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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) menguraikan khazanah ekoleksikon fauna pada
guyub tutur bahasa Batak Toba dan (2) Mendeskripsikan pemahaman masyarakat
terhadap ekoleksikon fauna. Dalam mendeskripsikan khazanah ekoleksikon fauna
BBT dengan teori dialektikal praksis sosial (1) dimensi ideologis (2) dimensi
sosiologis (3) dimensi biologis. Penelitian ini kemudian menggunakan teori
ekolinguistik yang mencakup parameter interelasi (interrelationships), interaksi
(interaction), dan interdependensi (interdepedency). Penelitian ini menggunakan
penelitian metode kualitatif. Data penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara
dan observasi. Data penelitian ini adalah data leksikon jenis fauna Bahasa Batak
Toba. Hasil analisis dari permasalahan pertama menunjukkan leksikal fauna
Bahasa Batak Toba terdiri dari 30 jenis fauna dan diklasifikasikan pada tiga
kelompok leksikon berdasarkan tempat hidupnya yaitu (1) leksikon darat, (2)
leksikon air, dan (3) leksikon amfibi. Hasil analisis dari permasalahan kedua
menunjukkan bentuk interelasi, interaksi dan interdependensi masyarakat Batak
Toba dari data leksikon fauna Bahasa Batak Toba.

Kata Kunci: leksikon, fauna, ekolinguistik
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Fauna atau alam hewan adalah khazanah segala macam jenis hewan yang
hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Berdasarkan tempat hidupnya fauna
dibedakan menjadi tiga yaitu yang hidup di air, di darat, dan amfibi. Indonesia
adalah negara yang kaya akan beragam jenis fauna. Salah satu suku yang memiliki
ragam fauna ialah suku di Sumatera Utara khususnya suku Batak. Suku Batak
terdiri atas enam subsuku yaitu suku Batak Toba, suku Batak Pakpak, suku Batak
Karo, suku Batak Simalungun, suku Batak Mandailing, dan suku Batak Angkola.
Suku Batak Toba merupakan suku yang menggunakan atau menuturkan Bahasa
Batak Toba (BBT). BBT adalah salah satu bahasa daerah yang terutama
dipertuturkan di daerah sekitar Danau Toba dan sekitarnya, meliputi Samosir,
Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir, Sumatera Utara,
Indonesia. Bahasa Batak Toba termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.
Penulisan BBT dalam sejarahnya pernah menggunakan aksara batak, tetapi saat
ini para penutur BBT hampir selalu menggunakan aksara latin untuk
menuliskannya. Humbang Hasundutan (Humbahas) adalah sebuah kabupaten di
Sumatera Utara, Indonesia. Ibukotanya ialah Dolok Sanggul yang memiliki
penduduk mayoritas penutur Bahasa Batak Toba. Humbang Hasundutan
merupakan lokasi dalam penelitian ini tepatnya di Kecamatan Paranginan, Desa
Paranginan Utara.
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Perubahan lingkungan kebudayaan berjalan dengan cepat. Akibatnya
peradaban BBT terutama dalam menghadapi derasnya terjangan arus budaya lalu
lintas bangsa pada era globalisasi, masyarakat dan lingkungan, pergeseran nilai,
norma, dan kultur masyarakat dewasa ini berdampak pada sikap dan perilaku
penggunaan bahasa masyarakat sehingga BBT kurang dikenal lagi terutama
generasi muda. Faktor yang mempengaruhi penelitian ini adalah terkikisnya
bahasa daerah pada masyarakat penuturnya akibat perkembangan teknologi dan
dominasi Bahasa Indonesia pada pemakaian bahasa daerah dalam segala bidang,
bahkan tuntutan untuk mempelajari bahasa asing. Dampak negatifnya ialah
hilangnya leksikon-leksikon dalam bahasa itu.

Satu hal yang menarik untuk diamati dan ditelaah adalah leksikon-leksikon
lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa adalah dimensi lingkungan yakni segi
ragawi, fisik, lingkungan geografi yang menjadi tempat hidup semua bahasa dan
penuturnya (Mbete 20013:2). Untuk memahami secara mendalam hubungan
bahasa

antara

bahasa

dan lingkungan diperlukan kajian ekolinguistik.

Ekolinguistik, ilmu pengetahuan antardisiplin ilmu, merupakan sebuah payung
bagi semua penelitian tentang bahasa (dan bahasa-bahasa) yang dikaitkan
sedemikian rupa dengan ekologi yang dikatakan oleh Fill (2001-126) yakni suatu
pendekatan

yang

mempelajari

bahasa

dan

menghubungkannya

dengan

lingkungan. Ekolinguistik memiliki tiga parameter yaitu (1) parameter interelasi,
interaksi, dan interdependensi (2) lingkungan (3) keberagaman. Ketiga parameter
ekolinguistik itu, secara khusus keberadaan dan kehadiran bahasa-bahasa yang
memang harus hadir dengan dan bersama manusia, manusia yang juga sangat
saling tergantung, berintetaksi, dan berinterelasi dengan segala sesuatu di
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lingkungannya

itu,

menjadikan

ekolinguistik

sebagai

life-science,

ilmu

pengetahuan tentang hidup dan kehidupan, dan tentunya kehidupan yang sehat
secara sosioekologis, terawat secara harmonis dan berkelanjutan (Mbete, 2013:
27-28). Ekolinguistik mencoba menyertakan diri pada pengkajian lingkungan
dalam perspektif linguistik karena perubahan sosioekologis sangat besar
memengaruhi penggunaan bahasa serta perubahan nilai budaya alam sebuah
masyarakat. Penggunaannya juga tergantung pada kekayaan leksikon yang sesuai
dengan lingkungan. Jika lingkungan tersebut punah, penggunaan leksikon yang
berhubungan dengan lingkungan itu akan turut punah.
Pada awalnya BBT sering digunakan untuk menamai fauna. Namun, fauna
BBT berdasarkan survei sudah banyak dilupakan karena pengaruh lingkungan.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya, dari budaya tradisional ke budaya
modern berkembang dengan cepat. Hal ini juga berdampak pada perubahan sikap
dan perilaku masyarakat dalam bidang fauna yang berimplikasi pada kepunahan
leksikon fauna. Contohnya ialah fauna ihan batak LNDQ EDWDN¶ /DWLQ
Neolissochilus thienemanni). Ditinjau dari segi bentuk dan kategorinya ihan batak
termasuk leksikon dasar kategori nomina. Ihan batak mempunyai ciri-ciri
kombinasi sisik tiga warna yaitu warna hitam sebagai warna dominan terletak
pada bagian atas badan ikan, keemasan terletak di atas warna hitam, dan putih
terletak pada bagian bawah ikan. MBT menggunakan ihan batak sebagai salah
satu sajian makanan dalam upacara-upacara adat yang dipercaya oleh MBT
mendatangkan berkat dari Tuhan berupa kesehatan, panjang umur, mendapat
banyak keturunan, dan mudah rezeki. Ihan batak diolah dengan cara dimasak
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dengan dibumbui andaliman, kemiri bakar, cabai, garam, bawang merah dan
putih, kecombrang, jeruk nipis.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam leksikon fauna perlu
mendapat penanganan yang serius, karena bukan saja berdampak pada perubahan
sikap dan perilaku masyarakat dalam bidang fauna yang berimplikasi pada
kepunahan leksikon tersebut tetapi jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak
buruk pada perubahan bahasa, baik pergeseran maupun penyusutan, dan pada
akhirnya akan mengakibatkan hilangnya leksikon dari pemahaman komunitas
penuturnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih
dalam mengenai leksikon fauna BBT. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul
‡(NROHNVLNRQ)DXQD%DKDVD%DWDN7RED·

1.2 Rumusan Masalah
Pokok masalah yang akan diuraikan dalam penelitian yang berkaitan
dengan ekoleksikon fauna Bahasa Batak Toba di Kabupaten Humbang
Hasundutan adalah sebagai berikut:
1. Apa saja khazanah ekoleksikon fauna pada guyub tutur bahasa Batak
Toba?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Batak Toba terhadap ekoleksikon
fauna di desa Paranginan Utara, Kecamatan Paranginan, Kabupaten
Humbang Hasundutan?
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1.3 Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam
maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi.
Oleh sebab itu peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan fauna yang
berhubungan dengan yang dikomsumsi, yang digunakan dalam acara adat, dan
ritual oleh MBT di Desa Paranginan Utara, Kecamatan Paranginan, Kabupaten
Humbang Hasundutan.

1.4 Tujuan Penelitian
1. Menguraikan khazanah ekoleksikon fauna pada guyub tutur BBT.
2. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap ekoleksikon fauna..

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
1. Hasil yang ditemukan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi
dan bahan masukan yang relevan dalam hal penelitian mengenai
ekoleksikon fauna.
2. Memberikan dan memperdalam pengetahuan tentang kajian ekolinguistik.

1.5.2

Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini yaitu:
1. Masyarakat dapat memahami ekoleksikon fauna dalam BBT.
2. Menjadi kamus kecil khazanah ekoleksikon fauna sehingga dapat
dibaca oleh generasi berikutnya.
5

3. Dapat dijadikan sebagai arsip penyusunan BBT jika suatu saat ekologi
yang mendukung leksikon BBT mengalami kepunahan.
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BAB II
KONSEP, KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1 Konsep
Konsep merupakan gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang
ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain
(Alwi dkk, 2005:588).

2.1.1 Leksikon
/HNVLNRQ GLGHILQLVLNDQ VHEDJDL ‡NRVD NDWD NRPSRQHQ EDKDVD
memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa;
kekayaan kata yang dimiliki suatu bahaVD· .%%, 6HEDOLNQ\D
Sibarani (1997:4) sedikit membedakan leksikon dari perbendaharaan kata, yaitu

‡OHNVLNRQPHQFDNXSNRPSRQHQ\DQJPHQJDQGXQJVHJDOD LQIRUPDVL WHQWDQ
dalam suatu bahasa seperti perilaku semantis, sintaksis, morfologis, dan
fonologisnya, sedangkan perbendaharaan kata lebih ditekankan pada kekayaan
NDWD\DQJGLPLOLNLVHVHRUDQJDWDXVHVXDWXEDKDVD·
Leksikon adalah koleksi leksem dalam suatu bahasa. Dalam leksikon
terdapat kajian yang meliputi tentang apa yang dimaksud dengan kata, struktur
kosakata, pembelajaran kata, penggunaan dan penyimpanan kata, sejarah dan
evolusi kata (etimologi), hubungan antarkata, serta proses pembentukan kata pada
suatu bahasa. Dalam penggunaan sehari-hari leksikon dianggap sebagai sinonim
kamus atau kosakata. Seperti yang didefinisikan oleh Taylor (dalam Oktiana
2017:7), kata adalah tempat kita mengklasifikasikan benda ke dalam kelas-kelas.
Kata adalah rumah baru bagi gagasan unit verbal yang diperoleh dari yang nyata,
7

dan kata-kata mempunyai makna karena kata-kata digunakan sebagai nama benda
dan kata-kata disebut tanda karena merujuk pada sesuatu yang nyata.

2.1.1.1 Kata Benda (Nomina)
Kridalaksana (1994:68) menjelaskan nomina adalah kategori yang secara
sintaksis (1) tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, (2)
mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari.
Kata benda (nomina) dapat berbentuk: (1) nomina dasar seperti; meja,
buku, televisi, sepatu, angin, tas, gelas, mobil, dan sebagainya (2) nomina turunan
yang terbagi atas: nomina berafiks, seperti kemanusiaan, persatuan; nomina
reduplikasi, seperti buah-buah, daun-daun; nomina hasil gabungan proses, seperti
batu-batuan, kesinambungan; nomina yang berasal dari pelbagai kelas karena
proses deverbalisasi, denumeralisasi, deadjektivalisasi, deadverbalisasi, dan
penggabungan (3) nomina paduan leksem, seperti daya juang, loncat indah, jejak
langkah, dan sebagainya (4) nomina paduan leksem gabungan, seperti
pengambilalihan, pendayagunaan, ketatabahasaan, dan sebagainya.

2.1.2 Fauna
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman fauna yang

VDQJDWEDQ\DN)DXQDGLGHIHQLVLNDQVHEDJDL‡NHVHOXUXKDQNHKLGXSDQKH
habitat, daerah, atau strata geologi tertentu; dunia hewan (KBBI). Berdasarkan
tempat hidupnya fauna terbagi tiga yaitu darat, air, dan amfibi. Fauna memiliki
ukuran tubuh, bentuk tubuh , cara hidup, dan tempat hidup yang berbeda pada
setiap jenisnya.
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2.1.3 Bahasa dan Lingkungan
Bahasa dan lingkungan adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling
memengaruhi.
Muhlhausler

Dalam
(dalam

tulisannya
Kesuma

Language

2015:58),

Ecology

and

Environment,

menyebut,

ada

empat

yang

memungkinkan hubungan antara bahasa dan lingkungan, yakni (1) bahasa berdiri
dan terbentuk sendiri, (2) bahasa dikonstruksi alam, (3) alam dikonstruksi bahasa,
dan (4) bahasa saling berhubungan dengan alam-keduanya saling mengontruksi,
tetapi jarang yang berdiri sendiri (ekolinguistik).
Menurut Fill and Muhlhausler (dalam Suktianingsih, 20016:141-142),
lingkungan bahasa atau ekologi bahasa adalah ruang hidup, tempat hidup bahasabahasa. Bahasa yang hidup ada pada guyub tutur dan secara nyata hadir dalam
komunikasi dan interaksi verbal baik lisan maupun tulisan. Ekologi adalah ilmu
tentang lingkungan hidup sedangkan linguistik adalah ilmu tentang bahasa.
Kerangka pandang ekologi, bandingkan misalnya ekolinguistik, menjadi
parameter yang membedakannya dengan cabang makrolinguistik lainnya (seperti
sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, atau antropoliguistik), adalah (1)
interelasi (interrelationship), (2) lingkungan (environment), dan (3) keberagaman
(diversity).
Berdasarkan kerangka pandang itu, bahasa-bahasa dapat dikaji, didalami dan
dimaknai secara khusus. Lingkungan hidup bahasa meniscayakan adanya
keberagaman dan kesalingberhubungan dengan pemahaman bahwa di suatu
lingkungan atau kawasan memang hidup bahasa, namun, bahasa hidup dalam
guyub tutur. Adalah kenyataan bahwa di suatu lingkungan hidup, secara khusus
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lingkungan hidup manusia dalam suatu jejaring dan kebersamaan sosial, hidup
beragam bahasa pula. Hal ini sejalan dengan pendapat Safir (dalam Sakinah,
2016:12), menyebutkan tiga bentuk lingkungan:
1. Lingkungan fisik yang mencakupi karakter geografis seperti topografi
sebuah negara (baik pantai, lembah dataran tinggi, maupun pegunungan,
keadaan cuaca dan jumlah curah hujan).
2. Lingkungan ekonomis, kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas flora dan
fauna dan sumber mineral yang ada dalam daerah tersebut.
3. Lingkungan sosial yang melingkupi pelbagai kekuatan yang dalam
masyarakat yang membentuk kehidupan dan pikiran masyarakat satu sama
lain. Namun yang paling penting dari kekuatan sosial tersebut adalah
agama, standar etika, bentuk organisasi politik dan seni.

2.1.4 Bahasa Batak Toba
Bahasa Batak Toba yang disingkat menjadi BBT adalah salah satu bahasa
daerah yang terutama dipertuturkan di daerah sekitar Danau Toba dan sekitarnya,
meliputi Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir,
Sumatera Utara, Indonesia. Penulisan bahasa ini dalam sejarahnya pernah
menggunakan aksara batak, namun saat ini para penuturnya hampir selalu
menggunakan aksara latin untuk menuliskannya.
BBT dipergunakan oleh masyarakat pemakainya terutama dalam bidang
pergaulan sehari-hari dan upacara adat. Di dalam kedua jenis kegiatan ini jelas
terlihat peranan bahasa Batak Toba secara penuh. Masyarakat mempunyai sikap
positif terhadap bahasanya. Sikap positif ini tampaknya benar-benar lahir atas
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dasar kesadaran bahwa tanpa mempergunakan BBT, hubungan antara si
pembicara dengan si pendengar terasa kaku sehingga suatu upacara yang
disampaikan melalui bahasa lain dirasakan kurang bermakna. Bahasa Batak Toba
memiliki kekhasan baik dari segi bentuk maupun makna kata berdasarkan ragam
pemakaiannya.

2.2

Kajian Pustaka
.HVXPD GDODP MXUQDOQ\D \DQJ EHUMXGXO
Keterancaman
‡
Leksikon

EkoDJUDULV’DODP%DKDVD$QJNROD0DQGDLOLQJ.DMLDQ(NROLQJXLVWLN·
Penelitian
ini bermaksud mendeskripsikan keberadaan leksikon ekoagraris yang masih
digunakan oleh masyarakat di Angkola Mandailing dan nilai budaya dan kearifan
lingkungan yang terkandung dalam leksikon ekoagraris di daerah ini, khususnya
di Kecamatan Sayurmatinggi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian
diambil dengan teknik wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, dan
memanfaatkan literatur yang sudah ada. Data penelitian ini adalah leksikon verba,
nomina, dan ajektiva yang terkait dengan leksikon persawahan dan perladangan di
Kecamatan Sayurmatinggi. Hasil penelitian ini terdapat 11 kelompok leksikon
yaitu (1) leksikon bagian sawah (2) leksikon benda-benda persawahan dan
perladangan (3) leksikon peralatan produksi hasil panen (4) leksikon alur beras
dan palawija (5) leksikon alat dan mesin pertanian (6) leksikon tumbuhan sawah
dan sekitar sawah (7) leksikon tanaman ladang (8) leksikon nama tumbuhan obat
di sekitar sawah dan ladang (9) leksikon fauna dalam persawahan dan perladangan
(10) leksikon alat penangkap ikan (11) leksikon alat penangkap burung. Dari
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sebelas kelompok leksikon tersebut diperoleh 315 leksikon nomina, leksikon
verba terdidi atas 66 leksikon, dan leksikon ajektiva terdiri atas 13 leksikon, total
leksikon yang ditemukan dalam persawahan dan perladangan di Kecamatan
Sayurmatinggi adalah 394 leksikon. Leksikon ekoagraris yang terancam punah
dan yang punah di Kecamatan Sayurmatinggi dalam bahasa Angkola/ Mandailing
khususnya dalam persawahan dan perladangan diperoleh hanya dari dua jenis
leksikon dalam tataran nomina dan verba. Leksikon ekoagraris dalam bahasa
Angkola/Mandailing mengandung nilai-nilai budaya, yaitu (1) nilai sejarah, (2)
nilai sosial dan budaya, (3) nilai kesejahteraan. Leksikon ekoagraris dalam bahasa
Angkola/Mandailing mengandung nilai kearifan lingkungan, yaitu (1) nilai
gotong-royong (2) nilai kedamaian terdiri atas tiga leksikon a. leksikon tano b.
leksikon ordang (alat tugal) c. leksikon burangir (sirih). Perbedaan penelitian
Kesuma dengan penitian ini terlihat dari perbedaan bahasa dan objek penelitian.
Penelitian Kesuma membahas tentang keterancaman leksikon ekoagraris dalam
bahasa Angkola/Mandailing: kajian ekolinguistik, sedangkan penelitian ini
membahas tentang ekoleksikon fauna BBT.
6DNLQDK

GDODP ‡(NROHNVLNDO WDQDPDQ REDW %DKDVD 0HOD\X

6HUGDQJ·
bertujuan (1) mendeskripsikan dan menganalisis ekoleksikal tanaman
obat bahasa Melayu Serdang dan (2) mendeskripsikan relasi semantis yang
terbentuk pada ekoleksikal tanaman obat BMS. Hasil analisis dari permasalahan
pertama menunjukkan khazanah leksikal tanaman obat Melayu Serdang terdiri
dari 30 jenis tanaman obat dan diklasifikasikan pada tiga kelompok leksikal yaitu
(1) leksikal daun, (2) leksikal buah, (3) leksikal rempah-rempah. Penelitian ini
menggunakan teori parameter ekolinguistik yang membuktikan bahwa BMS
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berinterrelasi yang ditunjukkan dengan BMS membutuhkan tanaman obat untuk
kehidupan sosial mereka. BMS berinterdepedensi ditunjukkan dengan BMS
menggunakan tanaman obat selain untuk pengobatan, bumbu masakan atau
rempah-rempah makanan, dan juga digunakan untuk sarana budaya. Hal ini
membuktikan bahwa BMS kesalingtergantungan dengan tanaman obat BMS, jadi
tanaman obat BMS memegang peranan penting untuk kehidupan BMS. Perbedaan
penelitian Sakinah ini adalah mengenai ekoleksikal tanaman obat bahasa melayu
serdang sedangkan penelitian ini mengenai ekoleksikon fauna bahasa Batak Toba.
Suktiningsih (2016) dalam jurnalnya yang berjudul

Leksikon Fauna

Masyarakat Sunda: Kajian Ekolinguistik membahas tentang hubungan timbal
balik antara manusia dan manusia, manusia dan alam disekitarnya yang
menghasilkan ragam bahasa termasuk dalam kajian ekolinguistik. Penggunaan
leksikon fauna oleh masyarakat Sunda menunjukkan kedekatan hubungan alam
dengan masyarakat sunda. Hubungan penutur antar penutur dan hubungannya
dengan lingkungan alam dan lingkungan social dapat dilihat dengan menggunakan
Metode dialog (Bang & Doors,1993) dengan menganalisa bentuk bakunya dari
makna dan fungsi penggunaan leksion fauna dalam suatu metafora. Penelitian ini
bersifat deskritif-kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri atas
teknik wawancara dan teknik observa-si. Teknik wawancara digunakan untuk
mendapatkan data makna dan fungsi fauna dalam budaya masyarakat Sunda .
Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data bentuk fauna dalam budaya
masyarakat Sunda. Hasil analisis menunjukkan bahwa generasi tua sebagai
pembuat teks (S1) sedangkan orang yang lebih muda sebagai mitra tutur (S2)
dalam suatu subjek atau kategori anonim yang merupakan konstituen
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sosiokultural (S3). Pemberian nasihat dan petuah terjadi dalam lingkungan
TOPOS ideologis, sosiologis dan biologis yang merujuk pada suatu keadaan (O).
Dari analisa ditemukan banyak penggunaan leksikon fauna dalam petuah atau
nasihat masyarakat sunda yang masih berpotensi untuk dikaji lebih dalam.
Perbedaan penelitian Suktiningsih dengan penitian ini terlihat dari perbedaan
bahasa dan rumusan masalah. Penelitian Suktiningsih membahas tentang leksikon
fauna dalam bahasa Sunda dan dikaitkan dengan metafora, sedangkan penelitian
ini membahas tentang ekoleksikon fauna BBT.
Butar-Butar (2017) GDODPGLVHUWDVLQ\D \DQJEHUMXGXO‡
Bahasa Kedanauan

.DMLDQ (NROLQJXLVWLN 7HQWDQJ 3HOHVWDULDQ (NRVLVWHP .DZDVDQ ’DQDX
membahas tentang (1) bahasa kedanauan apa saja yang terdapat dalam cerita
rakyat kawasan Danau Toba? (2) bagaimanakah proses pelestarian biota kedanuan
yang terdapat dalam mitos cerita rakyat di kawasan Danau Toba? (3)
bagaimanakah hubungan bahasa kedanauan dengan pelestarian ekosistem Danau
dalam mitos cerita rakyat di kawasan Danau Toba? dan (4) bagaimanakah model
penyampaian pesan pelestarian ekosistem yang terkandung dalam mitos cerita
rakyat di kawasan Danau Toba?. Tujuan penelitian ini untuk medeskripsikan hasil
hasil investigasi, merekonstruksi, serta menganalisis cerita rakyat yang terdapat di
lingkungan Danau Toba. Setelah itu, hasil analisis membuktikan kontribusi cerita
rakyat tersebut sebagai kearifan lokal dapat melestarikan ekosistem daerahnya.
Kajian penelitian ini adalah ekolinguistik, yaitu pembuktian sejauh mana cerita
rakyat yang hidup atau yang pernah hidup dapat menjaga keseimbangan alam.
Untuk mencapai hasil analisis ini, penelitian ini menggunakan teori semiotik
untuk memecahkan masalah pengidentifikasian setting cerita rakyat; Teori
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Antropolinguistik untuk memecahkan masalah upaya adaptasi manusia terhadap
lingkungannya; Teori mitos untuk memecahkan masalah model pelestarian
ekosistem dalam cerita rakyat di Danau Toba. Penelitian ini dilakukan di
seputaran Pulau Samosir termasuk lingkar luarnya. Responden yang terpilih
adalah penduduk setempat, yaitu orang-orang yang masih mengetahui cerita
tentang situs yang sudah terindentifikasi. Pemilihan responden ini didasari teknik
bola salju, yaitu penentuan respondennya adalah hasil rekomendasi responden
yang sudah ada sebelumnya. Data yang sudah terekam diuji keabsahannya dengan
teknik pengujian kredibiliatas, tranferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas.
Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data berupa verbal
bersifat naturalistik. Teknik alisis yang digunakan adalah teknik interpratatif, yaitu
pemaknaan sesuai dengan teori yang sudah dirujuk. Hasil penelitian ini adalah
adanya upaya yang diwariskan cerita rakyat untuk menjaga keharmonisan
tataguna ruang dengan istilah huta, parik, suha, partangisan, jampalan; Tataguna
penangkapan ikan berupa norma, area, penempatan alat tangkap ikan, dan tala
ripe-ripe; Tataguna pelestarian batu cerita Batu Hobol; Tataguna lingkungan
Pohon atau tumbuhan berupa hariara, baringin; Tataguna pelestarian air; Tataguna
pelestarian tanah dikenal dengan mangase taon. Perbedaan penelitian Butar-butar
dengan penitian ini terlihat dari perbedaan objek, lokasi, dan teori. Penelitian
Butar-butar membahas tentang bahasa kedanauan (kajian ekolinguistik tentang
pelestarian ekosistem kawasan Danau Toba), sedangkan penelitian ini membahas
tentang ekoleksikon fauna BBT. Kemudian penelitian Butar-butar menggunakan
teori ekolinguistik, teori semiotik, dan teori antropolinguistik, sedangkan
penelitian ini hanya menggunakan teori ekolinguistik.
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6LKRPELQJGDODP‡(NROHNVLNRQWDQDPDQREDW%DKDVD%DWDN7RED·
bertujuan (1) menguraikan khazanah ekoleksikon tanaman obat pada guyub tutur
bahasa Batak Toba dan (2) Mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap
ekoleksikon tanaman obat berdasarkan parameter interelasi, interaksi dan
interdependensi. Dalam mendeskripsikan khazanah ekoleksikon tanaman obat
BBT dengan teori dialektikal praksis sosial (1) dimensi ideologi (2) dimensi
sosiologis (3) dimensi biologis. Penelitian ini kemudian menggunakan teori
ekolinguistik yang mencakup parameter interelasi (interrelationships), interaksi
(interaction), interdependensi (interdepedency). Penelitian ini menggunakan
penelitian metode kualitatif. Data penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara
dan observasi. Data penelitian ini adalah data leksikon jenis tanaman obat Bahasa
Batak Toba. Hasil analisis dari permasalahan pertama menunjukkan leksikal
tanaman obat Bahasa Batak Toba terdiri dari 34 jenis tanaman obat dan
diklasifikasikan pada empat kelompok leksikon yaitu (1) leksikal daun, (2)
leksikal buah, (3) leksikal rimpang, dan (4) leksikal umbi. Hasil analisis dari
permasalahan kedua menunjukkan bentuk interelasi, interaksi dan interdependensi
masyarakat Batak Toba dari data leksikon tanaman obat Bahasa Batak Toba.
Perbedaan penelitian Sihombing ini adalah mengenai ekoleksikon tanaman obat
bahasa Batak Toba, sedangkan penelitian ini mengenai ekoleksikon fauna bahasa
Batak Toba.

2.3

Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekolinguistik. Teori
ini pertama kali dikenalkan oleh Einar Haugen dalam tulisannya yang bertajuk
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Ecology of Language tahun 1972. Menurut Haugen (dalam Rizkyansyah,
2015:13) ekolinguistik merupakan interaksi bahasa dengan lingkungan. Haugen
lebih memilih istilah ekologi bahasa (ecology of language) dari istilah lain yang
bertalian dengan kajian ini. Pemilihan tersebut karena pencakupan yang luas di
dalamnya, yang mana para pakar bahasa dapat bekerjasama dengan pelbagai jenis
ilmu sosial lainnya dalam memahami interaksi antarbahasa. Teori ekolinguistik
khususnya parameter ekolinguistik melihat hubungan antara bahasa, lingkungan,
dan keberagaman leksikal fauna dalam Bahasa Batak Toba. Demikian pula
Crystal (dalam Butar-butar, 2017:10), menjelaskan bahwa ekolinguistik:
menyoroti perubahan bahasa, keberagaman linguistik, peranan sikap, dan
kesadaran berbahasa.
Kajian ekolinguistik lebih melihat tautan ekosistem yang merupakan
bagian dari sistem kehidupan manusia (ekologi) dengan bahasa yang dipakai
manusia dalam berkomunikasi dalam lingkungannya. Lingkungan tersebut adalah
lingkungan ragawi berbahasa yang menghadirkan berbagai bahasa dalam sebuah
masyarakat. Situasi dwi/multibahasa inilah yang mendorong adanya interaksi
bahasa. Lingkungan ragawi dengan pelbagai kondisi sosial sangat memengaruhi
penutur bahasa secara psikologis dalam penggunaan bahasanya (Al-Gayoni,
2010:31).
Pendekatan ekolinguistik memandang bahasa sebagai wadah yang secara
fungsional merekam pengetahuan manusia tentang lingkungan alam sekitarnya
juga lingkungan sosial budaya sebagai tanda adanya relasi dan interaksi mereka
dengan alam. Keberagaman khazanah kata (dan keberagaman bahasa di suatu
lingkungan), kendati dalam satu bahasa, juga berkaitan dengan kondisi lingkungan
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hidup bahasa tersebut. Khazanah leksikon lengkap yang ada dalam kamus suatu
bahasa menggambarkan secara jelas khazanah ide dan konsep guyub tuturnya
tentang lingkungan ragawi dan sosial mereka (Mbete, 2013:23).
Fill and Muhlhausler menyatakan (dalam Mbete, 2010:5), semua berubah
yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Begitu juga dengan perubahan bahasa,
kebudayaan, lingkungan, tentu saja lingkungan sosial-ekologi. Bila ditinjau dari
sudut pandang ekolinguistik keberadaan bahasa dengan guyub tuturnya juga
dipandang sebagai suatu organisme yang hadir, hidup, tumbuh berkembang
bahkan punah, setidak-tidaknya tampak jelas pada tataran leksikal.
Tiga

parameter

ekolinguistik

yakni

(1)

adanya

kesalingterhubungan/interelasi (interrelationships), interaksi (interaction), dan
interdependensi/kesalingtergantungan (interdependency) (2) adanya lingkungan
(environtment) tertentu, dan (3) adanya keberagaman (diversity) di lingkungan itu
baik manusia maupun makhluk-makhluk lainnya sebagai isi alam di lingkungan
tertentu dapat dijadikan pegangan dalam membedah bahasa dan lingkungan (Fill
and Muhlhausler (dalam Sakinah, 2016:12). Dalam penelitian ini parameter
ekolinguistik yang digunakan ialah parameter interelasi, interaksi, dan
interdependensi dalam mengkaji khazanah fauna BBT.
Ketiga parameter ekolinguistik itu, secara khusus keberadaan dan kehadiran
bahasa-bahasa yang memang harus hadir bersama dengan manusia, manusia yang
juga sangat saling tergantung, berinteraksi, dan berinterelasi dengan segala
sesuatu di lingkungannya itu, menjadikan ekolinguistik sebagai life-science, ilmu
pengetahuan tentang hidup dan kehidupan dan tentunya kehidupan yang sehat
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secara sosioekologis, terawat secara harmonis, dan berkelanjutan (Mbete:
2013:28).
Kajian ekolinguistik merancang sebuah teori linguistik yang dihubungkan
dengan teori dialektikal praksis sosial yang dikenal sebagai The three
dimensionality of praxis (Tiga dimensi praksis sosial. Teori tiga dimensi praksis
sosial merupakan teori yang diaplikasikan dalam mengamati lingkungan dan isuisu lingkungan untuk menjelaskan tentang norma-norma bahasa lingkungan yang
dipresentasikan dalam bentuk kerangka teori. Menurut Lindo dan Jeppe (dalam
Rizkyansah, 2015:17) teori tiga dimensi tersebut adalah:
1. Dimensi ideologis, yaitu hubungan individual dan mental kolektif,

kognitif, dan sistem psikis seseoang yang terlefleksi pada bahasa,
khazanah kebahasaan dengan kandungan maknanya/prilakunya dan
adanya idelogi atau adicita masyarakat.
2. Dimensi sosiologis, yaitu tentang cara seseorang mengorganisasi

hubungan antara sesama untuk membangun, menjalin, dan memelihara
keharmonisan hubungan individual secara kolektif.
3. Dimensi biologis, yaitu yang bertautan dengan lingkungan alam dan

hidup berdampingan dengan alam serta seluruh isinya, termasuk ke
dalamnya spesies flora, fauna, batu-batuan, mikro dan makro
organisme.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong (2006:6) mengatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode kualitatif sangat tepat digunakan
untuk menemukan data, menganalisis data, serta mengamati pemahaman
ekoleksikon fauna pada guyub tutur BBT.
Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan jamak; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan informan; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih
dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola
nilai yang dihadapi (Moeleong, 2006:9). Metode ini sangat tepat dan alami untuk
menemukan data, menganalisis, serta melihat fenomena yang sedang terjadi
terhadap ekoleksikon fauna BBT.

3.2 Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian dan masalah penelitian, lokasi penelitian ini
adalah Desa Paranginan Utara, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang
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Hasundutan. Desa Paranginan Utara adalah salah satu desa di Kabupaten
Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Indonesia yang memiliki tujuh dusun.
Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini disebabkan wilayah tersebut
merupakan masyarakat penutur BBT serta merupakan masyarakat yang dekat
dengan berbagai fauna baik untuk dikomsumsi, diadat, maupun untuk ritual.

3.1 Peta Humbahas (sumber: internet)

3.3 Sumber Data
Penentuan sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder. Data primernya adalah kata-kata yang didapat dari informan guyub
tutur BBT di Desa Paranginan Utara, Kecamatan Paranginan, Kabupaten
Humbang Hasundutan. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan. Data
sekunder adalah dokumen tertulis yang berhubungan dengan ekoleksikon fauna
BBT. Jumlah data merujuk kepada Chaer (2007:39) yang menyatakan bahwa
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dalam penelitian kualitatif, jumlah data yang dikumpulkan tidak tergantung pada
jumlah tertentu, melainkan tergantung pada taraf dirasakan telah memadai.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini terkait dengan ekoleksikon fauna
BBT. Data yang diperoleh dengan menggunak metode cakap. Metode cakap atau
dalam penelitian ilmu sosial dikenal dengan nama metode wawancara atau
interview merupakan salah satu metode yang digunakan dalam tahap penyediaan
data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan percakapan atau kontak
dengan penutur selaku narasumber (Mahsun, 2007:250).
Dalam melakukan metode cakap ada beberapa teknik yang digunakan.
Teknik-teknik yang digunakan yaitu, teknik dasar berupa teknik pancing dan
teknik lanjutan berupa teknik cakap semuka, teknik rekam dan teknik catat.
Teknik pancing merupakan teknik untuk mendapatkan data pertama-tama harus
dengan segenap kecerdikan dan kemauan memancing seseorang atau beberapa
orang agar berbicara. Kemudian dilanjutkan dengan teknik lanjutan berupa teknik
cakap semuka. Kegiatan memancing tersebut dilakukan pertama-tama dengan
percakapan langsung, tatap muka, atau bersemuka atau dengan kata lain secara
lisan. Dalam hal ini, tentu saja percakapan itu dikenali oleh si peneliti dan
diarahkan sesuai dengan kepentingannya, yaitu memperoleh data selengkaplengkapnya sebanyak tipe data yang dikehendaki atau diharapkan ada. Ketika
teknik pertama dilakukan, yaitu teknik cakap semuka, maka dapat dilakukan pula
perekaman, sama seperti apa yang terjadi dalam rangka pelaksanaan metode
simak. Lalu kemudian diikuti dengan pencatatan pada kartu (atau pada disket,
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kalau memanfaatkan teknologi komputer), sehingga digunakan teknik rekam dan
teknik catat (Sudaryanto, 1993:137-139).
Dalam melakukan teknik tersebut juga ditentukan kriteria pemilihan informan
dalam penelitian yaitu: (1) berjenis kelamin pria atau wanita; (2) berusia di atas 25
tahun yang memahami fauna BBT; (3) orang tua, istri atau suami informan lahir
dan dibesarkan di Desa Paranginan atau berdomisili di Desa Paranginan; (4)
menetap Desa Paranginan minimal selama 10 tahun ; (5) menguasai pertanyaan
dalam Bahasa Batak Toba; (6) untuk informan tua, pendengarannya baik dan tidak
pikun; (7) dapat berbahasa Indonesia; (8) sehat jasmani dan rohani (lihat Mahsun,
2005:141-142). Jumlah informan dibatasi hanya tiga orang.
Selain metode cakap juga digunakan metode introspeksi. Metode introspeksi
adalah metode penyediaan data dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti
yang meneliti bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya) untuk menyediakan data
yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan tujuan penelitiannya (Mahsun,
2007:102).

3.5 Teknik Analisis Data
Moleong

(2006:103)

mendefinisikan

analisis

data

sebagai

proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

XUDLDQGDVDUVHKLQJJDGDSDWGLWHPXNDQWHPD·$QDOLVLVGDWDVXGDKGLP
sejak
penelitian awal dilakukan dan langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan
keabsahan data.
Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode padan, yaitu metode
analisis bahasa yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian
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dari bahasa yang bersangkutan. Metode padan yang digunakan pada tahap
pengkajian data seperti yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa teknik.
Teknik yang digunakan pada metode padan adalah teknik dasar. Teknik dasar
merupakan teknik pilah unsur penentu. Alatnya adalah daya pilah yang bersifat
mental yang dimiliki oleh penelitinya. Dalam bentuk PUP alat yang digunakan
adalah daya pilah sebagai pembeda referen (Sudaryanto, 1993: 13). Metode
analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas yang
berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun prosedur dalam
menganalisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Denzim
dan Lincoln (2009:592) adalah sebagai berikut :
a. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema,
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.
b. Penyajian Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
c. Kesimpulan atau Verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data
kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
Untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini adalah
mencari data. Data didapat dari hasil wawancara dan pengamatan yang berkaitan
dengan leksikal fauna BBT. Setelah dilakukan wawancara untuk mendukung data
yang diperoleh melalui metode pengamatan. Kemudian mencari data sekunder
dengan cara menambahkan data dengan mencarinya dari dokumen tertulis (buku,
majalah, dan surat kabar), setelah data didapat kemudian data tersebut dicari
bentuk kategori dan leksikalnya dan diklasifikasikan berdasarkan tempat hidupnya
yang kemudian dijelaskan berdasarkan dimensi.
NO.

BBT

BI

1.

aili/wakka

Babi hutan

2..

angkos

Musang

3.

babiat ri

Kucing hutan

4.

bibi

Bebek

5.

ihan batak

Ikan batak

Latin

Tabel 3.1 Data Leksikon Fauna
Kedekatan MBT dengan ihan batak diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
kombinasi sisik tiga warna yaitu warna hitam sebagai warna dominan terletak
pada bagian atas badan ikan, keemasan terletak di atas warna hitam, dan putih
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terletak pada bagian bawah ikan (dimensi biologis). MBT menggunakan ihan
batak sebagai salah satu sajian makanan dalam upacara-upacara adat yang
terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial
(dimensi

sosiologis). Ihan batak yang telah dipersembahkan atau disajikan,

dipercaya oleh MBT mendatangkan berkat dari Tuhan berupa kesehatan, panjang
umur, mendapat banyak keturunan, dan mudah rezeki (dimensi Ideologis).
Kegunaan ihan batak ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini
dalam kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).
Untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan metode kualitatif.
Data leksikal yang telah didapat dari hasil wawancara tersebut dicari bentuk
khusus lalu dianalisis dengan dengan parameter ekolinguistik.
Sebagai contohnya, Ditinjau dari bentuk dan kategorinya ihan batak
tergolong leksikon dasar dan termasuk kategori nomina atau kata benda. Ihan
batak inilah yang sering dimanfaatkan masyarakat BBT. Ihan batak memiliki
interelasi, interdependensi, dan interaksi yang mendalam dan banyak fungsi bagi
masyarakat Batak Toba. Fauna tersebut dipercaya oleh MBT mendatangkan
berkat dari Tuhan berupa kesehatan, panjang umur, mendapat banyak keturunan,
dan mudah rezeki.

3.6 Penyajian Hasil Analisis Data
Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan satu metode, yaitu metode
yang bersifat informal. Metode ini dilakukan dengan kata-kata biasa (a natural
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language)

walaupun

dengan

terminologi

(Sudaryanto,1993:145).
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yang

teknis

sifatnya

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Khazanah Ekoleksikon Fauna BBT
Sesuai masalah yang dijadikan sebagai fokus kajian dalam penelitian
mengenai ekoleksikon fauna BBT di Desa Paranginan Utara, Kecamatan
Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, ditemukan sebanyak 30 leksikon
fauna BBT. Berikut ini akan diuraikan leksikon fauna yang ditemukan di daerah
penelitian:
Tabel 4.1 Leksikon Fauna BBT
NO.

BBT

BI

Latin

1.

aili/wakka

babi hutan

Sus scrofa vittatus

2.

angkos

musang

Paradoxurus
hermaphrodites

3.

babiat ri/tampulak

kucing hutan

Felis bangalensis

4.

Bekicot

keong

Pila ampullaceal

5.

bibi

bebek

Anas platyrnchos

6.

bolut

belut

Monopterus albus

7.

dengke jair

ikan mujahir

Oreochromis
mossambicus

8.

dengke mas

ikan mas

Cyprinus carpio

9.

gea

cacing tanah

Lumbricina

10.

gurampang

kepiting

Parathelpulsa convexa

11.

Haluang

kelelawar

Chiroptera
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12.

hambing

kambing

Capra aegagrus hircus

13.

haruting

ikan gabus

Channa striata

14.

herek

kera

Macaca fascicularis

15.

hirik

jangkrik

Gryllus

16.

Hoda

kuda

Equus caballus

17.

horbo

kerbau

Bubalus bubalis

18.

huting

kucing

Felis silvestra catus

19.

ihan batak

ikan batak

Neolissochilus
thienemanni

20.

Lali

elang

Falconidae sp

21.

lombu

lembu

Bos taurus

22.

manuk

ayam

Gallus gallus

23.

padidit

tupai

Tupaia tana

24.

panangga/biang

anjing

Canis familiaris

25.

pinahan lobu

babi

Sus

26.

pora-pora

ikan pora-pora

Mystacoleuseus
padangensis

27.

robar

biawak

Varanus

28.

Sibahut

lele

Clarias batracus

29.

Ulok

ular

Serpentes

30.

Ursa

rusa

Cervus timorensis

Kemudian 30

leksikon tersebut di kelompokkan

berdasarkan tempat

hidupnya menjadi leksikon darat, leksikon air, dan leksikon amfibi,. Leksikon

29

darat ada 19 leksikon, leksikon air ada 9 leksikon, dan leksikon amfibi ada 2
leksikon.

4.1.1 Leksikon Darat
Khazanah leksikon fauna BBT yang dikelompokkan ke dalam leksikon
darat ada 19 leksikon yaitu, aili/wakka EDEL KXWDQ¶
angkos PXVDQJ¶ babiat
r/tampulak NXFLQJKXWDQ¶
bibi EHEHN¶gea FDFLQJWDQDK¶
haluang NHOHODZDU¶
hambing NDPELQJ¶herek NHUD¶hirik MDQJNULN
¶ hoda NXGD¶horbo NHUEDX¶
huting NXFLQJ¶lali HODQJ¶lombu OHPEX¶ manuk D\DP¶ padidit WXSDL¶
panangga/biang DQMLQJ¶
pinahan lobu /babi EDEL¶ulok XODU¶GDQ
ursa UXVD¶
Berikut ini akan dijelaskan leksikon tersebut dengan menggunakan teori praksis
sosial yaitu, dimensi biologis, dimensi sosiologis, dan dimensi ideologis.
Sus scrofa vittatus)
a. Aili/wakka EDELKXWDQ¶/DWLQ

Gambar 4.1 aili/wakka
(Sumber: internet)
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Kedekatan MBT dengan aili/wakka diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
bulu berwarna coklat, kehitaman, dengan garis berwarna krem disekujur
tubuhnya, memiliki gigi taring, dan kaki depan yang lebih pendek dari kaki
belakang (dimensi biologis). MBT aili/wakka sebagai salah satu sajian makanan
yang terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan
sosial. Kegunaan aili/wakka ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon
ini dalam kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).

Paradoxurus hermaphroditus)
b. Angkos PXVDQJ¶/DWLQ

Gambar 4.2 Angkos
(Sumber: internet)

31

Kedekatan MBT dengan angkos diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri bulu
yang berwarna abu-abu (kelabu) atau hitam, memiliki sepasang mata yang
bercahaya jika berada di tempat yang gelap, memiliki ekor yang panjang, hidung
yang sedikit runcing, dan aktif di malam hari (dimensi biologis). MBT
menggunakan angkos sebagai salah satu sajian makanan yang terekam secara
verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial. Kegunaan angkos
ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial
MBT (dimensi sosiologis).

Felis bangalensis)
c. Babiat ri/ tampulak NXFLQJKXWDQ¶/DWLQ

Gambar 4.3 babiat ri/ tampulak
(Sumber: internet)
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Kedekatan MBT dengan babiat ri/tampulak diidentifikasikan mempunyai
ciri-ciri berukuran sama dengan kucing rumahan, bulu tubuh halus dan pendek
dengan warna kuning kecoklatan dan belang-belang hitam di bagian kepala, ekor
panjang melebihi setengah panjang badannya, dan selalu hidup berkeliaran
(dimensi biologis). MBT menggunakan babiat ri/tampulak sebagai salah satu
sajian makanan yang terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada
kehidupan sosial. Kegunaan babiat ri/tampulak ini menyebabkan MBT masih
menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).

(Latin: Anas Platyrnchos)
d. ELELEHEHN

Gambar 4.4 Bibi
(Sumber: internet)
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Kedekatan MBT dengan bibi diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri leher
panjang, kaki bersalaput, memiliki paruh, dengan warna bulu yang beragam
(dimensi biologis). MBT menggunakan bibi sebagai salah satu sajian makanan
yang terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan
sosial. Kegunaan bibi ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini
dalam kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).

Lumbricina)
e. Gea FDFLQJWDQDK/DWLQ

Gambar 4.5 Gea
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan gea diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri bernafas
dengan kulit, bertubuh panjang, dengan warna tubuh merah kecoklatan, dan
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merupakan hewan lunak yang memiliki lendir (dimensi biologis). MBT
menggunakan gea sebagai salah satu obat yang terekam secara verbal dalam
kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial (dimensi Ideologis). Kegunaan
gea ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan
sosial MBT (dimensi sosiologis).

f. Haluang NHOHODZDU¶/DWLQ
Chiroptera)

Gambar 4.6 Haluang
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan haluang diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
tubuh yang terbagi atas 3 bagian yaitu kepala, badan, dan sayap, berwarna hitam
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pekat dengan kulit tubuh licin dan semi elastis, gigi yang kecil namun tajam,
kakinya kecil dengan kuku berjenis pencengkeram, sayapnya seperti selaput,
tangannya

menjadi

kerangka

bagi

sayapnya

(dimensi

biologis).

MBT

menggunakan haluang sebagai salah satu sajian makanan dan obat yang terekam
secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial. Kegunaan
haluang ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam
kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).

Capra aegagrus hircus)
g. hambing NDPELQJ¶/DWLQ

Gambar 4.7 hambing
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan hambing diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri bulu
berwarna putih, kecoklatan, abu-abu, hitam, dan ada juga yang berwarna belang,
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dan memiliki sepasang tanduk (dimensi biologis). MBT menggunakan hambing
sebagai salah satu sajian makanan dalam upacara-upacara adat yang terekam
secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial (dimensi
sosiologis).
Hambing yang telah dipersembahkan atau disajikan, dipercaya oleh MBT
dapat untuk memohon agar roh dan kekuatan kekuatan gaib tetap memantau
kehidupan warga dan memohon agar senantiasa memelihara, mendatangkan
kemakmuran, dan ketentraman hidup warga. (dimensi Ideologis). Kegunaan
hambing ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam
kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).

h. Herek NHUD¶/DWLQ
Macaca fascicularis)

Gambar 4.8 herek
(Sumber: internet)
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Kedekatan MBT dengan herek diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
kombinasi warna yaitu warna hitam, putih, abu-abu, serta kecoklatan, mempunyai
sepasang tangan, sepasang kaki, ekor, dan berbulu (dimensi biologis). MBT
menggunakan herek sebagai salah satu sajian makanan yang terekam secara
verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial. Kegunaan herek ini
menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial
MBT (dimensi sosiologis).

i. hirik MDQJNULN¶/DWLQ
Gryllus)

Gambar 4.9 hirik
(Sumber: internet)

Kedekatan MBT dengan hirik diidentifikasikan mempunyai bentuk tubuh
rata dan sepasang antena yang cukup panjang yang berfungsi sebagai alat peraba
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untuk mengenali area sekitarnya. Hirik merupakan hewan omnivore yang
biasanya mengeluarkan suara dimalam hari, memiliki dua sayap (dimensi
biologis). MBT menggunakan hirik sebagai salah satu sajian makanan yang
terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial.
Kegunaan hirik ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam
kehidupan sosial MBT (dimensi sosiologis).

j. Hoda .XGD¶/DWLQEquus caballus)

Gambar 4.10 Hoda
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan hoda diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri badan
yang panjang, pada bagian tertentu ditumbuhi rambut halus yang panjang pada
bagian kepala sampai leher dan pada bagian ekor (dimensi biologis). MBT
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menggunakan hoda sebagai salah satu sajian makanan khas istimewa di Humbang
Hasundutan yang terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada
kehidupan sosial (dimensi sosiologis). Kegunaan hoda ini menyebabkan MBT
masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial MBT (dimensi
sosiologis).

k. horbo NHUEDX¶/DWLQ
Bubalus bubalis)

Gambar 4.11 Horbo
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan horbo diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
moncong panjang dengan hidung yang lebar, memiliki dua tanduk yang cukup
tajam, dengan warna tubuh bervariasi ada hitam dan coklat (dimensi biologis).
MBT menggunakan horbo sebagai salah satu sajian makanan dalam upacara40

upacara adat yang terekam secara verbal dalam kognitif masyarakat BBT pada
kehidupan sosial (dimensi sosiologis). Kegunaan horbo ini menyebabkan MBT
masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial MBT (dimensi
sosiologis).

l. Huting NXFLQJ¶/DWLQ
Felis silvestra catus)

Gambar 4.12 huting
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan huting diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
memiliki warna bulu yang beragam, pendengaran yang tajam, memiliki gigi
taring, cakar yang tajam, dan merupakan hewan mamalia (dimensi biologis). MBT
menggunakan huting sebagai salah satu peliharaan yang terekam secara verbal
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dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial. Kegunaan huting ini
menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial
MBT (dimensi sosiologis).
Falconidae sp)
m. lali HODQJ¶/DWLQ

Gambar 4.13 Lali
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan lali diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
penglihatan yang sangat tajam, paruh yang tajam dan melengkung untuk
mencabik mangsa, kaki yang dilengkapi cakar yang tajam unttuk menjatuhkan
mangsanya dan membawa mangsanya terbang. Berkembang biak dengan cara
bertelur, makanan utamanya adalah hewan kecil (dimensi biologis). MBT
menggunakan lali sebagai salah satu sajian makanan yang terekam secara verbal
dalam kognitif masyarakat BBT pada kehidupan sosial (dimensi sosiologis).
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Lali

yang nampak dan terbang berputar-putar disatu titik biasanya

mempunyai makna bagi MBT (dimensi Ideologis). Kegunaan lali ini
menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial
MBT (dimensi sosiologis).
n. lombu OHPEX¶/DWLQ
: Bos taurus)

Gambar 4.14 lombu
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan lombu

diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri

beragam warna bulu mulai dari kecoklatan, putih, putih hitam, putih kekuningkuningan dan sebagainya, memilki sepasang tanduk, dan ekor yang panjang
(dimensi biologis). MBT menggunakan lombu sebagai salah satu sajian makanan
dalam upacara-upacara adat yang terekam secara verbal dalam kognitif
masyarakat BBT pada kehidupan sosial. Kegunaan lombu ini menyebabkan MBT
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masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial MBT (dimensi
sosiologis).

o. manuk D\DP¶/DWLQ*DOOXVJDOOXV

Gambar 4.15 manuk
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan manuk diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri warna
bulu yang beragam, ada yang berwarna hitam, putih, cokelat, merah dan lain
sebagainya., memiliki jengger, termasuk fauna omnivora atau biasa disebut
dengan binatang pemakan tumbuhan, berkembang biak dengan cara bertelur
(Ovipar) (dimensi biologis). MBT menggunakan manuk sebagai salah satu sajian
makanan dalam upacara-upacara adat yang terekam secara verbal dalam kognitif
masyarakat BBT pada kehidupan sosial (dimensi sosiologis). Kegunaan manuk
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ini menyebabkan MBT masih menggunakan leksikon ini dalam kehidupan sosial
MBT (dimensi sosiologis).

Tupaia tana)
p. Padidit WXSDL/DWLQ

Gambar 4.16 padidit
(Sumber: internet)
Kedekatan MBT dengan padidit diidentifikasikan mempunyai ciri-ciri
memiliki tubuh kecil dan ramping, kepala dan tubuh sekitar 15cm, ekor sekitar 18
cm. Di belakangnya sering kali terjuntai ekor di atas punggungnya, lebar, tegak,
berumbai dan hampir sama panjang dengan badannya. Berkat ekor panjangnya,
padidit dapat melompat dari satu pohon ke pohon yang lain tanpa kehilangan
keseimbangan (dimensi biologis). MBT menggunakan padidit sebagai salah satu
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