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Pendahuluan

Bahasa  sering  dianggap  sebagai  produk
sosial  atau  produk  budaya,  bahkan  merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan itu.
Sebagai produk sosial atau budaya tertentu, bahasa
merupakan  wadah  aspirasi  sosial,  kegiatan  dan
perilaku  masyarakat.  Bahasa  mempunyai
keanekaragaman fungsi yang dipergunakan untuk
kepentingan individu dan kepentingan kelompok,
mulai kelompok kecil sampai besar. Fungsi-fungsi
tersebut  berkaitan  dengan  kedudukan  bahasa

dalam kehidupan masyarakat  pemakainya.  Fungsi
bahasa adalah sebagai alat  komunikasi,  selain itu
bahasa juga memiliki fungsi penamaan.

Nama makanan dan minuman unik akhir-akhir ini
mulai  bermunculan.  Apalagi  di  kawasan  kampus
atau  kecamatan Sumbersari,   kecamatan  Patrang,
kecamatan Kaliwates. Kawasan  tersebut  banyak
ditemukan pedagang makanan dan minuman yang
lokasinya  saling  berdekatan.  Hal  inilah  yang
memicu  pedagang  berusaha  membuat  nama
makanan  dan  minuman  unik  agar  pembeli
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Abstrak
Nama makanan  dan  minuman unik adalah  salah  satu hasil  kebudayaan  manusia,  karena  merupakan  salah  satu hasil
kreativitas manusia.  Nama makanan dan  minuman unik memiliki  makna yang beragam. Makna yang beragam inilah
dapat dikaji menggunakan semantik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses semantis dan jenis makna yang
digunakan  dalam nama makanan  dan  minuman  di  Jember.  Metode yang digunakan  dalam penelitian  adalah  metode
deskriptif  dengan rancangan penelitian  kualitatif.  Hasil  studi menunjukkan bahwa tinjauan  semantik dapat  digunakan
untuk menganalisis nama makanan dan minuman unik di Jember. Nama makanan unik dapat ditinjau dari proses semantis
pemendekan, bahan, keserupaan, penamaan baru, penyebutan sifat khas, dan tempat asal. Sedangkan nama minuman unik
dapat ditinjau dari proses semantis keserupaan dan penamaan baru. Berdasarkan jenis makna, nama makanan unik di
Jember dapat ditinjau dari leksikal, asosiatif, dan idiom. Nama minuman unik  di Jember juga dapat ditinjau dari jenis
makna asosiatif dan leksikal. 

Kata kunci: nama makanan dan minuman, tinjauan semantik 

Abstract

The name of unique foods and baverages is one of the human culture products, because it is the result of human creativity . 
The name of unique food and beverages have diverse meanings. The varieties meaning can be studied using semantics. The
purpose of this research is to determine the semantic process and the type that is used in the name of food and beverages in
Jember. The method used in this research is descriptive method with qualitative research design. The study results indicate 
that a review of semantics can be used to analyze the unique name of the food and baverages in Jember. The name of 
unique food and baverages can be evaluated from the process of shortening semantics, materials , similarity ,the new 
naming , the mention of the specific nature, and the place of origin. Meanwhile, the name of unique baverages can be 
evaluated from the semantic similarity and the new naming. Based on the type of meaning, the name of unique food in 
Jember can be evaluated from the lexical, associative, and idiom. The name of unique beverages in Jember can be 
evaluated from the associative and lexical meaning.  
Key words: the name of the food and baverages, semantics view 
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terpengaruh  dan  terpikat.  Setiap  pembeli  akan
membaca  nama  makanan  dan  minuman  terlebih
dahulu  sebelum  menikmati  keseluruhan  isi
makanan dan minuman. Penulisan nama makanan
dan  minuman  memanfaatkan  pemilihan  kata  dan
frase  sehingga  dapat  menimbulkan  makna  yang
beragam.

Makna  yang  beragam  inilah  dapat  dikaji
menggunakan semantik. Semantik menurut Pateda
(2001:25)  adalah  studi  ilmiah  tentang  makna.
Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-
tanda yang menyatakan makna, hubungan makna
yang  satu  dengan  yang  lain,  dan  pengaruhnya
terhadap manusia dan masyarakat. 

 

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Data
dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik
dokumentasi dan teknik wawancara.  Data berasal
dari nama makanan dan  minuman di Jember pada
tahun 2013.  Prosedur  dalam penelitian ini terdiri
dari  tiga  yaitu  tahap  persiapan,  tahap  penelitian
atau pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.  

             

Hasil dan Pembahasan
 
            
Hasil studi menunjukkan bahwa tinjauan semantik
dapat  digunakan  untuk  menganalisis  nama
makanan  dan  minuman  unik  di  Jember.  Nama
makanan unik dapat ditinjau dari proses semantis
dan jenis makna. Proses penamaan secara semantis
adalah  proses  penamaan  yang  melihat  dari
peniruan  bunyi,  penyebutan  bagian,  penyebutan
sifat  khas,  penemu  dan  pembuat,  tempat  asal,
bahan, keserupaan, dan pemendekan. 
            Nama makanan dan minuman unik ditinjau
dari  jenis  makna  adalah  nama  makanan  dan
minuman yang dikelompokkan dalam jenis makna
yang ada berdasarkan makna yang dikandungnya.
Menurut Chaer (2009-77) terdapat beberapa jenis
makna  yang  dibedakan  berdasarkan  kriteria  dan
sudut pandang. Jika berdasarkan jenis semantiknya
makna dapat dibedakan yaitu makna leksikal dan
makna  gramatikal,  berdasarkan  ada  tidaknya
referen pada sebuah kata/leksem dapat dibedakan
adanya makna refrensial dan makna nonrefrensial,
berdasarkan ada  tidaknya nilai  rasa  pada  sebuah

kata/leksem  dapat  dibedakan  adanya  makna
denotatif  dan  makna  konotatif,  berdasarkan
ketepatan  maknanya  dikenal  adanya  makna  kata
dan makna istilah atau makna umum dan makna
khusus.  Lalu berdasarkan kriteria lain atau sudut
pandang  lain  disebutkan  adanya  makna-makna
asosiatif,  kolokatif,  reflektif,  idiomatik,  dan
sebagainya. 
            Pada  penelitian  ini  ditemukan  nama
makanan  unik  yang  penamaannya  dapat  ditinjau
dengan proses semantis pemendekan yaitu dengan
memendekkan  nama  bahan  pembuatannya,
misalnya  bakso  asap.  Bakso  merupakan  nama
makanan  yang  terbuat  dari  daging  dan  biasanya
berbentuk  bulat,  disajikan  dengan  kuah,  dan
bumbu  pelengkap  lain  misalnya  kecap,  sambal,
saus, bawang. Bakso asap merupakan nama yang
didasarkan oleh bahan pembuatnnya yaitu daging
ayam dan sapi. Penjual menggabungkan fonem [a]
pada  ayam,  dan  suku  kata  [sap]  pada  sapi,
sehingga  menjadi  a+sap =  asap.Pengertian  asap
menurut  Daryanto  (1997:58)  adalah  uap  yang
terlihat  dari  hasil  pembakaran.  Hal  inilah  yang
membedakan  pengertian  asap  pada  umumnya
dengan asap pada bakso asap. Penamaan makanan
unik  ditinjau  dengan  proses  semantis  bahan
pembuatnya,  yaitu  sup sehat.  Sup ini dibuat  dari
jamur,  wortel,  asparagus,  bahan-bahan  tersebut
adalah  bahan yang bagus  untuk  kesehatan. Kata
sehat  memiliki  arti  sesuatu  yang  membawa
kebaikan  untuk  badan.Jamur  memiliki  beberapa
nutrisi,  vitamin  dan  antioksidan.Wortel  memiliki
kandungan  vitamin  A  yang  baik  untuk  mata.
Asparagus  memiliki  khasiat  untuk  memperlancar
saluran  urin.  Bahan-  bahan  diatas  merupakan 
bahan makanan  yang bagus untuk badan manusia,
karena  memiliki  kandungan  yang  bagus  untuk
manusia sup ini diberi nama sup sehat. Nama sup
sehat muncul  seiring  berkembangnya  kepedulian
masyarakat  terhadap  kesehatan. Nama  makanan
unik ditinjau  dengan proses  keserupaan misalnya
 nasi  goreng  selimut.  Nasi  yang  digoreng
kemudian  diberi  tambahan  bumbu,  setelah  itu
dilapisi  oleh  telur  dadar.  Kesamaan  antara nasi
goreng selimut ini dengan pengertian selimut pada
KBBI  adalah  sama-sama  menutupi.  Di  dalam
KBBI (2012:1253) pengertian selimut adalah kain
penutup  tubuh  (terutama  dipakai  pada  waktu
tidur). Jika  pengertian  selimut  pada  umumnya
adalah  penutup  tubuh  yang  digunakan  oleh
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manusia,  sedangkan  selimut  dalam  nasi  goreng
selimut ini adalah telur dadar yang menutupi nasi
goreng. Mi galau merupakan salah satu  mi yang
namanya  memanfaatkan  kata-kata  yang  sedang
populer saat ini. Mi galau salah satu nama makanan
unik yang dapat  ditinjau dengan proses  penamaan
baru. Mi galau diharapkan mampu mengobati rasa
galau. Menurut Daryanto (1997:211) galau adalah
pikiran yang tidak karuan. Cita rasa dari mi galau
ini  pedas. Kata-kata  galau  saat  ini  popular
dikalangan  remaja. Remaja  memang  mudah
terkena kondisi galau,  karena remaja masih labil.
Seseorang  yang  sedang  galau  biasanya  tertarik
terhadap  makanan  yang  mempunyai  cita  rasa
pedas. Hal inilah yang menyebabkan muncul nama
mi galau. Penamaan makanan unik ditinjau dengan
proses  yang  dibuat  dari  penyebutan  sifat  khas
misalnya, ayam remuk. Ayam remuk adalah olahan
daging  ayam  yang  tulangnya  dibuang  terlebih
dahulu,  sehingga yang tersisa hanya daging yang
kemudian digoreng.Ciri khas dari ayam ini adalah
ayam tanpa  tulang  karena  tulang  yang  biasanya
menempel telah dihilangkan terlebih dahulu,  agar
mudah  untuk  dikonsumsi.Di  dalam  KBBI
(2012:1162)  remuk  adalah  hancur.Ciri  khas  dari
ayam  ini  adalah  ayam  yang  dipisahkan  dari
tulangnya  sehingga  terkesan  hancur. Nama
makanan  unik  ditinjau  dari  tempat  asal,  yaitu
bebek ngetop Surabaya.  Bebek ngetop Surabaya
adalah  bebek  yang  digoreng  kemudian  diberi
sambal.Resep  bumbu  bebek  ini  berasal  dari
Surabaya  karena  juru  masak  bebek  ngetop
Surabaya  ini  berasal  dari  Surabaya,  Ngetop
memiliki  arti  terkenal.sehingga  juru  masak
memberi nama bebek ngetop Surabaya. 

            Penamaan minuman unik dapat ditinjau dari
proses  semantis  keserupaan  dan  pemendekan.
Minuman  unik  ditinjau  dari  keserupaan  adalah
wedang  cor.  Wedang  cor  merupakan  salah  satu
minuman  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Jember.
Minuman ini biasanya dikonsumsi hangat. Wedang
cor  ini terbuat dari berbagai macam bahan, seperti
gula pasir, tape ketan, susu, air jahe. Bahan-bahan
tersebut  disamakan  dengan  bahan-bahan  yang
digunakan  untuk  mengecor. Gula  pasir
dilambangkan  sebagai  pasir. Tape  ketan  sebagai
kerikil. Susu  sebagai  kapur  sedangkan  air  jahe
sebagai  air.  Minuman  unik  ditinjau  dari
pemendekan  yaitu  jerman.   Nama  minuman  ini

menggunakan  nama  sebuah  Negara,  sehingga
membuat  pembeli  penasaran  dengan  nama
minuman  ini.  Minuman  ini  juga  menggunakan
pemendekan. Nama jerman berasal dari kata jeruk
manis.  Minuman yang  sangat  biasa  ini  dari  segi
penamaan sangat menarik.

            Berdasarkan  jenis  makna  nama  makanan
unik  di  Jember  terdiri  dari  makna  leksikal,
asosiatif,  dan  idiom.  Berdasarkan  jenis  makna
nama minuman unik ditinjau dari makna asosiatif
dan leksikal.  Nama makanan ditinjau berdasarkan
jenis makna leksikal yaitu, bakso serabutan. 
Bakso  menurut  Daryanto  (1997:68)  adalah
makanan  terbuat  dari  daging,  udang,  ikan  yang
dicincang  dan  dilumatkan  bersama  tepung  kanji
dan  putih  telur,  biasanya  dibentuk  bulat-
bulat.Dalam KBBI (2012:1281)  serabutan adalah
silang menyilang, tidak menentu. Penyajian bakso
serabutan  ini  berisi  berbagai  macam  jenis
makanan,  mulai  dari  bakso  kecil,  bakso  besar,
tahu,  siomay,  kerupuk  pangsit.  Pembeli  dapat
memilih makanan apa  yang akan dimasukkan ke
dalam mangkuk  bakso.  Setiap  pembeli  memiliki
keinginan yang berbeda ketika akan memilih jenis
makanan  yang  akan  dijadikan  satu  ke  dalam
mangkuk  bakso.  Perbedaan  antara  pembeli  satu
dengan  pembeli  yang  lain  inilah  yang  dimaksud
serabutan,  karena  tidak  seperti  bakso  pada
umumnya yang ketika disajikan memiliki jenis yang
sama antara pembeli satu dan pembeli yang lain.
Bakso  serabutan memiliki  jenis  makna  leksikal,
karena pengertian kata bakso dan kata serabutan
memiliki  persemaan  dengan  makanan  bakso
serabutan. Berdasarkan jenis makna asosiatif nama
makanan  yang  tergolong  makna  asosiatif  adalah
gurami  dewa-dewi. Gurami  goreng  yang  diberi
hiasan  dan  disajikan  sepasang  memiliki  nama
gurami  dewa-dewi.  Dewa  dewi  adalah  sebutan
untuk dewa pria dan wanita. Guarami dewa-dewi
ini  disajikan  sepasang  agar  memiliki  kesamaan
dengan dewa dewi. Kata dewa-dewi memiliki arti
pasangan  dewa.Gurami  dewa-dewi  memiliki
makna  asosiatif. Nama  makanan  ditinjau
berdasarkan jenis makna idiom yaitu mi setan. Mi
setan adalah mi yang mempunyai cita rasa pedas,
kata  setan di sini untuk menunjukkan rasa pedas,
karena  kata  setan  identik  dengan  api.  Api
merupakan sesuatu yang panas. Ketika seseorang
makan mi setan,  akan terasa  panas  yang berasal
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dari cabai. Kata setan merupakan kata baru untuk
menujukkan  cita  rasa  yang  pedas.Mie  setan
memiliki  makna  idiom  karena  arti  kata  setan
berbeda  dengan  mi  setan.Menurut  Daryanto
(1997:558) setan adalah roh jahat, sedangkan kata
kata setan pada mi menunjukkan rasa yang pedas.

            Minuman  unik  dapat ditinjau  dari  makna
asosiatif, misalnya  es tuyul.   Es yang terbuat dari
cincau dan susu  coklat  ini diberi  nama es  tuyul.
Perpaduan cincau dan susu coklat ini menghasilkan
warna yang sangat coklat. Warna yang seperti itu
terlihat  dekil atau kotor.  Tuyul dalam pandangan
masyarakat  adalah  sesosok  anak  kecil  berkepala
botak dan berkulit dekil, persamaan warna dekil ini
yang  menyebabkan  es  tuyul  mempunyai  makna
asosiatif. Minuman yang dapat ditinjau dari makna
 Kubisu adalah kukubima yang dicampur  dengan
susu.  Kubisu  terbuat  dari  kukubima  dan  susu.
Kukubima  adalah  minuman  penambah  energi,
sedangkan  susu  adalah  cairan  bergizi  yang
dihasilkan  oleh kelenjar  susu   mamalia dan
manusia.  Kata  kubisu  merupakan  akronim  dari
kukubima dan susu.

 

Penutup
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut
. Nama makanan dan minuman unik adalah salah
satu  hasil  kebudaayaan  manusia,  karena
merupakan  hasil  kreatifitas  manusia.  Nama
makanan dan minuman unik memiliki makna yang
beragam. Makna yang beragam inilah dapat dikaji
menggunakan semantik.
Nama makanan dan minuman unik dapat ditinjau 
secara semantis dan ditinjau dari jenis maknanya.
Berdasarkan proses semantis nama makanan unik
dapat  ditinjau  dari  pemendekan,  bahan,
keserupaan, penamaan baru, penyebutan sifat khas,
dan tempat  asal.  Berdasarkan  proses  semantis
nama minuman unik dapat ditinjau dari keserupaan
dan penamaan baru. 
Berdasarkan  jenis  makna nama makanan unik  di
Jember terdiri  dari  makna leksikal,  asosiatif,  dan
idiom.  Berdasarkan  jenis  makna  nama  minuman
unik ditinjau dari makna asosiatif dan leksikal. 
Saran  yang  dapat  disampaikan berdasarkan  hasil
penelitian bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan
Sastra  Indonesia  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu
Pendidikan,  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan

dalam  matakuliah  semantik,  dengan  mengambil
beberapa  contoh  mengenai  jenis  makna  dan
disesuaikan dengan konteks.

Bagi  guru  Bahasa  Indonesia  khususnya
SMK,  hasil  penelitian  ini  disarankan  untuk
pembelajaran sesuai dengan KD membuat berbagai
teks tertulis dalam konteks bermasyarakat dengan
memilih kata, bentuk kata, dan ungkapan kata.

Bagi peneliti  selanjutnya disarankan untuk
meneliti faktor-faktor yang mendorong munculnya
kreativitas  pedagang  untuk  membuat  nama
makanan dan minuman unik.
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