara umum, tiap grafem selalu ada fonemnya dan demikian juga sebaliknya. Akan tetapi, apakah 

grafem dan fonem selalu sejajar? Tidak. Sebagai contoh, satu grafem dapat diwakili secara lisan dalam 

satu, dua, bahkan tiga fonem, demikian juga fonem, dapat juga hanya diwujudkan oleh satu atau dua 

grafem. Sebagai contoh, dalam bahasa Jawa grafem <e> dapat direalisasikan dalam tiga fonem, yakni 

/e/, /´/, dan /E/, misalnya tulisan <bebek> bentuk bunyinya adalah /bEbE//, <meri> ‘anak bebek’ 

dibunyikan /m\ri/, dan hewan unggas lainnya <mentok> dituliskan /mento//. Berikut diagramnya. 

 

Namun, grafem <v> dan <f> pada kata <vas> dan <fasih> jika diucapkan oleh rata-rata orang 

berbahasaibukan bahasa Jawa akan terdengar sama saja, yakni [f], dengan demikian [f] tidak bersifat 

distingtif dengan [v] pada penutur bahasa Jawa. Berikut diagramnya. 

 

 

 

Bentuk aspirat bebas hambat semacam [f] merupakan bentuk yang baru dipelajari orang Jawa saat 

pengaruh Islam yang membawa serta bahasa Arab mulai meluas pada abad 14 sehingga sifatnya tidak 

produktif. Sementara itu, bunyi [v] pun terdengar sangat asing bagi orang Jawa karena tidak ada satu 

kata pun dalam bahasa Jawa yang mengandung bunyi ini. Masyarakat Jawa baru mengenal huruf “v” 

<e>  

/e/ 

/´/ 

/E/ 

<v>  

<f>  
/f/ 
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setelah mendapatkan pendidikan, terutama pascakemerdekaan RI, berkat pengaruh bahasa Belanda 

(dulu) dan tentu saja bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Namun, karena bahasa Indonesia 

bersandar pada ragam tulis daripada lisan (berbeda dengan bahasa Inggris) serta mengadopsi aksara 

Latin secara mutlak, huruf “v” pun mau tak mau dikenali masyarakat Jawa meskipun tidak pernah 

dipakai secara lisan.  

2. Linguistik Antropologis 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhadapan dengan realitas di luar dirinya, tetapi 

realitas itu hadir dan muncul dalam pikirannya melalui bahasa. Filsuf Jerman Wilhem von Humboldt 

(1767—1835) menyatakan bahwa struktur bahasa berpengaruh terhadap perkembangan pola-pikir 

manusia, dan dalam setiap bahasa terkandung pandangan-dunia yang khas. Oleh sebab itu, pandangan-

dunia seseorang, dan dengan demikian juga suatu masyarakat, ditentukan oleh bahasa pertama mereka 

(Slobin, 1996:70 dalam Kadarisman, 2008:2). Singkatnya, dalam pandangan von Humboldt, relativitas 

bahasa berarti determinisme bahasa: suatu bahasa secara mutlak menentukan pola pikir penuturnya. 

Pemikiran von Humboldt ini kemudian menjadi pertimbangan pemikiran linguis-linguis relativis 

terhadap bahasa pada era-era selanjutnya.  

Sejak 1800-an pandangan Humboldt ini dijadikan bahan perbincangan dalam dunia ilmiah 

Eropa sampai sekarang. Ferdinand de Saussure, misalnya, yang disebut-sebut sebagai bapak linguistik 

modern Eropa, menyatakan bahwa setiap kata merupakan tanda (sign); dan setiap tanda selalu terdiri 

atas penanda (signifier) dan petanda (signified). Ketidakjelian pemelajar konsep penanda vs. petanda—

konsep dasar semiotika—ini dapat membingungkan dan menyesatkan. Setiap wujud atau objek dikira 

sebagai petanda, dan muncul dalam bahasa sebagai kata atau penanda. Ferdinand de Saussure (1916, 

dalam Kadarisman, 2008:2) menyatakan bahwa bahasa, dalam pengertiannya yang dinamis, bukanlah 

proses penamaan (name-giving), yang bertolak dari asumsi bahwa ide atau makna lebih dulu ada 

sebelum kata. Sebaliknya, setiap kata hadir sekaligus sebagai kesatuan penanda-petanda—atau disebut 

juga "leksikalisasi" dalam linguistik. Berdasarkan pemahaman ini setiap bahasa memiliki leksikalisasi 

yang berbeda. Contoh yang terkenal dari de Saussure adalah perbedaan leksikalisasi antara bahasa 

Prancis dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis, mouton berarti ‘domba’ dan ‘daging domba’ 

sekaligus, yang masing-masing dibedakan menjadi sheep dan mutton dalam bahasa Inggris.  Dengan 

contoh ini, leksikalisasi terbukti bukanlah representasi dari realitas objektif di luar sana, melainkan 

representasi dari persepsi penutur bahasa yang ditentukan oleh bahasanya. Dalam kaitannya dengan 

kesatuan penanda-petanda, leksikalisasi sering bergandengan dengan gramatisasi. Istilah yang terakhir 
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ini berarti munculnya konsep menjadi penanda gramatik, misalnya, konsep "waktu" muncul sebagai 

"kala" (tense) dalam bahasa Inggris dan Arab, tetapi tidak dalam bahasa Indonesia. Perbedaan 

leksikalisasi dan gramatisasi ini menembus la langue (dari setiap bahasa), yang merupakan sistem 

bahasa yang berada dalam pikiran kolektif penutur bahasa. Akibatnya, karena setiap bahasa memiliki 

sistem-ungkap leksikal dan gramatikal yang berbeda dari bahasa lainnya, maka muncullah relativitas 

bahasa (Kadarisman, 2008:2). 

Sebelum Cours de Linguistique Generale tulisan tiga mahasiswa de Saussure yang menjadi 

fenomenal sebagai pengawal linguistik deskriptif Eropa terbit pada 2015 (versi lain menyebut tahun 

2016), Frans Boas ternyata telah menulis buku  deskriptifnya enam tahun lebih awal, dengan menulis 

tentang gramatika bahasa Takelma (Indian-Amerika). Karena beranjak dari disiplin antropologi, Frans 

Boas dapat dengan mudah menyatakan bahwa tak ada bahasa dengan tipe ideal, yang dapat dijadikan 

model bagi bahasa-bahasa alamiah yang ada. Hasil deskripsi atas data lapangan menunjukkan bahwa 

bahasa-bahasa masyarakat Indian-Amerika sangat berbeda satu sama lain. Relativitas bahasa begitu 

mutlak hingga tak ada ruang bagi universalitas bahasa. Bagi Boas, deskripsi suatu bahasa bukanlah 

sarana untuk membangun teori linguistik. Sebaliknya, deskripsi itu merupakan tujuan akhir dari 

analisis bahasa, meskipun mungkin sekali ia merupakan langkah awal untuk memahami budaya suatu 

masyarakat secara lebih mendalam.  

Terinspirasi pendahulu-pendahulunya, Edward Sapir dan Benjamin Whorf mengajukan 

hipotesis yang kemudian sangat terkenal dalam dunia linguistik, yakni hipotesis Sapir-Whorf. Dua 

hipotesisnya yang terkenal tersebut adalah linguistic relativity (relativitas bahasa) dan linguistic 

determinism (determinasi linguistik). Dua hipotesis tersebut, dengan demikian, tidak dapat disebut 

sebagai “barang baru”, melainkan menegaskan tonggak Humboldtian dalam dunia linguistik. Menurut 

Sapir-Whorf, perbedaan bahasa secara umum pararel dengan perbedaan kognitif nonlinguistik. Dalam 

pengertian ini, bentuk, struktur, dan sistem dalam bahasa pertama turut mempengaruhi cara berpikir 

manusia. Dengan kata lain, cara pandang kita terhadap realitas dipengaruhi oleh bahasa pertama kita. 

Inilah yang disebut dengan relativitas bahasa. Sapir (dalam Maldebum, 1973) menyatakan: 

No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. 

The worlds in which different societies lie are distinct worlds, not merely the same world with different 

labels attached. 

Esensi pernyataan Sapir ini adalah bahwa tidak ada dua bahasa yang sama persis meskipun 

merepresentasikan realitas sosial yang sama. Namun, Kadarisman (2008:6) menggarisbawahi, yang 

disebut realitas tersebut merupakan "realitas mental", bukan realitas objektif di luar pikiran kita. Ia 
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menambahkan, bangunan realitas mental, baik pada individu maupun terutama pada masyarakat, 

ditentukan secara jelas oleh bahasa; dan karena kekhasan masing-masing, maka bahasa dan realitas 

mental muncul sebagai "relativitas bahasa" dan "relativitas budaya." Bahasa bukan sekadar a name-

giving device, melainkan merupakan entitas mental, yang berada dalam pikiran individu maupun 

pikiran kolektif.  

Dalam relativitas bahasa, kategori yang ada dalam bahasa adalah dasar dari aktivitas mental, seperti 

kategorisasi, mengingat, dan mengambil keputusan. Artinya, studi bahasa pun diarahkan pada 

penelitian tentang perbedaan pikiran penutur bahasa yang disebabkan oleh perbedaan sistem dalam 

bahasa tersebut. Dengan kata lain, bahasa merupakan refleksi dari perkembangan kognitif, termasuk 

berpengaruh dalam akuisisi bahasa dan transformasi kognitif. Artinya, kategori perseptual dan struktur 

kognitif individu merefleksikan dunia pengalaman sehingga sebuah peristiwa selalu dipersepsi dan 

dikategorisasi secara relatif bergantung pada konteksnya.  

Terkait dengan budaya, bahasa dianggap sebagai manifestasi dari keseluruhan realitas pada tiap 

budaya. Aktivitas ini pararel dengan konsep kategoriasi yang dikemukakan di atas dengan 

menggunakan frame of reference, yakni sebuah sistem yang membantu manusia untuk 

mengklasifikasikan objek (Widhiarso, 2005). Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Sapir menyatakan 

bahwa cara pandang kita terhadap realitas ditentukan sepenuhnya oleh bahasa pertama kita. Ini adalah 

determinisme bahasa, persis seperti pandangan von Humboldt yang telah dikemukakan di depan. 

Dalam karyanya, The Psychological Reality of Phoneme (1949), Sapir menyatakan bahwa representasi 

fonetik tidak selalu sama dan sejajar dengan representasi fonemik; karena yang terakhir terkait 

langsung dengan makna ujaran, dan dengan demikian ia memiliki "realitas psikologis" dalam pikiran 

penutur bahasa (2008:6). Mentalisme itu bergerak semakin jauh dan dalam ketika Sapir menyatakan 

bahwa struktur bahasa juga berpengaruh terhadap cara pandang penuturnya terhadap realitas. Dengan 

kata lain, bahasa mempengaruhi pola-pikir, dan pola-pikir kolektif membentuk suatu budaya—seperti 

pada diagram berikut. 

 

Diagram tersebut kemudian direvisi sendiri oleh Sapir, dengan menyatakan bahwa "language does not 

exist apart from culture, that is, from the socially inherited assemblage of practices and beliefs that 

bahasa 
pola 
pikir 

budaya 
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determines the texture of lives". Dengan demikian, bahasa, pada satu sisi, merupakan sarana untuk 

mengkomunikasikan gagasan dan perasaan secara objektif, dan pada sisi lain, merupakan ungkap-

verbal yang khas bagi nilai-nilai budaya yang bersifat relatif (Kadarisman, 2008:9). Oleh sebab itu, 

diagram tersebut diubah menjadi berikut. 

 

Dari diagram di atas, tampak jelas adanya hubungan timbal balik antara relativitas budaya dan 

relativitas bahasa. Secara prinsip leksikal-fonologis, Hocket (1960) mensyaratkan dua hal utama dalam 

pembentukan kata, yakni produktivitas dan dualitas. Yang dimaksud dengan produktivitas ialah 

penutur bahasa dapat secara bebas mencipta (coined) kata dengan mencampur, menganalogikan 

bentuk,  dan mengubah bentuk lama. Baik elemen baru maupun lama  secara bebas berubah (secara 

meluas atau menyempit, atau bahkan bergeser [shift]) unsur semantisnya dengan menyesuaikan 

keadaan dan konteks. Dengan demikian, pada setiap bahasa idiom baru tercipta secara konstan. Adapun 

yang disebut dualitas adalah bahwa sejumlah elemen yang memiliki arti leksikal merupakan ciptaan 

dari sejumlah elemen yang kurang berarti dan berbeda arti. Kata-kata baru tersusun dengan 

mempertimbangkan fonotaktik bahasa yang dikuasai penuturnya, yakni fitur dan struktur fonologis 

bahasa. Sebagai contoh, karena hampir seluruh kata dalam bahasa Jepang selalu berakhirkan vokal atau 

nasal, maka kata-kata baru yang tercipta dalam bahasa Jepang akan selalu berakhirkan vokal atau nasal.  

Menurut Whorf (dalam Kadarisman 2008: 7), kategori atau penanda-petanda yang kita kenal 

bukanlah realitas objektif di luar diri kita, melainkan realitas mental yang didikte dan didesakkan oleh 

bahasa ke dalam pikiran kita. Dengan demikian, bahasa dianggap sebagai sistem yang ada dalam 

pikiran, yang secara tak disadari dan tak terelakkan menentukan pandangan-dunia penuturnya. Sebagai 

contoh sederhana, secara natural masyarakat Jawa lama hanya mengenal kata abang untuk konsep 

‘merah’ dan ‘jingga’. Oleh sebab itu, manakala kita bertemu orang Jawa generasi lama, mereka 

umumnya menyebut konsep ‘merah’ dan ‘jingga’ dengan abang saja. Dengan demikian, dapat 

bahasa 

pola pikir budaya 
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dikatakan bahwa orang Jawa menganggap warna tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. 

Contoh lain adalah tentang konsep waktu. Penutur bahasa Inggris terbukti sangat terhadap konsep 

waktu hingga tidak hanya direalisasikan dalam bentuk leksikal yang perifrastis, konsep waktu telah 

merasuk dalam gramatikanya dan simbol-simbol metaforis semacam time is money. Jika dibandingkan 

dengan bahasa-bahasa Austronesia, waktu dianggap kurang esensial sehingga dalam kalimat 

keberadaannya bersifat periferal dan bentuknya pun perifrastis, sedangkan ungkapan-ungkapan 

metaforisnya pun kurang peka-waktu. Kedisiplinan penutur asli bahasa Inggris terhadap konsep waktu 

dalam gramatikanya umumnya berbanding lurus dengan kedisiplinan mereka terhadap ketepatan waktu 

dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, penutur bahasa-bahasa Austronesia menganggap konsep 

waktu kurang esensial.  

Contoh konkret lain adalah permasalahan bunyi vokal pada tetes air dalam bahasa Jawa. Bunyi 

[ø] atau [o] biasanya menandakan bentuk yang besar sehingga kata tos diartikan tetesan air besar, kata 

tes dimaknai tetesan air sedang, dan kata tis berarti tetesan kecil. Contoh ini pararel dengan onomatope 

ketukan ke tangan ke kayu atau benda keras nonlogam lainnya. Bunyi [ø] pada kata tok berarti ketukan 

keras, misalnya pada ungkapan tok-tok-tok, dan bunyi [i] pada kata tik berarti ketukan kecil, misalnya 

pada ungkapan tik-tik-tik. Bila dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris, perubahan vokal pada kata-kata yang berelasi dan sederajat seperti pada bahasa Jawa 

tidak ada. Tanpa melibatkan peminjaman leksikon dan proses morfologis, ada dua macam cara terkuno 

kata-kata diciptakan manusia, yakni onomatope (mimesis bunyi) dan arbitrer (manasuka). Bahasa 

Inggris lebih banyak mencipta kata secara arbitrer, tetapi bahasa Jawa agaknya lebih cenderung ke 

onomatope yang dimodifikasi secara konstan. Contoh lain dalam bahasa Jawa adalah pada kata-kata 

berunsur -it umumnya menandakan konsep yang sempit, kecil, atau sedikit, misalnya kata kecepit 

‘terjepit’, sak-iprit ‘sedikit’, emprit ‘pipit’ (nama burung), lempit ‘lipat’, cetit, dan lain sebagainya. 

Hanya orang yang berbahasaibukan bahasa Jawa yang mampu memahami ini secara semantis, serta 

dapat mengembangkan konsep –it ini dalam banyak kata baru. Pemahaman linguistik antropologis 

semacam inilah yang diharapkan dapat mengungkapkan mengapa banyak sekali nama makanan 

tradisional Jawa berunsurkan grafem <e>. 

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang lebih condong onomatope. Tiap satuan bunyi terkecil 

berpotensi distingtif bila satu kata dikaitkan dengan kata-kata lain yang sejenis secara leksikal dan 

kategorial. Uniknya, warna ke-distingtif-an pada kata-kata bahasa Jawa dapat dilacak nuansa 

gradasinya.   

3. Semiotika Budaya 
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Semiotika, sebagaimana dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure dalam Course in General 

linguistics, adalah “ilmu yang mempelajari peran tanda(sign) segai bagian dari kehidupan sosial. 

“semiotika adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda dalam 

penggunaanya di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, semotika mempelajari relasi di antara komponen-

komponen tanda, serta relasi anatara komponen-komponen tersebut dengan masyarakat penggunanya 

(Piliang:46:2010).  

Dari sudut bahasa, nama, baik nama orang maupun nama usaha/lembaga mengungkapkan 

kemampuan dan kreativitas berbahasa pemakai atau pembuatnya; sedangkan dari sudut semiotika nama 

adalah tanda yang menunjukkan siapa, bagaimana pemakainya, serta lingkungan tingkatan pendidikan 

dan tradisi budayannya. Pada penelitian ini khusus membahasa tentang semiotika dengan penamaan 

terhadap makanan tradisonal yang pada ranahnya belum dikaji dalam penelitian.  

Semiotika budaya dalam hal ini dimaknai sebagai sebuah pengkajian semiotika yang memenuhi 

unsur-unsur budaya sebagai salah satu kajian budaya. Semiotika budaya lebih mengarah pada 

pemaknaan objek menggunakan prespektif budaya dan ciri-ciri tertentu yang mendukungterbentuknya 

sebuah identitas suatu masyarakat.    

4. Folklor 

 Kata folklor adalah pengindonesiaan kata inggris folklore. Kata itu adalah kata majemuk, yang 

berasal dari dua kata dasar folk dan lore (Danandjaja:1:1982). Definisi folklor dari keseluruhan: folklor 

adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif,yang tersebar dan diwariskan turun-menurun, di antara 

kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun 

contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic device) 

(Danandjaja:2:1982). Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang material 

dan yang bukan material. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong yang material antara lain: arsitekur 

rakyat (bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat; 

pakaian dan perhiasan tubuh adat, masakan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional 

(Danandjaja:22:1982). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan berdasarkan keilmuan berparadigma 

fenomenologis. Dua disiplin ilmu yang berjenis fenomenologis dipilih sebagai “mata pisau” dalam 

mengkaji objek penelitian, yakni linguistik antropologis dan semiotika budaya. Keduanya dipakai 

untuk mengkaji grafem <e> secara humanistis. Secara formal, objek penelitian yang dimaksud adalah 

relasi antara grafem <e>, pola pikir, dan budaya masyarakat. 

B. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah unsur-unsur bahasa pada nama makanan tradisional Jawa 

Tengah yang mengandung grafem <e>, dengan kata lain, data berupa leksikon. Data primer dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara, penyadapan-perekaman, dan pengamatan 

visual pada tulisan di tempat-tempat umum, misalnya menu makanan di warung. Narasumber, 

penyadapan-perekaman, dan pengamatan visual diambil per titik pengamatan yang dibagi per 

kabupaten. Dua mahasiswa unggulan diperbantukan dalam pengumpulan data. Data ini tidak dibatasi 

jumlahnya, namun sampel yang diambil adalah seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Informan yang 

ditunjuk tidak harus mempunyai kriteria khusus, kecuali kriteria berikut. 

a. Warga asli kabupaten yang bersangkutan 

b. Tidak pernah tinggal lebih dari lima tahun di kabupaten lain 

c. Usia di atas 20 tahun 

d.  Mobilitas ke luar kabupaten cukup rendah 

e. Tidak buta huruf 

Adapun penyadapan dipakai untuk mengambil data yang sespontan-spontannya demi 

mendapatkan data asli yang tidak dibuat-buat. Penyadapan dapat dilakukan di tempat-tempat umum 

semacam terminal, warung makan, atau siaran teve/radio lokal. Perekaman dilakukan agar data tidak 

hilang. Oleh sebab itu, alat bantu berupa ponsel yang bisa merekam suara maupun video cukup penting 

keberadaannya.  
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Untuk melengkapinya, perlu data sekunder yang berupa pengumpulan informasi dari pencarian 

dalam jaringan (internet) dan menggunakan metode refleksi karena seluruh anggota peneliti berdomisili 

di ibukota Jawa Tengah, yakni Semarang. 

C. Metode Analisis 

Karena penelitian ini fenomenologis, konsep-konsep dalam linguistik antropologis dan 

semiotika budaya dianggap lebih cocok digunakan untuk membedah data. Linguistik antropologis, 

misalnya, data diperlakukan secara etik dan emik sehingga terhindar dari asumsi-asumsi awam. Berikut 

langkah-langkah analisis dalam penelitian ini. 

 

Langkah pertama adalah proses identifikasi dan pemilahan data. Data yang kurang relevan dan 

dibuat-buat tidak disertakan. Setelah diidentifikasi dan dipilah, data diklasifikasikan berdasarkan 

beberapa hal. Selanjutnya, dibahas menggunakan kedua disiplin ilmu yang dipakai. Yang pertama 

dibahas adalah dari sudut kebahasaan. Bahasa dianggap sebagai representasi dari pikiran. Oleh sebab 

itu, yang kedua dibahas adalah pola pikir yang mendasari orang Jawa yang mempunyai makanan-

makanan yang namanya mengandung grafem <e> ini. Dengan kata lain, bentuk bahasa merupakan 

relik budaya yang dapat mengungkapkan segala sesuatu tentang budaya tersebut. Dengan mengetahui 

pola pikir orang Jawa, budaya Jawa pun dapat diperikan.   Sebagai contoh yang dibahas, karakter 

budaya Jawa sebagai pembanding dengan budaya daerah lain dapat juga dilihat dari struktur 

bahasanya. Dalam linguistik, metode semacam ini disebut metode padan; implementasinya dalam 

linguistik antropologis adalah menggunakan satu budaya untuk melihat budaya lain.  

D. Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data disajikan dalam bahasa Indonesia formal dan menggunakan simbol-simbol formal 

semacam grafemik, fonetik, fonemik, dan bagan. 

  

Data 

idenfikasi 

klasifikasi  

pembahasan 

sintesis/simpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Klasifikasi Penamaan Makanan Tradisional Jawa Tengah 

Sebelum membahas klasifikasi penamaan makanan tradisional Jawa, penelitian ini 

mengawalinya dengan pembahasan mengenai grafologi dan fonologi standar bahasa Jawa. Bahasa 

Jawa sebenarnya sudah mempunyai aksara sendiri yang mampu mengakomodasi bahasa Jawa yang 

belum tercampur perkembangan religi, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Aksara ini sering 

dinamakan dengan cara “pengabjadannya”, yakni Hanacaraka, yang tertuang dalam silabe terbuka 

berakhiran vokal /a/, yakni (h)a, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, mang, ga, ba, tha, 

nga. Peraksaraan dengan silabe ini mirip dengan, misalnya Hiragana-Katakana dalam bahasa Jepang. 

Namun, penelitian ini tidak mendasarkan diri pada aksara, terutama aksara Jawa, melainkan bahasa 

Jawa dengan aksara Latin sehingga harus mengacu pada pedoman. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan 

(https://belajar.kemdikbud.go.id/BahasaSastra/Repositorys/Pedoman%20Umum%20Ejaan%20Bahasa

%20Jawa/#p=1), bahasa Jawa standar mengenal grafem <a>, <b>, <c>, <d>, <e> <é>, <f>, <g>, <h>, 

<i>, <j>, <k>, <l>, <m>, <n>, <o>, <p>, <q>, <r>, <s>, <t>, <u>, <v>, <w>, <y>, dan <z> (Balai 

Bahasa Yogyakarta, 2006: 1—2), dengan enam klaster khusus yang melambangkan masing-masing 

satu konsonan, yakni <dh>, <kh>, <ng>, <ny>, <sy>, dan <th> (Balai Bahasa Yogyakarta, 2006: 3). 

Sebelumnya, patut diulangi dan ditegaskan di sini bahwa grafem berbeda dengan fonem dan fona. 

Grafem bukan satuan yang melambangkan ragam lisan, melainkan satuan ejaan dalam ragam tulis 

sesuai dengan aksara dan konvensi yang dianut suatu bahasa—dalam hal ini disesuaikan dengan versi 

Balai Bahasa Yogyakarta di atas sebab versi tersebut adalah untuk bahasa Jawa standar, lagipula Balai 

Bahasa Semarang (yang menaungi Jawa Tengah) setahu penulis belum pernah membukukannya.  

Adapun dalam peta bahasa, Jawa Tengah terbagi atas dua dialek besar, yakni bahasa Jawa 

dialek standar dan dialek Ngapak. Wilayah yang berbatasan atau dekat dengan Provinsi Jawa Barat 

umumnya menggunakan dialek Ngapak, misalnya Tegal, Banyumas, Cilacap, Purwokerto, hingga 

sebagian Kebumen; sedangkan yang lain menggunakan dialek standar atau yang mendekati standar. 

Adapun para linguis diakronis meyakini bahwa dulu bahasa Jawa tidak mempunyai tingkat tutur 

(krama, ngoko) sebelum kehadiran pengaruh bahasa Sansekerta yang dibawa oleh agama dan budaya 
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Hindi dalam bingkai Hindu dan Budha. Hal ini dianggap wajar sebab zaman dulu bahasa Sansekerta 

adalah bahasa penyampai ilmu dan pengetahuan yang kemudian mempengaruhi banyak bahasa dari 

bangsa-bangsa berperadaban cukup maju di dunia, misalnya bahasa Jerman, Latin, Yunani, Arab, 

bahkan bahasa-bahasa Nusantara dan sekitarnya semacam bahasa Thai, Bali, dan Sunda. Sebagaimana 

disinggung di awal bab, bahasa ini menggunakan aksara hasil modifikasi dari aksara Kawi (Jawa Kuna) 

yang berelasi erat dengan aksara Sansekerta. Sementara itu, yang sangat membedakan antara bahasa 

Jawa dialek standar dan Ngapak adalah dominan-tidaknya bunyi [ø] yang dalam linguistik disebut 

bunyi schwa (juga diperkenalkan dari bahasa Sansekerta). Oleh sebab inilah dalam penulisan bunyi ini 

dalam bahasa Jawa aksara Latin adalah <a>, bukan <o> seperti pada bahasa Indonesia. Misalnya dalam 

bahasa Indonesia kata tokoh dibunyikan [tøkøh] tetapi dituliskan <tokoh>, penulisan unsur [ø] akan 

ditulis sama dengan [o] pada kata toko yang dibunyikan [toko] dan dituliskan <toko>, tetapi dalam 

bahasa Jawa standar pun bunyi [s\gø] harus ditulis <sega> dan bukan <sego>. 

Beralih ke pembahasan utama. Berdasarkan pengumpulan data, ada banyak nama makanan 

yang ditengarai awal (dalam penelitian ini) bergrafem <e> dan yang tidak bergrafem ini. Makanan 

tradisional yang mungkin tidak mengandung grafem ini yang ditemukan contohnya adalah jangan, 

tumpang, urap, soto, taoto, nopia/mino, pilus, bothok, kupat, jadah, putu, nagasari, bikang, wajik, 

clorot, cucur, gatot, grontol, sawut, lumpia, lupis, lanting, timlo, ampyang, klarak, karak, buntil, 

growol, jawut, ongol-ongol, timus, tiwul, trancam, gudangan, yangko, kipo, oncom (berasal dari Jawa 

Barat), mi ongklok, rondo royal, dan tahu—kata dan asal makanan yang terakhir ini berasal dari tofu 

pada Cina Hokkian.  

Tabel 1 contoh kandungan grafem <e> dalam nama makanan 

No. Nama makanan tidak 

mengandung grafem 

<e> 

Nama makanan 

mengandung grafem <e> 

1 urap krecek 

2 clorot serabi 

3 soto kembang waru 

4 bikang geplak 

5 nagasari kerasikan 

6 gudangan gorengan 

7 kipo onde-onde 

8 tiwul sega megana 

9 rondo royal tempe 
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Dua lajur dalam tabel di atas merupakan contoh nama-nama makanan tradisional Jawa, baik 

yang mengandung grafem <e> maupun yang tidak. Namun, di antara nama-nama yang tidak bergrafem 

<e> itu, nama lupis, lanting, wajik, dan buntil mengandung bunyi [e] sebab grafem <i> berada pada 

silabe kedua sebelum konsonan atau dengan kata lain, berada pada posisi penultima. Patut diketahui 

bahwa umumnya bunyi [e] selalu muncul pada semua kata dalam posisi ini dalam bahasa Jawa dialek 

standar, kecuali apabila diuji dengan netralisasi—misalnya dengan sufiks nominal -an. Jadi, <lupis> 

juga umum diucapkan [lupes] atau [lopes], <lanting> dilafalkan [lante˜], <wajik> dikatakan [waje÷], 

dan <buntil> dibunyikan [buntel] di samping [lopIs], [lantI˜], [wajI÷] dan [buntIl]. Berikut disajikan 

dalam tabel. 

Tabel 2 Bentuk berpotensi bergrafem <e> karena penultima <i> 

No. Nama 

makanan 

scr 

grafemis 

Nama 

makanan 

scr fonetis 

Potensi nama 

makanan scr 

fonetis 

Potensi nama 

makanan scr 

grafemis 

Asal 

daerah 

1 <lupis> [lupIs] [lupes] atau 

[lopes] 

<lopes> Seluruh 

Jawa 

2 <lanting> [lantI˜] [lante˜] <lanteng> Magelang-

DIY dan 

sekitarnya 

3 <wajik> [wajI÷] [waje÷] <wajek> Seluruh 

Jawa 

4 <buntil> [buntIl] [buntel] atau 

[bunt\l] 

<buntel> - 

 

Nama linguistis untuk konsep bunyi tunggal semacam ini adalah arkhifonem atau fonem 

sementara. Secara grafemik, bentuk-bentuk semacam ini seringkali tidak dimunculkan—kecuali dalam 

dialek ngapak, yang diyakini merupakan varian bahasa Jawa yang lebih murni daripada yang standar, 

misalnya dialek Banyumas yang diyakini merupakan hasil kontak antarbudaya sejak zaman Majapahit 

(Poedjodsoedarmo, 1982). Adapun jika telah dinetralisasi, bunyi <e> akan kembali [e] seperti semula, 
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yakni [lupisan], [lanti˜an], [waji÷an], dan [buntilan]—nama yang terakhir ini dapat diperdebatkan 

sebab dalam bahasa Jawa terdapat kata dasar buntel ‘bungkus’ dan turunannya, yakni buntelan 

‘bungkusan’. Karena berpotensi bergrafem <e>, dalam penelitian ini nama-nama di atas 

dikelompokkan dalam bentuk berpotensi bergrafem <e>. 

Selain masalah arkhifonem di atas, patut diperhatikan pula adanya klaster konsonan pada silabe 

awal nama-nama makanan semacam clorot, grontol, klarak, growol, krupuk, dan trancam. Pada 

<clorot> terdapat klaster <cl>, <grontol> memiliki <gr>, <klarak> mengandung <kl>, <krupuk> 

mengandung <kr>, dan <trancam> mempunyai <tr>. Dalam bahasa Jawa, klaster konsonan semacam 

itu sangat berpotensi disisipi bunyi [\] dengan konsekuensi bersisipkan grafem <e>. Berikut tabelnya. 

Tabel 3 Nama makanan sangat berpotensi disisipi <e> 

No. Nama 

berklaster 

klaster Nama tersisipi <e> Asal Daerah 

1. <clorot> <cl> <celorot> Purworejo 

2. <grontol> <gr> <gerontol> - 

3. <klarak> <kl> <kelarak> Seluruh Jawa 

4. <growol> <hr> <gerowol> - 

5. <krupuk> <kr> <kerupuk> Seluruh Jawa 

6. <trancam> <tr> <terancam> Seluruh Jawa 

 

Hal yang demikian dianggap wajar, bahkan dapat dianggap mendapatkan tempat yang spesial 

jika sistem penulisan bahasa Jawa mengacu Ejaan Soewandi dalam bahasa Indonesia sebab sistem 

ejaan ini “melegalkan” sisipan grafem <e> pada klaster demi pemudahan pelafalan, misalnya kata 

memproduksi dapat dituliskan <memproduksi> dengan pengucapan [m\mproduksi] dan sah pula jika 

diketik <memperoduksi> dengan dibunyikan [m\mp\roduksi] atau kata klaster—dengan mengikuti 

panduan Pedoman Pembentukan Istilah—dapat dituliskan <klaster> dan dibunyikan [klast\r] atau 

boleh juga <kelaster> dengan diucapkan [k\last\r]. Butir ada tidaknya grafem <e> atau bunyi [\] pada 

bahasa Jawa ini memang cukup meragukan. Ini disebabkan bahasa Jawa belum terkodifikasi maksimal. 
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Terbukti, sampai detik ini belum ada buku dari lembaga resmi tertinggi (yakni Badan Bahasa) yang 

membuat standarisasi penulisan maupun pengucapan bentuk semacam ini karena standardisasi hanya 

sampai per balai bahasa. Dengan kata lain, masyarakat Jawa boleh saja memakai keduanya. Artinya, 

dengan alasan keringkasan bentuk maka dituliskan berklaster yang cenderung lebih ringkas secara 

bentuk, sedangkan demi tujuan pemudahan pelafalan atau tujuan pementingan informasi, bentuk-

bentuk tersebut dituliskan tidak berklaster, tetapi dengan disisipi luncuran [\] atau dengan kata lain 

dibubuhi grafem <e> pada kedua konsonan sehingga menciptakan silabe tersendiri, lepas dari 

klasternya. Oleh sebab potensi itu, dalam penelitian ini bentuk ini dikategorikan sangat berpotensi 

bergrafem <e>. 

Beralih pada nama makanan yang nyata-nyatanya mengandung grafem <e>. Nama-nama 

makanan tradisional Jawa yang mengandung grafem <e>—dan kosakata Jawa pada umumnya—

terealisasikan dengan dua atau tiga silabe. Contohnya adalah tempe, sega, peyek, krecek, geplak, dan 

gereh untuk dua silabe, sedangkan rengginang, kerupuk, rempeyek, serabi, dan perkedel untuk dua 

silabe. Pengecualiannya adalah bentuk kata yang berreduplikasi semacam onde-onde dan arem-arem. 

Ada pula yang terdiri atas kata majemuk semacam carang gesing dan bersufiks -an seperti kerasikan 

dan gorengan. 

Tabel 4 Contoh nama makanan mutlak bergrafem <e>  

No. Nama secara grafemis Nama secara fonetis Asal Daerah 

1 Tempe  Seluruh Jawa 

2 Sega  Seluruh Jawa 

3 Apem  Seluruh Jawa 

4 Gudeg  DIY 

5 Mendoan  Seluruh Jawa 

6 Gereh  Seluruh Jawa 

7 Lodeh   Seluruh Jawa 

8 Brekecek  Banyumas, Cilacap 

9 Rempeyek  Seluruh Jawa 

10 Sega megana  Pekalongan, Purworejo 

11 Onde-onde  Seluruh Jawa 

12 Arem-arem  Seluruh Jawa 

13 Jenang kudus  Kudus 

14 Jangan asem  Seluruh Jawa 

15 Sambel bawang  Seluruh Jawa 

16 gondem  Kendal 

17 gelek  Seliruh Jawa Tengah 

18 klenyem  Semarang 
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Tabel 5 bentuk nama-nama makanan yang bergrafem <e> atau yang berpotensi 

mengandung <e> 

N

o 

 Utuh Kata 

Berimbuhan 

Kata 

Bereduplikasi 

Frasal/majemuk Gabungan 

 Bergrafem 

<e> scr asali 

Bersisipkan 

[\] 

*Berarkhifo

nem [e] 

1 Tempe Kerupuk Lanting gorengan  onde-onde carang gesing enting-enting 

gepuk 

2 Geplak Kelepon wajik  kerasikan  arem-arem tempe/tahu bacem  

3 sega  serabi  lupis  Mendoan asem-asem dawet ayu  

4 perkedel  Terancam     sega megana  

5 apem  Kelanting    Garang asem  

Ket. * tidak dimasukkan sebagai data primer karena dasar penelitian ini adalah grafemis (tulis), bukan fonetis/fonemis 

(bunyi) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tiga jenis bentuk nama makanan yang bergrafem <e>, 

yakni kata utuh, kata berimbuhan, kata bereduplikasi, dan yang berbentuk frasal atau kata majemuk. 

Pada bagian nama makanan berupa kata yang utuh terdapat tiga subbagian, yakni kata yang bergrafem 

<e> secara asali, kata yang berakhifonem [e] karena situasi lingual, serta kata berklaster yang biasanya 

disisipi fonem [\] secara opsional. Adapun tabel di atas dapat dipetakan pula seperti klasifikasi di 

bawah ini. 
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Sementara itu, berdasarkan bunyinya, sebagian besar nama makanan tradisional masyarakat 

Jawa mengandung satu grafem yang jika dibunyikan (secara fonetis) dikelompokkan menjadi tiga 

bunyi tengahan (e closed mid—antara depan ke sentral; ´ open mid—antara depan ke sentral; \ closed 

central) pada peta vokal. 

Tabel 6 Nama makanan bergrafem <e> berdasarkan fonemnya 

No. Nama makanan mengandung 

fonem /e/ 

Nama makanan mengandung 

fonem /´/ 

Nama makanan mengandung 

fonem /\/ 

1 <tempe> [tempe] <enggeng> [´Ng´N] <sambel 

letok> 

[samb\l l\tø?] 

2 <onde-onde> [onde-onde] <jenang jaket> [j\naN jak´t] <mendoan> [m\ndo
w
an] 

3 <mangut lele> [maNut lele] <bongkrek> [boNkr´?] <jenang> [j\naN] 

4 <swieke> [s
w
i
e
ke] <sego tewel> [s\gø t´w´l] <lemper> [l\mp\r] 

5 <tempo> [tempo] <geblek> [g\bl´k] <cenil> [c\nIl] 

6   <dendeng> [d´nd´N] <terasi> [t\rasi] 

 

Contoh-contoh pada tabel di atas menunjukkan bahwa grafem <e> terealisasikan dari tiga fonem, yakni 

/e/, /´/, dan /\/. Melihat tabel di atas agaknya sulit untuk tidak mempertimbangkan cara membunyikan 

Nama Makanan 
Jawa Tradisional 

Bergrafem <e> 

berafiks -an 

kata utuh asali 

arkhifonem [e] 

sisipan [\] 

frasal/majemuk 

kata 
bereduplikasi Tidak 

mengandung 
grafem e 
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nama-nama makanan yang bergrafem ini secara fonemis. Artinya, potensi kesalahan pelafalan cukup 

besar mengingat luasnya cakupan wilayah, banyaknya dialek/subdialek bahasa Jawa, serta 

kebudayaannya yang sangat beragam. Sebagai contoh, memang <lemper> selalu dibaca [l\mp\r] oleh 

semua orang Jawa di seluruh tanah Jawa, tetapi bagi orang Tegal, misalnya, membaca <geblek> belum 

tentu dibunyikan [g\bl´÷], bisa saja [g´bl´k] atau [g\bl\k] sehingga untuk melafalkannya dengan benar 

perlu punya sedikit pengetahuan tentang makanan ini.  

2. Penciptaan Kata dalam Penamaan Makanan Tradisional Jawa Tengah  

Hocket (1960) telah menetapkan dua syarat penting dalam pembentukan kata secara alami pada 

semua bahasa, yakni produktivitas dan dualitas. Produktivitas dikaitkan dengan kebisaan penutur 

bahasa dapat secara bebas menciptakan (coined) kata dengan mencampur (blending), menganalogikan 

bentuk, dan memodifikasi bentuk lama. Elemen baru maupun lama secara bebas berubah, baik secara 

meluas atau menyempit, atau bahkan bergeser [shift] unsur semantisnya dengan penyesuaian pada 

keadaan dan konteks. Oleh sebab itulah, pada setiap bahasa idiom baru selalu tercipta secara 

berkesinambungan. Sementara itu, syarat dualitas terkait dengan sejumlah elemen yang memiliki arti 

leksikal yang merupakan ciptaan dari sejumlah elemen yang berbeda arti. Misalnya, jika ada hal baru 

yang hadir di tengah masyarakat penutur bahasa Jawa dan tidak meminjam atau mengadaptasi bentuk 

asing, maka kedua syarat di atas berlaku. Sebagai contoh, tebu, tanaman ini baru dibawa kolonial dari 

Benua Amerika pada abad pertengahan. Kata tebu sendiri ditengarai merupakan nama yang dibentuk 

sendiri oleh penutur bahasa Jawa. 

Namun agaknya, nama makanan tradisional Jawa Tengah sangat terkait dengan faktor biologis, 

seperti kebutuhan menghadapi kondisi alam dan fonosemantik, sedangkan secara psikologis, nama-

nama makanan dapat dimasukkan ke dalam hasil kebudayaan sebagai olahan manusia yang dapat 

memenuhi nilai-nilai keberterimaan dan kepuasan.  

Sementara itu, ada dua pendapat yang saling bertentangan bagaimana secara alami kata dibentuk, 

yakni secara arbitrer dan onomatope. Kata dibentuk secara arbitrer artinya adalah bahwa bentuk-bentuk 

bahasa tidak ada kaitannya dengan konsep (penanda) serta entitas yang ditandainya. Kata-kata 

semacam ini bebas pula dalam bentuknya dan hanya menyesuaikan saja dengan fonotaktik bahasa 

bersangkutan. Sebagai contoh, kata kita, bisa, adik, dan meja tidak ada sangkut pautnya dengan 

peniruan bunyi, tetapi sekadar arbitrer-konvensional saja. Jadi, bahasa secara bebas tercipta dan 

konvensi pemakaiannya pun bersifat arbitrer pula. Adapun teori yang bertentangan menyatakan 
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sebaliknya. Manusia juga memanfaatkan dan meniru bunyi-bunyi di sekitarnya untuk membentuk kata. 

Sebagai contoh, dalam bahasa Jawa terdapat kata (ke)tik, (ke)tuk, (ge)dor, dan (te)tes yang kesemuanya 

dibentuk dengan menirukan bunyi bidang dari kayu yang diketuk/pukul dengan bagian luar jari atau 

tangan serta bunyi air menetes pelan dari atas ke permukaan tertentu. Bagaimana dengan nama-nama 

makanan tradisional Jawa Tengah? Lebih condong arbitrer atau onomatope? 

Sebelum mengulas jawaban atas pertanyaan di atas, ada baiknya meninjau faktor-faktor yang 

melatarbelakangi penamaan nama-nama tradisional Jawa Tengah tersebut. Menilik data yang ada, ada 

dua faktor penciptaan nama makanan tradisional Jawa Tengah secara umum: 

(a) Faktor struktur lingual (asli) bahasa Jawa, 

(b) Faktor antropolinguistik bahwa semakin penting suatu bahan makanan, nama olahan bahan 

tersebut akan semakin banyak dan akan semakin bervariasi bentuk bahasanya, bentuk nama 

makanan tradisional Jawa tidak selalu mengikuti kecenderungan yang universalis (berlaku 

universal), melainkan cenderung spesifik hanya pada kebudayaan ini. 

 

(a) Faktor Struktur Lingual Bahasa Jawa Standar 

Dalam prinsip linguistik, bahasa bersifat kreatif. Unsur-unsur atau butir-butir yang ada di dalam bahasa 

terbatas jumlahnya, namun dari yang terbatas itu dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk bahasa yang 

tak terbatas (Poedjosoedarmo, 2000: 14). Artinya, dari jumlah dan aturan fonotaktik serta morfem dan 

prosesnya yang terbatas dapat diciptakan kata-kata yang tak terbatas jumlahnya; dari pola-pola 

sintaksis yang terbatas dapat dikreasikan menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang panjang dan 

macamnya yang tak terbatas. Dalam hal penamaan makanan tradisional Jawa Tengah pun demikian.  

Berdasarkan pengamatan terhadap data, nama makanan tradisional Jawa pastilah menggunakan fonem 

asli bahasa Jawa yang telah umum (bukan fonem dari bahasa lain) dengan aturan berupa fonotaktik dan 

gramatika bahasa Jawa. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa nama makanan tradisional Jawa 

berkomposisi sebagai berikut.  

Fonem-fonem “asli” yang digunakan dalam nama makanan tradisional Jawa antara lain /a/, /i/, /u/, /e/, 

/\/, /´/, /o/, dan /ø/ untuk vokal, serta /b/, /c/, /d/, /ḍ/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /N/, /ñ/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, 

/t/, /ṭ/, /w/, dan /y/. Di antara fonem-fonem tersebut fonem yang beralofon lebih dari satu adalah /i/ 

(dengan alofon [i] dan [I]), /u/ ([u] dan [U]), dan /k/ ([k] dan [/]). Nama-nama makanan tradisional 



22 

 

Jawa pasti berunsur fonem-fonem atau alofon-alofon tersebut. Jika tidak, pastilah bukan makanan 

tradisional asli, melainkan makanan “impor” dari kebudayaan lain.  

Dalam hal pola, kata dasar pada nama-nama makanan tradisional Jawa Tengah menganut pola pada 

bahasa Jawa umumnya, yakni KVKVK (misalnya pada kata gethuk) atau KVKV (sega), sedangkan 

untuk yang berawalkan vokal, yakni VKKV atau VKVK umumnya dikenai reduplikasi sehingga 

menjadi VKVK-VKVK (onde-onde, arem-arem). Pengecualian ada pada nama makanan brem karena 

hanya mengandung satu silabe (dilafalkan dalam satu silabe [br\m]) dan jarang diucapkan [b\r\m]; 

namun makanan ini bukan khas Jawa Tengah, melainkan Madiun-Jawa Timur. 

Secara silabik, bahasa Jawa dominan menggunakan dua suku kata pada tiap kata dasarnya, selebihnya 

merupakan perluasan dari kata tersebut. Demikian halnya dengan nama makanan, tidak ada yang hanya 

terdiri atas satu silabe atau terdiri atas lebih dari dua silabe (kecuali telah diafiksasi atau direduplikasi 

sebelumnya—cenderung diakronis). Ini disebabkan bahasa Jawa “suka” mengefisienkan bentuk lebih 

dari dua atau tiga silabe menjadi hanya dua silabe saja—tentu dengan satu dua pengecualian tertentu. 

Efisiensi ini terutama pada penghilangan vokal yang dirasa “bisa diabaikan sementara” sehingga 

muncullah beberapa bentuk klaster, misalnya penghilangan bunyi [\] dalam kata [t\rancam] sehingga 

muncul kata [trancam], tetapi bunyi [\] ini akan dimunculkan kembali guna memperjelas entitas 

makanan ini manakala dianggap penting ketika dipakai dalam kalimat.  

Secara gramatika, bahasa Jawa mengenal derivasi zero, reduplikasi, afiksasi, kata majemuk, komposisi, 

dan frasa. Jadi, nama makanan umumnya mengikuti pola ini. Selain itu, dikenal pula pemajemukan 

(compounding) pada reduplikasi, afiksasi, penyingkatan dan abreviasi, serta struktur frasal. Dalam 

pemajemukan, secara etimologis, unsur-unsur pembentuknya seringkali kehilangan makna sebab 

terjadi peleburan makna. Jadi, pelacakan makna unsur-unsur yang seharusnya periferal sulit dipecahkan 

sebab bentuk dasarnya pun terkadang telah kehilangan leksikalitasnya apabila dipisahkan. Contohnya 

pada nama kerasikan (kerasik + -an) arti kata krasik menjadi tidak banyak diketahui orang Jawa 

Tengah, sedangkan pada arem-arem (arem + arem) telah hilang arti dari arem-nya, sementara pada 

carang gesing (carang + gesing) kedua unsurnya bukanlah kata yang biasa dipakai dalam kehidupan 

masyarakat Jawa secara umum sehingga artinya pun tidak banyak yang tahu, adapun etimologi oleh-

oleh yangko dan kipo yang berasal dari abreviasi orang Kotagede-Yogyakarta juga tidak diketahui 

banyak orang. 

(b) Faktor Antropolinguistik 
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Dalam linguistik antropologis, suatu entitas diberi nama apabila entitas itu penting dalam kehidupan 

manusia dan semakin penting suatu entitas maka semakin detail pula kata-kata yang mengiringi entitas 

itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada banyak nama jenis roti bagi orang Inggris, misalnya bagel, 

bialy, donat, biskuit, scone, baguette, tortilla, pita, lavash, dan pretzel, sedangkan yang benar diketahui 

secara umum di masyarakat Indonesia mungkin hanya donat dan biskuit—sebab keduanya telah 

dimasukkan ke dalam KBBI sehingga telah dianggap sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia, yang 

modern tentu saja. Sementara itu, nama-nama selain donat dan biskuit terdengar asing, kecuali bagi 

pencinta masakan Barat. Ini disebabkan oleh penting-tidaknya suatu entitas dalam kehidupan sehari-

hari, jadi roti adalah makanan yang dipandang sangat penting dalam kehidupan Barat.  

Berbeda dengan masyarakat Barat, orang Jawa sangat membedakan beberapa olahan beras. 

Sebagai contoh, sega, gender, lontong, dan ketupat dinamakan berbeda mungkin karena (1) bentuknya, 

(2) bahan pembentuknya, (3) cara memasaknya, dan (4) rasanya—selengkapnya baca bagian 

sebelumnya. Mungkin bagi orang Inggris, keduanya sama-sama rice ‘nasi’. Bagi orang Jawa, keduanya 

berbeda sebab sega adalah konsep rice yang telah dimasak hingga matang (kukus, adang, tim, liwet, 

bakar), sedangkan gender adalah konsep rice setelah dari bentuk sega wadang ‘nasi kemarin’ yang 

telah diolah kembali dengan ditumbuk dan diberi rasa asin. Sementara itu, lontong dimasak dengan 

memasukkan beras pada daun pisang segar yang dibentuk bulat memanjang lalu direbus ke dalam air 

mendidih hingga beberapa jam, sedangkan ketupat juga menggunakan beras dan sama cara 

memasaknya sama dengan lontong namun bungkusnya berbeda karena tersusun atas dua janur muda 

yang dibentuk persegi panjang. Jadi, makanan umumnya diberi nama jika menunjukkan perbedaan 

dengan makanan lain dan perbedaan tersebut haruslah perbedaan yang signifikan, namun signifikansi 

perbedaan tersebut hanya terungkap apabila kebudayaannya turut mendukung pembedaan itu; terbukti 

dengan hanya ada sedikit jenis roti yang diketahui secara umum oleh orang Indonesia dan Jawa 

khususnya. 

Antropolinguistik juga mempertimbangkan aspek fonosemantik yang merupakan nama bidang 

kajian baru, terinspirasi dari onomatope. Dalam fonosemantik, fonem tidak hanya dimaknai sebagai 

satuan yang distingtif belaka, tetapi juga dapat merupakan penanda kecenderungan makna tertentu. 

Memang tidak semua kata selalu memiliki kecenderungan. Tetapi fakta bahwa kata yang mengandung 

unsur akhir bunyi -it, misalnya, dalam bahasa Jawa cenderung berkonotasi buruk, kecil, dan sempit. 

Contohnya pada kata sempit ‘sempit’, medit ‘pelit’, cekit ‘sakit dalam skala kecil’, sak-iprit ‘sedikit’, 

atau sipit ‘karakter kelopak mata yang hanya terbuka sedikit’. Berdasarkan pengamatan, nama-nama 

makanan tradisional Jawa Tengah memiliki kecenderungan fonosemantik vokal sebagai berikut. 
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Jika mengandung vokal [o] pada salah satu atau semua posisi umumnya makanan tersebut 

berkuah, berdaging, rasa cenderung asin, dan biasa mendampingi nasi, misalnya soto [soto] (umum), 

taoto [taoto] (khas Pekalongan), timlo [timlo] (khas Surakarta). Pengecualian untuk kecenderungan ini 

ada pada nama yangko dan bongkrek. Sebagai nama kue khas daerah eksotis bersejarahkan makam 

raja-raja lama Mataram, yaitu Kotagede sekitar empat kilometer ke arah tenggara dari Keraton 

Yogyakarta, yangko—terkadang disebut tiyangko—sejatinya merupakan singkatan dari kalimat iki 

tiyang kotagede, jadi nama ini tidak dikenakan secara alami pada entitas kue yang baru ditemukan 

beberapa puluh tahun silam ini, melainkan dibentuk baru setelah ada kalimat tersebut. Kue ini pun 

hanya diproduksi di Kotagede saja selain kipo, kembang waru, dan legomoro. Adapun bongkrek yang 

khas Banyumas mungkin karena berupa nama jenis asam pada tempe sehingga berbeda dengan 

sebagian besar makanan tradisional Jawa lain yang umumnya tidak “mengenakan” unsur bahan 

makanan sebagai nama makanan.  

Bila mengandung vokal [ø], terutama pada silabe akhir makanannya berupa camilan yang 

cenderung manis gurih, terbuat dari bahan selain nasi, misalnya celorot (khas Purworejo), gatot 

(umum), grontol (umum), growol (khas Kulonprogo). Unsur pada bahasa Jawa umumnya cenderung 

mengemukakan konsep ‘sifat panjang’ atau ‘berhubungan dengan bentuk yang panjang’ (yang kita 

temukan juga pada celurit, colok [memasukkan rangkaian kabel pada listrik], atau calak ‘penyunat alat 

kemaluan laki-laki’), sedangkan vokal [ø] pada silabe akhir sendiri  merupakan pencenderungan rasa 

manis pada makanan ini. Pengecualian pada bothok (umum), ongol-ongol (aslinya dari Jawa Barat), 

dan oncom (Jawa Barat). 

Apabila nama makanan itu mengandung vokal [U]—bukan [u]—pada silabe akhir maka 

makanan itu biasanya berupa camilan, dengan rasa cenderung manis, contohnya sawut (umum), tiwul 

(umum), putu (umum), lumpur (umum), dan cucur (umum). Dikatakan bersifat umum sebab makanan-

makanan ini secara turun-temurun telah eksis di semua wilayah kebudayaan Jawa, baik Jawa Tengah 

maupun Jawa Timur. 

Pada konsonan, unsur [\m] pada apem, jangan bayem, jangan asem,  menyiratkan makanan ini 

cenderung agak manis. Adapun rangkaian konsonan k-r-k pada karak mencirikan makanan ini keras, 

sebagaimana kata karak atau kerak. Jika ditambahi unsur lain, yakni –p- maka menjadi k-r-p-k seperti 

contoh kerupuk dan keripik. Bunyi [u] dan [i] dalam kedua kata tersebut menyiratkan besar kecilnya 

ukuran pada makanan yang jika dimakan berbunyi kriuk ini sehingga k-r-k pun ternyata dapat pula 

berupa bunyi anomatopis Jawa kriuk. Sementara itu, unsur c-n-l pada cenil mengindikasikan makanan 
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ini cenderung lembut, tidak menimbulkan bunyi jika dikonsumsi, berbahan tepung, dan punya rasa 

manis. Contohnya adalah cenil dan cendol. 

3. Enkoding Nama  

Pada penelitian ini enkoding diartikan dengan bagaimana suatu masyarakat membuat kode berupa 

satuan lingual dalam menamai sesuatu. Dalam hal ini enkoding yang dimaksud adalah penamaan 

makanan tradisional Jawa Tengah. Enkoding nama makanan tradisional Jawa Tengah didasarkan pada: 

(1) bahan pembuat, (2) cara membuat, (3) mimetik bentuk ekstralingual, (4) nama daerah/lokasi, (5) 

cara menjajakan, (6) cara makan, dan (7) cara menyajikan/menjajakan.  Adapun nama merek atau nama 

tempat usaha tidak dimasukkan dalam daftar ini karena tidak relevan dengan pembahasan. 

1. Berdasarkan Nama Bahan 

Cara termudah untuk membuat nama dari suatu makanan olahan (masakan) adalah 

dengan mencantumkan nama bahan pembuatnya, baik bahan utamanya maupun bumbunya. 

Ini disebabkan nama yang dicantumkan harus mampu memberikan perbedaan nama dengan 

makanan yang telah ada sebelumnya. Jadi, umumnya nama yang disusun atas nama bahan 

pembuatnya ini biasanya makanannya merupakan semacam “modifikasi” dari makanan 

yang telah ada sebelumnya. Dalam hal bahan utama pembuatnya, kata terong dalam jangan 

terong merupakan bahan utama yang membedakan nama makanan ini dengan janganan-

janganan lain dalam kebudayaan makanan Jawa.  

Dalam hal bumbu, sebagai contoh, di Pati terdapat soto yang khas, yakni soto kemiri; 

soto ini dinamai demikian sebab menggunakan kemiri sebagai salah satu bahan 

pembedanya. Contoh nama lain yang disusun atas bahan pembuatnya antara lain kerupuk 

bawang, gethuk gedhang, jadah tempe, dan tahu bakso. Kerupuk bawang merupakan nama 

makanan berjenis kerupuk yang diberi tambahan ekstra bawang putih sebagai perasa utama, 

sedangkan gethuk gedhang adalah gethuk ‘adonan’ yang terbuat dari buah gedhang ‘pisang’ 

olahan, adapun nama makanan jadah tempe identik dengan namanya, yakni jadah dan 

tempe yang disajikan bersamaan, sementara itu tahu bakso merupakan tahu goreng yang di 

dalamnya diisi dengan bakso ‘daging olahan yang kenyal’ (berbeda dengan tahu isi yang 

dinamai demikian karena terdapat sayur-sayuran di dalam tahu).  

Nama lain yang dapat disebutkan di bagian ini adalah tahu petis, jerohan sapi/pitek, 

ketan, peyek gereh, jenang telo, sambel krecek, sambel bawang, sambel tomat, sambel 

terasi, dan sop senerek. Nama makanan tahu petis disusun dari nama bahan utamanya, 
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yakni tahu dan petis. Jerohan dalam bahasa Jawa merupakan nama konsep untuk bagian 

tubuh binatang/manusia yang ada di rongga dalam, misalnya hati, ampela, dan usus; nama 

bagian tubuh semacam ini digunakan pula sebagai nama makanan dengan asumsi berasal 

dari sapi, ayam, bahkan kambing. Hal yang mirip berlaku untuk ketan yang merupakan 

tanaman sebangsa padi; ketan diambil sebagai nama makanan dan ditengarai sebagai konsep 

untuk ketan yang sudah dimasak seperti nasi yang dimakan langsung dengan opsi 

memakannya bersama parutan kelapa atau kacang hijau goreng yang sudah dihaluskan. 

Adapun jenang telo adalah bubur yang terbuat dari singkong. Yang unik adalah wajibnya 

unsur ‘cabai’ pada konsep sambel ‘sambal’ pada nama-nama semacam sambel krecek, 

sambel bawang, sambel tomat, dan sambel terasi; jadi, bahan krecek, bawang, tomat, dan 

terasi adalah unsur utama selain cabai dalam membuat sambal ini. Sementara itu, sop 

senerek adalah sup khas magelang dengan tambahan sup utamanya adalah senerek ‘kacang 

merah’. Tiga nama lain yang turut ditemukan adalah serabi juruh, dendeng empal, mangut 

beong, dan gendar pecel. 

 

2. Cara memasak 

Cara kedua yang digunakan untuk membentuk nama makanan adalah dengan 

menyertakan cara memasaknya sebagai unsur utama. Contohnya adalah pecel lele, gedhang 

goreng, gethuk lindri, dan tempe bacem. Nama pecel lele termasak dari lele yang di-pecel 

‘dibumbui pedas segar’, gedhang goreng adalah pisang yang digoreng, gethuk lindri adalah 

gethuk ‘adonan lembut berbahan utama ketela rebus’ yang digulung dengan alat yang 

bernama lindri, sedangkan tempe bacem adalah tempe yang dimasak dengan cara dibacem 

(didiamkan sampai beberapa hari dengan tambahan rempah dan kecap). Adapun dalam 

penamaan ini aturan sintaktik frasa nominanya bisa D+M (misalnya pecel lele) maupun 

M+D (gedhang goreng, tempe bacem).  

Dari sisi etimologi, ada pula contoh nama yang unik, yakni gudeg. Nama makanan khas 

Yogyakarta ini diambil dari kata hangudeg (mengaduk). Ceritanya bermula saat awal 

pembangunan kerajaan Mataram di Kotagede Yogyakarta pada sekitar 1500-an. Untuk 

memenuhi kebutuhan pekerja bangunan yang jumlahnya sangat banyak, pihak kerajaan 

mengumpulkan berbagai bahan dari pohon-pohon yang areanya ditebangi untuk 

pembangunan, terutama nangka muda, kelapa, dan daun tangkil (melinjo). Karena 

melimpah jumlah nangka mudanya, memasaknya pun harus menggunakan wadah yang 
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sangat besar dengan pengaduk berupa dayung perahu. Selain butuh tenaga yang ekstra kuat, 

ngudeg ‘pengadukan’ pun memakan waktu yang tidak sebentar dan selalu bergantian 

sehingga makanan baru ini dinamai dengan gudeg. Makanan ini kemudian dikenal dan 

dibuat oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. 

Nama lain yang turut ditentukan dari cara membuatnya adalah tempe mendoan (mendo 

= setengah matang/lembek), enting-enting gepuk, sega liwet, brekecek, gethuk goreng, 

tongseng, sega liwet, sega bakar, dan sambel mentah. Kata mendo dalam tempe mendoan 

berarti ‘setengah matang atau lembek’; maksudnya, karena di lapisan luarnya dilumuri 

tepung yang telah dibumbui, adonannya memang menjadi matang tetapi tempe di dalamnya 

hanya menjadi setengah matang. Enting-enting gepuk adalah makanan khas Salatiga yang 

berbahan utama kacang tanah sangrai dan gula yang diolah dengan cara digepuk-gepuk 

‘dipukul-pukul’. Adapun brekecek adalah makanan khas Cilacap yang berbahan dasar ikan 

yang dimasak dengan cara dijatuhkan (berbunyi brekkk) dan di-kecek ‘dicampur’ dengan 

bumbu khusus yang basah. Sate klatak—dari DIY—meniru mimetik bunyi ketika memasak 

seperti brekecek, yakni pada kata klatak—bunyi daging yang terbakar. Yang lebih 

sederhana adalah gethuk goreng, yakni gethuk ‘ubi/singkong/pisang yang direbus dan 

dihancurkan’ yang digoreng. Adapun tongseng merupakan gulai yang dimasak dengan cara 

ditumis/dioseng sehingga dinamai demikian. Lain  halnya dengan kata bakar pada sega 

bakar; membakar bambu muda yang telah diberi beras berair adalah cara memasak nasi 

yang sangat tradisional—namun akhir-akhir ini banyak nasi yang secara sengaja dibakar 

dengan daun pisang setelah dikukus. Sedangkan kata liwet pada sega liwet berarti cara 

memasak beras yang menggunakan api yang sangat kecil dan stabil dalam sebuah wadah 

panci sampai matang. Nama makanan lain yang dapat diungkap adalah sambel mentah, 

yang berarti sambal yang diolah tanpa menggoreng bahan-bahannya. Selain banyak nama 

sambel, ada pula nama konsep makanan yang populer dilihat dari cara memasaknya, yakni 

gorengan dan penyetan.  

 

3. Mimetik Ekstralingual 

Nama makanan dapat juga meniru dari bentuk-bentuk atau konsep bentuk secara 

ekstralingual. Sebagai contoh, ada nama tempe kemul (wonosobo), sega megana, dawet ayu, 

kembang waru, kembang tahu, kembang gula, kelanting, sambel jenggot (terbuat dari 

parutan kelapa), lapis legit, sega jagung, sega jagung, kerupuk emping, kerupuk gendar, 
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dan sega kucing. Mimetik ekstralingual ini dapat dibagi menjadi dua: mimetik metaforis 

dan mimetik nonmetaforis. Dari nama-nama tersebut, mimetik yang metaforis adalah tempe 

kemul, sega megana, dawet ayu, sambel jenggot, kembang tahu, kembang gula, dan 

kelanting, sedangkan mimetik dari makanan lain adalah sega jagung, kerupuk emping, dan 

kerupuk gendar. Adapun sega kucing bermimetikkan ukuran saja. Kemul pada sega kemul 

dipinjam dari kata kemul ‘selimut’ dalam bahasa Jawa, yang mengindikasikan tempe yang 

“diselimuti” tepung. Kata megana pada sega megana dipinjam dari kata megana yang 

berarti ‘awan’; dengan demikian, sega megana adalah nasi porsi besar dengan beraneka 

lauk yang banyak seperti awan di angkasa. Sementara itu, ada minuman yang berisi bahan-

bahan bertekstur halus, yang dinamakan dengan dawet, sedangkan ayu pada dawet ayu 

merupakan pinjaman konsep cantik dalam bahasa Jawa sehingga dapat ditebak dawet ayu 

itu adalah dawet yang bentuknya menarik. Sementara itu, kata jenggot pada sambel jenggot 

merupakan nama untuk konsep bahan sambal, yaitu parutan kelapa, yang mirip dengan rupa 

jenggot yang lebat. Mimetik metaforis juga terdapat pada kata kembang pada kembang tahu 

dan kembang gula. Kembang di sini diartikan sebagai sesuatu yang 

membesar/mengembang.  

Makanan seperti sega jagung dan kerupuk emping adalah contoh mimetik nonmetaforis. 

Kedua nama itu mengambil nama dari konsep lain. Kata sega pada sega jagung diambil 

karena ketika orang mendengar kata ini, asumsinya selalu dari beras. Yang diambil 

hanyalah konsep sega sebagai makanan pokok bukan lauk. Kata kerupuk pada kerupuk 

emping pun demikian, sebab biasanya bentuk emping cenderung kecil dan tidak dapat 

disebut kerupuk (mungkin lebih dekat ke konsep keripik), namun penamaan kerupuk 

emping ini didasari atas ukuran kerupuk yang jauh lebih besar dari keripik. Kerupuk yang 

bahannya berupa gendar pun demikian sebab bentuk gendar yang mirip lontong dibungkus 

plastik dengan rasa sedikit asin, bukan jenis kerupuk yang digoreng. Peminjaman ukuran 

juga dipakai pada nama makanan sega kucing, namun kata kucing di sini hanya untuk 

menunjukkan kuantitas nasi yang hanya sekitar sekepal tangan—porsi nasi yang biasanya 

diberikan pada kucing piaraan, namun justru dimakan manusia. Kerupuk yang bahannya 

berupa gendar pun demikian sebab bentuk gendar yang mirip lontong dibungkus plastik 

dengan rasa sedikit asin, bukan jenis kerupuk. 

 

4. Warna makanan 
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Warna adalah salah satu elemen penyusun warna yang juga dominan. Nama-nama 

makanan semacam dawet ireng, gedang ijo, sega kuning, tahu kuning, jenang abang, 

jenang putih, jenang abang putih, dan jangan bening adalah contoh penerapan konsep 

warna yang ada pada nama makanan dalam bahasa Jawa. Kata ireng ‘hitam’ pada dawet 

ireng, ijo ‘hijau’ pada gedang ijo, kuning pada sega kuning dan tahu kuning, abang ‘merah’ 

pada jenang abang, putih pada jenang putih dan jenang abang putih, serta bening ‘tak 

berwarna’ pada jangan bening adalah bagian nama makanan yang merujuk pada rupa warna 

untuk membedakan dengan makanan yang mirip. Dawet yang umumnya berwarna hijau, 

misalnya, disebut dawet saja, sedangkan yang berwarna hitam disebut dawet ireng. Warna 

hijau pada pisang pun dianggap tidak umum sehingga makanan yang satu ini menggunakan 

warna hijau yang dominan sebagai nama pendeferensiasi. Tak berbeda dengan kuning, yang 

digunakan untuk menamai makanan sega kuning dan tahu kuning, dengan penjelasan bahwa 

warna ini didapat dari bahan alami kunir untuk makanan sega dan tahu yang umumnya 

berwarna putih. Warna putih sendiri muncul dalam nama jenang, namun ini bukan sebagai 

pendeferensiasi saja sebab biasanya jenang yang digunakan untuk selamatan memang 

berwarna putih; warna ini digunakan sebagai penegas perbedaan dengan warna merah-

cokelat jenang abang yang menggunakan gula merah sehingga berasa manis karena jenang 

putih justru berasa asin. Sedangkan perpaduan warna juga muncul pada nama jenang abang 

putih, yang menempatkan rasa asin dan manis dalam satu wadah tanpa dicampur. Adapun 

bening dalam bahasa Jawa digolongkan ke dalam perihal warna, yang justru menunjukkan 

tiadanya warna—yang ditunjukkan adalah kejernihan kuah pada sayur matang.  

 

5. Rasa makanan 

Rasa makanan juga menjadi ciri nama makanan yang membedakan dengan makanan yang 

sejenis. Ndog asin, sega gurih (rasulan, wuduk), dan lapis legit adalah contohnya. Ketiga 

makanan ini mengandung istilah rasa, yakni asin pada ndog asin, gurih pada sega gurih, 

Bila telur pada umumnya kurang berasa asin, maka ndog asin rasanya sangat asin—selain 

jenis telur yang digunakan juga bukan telur ayam, melainkan telur bebek yang telah diolah 

sedemikian rupa. Pada nama lain, sega pada umumnya berasa basa, maka sega gurih berasa 

gurih yang disebabkan oleh penambahan bumbu pada nasi. Adapun lapis legit merupakan 

nama untuk makanan yang bentuknya berlapis-lapis namun berasa manis legit. Uniknya, 

tidak ditemukan nama lapis saja atau lapis asin, misalnya.  
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6. Nama daerah/lokasi 

Nama daerah seringkali pula dijadikan nama makanan tradisional. Penggunaan nama daerah 

ini mendeferensiasi dengan nama makanan pada umumnya. Sebagai contoh, serabi 

notosuman dan jenang kudus. Usaha serabi yang beralamat di jalan Notosuman Surakarta 

terkenal sejak dulu sehingga nama jalan ini menjadi nama serabi yang memiliki tekstur 

lembut dan manis tersebut. Adapun jenang yang dibikin secara khas oleh masyarakat Kudus 

sering kali jadi oleh-oleh oleh para pelancong maupun orang yang melewati kota kretek ini 

sehingga jenang ini dikenali dengan nama jenang kudus. Nama unik yang lain adalah soto 

ndelik, yang “cabang”-nya ada di mana-mana—sebenarnya bukan cabang, tetapi mengaku 

sebagai cabang. Soto khas Boyolali ini aslinya memang terletak di lokasi yang agak 

“ndelik” alias tersembunyi, tidak terlihat di jalan raya.  

7. Cara menjajakan/menyajikan 

Sega gandul adalah sejenis kari ayam/daging yang dituangkan ke dalam mangkuk berisi 

nasi yang sebelumnya cara memasaknya dengan digandul ‘digantung’. Sega grombyang 

kuahnya lebih banyak daripada isinya sehingga kelihatan bergoyang. Pentol celup juga 

merupakan makanan yang cukup populer, terutama bagi anak-anak. Sementara itu sega 

penggel  merupakan nasi yang dibuat seukuran bola ping pong sebagai salah satu sajian 

dalam acara selamatan. Yang cukup menarik adalah kata blek ‘kaleng’ pada nama makanan 

kerupuk blek; adapun kerupuk yang identik dengan kaleng ini biasanya merupakan kerupuk 

yang terbuat dari tepung tapioka seukuran lebar tangan manusia—bahkan bisa sedikit lebih 

besar. Salah satu jenis nasi sajian selamatan yang lain adalah sega giling, yakni nasi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga seperti gunung dengan ujung yang dilipat ada dua; 

sedikit berbeda dengan sega giling adalah sega seredan, dengan ujung yang dilipat hanya 

satu. Mungkin kedua nama nasi tersebut setipe atau serangkaian dengan sega 

tumpeng/tumpengan. 

B. PEMBAHASAN 

 

1. Budaya dan Pola Pikir Masyarakat Jawa Tengah serta Relasinya terhadap 

Penggunaan Grafem <E> pada Penamaan Makanan Tradisonal 

Dalam penelitian ini bahasa dan makanan merupakan produk budaya, dan pola pikir sebagai 

tujuan akhirnya, yakni untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. 

Levi-Strauss, salah satu tokoh penting antropologi, menguraikan berbagai unsur budaya dengan 
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menggunakan metode analisis khas yang diambil dari linguistik (Koentjorongingrat, 2009: 211). Tanpa 

sengaja menyamakan dengan Levi-Strauss, secara kebetulan metode analisis antropologi struktural ini 

dinamakan dengan segitiga kuliner. Berikut bagannya. 

 

 

 

Bagan 1 Segitiga Kuliner Levi-Strauss (Koentjoroningrat, 2009: 211) 

Pada dasarnya ada tiga jenis makanan, yakni yang diolah/dimasak, difermentasi, dan 

dibiarkan mentah. Golongan yang satu adalah golongan yang disebut golongan kebudayaan, 

sedangkan yang kedua adalah golongan alam. Namun, akal manusia selalu mencari antara dua 

kutub tersebut atau mengandung keduanya (Koentjoroningrat, 2009: 212). Golongan makanan 

mentah itu merupakan keadaan antara (di tengah-tengah) sebab termasuk golongan alam karena 

tidak terkena campur tangan manusia, namun makanan mentah juga dimasukkan ke dalam 

golongan kebudayaan alam sebab biasanya berupa tanaman yang ditanam atau berasal dari 

binatang yang dipelihara dengan sengaja oleh manusia. Levi-Strauss mengungkapkan bahwa 

secara universal manusia memproses makanannya. Memang ada makanan yang mentah, tapi 

selalu ada makanan yang dimasak. Setiap jenis masakan ini mempunyai arti simbolik tertentu 

(Koentjoroningrat, 2009: 212). 

2. Jenis Makanan 

Mentah 

Fermentasi Dimasak 

alam kebudayaan 
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Bagi masyarakat Jawa, makanan ternyata mempunyai semacam gengsi atau kasta. Ada 

makanan yang dalam aktivitas makan merupakan jenis yang utama, yaitu jenis-jenis yang 

semestinya terdapat pada tiga pola makan (sarapan, makan siang, dan makan malam). Dalam 

makan utama ada sega sebagai makanan utama (tidak makan nasi = belum makan), janganan 

‘sayur yang telah dimasak’ atau lalapan ‘sayur mentah’ sebagai pendampingnya, iwak ‘lauk, 

tidak harus ikan’, sambel sebagai unsur periferalnya, dan kerupuk sebagai ‘penggembiranya’. 

Sedangkan makanan selain jenis di atas merupakan cemilan ‘camilan’ dan tidak bisa dianggap 

sebagai makanan utama, kecuali mi instan, jagung, olahan purna-nasi, dan olahan tela sebagai 

pengganti nasi. Contoh camilan adalah jenis keripik, jajanan pasar, gorengan (dapat dijadikan 

lauk), dan roti-rotian.  

Sementara itu, perlu pula diketahui beberapa hal semacam kebiasaan dan pengetahuan 

masyarakat Jawa Tengah terkait makanan. Dalam hal ini, makanan (yang dimasak) dianggap 

sebagai produk budaya. Pertama, sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, 

masyarakat Jawa Tengah memilih makanan pokok berupa nasi, sedangkan makanan lain 

dianggap sebagai jangan ‘lauk yang sudah dimasak’, lauk (yang digoreng, dibakar, dipanggang, 

atau direbus), sambal, kerupuk, dan camilan. Empat yang disebut di awal merupakan 

pendamping nasi, sedangkan yang terakhir berarti di luar empat tersebut. 

Rasa Lebih Manis sebagai Karakter Masakan Jawa Tengah.  

Di daerah “standar”, yakni Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar), rasa masakan 

pada umumnya berasa lebih manis, misalnya jika dibandingkan dengan makanan yang sama 

yang dimasak orang Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Di daerah ini umumnya orang kurang 

menyukai rasa yang pedas, sangat asam, atau yang lebih asin. Namun, dengan hadirnya 

kehidupan modern, tren rasa makanan kini agak berubah dibandingkan lima belas tahun silam. 

Remaja Jawa Tengah, misalnya di Magelang, mulai menggeser tren makanan manis ini dengan 

rasa pedas. Mereka umumnya menyebut rasa pedas dengan metafora semacam mercon atau 

setan yang kesannya ‘panas dan menyengat tiba-tiba’. Nama yang terkesan ‘panas’ ini 

digunakan umumnya di warung-warung tenda yang menyediakan menu andalan berasa pedas, 

misalnya bakso mercon, ayam geprek, atau penyetan. 

Jika masyarakat Jawa Timur dan Jawa Barat sudah hobi makan pedas, di Jawa Tengah 

rasa pedas masih hanya populer kalangan remaja yang suka coba-coba atau hanya untuk pamer 

keberanian belaka. Seorang narasumber yang kami wawancarai, misalnya, selalu 
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membayangkan dengan takut tentang bagaimana rasanya memindahkan rasa panas menyengat 

di mulut saat masuk ke lambung dan usus. Karena sangat jarangnya makan makanan pedas, tiap 

mencicipi masakan yang pedas pun, ungkapnya, perutnya selalu “berontak” dan tiap buang air 

besar selalu merasakan panas.  

Karakter manis masakan Jawa Tengah juga terdapat pada masakan “janganan” 

semacam jangan asem, sega pecel, dan juga sega goreng. Pada sayur asem—teman makan nasi 

yang sangat populer di Pulau Jawa—terdapat potongan jagung, kubis, kacang panjang, jipang, 

dan irisan cabai—di Jawa Timur hanya wajib kacang panjang, toge besar, dan kangkung, tetapi 

biasanya disajikan bersama sambal terasi yang amat pedas. Rasa pedas juga dominan pada nasi 

pecel ala Jawa Timur, tetapi uniknya pada bumbu sambal pecel yang dijual di warung 

kelontong, minimarket, dan supermarket di seluruh Jawa Tengah berasal dari Nganjuk, Blitar, 

Kediri, atau Madiun (keempatnya adalah kabupaten di Jawa Timur), tetapi malah tidak ada 

penjual bumbu sambal pecel di Jawa Tengah—dan jangan pula berharap ada nasi pecel yang 

bumbunya sepedas pecel Jawa Timur. Pada sega goreng versi tradisional Jawa Tengah, warna 

saus yang dipakai tidak terlalu terlihat ketika nasi sudah dimasak, padahal kecap manisnya 

cukup banyak.  

Dalam hal lauk, yang populer di Jawa Tengah utamanya gorengan, baceman, dan aneka 

protein hewani yang telah digoreng. Kata gorengan di sini tidak berlaku untuk unggas, daging 

ternak ruminansia, dan hasil laut yang digoreng karena ini tergolong “lauk yang wah”; yang 

dimaksud gorengan adalah lauk atau camilan berupa misalnya tempe, tempe mendoan, 

mendoan, tahu, tahu isi, kroket, bakwan, dan rolade daun singkong goreng untuk yang berasa 

asin—yang berasa asin ini sering dijadikan lauk—dan pisang, singkong, serta ubi untuk yang 

berasa manis. Yang tergolong baceman adalah tahu bacem, tempe bacem, dan ayam bacem. 

Uniknya, tempe dan tahu lebih cenderung dimasak dengan cara dijadikan olahan lain lagi, 

misalnya diberi isi (pada tahu isi) baru digoreng, dijadikan sambal goreng (terutama pada 

tempe), dijadikan mendoan atau dibacem. Tahu dan tempe yang tidak dibegitukan umumnya 

kurang laku, terbukti di angkringan atau hik stok tempe garit goreng dan tahu goreng hanya 

sedikit. Selain di angkringan, tempe garit goreng umumnya hanya dijual bersama dengan soto.  

3. Aktivitas Makan Masyarakat Jawa Tengah 

Kata mangan atau madang memang yang paling netral di antara semuanya, tetapi ada 

versinya dalam bentuk krama sekaligus ngoko kasarnya, misalnya dhahar dan mbadog. Namun, 
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tidak sesederhana itu. Bahasa Jawa mempunyai puluhan kata yang berbeda untuk menama-

namai aktivitas ini. Poedjosoedarmo (2001) menyatakan bahwa sebelum orang berbicara, yang 

harus ada bukanlah strukturnya dulu seperti teori Noam Chomsky, melainkan siapa yang 

berbicara dan contoh paling nyata adalah pada bahasa Jawa, misalnya pada aktivitas makan ini. 

Masyarakat Jawa pada umumnya menyimbolkan makan dengan pembedaan enkodingnya 

berdasarkan (1) siapa yang makan, (2) bagaimana caranya makan, (3) jenis yang dimakan, (4) 

kapan makan, (5) intensitas, dan juga (6) bentuk-bentuk asosiatif. 

Berdasarkan siapa yang makan, maka yang pertama ditemukan ialah kata semacam 

bentuk krama dan ngoko serta netral seperti di atas, yakni dhahar-mangan-mbadog. Berikutnya, 

ada kata lain misalnya ndulang ‘menyuapi makan orang lain’, nyucuk untuk aktivitas makan 

bangsa unggas yang berparuh lancip dan nothol untuk yang berparuh kurang lancip seperti 

angsa/bebek. Tentang bagaimana caranya makan, bahasa Jawa membedakan antara muluk yang 

menggunakan tangan kanan dan nyendok yang menggunakan sendok. Kalau ditanya jenis 

makanan yang dimakan, ada pembedaan antara mangan ‘makan besar’ dan ngemil ‘makan 

makanan ringan’ sehingga itu membedakan pula antara panganan ‘makanan’ dan cemilan 

‘camilan’, meskipun dalam penelitian ini camilan dimasukkan dalam kategori makanan. Selain 

itu, mengonsumsi obat pil/kapsul yang ditelan juga dinamai spesifik dengan nguntal ‘menelan 

langsung’, namun kata ini sering bernada negatif bila dipakai untuk selain mengonsumsi obat. 

Dalam hal waktu makan, hanya sarapan yang ditandai secara khusus dengan satu kata. Jika 

makan makanan yang sama lebih dari satu porsi dinamakan dengan tandhuk ‘tambah nasi lagi’ 

atau imbuh—namun kata ini di beberapa dialek dianggap berarti ‘mengambil nasi untuk 

makan’. Adapun bentuk asosiatif yang menghubungkan dengan aktivitas makan contohnya 

adalah ngenthong ‘mengambil nasi dengan sendok nasi’. 

Dalam hal cara makan sepertinya masyarakat Jawa cukup mementingkan kesopanan, 

terutama dalam acara penting. Sopan dalam hal makan budaya Jawa berarti (1) tidak 

mengambil terlalu banyak karena bisa dianggap rakus, (2) tidak menghabiskan sampai benar-

benar bersih karena bisa dianggap miskin, (3) tidak kecap-kecap ‘bersuara’ karena bisa 

dianggap tidak berpendidikan, (4) tidak membuka mulut terlalu lebar saat makan karena bisa 

dianggap makan seperti binatang, (5) tidak makan sambil berbicara karena makanan yang 

terlihat saat di kunyah bentuknya dianggap menjijikkan, (6) tidak mengangkat kaki saat makan 

karena bisa dianggap warung kaki lima, (7) bila disuguhi makan, jangan langsung makan—

tunggu hingga beberapa kali tuan rumah menawari/meminta makan, (8) tidak boleh eksplisit 
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meminta makan/minum saat bertamu karena dianggap nglunjak, (9) tidak makan mendahului 

tuan rumah makan karena dianggap suka menang sendiri, (10) tidak boleh makan terlalu cepat 

selesai/menghabiskan dalam sekejap karena bisa dianggap sangat rakus, (11) tidak boleh 

mengambil lauk terlalu banyak biar tidak dianggap nggragas, (12) tidak boleh mengambil sisa 

makanan yang tidak dihabiskan di piring makan tuan rumah karena bisa dianggap nggragas, 

dan (13) tidak boleh benar-benar menolak makan jika sudah disiapkan tuan rumah. Berdasarkan 

ketidakboleh-ketidakbolehan di atas, aturan makan pun dalam masyarakat Jawa sangatlah 

banyak dan rumit. Namun intinya adalah tidak boleh “terlalu”, “eksplisit”, dan terkesan rakus.   

Pagi hari, aktivitas sarapan biasanya tidak terlalu esensial, namun sarapan tetap ada 

yang menjual mulai pukul 06.00. Di kota-kota besar, semisal Semarang atau Surakarta, 

makanan yang umumnya dijual adalah gudeg, sega kuning, sega liwet, bubur ayam, soto ayam, 

atau makanan khas daerah. Ciri utama masakan pagi di provinsi ini adalah pertama, makanan 

dominan mengandung karbohidrat dari nasi; kedua, aneka janganan, sega pecel, dan buah-

buahan segar ada yang menjual tapi kurang populer bagi penduduk asli Jawa Tengah; dan 

ketiga, rasa cenderung manis atau gurih.  

Makan jenis sayur-mayur matang yang dibumbui (janganan) atau tidak, misalnya gado-

gado, lotek, tahu gimbal, rujak, lotis, atau sega pecel dan semacamnya umumnya baru 

difavoritkan untuk dimakan siang hari. Selain “persayuran”, siang hari dirasa pas untuk 

menyantap masakan plus nasi atau lontong dengan porsi lebih ditambahi sambal yang lebih 

pedas. Bila sebelum menjelang malam sudah terasa lapar, sama seperti orang Indonesia pada 

umumnya, tersedia banyak jenis jajanan berat yang siap memanjakan lidah, misalnya aneka 

buah-buahan bakso, siomay, dan sebagainya. Tapi penjual soto pagi hari sudah jarang ada yang 

berjualan, kecuali di pasar atau warung permanen. Boleh dikatakan siang hingga sore adalah 

saatnya “we can eat anything we want to eat”. 

Malam adalah saatnya makan yang bersifat “kering”, tidak berkuah, tidak bersayur, 

porsinya sedang, dan tidak terlalu pedas meskipun memakai sambal. Makanan semacam sate 

(ayam, kambing), gudeg, sega liwet, sega ayam, magelangan, hingga “lamonganan” (sebutan 

untuk jenis makanan yang terdapat pada warung pecel lele, yang biasanya dijual oleh peraantau 

asal Lamongan—Jawa Timur). Makanan yang pantang dimakan pada malam hari orang Jawa 

Tengah umumnya aneka buah segar (kecuali durian), sayur-mayur matang, dan nasi kuning 

(tetapi sega gurih tetap dijual). Sementara itu, angkringan yang menjual sega kucing dan aneka 
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gorengan sangat banyak berjualan pada malam hari. Nama populer lain dari angkringan adalah 

hik, dengan tempat duduk yang berjarak relatif dekat antara penjual dan pembeli. Adapun 

minuman yang menjadi pelengkapnya sering diusahakan nasgitel (panas, legi, kental—kecuali 

kopi), dengan porsi sedang—bandingkan dengan Jawa Timur. 

4. Beberapa Pola Pikir Masyarakat Jawa Tengah 

Guna mengungkap pola pikir masyarakat Jawa Tengah, yang digunakan sebagai acuan 

adalah filosofi Jawa yang relevan dengan topik penelitian, dalam hal ini grafem <e>. Filosofi 

yang diambil ini berasal dari dua simbolisasi yang secara spesifik terdapat pada masyarakat 

Jawa, yakni blangkon dan unen-unen—yaitu peribahasa yang berisi nasihat atau kritik sosial 

bagi masyarakat Jawa.  

a. Filosofi blangkon: taat aturan, legawa di depan, nggrundel di belakang 

Blangkon adalah salah satu simbol terpenting yang dapat menjelaskan pola pikir masyarakat 

Jawa, dalam hal ini Jawa Tengah. Semacam kupluk khas Jawa yang difungsikan sebagai 

penutup kepala ini punya pakem baku yang jika pakemnya semakin dipenuhi, nilai blangkon 

dianggap semakin tinggi. Artinya, keindahan blangkon dapat dilihat dari pemenuhan 

kepakeman, misalnya harus terdapat 14—17 lipatan rapi kanan-kiri, kainnya harus selebar 

105x105cm dari batik tulis (bukan batik cap), dan bukan blangkon praktis pasaran. Oleh sebab 

itu, dibuatnya pun harus dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sehingga 

blangkon bisa dihargai mahal seperti halnya keris apabila memenuhi pakemnya. Bagi orang 

Jawa, blangkon adalah simbolisasi bahwa orang Jawa haruslah taat pada aturan seperti halnya 

pakemnya blangkon, bersikap baik pada semua orang yang disimbolkan dengan lebarnya kain, 

serta harus punya perasaan yang tulus sebagaimana disimbolkan dengan batik tulis. 

Bentuk blangkon ternyata juga difilosofiskan sedemikian rupa oleh orang Jawa. Jidat yang 

diblangkoni akan terlihat lebar. Ini menandakan bahwa orang Jawa pada umumnya orang yang 

mudah menerima orang lain. Contohnya, jika diajak berdiskusi, orang Jawa lebih suka 

mendengarkan dan tidak suka membantah atau memotong pembicaraan karena hal ini dianggap 

tidak sopan. Sikap menerima mitra bicara inilah yang membuat orang Jawa banyak diterima di 

daerah-daerah transmigran yang kebanyakan masyarakatnya cenderung kaku dalam 

berkomunikasi. Meskipun demikian, tidak berarti orang Jawa mau menerima semua yang 

dikatakan teman bicaranya. Kata “nggih” atau “iyo” yang berarti ‘iya’, misalnya, bagi orang 
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Jawa tidaklah selalu berarti “iya” dalam arti sebenarnya. Bisa jadi, itu hanya untuk 

menyenangkan mitra bicaranya. Contoh nyatanya adalah ketika “iya” dianggap sebagai setuju 

atau janji, mungkin ungkapan yang tepat untuk menggambarkannya adalah mung abang-abang 

lambe ‘hanya merah-merahnya bibir’ atau nggih nanging mboten kepanggih ‘(bilang) iya tapi 

tidak ditepati’. Jadi, bagian depan blangkon yang terlihat lebar dan terbuka menyimbolkan 

kehalusan, basa-basi, menyenangkan mitra tutur, dan keramahan yang luar biasa.  

Sementara itu, mondholan yang letaknya menonjol di belakang pada blangkon versi 

Yogyakarta (yang pada versi dulu adalah tempat ikatan kain atau gelungan rambut panjang) 

merepresentasikan karakter orang Jawa yang suka nggrundel, cenderung implisit dalam 

bertindak tutur, sebisa mungkin tidak membuka aib mitra tuturnya, dan menyimpan perasaan di 

belakang. Pada versi Surakarta, belakang blangkon tidak terlalu menonjol, biasanya hanya 

berupa dua pucuk helai kanan dan kiri yang ditalikan menyimbolkan kalimat syahadat. Adapun 

di Jawa Timur blangkon kurang populer dan hanya ada di upacara-upacara pernikahan saja. 

Jadi, dalam kaitannya dengan pola pikir, blangkon mencirikan masyarakat Jawa, 

terutama Jawa Tengah yang cenderung semeleh ‘murah senyum’ dan terkesan menghindari 

pertengkaran dengan mitra tuturnya.   

b. Berada di tengah-tengah: senantiasa menghindari konfrontasi 

Jika filosofi blangkon dikaitkan dengan falsafah Jawa, orang Jawa Tengah umumnya 

bertipe penghindar masalah alias tidak mau cari masalah atau jadi masalah. Ini sesuai dengan 

salah satu filosofi mereka: Rukun agawe santosa, kerah agawe bubrah ‘rukun membuat hidup 

jadi sentosa, bertengkar membuat hidup berantakan’. Dengan kata lain, orang Jawa memilih 

hidup yang kalis ing reh haru-hara ‘terhindar dari masalah’ daripada memperselisihkan atau 

mencari masalah dengan orang lain.  

Daripada menantang orang lain, orang Jawa lebih memilih sabar dengan falsafah Sura 

Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti yang artinya ‘segala sifat picik, keras hati, atau 

angkara murka hanya bisa dikalahkan oleh sikap bijak, lembut, dan sabar’. Falsafah tersebut 

dikuatkan pula dengan falsafah lain, yakni Ngeluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, 

Sekti Tanpa Aji-aji, Sugih Tanpa Bandha yang artinya ‘berjuang tanpa massa, menang tanpa 

merendahkan, sakti/kuat atau berwibawa tanpa kekuasaan, kekuatan, kekayaan, atau keturunan, 
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serta kaya tanpa materi’ dan aja adigang adigung adiguna ‘jangan mengandalkan kekuatan, 

kekuasaan, dan kepandaian’.  

Sikap enggan berkonfrontasi, apalagi secara terbuka, ini dikuatkan pula dengan 

ungkapan bijak saat terjadi perselisihan: sing waras ngalah ‘yang tidak gila (seharusnya yang) 

mengalah’. Selain enggan berkonfrontasi, ada pula pitutur lain yang tidak hanya enggan 

melainkan juga mencegah terjadinya konfrontasi, yakini aja kuminter mundak keblinger, aja 

cidra mundak cilaka ‘jangan merasa pintar agar tidak salah arah, jangan suka curang agar tidak 

celaka’. Memang pada kenyataannya orang Jawa kurang menyukai orang yang suka pamer 

kepintaran dan senang berbuat curang.  

Ungkapan Jawa yang juga umum digunakan adalah nrimo ing pandum yang bermakna 

‘menerima segala pemberian tanpa menuntut atau berharap yang lain’. Ungkapan ini sebagian 

memaknainya dengan pasrah tanpa menuntut yang tidak-tidak, tidak pamrih, dan tidak berbuat 

apa-apa untuk mengubah keadaan/nasib, sebagian pula memaknainya dengan ‘tawakal’. 

Adapun ungkapan ini berkebalikan dengan ungkapan semacam aku ora trimo ‘aku tidak bisa 

menerima (keadaan/kekecewaan ini)’, yang bernuansa menuntut keadilan dan menunjukkan 

kekecewaan. Kuncinya adalah pada kata trimo/nrimo yang menentukan mau berkonfrontasi 

atau tidak. 

Ungkapan ngunu ya ngunu tur ya ojo ngunu ‘begitu ya begitu tapi ya jangan begitu‘ 

bermakna lebih bias karena sangat pragmatis kasuistis sehingga bisa diartikan macam-macam. 

Kebiasannya setara dengan ungkapan anu dan nganu. Arti dari ungkapan ngunu ya ngunu tapi 

ya ojo ngunu sebenarnya adalah ajakan agar tidak bersikap berlebihan atau keterlaluan dalam 

segala hal, terutama jika melakukan perbuatan yang kurang baik. Namun, intinya adalah 

bersikap di tengah-tengah.   

Kalimat Ki Hadjar Dewantara yang kini dijadikan inspirasi filosofi Jawa, bahkan 

nasional menyatakan Ing ngarsa sung tuladha, ing madya bangun karsa ‘yang di depan (yaitu 

pemimpin) harus mampu diteladani, berada di tengah membangun niat’. Artinya, Ki Hadjar 

lebih menyukai berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan atau ke kiri. Dengan demikian, 

ungkapan tersebut menandakan bahwa berada di tengah-tengah dirasakan sangat perlu oleh 

orang Jawa guna membangun atau melakukan yang telah diniati atau mewujudkan kemauan. 

c. Tidak ekspresif 
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Yang juga menarik adalah konsep sabar dalam masyarakat Jawa Tengah yang secara 

pragmatis tidak berarti nrimo ‘pasrah’ saja, melainkan berarti ngampet ‘menahan’ perasaan 

sedih atau marah. Akibatnya, ada ungkapan populer masa kini: sabar ki ono watese ‘sabar itu 

ada batasnya’. Maka sebenarnya kesabaran masyarakat Jawa sebenarnya bukan sabar dalam arti 

sebenarnya, melainkan menahan diri agar tidak marah atau sedih. Menurut penuturan salah satu 

narasumber, dengan penahanan perasaan marah dan sedih ini diharapkan lama-lama kedua 

perasaan tersebut akan hilang secara perlahan sehingga luapan ekspresi marah atau sedih tidak 

meluap-luap atau meledak-ledak, yang keduanya dapat memicu konfrontasi dengan orang lain. 

Inilah sebabnya orang Jawa cenderung menghindari pembicaraan mengenai hal-hal yang terkait 

perasaan terutama kesedihan atau kemarahan dirinya kepada orang lain. Kepada orang lain, 

mereka tidak terlalu ekspresif. Ungkapan aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman 

‘jangan gampang heran, jangan gampang menyesal, jangan gampang kaget, jangan gampang 

manja’ juga merupakan nasehat agar tidak ekspresif.  

Ungkapan populer alon-alon waton kelakon ‘pelan-pelan asalkan dilakukan’ sejatinya 

tidak berarti orang Jawa lambat, tetapi lebih kepada sikap eling lan waspodo ‘ingat (kepada 

Tuhan) dan waspada’ dalam segala urusan.  

  

5. Relasi antara budaya makanan, pola pikir dan penggunaan grafem<e> terhadap 

penamaan makanan tradisonal di Jawa Tengah 

Satu dari dua hipotesis terkenal Sapir-Whorf adalah bahwa perbedaan bahasa umumnya sejajar 

dengan perbedaan kognitif atau disebut dengan linguistic determinism (determinasi bahasa). 

Artinya: bentuk, struktur, dan sistem dalam bahasa (pertama) turut mempengaruhi cara berpikir 

manusia. Hipotesis kedua yang digunakan sebagai alat bantu analisis adalah linguistic relativity 

(relativitas bahasa). Yang dimaksud dengan relativitas bahasa adalah cara pandang masyarakat 

pemakai bahasa terhadap realitas dunia dipengaruhi oleh bahasa. Sebagaimana yang diketahui 

bersama, tidak ada satu pun bahasa yang dapat dikatakan sempurna. Semua bahasa pada dasarnya 

sama. Bahasa X baik untuk masyarakat X dan bahasa Y baik untuk masyarakat Y dan masyarakat 

X menggunakan mental leksikon bahasa X sebagai jendelanya untuk melihat dunia, begitu pula 

masyarakat Y yang menggunakan cara berpikir bahasa Y untuk melihat dunia ini. Ini disebabkan 

kebutuhan simbol-simbol kehidupannya telah tersedia dalam bahasa masing-masing X dan Y 

sehingga masyarakat X berpikir dengan mental bahasa X dan masyarakat Y dengan bahasa Y, 
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misalnya bahasa Jawa baik untuk orang Jawa sebab dalam bahasa Jawa telah terkandung semua hal 

yang dibutuhkan untuk orang Jawa dan masyarakat Jawa memandang segala sesuatu di dunia ini 

menggunakan sudut pandang bahasanya. 

Perhatikan kemungkinan pelafalan grafem <e> dengan peta vokal di bawah ini.  

 

Gambar 1 Peta Vokal 

Sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, peta vokal dari [e], [\], dan [Ɛ] terletak di tengah, 

dengan [e] terletak di tengah-depan-madya-atas dan [Ɛ] pada tengah-depan-madya-bawah, 

sementara [\] terletak di tengah-tengah-madya-tengah. Demikianlah, dapat dianggap bahwa semua 

grafem <e> yang dilafalkan akan terletak  di tengah.  

Jika dihubungkan dengan karakter masyarakat Jawa, ternyata ada kesejajaran antara nama 

makanan yang mengandung grafem <e> dan pola pikir masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah, 

yakni keduanya terletak di tengah. Ki Hadjar Dewantara meyakini bahwa berada di tengah adalah 

hal baik dan filosofi ini sering dijumpai dalam buku-buku pelajaran. Jadi, realisasi verbal grafem 

<e> merupakan sebagai vokal tengah, sedangkan masyarakat Jawa lebih suka memilih berada di 

tengah-tengah; keduanya dapat disebut sejajar. Vokal tengahan umumnya sangat mudah diucapkan, 

bayi yang baru belajar bicara pun lebih mudah mengucapkan jenis vokal semi- ini—terutama [e] 

yang semi-tertutup dan [Ɛ] yang semi-terbuka serta [\] yang di antara kedua semi- itu—daripada [i] 
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yang tinggi-depan dan [o] yang tinggi-belakang dan berada di atas, ataupun pula vokal [a] yang 

cenderung rendah. 

Dalam hal rasa makanan masakan masyarakat Jawa Tengah cenderung lebih manis. Manisnya 

makanan juga ada kemungkinan terkait erat dengan karakter masyarakat Jawa Tengah yang 

memilih untuk berbaik hati, berbicara sopan santun, dan mengindari konflik dengan siapa pun. 

Intinya, bersikap manis. Dengan kata lain, ada kemungkinan rasa manis inilah yang menuntun 

masyarakat Jawa Tengah untuk bersikap “manis” (dalam arti kias) dalam hidupnya. Atau justru 

sebaliknya, karena rasa manis yang menjadi kegemaran mereka, secara kognitif mereka jadi 

memilih bersikap manis. Vokal-vokal yang bergrafem <e> pun karena dalam peta vokal terletak di 

tengah, vokal-vokal ini cukup mudah diucapkan, tidak semudah [a] yang sangat terbuka, tidak 

butuh banyak tenaga seperti [i], dan tidak sebulat [o]. 

Dalam konsep onomatope bahasa Jawa, dikenali adanya unsur rasa bunyi, salah satunya pada 

vokal. Sebagai contoh, bunyi tis tis tis berarti air menetes sedikit dan kecil-kecil per tetes; ungkapan 

tes tes tes berarti air menetes lebih banyak dan lebih intens daripada tis tis tis; sedangkan tos tos tos 

diasumsikan air menetes sangat deras dan banyak sehingga dapat dikatakan bahwa ketiganya 

berasosiasi dengan ukuran volume. Bunyi tis pada air juga sejajar nuansanya dengan kata-kata 

volume kecil lain seperti mentis ‘kecil’ atau mlintis-mlintis ‘cacar/jerawat/biang keringat kecil-

kecil’. Oleh sebab itu, [i] yang terletak di bagian atas-depan peta vokal dianggap merepresentasikan 

bentuk yang kecil; [e] tengah-depan-atas semi-tertutup dan [Ɛ] tengah-depan-bawah semiterbuka, 

sedangkan [\] terletak persis di tengah, baik dalam posisi bunyi maupun posisi lidah, termasuk di 

antaranya posisi tepat di antara semitertutup dan semiterbuka, dan ini merepresentasikan arti 

menengah dan mudah; sedangkan [o] yang terletak di tengah-belakang-atas semitertutup dan [ø] 

yang tengah-belakang-bawah semitertutup diasosiasikan sebagai sesuatu yang besar; [a] yang 

berada posisi paling bawah dan paling mudah diucapkan umumnya berasosiasi dengan unsur netral. 

Dengan demikian, bunyi yang direpresentasikan oleh grafem <e> memang bunyi menengah, tidak 

terlalu tertutup juga tidak terlalu terbuka karena termasuk bunyi semi-, sedangkan perbedaan ketiga 

realisasi hanyalah pada letak bunyi dan tertutup-terbukanya saja. 

Dari data yang dikumpulkan, makanan yang mengandung grafem <e> ini bentuknya tidak ada 

yang besar seperti umumnya makanan Jawa lainnya.  Sebagai vokal semi-, yaitu setengah 

membuka mulut, mengindikasikan makanan yang dimakan bentuknya tidak terlampau besar 

sehingga pas masuk mulut, misalnya onde-onde, tempe, kerupuk, atau dalam versi yang lebih kecil 
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adalah keripik—namun yang benar-benar kecil tidak ada. Makanan yang bentuknya kecil jarang 

yang menggunakan grafem ini, misalnya marning, sedangkan makanan yang bentuknya besar juga 

jarang, misalnya karak/intip.  

Terkait kemudahan pengucapan dengan vokal-vokal tengahan yang bersifat semi- terbuka, ada 

kemungkinan juga menyebabkan vokal ini sangat produktif dalam enkoding pembentukan nama-

nama makanan tradisional Jawa Tengah. Sebagai contoh, bunyi klaster awal pada nama makanan 

srabi dan klepon  akan lebih mudah diucapkan dan memperjelas informasi jika dibantu vokal [\] 

pada tengah klasternya sehingga menjadi serabi dan kelepon. Jadi, grafem <e> dipakai sebagai 

salah satu unsur nama makanan sebab mempunyai nuansa “tengahan”, sebab bentuk makanan dan 

bentuk vokal pun “kelas menengah”.  
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Bab V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dalam hal klasifikasi nama makan bergrafem <e> ternyata terdistribusi merata ke semua fonem 

bunyinya. Distribusi fonem pun beragam sehingga tidak ada pembahasan spesifik dalam analisis di Bab 

IV. Ada tiga jenis bentuk nama makanan yang bergrafem <e>, yakni kata utuh, kata berimbuhan, kata 

bereduplikasi, dan yang berbentuk frasal atau kata majemuk. Pada bagian nama makanan berupa kata 

yang utuh terdapat tiga subbagian, yakni kata yang bergrafem <e> secara asali, kata yang berakhifonem 

[e] karena situasi lingual, serta kata berklaster yang biasanya disisipi fonem [\] secara opsional (tidak 

harus hadir). 

Dalam hal penciptaan nama, dikembalikan lagi ke pernyataan Hockett tentang produktivitas dan 

dualitas. Produktivitas dikaitkan dengan kebisaan penutur bahasa dapat secara bebas menciptakan 

(coined) kata; dalam hal ini nama-nama makanan tradisional Jawa lebih bersifat tiruan bunyi 

dibandingkan arbitrer. Warna-warna unsur fonosemantik yang sifatnya anomatopis cukup menonjol. 

Artinya, meskipun kata dibentuk secara bebas, kebebasannya ini pun ternyata mempertimbangkan 

asosiasi makna pada fonem. Simpulan ini sudah turut mempertimbangkan bahwa banyak sekali nama 

yang dibentuk sekenanya, namun tetap saja ada banyak unsur vokal maupun konsonan yang berasosiasi 

dengan bunyi tertentu, misalnya bunyi akhir [-\m] yang mencirikan asosiasi mingkem ‘diam’ sebagai 

cara makannya dan cenderung lunak, misalnya apem, bayem, arem-arem, atau asem-asem, pada 

penciptaan kata yang mempertimbangkan aspek lingual dan antropolinguistis ini. Sementara itu pada 

enkodingnya, ditemukan tujuh cara makanan tradisional Jawa dinamai.  

Adapun hubungan/relasi antara budaya, pola pikir, dan penggunaan grafem <e> pada nama-

nama makanan tradisional berujung pada simpulan konsep tengah; berikut eksplanasinya. Masyarakat 

Jawa dalam banyak sekali hal senantiasa memilih berada di tengah-tengah. Tak heran, berkat cara 

berpikir demikian dikenal sebagai masyarakat yang dapat masuk, membaur, dan menyatu dengan 

masyarakat mana saja dalam percaturan suku-suku setanah air maupun antarbangsa di dunia. Dalam hal 
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nama makanan, cara makan, karakter makanan, hingga falsafah hidup pun masyarakat Jawa gemar 

memilih yang tengah. Grafem <e> dalam nama makanan letaknya dalam peta vokal ada di tengah, cara 

makan memperhitungkan betul letak kesopanan hingga bisa diterima di tengah para tamu terhormat, 

karakter makanan yang manis cenderung bisa diterima semua kalangan, dan falsafah hidup pun seolah-

olah selalu memilih jalan tengah, ndak neko-neko.  

Analisis pada Bab IV Subbab 3.3, dapat disimpulkan dengan bagan di bawah ini. 

 

Berdasarkan bagan di atas, konsep “tengah” merupakan inti yang menghubungkan ketiga hal 

lainnya. Grafem <e> merupakan bentuk tulis vokal tengah, pola pikir juga selalu mencari jalan tengah, 

demikian juga karakter makanan yang digemari adalah yang tidak bikin sakit perut, yakni makanan 

manis, yang hampir selalu bisa diterima oleh perut sebab tidak asam maupun basa. Jadi, inti dari relasi 

nama makanan yang menggunakan grafem <e>, karakter makanan, serta pola pikir masyarakat Jawa 

Tengah adalah konsep “jalan tengah” atau menengah. Seluruhnya diilustrasikan dengan bagan yang di 

tengahnya ada pegangan hidup yang bermakna ‘tengah’. Dari sifat “ketengahan” masyarakat Jawa 

Tengah dalam budaya, pola pikir, dan bahkan dalam hal bahasa inilah pada akhirnya dapat memberikan 

gambaran pada kajian lain yang berhubungan dengan objek-objek ini.  

 

B. Saran 

Penelitian ini dapat dikatakan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu dan 

kesempatan, perbedaan cara analisis antarpeneliti, luasnya area Jawa Tengah yang tidak terkover 

pendanaannya, serta daya analisis yang masih terbatas. Oleh karena itu, beberapa saran di bawah ini 

dapat dijadikan masukan bagi penelitian masa mendatang. 

konsep 
"tengah" 

nama  
makanan 

pola pikir 
karakter 
makanan 
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1. Secara teoretis penelitian ini masih bersifat tentatif karena menyesuaikan dengan objek 

kajiannya meskipun objektivitas dipegang teguh sehingga disarankan agar penelitian 

selanjutnya berada dalam bingkai linguistik kognitif atau yang sejalan dengan hipotesis Saphir-

Whorf, 

2. Masih terbukanya peluang meneruskan, mengembangkan, atau bahkan mengantitesis hasil 

penelitian ini, yakni dengan meningkatkan luasnya subjek dan objek kajian; 

3. Tinjauan pustaka masih terbatas, belum sampai menelusuri teks-teks lama ataupun kajian-kajian 

yang tersimpan di beberapa perpustakaan yang jauh dari Semarang.  Oleh sebab itu, diharapkan 

pendanaan dari lembaga yang berwenang dapat menutupi kekurangan ini karena dalam jangka 

panjang UPGRIS mempunyai mimpi menjadi world class research university sehingga skala 

penelitian harus terus diperluas. 

Demikian yang dapat disampaikan. Kritik dan saran yang membangun sungguh diharapkan demi 

perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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