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Abstract
The language is a product of the development of a culture that has the strength and
uniqueness realized in the lexicon. The development of Sundanese repertoire   was
determined by time and the social situation in West Java. It is evident in the naming of
places and streets that are associated with sociohistorical factors and geographic
activities. This study aims to describe (a) the toponym in West particularly the lexicon of
sensation verbs of sight; (b) the meaning of the toponym forming; (c) the relation of
meaning based on its meaning components, and (d) the relationship between the lexicon of
sensation verbs of sight in West Java Toponyms and the socio-cultural factors in West Java
community. In addition, the purpose of this study was to explore a number of lexeme
expressing the sensation verbs of sight ‘lihat’ in Sundanese. The number of lexeme
contributes to the vocabulary of the branch of the Austronesian language family.
Sundanese has 34 sensation verbs of sight tenjo/nenjo, tempo/nempo, sawang/nyawang,
pelong/melong, neuleu, ningal, ngintip, noong; whereas, Indonesian has lihat with the
components of intip, intai, and pandang. The data were collected from respondents,
Sundanese dictionary, some tabloids, magazines, internet, and the monograph of Bandung
city.

Key words:  The Lexicon of Activity in the Eyes, the Sundanese Language, Toponym in
West of Javanesse, Ethnosemantics Study

PENDAHULUAN
Jika berbicara tentang aktivitas mata dalam bahasa Sunda, tidak terlepas dari pembicaraan
tentang kegiatan manusia sehari-hari terutama yang melibatkan mata. Chaer (1994)
mengemukakan bahwa banyaknya unsur leksikal dalam suatu medan makna antara bahasa yang
satu dan bahasa yang lain tidak sama jumlahnya karena hal tersebut berkaitan erat dengan
sistem budaya masyarakat pemilik bahasa itu. Melalui bahasa, manusia tidak hanya
mengekspresikan pikirannya, tetapi juga dapat mengonseptualisasikan dan menafsirkan dunia
yang melingkupinya. Kajian bahasa, khususnya etnolinguistik, berkompeten terhadap kajian
keberadaan manusia sebagai pemilik bahasa (Mahsun, 2005:81). Untuk menguak perilaku
kultural suatu masyarakat, dapat dilakukan berbagai cara, di antaranya melalui kajian terhadap
terminologi tertentu yang terdapat dalam bahasa yang digunakan masyarakat tersebut. Hal itu
disebabkan bahasa merupakan hasil kebudayaan yang dapat menggambarkan hasil kebudayaan
masyarakat tuturnya. Kekayaan dan kekhasan kebudayaan akan tercermin di dalam leksikonnya
sehingga leksikon suatu bahasa dapat mencerminkan masyarakatnya. Kajian suatu bahasa dan
maknanya akan memungkinkan diketahuinya cara pandang terhadap kenyataan yang ada di
kalangan pendukung atau pemakai suatu bahasa.

Penggunaan evidensi (bukti) kebahasaan untuk menguak perilaku penuturnya sangatlah
dimungkinkan karena struktur bahasa, seperti dinyatakan Sapir-Whorf dan dirumuskan kembali
oleh Clark dan Clark (bandingkan dengan Whorf 1966 dan Clark dan Clark 1977), mempunyai
pengaruh terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, cara manusia memandang makna
kehidupan terekam dalam struktur bahasanya, di samping terekam dalam mitos, syair-syair
kepahlawanan, atau sistem hukum tradisional (Soedjatmoko, 1994).

Berkaitan dengan budaya masyarakat Sunda di Jawa Barat, kajian ini sangat beralasan
untuk dilakukan mengingat bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang di dalamnya
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terwadahi unsur-unsur kebudayaan lainnya. Melalui bahasa sebagian besar pengetahuan
diperoleh, disimpan, dirumuskan kembali, dan digunakan (Nababan, 1992). Bahasa juga
merupakan produk perkembangan sebuah budaya yang memiliki kekuatan dan keunikan yang
diwujudkan di dalam leksikon. Dalam bahasa Sunda dikenal berbagai leksikon, contohnya
leksikon aktivitas yang berhubungan dengan indera mata yang terdapat dalam khazanah
kosakata bahasa Sunda. Perkembangan zaman dan situasi sosial masyarakat di Jawa Barat
berdampak pada perkembangan leksikon bahasa Sunda.

Menurut Husen (1980), bahasa Sunda mengalami perubahan setelah Perang Dunia II
dan setelah Perang Kemerdekaan Indonesia. Dalam hal kosakata, bahasa Sunda mendapat
pengaruh dari bahasa Indonesia dan bahasa asing; pengaruh itu terutama terlihat dalam istilah
ilmu dan teknologi yang digunakan dalam berbagai pemakaian bahasa Sunda, baik dalam
bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Penelitian mengenai bahasa Sunda telah dilakukan
oleh beberapa ahli bahasa, misalnya, morfologi bahasa Sunda dilakukan oleh Prawirasumantri
(1979) dan Sutawijaya (1980), sintaksis bahasa Sunda oleh Hardjasudjana (1977), dan kosakata
bahasa Sunda oleh Husen (1980), sedangkan kajian semantis bahasa Sunda--khususnya kajian
medan makna--sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan. Sebagai gambaran verba
aktivitas yang dilakukan organ mata/indera penglihatan manusia dalam bahasa Sunda dapat
diwujudkan dalam beberapa leksikon, misalnya, tenjo (nenjo), sawang (nyawang), pelong
(melong), tempo (nempo), dan jeleu (neuleu).

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mendeskripsikan toponim bahasa Sunda di Jawa Barat
yang mengandung verba aktivitas mata beserta kata yang mengikutinya; (b) makna pembentuk
toponim tersebut; (c) relasi makna berdasarkan komponen maknanya; dan (d) hubungan
toponim yang mengandung verba aktivitas mata dengan faktor sosial budaya masyarakat di
Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan
sejumlah leksem pengungkap makna ‘aktivitas pancaindera mata’ bahasa Sunda. Dengan
diketahuinya sejumlah leksem itu, kekayaan kosakata bahasa Sunda dapat diungkapkan
sehingga bermanfaat untuk menambah wawasan kekayaan kosakata bahasa-bahasa serumpun,
bahasa Austronesia.

Sehubungan dengan itu, kajian ini menggunakan evidensi dalam bahasa Sunda untuk
menyoroti perilaku komunal masyarakat pemakainya, khususnya yang berhubungan dengan
konsep hakikat pandangan masyarakat tersebut terhadap keberadaannya dalam menyatakan
konsep tentang aktivitas mata (indera penglihatan).

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penganalisisan data adalah metode deskriptif kualitatif. Metode
deskriptif, yaitu metode berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup
pada pengguna-penggunanya. Metode deskriptif ini dipakai untuk memaparkan hasil temuan
yang diperoleh dalam penelitian berupa penggambaran nama tempat secara sistematis dan
faktual berdasarkan data yang dikumpulkan. Langkah kerja yang dilakukan dalam pengumpulan
data ialah (1) pendataan toponim yang mengandung morfem aktivitas indera mata dari berbagai
sumber, (2) pencarian makna dari kamus dan sumber lain, (3) pengumpulan  informasi
mengenai makna aktivitas mata dalam bahasa Sunda yang terdapat dalam toponim tersebut dari
tokoh masyarakat, terutama untuk nama yang terasa asing.

Pendeskripsian dan penganalisisan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik
penandaan komponen makna dan/atau penggambaran dalam sebuah tabel dari leksem-leksem
yang memiliki komponen makna bersama. Dengan tabel itu dapat ditemukan komponen makna
spesifik. Kemudian, langkah yang terakhir ialah penyajian dalam glos (keterbacaan makna).
Penyusunan glos ini sebagai tahap penyusunan makna untuk menjadi lema/entri kamus.

Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari sumber tulisan berupa kamus
berbahasa Sunda, yaitu (a) Kamus Bahasa Sunda-Bahasa Indonesia (Sumantri dkk., 1994);  (b)
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Kamus Dwibahasa Indonesia-Sunda (Umsari, 2001); (c) Kamus Bahasa Sunda Buhun (Elis
Suryani S.N. dan A. Marzuki, 2005); (c) Kamus Bahasa Sunda Kuno Indonesia (Suryani, Elis,
N.S. dan Undang Ahmad Darsa, 2003); (d) Kamus Umum Basa Sunda (diperoleh dari buku
Kantor Pos dan Giro), dan (e) sumber data lisan (diperoleh dari surat kabar, tabloid, majalah,
internet, dan juga monografi Kota Bandung yang memuat informasi yang diperlukan). Data
diambil dengan teknik pencatatan dan pengartuan.

TEORI LANDASAN

Toponim
Penamaan tempat di Jawa Barat tidak pernah terlepas dari berbagai aspek atau berbagai
fenomena geografi yang hadir di balik nama tempat tersebut, karena pemberian nama tempat itu
tentunya berdasarkan pengalaman dan pertimbangan dari manusia itu sendiri. Ada dua
pengalam yang dipertimbangkan untuk nama tempat itu. Pertama, pertimbangan yang dihasilkan
oleh proses-proses alam dan nama dari hasil rekayasa manusia. Kedua, pemberian nama tempat
mungkin didasarkan pada gagasan, harapan, cita-cita, dan citra rasa manusia terhadap tempat
tersebut agar sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di samping itu, juga ada yang didasarkan
sesuai dengan ciri atau sifat yang telah diberikan oleh alam itu sendiri (Given). Fenomena-
fenomena yang spesifik atau domianan biasanya terpilih menjadi nama tempat di mana
fenomena itu hadir atau pernah hadir di tempat tersebut.

Nama merupakan kata yang menjadi label bagi setiap makhluk, benda, aktivitas, dan
peristiwa di dunia ini dan nama muncul dalam kehidupan manusia yang kompleks dan beragam.
Ketika seorang anak manusia lahir, properti yang pertama diberikan ialah nama diri (antoponim)
karena dengan nama itu mulailah terbangun suatu jaringan komunikasi. Ketika mendiami suatu
wilayah, manusia cenderung memberi nama pada semua unsur geografi, seperti nama sungai,
gunung, lembah, pulau, teluk, laut, atau selat yang berada di wilayahnya atau yang terlihat dari
wilayahnya. Bahkan, manusia juga cenderung memberi nama pada daerah yang ditempatinya,
seperti nama permukiman, nama desa, nama kampung, nama hutan, nama nagari, sampai nama
kota. Tujuan pemberian nama pada unsur geografis itu ialah untuk diidentifikasi, dijadikan
patokan, atau dijadikan sebagai sarana komunikasi antarsesama manusia. Oleh karena itu, nama-
nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah permukinan manusia. Nama unsur geografi
atau nama geografis disebut toponim. Subbidang ilmu yang menyelidiki nama tempat disebut
toponimi. Dalam Kridalaksana (1982:170) dijelaskan bahwa toponimi merupakan cabang
onomastika yang menyelidiki nama tempat. Onomastika merupakan penyelidikan tentang asal
usul bentuk dan makna, nama diri, terutama nama orang dan tempat. Cabang lain onomastika
ialah antroponimi, yaitu yang menyelidiki nama orang (Kridalaksana, 1982:116).

Etnolinguistik
Ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya di Amerika dinamakan antropologi
linguistik (dengan variannya linguistik antropologi) dan dipelopori oleh Franz Boas, sedangkan
di Eropa dipakai istilah etnolinguistik (Duranti,1997:1--2). Di Indonesia dikenal juga istilah
linguistik budaya (Riana, 2003:8). Pada dasarnya antropologi linguistik, linguistik antropologi,
etnolinguistik, atau linguistik budaya secara umum memiliki kesamaan (Duranti, 1997:9 dan
Crystal, 1985:20). Jika terdapat perbedaan, itu hanyalah masalah sudut pandang. Melalui
pendekatan antropologi linguistik, dapat dicermati apa yang dilakukan orang dengan bahasa dan
ujaran-ujaran yang diproduksi, diam, dan gestures yang dihubungkan dengan konteks
pemunculannya (Riana, 2003:8).

Malinowski dalam Halliday (1978:4) mengemukakan bahwa melalui antropolingistik
kita dapat menelusuri bagaimana bentuk-bentuk linguistik dipengaruhi oleh aspek budaya,
sosial, mental, dan psikologis, apa hakikat sebenarnya dari bentuk dan makna serta bagaimana
hubungan keduanya. Frans Boas merupakan salah seorang yang juga berkontribusi dalam
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pengembangan antropologi linguistik. Gagasannya sangat berpengaruh terhadap Sapir dan
Whorf sehingga melahirkan konsep relativitas bahasa. Menurut Boas, bahasa tidak dapat
dipisahkan dari fakta sosial budaya masyarakat pendukungnya. Salah satu kontribusi Sapir,
dalam Foley (1997:49), yang sangat terkenal adalah analisis terhadap kosakata suatu bahasa
sangat penting untuk menguak lingkungan fisik dan sosial di mana penutur suatu bahasa
bermukim. Alwasilah (1990:80--81) menyatakan bahwa pada pokoknya gagasan Whorf ialah
pandangan kita akan dunia, cara kita mengategorikan pengalaman dan mengonseptualisasi
lingkungan kita secara efektif ditentukan oleh bahasa kita. Pandangan ini dipengaruhi oleh Sapir
yang menyatakan bahwa manusia tidak hidup sendirian dalam dunia nyata, tidak pula dalam
dunia kegiatan sosial. Akan tetapi, sesungguhnya manusia ada dalam kekuasaan bahasa tertentu
yang telah menjadi alat untuk bereksprsi bagi masyarakatnya.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang sangat
erat antara bahasa dan budaya. Pendapat yang spesifik mengenai bahasa dan budaya, khususnya
nama, dinyatakan oleh Djajasudarma (1993:30) yang menyatakan bahwa studi bahasa pada
dasarnya merupakan peristiwa budaya. Melalui bahasa, manusia menunjuk dunianya. Dunia
penuh dengan nama dan manusia tidak hanya memberikan nama pada sesuatu, tetapi juga
makna. Sibarani (2006:12) memerinci hal-hal yang diamati dalam antropolinguistik, yaitu (1)
menganalisis istilah-istilah budaya dan ungkapan, (2) menganalisis proses penamaan, (3)
menganalisis kesopansantunan, (4) menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa, (5)
menganalisis etnisitas dari sudut pandang bahasa, dan (6) menganalisis cara berpikir melalui
strukur bahasa.

Komponen Semantik
Analisis semantik merupakan hal penting untuk dilakukan karena dapat menyumbangkan hal-
hal yang menarik, khususnya jika dilihat dalam kaitannya dengan aspek kultural masyarakat
pemakainya. Pada kesempatan ini akan dibahas leksikon yang menyatakan aktivitas pancaindera
mata dalam bahasa Sunda. Leksikon pengungkap aktivitas pancaindera itu berkategori verba
yang tercakupi dalam sebuah medan makna (semantic field). Kridalaksana (2001) mengatakan
bahwa medan makna merupakan bagian dari bidang kehidupan atau realitas dalam alam semesta
tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan.
Sebagai contoh kata tempo ‘lihat’ memiliki anggota leksem sawang ‘pandang’, ngintip ‘intip’,
ngincer ‘intai’, toong ‘intai (bisa lewat lubang pintu)’ dengan makna variasi lingkup
pemakaiannya; sedangkan dalam bahasa Indonesia (kemungkinan juga Melayu) aktivitas
‘melihat’ dinyatakan dengan leksem lihat (yang memiliki anggota intip, intai, pandang).

Penelitian ini merupakan kajian bidang semantik (linguistik) dan etnologi sehingga
dimasukkan ke dalam penelitian etnolinguistik. Sebagai landasan kerja digunakan teori yang
berkaitan dengan analisis komponen leksikal seperti yang dikemukakan oleh Nida (1975) dalam
Componential Analysis of Meaning. Selain itu, digunakan pula beberapa teori pelengkap dari
Lehrer (1974), Kridalaksana (2001), Tampubolon (1979), dan Aminuddin (1988).

Menurut Nida (1975:32), makna sebuah kata dapat diidentifikasi berdasar kontras
dengan makna kata yang lain. Larson (1984) yang diterjemahkan oleh Kancanawati (1989:83)
menyebutkan bahwa makna sebuah unsur leksikal dapat ditemukan dengan mempelajari unsur
itu dalam kontras dengan unsur yang lain yang mempunyai hubungan dekat, misalnya dengan
mengelompokkan unsur-unsur itu. Dengan itu, dapat digambarkan komponen makna bersama
(shared meaning) dan komponen makna kontrastifnya. Seperti dikatakan Leech (1974:8) bahwa
makna dapat ditemukan melalui pengelompokkan dan kontras. Dalam teori semantik dikenal
beberapa relasi semantik, di antaranya relasi sinonimi, antonimi, hiponimi. Kaitannya dengan
makalah ini, analisis relasi makna yang dibahas ialah relasi hiponimi yang juga disebut dengan
relasi inklusi.
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RELASI MAKNA BERDASARKAN KOMPONEN MAKNA

Leksikon Pengungkap Makna ‘Aktivitas Mata’ Bahasa Sunda
Berdasarkan analisis komponen makna leksikon-leksikon yang berkonsep ‘aktivitas indera
mata’ dalam bahasa Sunda dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Aktivitas Mata yang Berkomponen makna ‘Bersasaran’
Leksikon yang mengungkapkan makna aktivitas mata dengan komponen makna ‘bersasaran’
dipilah menjadi dua, yaitu (a) bersasaran yang disengaja dan (b) bersasaran yang tidak
disengaja.

(a) Aktivitas Mata Berkomponen Makna ‘Bersasaran + Disengaja’
Leksikon yang mengungkapkan ‘aktivitas mata’ dengan kmponen makna ‘bersasaran yang
disengaja’ berjumlah 21. Klasifikasi leksikon tersebut tampak dalam tabel berikut ini.

No. Komponen Pembeda Leksem Anggota
1. melihat secara umum tonton, tempo, tenjo, sawang
2. melihat dengan cermat taliti (nitenan), telek, awas, pelong,

tempo, sipit (nyipitkeun mata), pariksa
3. melihat dengan sembunyi intip, incer, meleng, impleng,

toropong, keker, toong
4. melihat dan hadir longok/layad, tenjo, saksi/nyaksian

(b) Aktivitas Mata Berkomponen Makna ‘Bersasaran + Tak Disengaja’
Leksem-leksem yang berada dalam medan makna pengungkap aktivitas mata yang
berkomponen makna ‘bersasaran tidak disengaja’ berjumlah 6. Keenam leksem itu dapat dilihat
dalam tabel berikut ini..33333akna dari anggota leksem dalam satu medan (kelompoknyajumlah

No. Komponen Pembeda Leksem Anggota
1. objek sasaran umum nyaho, timu/nimu
2. objek sasaran khusus nimukeun, kanyahoan, kapergok, kapanggih

Aktivitas Mata yang Berkomponen Makna ‘Tak Bersasaran’
Leksem-leksem yang berada dalam medan makna pengungkap aktivitas mata yang
berkomponen makna ‘tidak bersasaran’ berjumlah 6. Keenam leksem itu dapat dilihat dalam
tabel klasifikasi berikut ini. medan (kelompoknya)

No. Komponen Pembeda Leksem Pembeda

1. melihat dengan bola
mata takbergerak

mendelong, puncereng, pendelik, polotot

2. melihat dengan bola
mata berbergerak

culak-cileuk, gurulang-gorolong

Catatan:
Setiap leksem masih memiliki komponen makna spesifik sebagai pembeda makna dari anggota
leksem satu medan (kelompoknya).

Leksikon Verba/Aktivitas Mata pada Toponim di Jawa Barat
Leksikon aktivitas mata yang diperoleh dari toponim Jawa Barat sangat terbatas, meliputi
leksikon (1) sawang, [nyawang] ’memandang ke/dari kejauhan’, (2) pelong [melong] ‘melihat
lama ke orang lain agar memperoleh kejelasan karena senang atau merasa kenal’, (3) tenjo
[nenjo] ‘lihat’ dan bentuk halusnya leksikon tingal yitu ningal (paningal ‘penglihatan’). Berikut
ini terdapat data yang memuat (a) aktivitas mata bahasa Sunda yang terdapat dalam toponim



Nani Darheni

60

Jawa Barat beserta kata yang mengikutinya dan (b) makna pembentuk toponim. Leksikon ini
digunakan untuk penamaan tempat-tempat di Jawa Barat yang penggunaannya dilakukan secara
bervariasi dengan leksikon [verba + (adjektiva, adverbia, atau nomina)] sebagaimana terdapat
pada data di bawah ini.

Verba
Telek = telek ‘melihat dengan teliti’

Kata telek bermakna ‘teliti’ atau ‘melihat secara saksama’
Telek menjadi nama jalan di kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees
Kota Bandung.

Verba + Adjektiva
Melong Asih = melong ‘melihat’ + asih ‘sayang’

Melong Asih bermakna ‘melihat orang lain secara lama agar lebih jelas karena merasa
mengenal orang yang dilihatnya’ atau bisa pula bermakna ‘memandang karena sayang
sehingga si pemandang terkesima’.
Melong asih merupakan nama kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan,
Wilayah Cimahi. Selain nama kelurahan, melong asih juga merupakan nama jalan yang
terdapat di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Bandung.

Melong Dalam = melong ‘melihat’ + dalam ‘dalam’
Melong Dalambermakna ‘melihat orang lain dengan dalam-dalam’ atau ‘melihat orang
dalam’; atau ‘memandang orang lain secara mendalam’.
Melong dalam merupakan nama gang yang terletak di Desa Sukapura, Kecamatan
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Tenjoayu = tenjo ‘melihat’ + ayu ‘cantik’
Tenjoayu bermakna ‘melihat dengan mengarahkan pandangan dari dalam ke luar dari
tempat yang dibatasi’ atau ’melihat sesuatu secara cantik atau secara indah’.
Tenjoayu merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi.

Verba + Adverbia
Melong Kaler = melong ‘melihat’ + kaler ‘utara’

Melong Kaler bermakna ‘melihat ke utara secara mendalam’ atau ‘melihat secara
mendalam arah utara’.
Melong Kaler merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung.

Melong Kidul = melong ‘melihat’ + kidul ‘selatan’
Melong Kidul bermakna ‘melihat ke selatan secara mendalam’ atau ‘melihat secara
mendalam arah selatan’.
Melong Kidul merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung.

Melong Tengah = melong ‘melihat + tengah ‘tengah’
Melong Tengah bermakna ‘melihat ke tengah secara mendalam’ atau ‘melihat bagian
tengah dalam-dalam’.
Melong tengah merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung.

Verba + Nomina
Tenjonagara = tenjo ‘melihat’ + nagara ‘negara’

Tenjonagara bermakna ‘melihat-lihat keadaan negara’ atau ‘melihat-lihat keadaan
negeri (kota)’.
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Tenjonagara merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cigalontang,
Kabupaten Tasikmalaya.
Tenjonagara bermakna ‘negeri atau tanah yang jelas batas-batasannya, didiami oleh
rakyat yang sebangsa, dan yang diurus dan diatur oleh pemerintah yang sah’.

Tenjowaringin  = tenjo ‘melihat’ + waringin ‘beringin’
Tenjowaringin bermakna ‘melihat-lihat tanaman beringin’ atau ‘mengamat-amati pohon
beringin’Tenjowaringin merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Salawu,
Kabupaten Tasikmalaya.

Tenjolaut = tenjo ‘melihat’ + laut ‘laut’
Tenjolaut ‘melihat-lihat laut’ atau ‘melihat-lihat keadaan laut’.
Tenjolaut merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cikalong, Kabupaten
Bandung..

Nomina +  Verba
Karangpaningal = karang ’tanah, halaman’ + tingal ‘lihat, penglihatan’

Karangpaningal ‘karang tempat melihat’, ‘tempat untuk melihat’, atau ‘tanah atau
halaman untuk melihat musuh’.
Karangpanigal merupakan nama desa yang terletak Kecamatan Panawangan, Kabupaten
Ciamis. Karangpaningal bermakna ‘tempat, tanah, atau halaman untuk melihat’
terutama untuk melihat musuh yang dating.

Gelap Nyawang  = gelap ’halilintar’ + sawang ‘melihat’
Gelap Nyawang berarti ‘melihat halilintar’
Gelap Nyawang merupakan nama jalan yang terletak di Kelurahan Lebak Gede,
Kecamatan Coblong, Wilayah Bojonegara, Kota Bandung. Gelap nyawang bermakna
‘memandang halilintar’

Hubungan Toponim yang Mengandung Verba Aktivitas Mata dengan Faktor Sosial
Budaya Masyarakat di Jawa Barat
Berbagai keunikan makna aktivitas mata dalam bahasa Sunda, terutama dalam toponim di Jawa
Barat, memunculkan berbagai terminologi yang menunjukkan aktivitas tangan. Ada beberapa
landasan dari leksikon mata bahasa Sunda yang dapat dijadikan sebagai landasan berpijak yaitu
orang Sunda selalu mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan dalam berperilaku hidup dan
bermasyarakat. Aktivitas mata bagi orang Sunda mencerminkan pola pikir atau pandangan etnis
Sunda yang penuh rasa kasih sayang (asih) di samping rasa peduli (tenggang rasa) antarwarga
masyarakat di Jawa Barat. Hal itu dibuktikan dengan toponimi kata Melong Asih ’melihat
dengan kasih sayang’ atau ‘melihat tempat berkasih sayang’, Tenjoayu ‘melihat yang cantik’
atau ‘tempat melihat orang cantik’, dan Tenjojaya ‘melihat kejayaan/kemenangan’ atau ‘tempat
melihat kejayaan’

Temuan
Metabahasa komponen makna merupakan kode verbal yang digunakan untuk mengungkapkan
konsep komponen makna sebagai pembeda antarleksem. Untuk analisis komponen terhadap
leksem pengungkap aktivitas indera mata ini digunakan metabahasa yang terungkap dalam
pemberiaan makna terhadap suatu leksem, yaitu sebagai berikut.

BOLA MATA : posisi di tengah/di samping, keadaan bergerak/tak
bergerak

KELOPAK MATA : melebar, terbuka normal, menyipit
ARAH PANDANGAN/TATAPAN : ke depan, ke atas, ke samping, tetap, berubah-ubah
MOTIVASI/PENYEBAB : rasa marah, heran, tertarik, ingin tahu, tidak setuju,

bingung, terkejut, tidak suka, khawatir, pasrah, curiga
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TUJUAN : memilih, menilai, memuaskan, menakut-nakuti,
mengetahui arah/sesuatu, menentang, mengetahui apa
yang dilakukan, melihat keadaan orang/suasana,
membuktikan kebenaran, supaya tepat sasaran,
mengawasi sasaran, menangkap sasaran, mengontrol,
memeriksa, memeriksa kelengkapan, melacak, membuka
jalan, menjadi saksi, menjelaskan, mempermaikan.

ANALISIS
Leksikon aktivitas mata dalam bahsa Sunda dapat dibedakan menjadi tujuh bentuk, yaitu
melihat, memandang, meneliti, mengintai, melotot, melirik, dan menatap.

(a) [MELIHAT] : nenjo ’melihat sesuatu dengan mata mengarah ke suatu
benda/barang’. Bola mata (- gerak), kelopak mata (- gerak),
arah pandangan ke depan, motivasi tertarik, dan tujuan ingin
mengetahui sesuatu.
nempo ’melihat sesuatu dengan cara menunjukkan atau
mengarahkan penglihatan dari tempat yang dibatasi. Bola
mata (+ gerak), kelopak mata (- gerak), arah pandangan ke
depan, motivasi tertarik, dan tujuan ingin mengetahui
sesuatu.
melong ’melihat lama ke orang lain karena senang atau
merasa kenal. Bola mata (- gerak), kelopak mata (+ gerak),
arah pandangan ke depan, motivasi tertarik, dan tujuan ingin
mengetahui sesuatu.

 meleng ’melihat dengan penuh perhatian dengan
menggunakan mata batin’. Bola mata (- gerak), kelopak mata
(- gerak), arah pandangan ke depan, motivasi tertarik, dan
tujuan ingin mengetahui sesuatu.

(b) [MEMANDANG] : nyawang ’melihat ke kejauhan (pemandangan) dan sambil
memusatkan penglihatan ke salah satu tempat atau barang.
Bola mata (- gerak), kelopak mata terbuka normal, arah
pandangan ke depan, motivasi tertarik, dan tujuan ingin
menilai sesuatu.

(c)  [MENELITI] : naliti ’memeriksa dengan penuh ketelitian’. Bola mata (+
gerak), kelopak mata terbuka normal, arah pandangan
berubah-ubah, motivasi tertarik, dan tujuan ingin mengetahui
sesuatu.
nitenan ’mengawasi atau meneliti sampai ke hal-hal yang inti
permasalahan’. Bola mata (+ gerak), kelopak mata terbuka
normal, arah pandangan berubah-ubah, motivasi tertarik, dan
tujuan ingin mengetahui sesuatu.
nelik ’mengawasi atau meneliti sampai ke inti permasalahan’

 Bola mata (+ gerak), kelopak mata terbuka normal, arah
pandangan berubah-ubah, motivasi tertarik, dan tujuan ingin
mengetahui sesuatu.
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(d) [MENGINTAI]  : noong ’melihat secara sembunyi-sembunyi’
 Bola mata (+ gerak), kelopak mata terbuka normal atau

menyipit, arah pandangan berubah-ubah, motivasi ingin tahu
atau curiga, dan tujuan ingin mengetahui atau melihat
sesuatu.

 (e) [MELOTOT] : molotot ’melihat sesuatu dengan cara membelalakan mata
sekuatnya’. Bola mata (- gerak), kelopak mata terbuka lebar,
arah pandangan tajam ke depan, motivasi marah atau takut,
dan tujuan ingin menakut-nakuti.
mendelik’melihat seseorang dengan melotot’
Bola mata (- gerak), kelopak mata terbuka lebar, arah
pandangan tajam ke depan, motivasi marah atau takut, dan
tujuan ingin menakut-nakuti.
mendeleng ’melihat seseorang dengan melotot’. Bola mata (-
gerak), kelopak mata terbuka lebar, arah pandangan tajam ke
depan, motivasi marah atau takut, dan tujuan ingin menakut-
nakuti.
ngadelek ’molototan/memelototi’. Bola mata (- gerak),
kelopak mata terbuka lebar, arah pandangan tajam ke depan,
motivasi marah atau kecewa, dan tujuan ingin menakut-
nakuti atau menentang.

(f) [MELIRIK] : peletet/meletet, palatat-peletet ’melihat dengan melirik-lirik
sambil memberi harapan’. Bola mata (+ gerak), kelopak mata
terbuka biasa, arah pandangan berubah-ubah ke kiri dan ke
kanan, motivasi tertarik, dan tujuan ingin melihat keadaan.

(g) [MENATAP] : perong/merong/mencorong ’melihat dengan lama seperti ada
niat yang kurang baik’. Bola mata (- gerak), kelopak mata
terbuka normal, arah tetap, motivasi ingin tahu, dan tujuan
ingin sesuatu.

PENUTUP
Berdasarkan pengamatan melalui analisis komponen dan relasi hiponimik, dapat ditemukan 32
leksem berkonsep ‘aktivitas mata’ dengan komponen bersama MELIHAT. Leksem-leksem
tersebut masih dapat dikelompokkan dan dirinci lagi berdasarkan komponen makna bersama
dan komponen makna spesifiknya. Sayangnya, komponen makna tersebut tidak selalu dikenali
atau tidak selalu dapat dibedakan oleh generasi sekarang sehingga penamaan atau penggunaan
suatu leksikon yang berkenaan dengan aktivitas mata mulai berkurang.

CATATAN
*  Penulis berterima kasih kepada mitra bebestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan

makalah.
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LAMPIRAN DATA LEKSIKON AKTIVITAS MATA

Citenjo
Citenjo merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.
Citenjo terbentuk dari ci- (BS) yang bermakna air serta tenjo (BS) yang bermakna lihat.

Gelap Nyawang
Gelap nyawang merupakan nama jalan yang terletak di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan
Coblong, Wilayah Bojonegara, Kota Bandung. Gelap nyawang terbentuk dari kata gelap (BS)
yang bermakna halilintar dan nyawang (BS) yang bermakna memandang.

Karangpaningal
Karangpanigal merupakan nama desa yang terletak Kecamatan Panawangan, Kabupaten
Ciamis. Karangpaningal terbentuk dari dua kata, yakni karang (BS) bermakna halaman dan
bentukan paningal (BS) bermakna penglihatan. Kata paningal berasal dari prefiks pa- + tingal
‘lihat’. Karangpaningal berarti ‘tempat melihat’

Melong
Melong merupakan nama jalan yang terletak di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong,
Wilayah Bandung. Melong juga terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan,
Wilayah Cimahi. Selain itu, melong juga terletak di Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan,
Kabupaten Bandung. Kata melong dalam bahasa Sunda bermakna ‘melihat’.

Melong Asih
Melong asih merupakan nama kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan, Wilayah
Cimahi. Selain nama kelurahan, melong asih juga merupakan nama jalan yang terdapat di
Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Bandung. Melong asih terbentuk dari
kata melong (BS) yang bermakna ‘melihat’ dan asih (BS) yang bermakna ‘sayang’.

Melong Cijerah
Melong Cijerah merupakan nama jalan yang terletak di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung
Kulon, Wilayah Bandung. Melong Cijerah berasal dari kata melong (BS) dan kata cijerah (BS).
Kata melong bermakna ‘melihat’ dan kata cijerah yang terbentuk dari ci- bermakna ‘air’‘ dan
jerah bermakna ‘curam’.

Melong Dalam
Melong dalam merupakan nama gang yang terletak di Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot,
Kabupaten Bandung. Melong dalam berasal dari kata melong dan dalam. Kata melong (BS)
bermakna melihat dan kata dalam (BI) menunjukkan ‘mendalam’.

Melong Green
Melong green merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung. Melong green terbentuk dari kata melong (BS) yang bermakna
melihat dan green (B. Inggris) yang bermakna hijau.
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Melong Kaler
Melong kaler merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung. Melong kaler terbentuk dari kata melong (BS) yang bermakna
melihat dan kaler (BS) yang bermakna arah utara.
Melong Kidul
Melong kidul merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung. Melong kadul terbentuk dari kata melong (BS) yang bermakna
melihat dan kidul (BS) yang bermakna arah selatan.
Melong Tengah
Melong tengah merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Paledang, Kecamatan
Lengkong, Wilayah Bandung. Melong kaler terbentuk dari kata melong (BS) yang bermakna
melihat dan tengah (BS) yang bermakna arah tengah.
Telek
Telek merupakan nama jalan yang terletak di kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah
Karees Kota Bandung. Kata telek (BS) bermakna ‘teliti’.
Tenjo
Tenjo merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Teno, Kabupaten Bogor. Tenjo berasal
dari bahasa Sunda yang bermakna ‘melihat’.
Tenjoayu
Tenjoayu merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.
Tenjoayu terbentuk dari kata tenjo (BS) yang bermakna lihat/melihat dan ayu (BJ) yang
bermakna cantik.
Tenjojaya
Tenjojaya merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang dan
Kecamatan Cibadak (Kabupaten Sukabumi.Tenojaya terbentuk dari dua kata, yaitu tenjo (BS)
yang bermakna lihat/melihat dan jaya (BS) yang bermakna ‘unggul’.
Tenjolaya
Tenjolaya merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Pasirjambu dan Cicalengka,
Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cicurug (Kabupaten Sukabumi). Tenjolaya terbentuk dari
kata tenjo (BS) yang bemakna melihat dan kata laya (BS) yang bermakna ‘mati’.
Tenjolayar
Tenjolayar merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Majalengka, Kabupaten
Majalengka dan Kecamatan Mandirancan (Kabupaten Kuningan). Tenjolayar terbentuk dari
kata tenjo dan layar. Kata tenjo (BS) bermakna melihat dan layar (BS) yang bermakna ‘kain
putih yang lebar dan berada di atas perahu’.
Tenjolaut
Tenjolaut merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Bandung.
Tenjolaut terbentuk dari kata tenjo (BS) bermakna melihat dan laut (BI).
Tenjomaya
Tenjomaya merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Tenjomaya berasal dari kata tenjo (BS) yang bermakna lihat dan maya (B. Kawi) yang
bermakna ‘samar-samar’.
Tenjonagara
Tenjonagara merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya. Tenjonagara dibentuk oleh kata tenjo (BS) yang bermakna lihat dan nagara (B.
Sanskerta) yang bermakna negeri atau tanah yang jelas batas-batasannya, didiami oleh rakyat
yang sebangsa, yang diurus dan diatur oleh pemerintah yang sah.
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Tenjowaringin
Tenjowaringin merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Salawu, Kabupaten
Tasikmalaya. Tenjowaringin terbentuk dari kata tenjo (BS) yang bermakna lihat/melihat dan
waringin (BJ) yang bermakna pohon beringin.

Leksikon Aktivitas Mata dalam Bahasa Sunda
Verba aktivitas mata dalam bahasa Sunda meliputi leksikon berikut ini.
(1) tenjo, nenjo bermakna ‘melihat’
(2) sawang, nyawang bermakna ’mandang ke/dari kejauhan’
(3) pelong, melong bermakna ‘melihat lama ke orang lain agar memperoleh kejelasan, karena
       senang atau merasa kenal’
(4)  tonton, nonton
(5)  titen, niten
(6)  pariksa, mariksa
(7)  awas, ngawas, ngawaskeun
(8)  taliti, naliti
(9)  telek, nelek ‘melihat dengan teliti’
(10) ilik, ngilikan, ulak-ilik
(11) longok, ngalongok
(12) saksi, nyaksi, nyaksian
(13) tempo, nempo ‘menunjukan atau mengarahkan penglihatan dari tempat yang
        dibatasi, dari dalam ke luar’
(14)  paluruh, maluruh
(15)  layad, ngalayad
(16)  keker, ngeker
(17)  teang, neangan
(18)  panggih, manggih, manggihan
(19)  timu, nimu
(20)  peleng, meleng; impleng, ngimpleng
(21)  toong, noong;
(22)  intip, ngintip
(23)  polotot, molotot
(24)  pencerong, mencerong
(25)  pendeleng, mendeleng
(26)  delek, ngadeleK
(27)  poreret, moreret
(28)  kicep, ngicep, kicap-kicep
(29)  dilak, ngadilak
(30)  kedip, ngedip, kedap-kedip
(31)  cilek, nyilek
(32)  reret
(33)  palatat-peletet
(34)  teuteup, neuteup
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