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S
SALIB
Benda, bangunan, unsur bangunan, gambar atau
relief yang mengambil bentuk papan bersilang
dengan bagian vertikal lebih panjang dibandingkan
dengan yang horizontal. Salib sebagai lambang
dihubungkan dengan agama Kristen.
(Lihat: Gereja)

SALURAN AIR
Bangunan atau unsur bangunan yang berfungsi
sebagai mengaliranya air. Dapat berupa parit, pipa,
atau bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan
sanitasi. (Lihat: Parit dan Pipa)

SAMPAH
Benda-benda atau barang-barang hasil kegiatan
manusia yang dibuang. Berdasarkan jenis bahannya,
sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik
(tanaman, hewan) dan anorganik (kimia, batuan,
logam). Berdasarkan sifatnya, sampah dapat
dibedakan menjadi sampah padat, sampah cair,
atau gas. (Lihat: Debitase dan Limbah)
Menurut sumbernya sampah dapat dibedakan
menjadi sampah rumah tangga dan sampah
industri. Sampah rumah tangga ialah segala jenis
sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga
seperti sisa makanan, pakaian bekas, atau sisa
perabot rumah tangga. Sampah dapur merupakan
bagian dari sampah rumah tangga yang
terakumulasi sebagai akibat dari kegiatan memasak.
Sampah ini banyak mengandung sisa makanan atau
bahan makanan, atau perkakas yang ada
hubungannya dengan masak-memasak. (Lihat:
Bukit Kerang)

SAMPAN
Alat transportasi air terbuat dari kayu yang
digerakkan dengan bantuan dayung. Sampan ada
yang memiliki rongga atas dan ada pula yang tidak,
biasanya diawaki oleh satu atau dua orang dengan

menggunakan
dayung.
Sampan
ditemukan
baik di
lingkungan
perairan
sungai, danau,

atau laut. (Lihat: Kapal).
Dilihat dari cara pembuatannya, sampan terbagi atas
beberapa jenis.
1. Tipe Lesung (dugout cannoe), jenis sampan

yang dibuat dengan cara melubangi sebuah
batang kayu utuh pada bagian atasnya.

2. Tipe Papan (plank cannoe), yaitu sampan yang
dibuat dengan cara menggabungkan sejumlah
papan pada lunas untuk menghasilkan rongga
bagian atas.

3. Tipe Kayak, terbuat dari kulit hewan atau tekstil
yang dilibatkan pada kerangka kayu berlunas.
Tipe ini tidak pernah dijumpai di Indonesia

SANDAL
Alas kaki sejenis terompah tanpa penutup kecuali
sejumlah tali yang berfungsi sebagai penahan.
(Lihat: Alas Kaki)

SANGGURDI
Pijakan kaki terbuat dari
besi yang menggantung
pada kanan kiri pelana dan
berfungsi sebagai pengatur
keseimbangan badan
penunggang kuda.
(Lihat: Pelana dan Taji)

SARUNG
Unsur pakaian penutup panggul dan kaki yang
dilibatkan pada pinggang. Pada umumnya terbuat
dari tekstil. Sarung juga berarti benda-benda yang
dibuat sebagai penutup benda lain. Sarung dalam
pengertian kedua terbuat dari tekstil, logam, kayu,
bambu, atau tulang. Contoh: sarung keris dan
sarung pedang. (Lihat: Pakaian dan Selongsong)

SELASAR
Serambi atau beranda dari suatu bangunan (candi
atau masjid), atau bagian balai yang terendah
(Lihat: Alas, Masjid, dan Serambi )

SELENDANG
Unsur pelengkap pakaian berupa tekstil panjang
yang disampirkan pada bahu atau dipakai
melingkari pinggang (sampur). Selendang aksesori.
(Lihat: Perhiasan dan Pakaian)

SELONGSONG
Benda-benda pembungkus benda lain yang biasanya
berbentuk silindrik. (Lihat: Peluru)
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SENAPAN

Jenis senjata api laras panjang, dibawa dengan cara
menggantungkannya pada bahu. (Lihat: Pistol,
Revolver, dan Senjata)

SENDOK
Alat makan bertangkai dengan ujung yang melebar
dan cekung.

SENJATA
Benda-benda alam atau artefak yang digunakan oleh
manusia untuk melukai atau membunuh (arm).
Senjata ada yang dapat dipakai secara tunggal
tanpa harus didukung oleh alat-alat lain seperti
pisau, pedang, celurit, atau tombak. Namun
demikian ada yang harus digunakan dalam satu
sistem seperti busur panah dengan anak panah atau
pistol dengan peluru.
Khusus untuk senjata api dikenal dua pembagian
yaitu senjata ringan dan senjata berat. Senjata
ringan adalah senjata api berukuran kecil dan
berkaliber kecil. Senapan dan pistol termasuk
kelompok ini. Adapun senjata berat adalah senjata
yang selain ukurannya besar dan berat  kalibernya
pun besar, seperti meriam, howitzer, dan mortir.
Dari cara menggunakannya senjata dapat dibedakan
menjadi beberapa kelompok, antara lain senjata api
(pistol, meriam), senjata lontar (panah, ketepel);
senjata tiup (sumpit), senjata lecut (cambuk),
senjata ayun (gada), senjata tusuk (keris,
tombak), dsb.
Masih ada istilah khusus untuk mengelompokkan
senjata, misalnya senjata tumpul dan senjata
tajam, yaitu senjata yang berujung runcing atau
tajam. Ada juga pengelompokkan berdasarkan cara
membawanya, misalnya senjata genggam atau
senjata panggul. Khusus untuk senjata api ringan
dikenal pula istilah senjata laras pendek, yaitu
semua senjata yang larasnya pendek seperti pistol
atau revolver, dan senjata laras panjang seperti
senapan yang memiliki ukuran laras relatif panjang.
Panjang pendeknya ukuran laras berpengaruh pada
jangkauan peluru mencapai sasaran.

SERAMBI
Bagian bangunan berupa pelataran yang tidak
dikelilingi oleh dinding. Serambi sering ditemukan
pada bagian muka bangunan yang berhubungan
langsung dengan pintu masuk. Namun, ada pula

bangunan yang memiliki serambi lebih dari satu,
misalnya mesjid yang memiliki tiga serambi di kiri-
kanan dan bagian mukanya. Disebut juga beranda
atau teras. (Lihat: Masjid)

SERAT
Bagian tumbuh-tumbuhan atau sintetik berupa
serabut mirip benang. (Lihat: Benang)

SERBUK
Butiran halus atau partikel benda yang terurai
namun masih membawa sifat-sifat aslinya,
misalnya serbuk kayu. (Lihat: Abu)

SERPIH
Alat yang dibuat dari hasil penyerpihan batu inti.
Umumnya berbentuk pipih dan memiliki tajaman
pada salah satu atau kedua belah sisinya,
khususnya alat yang termasuk kelompok serut
(scrapper) atau pemotong. Alat-alat bor (hand
drill) tidak memiliki tajaman melainkan runcingan
di bagian ujungnya.

\

Nama lain untuk alat serpih adalah flakes,
sedangkan alat serpih yang memanjang dan kedua
sisi sampingnya sejajar disebut bilah (blades).
Serpih dibuat dengan cara menekan atau menetak
batu inti secara langsung dengan menggunakan
batu martil atau alat tulang. (Lihat: Batu Inti)

SILUET
Rona pada permukaan tanah yang berpola dan
merupakan sisa dari benda-benda organik  yang
membusuk sehingga masih dapat diketahui
bentuknya tetapi tidak mungkin diangkat dari
lingkungannya. Siluet dapat diamati dari perbedaan
warna pada tanah. (Lihat: Fitur)

SIRAP
Genteng kayu atau bambu yang dibelah tipis dalam
bentuk lembaran. Sirap terbuat dari bahan kayu
atau bambu keras yang tahan lapuk dan tahan
gangguan serangga. (Lihat: Genteng)

SISIR
Alat rias pengatur rambut. Sisir memiliki jari-jari
sejajar yang dipisahkan oleh celah guna disisipkan
pada rambut.


