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KOSAKATA DIALEK DALAM KAMUS BAHASA SUNDA,
INSPIRASI KE ARAH PENYUSUNAN KAMUS DIALEK1)

Oleh Wahya2)

ABSTRAK

Leksikon atau kamus merupakan dokumen kekayaan kosakata suatu bahasa. Demikian
pula kamus bahasa Sunda. Jenis kamus bahasa Sunda sudah banyak disusun dan diterbitkan,
baik berdasarkan jenis bahasa sasarannya, ukurannya, maupun isinya. Namun, demikian masih
perlu usaha sungguh-sungguh untuk tersusunnya dan terbitnya kamus bahasa Sunda yang
ideal. Penerbitan kamus khusus bahasa Sunda masih sangat terbatas. Di antara kamus khusus
yang belum terbit adalah kamus dialek bahasa Sunda. Wacana penerbitan jenis kamus khusus
ini sebenarnya telah digaungkan, namun belum ada realisasinya. Kamus dialek bahasa Sunda
dapat dijadikan dokumen kekayaan dialek-dialek bahasa Sunda, yang terdapat, baik di wilayah
tutur bahasa Sunda maupun di wilayah tutur bahasa lain. Kamus jenis ini secara akademik
diperlukan sebagai sumber penelitian dialek. Kamus dialek bukan hanya bermanfaat dari sisi
dimensi kebudayaan, juga dari sisi dimensi keilmuan. Upaya memasukkan kosakata dialek
bahasa Sunda ke dalam lema kamus bahasa Sunda telah dilakukan. Upaya ini perlu dihargai
dan perlu dilanjutkan. Langkah pengayaan korpus ini merupakan rintisan ke arah
pendokumenan kosakata dialek yang lebih lengkap dan lebih komprehensif. Makalah ini akan
memaparkan pendokumenan kosakata dialek dalam kamus bahasa Sunda dan langkah ke arah
penyusunan kamus dialek bahasa Sunda.

1. Pendahuluan

Bahasa Sunda adalah salah satu bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, yakni bahasa

yang digunakan oleh etnik Sunda. Penutur bahasa Sunda sebagian besar tinggal di Provinsi

Jawa Barat dan Banten. Penutur bahasa Sunda sekarang sekitar 40 juta orang (Rosidi, 2011 :

119). Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Sunda secara terprogram dan sistematis

secara kelembagaan oleh Lembaga Basa jeung Sastra Sunda antara lain dilakukan dengan

pengembangan korpus, yakni di antaranya melalui pendokumenan kosakata bahasa Sunda

dalam bentuk kamus, yaitu Kamus Umum Basa Sunda yang terbit pertama kali tahun 1975 oleh

penerbit Tarate, Bandung.

Sebenarnya, upaya pembuatan dan penerbitan kamus bahasa Sunda sudah dilakukan

sebelum adanya lembaga resmi di atas, misalnya, pembuatan dan penerbitan Soendaneesch-

Hollandsch Woordenboek (1884 dan 1913) karya S. Coolsma, yang khusus dibuat untuk

penutur berbahasa Belanda, Selanjutnya, terbitnya kamus ekabahasa Sunda sebagai imbangan
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terhadap kamus dwibahasa tersebut, yaitu Kamus Basa Soenda (1948 dan 1954) karya R.

Satjadibrata. Kamus ini sudah mengalami cetak ulang (2005 dan 2008) oleh penerbit Kiblat

Buku Utama, Bandung.

Dunia leksikografi Sunda disemarakkan pula oleh pembuatan dan penerbitan kamus

lainnya, seperti Sundanese-English Dictionary (2003) karya R.R. Hardjadibrata, yang

ditujukan bagi penutur berbahasa Inggris. Sebelum itu, di antaranya terbit pula Kamus Sunda-

Indonesia (2001), kamus dwibahasa dalam bentuk kamus saku karya Sutardi Wirasasmita dkk.

dan Kamus Dwibahasa Indonesia-Sunda (2001) karya Oyon Sofyan Umsari. Kedua kamus

terakhir ini diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat. Pada tahun

2013 terbit kamus khusus, yakni Kamus Istilah Kesehatan dalam Kebudayaan Sunda dalam

bentuk kamus ekabahasa dam dwibahasa, yakni Sunda-Sunda dan Sunda-Indonesia yang

disajikan dalam satu buku karya Teddi Muhtadin dkk, yang diterbitkan oleh Kiblat Buku

Utama, Bandung. Sebelum itu, pada tahun 2007 diterbitkan dan dicetak ulang Kamus Umum

Basa Sunda, oleh penerbit Geger Sunten, Bandung. Penerbitan kamus bahasa Sunda dengan

jumlah lema yang lebih bayak, yakni 300.000. sedang direncanakan (Kurnia, 2013).

Akan tetapi dari sekian kamus yang telah terbit itu, belum ada kamus khusus, yakni

kamus dialek bahasa Sunda. Upaya memasukkan kosakata dialek, yakni dialek geografis,

sebagai lema ke dalam kamus sudah dilakukan oleh beberapa penulis atau lembaga penerbit

kamus dengan penjelasan yang beragam. Sebagai contoh lema naeun ‘apa’ yang dalam bahasa

Sunda resmi sebagai naon dicantumkan dengan penjelasan bervariasi dari berbagai kamus.

Dalam kamus Soendas-Nederlands Woordenboek (1984) karya F.S Eringa, lema tersebut

diberi penjelasan dengan dial kependekan dari dialect ‘dialek’, naeun (dial). Dalam Kamus

Basa Sunda (2008) karya R. Satjadibrata, lema naeun tanpa penjelasan dialek. Dalam Kamus

Umum Basa Sunda Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (2007), lema naeun diberi penjelasan

bww. kependekan dari basa wewengkon ‘dialek geografis’. Penjelasan yang lebih lengkap

terhadap lema yang sama terdapat dalam Kamus Basa Sunda karya R.A. Danadibrata, yaitu

diberi penjelasan bs. Ciamis; bs. singkatan dar basa ‘bahasa’, yakni bahasa Sunda. Dalam hal

ini bahasa Sunda di Ciamis. Dari penjelasan di atas, tampak bahwa dalam beberapa kamus

bahasa Sunda telah dimuat lema kosakata dialek dengan secara eksplisit dinyatakan sebagai

dialek, ada pula yang tidak. Demikian pula beberapa lema lain yang berasal dari kosakata

dialek. Penjelasan ini dapat dikatakan memberikan informasi etimologis lema tersebut dalam

kamus. Tentu penjelasan yang berbeda ini secara leksikografis terkait dengan proses dan tujuan

pembuatan kamus masing-masing.
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Mengingat penelitian terhadap beberapa kamus sebagai sumber data memerlukan

waktu lama, penelitian ini hanya dibatasi pada penelusuran koskata dialek dalam salah satu

kamus, yakni Kamus Basa Sunda cetakan kedua, karya R.A. Danadibrata, diterbitkan tahun

2009 oleh Kiblat Buku Utama, Bandung. Penetapan sampel atau percontoh sumber data ini

didasarkan pada banyaknya lema kosakata dialek yang dimuat di dalamnya dengan disertai

penjelasan daerah asal kosata dialek tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut.

1. Kata apa saja sebagai sampel yang dapat diidentifikasi sebagai lema kosakata dialek Sunda

dalam Kamus Basa Sunda karya R.A. Danadibrata?

2. Bagaimana penjelasan kosakata tersebut?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penulisan makalah ini

ini adalah berikut:

1. Mencari dan menetapkan kosakata dialek Sunda dalam Kamus Basa Sunda karya R.A.

Danadibrata;

2. Memberikan paparan mengenai penjelasan kosakata tersebut.

Metode yang digunakan dalam mendekati data adalah metode dekriptif. Pengumpulan

data menggunakan metode simak dengan teknik catat terhadap sumber data. Data dianalisis

secara kualitatif. Adapun prosedur penelitian sebagai berikut.

1. Melakukan studi pustaka;

2. Menentukan kamus sebagai sumber data;

3. Mengumpulkan data;

4. Mengklasifikasi data;

5. Menganalisisi data;

6. Menyimpulkan hasil analisis;

7. Menyajikan laporan hasil penelitian.

2. Kosakata Dialek dalam Kamus Bahasa Sunda

Bahasa Sunda memiliki kekayaan dialek atau variasi geografis, yang terbentang dari

Banten sampai dengan Cirebon di Pulau Jawa bagian barat. Oleh karena itulah, wajar jika

Lembaga Basa dan Sastra Sunda memiliki cita-cita untuk mendokumenkan kekayaan dialek

atau variasi geografis, yang dalam literatur linguistik berbahasa Sunda disebut basa Sunda

wewengkon (Darpan, (2008: 6); Wibisana (2011)). Akan tetapi, cita-cita ini baru sekadar
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harapan karena sampai sekarang upaya ini belum terwujud, padahal banyak manfaatnya, baik

untuk kepentingan praktis maupun akademik. Oleh karena itu, alangkah bermanfaatnya jika

kekayaan kosakata yang berlimpah ini didokumenkan dalam kamus khusus, yakni, kamus

dialek (lihat pula, Wahya (1995: 6—8); Darpan (2008: 9), dan Rosidi, (2011: 94)). Kamus

dialek sebagai gudang kosakata dialek diperlukan apalagi secara empirik. kosakata variasi

geografis ini masih digunakan oleh masyarakat penuturnya (lihat Wibisana, 2011: 27).

Sebenarnya rintisan ke arah pendokumenan kosakata dialek sudah dilakukan walaupun

sangat terbatas, yakni melalui pencantuman kosakata tersebut dalam kamus, baik secara tegas

berlabel dialek maupun tidak. Sebagai contoh, dalam Kamus Umum Basa Sunda dimuat

kosakata dialek geografis (dalam bahasa Sunda disebut basa wewengkon), seperti beuteung

‘sudah’, dangdeur ‘ketela pohon’, naeun ‘apa’, poloy ‘lompong’, rubiah ‘istri’, dan satoa

‘binatang’, yang jelas-jelas dilabeli sebagai kosakata dialek. Namun, tidak ada penjelasan lebih

lanjut daerah asal dialek tersebut. Dalam Kamus Bahasa Sunda karya R. Satjadibrata dimuat

kata dangdeur, naeun, dan rubiah, dengan masing-masing arti yang sama sebagai mana

terdapat dalam Kamus Umum Basa Sunda, tetapi tidak disertai dengan penjelasan kata dialek.

Kosakata tersebut dianggap kata dari bahasa Sunda (Darpan, 2008: 27). Secara umum,

memang kamus Kamus Bahasa Sunda tidak memberikan penjelasan dialek, berbeda dengan

Kamus Umum Basa Sunda. Berdasarkan perbedaan penjelasan di belakang setiap lema yang

sama dalam dua kamus ini, ada perbedaan proses dan tujuan penerbitan kedua kamus ini.

Secara leksikografi, ada perbedaan dalam informasi etimologisnya.

Berbeda dari dua kamus di atas, dalam kamus dwibahasa Soendas-Nederlands

Woordenboek karya F.S Eringa dicantumkan label dialek di belakang setiap lema kosakata

dialek. Demikian pula dalam Kamus Basa Sunda karya R.A. Danadibrata, bahkan lebih rinci

dicantumkan penjelasan daerah pakai bahasa atau dialek tersebut. Secara leksikografi.

pencantuman penjelasn dialek atau variasi geografis tertentu pada sebuah lema diperlukan.

Pencantuman informasi dari dialek mana terkait dengan informasi asal-usul kata tersebut,

yakni aspek etimologis (bandingkan dengan Keraf (2010: 54); Chaer (2007: 209).

Pencantuman di daerah mana kata itu digunakan terkait dengan informasi wilayah pemakaian

atau wilayah dialek (Chaer, 2007 : 210; Dwi P., 2013: 40). Kedua informasi di atas berkaitan

dengan struktur kamus, yakni makrostruktur. Akan tetapi, informasi tersebut bisa menjadi

mikorstruktur jika menjadi kompenan sebelah kanan makrostruktur.

Dikaitkan dengan sumber kosata kata dialek, hasil penelitian dialek geografis bahasa

Sunda dapat mendukung hal ini. Penelitian tentang dialek geografis bahasa Sunda, yang

dipayungi penelitian dialektologi bahasa Sunda, sudah sering dilakukan, baik penelitian yang
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bersifat akademik maupun yang non-akademik. Dapat dikatakan demikian karena banyak hasil

penelitian yang sudah terbit, baik dalam bentuk buku maupun karya akademik. Hal ini pun

diperkuat oleh pendapat Lauder (1999: 140) atas pelacakan mandiri yang bersangkutan

terhadap penelitian dialektologi bahasa-bahasa Nusantara. Menurut Lauder penelitian

dialektologi masih terfokus di Pulau Jawa, yakni mencapai angka 45,97%, ternasuk di

dalamnya penelitian dialektologi di Jawa Barat. Penelitian ini, misalnya, Bahasa Sunda dan

Melayu di Cilebut Kabupaten Bogor (Kridalaksana ed., 1976), Bahasa Sunda di Jawa Barat

dan Jawa Tengah Bagian Barat (Nothofer, 1975 dan 1980), Bahasa Sunda di Pandeglang

(Suriamiharja, 1985), Bahasa Sunda di Daerah Cirebon (Ayatrohaedi, 1985), Bahasa Sunda di

Kabupaten Purwakarta (Suriamiharja, 1987), Bahasa Sunda di Kabupaetn Karawang

(Yudibrata, 1990), dan Bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda di Kabupaetn Tangerang (Lauder,

1993) (bandingkan pula dengan Wibisana, 2011: 31—32). Dapat pula ditambahkan, dalam

kaitan kegiatan akademik, penulis sendiri melakukan penelitian geografi dialek atau

geolinguistik dengan judul “Bahasa Sunda di Kecamatan Kandanghaur dan Kecamatan Lelea

Kabupaetn Indramayu: Kajian Geografi Dialek” (Tesis, 1995) dan “Inovasi dan Difusi-

Geografis Leksikal Bahasa Melayu dan Bahasa Sunda di Perbatasan Bogor-Bekasi: Kajian

Geolinguistik” (Disertasi, 2005). Pada pandangan penulis, penelitian-penelitian di atas dapat

dijadikan sebagian sumber atau rujukan penetapan kosakata dialek dalam bahasa Sunda untuk

kepentingan pembuatan kamus dialek dalam bahasa Sunda.

Makalah ini memaparkan kosakata dialek Sunda. Kosakata adalah kumpulan atau

perbendaharaan kata dalam sebuah bahasa. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut

pemakai (Kridalaksana, 2008:48). Adapun kamus dibatasi sebagai buku referensi yang memuat

daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai pelbagai segi maknanya dan

penggunaannya dalam bahasa; biasanya disusun menurut urutan abjad (dalam tradisi Yunani-

Romawi menurut urutan abjad Yunani-Romawi, kemudian menurut abjad bahasa

bersangkutan; dalam tradisi Arab menurut urutan jumlah konsonan) (Kridalaksana, 2008:107).

Kamus dialek adalah kamus khusus yang memuat kosakata dialek suata bahasa.

3. Kosakata Dialek dalam Kamus Bahasa Sunda karya R.A. Danadibrata

3.1 Kosakata Dialek sebagai Lema

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa bagian Kamus Bahasa Sunda karya R.A

Danadibrata sebagai sumber data, ditemukan puluhan lema beridentitas dialek. Informasi

bahwa lema itu beridentitas dialek diperoleh dari tiga penjelasan. Tiga penjelasan itu adalah

sebagai berikut: (1) bs. (kependekan dari basa ‘bahasa’) + nama daerah setelah lema, (2) bs. +
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wewewengkon ‘daerah’ + nama daerah setelah lema, dan (3) dialek + nama daerah setelah

lema. Sebagian kata yang ditemukan disajikan berikut ini: cupang ‘kecap’, dage ‘oncom’,

deuleung ‘lihat’, dia ‘kamu’, doblang ‘reog’, dodok ‘duduk’, dompret ‘sejenis kesenian’, gelo

‘talas’, gembip ‘pipi yang tebal dan kelihatan seolah-olah sedang mengemam sesuatu’,

gembyung ‘terebang’, gencay ‘bening’, hawangan ‘sungai’, karang ‘halaman’, karang hulu

‘bantal’, kotok dempel ‘bebek’, loot ‘cacing’, madur ‘kehidupan’, mungkal ‘batu’, naeun ‘apa’,

ogen ‘juga’, oncom ‘tempe’, rubiah ‘istri’, tayoh ‘di bawah’, teoh ‘bawah’, tolobong ‘keler’.

3.2 Penjelasan tentang Daerah Pakai Dialek

Dalam kamus yang dijadikan sumber data, di sebelah kanan lema-lema yang berupa

dialek, seperti dipaparkan di atas, di samping diberi penjelasan bs. atau dialek diberi penjelasan

pula daerah pakai bahasa tersebut. Dalam hal ini, ada tiga model penjelasan daerah pakai

seperti disinggung pada butir (3.1), yaitu (1) bs. yang langsung disertai nama daerah pakai,

seperti bs.Kuningan, (2) bs. yang disertai kata wewengkon, kemudian disertai nama daerah

pakai, seperti bs.wewengkon Kuningan, dan (3) dialek + nama daerah pakai, seperti dialek

Kuningan. Tidak ada penjelasan dalam kata pengantar kamus mengenai ketiga model

penjelasan tersebut. Apa perbedaannya bs. yang disertai wewengkon dan yang tidak. Secara

semantik kata Kuningan di dalamnya terkandung makna daerah. Namun, karena konsep basa

wewengkon itu bermakna dialek geografis, ketidakadaan kata wewengkon yang mendampingi

nama daerah dapat berbeda makna karena makna basa ‘bahasa’ jelas berbeda berbeda dengan

basa wewengkon ‘dialek geografis’. Dalam kamus sumber data, kata basa wewengkon

diartikan sebagai bahasa yang dipakai di tempat-tempat tertentu, umpamanya bahasa Banten,

bahasa Cirebon, dan lain-lain, sering disebut juga dialek (2009: 68). Demikian pula penjelasan

dialek + nama daerah pakai tidak ada penjelasan dalam kata pengantar kamus.

Oleh karena itu, dalam makalah ini ketiga model tersebut tidak dipertentangkan karena

kata basa ‘bahasa’yang disertai nama daerah, misalnya, basa Kuningan dimaknai bahasa

Sunda variasi (geografis) Kuningan atau bahasa Sunda dialek (geografis) Kuningan.

Demikian pula, kata dialek mengacu kepada dialek geografis. Pengertian ini terdapat dalam

kamus sumber data sendiri (2009: 170), yaitu dialek adalah basa wewengkon ‘bahasa daerah’

atau basa setempat ‘bahasa setempat’. Dengan demikian, penyajian ketiga model tersebut

menunjukkan dialek (geografis). Penjelasan dengan model seperti ini perlu ditinjau kembali

secara leksikografis demi kekonsistenan.

a. Lema Berinformasi bs. + Nama Daerah Pakai
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Lema yang disertai informasi bs. + nama daerah pakai, misalnya, ditemukan pada lema-

lema berikut.

deuleung bs. Ciamis: deuleu (hlm. 169)

gembip bs. Ciamis: kebi, kembu, camihmil (hlm. 220)

gemblong bs.Sumedang: bénggol (hlm. 220)

jojong bs. Banten: jongjon, tonggoy (hlm. 295)

kotok démpél bs. Baduy: meri (hlm. 366)

lumuh bs. Subang: puguh, dumuk, umum, kudu (hlm. 418)

madur bs. Banten Kidul: kahirupan, kahuripan (hlm. 421)

mahabu bs. Kuningan: paburencay (hlm. 421)

mungkal bs. Cirebon: batu (hlm. 448)

naeun bs. Ciamis: naon, sabaraha ((hlm. 452)

ogén bs.Ciamis/Kuningan: ogé (hlm. 421)

oléng bs. Banten: lubang (hlm. 472)

oncog bs. Banten: ontrog (hlm. 473)

oncom bs. Kuningan/Majalengka: témpé (hlm. 473)

rubiah bs. Kuningan/Majalengka: pamajikan, rabi (hlm. 587)

tayoh bs. bs. Baduy: handap (hlm. 686)

teoh bs. Cirebon: handap (hlm. 689)

tolobong bs. Kuningan: kéler (hlm. 705)

Dari penjelasan tentang nama daerah pakai dialek, umumnya dialek tersebut terdapat di satu

tempat kecuali ogén, yang terdapat di Ciamis dan Kuningan, kemudian oncom dan rubiah yang

terdapat di Kuningan dan Majalengka.

b. Lema Berinformasi bs. + wewengkon + Nama Daerah Pakai

Lema yang disertai informasi bs. + wewengkon + nama daerah pakai, misalnya,

ditemukan pada lema-lema berikut.

cupang bs. wewengkon Banten Kidul: tampélé, kecap (hlm. 152)

dagé bs. wewengkon Kuningan: oncom (hlm. 155)

deureus bs. wewengkon Banten/Tangerang: mendingan (hlm. 170)

doblang bs. wewengkon Banten: réog, ogél (hlm. 172)

dodok bs. wewengkon Indramayu/Pamanukan : diuk (hlm. 173)

dodongkal bs. wewengkon Subang: awug (hlm. 173)

domprét bs. wewengkon Subang: dogér (hlm. 174)
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doso bs. wewengkon Kuningan: dedegler (hlm. 175)

gélo bs. wewengkon Pamanukan/Subang: taleus (hlm. 220)

gembyung bs. wewengkon Kuningan: terebang (hlm. 220)

gencay bs. wewengkon Banten: genclang (hlm. 220)

karang bs. wewengkon Cirebon: buruan (hlm. 320)

karang hulu bs. wewengkon Cirebon: anggel (hlm. 320)

Dari data di atas, tampak ada kosakata dialek yang daerah pakainya di satu tempat, ada pula

yang di dua tempat. Akan tetapi, sebagian besar terdapat di satu tempat.

c. Lema Berinformasi dialek + Nama Daerah Pakai

Lema yang disertai informasi dialek + nama daerah pakai tidaklah sebanyak model

pertama dan kedua. Model ketiga ini ditemukan dalam jumlah terbatas, yakni pada lema

berikut.

dia 1 dialek Banten anu hartina maneh. 2 dialek Kuningan anu hartina “dinya’ (hlm. 170)

didia dialek Pakidulan anu hartina di dinya, lebah, palebah (hlm. 170)

Ketiga model penjelasan di atas merupakan bentuk penjelasan asal-usul kosakata yang

dimuat sebagai lema dalam kamus. Dengan kata lain, penjelasn ini merupakan penjelasan

aspek etimologis jika dipandanag dari komponen struktur kamus. Dengan demikian, informasi

etimologi pada lema sudah dipaparkan meskipun terbatas.

Pemuatan kosakata dialek Sunda dalam kamus sumber data perlu dihargai karena upaya

ini merupakan upaya pendokumenan salah satu kekakayaan bahasa Sunda. Pemuatan kosakata

dialek dalam kamus bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui kekakayaan kosakata

dialek Sunda. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian dialek secara akademik.

Namun, demi kebenaran informasi, perlu penelitian lebih lanjut. Penelitian dapat dilakukan

untuk mengecek apakah kosakata yang dimuat dalam kamus tersebut benar-benar sebagai

kosakata dialek, apakah kosakata dialek tersebut benar-benar masih digunakan, apakah

kosakata dialek tersebut benar-benar terdapat di daerah pakai yang tertera dalam kamus

tersebut, dan apakah kosakata dialek tersebar pula di daerah lain? Tentu perlu penelitian lebih

lanjut, lebih-lebih jika akan disusun kamus khusus dialek bahasa Sunda.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Dari hasil pengamatan terhadap sumber data, yakni Kamus Basa Sunda karya R.A.

Danadibrata (2009), ditemukan lema yang merupakan kosakata dialek geografis bahasa Sunda.
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Informasi lema sebagai kosakata dialek geografis ini disajikan dalam tiga model: (1) bs. +

nama daerah pakai, (2) bs. + wewengkon + nama daerah pakai, dan (3) dialek + nama daerah

pakai. Model ketiga lebih sedikit ditemukan daripada model (1) dan (2). Pendokumenan

kosakata dialek Sunda sebagai lema dalam kamus ini dapat menjadi inspirasi ke arah

penyusunan kamus dialek Sunda ke depan.

4.2 Saran

Demi kebenaran dan kekayaan informasi dalam kamus, perlu dilakukan penelitian lebih

lanjut mengenai kosakata dialek yang dimuat di dalamnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan

pula untuk mendukung penerbitan kamus dialek Sunda pada masa yang akan datang.

Bagaimana pun informasi lengkap kosakata dialek Sunda hanya ada dalam kamus dialek

Sunda.
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