
Jaring dan Jaringan 

Oleh: I Made Sudiana 

Seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas di Manado mempertanyakan perihal kata 
jaring dan jaringan pada frasa atau kelompok kata jaring distribusi dan jaringan distribusi. 
Dalam suratnya ia mengungkapkan masalah judul skripsi yang dipermasalahkan oleh 
pembimbing dan pengujinya. Judul skripsinya: Desain Dasar Jaring Distribusi 380/220 V Desa 
X. Yang menjadi masalah adalah kata jaring. Pembimbingnya menginginkan kata jaring, 
sedangkan penguji mengharuskan menggunakan kata jaringan. 

Kalau kita cermati permasalahan di atas,  antara pembimbing dan penguji tidak sepaham dengan 
kata jaring dan jaringan pada frasa jaring distribusi dan jaringan distribusi.  

Kata jaring dan jaringan keduanya berkelas kata nomina atau kata benda.  Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) 2008 halaman 568—569 memuat entri jaring sebagai berikut. 

ja·ring n 1 alat penangkap ikan, burung, dsb yg berupa siratan (rajutan) tali (benang) yg 
membentuk mata jala; 2 Olr net (dl tenis, badminton); 3 ki jebakan; perangkap: saya akan 
memasang -- untuk menangkap burung itu;  
-- angkat jaring penangkap ikan yg pd waktu diturunkan dan diangkat dr perairan, 
gerakannya vertikal; -- angkat tetap jaring angkat yg cara pemasangannya tetap di satu 
tempat, yaitu dekat pantai atau di tempat yg dangkal; -- dorong jaring berbentuk kantong 
yg penggunaannya dng cara mendorongkan alat tsb ke depan, ke tempat yg diperkirakan 
ada ikannya, pendorongan dilakukan dng tangan atau perahu di tempat dangkal; -- 
gawang Olr jaring yg terdapat pd gawang (sepak bola, hoki) tempat bola bersarang; -- 
halau jaring yg hanya digunakan di daerah perairan berkarang untuk menangkap ikan 
karang; -- hanyut jaring insang yg pemasangannya dibiarkan hanyut mengikuti arus; -- 
insang 1 jaring berbentuk persegi empat panjang yg dilengkapi dng pemberat di bagian 
bawah dan pelampung di bagian atas, dipasang menghadang arah gerak ikan sehingga 
ikan tertangkap krn insangnya tersangkut pd mata jaring; 2 jaring ikan yg dipasang 
melingkar pd waktu penangkapan ikan; -- kantong jaring berbentuk kantong, mempunyai 
dua buah sayap yg cara penggunaannya ditarik ke arah kapal yg sedang berhenti atau 
ditarik ke pantai; -- kantong kapal jaring kantong yg cara penarikannya dilakukan 
menuju ke kapal yg sedang berhenti; -- penerbangan tetap sistem jaringan komunikasi 
penerbangan yg sudah tetap; -- Pengaman Sosial program pemerintah untuk 
memungkinkan penduduk yg masih miskin dapat menikmati taraf hidup minimal yg 
layak dan manusiawi; -- peta sejumlah garis mendatar dan tegak lurus yg membagi peta 
dl tiap segi empat yg sama ukurannya;  
ja·ring-ja·ring n jala;  
je.ja.ring n 1 jaring-jaring; jaringan (komunikasi); dng ~ luas dan pemikiran global, 
mereka bisa dng mudah menerobos pasar ekspor; 2 Komp sistem komputer terminal dan 
pangkalan data yg dihubungkan dng saluran telekomonikasi untuk pertukaran data; 
jaringan.  
je.ma.ring n jaring-jaring; 
men·ja·ring v 1 menangkap ikan dsb dng jaring; 2 ki masuk ke dl jala (tt bola dsb): bola 
~ di sebelah kanan gawangnya; 3 ki memperoleh; menemukan; menyeleksi; menangkap;  



~ angin, pb perbuatan yg sia-sia belaka;  
men·ja·ring·kan v memasukkan (msl bola) ke dl jaring;  
ter·ja·ring v 1 kena jaring; 2 tertangkap secara tiba-tiba: lima pemuda pengedar obat 
terlarang ~ petugas ketika operasi kamtibmas dilancarkan;  
~ bahu bagian dada di bawah bahu;  
ja·ring·an n 1 barang siratan yg serupa jaring; jala-jala: 2 susunan sel-sel khusus yg sama 
pd tubuh dan bersatu dl menjalankan fungsi biologis tertentu; ~ ikat (tela conjungtiva); 3 
Man bagan yg menggambarkan tali-temali kegiatan di dl suatu proyek dsb; 4 Kom sistem 
siaran yg terdiri atas sejumlah stasiun radio yg dioperasikan oleh suatu organisasi induk 
dan yg sering menyiarkan program yg serupa pd waktu yg sama;  
~ adiposa jaringan lemak; ~ ikat jaringan yg berfungsi mengikat dan menyokong 
berbagai susunan tubuh; ~ irigasi bangunan dl bentuk bendungan dan saluran air yg 
dibuat oleh pemerintah atau petani untuk membantu pengaturan pengaliran air sesuai dng 
kebutuhan; ~ komunikasi Kom susunan komponen komunikasi yg terhubung secara 
fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yg berpengaruh thd proses 
berlangsungnya komunikasi; sejumlah kegiatan komunikasi yg saling bertautan; ~ lemak 
jaringan yg terdiri atas sel-sel yg menimbun lemak; ~ limfoid Bio jaringan yg umumnya 
berisi limfosit; ~ tapis Bio jaringan utama yg terdapat pd floem tumbuhan;  
ter.ja.ring v 1 kena jaring; 2 tertangkap secara tiba-tiba: lima pemuda pengedar obat 
terlarang ~ petugas ketika operasi kamtibmas dilancarkan;  
~ bahu bagian dada di bawah bahu 

Kata jaringan merupakan bentuk turunan dari kata jaring dengan penambahan sufiks atau 
akhiran -an. Penurunan kata jaring  menjadi jaringan tidak mengubah kelas katanya. Kata 
jaringan tetap berkelas kata nomina. 

Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 2000 memuat penurunan nomina dengan sufiks -an. 
Disebutkan bahwa nomina dengan sufiks -an umumnya diturunkan dari sumber verba (kata 
kerja) walaupun kata dasarnya adalah kelas kata lain. Kata asin, misalnya, memang adjektiva 
(kata sifat), tetapi kata ini dijadikan verba terlebih dahulu, mengasinkan, sebelum dipakai 
sebagai sumber untuk menurunkan nomina asinan.  

Arti umum yang dinyatakan oleh nomina dengan -an ialah 'hasil tindakan, atau sesuatu yang 
dinyatakan oleh verba'. Dicontohkan: anjuran 'hasil menganjurkan atau sesuatu yang dianjurkan'; 
kiriman 'hasil mengirim atau sesuatu yang dikirimkan'; asinan 'hasil mengasinkan atau sesuatu 
yang diasinkan'; kiloan 'hasil mengilo atau sesuatu yang dikilo(kan)'. 

Di samping itu ada pula nomina dengan -an yang berkaitan dengan makna lokasi. Dicontohkan: 
tepian 'tempat menepi'; belokan 'tempat membelok'; awalan 'yang ditempatkan di awal'; akhiran 
'yang ditempatkan di akhir'. 

Ada pula nomina dengan -an yang mengacu pada waktu berkala. Jumlahnya terbatas, tetapi 
sering muncul dalam bahasa sehari-hari. Dicontohkan: (surat kabar) harian Masa Kini; (majalah) 
mingguan Sepekan; (jurnal) bulanan Bahasa; rapat tahunan  (anggota). 



Sekelompok nomina yang lebih kecil lagi merujuk pada nama buah-buahan yang mempunyai ciri 
yang tertera pada sumbernya. Dicontohkan: durian 'buah yang kulitnya berduri'; rambutan 'buah 
yang kulitnya berambut'. 

Sekelompok kecil lainnya nomina -an diturunkan dari nomina dan maknanya adalah 'kumpulan 
dari nomina' tersebut. Dicontohkan: sayuran 'berbagai sayur'; lautan 'laut yang luas'. 

Demikian juga nomina jaringan diturunkan dari kata jaring  dengan makna 'kumpulan dari 
nomina' tersebut. Jadi, makna jaringan adalah kumpulan jaring, jaring-jaring, atau jejaring. 

Dalam konteks judul skripsi di atas,  kedua kata tersebut, jaring maupun jaringan bisa saling 
menggantikan. Yang menjadi permasalahan adalah makna yang terkandung di dalamnya. Kata 
jaring dan jaringan tentunya mengandung makna yang berbeda. Kata jaring mengandung makna 
tunggal, sedangkan jaringan mengandung makna kumpulan.  

Setelah melalui penelaahan, penggunaan kata jaring dalam frasa jaring distribusi dalam judul 
skripsi di atas lebih tepat menggunakan jaringan distribusi. Pemilihan jaringan distribusi 
didasarkan pada makna kata jaringan yang bermakna 'kumpulan'. Jadi, jaringan bermakna 
'kumpulan jaring, jaring-jaring, atau jejaring' yang merupakan sebuah sistem.  

 


