
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

viii 
TESIS ANALISIS FITUR METALEKSIKOGRAFI... IKA NURFARIDA 

 
ABSTRAK 

 
Metaleksikografi merupakan penerapan praktis dari leksikografi yang memiliki 
fungsi untuk meneliti metode leksikografi. Perancangan awal dalam membentuk 
kamus pewayangan yang berbasis korpus dibentuk karena kamus yang bertemakan 
budaya masih jarang diulas saat ini. Kamus yang berkaitan dengan budaya wayang  
memiliki kekayaan kosakata sehingga penting untuk dipublikasikan karena 
kosakata yang dimiliki jarang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Hal ini 
menyebabkan para penonton jarang ada yang mengerti kata-kata dalam pertunjukan 
wayang kulit. Penelitian ini mengklasifikasikan kosakata bahasa pewayangan yang 
telah ditemukan ke dalam sembilan domain semantik berdasarkan Moe (2003) dan 
berdasarkan strategi penerjemahan oleh Baker (2011). Metode penelitian yang 
digunakan yaitu kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu transkripsi cerita 
pertunjukan wayang kulit yang berjudul Dasamuka Gugur dan dibawakan oleh Ki 
Anom Hartono. Metode wawancara digunakan untuk interpretasi data yang tidak 
ditemukan dalam kamus Bahasa Jawa. Peneliti mengambil 104 kata dengan 
frekuensi kemunculan tertinggi yang dianalisis serta diklasifikasikan berdasarkan 
domain semantik dan strategi penerjemahannya. Peneliti menggunakan empat 
kamus untuk menemukan arti kata pada bahasa pewayangan yang menggunakan 
bahasa Jawa dalam cerita Dasamuka Gugur. Selanjutnya, peneliti membuat model 
rancangan fitur kamus yang telah ditentukan berdasarkan penelitian terdahulu. 
Hasil penelitian yaitu terdapat tujuh domain semantik dari 104 kosakata yang sesuai 
dalam cerita wayang kulit Dasamuka Gugur. Ketujuh domain semantik ini adalah 
alam semesta, orang, bahasa dan pikiran, perilaku sosial, gerakan fisik, keadaan, 
dan tata bahasa. Terdapat 58 kata yang termasuk ke dalam domain tata bahasa,  10 
domain alam semesta, 5 domain orang, 1 domain bahasa dan pikiran, 22 domain 
perilaku sosial, 1 domain gerak fisik, dan 4 domain keadaan. Hasil untuk strategi 
penerjemahan yang digunakan yaitu 50 kata dengan strategi penerjemahan secara 
hiponimi, 41 kata dengan strategi substitusi budaya, dan 13 kata dengan strategi 
kata pinjaman. Fitur-fitur entri yang digunakan ada sembilan fitur yaitu lema, 
pengucapan, jenis kata, kelas kata, tingkatan kata, terjemahan kata, contoh 
penggunaan, terjemahan contoh penggunaan, dan gambar. 
 
Kata kunci: domain semantik, fitur entri kamus, strategi penerjemahan, wayang, 
metaleksikografi 
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