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GRATITUDE EXPRESSION IN BUGIS LANGUAGE 

Ahmad Adha 
University of Szeged 

ahmad.adha@hung.u-szeged.hu 

ABSTRACT 

Thanking is used to strengthen the bonds between people. This study attempted to reveal the most 

frequently-used thanking strategis in Bugis language and the phrases Bugis people use to show their 

gratitude. A discourse completion task (DCT) was applied, representing various situations where the 

participants were asked to write down the terms they use to thank others. The participants involved 24 

people of different age, sex, educational and working backgrounds. The data analysis applied is a 

modified taxonomy created by Cheng (2005) consisting of seven strategies to express gratitude. The 

results revealed that thanking by using the Indonesian phrases terima kasih, lit. accept (this) love 

‘thank you’, is the most common strategy when Bugis people show their gratitude.  

Key words: thanking, speech act, DCT, Bugis, Indonesia 

INTRODUCTION 
One of the functions of language is to perform a certain action, also called speech act (Austin, 1962). 

Through words, people thank, apologize, refuse, greet, and perform some other types of speech acts. 

Although they can be found in all cultures, there are some differences in their performing. Gass and 

Neu (1995) claim that languages have means of performing speech acts and these are presumably 

universal, but the form of them differ from one culture to another. Furthermore, Wolfson (1986) 

points that some aspects in which speech acts are different such as cross-cultural, the way they are 

realized, their distribution, their frequency of occurrence and the function they serve. 

As mentioned before, thanking is one example of the speech acts. Searle (1969) categorises 

thanking as one of the speech acts in the group of illocutionary acts. He describes that the 

propositional content of thanking is ‘H or hearer did A or act’, with three rules related to thanking, 

they are as follows 1) The preparatory rule: A benefits S or speaker and S believes A benefits S. 2) 

The sincerity rule: S is grateful or appreciative of A. 3) The essential rule: this counts as an expression 

of gratitude or appreciation. In other words, the event causing thanking to happen is an act previously 

done by the H, and S feels grateful for this past act. According to Goffman (1967), H is benefited 

from the S’s behavior. Not only that, S is also benefited when performing the speech act of thanking. 

Thus, it can be argued that the speech act of thanking occurs as the reaction to a previous event. The 

term expressing gratitude and thanking are interchangeably used by some researchers. Einstein and 

Bodman (1986) found that gratitude expression requires both S and H to interact with each other for 

creating a mutually satisfactory speech act, and the length of the expression is affected by the 

indebtedness feeling of the S. Similarly, Haverkate (1988) considers expressing gratitude as a reactive 

speech act and Coulmas (1981) says that this speech act resembles the speech act of apology. 

Although, it is also possible for people to express their gratitude before an actual event such as 

thanking for an invitation. 

Expressing gratitude or saying thanks is considered a politeness strategy. According to Brown 

& Levinson (1978), thanking is an act that threatens both the speaker’s and hearer’s face. The speaker 

expresses thanks because he is obliged to do so, making his freedom of action is threatened in that 

moment of speaking. This expression of positive emotion towards the hearer may involve an 

anticipation of a positive reaction by the hearer. Furthermore, Leech (2007) considers performing 

thanks as a Grand Strategy of Politeness or GSP. By thanking, the speaker place a high value on his 

obligation to do so. 

There have been several research attempting to find out the gratitude strategies of different 

speakers of languages. Einstein and Bodman (1986) view that different cultures have significant 

differences between the ways in which gratitude can be expressed. Hymes (1971) observes that saying 

thank you in American English differs from the one in British English. The former acts as the 

expression of gratitude, while the latter functions more as a formal marker of discourse. However, 

some people in certain cultures view thanking as a negative act. In research conducted by Apte 
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(1974), Marathi and Hindi speakers do not expect verbalization of gratitude among family members 

and close friends since it indicates a distant relationship. In Spanish culture, doing someone’s job does 

not require thanks (Hickey, 2005). Wong (2010) and Cheng (2005) also have similar findings within 

Chinese culture in which Chinese people are too reserved to express their gratitude, particularly 

among intimate family members. And although Russian cultures can be considered to be western, 

they do not verbalize gratitude expression as often as West European cultures (Brehmer and Sagner, 

2009).   

 In contrast to previous research, few was conducted on examining gratitude strategies in 

languages of Austronesian family. Farnia and Sattar (2015) did a comparative study on Persian and 

Malay speakers. However, the research focused on how non-native speakers of English produce 

gratitude expression in English. Pragmatic research on Bugis language and culture has found that 

social status of Bugis speakers is reflected through their choices of words when interacting with other 

people in the community. This is in line with research conducted by Halim et al. (2015) who 

examined Bugis speakers of Wajo Regency and Gusnawaty et al. (2010) who conducted the research 

on Bugis speakers of Bone and Pinrang Regency. However, these pieces of research only describe the 

politeness strategies of Bugis speakers in general.  

 The Bugis has a strong attachment of neighbourhood and community. Their determination is 

manifested through words such as sipakalebbi ‘respecting each other’, sipakatau ‘humanizing each 

other’, sipakario ‘making each other happy’, etc. However, when it comes to gratitude, there seems to 

be no specific linguistic expression for it. There has been some attempts to find out the performative 

expression that Bugis people use when they are being grateful and appreciative. Mursalim (2016) 

states that kuru’ sumanga is used to express gratitude but this phrase acts more as a wish or pray to 

the Creator. This expression is very limited in use, only uttered by parents or older people to their 

children. Most of the time, the Bugis uses Indonesian phrase ‘terima kasih’, literally means ‘accept 

(this) love’, when showing gratitude. This current research is an attempt to give some understandings 

on the way Bugis speakers express their gratitude. 

METHODOLOGY 
The data was obtained through the use of controlled elicitation procedure called discourse completion 

tasks or DCT. Through this way, the tasks are able to produce an elicited data as a response to 

situational prompts (Dörnyei, 2007). In a DCT, there are a situational description and a brief dialogue 

which has one turn as an open slot (Spencer-Oatey, 2000). These open slots are for respondents to be 

filled. DCT was first used by Blum-Kulka (1982) to examine pragmatic speech act realisation 

patterns. It was then used by many researchers although there is some criticism regarding its use.  

According to Spencer-Oatey (2000) and Long (2010), situations were created to investigate 

variety types and levels of burden or imposition. This is in line with Okamoto and Robinson (1997) 

who believe that the expressions of gratitude are diverse and their choice is affected not only by the 

relationship between the interlocutors, but also by the characteristics of the action of the hearer, 

especially on the weight of imposition of the action. Differences in the social relation and the object 

of gratitude are obviously subject to cultural variation (Coulmas, 1981). The scenarios in the DCT for 

this research were adapted from Cheng (2005) and modified to the context of Bugis culture. There are 

8 situations created based on different age, social distance and power between the person in the 

situations and the respondents who acted as speakers. These situations require the respondents to feel, 

obliged or grateful to someone who has done something for them. In addition,  there were also two 

items that did not belong to categories eliciting the respondents’ Bugis gratitude expression. These 

items functioned as distractors and elicited other speech acts: request and refusal. So, in total, there 

were ten items that the respondents were required to complete in this test in which items were given in 

random order.  The DCT were administered online to the participants. This research involved 24 

participants who speak Bugis language in which 15 of respondents were female and 9 were male. In 

term of their age, 9 respondents were below 20 years old, 12 respondents were between 20-30 years 

old, and 3 respondents who are above 31 years old. Respondents also came from different 

background, 15 of them are still studying in university, while 9 respondents are working either in a 

public or private sector. 

Upon the completion of data collection, the respondents’ responses were coded according to a 

coding scheme presented below. This coding scheme is a modification from the one proposed by 
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Cheng (2005). The analysis of the data was done according to the utterances’ complete semantics 

units. The scheme is based on 7 strategies for expression of gratitude as follows. 

 

Types of Strategies Description 

1. Thanking 

 

2. Pray 

3. Recognition of 

imposition 

4. Small talk 

5. Positive feelings 

 

6. Repayment 

 

7. Apology 

using the phrase thank you with or without stating the favor or 

mentioning the imposition caused by the favor 

mentioning a supernatural being or wishing a bless 

acknowledging the imposition, stating the need of the favor, or 

diminishing the need of the favor 

talking about random topics not related to the event 

expressing a positive reaction either to the favor giver or to the object of 

the favor 

offering or promising service or goods, indicating indebtedness, or 

promising for self-improvement 

using only apologizing words with or without stating the favor, 

criticizing oneself, or expressing embarrassment 

 

ANALYSIS 
There are 192 responses gathered for this current research from 24 respondents who were responding 

to 8 different stories in Bugis culture in which they were required to be gratitude towards others’ 

goods or service. Each response contains at least one strategy of gratitude. However, it was also 

common for the respondents to use a combination of strategies. The table below shows the 

respondents’ strategies. 

As the following table reveals, thanking is the most frequently used strategy with huge margin 

to the second frequently used strategy, recognition of imposition. Moreover, other strategies come 

close as the third frequently used strategy.  

 

Types of Strategies Frequency Percent 

Thanking 

Pray 

Recognition of imposition 

Small talk 

Positive feelings 

Repayment 

Apology 

118 

65 

55 

36 

18 

9 

2 

38.95% 

21.45% 

18.15% 

11.88% 

5.94% 

2.97% 

0.66% 

 

 This present research also tried to explore expression Bugis people use when they are being 

thankful or appreciative. There are several linguistic routines which are used according to the situation 

in which respondents are facing. Indonesian-rooted phrase of thanking terima kasih lit. accept (this) 

love ‘thank you’ take and its variants such as tarima kasi or makasi is used in all situations. 

(1) Nangkasi iye tarekka. Terima kasih. (S5, R3) 

 Why do you have to give (the vegetable) to me? Thank you. 

The next most common expression used in the responses is an arabic based phrase alhamdulillah 

which means ‘praise be to God’. The respondents use this phrase when they are being grateful with 

gift from someone with different age and social strata. The commonality of this phrase is because 

most Bugis people are muslims. 

(2) Alhamdulillah mabbarekka iye. (S8, R21) 

 Praise be to God. Hope to bring more blessings. 
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The only Bugis phrase that appeared in some data is naala deceng. The phrase means ‘fortunately it’s 

here’ and is used by respondents in an informal situation.  

(3) Naala deceng tiwiko beppa sibawang teng. (S1, R16) 

 Fortunately you bring some cookies and tea. 

 

CONCLUSION 
The present study attempts to examine Bugis’ expression of gratitude, especially in terms of strategy 

and the most common phrases used to be thankful. The finding shows that thanking by using the 

Indonesian expression is the most common strategy when Bugis people are facing situations in which 

they are required to do so. In research by Terkourafi (2011), there are two generalizations on 

borrowed lexical items, 1) they are ranked lower in terms of appropriateness to be used in formal 

settings and ability to convey the sincerity of the feeling expressed, and 2) they are good for 

expressing a range of other meanings. These generalizations are contradicted to the expected finding 

in this research in which Bugis people use the Indonesian term to convey their feeling of gratitude. 

The absence of the thanking term in Bugis does not necessarily indicate that the Bugis are not 

appreciative people. When someone does a nice thing to a Bugis person, culturally, he is expected to 

repay it through his attitude and action, not only through words. 
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ABSTRACT 

Language is used to exchange information and to communicate feelings, such as guilt, fear, anger, or 

happiness, including good memories, either they are truthful or deceiving. The aim of this research is 

to find the linguistic based cues that indicate speakers of Indonesian telling deceptive stories. Method 

used in this research was analysis of interview of ten respondents. Each respondents was asked to tell 

a truthful story and a deceptive one. These two stories became data of this present research. Data 

obtained from this source was analyzed by using a quantitative method: the mean and standard 

deviation from the linguistic cues found in the stories.. The results indicated that some cues were 

found significantly different in two stories. The cues were word quantity, modifier quantity, sentence 

quantity, group reference, objectification, and passive voice. These linguistic based cues belong to 

category of quantity, specificity, and non-immediacy, making these categories to be the most obvious 

discrimination in truthful and deceptive information. 

Key words: linguistic cues, truthful, deceptive, Indonesian 

INTRODUCTION 

Though languages are used to communicate differently in different cultures, it seems that there is a 

universal aspect about the language use. Languages are universally used to exchange rational 

information and to communicate interpersonal information, emotion, and feelings, such as guilt, fear, 

anger, or happiness, including good memories. Joyful and good memories seem to last longer in 

people’s memories. According to McGrath (2014), almost 60% of unpleasant experiences would be 

forgotten while 42% of pleasant memories will be faded. Thus, communicating these pleasant 

memories to other would not be a difficult task for someone if it is done truthfully. However, in some 

cases, people also are using language to give untruthful information. In fact, people tell lies at least 

one or twice a day (DePaulo & Kashi, 2003). There are several ways in which people can detect if 

others are lying. Vrij et al (2000), suggest three ways, they are as follows; (1) observing how speakers 

behave through movements, smile or gaze; (2) listening to what speakers say through speech context 

analysis; and (3) measuring physiological response through polygraph test or control question test. In 

the research presented here, the linguistic examination was done in order to find differences between 

truthful and deceptive speech.  

Speakers have some intention and want to achieve something when they communicate things, 

including when they lie. Buller and Burgon (1996) suggest three motivations for lying; (1) 

instrumental e.g. getting money or job from others, (2) relational e.g. avoiding relationship problem, 

and (3) identity e.g. protecting the liar’s image. Furthermore, instrumentally motivated liars will be 

more discernible compared to liars who are motivated by relation or identity.This motivation can 

affect the superficial aspect of languages both when  telling the truth or lying. Dilmon (2009) argues 

that there are differences between the language use of an individual when telling the truth or lying. In 

addition, Fraser (1991) says that this difference is the result of feeling stress, manifested in a decline 

in capacity for cognitive integration, in precision, in organization, and in ranking things. 

Previous research on lying by Davis et al (2005) analyzed criminal investigations from 

videotape confession. They found verbal behavior such as word or phrase repeat and speech 

disfluency spikes are common among liars. Fuller et al (2013), analyzed linguistic-based cues from 

367 written statements by suspects and victims of crimes. They concluded that liars would retain 

seven categories in their communication. Those categories are quantity, diversity, non-immediacy, 

affect, specificity, uncertainty, and activation. The first three categories together with cognitive 

processing are differently used by liars and truth tellers in the other research conducted by Fuller et al 

(2015). In the latter research, they analyzed person-of-interest statements.  



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

7 

 

The present research is aimed at finding out the linguistic based cues indicating speakers of 

Indonesian telling deceptive stories. 

 

METHODOLOGY 

Theoretical Framework 

Buller and Burgoon (2006) define deception as a message commonly transmitted by a sender to foster 

a false belief or conclusion by the receiver. Stories that are created from a fiction; that hide a secret; 

and the ones that dodge the issue are considered deceptive stories. They are respectively referred to as 

falsification, concealment, and equivocation. There have been some theories studying deception, 

though none of them were strictly developed for verbal communication. These theories are 

Interpersonal Deception Theory (IDT), Information Manipulation Theory (IMT), Reality Monitoring 

(RM), Self-Presentational Perspective, and Verbal Immediacy (VI). These approaches provide the 

theoretical and evidential foundation for the present research investigating the cues for identification 

of deception in language use. The approaches can be categorized as follows. 

1. Interpersonal Deception Theory (IDT), developed by Buller and Burgeon (1996), explains that a 

deceiver will utilize several strategies to manipulate information so that it appears credible and the 

receiver of information will be unable to detect deception. The test of IDT has clarified some 

strategies and specific verbal indicators, such as (a) quality manipulation hiding truthfulness, (b) 

quantity manipulation creating incompleteness, (c) clarity manipulation creating vagueness and 

uncertainty, (d) relevance manipulation, (e) disassociation manipulation, and (f) image and 

relationship protecting behavior. 

2. Information Manipulation Theory (IMT), initiated by McCornack (1992), uses Grice’s (1975) 

Cooperative Principle and its maxims as a basis for describing a varied type of deceptive message 

forms. According to this theory, deception will arise from violation of one or more of Grice’s four 

maxims; maxim of quantity, quality, relation and manner. 

3. Reality Monitoring (RM) suggests that a truthful memory will differ to the made-up one. The 

former one will be likely to contain perceptual, contextual and affective information while the 

latter is likely to contain cognitive operations (Johnson and Raye, 1981). Lindsay and Johnson in 

Zhou et al. (2004) states that RM was found to be more useful for analyzing adults’ statements 

because they have been able to differentiate fact and fantasy as opposed to children. 

4. Self-Presentational Perspective theory was developed from a meta-analysis conducted by DePaulo 

et al. in 2003. According to this theory, a deceiver will be less positive and pleasant, be less 

forthcoming, tell less compelling tales, be more tense, and also have fewer ordinary imperfections 

and unusual contents within the messages. 

5. Verbal Immediacy (VI) was initially proposed as a mean of inferring people’s attitude or affect 

(Mehrabian and Wiener, 1966). Verbal non-immediacy can be indicated through lexical choices, 

syntax and phraseology of separation, non-identity, directness, or change in the intensity of 

interaction between the speaker and the hearer. VI can be divided in three major categories: 

spatio-temporal, denotative specificity, and agent-action-object categories.  

Though all these theories were created separately, they share many common aspects. In fact, 

some of them are overlapping. By using the approaches presented above, a taxonomy was previously 

constructed for studying deception in linguistic based cues. For the present research, the shortened 

version of taxonomy proposed by Zhou et al. (2004) and Fuller et al. (2013; 2015) is adopted as the 

nature of their study most closely resembles the research presented in this study.  

In the following table, the text-based deception categories are constructed using the 

theoretical approaches mentioned above. The table was constructed from findings of previous 

research analyzing written or oral discourse of other languages, mostly English. 

Table 1 Text-Based Deception Categories 
Category Theoretical Foundation 

Quantity IDT, IMT, Self-Presentational Perspective 

Specificity IDT, IMT, Self-Presentational Perspective, RM 

Uncertainty IDT, IMT, Self-Presentational Perspective, VI 

Non-immediacy IDT, Self-Presentational Perspective, VI 
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Quantity deals with the length of a message. It is about the number of words, verbs, modifiers 

(adjectives and adverbs), and sentences produced in the speech. Meanwhile, specificity reflects to the 

type and amount of details within a message such as the use of spatial and temporal information 

describing the place and time of the event. Uncertainty relates to attempts to avoid giving relevant 

answers to the context and circumstances. In a deceptive speech, it can be shown by the use of modal 

verbs and words or phrases describing doubt or unpredictability. Finally, non-immediacy relates to 

language that creates psychological distance and is used to avoid taking responsibility for or claiming 

ownership of a message (Fuller et al., 2013). This category is about the use of group reference, 

objectification and passive voice in speech. 

Research Methodology 

The present research is a mixed type of quantitative and qualitative research. The research is 

quantitative since the phenomenon were presented and described through simple statistics. Given 

(2008), states that data analyzed and displayed in quantitative research are in numerical form. In order 

to find out whether speakers of Indonesian lie differently or not to speakers of other languages, 

linguistic-based cues will be counted and given in nominal number. 

The data were taken from all utterances of ten respondents. As for the respondents, they were 

chosen through criterion sampling, meaning that they met certain criteria (Palys, 2008). The criteria 

used for respondents of this research were ability to speak Indonesian and ethnicity background. They 

were asked to write their joyful experience. This writing was only used as the parameter to the next 

step. After that, they were asked to retell the story twice, in which one of them was according what 

they wrote and the other wasn’t. These story retellings were done through recording and became the 

data of this research. Data was then analyzed by using quantitative and qualitative methods. 

Qualitative method was conducted through categorizing the cues, while quantitative method was done 

by calculating the mean and standard deviation (SD) to get value differentiating stories containing 

truthful and deceptive information.  

 

ANALYSIS 
On average, respondents spent 2 minutes and 13 seconds to tell deceptive stories and  1 minute 53 

seconds for the other one. 

The following table shows the categories and their linguistic cues that can be found from two 

stories. The positive symbol in predicted change column means that the mean and standard deviation 

of deceptive stories are predicted higher than the truthful ones, while the negative symbol is predicted 

lower than the truthful stories. 

Table 2 Predicted and Actual Cue Difference between Deceptive and Truthful Stories 

Category Cue 
Predicted Change in 

Deceptive Message 

Truthful Mean 

(SD) 

Deceptive Mean 

(SD) 

Quantity 

Word Quantity + 201 (120.35) 253.1 (192.85) 

Verb Quantity + 24.3 (14.93) 25 (20.99) 

Modifier Quantity + 19.3 (18.35) 23.4 (23.84) 

Sentence Quantity + 18.3 (11.56) 24.5 (21.29) 

Specificity 

Spatial Close Information - 3.9 (4.79) 2.7 (3.16) 

Spatial Far Information + 1.3 (1.88) 3.3 (2.83) 

Temporal Immediate 

Information 
- 2.4 (3.63) 1.6 (2.67) 

Temporal Non-immediate 

Information 
+ 1.3 (1.16) 2.1 (2.02) 

Uncertainty 
Modal Verb + 0.1 (0.32) 0.8 (2.2) 

Uncertainty + 1.5 (3.37) 2.7 (3.09) 

Non-

Immediacy 

Group Reference + 4.4 (4.83) 6.8 (8.87) 

Objectification + 0.3 (0.48) 1.5 (2.59) 

Passive Voice + 0.9 (0.99) 2 (1.89) 
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As can be seen in Table 2, the mean of word quantity is significantly higher when the 

respondents told a deceiving story. The same result can also be seen in the number of modifiers and 

sentences created by the liars. Meanwhile, cue for verb quantity also shows the similar trend though it 

is not as notable as the other cues. In Fuller et al. (2015), it is stated that if time is available and efforts 

at persuasion may be beneficial, a deceiver is likely to create a longer message since he wants to 

appear reliable in the communication. 

Reality Monitoring (Zhou et al, 2004) suggests that a deceiver has a trouble being specific 

about events or situations that never happened. Also, Fuller et al. (2015) state that more spatio-

temporal will be given by a truth teller. In describing imagined event, there are more spatial far 

information describing distanced and nonspecific place such as disana ‘there’, di suatu tempat ‘in one 

place’, and more temporal non-immediate information also giving nonspecific time about the event, 

such as waktu itu ‘at that time’, itu hari ‘that day’, and besok-besoknya ‘some days after’.  

According to the table, although the modal verb is not that significant but the number is still 

higher in the deceptive speech. The modal verb used by respondents is mungkin ‘may, might’. This is 

parallel to Zhou et al. (2004) and Fuller et al. (2015) who agree that a liar will use more modal verbs. 

The former researchers add that uncertainty words will be uttered more by a liar. In this research, 

uncertainty words and phrases, are very varied and well distributed in deceptive stories. Respondents 

used words such as sekitar ‘around’, cukup ‘quite’, cuman ‘only’, or phrases like gak tahu kenapa ‘I 

don’t know why’ showing that they feel uncertain or doubt about their own stories.  

As obtained in this research, interviewees use more group reference in their deceptive stories 

with higher mean compared to the truthful one. This is one strategy to depersonalize a message (Fuller 

et al., 2015). Furthermore, objectification and passive voice are highly used when someone tells lies 

and their margin is quite significant.  

 

CONCLUSION 

The research has attempted to determine the possibility of using cues that are based on linguistics to 

distinguish truthful from deceptive stories. Findings in this research support almost all cues predicted 

in Table 2. The results are consistent with other research such as Zhou et al (2004), who conducted 

the research in laboratory settings and analyzed students’ written texts and Fuller et al (2015), who 

took their research at a higher stake by analyzing data taken from real word case. Nonetheless, the 

findings in this research are not contradictory to both research.  

 The identification of cues of deception is the first stage in automated deception detection in 

Indonesian. It is essential to identify those cues that can easily be implemented using current 

technology. All of cues in this research are easily applicable using technology in order to detect 

deception as natural language processing continues to advance. A system created for automated 

deception detection could be based on machine learning techniques that drive weights for the various 

cues presented here. It can be done by taking advantage of machine learning algorithms. The machine 

should later be able to locate clues within the text before being able to justify whether it is based on 

truthful or deceptive story. Nonetheless, any machine, method or system for automated deception 

detection would need to adapt to different context. 
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ABSTRAK 

Tawuran antar siswa sering terjadi di luar sekolah bahkan ada dalam sekolah. Biasanya para anak 

muda yang bermasalah dalam pendidikan agak rawan terhadap perbuatan tidak baik. Mereka bisa 

bertindak nekad dan berbuat apa pun apabila mereka tidak ditangani dengan baik. Pembentukan 

karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan memilih bahan ajar yang sesuai untuk 

pembentukan karakter bangsa. Materi yang sesuai harus relevan dengan kearifan lokal sebagai nilai-

nilai luhur yang dapat ditemukan dalam Naskah Melayu Lama Nusantara. Salah satu Naskah Lama 

Nusantara adalah Naskah Mawa’iz Badi. Naskah Mawa’iz Badi  adalah naskah yang ditulis dalam 

aksara Arab Melayu (Jawi) berisi banyak pembelajaran kehidupan yang perlu digali untuk dilestarikan 

pada masa datang. Tujuan penelitian adalah mengembangkan bahan ajar dalam pembentukan karakter 

melalui pengembangan bahan ajar berbasis naskah Melayu Lama Mawa’iz Badi. Metode penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode riset dan pengembangan, yaitu melalui siklus pengembangan 

bahan ajar yang diawali dengan pengembangan model dan diakhiri dengan uji coba model. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model yang dikembangkan telah memenuhi syarat pengembangan 

bahan ajar. Dampak iringan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan skill siswa dalam karakter. 

Hal ini disebabkan  bahwa dalam Naskah Melayu Lama banyak memuat ajaran agama Islam berupa 

nilai edukasi dan nasehat untuk  dipedomani dalam menjalani kehidupan yang dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar.  

Kata Kunci: Pembentukan karakter, naskah Melayu Lama, Mawa’iz Badi 

PENDAHULUAN 

Indonesia yang terbentang dari Sabang di Provinsi Aceh Darus Salam sampai  Merauke di Provinsi 

Pupua, terdiri atas beribu-ribu pulau dihuni berbagai suku atau etnis yang berbaur menjadi bangsa 

Indonesia. Menurut data BPS tahun 2010 jumlah suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340 suku 

bangsa (Wikipedia Indonesia Bebas, 2014). Setiap suku atau etnis memeliki harta karun yang belum 

banyak terungkap. Salah satu harta karun dimaksud adalah naskah lama nusantara. Naskah lama 

nusantara adalah tinggalan masa lampau yang yang tersebar di Nusantara. Salah satu naskah lama 

nusantara adalah Naskah Melayu Lama. Naskah Melayu Lama adalah naskah ditulis dalam aksara 

Arab Melayu (Jawi). Chambert-Loir (1980) dalam http://www.aufatih.com/2016/04/filologi-naskah-

melayu-lama-dan-naskah.html menyebutkan jumlah naskah Melayu Lama yang tersebar di Nusantara 

ada 4000 naskah.  

Naskah Melayu Lama sebagai salah satu bentuk karya sastra, baik karya sastra lama maupun 

karya sastra modern, ditulis pengarangnya untuk menyampaikan satu pesan atau ajaran. Dengan 

membaca sebuah karya, seorang pembaca dapat terkesan, bahkan terpengaruh terhadap pesan yang 

merupakan isi bacaan. Apabila pesan dimaksud adalah pesan baik tidak ada masalah, bahkan sangat 

baik untuk mengisi wawasan pembaca. Sebaliknya, apabila pesan yang kurang atau tidak baik, bisa 

berakibat tidak baik pula pada  pembaca. Pemerintah Republik Indonesia pernah mengambil tindakan, 

yaitu membredel sebuah karya sastra berupa roman karena khawatir isi roman tersebut dapat 

mempengaruhi keyakinan generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu, alangkah perlunya 

penyeleksian bahan ajar materi pembelajaran bahasa dan sastra. Tentu saja, yang diinginkan adalah 

bacaan-bacaan karya sastra yang mengandung ajaran moral yang baik. Oleh karena itu, perlu dicari 

alternatif materi pembelajaran bahasa dan sastra, yaitu dengan merevitalisasi karya-karya sastra lama 

yang sarat dengan ajaran moral itu menjadi bahan materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

untuk pembelajar, khususnya pembelajar SMA. 

mailto:ahmadlauthsb@yahoo.co.id
http://www.aufatih.com/2016/04/filologi-naskah-melayu-lama-dan-naskah.html
http://www.aufatih.com/2016/04/filologi-naskah-melayu-lama-dan-naskah.html
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Naskah Melayu Lama berisi banyak pembelajaran kehidupan yang perlu digali untuk 

dilestarikan pada masa datang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa banyak ajaran agama 

Islam berupa nilai edukasi dan nasehat untuk  dipedomani dalam menjalani kehidupan (Hasibuan dan 

Matondang, 2016:71). Hal ini sesuai dengan ajaran agama kita bahwa pengakuan Keesahan Tuhan 

Yang Maha Kuasa merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Menurut dugaan penulis, latar 

belakang isi naskah ini menekankan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

adalah karena naskah-naskah ini ditulis pada permualaan penyebaran agama Islam di Pulau Sumatera. 

Naskah-naskah ini menjadi sumber pemerkaya sumber utama hukum Islam, yaitu Al Qur’an, Hadist, 

Ijma, Qias, dan  Maslaha. Dengan membaca naskah diharapkan keyakinan umat Islam terhadap 

agamanya semakin baik. Hal ini ditunjang giatnya dilaksanakan tradisi tulis pada saat itu. 

Fathurahman (2011:124) menyebutkan bahwa seiring semakin intensifnya proses islamisasi, tradisi 

tulis di kalangan masyarakat Nusantara semakin menemukan momentumnya. 

Di Malaysia, mengingat pentingnya naskah Melayu, sejak abad ke 15  sudah menghasilkan 

rekaman lebih dari 500 tahun sejarah Melayu. Zahidah, Noorhidawat, and Zainab (2011:32) 

mengatakan “Malay manuscripts date as early as the 15th century and represents the historical records 

of some 500 years of Malay historiography, laws of the  Malay Sultanate, Malay governance, ancient 

foreign policy, folk sciences, medicine, religion, beliefs, Malay literature and culture, Malay rites and 

rituals, astrological and folk literature such as syair, gurindam, hikayat (Malay form of sonnets)”. 

 Salah satu naskah Melayu adalah naskah Mawa’iz al Badi.  Mawa’iz al Badi  adalah naskah 

yang dikaji dalam penelitian ini. Kode naskah ML. 34) merupakan koleksi Perpustakaan Nasional RI 

adalah naskah hikayat yang berukuran 20 cm x 15 cm, 80 halaman, 19 baris; huruf Arab Melayu 

(Jawi) bahasa Melayu. Keadaan naskah masih baik dan tulisan mudah dibaca dan ditulis dengan tinta 

hitam dan merah. Transliterasi naskah ini terdapat pada Sanwani, et.al. (1994). Untuk bahasa sasaran 

(Bahasa Indonesia) naskah ini terdapat pada Hasibuan dan Matondang (2017).  

METODOLOGI 

Penelitian ini menerapkan desain  penelitian  dan  pengembangan (research & development).  Borg & 

Call (1984), Huitema (1990), Fraenkal & Wallen (1990) menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan ini berorientasi pada suatu siklus yang diawali dengan pengumpulan informasi 

pendahuluan yang ditindaklanjuti dengan proses pengembangan suatu produk dan proses 

pengembangannya. Pengembangan produk diuji dan dilakukan revisi terhadap hasil uji coba, dan 

akhirnya diperoleh model yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar yang 

berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa di SMA. Langkah-langkah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengobservasi sikap dan prilaku siswa SMA di kelas-kelas 

belajar dengan indikator-indikator tentang sikap dan prilaku. Kemudianm studi pendahuluan lain yang 

dilakukan adalah menelaah Naskah Mawa’iz al Badi yang tersimpan. di Perpustakaan Nasional 

Jakarta. Hasilnya adalah daftar nilai-nilai edukasi berupa ajaran-ajaran moral ini akan diklasifikasikan 

berdasarkan isinya. Selanjutnya, nilai-nilai edukasi yang telah diklasifikasi akan diseleksi berdasarkan 

pertimbangan pembentukan karakter bangsa yang sesuai diterapkan pada siswa SMA sebagai bahan 

ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.    

2. Perencanaan 

Perencanaan meliputi kegiatan penentuan tujuan, perencanaan rumusan kompetensi, baik standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar,  materi untuk setiap kompetensi, langkah-langkah 

pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan secara terbatas atas rancangan 

yang dikembangkan. 

3. Pengembangan dan Pengujian Model 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan model pembelajaran yang sesuai untuk:   

(1) Rumusan kompetensi  pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia,  

(2) Silabus penbelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia,   

(3) Rancangan model pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada siswa SMA di Medan 

sebagai hasil pengembangan naskah Mawa’iz al Badi. 
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 Observasi dilakukan di berbagai kesempatan sebagai pembanding antara hasil sebelum dan 

sesudah penelitian dilakukan. Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

Studi Pendahuluan                        Perencanaan            Pengembangan              Pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

 

ANALISA 

Naskah Mawa’iz al Badi dimulai dengan Bismillahi r-Rohmani r-Rohim dilanjutkan dengan  Allah 

yang murah pada memberi rezeki akan segala hambanya mu’min dan kafir di dalam negeri dunia ini 

lagi amat mengasihani akan segala hambanya mu’min dalam negeri akhirat ini. Alhamdulillahi Robbu 

l’alamin, segala puji-pujian bagi Allah yang memiliki sekalian alam, wa s-solotu wa s-salam ‘ala 

Sayyidina Muhammadin sayyidi l-ambiya wa l-mursalin. Bermula rahmat Allah dan salam Allah 

Allah itu tsabit atas penghulu segala Nabi yang mursal. Wa’ala alihi wa sohbihi ajma’in dan atas 

segala keluarganya dan atas segala sahabatnya sekalian mereka.  

Mawa’iz al Badi (ML. 341) mengandung makna segala pengajaran yang indah-indah. Oleh 

karena itu, kepada hamba Allah harus percaya bahwa pengajaran yang ada dalam naskah ini diambil 

dari perkataan Rasullah ‘alayhi wa salam, perkataan sahabat Radlialllahu ‘anhum, perkataan Aulia 

Radliallahu ‘anhum, dan perkataan hukama dan ulama yang ‘alamin rahmat Allah ‘alaihim. Banyak  

pengajaran yang dapat dipetik dari naskah Mawa’iz al Badi, yaitu pengajaran: 

Hasil penelitian di atas dapat dikelompokkan  ke dalam bebapara pengajaraan Agama Islam  

seperti tertera pada tabel berikut:  

Tabel Pengajaran Agama Naskah Mawa’iz al Badi (ML. 341) 

No Uraian Jumlah 

1 Pengakuan Keesahan Allah Subahana Wata’ala  2 

2 Muhammad adalah Rasul-Nya 1 

3 Adanya Balasan yang setimpal dari Allah 10 

4 Berhemat dan mencari harta dengan cara yang baik  2 

5 Pendekatan diri kepada Khaliknya 2 

6 Larangan 10 

7 Perintah 10 

8 Obat hati 2 

9 Pandai menyukuri Nikmat 2 

10 Bertaubat 1 

11 Hidup menjalani Takdir 1 

 

Pembelajaran yang terdapat dalam naskah Melayu Lama Mazwa Badi dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar di SMA untuk memperkaya wawasan dalam pembentukan karakter siswa. Hasil kajian ini 

juga memperkaya karya sastra yang bernuansa islami. Karya sastra islami sudah berkembang saat ini 

di Indonesia. Perkembangan karya sastra islami yang begitu pesat disebabkan relevan dan sesuai 

dengan teori sastra Islam yang banyak dipengaruhi sastra Melayu. Menurut Supriadi (2014:165) 

karakkter sastra Indonesia yang bernuansa islami adalah sesuai teori sastra Islam Melayu Malaysia. 

Dengan demikian, khasanah pengkajian sastra islami menjadi semakin meluas dan mempunyai acuan. 

Salah satu tokoh sastra Islam adalah Sikana yang ciptaannya disebut takmilah (dalam Supriadi: 

2014:165).  
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 Isi naskah ini relevan dengan kompetensi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum 2013, 

yaitu kompetensi sipiritual sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai sekaligus. Pada 

kompetensi sikap terdapat Kompetensi Inti (KI) yang merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) 

yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi 

Inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran 

KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif.   

 Dilihat dari kompetensi lulusan yang didasarkan pada elemen yang harus dicapai adalah sikap 

yang tercermin pada elemen proses yang mencakup menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan. Pada elemen individu siswa diharapkan beriman, berakhlak mulia 

(jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun), rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi 

internal, dan ranah sosial diharapkan siswa mempunyai rasa toleransi, gotong royong, kerjasama, dan 

musyawarah. Hal ini sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, 

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, 

tuntutan pembangunan daerah dan nacional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai 

kebangsaan (Pasal 36 Acuan dan Prinsip Penyusunan Kurikulum).  

Karakteristik bahan pembelajaran  sangat erat kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan 

dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan merupakan sasaran pembelajaran. Dalam Kurikulum 

2013 sasaran pembelajaran terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai peserta didik setelah mereka 

melalui suatu proses pembelajaran. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasi oleh peserta didik dalam 

pembelajaran (Depdiknas, 2008). Secara rinci kompetensi sikap tersebut diuraikan di bawah ini.  

 Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa.
 
Hal ini mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap sesuatu (Wikepedia Indonesia Bebas 2016). Menurut Merriam-Webster's 

Learner's Dictionary “attitude is the way you think and feel about someone or something,  a feeling or 

way of thinking that affects a person's behavior, or a way of thinking and behaving that people regard 

as unfriendly, rude, etc”. Selanjutnya, menurut Oxford Living Dictionary “attitude is a way of 

thinking or feeling about something”. Dengan demikian, sikap adalah perasaan seseorang yang 

mempengaruhi prilakunya terhadap sesuatu yang dihadapinya. Kompetensi sikap diperoleh melalui 

aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan (Sunardi dan Sujadi, 

2016). Kompetensi sikap mencakup kompetensi sikap spritual dan sikap sosial (Kemendikbud (2013).  

Kurikulum 2013 mengamanatkan dalam  kompetensi sikap spritual agar peserta didik menghargai dan 

menghayati agama yang dianutnya. Dalam kompetensi sikap sosial, peserta didik dapat menghargai 

dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tangggung jawab,  peduli, toleransi, santun, dan percaya diri. 

 

KESIMPULAN  

Hasil kajian naskah Melayu Lama Mawa’iz Badi ternyata terdapat banyak pengajaran agama Islam. 

Dengan demikian, naskah ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar di SMA karena berisi fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur, yaitu pengetahuan yang berupa pengertian-pengertian, hakikat, dan 

sukap dan nilai.  
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ABSTRAK 

Keberadaan Corpus of Current Indonesian (Corci) sebagai situs web yang merupakan koleksi karya 

fiksi Indonesia dapat membantu mengembangkan penelitian linguistik korpus di Indonesia. Corci 

menyediakan data penggunaan bahasa yang lengkap yang dapat dipakai untuk berbagai penelitian 

bahasa. Data yang tersedia dapat dipergunakan untuk penelitian morfologi, sintaksis, 

semantik,sosiolinguistik, analisis wacana, dan analisis wacana kritis. Data Corci dapat memberi 

sumbangan pada penelitian bahasa yang semakin komprehensif dengan mempergunakan data empiris.   

Kata Kunci: linguistik korpus, penelitian bahasa, metodologi, data empiris  

PENDAHULUAN 

Linguistik korpus merupakan kajian bahasa yang menggunakan bahasa yang dipakai sehari-hari 

sebagai sumber datanya  (McEnery & Wilson, 2001). Kata korpus sendiri dapat dipahami sebagai 

koleksi teks yang tersimpan dalam basis data elektronis  (Baker, Hardie, & McEnery, 2006). 

Penggunaan teks yang merupakan data elektronis dalam jumlah besar dimungkinkan dengan 

perkembangan teknologi informasi. Peneliti tinggal mengetik kata kunci dari kajiannya, dan semua 

frasa atau kalimat yang mengandung kata yang dicari itu akan ditampilkan. Dengan demikian, 

linguistik korpus lebih merupakan metodologi, terutama dalam kaitannya dengan data dan 

pengumpulannya, dari pada cabang linguistik. Fokus linguistik lebih pada prosedur atau metode untuk 

pengkajian bahasa (McEnery & Hardie, 2012). 

  Linguistik sebagai kajian bahasa dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kajian struktur bahasa 

dan kajian pemakaian bahasa (Reppen, Fitzmaurice, & Biber, 2002). Dengan demikian, linguistik 

korpus juga mengkaji kedua perspektik itu. Kajian struktur dapat mencakup bidang fonologi, 

morfologi, sintaktik, dan semantik, dan kajian penggunaan mencakup sosiolinguistik, pragmatik, 

linguistik terapan, analisis wacana, dan analisis wacana kritis. Kajian fonologi dapat dilaksanakan bila 

korpus memuat data bahasa dalam bentuk lisan (rekaman) atau transkripsi rekaman, dan kajian-kajian 

lainnya dapat dilaksanakan dengan data tertulis maupun data lisan. 

  Oleh karena keberadaan koleksi teks yang banyak yang berbasis data elektronis merupakan 

syarat utama untuk linguistik korpus, paper ini akan membahas kajian bahasa dengan mempergunakan 

korpus www.corci.org. Situs Corci (Corpus of Current Indonesian) mungkin merupakan satu-satunya 

situs yang membuat koleksi teks bahasa Indonesian dengan jumlah banyak. Situs yang dikembangkan 

oleh Benedictus B. Dwijatmoko itu membuat lebih 100 dari novel dan beberapa ratus cerita pendek 

bahasa Indonesia mulai abab 19 (Hikayat Abdullah) sampai dengan novel dan novel tahun 2010an.  

  Pembahasan dalam paper ini mencakup kajian bahasa yang dapat dilakukan dengan dengan 

Corci dan metodologi penelitiannya. 

KAJIAN BAHASA 

Corci menyediakan fasilitas untuk melakukan penelitian morfologi, sintaksis, semantik, 

sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, dan analisis wacana kristis. Untuk penelitian pada setiap 

bidang, peneliti perlu melakukan memilih data yang akan dipergunakan. Data pada Corci terbagi 

menurut dekade penulisan karya sastra, yaitu mulai dekade 1920 sampai ke dekade 2010, atau 

menurut judul novel yang dipakai sumber data. Bila dekade dan judul dipilih, semua data yang 

mengandung kata carian (search word) yang terdapat pada novel pada dekade itu atau novel yang 

dipilih akan ditampilkan, tetapi bila tidak ada sumber data yang dipilih, Corci yang menampilkan 100 

data yang dipilih secara otomatis dari data yang tersedia. Penelitian kemudian dapat menyimpan data 

yang ditampilkan dan menganalisisnya sesuai bidang bahasa yang ditelitinya. 
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Morfologi 

Kajian morfologi dengan Corci dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut proses morfologinya; 

yaitu pembentukan kata dengan afiks (imbuhan) atau pembentukan kata dengan proses pemajemukan. 

Corci menyediakan fasilitas untuk penelitian dengan kedua topik itu. Untuk penelitian afiks, peneliti 

dapat memilih afiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia dan ditampilkan dalam menu Corci. Afiks 

itu adalah prefiks meN-, ber-, di-, ter-, pe-, peN-, dan ke-, sufik -i, -kan, dan -an, dan simulfiks. 

(1) pendukung 

 pendulang 

 pendurhaka 

 pendusta 

 pendosa 

 penebang   

 Dari daftar kata yang ditampilkan, kemudian dapat dikaji, pertama, kelas kata yang muncul 

dengan prefix peN-. Seperti terlihat pada nomer (1) di atas, prefix peN- dapat muncul dengan verba 

(pendukung, pendulang, dan penebang), adjektiva (durhaka dan dan dusta) dan nomina (pendosa). 

Kemudian, kedua, arti yang muncul dari kelas kata yang berbeda-beda dapat pula dikaji. 

  Proses pembentukan kata dengan pemajemukan dapat pula diteliti dengan data dari Corci. 

Untuk penelitian ini, menu Collocation dipakai. Pada menu terdapat dua pilihan konteks yaitu Back 

dan Front. Konteks Back dipilih bila unsur kedua dari kata majemuk terletak di belakang seperti pada 

hati emas, dan konteks Front dipilih bila kata unsur kedua terletak di depan seperti buah hati. 

Pencarian dengan kata carian hati dan konteks Back, misalnya, akan menghasilkan daftar kata seperti 

berikut.  

(2) uang curian uang dolar 

 uang emas uang gaji 

 uang gulden uang guna 

 uang hadiah uang jajan 

 uang jaminan uang jutaan 

 uang kas  uang muka 

Dalam penelitian kata majemuk dengan kata uang sebagai kata utama uang yang muncul di depan, 

dapat diketahui kata majemuk apa saja yang dibentuk dengan kata uang, bagaimana membedakan 

kata majemuk dengan bukan kata majemuk, dan bagaimana hubungan antara unsur utama dan unsur 

kedua.  

Sintaksis 

Penelitian sintaksis dengan Corci dapat dibedakan menjadi dua macam menurut topiknya, yaitu 

penelitian tentang daya sintagmatis kata dan jenis hubungan kata atau frasa. Daya sintagmatis kata 

menunjuk pada kemampuan kata untuk muncul dengan kata lain dan membentuk konstruksi yang 

lebih besar. Nomina secara umum dapat muncul dengan adjektiva dan membentuk frasa seperti rumah 

besar atau kalimat seperti adik sakit, tetapi nomina hanya dapat muncul dengan verba untuk kalimat 

adik berlari. 

  Hubungan kata dengan kata lain dapat dibedakan menjadi empat hubungan. Keempat 

hubungan itu adalah hubungan predikasi seperti ibu berbelanja, hubungan modifikasi seperti anak 

kecil, hubungan komplementasi seperti membuat kue, dan hubungan koordinasi guru dan siswanya. 

  Penelitian sintaksi dengan Corci, misalnya, dapat meneliti unsur dan fungsi frasa dengan kata 

dengan sebagai kata inti. Pencarian kalimat dengan kata dengan menghasilkan kalimat-kalimat seperti 

pada nomor (3). 

(3) a. Maka, makanan pun menjelma energi buruk di badan mereka, penyakit segala macam itu.’ 

Batara bersendawa, menghardik, membujuk-rayu, atau tertawa senang dengan mata berbinar 

jika ketiga teman menghujani semesta masakannya dengan puja-puji. (AF-27) 

 b. Batara muncul dari dapur dengan tergopoh-gopoh dan mengepul-ngepul dengan mangkuk 

besar di tangan, diletakkan di sepetak lahan kosong yang tersisa di meja. (AF-28) 

 c. Batara boleh menyanyi berpura-pura menjadi siapalah, atau main akordeon lagu apalah, dan 

mereka akan mendengarkan dengan tertib. (AF-30) 
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 d. Bukankah itu sama saja dengan mengirimkan kaum interniran itu ke lembah kematian?" 

"Saya tak takut dengan malaria, Kapten. (AF-34) 

Pada keempat kalimat (3), kata dengan muncul dengan jenis frasa berbeda dan juga mempunyai 

fungsi berbeda. Pada kalimat (3a), dengan muncul dengan frasa nomina di belakangnya, pada kalimat 

(3b) dan (3d) dengan muncul dengan frasa verba, dan pada kalimat (3c) dengan muncul dengan 

adjektiva. Fungsi frasa dengan kalimat (3a) – (3c) berbeda dengan fungsi frasa dengan pada (3d). 

Frasa dengan pada kalimat (3a) – (3c) menerangkan verba atau berfungsi sebagai keterangan kalimat 

sedangkan pada kalimat (3d) frasa dengan berfungsi sebagai pelengkap kata sifat sama.     

Semantik 

Dengan jumlah kalimat yang sangat besar, Corci merupakan sumber data kaya untuk penelitian 

semantik. Penelitian semantik dengan Corci dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu penelitian 

arti kata dari kata-kata sinonim, penelitian metafor, dan penelitian kolokasi. Dengan data yang 

tersedia persamaan dan perbedaan kata-kata seperti gangguan, hambatan, rintangan, dan halangan 

dan juga kata sesudah, setelah, sehabis, dan seusai. Kata gangguan, hambatan, rintangan, dan 

halangan merupakan nomina, dan dari nomina yang muncul setelahnya atau verba yang muncul 

sebelumnya persamasaan dan perbedaan keempat kata itu dapat  diketahui. Kata sesudah, setelah, 

sehabis, dan seusai dibentuk dari adverbia sudah dan telah dan dari verba habis dan usai. Keempat itu 

mempunyai fungsi seperti preposisi dan muncul dengan verba, nomina, dan adjektiva. Dengan melihat 

jenis-jenis kata yang muncul setelahnya, perbedaan keempat preposisi dapat diketahui. 

  Penelitian metafor dapat melihat ranah sumber dan ranah target dari metafor (Lakoff & 

Johnson, 2003, Tendahl, 2009). Kata memupuk muncul pada metafor (4). 

(4) a. Tapi untuk saling memupuk rasa persaudaraan sesama orang cacat. (BSR1-1) 

 b. "Untuk memupuk solidaritas, kalian harus menerima hukuman secara kolektif!" Regu cama-

cami itu berdesah. (KC-4) 

 d. Bisa memupuk rasa saling mengerti yang lebih dalam. (TCT-10) 

 e. Sepertinya tangisan Tari memupuk keberaniannya, memicu kekuatannya dan membuatnya 

meledak seperti sekarang. "Jadi… ini yang Kak Ata mau? (JuM-14) 

Keempat metafor pada (4) mempunyai konsep tanaman sebagai ranah target dan rasa atau perasaan 

sebagai ranah sumber. Perasaan disamakan dengan tanaman yang memerlukan pupuk. Akan menarik 

apabila ada penelitian yang mengkaji bagaimana tanaman atau pertanian berpengaruh pada 

pembentukan metafor di Indonesia mengingat bahwa Indonesia (masih) merupakan negara agraris. 

  Corci juga memungkinkan untuk melakukan kajian kolokasi. Kolokasi dapat dipahami 

sebagai sekelompok kata yang menyatakan satu pikiran atau konsep tunggal  (Philip, 2011) atau satu 

kesatuan semantis (Cruse, 1986). Corci, misalnya, akan menampilkan kata-kata yang membentuk 

kolokasi dengan adjektiva cantik seperti pada contoh (5) berikut.  

(5) wanita cantik gadis cantik 

 perempuan cantik wajah cantik 

 dara cantik guru cantik 

 putri cantik boneka cantik 

 perawan cantik rumah cantik 

 dokter cantik dompet cantik 

Kata cantik dalam bahasa Indonesia biasanya menunjuk pada perempuan atau wanita. Dari 12 

ungkapan itu 10 ungkapan menunjuk pada wanita atau dapat dipastikan wanita. Rumah cantik dan 

dompet cantik tidak terkait dengan wanita atau barang milik wanita, tetapi mungkin selain penampilan 

yang menawan juga terkait dengan bentuk: rumah cantik dan dompet cantik menunjuk pada bangunan 

atau barang kecil atau tidak besar. Apabila bangunan atau barang itu besar, kemungkinan tidak 

muncul dengan adjektiva cantik. 

Sosiolinguistik 

Kajian sosiolinguistik dapat dibedakan menjadi kajian variasi dan kajian interaksi. Kajian variasi 

mengkaji penggunaan bentuk bahasa karena variasi dialek, dan kajian interaksi mengkaji pemilihan 

bentuk bahasa karena faktor interaksi. Kajian sosiolinguistik dengan Corci dapat dilakukan lebih pada 
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kajian interaksi. Dengan basis data yang tersedia, misalnya, dapat diperoleh kalimat-kalimat yang 

menggunakan kamu, kau, anda, dan saudara atau saudari. Alasan penggunaan bentuk-bentuk itu 

kemudian dapat dicari dari konteks. 

  Meskipun demikian, konteks yang disajikan Corci hanya terbatas pada tiga kalimat sesudah 

dan sebelum kalimat yang menggunakan kata carian, dan ada kemungkinan dari konteks yang tersedia 

alasan penggunaan suatu bentuk bahasa tidak terdapat. Untuk kasus seperti ini, data seperti itu dapat 

ditinggalkan dan dipakai data yang lain karena jumlah data yang tersedia pada dasarnya banyak. 

Analisis Wacana dan Analisis Wacana Kritis 

Analisis wacana dengan Corci mengkaji suatu ideologi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 

seperti tercermin pada karya sastranya. Beberapa ideologi yang telah diteliti di antaranya adalah 

ideologi kesabaran (Dwijatmoko, 2016) dan ideologi kejujuran (Dwijatmoko & Lestari, Honesty in 

Indonesian Literature, 2016) dalam bahasa Indonesia. Penelitian tentang kesabaran meneliti tentang 

makna kesabaran bagi orang Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesabaran, dan 

penelitian kejujuran orang Indonesia meneliti makna kejujuran bagi orang Indonesia, dan faktor sosial 

dan budaya serta faktor-faktor lain yang membuat orang jujur. 

  Penelitian analisis wacana dilakukan dengan pertama-tama menentukan kata-kata yang terkait 

dengan ideologi itu dan kemudian mencari kalimat-kalimat yang memakai kata-kata itu pada Corci. 

Ideologi kesabaran, misalnya, terkait dengan kata sabar, bersabar, kesabaran, tersabar, 

menyabarkan, dan penyabar.  

  Selain untuk analisis wacana, Corci dapat juga dipergunakan untuk analisis wacana kritis 

(AWK). Tujuan AWK adalah untuk membongkar ketidak-setaraan karena faktor jender, ras, atau 

faktor lain dan mengungkapkan penyalah-gunaan kekuasaan untuk menciptakan perubahan sosial. 

Pada AWK dengan Corci, penelitian dilakukan untuk membongkar ketidak-setaraan penyalah-gunaan 

yang terjadi pada masyarakat Indonesia seperti tercermin pada karya sastranya. 

  Dalam kaitannya dengan kesabaran dan kejujuran, untuk AWK dapat diteliti lebih lanjut 

alasan-alasan orang harus bersabar atau berkata jujur apabila kesabaran dan kejujuran itu dipaksakan. 

Dengan mengungkapkan alasan-alasan itu akan terlihat pula faktor-faktor yang memaksa orang 

berlaku seperti itu. Faktor-faktor itu mungkin terkait dengan ketidak-setaraan dan penyalah-gunaan 

kekuasaan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi dalam linguistik korpus dapat dikatakan sama dengan metodologi pada penelitian bahasa 

lainnya. Linguistik korpus memang sebenarnya lebih merupakan metode dalam pengumpulan data. 

Oleh karenanya, metode penelitian dan teknik analis data seperti yang diuraikan  Sudaryanto  (1993) 

dapat dipergunakan untuk penelitian morfologi, sintaksis, semantik, dan sosiolinguistik. Untuk 

penelitian analisis wacana dan analisis wacana kritis pendekat teori dasar (grounded theory). 

  Dengan prinsip teori dasar (Glaser & Strauss, 2006, Gray, 2004, dan Neuman, 2007), 

penelitian analisis wacana dan AWK dilaksanakan dalam tiga tahap. Dalam tahap pertama (koding 

terbuka), karakteristik konsep yang muncul dengan kata-kata kunci dipelajari dan diindentifikasi. 

Hasil dari tahap ini adalah arti dari konsep-konsep itu, seperti konsekp kesabaran dan konsep 

kejujuran. Dalam tahap kedua (koding aksial), konteks dari masing-masing arti yang muncul 

diidentifikasi. Tahap ini menghasilkan klasifikasi dari arti konsep yang diteliti dan ciri-ciri yang 

membedakan satu arti dari arti lainnya. Pada tahap ketiga (koding selektif), arti-arti yang muncul di 

validasi dengan mempergunakan data yang lebih banyak dan disusun untuk merumuskan jenis-jenis 

dari konsep yang ada. Ketiga tahap itu juga dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan 

orang mengikuti konsep itu seperti ditunjukkan dalam karya sastra Indonesia.  

KESIMPULAN  

Keberadaan Corci sebagai basis data dengan koleksi karya fiksi dalam jumlah besar dapat membantu 

pengembangan linguistik korpus di Indonesia. Sebagai pendekatan dalam penelitian, linguistik korpus 

dapat meningkatkan kualitas penelitian bahasa. Jumlah data yang besar memungkinkan uraian tentang 

bahasa Indonesia lebih komprehensif dan mendalam. 
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  Meskipun demikian, perkembangan linguistik korpus di Indonesia belum menggembirakan. 

Penelitian bahasa dengan menggunakan linguistik korpus belum banyak dilakukan. Pemahaman 

peminat bahasa terhadap linguistik korpus belum seperti yang diharapkan.  

  Penulisan tentang linguistik korpus dan keberadaan Corci diharapkan dapat mengisi 

kekosongan itu! 
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ABSTRAK  

Tulisan ini  membahas hubungan kekerabatan bahasa Proto-Austronesia (PAN) dengan bahasa Karo 

(BK). Tulisan ini  mendeskripsikan pewarisan fonem vokal PAN dalam BK. Tulisan ini menggunakan 

data lisan dan data tulisan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data secara lisan adalah 

metode cakap dengan teknik dasar yang digunakan adalah teknik pancing. Selanjutnya digunakan 

teknik cakap semuka yang dilanjutkan dengan teknik rekam dan teknik catat. Untuk data tulis 

digunakan metode simak yang dikembangkan dengan teknik sadap catat. Pengkajian data 

menggunakan metode perbandingan historis. Dan dilanjutkan menggunakan metode padan dengan 

teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah pembeda organ wicara. Dilanjutkan dengan teknik 

hubung banding menyamakan (HBS) dan hubung banding membedakan (HBB). Berdasarkan analisis 

ditemukan pewarisan linear (retensi) dan inovasi fonem vokal dalam BK. Yaitu, pewarisan fonem 

vokal *a menjadi /a/ dan bervariasi /e/.  *i menjadi /i/ dengan variasi /Ə/, /e/, *u menjadi /u/ dengan 

variasi /e/, /o/. *e menjadi /Ə/. 

Kata Kunci: Pewarisan, bahasa Proto-Austronesia (PAN), bahasa Karo 

 

PENDAHULUAN 

Linguistik Historis Komparatif (LHK) adalah cabang linguistik yang menelaah perkembangan bahasa 

dari satu masa ke masa yang lain, mengamati cara bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan, 

serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa tersebut. Dalam kajiannya, LHK mempergunakan 

bentuk dan makna dari bahasa sekerabat sebagai pantulan dari sejarah warisan yang sama. 

Bahasa Proto-Austronesia 
Bahasa Proto-Austronesia adalah bahasa asal (induk) yang mengalami perubahan dalam bahasa 

turunannya. Bahasa Proto-Austronesia merupakan bahasa asal dari bahasa-bahasa di Indonesia dan 

bahasa-bahasa yang tersebar luas di wilayah kepulauan di Asia Tenggara. 

Bahasa Karo 

Bahasa Karo merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Karo sebagai alat berkomunikasi dan 

daerah yang ditempati oleh suku Karo terletak di wilayah Kabupaten Karo. Adapun masalah yang 

akan dipaparkan dalam tulisan ini adalah bentuk pewarisan fonem vocal proto Austronesia dalam 

bahasa Karo dengan memanfaatkan 200 kosakata Swadesh. Dari pewarisan tersebut akan diketahui 

apakah fonem vocal proto Austronesia mengalami retensi atau inovasi dalam bahasa Karo.  

 Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode komparatif yang bersifat 

kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji pewarisan fonem vocal proto Austronesia dalam 

bahasa Karo.  

PEMBAHASAN 

Pewarisan fonem protobahasa pada bahasa turunannya terbagi dua yaitu: 

1. Pewarisan dengan tetap mempertahankan ciri-ciri fonemnya disebut dengan pewarisan linear. 

2. Pewarisan dengan perubahan fonem baik bertukar antara fonem proto dengan fonem bahasa 

turunannya, maupun fonem proto pada bahasa turunannya mengalami split, perengkahan, 

metatesis, aferesis, sinkop, apakop, protesis, efentesis, paragog dan swarabakti disebut dengan 

pewarisan inovasi. 

Fonem turunan pada Bahasa Karo mewariskan secara langsung dari fonem PAN namun ada juga 

mengalami inovasi bentuk. Fonem vokal PAN /*i/, /*u/, /*e/, /*a/ pada umumnya menempati semua 

posisi baik posisi inisial (awal), medial (tengah), dan final (akhir) mewariskan /i/, /u/, /e/, dan /a/.  
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Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*i/ dalam BK Dapat Terlihat pada Data Posisi Awal 

Kata 

  PAN  BK  Arti   

  *ikan  ikan  ikan 

  *ikuy  ikur  ekor 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*i/ dalam BK Dapat Terlihat pada Data Posisi Akhir 

Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *tali  nali  tali 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*i/ dalam BK Dapat Terlihat pada Data Posisi Tengah 

Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *dilah  dilah  lidah 

  *kilap  kilap  kilat 

 

Pewarisan Fonem Proto Inovasi /*i/ dalam BK Dapat Terlihat pada Data  Posisi Tengah Kata 
  PAN  BK  Arti 

  *bi(t)uka(‘) tuka  usus   

  *keRin  kƏrah  kering 

   

 Berdasarkan tabulasi data di atas pewarisan fonem proto vocal linear /*i/ pada Bahasa Karo 

yang ditemukan pada posisi awal, tengah, dan akhir kata mewariskan vonem linear /i/. 

Dengan menggunakan teknik hubung ban ding dapatlah diketahui bahwa fonem Proto /*i/ 

selain mewarisi vokal tinggi secara linear juga mewarisi vokal sedang dan vokal rendah. 

Pewarisannya (refleksi) fonem /*i/ adalah sebagai berikut:          *i 

 

   Ɵ                i                                    a   

       BK            BK                       BK                               

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*u/ dalam Bahasa Karo  Ditemukan pada Data Posisi 

Awal Kata 

*PAN  BK  Ati 
     hujan  udan  hujan 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*u/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data Posisi 

Tengah Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *manuk  manuk  ayam 

  *kulit  kulit  kulit 

  *kutu  kutu  kutu 

  *jaRum  jarum  jarum 

  *duwa  dua  dua 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*u/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data Posisi 

Akhir Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *abu  abu  abu  

  *batu  batu  batu 

  *kaju  kayu  kayu   

  *pitu  pitu  tujuh 
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Pewarisan Fonem Proto Vokal Inovasi /*u/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data 

Posisi Tengah Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *telur  telor  telur 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Inovasi /*u/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data 

Posisi Akhir Kata 
  PAN  BK  Arti   

  *malu  mela  malu 

 

Pewarisan dapat digambarkan sebagai berikut: 

          *u  

 

 

 

  BK BK BK 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear /*e/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data Posisi 

Tengah Kata 
  PAN  BK  Arti 

  *ipen  ipen  gigi 

  *tanem  tanem  tanam  

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Inovasi /*e/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data Posisi 

Tengah Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *gelar  gƏlar  nama 

  *telu  tƏlu  tiga 

 

Pewarisan fonem Proto /*e/ pada BK, dapat digambarkan sebagai berikut: 

   *e 

                                 

  e              Ə 

                         BK      BK 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear */a/ dalam Bahasa Karo Ditemukan pada Data Posisi 

Awal Kata 
  PAN  BK  Arti    

  *aku  aku  aku 

  *abu  abu  abu 

  *apuy  api  api 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear */a/ dalam Bahasa Karo Ditemukan pada Data Posisi 

Tengah Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *anak  anak  anak 

*bat’ah  basah  basah 

*manuk  manuk  ayam 

*bataŋ  bataŋ  batang 

*dayah  darah  darah 

 

Pewarisan Fonem Proto Vokal Linear */a/ dalam Bahasa  Karo Dapat Dilihat pada Data Posisi 

Akhir Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *bapa  bapa  bapak 

u e o 
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  *buŋa  buŋa  bunga 

  *mata  mata  mata 

 

Pewarisan Fonem Proto Inovasi */a/ dalam Bahasa Karo Dapat Terlihat pada Data Posisi 

Tengah Kata 

  PAN  BK  Arti 

  *pandak gendek  pendek 

  *tanah  taneh  tanah 

 

Pewarisan fonem Proto /*a/ pada Bahasa Karo dapat digambarkan sebagai berikut: 

   *a 

 

 

  

                             e         a                                  

                 BK      BK           

 

SIMPULAN 

Pewarisan Fonem vocal PAN pada Bahasa Karo, baik secara Linear maupun Perubahannya 

a) Pewarisan Fonem Vokal PAN pada Bahasa Karo secara linear /*i/ → /i/, /*e/→ /e/, /*a/ → /a/, 

dan /*u/ → /u/.  

b) Pewarisan fonem vokal PAN pada Bahasa Karo yang tidak linear /*i/ → /Ə/, /Ɵ/,  /*u/ → /e/, 

/o/, /*ǝ/ → / Ə / dan /*a/ → /e/. 
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ABSTRACT 

News is a specific text of media discourse that has attracted special interest.  This study gains insight 

into how linguistic choices shape the representation of information in news stories. Because they 

involve decision by definition, choices have an effect on the news angles and consequentially on the 

content and the message conveyed in an article. Specific structures, such as passive sentences, are not 

only determined by simple stylistic preference, but are also the fruit of linguistic choices. The choice 

of such constructions in place of factually equivalent or similar ones, gives a sentence a particular 

direction and indicates a linguistic strategy in the (re)presentation of the facts and the speaker’s 

attitude. A study on an integral aspect of language use such as linguistic choices applied to news 

stories is of particular interest because of the essential role language plays in media and 

communication in general. More specifically, the present thesis is situated in the particular context of 

foreign news reporting, which involves also editorial choices.  

The main theoretical framework of this study lies on systemic functional linguistics, from 

which the concept of linguistic choices originates, and discourse analysis, in its particular application 

to news texts. This study investigates linguistic choices through the systemic functional linguistic 

analysis of New about Indonesia in BBC International webnews. The selected web news consists in 

set BBC world news. The news contains an Indonesia News. The general purpose is to observe how 

Indonesian was portrayed in the BBC International Website or it can be said how Indonesian is 

portrayed by the world. 

INTRODUCTION 

Online news is a specific text of media discourse that has attracted special interest. Web news Media 

has grown rapidly and spreading information around the world, getting everyone in the world to be 

able to update everything that happens and engage them in discussions about all kinds of world issues 

inreal time. The function of web news is to provide information to the readers or audiences, about the 

events of the day that are considered feasible to be reported or important. An event of news can be 

presented in a number of perspectives, it is called angles, which clarify the purpose of the story and 

focus on a particular aspect.  

  Systemic Functional Linguistics (SFL) is a system of meaning, which makes it a relevant 

grammatical model for this research since the „grammar‟ of the language which the writer/speaker 

selects within this system is not in a vacuum but in the context of speech situations. Also Systemic 

Functional Linguistics perceives language as a social activity. SFL regards languages as constituting 

‘social semiotic’ systems or ‘meaning potentials’ that have evolved to enable human beings to 

exchange three fundamental types of meaning: ideational meaning (the representation and 

identification of people, things and events); interpersonal meaning (the expression social roles and 

attitudes); and textual meaning (the coordination of texts both internally and with respect to their 

contexts of production and reception). In SFL theory, language is viewed as being divided into a three 

hierarchically interrelated dimensions. Firstly, there is the expression, which is the material surface of 

language, either as speech or writing. This is the physical ‘realization’ of the second, that of the 

lexicogrammar, which corresponds to the conceptual level of the simple sentence or clause. The 

lexicogrammatical itself is the realization of the third dimension, that of the discourse semantics, 

which corresponds to the patterning of larger-scale textual structures above the level of the clause. 

These three dimension in turn are related to three hierarchically arranged the context: the context of 

situation (the immediate situation in which a particular text is produced or consumed); the context of 

culture (the wider institutional and societal context of the text); and ideology. (Haig) 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

26 

 

BBC International website is presented in English as a site that focuses on providing 

international news as well as about Indonesian news from a world perspective. A preliminary 

observation of the BBC website showed there are some news relate to Indonesia issues. The rubrics of 

the site were politics, economy, science and technology, miscellaneous, sport, weather and special 

files. And usualy the political topics received most of the attention and updating. Here I am interested 

to know the representation of participants in  the stories published by the BBC website on its English 

website, with the general purpose to observe how Indonesian was portrayed in the BBC International 

Website, or it can be said how is Indonesian portrayed by the world.  Perpective in producing news is 

the ideology of the news,  ideology has always functioned as an ‘invisible hand’ and the fact there are 

factors which influence on text, not only of a linguistic nature, but also representing the transmission 

of ideology between different nations and countries (Yan 2007:63). 

The research question will be derive from the view of a connection between news and 

linguistics and how a linguistic analysis can help explain and clarify perpective (ideology) of a news 

text,  the numerous linguistic devices used in news texts, the linguistic choices made to create a text 

appeared to be a significant angle. What focus of information do the linguistic choices in the selected 

text reveal?  

 

METHODOLOGY 

This research is based mainly on qualitative analysis, the data collected depends on news Articles as 

discourse text to be analysed. This part will be divided in three parts: The first part is data collecting, 

it will describes the chosen news website, the second part explains the coding of selection criteria of 

the chosen articles, and the third part presents the methods used in the analysis. 

In the context of this study, the process of gathering relevant information and data involved 

library research. The primary data for analysis consists of news articles/texts which taken from BBC 

International, the article/texts belong to the period in January 2017 to December 2017. the news 

articles posted on the BBC International website in English. The selected texts vary in length and 

number of sentences. Each of the texts will be studied for identification of extracts that project 

representation of participants  in the texts. The preliminary data were gathered from the website as 

follows:  

Data Number of texts 

BBC Internasional 51 articles/ texts 
 

The methods will be employed in the analysis to look at the representational choices made in 

the articles draw mostly from Halliday’s systemic functional linguistics. Each articles will be 

classified and assigned a letter that indicates the date (day and month. The articles were thus selected 

from the online platforms of news Website in consideration of their significance in the timeframe of 

the events and covered the events that occurred within the month immediately. News articles related 

to the Indonesian issue were collected, printed out and coded. 

A selected number of articles/texts will be taken as examples for an in-depth analysis. For this 

purpose, I will take a limited number of articles that deal with different types of topics from the 

corpus of articles collected. I will select identical articles both in English and Indonesian version 

articles that treat the same event of news, posted on the same day and contain similar information. I 

will also divided the analysis into three parts: a word level, a grammatical level, and the interpersonal 

dimension in the texts. The result of the analyzing is presented informally (Sudaryanto 1992:63) 

grouped on the basis of ideational, interpersonal and textual dimension of the texts in which the 

ideology are examined.   

 

ANALYSIS 

The text ‘Indonesia's Orang Rimba: Forced to renounce their faith, posted in BBC world on 17 

November 2017 is about 2234 words in total (including the headline). Written by Rebecca Henschke, 

the articles is about the the convertion of orang rimba to Islam.  The article argues that convertion is 

because of the force of the circumtances in administrative area of Indonesia. They usualy get 

administrative discrimination because of their religion which not officially Indonesian religions. The 
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article ends with the hope of village leader for better life for their children. This article headline and 

the rest of the story shown the corelative information 

 

Word choice  
The table below shows the results of the analysis on word level for the frequencies of central referent 

chains in the text. The totals refer to the overall number of elements and the total percentage (which 

therefore amounts to 100).  

Table 1 – Central Referent Chains 

Participants N % 

Orang Rimba 

Officials 

Others 

Religius men 

59 

21 

7 

5 

64,1 

23 

7, 6 

5,4 

 92 100 

From the table above it can be noticed that the selected stories from BBC use more Orang 

Rimba as the sources. The percentages show what the news focus on the angle of orang rimba. The 

majority of participants present in news stories are Orang Rimba, at 64, 1%, followed by Official 

sources at 22,8%, followed by religius men with percentage of 5,4 % and others 7,7%. The fact that 

the uses of Orang Rimba are dominant, it means that BBC emphasizes on Orang Rimba angle. It 

reveals a certain “stylistic agenda” and reflects the type of main audience. The participants most 

referenced in the selected text are:  

 Orang Rimba: Orang Rimba people of the jungle – many – group of children – Celitai tribe of 

Orang Rimba – Kubu – His tribe – Indigenous Peoples – endangered indigenous tribes – Miyak – 

Kubu’s Child - Sigungang's family – Ngantap .  

 Officials : Village Leader – Muhamad Yusuf – Country – Police officer – Local Goverment  – 

Officials – officer Budi Jayapura – Aministry of Forestry -- social affairs minister Khofifah 

Parawansa – Govermnent – President Joko Widodo.  

 Others : Butet Manuru ng –  Landowners – Rukka Sombolinggi associasion leader 

 Religius men: Islamic defender – Ustad Reyhan.  

Table 2 – Central word Chains 

Words N % 

forest 

islam 

convert 

force  

29 

11 

9 

4 

54,7 

20,8 

17 

7,5 

 53 100 

These are further stressed words by the frequency; forest is the most dominant words chain in 

the text at 54, 7% and followed by Islam at 20,8%  and the word convert at 17% and the last rank is 

force at 7,5%. The fact that the uses of forest are dominant related to Orang Rimba where forest is 

home of Orang Rimba and Islam is the second dominant word in the text, show that Orang Rimba 

convert their belief to Islam.  

 As it is evident from the chains, the “Orang Rimba” participants have various names in the 

text. They are repeated a lot throughout the text, and used in different combinations. The articles seem 

to almost underline the fact that they are endangered indigenous tribes, it can be seen from the word 

chioce the most used are Orang Rimba and Forest the home of orang Rimba, those words represent in 

the text repeteadly, thereby suggesting attention to the readers. Moreover, the fact that the text stresses 

the force and convert to Islam can also be interpreted as a way to separate them clearly. 

In this category, the highest frequency of pronouns in the text is 32 occurences; more 

pronouns are used to refer to Orang Rimba, it leads to the conclusion that the main focus of 

information from the referential point of view is Orang Rimba. Results from the analysis on processes 

show that the most frequent types are verbal processes. The focus or lack of focus on agents was also 

clear in the results for nominalizations and passive sentences.   
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Table 3 – Social Participants 

Pronouns  Orang Rimba 

Officials  

Others  

Religius men  

32 

1 

0 

2 

Nouns  Orang Rimba 

Officials  

Others  

Religius men 

21 

14 

1 

1 

Name Orang Rimba 

Officials  

Others  

Religius men 

6 

6 

6 

2 

Sum 92 

Moreover, in the text the pronoun ‘we’ is pronoun of inclusion/exclusion depends on the 

identity and/or subjective interpretation of the reader. In the articles analyzed, ‘we’ is sometimes used 

in contrast with ‘they’ and at times ‘you’ to create a clear opposition between the group that 

recognizes itself as ‘we’ and the ‘other’, represented by the other two pronouns. The oppositions have 

different levels of intensity. Some are simply representing a statement of the participants’ roles in 

determining the position. Overall, the linguistic choices used  in the text reveal a clear focus on the 

people involved in the event, Orang Rimba in particular.  

  

CONCLUSION  

In conclusion,  the participants have active roles in clauses as the Actors and Sayers of Material and 

Verbal processes. These two process types are the most common, accompanied by Relational, which 

give a more complete description of the scale of activities reported by the verbs. Indeed, the 

Phenomenon participant from Mental processes appears the most in the articles, showing a preference 

for less active participants. These results point to a certain balance between a more descriptive focus 

and a more personal focus. The two foci are marked by the use of more active Participants in the 

descriptive instances, whereas their thoughts or feelings are presented in a less direct manner. In other 

cases, agency is completely concealed in nominalizations and many instances of passive 

constructions, indicating choices towards the omission of the ‘doer’ and a more vague effect. Finally, 

the use of the pronoun ‘we’ pervades the articles and shows an intricate interplay between strategies 

of inclusion and exclusion of participants, including the readers. In this sense, the frequent use of ‘we’ 

points to a similar strategy employed in the articles in order to connect with the readers 

Note 

* This paper is part of my research dissertation which is still in development. It is supported by LPDP-BUDIDN 

scholarship program.  
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ABSTRAK 

Komunikasi beradab merupakan komunikasi seperti yang ditunjukkan pepatah bahasa menunjukkan 

bangsa, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kajian representasi sistem nilai 

dan pranata kehidupan individu, suatu komunitas, etnik, dan bangsa yang merepresentasikan 

kehidupan pribadi (individu), komunitas, dan bangsa sebagai suatu kehidupan yang bermartabat guna 

membangun nilai-nilai universal untuk kemaslatan kehidupan berbangsa. Data penelitian ini adalah 

representasi sistem nilai dan pranata kehidupan individu, suatu komunitas, etnik, dan bangsa yang 

terepresentasikan melalui kegiatan berbahasa sebagai simbol kemartabatan individu, komunitas, etnik, 

dan bangsa. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: (1) transkripsi data, (2) membuat 

indikator tentang tiga sistem nilai yang muncul ketika seseorang berkomunikasi dengan mitra tutur, 

(3) mengelompokkan system nilai yang tampak ke dalam tiga indicator tersebut, dan (4) menemukan 

berbagai sistem nilai yang ada dalam komunikasi multibudaya tersebut. Temuan penelitian ini 

sejumlah representasi sistem nilai dan pranata kehidupan individu, komunitas, etnik, dan bangsa yang 

mencerminkan representasi kepribadian individu, komunitas, dan bangsa ketika melakukan kegiatan 

berinteraksi dan bertransaksi. Pembahasan representasi sistem nilai yang digunakan individu, 

komunitas, etnik dan bangsa menunjukkan kemartabatan individu, komunitas, etnik, dan bangsa 

sekaligus sebagai simbol kemartabatan individu, komunitas, etnik, dan bangsa. Hal ini menunjukkan 

bahasa sebagai alat komunikasi berfungsi sebagai (a) alat untuk berpikir, (b) alat pengungkap pesan, 

gagasan, pikiran, perasaan, kemauan, (c) alat untuk berinteraksi antar partisipan, (b) alat pembentuk 

komunitas bahasa, (d) alat untuk menciptakan dan mewujudkan hubungan social, dan (d) alat 

pengungkap norma-norma komunikasi sosial. Berbagai fungsi yang sudah disebutkan tersebut 

merupakan fungsi bahasa sebagai alat untuk bertransaksi dan berinteraksi yang terikat konteks. Di 

samping itu harmoni maksim kooperatif menjadi panduan dan sinergitas tujuan komunikasi yang 

diikuti oleh prinsip-prinsip kesantunan. Simpulan peradaban komunikasi berbasis kearifan nasional 

dan kearifan lokal pada masyarakat multibudaya dipengaruhi oleh pranata nilai individu, komunitas, 

etnik dan bangsa. Saran pranata nilai individu, komunitas, etnik dan bangsa dibangun melalui pranata 

nilai individu, komunitas, etnik dan bangsa melalui kearifan lokal, nasional dan internasional sehingga 

menjadi peradaban universal.  

Kata Kunci: komunikasi, peradaban, kearifan lokal, nasional, multibudaya 

PENDAHULUAN 

Kearifan lokal dalam bentuk sistem pengetahuan lokal, sistem nilai local (mekanisme pengambilan 

keputusan lokal, dan sistem solidaritas kelompok lokal), menjadi dasar dan landasan kearifan dan 

harmonisasi peradaban komunikasi nasional yang sangat heterogen. Representasi kearifan lokal dalam 

salah satu daerah di Indonesia (Bengkulu) menjadi menarik, karena daerah ini masyarakatnya sangat 

heterogen (Sensus Statistik 2016), sehingga budaya komunikasi yang terjadi di daerah ini menjadi 

sangat multietnik. Salah satu daerah di Bengkulu dengan komunikasi yang multibudaya adalah daerah 

serawai. Sebagai ibukota Bengkulu Selatan, Serawai adalah kota “tua” di Bengkulu yang masih 

memegang teguh adat dan budaya lokalnya. Hal ini tecermin pada gaya hidup masyarakat yang 

“sekundang-setungguan“ untuk menjadi masyarakat yang belagham. Gaya hidup ini berupa semboyan 

yang ditulis dan dipampangkan di depan balai adat dan pintu masuk kabupaten, sehingga setiap warga 

dan setiap orang yang punya kepentingan untuk masuk kota Manna (ibu kota kabupaten Serawai) 

selalu membaca slogan tersebut. Di samping itu di sela-sela liburan sekolah diadakan berbagai lomba 

untuk membentuk masyarakat belagham dengan starategi sekundang setungguan. Lomba lomba yang 

diadakan meliputi permainan anak untuk membentuk karakter sekundang setungguan. Lomba-lomba 

yang diadakan seperti halnya lomba lomba anak dari daerah yang lain, namun perbedaannya adalah 
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pada penilaian dewan juri yang menekankan pada karakter sekundang setungguan guna membentuk 

masyarakat belagham (masyarakat yang baik).  

Kondisi yang sama dilakukan juga oleh masyarakat Tulung Agung (Jawa Timur). Kedua 

daerah ini berjarak sangat jauh, hampir 4000 km. Namun masyarakat Tulungagung belajar dan 

memperhatikan keseimbangan sistem bermasyarakat dan bernegara dengan memperhatikan hal-hal 

yang bersifat lokal (kearifan lokal), seperti yang terrepresentasikan pada cerita-cerita rakyat (folkfore) 

di daerah ini. Melalui desrtasinya (Yasip, Representasi kearifan Lokal dalam Babad Tulung Agung, 

2016) menggambarkan kearifan local sebagai pijakan hidup masyarakat, agar dapat berpartisipasi 

secara beradab dalam komunikasi dengan berlandaskan pada kearifan nasional. Masyarakat Tulung 

Agung sebagaimana masyarakat yang lain mendambakan hidup bermasyarakat dan bernegara 

berdasarkan ajaran leluhur seperti yang tergambar dalam Babad Tulung Agung. 

Hal yang sama terjadi di belahan dunia lain, yakni di negara tetangga (Malaysia), peradaban 

komunikasi berbasis kearifan lokal menuju kearifan nasional pada masyarakat multibudaya diajarkan 

atau ditanamkan kepada anak-anak agar mereka menjadi anak yang baik (Penerjemah), 2016, p. viii), 

anak yang mempunyai kearifan nasional untuk bisa berkomunikasi secara beradab dan berdampingan 

dengan anak anak lain yang berbeda budaya, guna menuju masyarakat madani. Ajaran-ajaran untuk 

menjadi orang baik berbasis karifan lokalpun dilakukan sejak kecil (usia dini) secara formal. Ajaran-

ajaran menjadi manusia yang mempunyai peradaban nasional ini dilakukan melalui berbagai 

permainan educative yang terprogram. Sehingga anak anak bisa membedakan hal yang baik dan 

buruk. Peradaban komunikasi ini mengacu pada pendidikan karakter anak yang seyogianya dilakukan 

oleh orang tua, guru maupun lingkungan sejak anak masih berusia dini (Whyler, 2016, p. viii).  

Fakta-fakta yang dikemukakan tersebut, di Indonesia khususnya sudah dicita-citakan oleh 

leluhur melalui peradaban komunikasi seperti yang tecermin pada sila kedua (kemanusiaan yang adil 

dan beradab), sehingga walau penggunaan bahasa daerah (bahasa ibu) yang berbeda-beda namun tetap 

satu, yakni Indonesia. Basis komunikasi dengan menggunakan sistem nilai kearifan lokal ini 

berdampak pada kokohnya jati diri atau identitas individu, etnik atau kelompok, sehingga anggota 

komunitas (anak) mampu bertahan dan mempunyai daya juang tinggi untuk bertahan hidup, 

mempelajari materi materi yang berbeda budaya. Penggunaan bahasa ibu yang sarat dengan muatan 

kearifan lokal. Sehingga kearifan nasional akan terbentuk dengan dukungan identitas local karena 

Indonesia terdiri dari berbagai etnik yang sangat heterogen dan potensial untuk mendukung kearifan 

nasional untuk mampu berkomunikasi secara memadai dan beradab pada masyarakat multibudaya.  

Fenomena tersebut berkebalikan dengan representasi lokal nuansa jaman now. Di jaman now, 

pelestarian bahasa dan budaya daerah berakibat pada memudarnya kecintaan terhadap bahasa 

Indonesia, dan berakibat pada menurunnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Dampak yang 

lebih parah adalah penulisan dan penggunaan bahasa tulis dan lisan yang digunakan kalangan 

cendekia belum memuaskan, belum bagus dan belum sesuai cita-cita UUD 45 pasal 36. Di tambah 

lagi nilai UN bahasa Indonesia pada beberapa dekade Ujian Nasional lebih rendah dibanding nilai 

bahasa Inggris (Lanin, 2018, p. 2).  Hal tersebut berpengaruh cukup signifikan secara negatif terhadap 

pembentukan jati diri anak Indonesia yang melandaskan diri pada peradaban kearifan lokal, nasional 

guna mampu berkomunikasi secara bermartabat dan harmoni di kehidupan masyarakat multibudaya. 

(Baca komentar anak-anak yang baru selesai melaksanakan USBN 2018 yang diposting Suara 

Millennial dan dikumpulkan dengan cara memfoto dari berbagai sumber, komentar anak ini 

membanjiri kolom komentar akun Kemndikbud dengan berbagai keluhan yang bikin nitizen auto 

ngakak).  

Berdasarkan fenomena tersebut dirumuskan masalah penelitian dengan tujuan 

menggambarkan representasi sistem nilai dan pranata kehidupan individu, suatu komunitas, etnik, dan 

bangsa yang merepresentasikan kehidupan pribadi (individu), komunitas, dan bangsa sebagai suatu 

kehidupan yang bermartabat guna membangun nilai-nilai universal untuk kemaslatan kehidupan 

berbangsa di Indonesia pada khususnya, dan dunia Interasional pada umumnya. 

Penelitian ini diinspirasi oleh kegiatan kuliah umum dan validasi Penelitian Hibah 

Pascasarjana Kementerian Ristek Dikti yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Pendidikan 

Bahasa Indonesia, tanggal 3 Desember 2017 dengan Narasumber Prof. Dr. Suparno dari Universitas 

Negeri Malang, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yasip (2016) dengan judul 

“Representasi Kearifan Lokal dalam Babad Tulungagung”. Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk 

merumuskan suatu keyakinan, bahwa (1) pembentukan kesadaran, tentang kajian kearifan lokal dalam 
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Babad Tulungagung bermanfaat terhadap usaha menemukan benang merah perjalanan sejarah jati diri 

masyarakat Tulungagung, (2) menumbuhkan kesadaran banyak pihak agar dapat memanfaatkan 

kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dan (3) melestarikan kekayaan budaya yang 

berupa folklor dalam era globalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

kajian folklor. 

METODOLOGI 

Paradigma penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa tuturan yang 

terjadi antara Pn dan Mt yang berbeda etnik, ditambah dengan data yang berupa informasi tentang 

peradaban komunikasi berbasis kearifan nasional dan kearifan lokal pada masyarakat multibudaya 

yang terepresentasikan pada kumpulan cerita rakyat (tesis Istandi Rahmat, 2015) dan YY Eko 

Rusyono, 2016. Data ini dilengkapi dengan wawancara lisan dan tulis dari narasumber tentang 

representasi sistem nilai dan pranata kehidupan individu, komunitas, etnik, dan bangsa yang 

merepresentasikan kehidupan pribadi (individu), komunitas, dan bangsa sebagai suatu kehidupan 

yang bermartabat guna membangun nilai-nilai universal untuk kemaslatan kehidupan berbangsa 

(Yasip, 2016, p. 15). Di samping itu, data dikumpulkan dari kegiatan observasi (ada panduan 

observasi) dan lembar catatan lapangan (field note) (terlampir). Observasi dilakukan pada saat 

percakapan antara Pn dan Mt, dialog diantara para pelaku dalam dongeng, dan rekaman (saat nara 

sumber mendongeng). Hasil observasi yang dicatat dalam lembar catatan lapangan adalah berbagai 

catatan tentang konteks percakapan Pn dan Mt, dan situasi pada saat kegiatan mendongeng (situasi, 

penonton, dan cerita). Untuk memperoleh data yang lengkap dan utuh dari kegiatan mendongeng 

(vidio rekaman dimulai dari kegiatan awal mendongeng sampai selesai). 

Analisis data penelitian meliputi tiga tataran analisis, yakni analisis bentuk, makna, dan fungsi  

masalah penelitian. Hal ini merupakan realisasi dari empat fokus sistem pengetahuan lokal dalam 

sekundang setungguan yang meliputi (1) kebutuhan dari masalah (2) kekuatan dan kelebihan dan (3) 

ciri khas. Kedua, sistem nilai lokal dalam sekundang setungguan yang meliputi (1) sistem nilai lokal 

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, (2) sistem nilai lokal yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia, (3) sistem nilai lokal yang mengatur hubungan manusia dengan alam. 

Ketiga, sistem mekanisme pengambilan keputusan lokal meliputi (1) sistem mekanisme pengambilan 

keputusan secara demokratis, dan (2) sistem mekanisme pengambilan keputusan secara hierarkis, 

bertingkat atau berjenjang. Keempat, sistem solidaritas kelompok lokal dalam sekundang setungguan 

yang meliputi (1) sistem ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal, dan (2) sistem ritual 

keagamaan atau cara dan upacara adat lainnya. Namun karena keterbatasan halaman dalam paper ini 

hanya dibahas dan disajikan hasil penelitian yang pertama, yakni (1) kebutuhan dari masalah (2) 

kekuatan dan kelebihan dan (3) ciri khas sistem nilai dalam sekundang setungguan yang diperoleh 

dari data dokumen, yakni cerita rakyat yang berjudul Sang Piatu Masang Jerat, Biawak Nebat dan 

Setamat Tanjung. 

ANALISIS 

Analisis data penelitian ini mengunakan langkah-langkah analisis data yang digunakan oleh 

Damandjaja (1986:21-22).  Folklor lisan yang menjadi data penelitian (berbentuk a. bahasa rakyat 

seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan, dan ungkapan tradisional, seperti 

peribahasa, pepatah dan pemeo, (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti 

pantun, gurindam, dan syair, cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng, dan nyanyian 

rakyat), ditranskripsikan terlebih dahulu. Terkumpul 15 folklor lisan (untuk paper KIMLI, 2018) baru 

dianalisis 3 folkfore. Dalam kajian folklor ini Sang Piatu Masang Jerat, Biawak Nebat dan Setamat 

Tanjung termasuk cerita prosa rakyat yang banyak memiliki ungkapan tradisional. Oleh sebab itu, 

bentuk kearifan lokal dalam folkfore ini berbentuk berbagai ungkapan tradisional dengan sebagai 

bentuk spesifiknya. 

Kegiatan analisis data yang mengacu pada makna kearifan lokal dalam Sang Piatu Masang 

Jerat, Biawak Nebat dan Setamat Tanjung dilakukan dengan mengacu pada pandangan Endraswara 

(2003:156-157), bahwa sastra lisan tergolong karya yang terbuka terhadap penafsiran. Tafsiran boleh 

bebas, yang penting mampu mengungkapkan apa yang ada di balik karya itu, terutama makna 

simbolik. Folkfore Sang Piatu Masang Jerat, Biawak Nebat dan Setamat Tanjung sudah 
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ditranskripsikan dalam bahasa Indonesia sehingga dianalisis sebagai model kajian folklor yang 

dilakukan Dunder (Damandjaja, 1986:15), yakni dengan menyertakan konteks kebudayaan, 

interpretasi, dan pendapat informan terhadap cerita yang tersaji. 

Selanjutnya temuan analisis fungsi kearifan lokal dalam folkfor tersebut sesuai dengan 

William  R. Bascom (Danandjaja, 1986:19) yang meliputi fungsi folklor: (a) sebagai sistem proyeksi 

(projective system) yakni sebagai alat pencermin angan-angan kolektif; (b) sebagai alat pengesahan 

pranata-pranata dan lembaga kebudayaan; (c) sebagai alat pengesah sistem nilai yang diyakini 

masyarakat sebagai alat pengukuh identitas pribadi, komunitas dan bangsa. 

Contoh temuan sistem nilai lokal sebagai salah satu unsur kearifan lokal dalam folkfore  yang  

merupakan sistem nilai dan pranata kehidupan individu, suatu komunitas, etnik, dan bangsa yang 

merepresentasikan kehidupan pribadi (individu), komunitas, dan bangsa sebagai kearifan nasional. 

Sistem nilai ini merupakan suatu sistem nilai yang mendorong suatu kehidupan yang bermartabat 

guna membangun nilai-nilai universal untuk kemaslatan kehidupan berbangsa. Sistem nilai yang 

dimaksud dirangkum dalam matrik berikut. 

Matrik 1 : Sistem Nilai dan Pranata Kehidupan Individu, komunitas, etnik Bengkulu (Serawai) 

Sistem Nilai dalam Sang Piatu Masang Jerat, Biawak Nebat dan Setamat Tanjung 

1. Nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan 

 (1) Nilai keyakinan kepada 

Tuhan bahwa Tuhan  

merestui kehidupan 

sesama (seijuan, selulun, 

serasan) 

► SNL = Berbentuk seijuan, selulun dan serasan adalah 

pembelajaran kepada siapapun untuk meningkatkan keimanan 

dan keyakinan kepada Tuhan bahwa umat manusia itu sama 

dimata Tuhan kecuali imannya yang membedakan manusia satu 

dengan yang lain (…jangan suka mengejek Beruk, nanti dihukum 

Tuhan, kata burung pipit mendengar perkataan Beruk… ). 

  → seijuan, selulun dan serasan tersebut= Bermakna tentang 

keimanan dan keyakinan kepada Tuhan, bahwa kedudukan 

manusia sama dimata Tuhan  

  √ seijuan, selulun dan serasan tersebut= Berfungsi sebagai 

pembelajaran tentang keimanan dan keyakinan kepada Tuhan, 

bahwa kedudukan manusia sama dimata Tuhan. 

 (2) Nilai Ibadah kepada 

Tuhan (ngejuakkan) 

► SNL = Berbentuk ngejuakkan adalah pembelajaran ilmu yang 

diberikan maha guru kepada muridnya termasuk prilaku ibadah 

secara umum kepada Tuhan (“Tuhan ngenjuakkan idup umat 

dengan Al Qiran...”) 

  → Ngenjuakkan tersebut = bermakna hubungan Tuhan kepada 

manusia atau sebaliknya. 

  √ Ngenjuakkan tersebut = Berfungsi sebagai alat pendidikan 

agama dan keyakinan kepada Tuhan. 

 (3) Betarak ► SNL = Berbentuk betarak adalah ritual khusus menghadap 

Tuhan dengan menutup semua hawa nafsu termasuk ibadah 

secara khusus kepada Tuhan (“..puyang sepait lidah bertanding 

melawan puyang bermata empat, untuk menguji kekuatan 

mereka dengan ditimpa buah aren. Saat puyang sepait lidah 

memotong tandan buah aren, puyang bermata empat melihat 

dengan dua mata yang lainnya, sehingga ia mengelak. 

Sementara itu, puyang bermata empat memotong tandan buah 

aren, puyang si pahit lidah bertarak atau duduk bersila sambil 

memejamkan mata memohon kepada yang maha kuasa.., 

kemudian buah aren jatuh persis menimpa diriny…dan wafatlah 

si puyang pait lidah….”). 

  → betarak  tersebut = Bermakna mengheningkan semua daya cipta 

memohon pertolongan Tuhan (namun dalam adat serawai hal ini 

sudah tidak dilakukan lagi karena dianggap syirik). 

   betarak tersebut = Berfungsi sebagai alat pembelajaran 

keyakinan dan penghayatan terhadap Tuhan (dulu) sekarang 

diamggap syirik. 
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Analisis yang tampak pada matrik 1 merupakan sistem nilai dan pranata kehidupan individu, 

suatu komunitas, etnik, dan bangsa yang merepresentasikan kehidupan pribadi (individu), komunitas, 

dan bangsa sebagai kearifan lokal dengan menemukan bentuk, makna, dan fungsi representasi 

kearifan lokal dalam folkfor yang berkembang di masyarakat Bengkulu (Serawai). Sistem nilai 

kearifan lokal ini berupa pengetahuan tentang; (a) nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan, yang 

dirinci lagi menjadi nilai keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan  merestui kehidupan sesama (seijuan, 

selulun, serasan), (b) nilai ibadah kepada Tuhan (ngejuakkan), dan (c) betarak (semedi).  

Sistem nilai kearifan lokal tersebut dalam masyarakat dan kebudayaan Bengkulu diproduksi 

oleh budaya Bengkulu merupakan kearifan lokal Bengkulu yang merepresentasikan sistem nilai dan 

pranata kehidupan individu, suatu komunitas, etnik, dan bangsa berlandaskan pada kehidupan pribadi 

(individu), komunitas, dan bangsa sebagai suatu kehidupan yang bermartabat guna membangun nilai-

nilai universal untuk kemaslatan kehidupan berbangsa. Hal yang sama dijelaskan oleh Sutarto (2006, 

p. 68) terhadap nilai kearifan lokal budaya Jawa yang merupakan produk budaya Jawa. Sistem nilai 

tersebut ada dalam dialog-dialog tokoh folkfor yang berupa persepsi, imajinasi sang pengarang yang 

direpresentasikan secara lisan, dan dituangkan dalam bentuk kebahasaan yang khas Bengkulu. Realita 

yang tampil kepadanya menimbulkan asosiasi-asosiasi yang kaya untuk kemudian diungkapkannya 

berwujud bahasa. 

Matrik 2: Sistem Solidaritas Kelompok Lokal etnik Bengkulu (Serawai) 

Sistem Solidaritas Kelompok Lokal dalam Sang Piatu Masang Jerat, Biawak Nebat dan Setamat Tanjung 

1. Bu ijo dusin laman ► SSKL = berbentuk bu ijo dusin laman..Tuan raja dan tuan 

panatia pun sangatlah gembira, sebab mereka sudah lama 

mengharap putranya mempunyai pendamping dan mereka 

berembuk (bu ijo) dengan seluruh masyarakat…… 

  → Bu ijo = Bermakna sikap seseorang yang selalu memikirkan 

kepetingan diri dan keluarga selaras dengan kepentingan 

kelompok untuk kesejahteraan bersama. 

  √ Bu ijo = Berfungsi sebagai pembelajaran tentang penanaman 

sikap seseorang agar selalu memikirkan kepentingan orang 

lain lebih utama 34isbanding kepentingan diri dan keluarga. 

2.  Bu ijo ading beghading ► SSKL = berbentuk bu ijo ading beghading adalah 

musyawarah yang belum melibatkan tokoh adat, sehingga 

hanya masyarakat saja yang bermusyawarah dan hasil 

mufakatnya akan disampaikan kepada tokoh adat untuk 

dibahas lebih lanjut (“...berbondong-bondonglah rakyat 

sepakat menuju alun-alun untuk mengikuti musyawarah 

adat”). 

  → bu ijo ading beghading  tersebut = Bermakna tentang ajaran 

kepada rakyat yang seyogjanya melakukan suatu usaha 

terlebih dulu sebelum ketua adat turun tangan 

  √ bu ijo ading beghading tersebut = berfungsi sebagai 

pembelajaran tentang sikap seorang warga yang kritis dan 

kreatif untuk mencari solusi suatu masalah dalam kelompok 

sebelum ketua adat ikut campur. 

3 beliung patah perda sumbing ► SSKL = berbentuk perkataan maupun isyarat untuk tidak 

melakukan sesuatu karena dapat berdampak buruk untuk si 

pelanggar (…kan..sudah bunda katakan, bahwa balai tidak 

perabung, tapi kau masih merabung..padahal bunda sudah 

mendapat firasat, anak tadi malam bunda bermimpi sangat 

buruk nak.. beliung patah perda sumbing....)   

  → Beliung patah perda sumbing = bermakna tentang ajaran 

sikap dan perilaku anak agar tidak lupa kepada ajaran leluhur 

  √ Beliung patah perda sumbing= berfungsi sebagai 

pembelajaran tentang sikap anak yang tidak boleh melanggar 

perkataan atau nasehat orang tua  

4 gotong royong ► SSKL = berbentuk kerja bersama untuk meringankan beban 

seseorang (..hulubalang dan rakyatpun bahu-membahu 

dalam menyelenggarakan pemakaman jenazah 
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junjungannya, ada yang menggali kubur, ada yang memasak, 

ada yang menimba air untuk memandikan jenazah. Pokoknya 

masing-masing sibuk dengan perannya sendiri-sendiri demi 

meringankan beban Tuan Raja) 

  → Gotong royong = bermakna tentang ajaran untuk bekerja 

bersama-sama untuk menghasilkan suatu karya secara 

gemilang 

  √ Gotong royong = berfungsi sebagai pembelajaran tentang 

sikap  

 

Analisis pada matrik 2 merupakan sistem solidaritas kelompok lokal etnik Bengkulu 

(Serawai) yang membentuk pranata kehidupan individu, dan komunitas, serta etnik Bengkulu 

(Serawai) yang merepresentasikan kehidupan pribadi (individu), komunitas, dan etnik tersebut 

sebagai kearifan lokal yang berpengaruh pada sistem solidaritas nasional atau kearifan nasional 

sehingga kehidupan multi budaya menjadi lebih bermartabat. Temuan tersebut adalah Bu ijo 

(musyawarah) dan dalam masyarakat Bengkulu (Serawai) dibagi menjadi dua, yakni (a) Bu ijo dusin 

laman, (b) Bu ijo ading beghading, (c) beliung patah perda sumbing, dan (d) gotong royong.  Sistem 

solidaritas yang ditemukan pada matrik 2 merupakan sistem pengetahuan lokal, dan merupakan (b) 

sistem nilai lokal, yang mengatur (c) mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan menjadi 

rangkaian sistem (d) solidaritas kelompok lokal. Temuan sistem solidaritas lokal ini terurai dan 

mendapatkan kesepahaman sedalam dari karya sastra yang beredar di masyarakat baik secara lisan 

dan sudah didokumentasikan oleh Rahmat (2012). Hal yang sama dipertegas oleh Segito (2014:45 

dalam Yasip (Yasip, Representasi Kearifan Lokal dalam Babad Tulung Agung, 2016, p. 110), bahwa 

di dalam karya sastra tergambar sistem perwatakan yang memperkaya diri dengan wawasan 

psikologis dan filsafat. Tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa dalam setiap karya yang 

baik niscaya tersirat sikap filsafat tertentu, jejak-jejak filsafat itu cenderung tembus dari balik segi 

kebahasaan yang terwujud kesusasteraan. Dalam folkfor (hasil kesusasteraan) sarat dengan pesan, dan 

melalui karya tersebut tampak sikap filsafat sang sastrawan yang transparan. 

KESIMPULAN 

Representasi sistem nilai dan pranata kehidupan individu, suatu komunitas, etnik, dan bangsa yang 

merepresentasikan kehidupan pribadi (individu), komunitas, dan bangsa sebagai suatu kehidupan 

yang bermartabat guna membangun nilai-nilai universal untuk kemaslatan kehidupan berbangsa, 

dimulai dari penataan karakter yang merepresentasikan kearifan lokal dalam sekundang setungguan, 

hal ini dapat berbentuk sistem nilai kearifan lokal ini berupa pengetahuan tentang; (a) nilai-nilai 

hubungan manusia dengan Tuhan, yang dirinci lagi menjadi nilai keyakinan kepada Tuhan bahwa 

Tuhan merestui kehidupan sesama (seijuan, selulun, serasan), (b) nilai ibadah kepada Tuhan 

(ngejuakkan), dan (c) betarak (semedi). Di samping itu, ditemukan juga sistem solidaritas kelompok 

local, yang dirinci dalam Bu ijo (musyawarah) dan dalam masyarakat Bengkulu (Serawai) dibagi 

menjadi dua, yakni (a) Bu ijo dusin laman, (b) Bu ijo ading beghading, (c) beliung patah perda 

sumbing, dan (d) gotong royong.  Sistem solidaritas yang ditemukan pada matrik 2 merupakan sistem 

pengetahuan lokal, dan merupakan (b) sistem nilai lokal, yang mengatur (c) mekanisme pengambilan 

keputusan lokal, dan menjadi rangkaian sistem (d) solidaritas kelompok lokal. Makna dari sistem 

kearifan lokal tersebut adalah untuk peningkatan pemahaman dan keyakinan tentang pentingnya 

kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Hal tersebut berfungsi sebagai media 

pembelajaran untuk menanamkan sikap dan perilaku masyarakat Serawai yang bersumber dari 

kearifan lokal yang terdapat folklor Setamat Tanjung, Biawak Nebat dan Sang Piatu Memasang Jerat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan, pertama kepada masyarakat Serawai (khusus 

generasi muda) agar lebih peduli dan mencintai budaya daerah khususnya folklor yang sudah 

terdokumentasikan pada berbagai buku yang dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Masyarakat Bengkulu Selatan sebagai jati diri masyarakat Serawai. Kedua, kepada pemerintah untuk 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian terkait budaya Serawai, dan sarana agar masyarakat  

Serawai lebih mengenal, mencintai, dan mengapresiasi budayanya sendiri. Ketiga, peneliti selanjutnya 

dapat mengkaji representasi kearifan lokal dalam Cerita rakyat Serawai dari aspek lain, misalnya 
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dimensi keterampilan lokal dan dimensi sumber daya lokal yang berpengaruh pada pembentukan 

karakter masyarakat Serawai sehingga berperan serta mewarnai budaya nasional. 
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Makalah ini tertulis berkat ide dari kuliah umum dan validasi Penelitian Hibah Pascasarjana Kementrian Ristek 

Dikti yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, tanggal 3 Desember 2017 

dengan narasumber Prof. Dr. Suparno dari Universitas Negeri Malang. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak 

terhingga kepada Kemenristek Dikti, yang telah memberikan Hibah Pascasarjana kepada kami.  
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ABSTRAK 

Bahasa Pakpak dan bahasa Karo merupakan rumpun bahasa Austronesia. Sebagai bahasa yang berkerabat, 

kedua bahasa tersebut mewarisi cukup banyak leksikon PAN, tetapi tidak sedikit pula leksikon tersebut 

sudah mengalami perubahan. Dalam kajian Linguistik Historis Komparatif pewarisan  seperti ini disebut 

pewarisan linier dan pewarisan inovatif. Pendekatan top down approach, digunakan dalam analisis data 

untuk menganalisis jejak PAN dalam bahasa Pakpak dan bahasa Karo. Dengan menggunakan 200 daftar 

kosa kata Swadesh, hasil analisis menunjukkan bahwa pewarisan Leksikon PAN secara linier dalam 

bahasa Pakpak dan Karo berjumlah  60 leksikon atau 30% bahasa Pakpak dan Dairi mewarisi leksikon 

PAN. Pewarisan yang inovatif adalah 72 leksikon atau 36%. Artinya leksikon PAN masih bertahan sekitar 

66 %, sisanya 34 % diwarisi dari etimon yang berbeda. Pewarisan leksikon PAN yang inovatif dalam 

bahasa Pakpak dan Karo terdiri atas perubahan pelemahan bunyi (lenisi); penguatan bunyi (fortisi); 

penghilangan bunyi pada posisi inisial (aferesis), pada posisi medial (sinkopi), dan posisi final (apokopi); 

penambahan bunyi pada posisi awal (protesis), pada posisi medial (epentesis), dan pada posisi final 

(paragoge); proses monoftongisasi; dan metatesis.   

Kata Kunci: Pewarisan linier dan inovatif, Austronesia, bahasa Pakpak, bahasa Karo 

 

PENDAHULUAN 

Keberlanjutan hidup sebuah bahasa tidak terlepas dari masa lalu bahasa itu sendiri. Adakalanya bahasa 

yang dituturkan oleh seseorang mirip dengan bahasa yang dituturkan oleh orang lain. Secara umum orang 

akan mengatakan bahwa mereka bertutur dengan dialek yang berbeda, tetapi sebaliknya pemilik bahasa 

tersebut mengatakan bahwa bahasa yang mereka tuturkan itu bukan bahasa yang sama. Polemik bahasa 

seperti ini biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat tutur dengan jawaban yang tidak berujung. Namun, 

bagi kajian linguistik, khususnya kajian Linguistik Historis Komparatif, polemik bahasa seperti itu dapat 

dijawab dengan tuntas.  

Bahasa-bahasa yang memiliki kemiripan secara historis genetis diwariskan dari sebuah bahasa 

induk yaitu bahasa Protoaustronesia (PAN). Sebagai bahasa proto yang menaungi rumpun bahasa 

Austronesia, bahasa PAN mewariskan sejumlah leksikon dalam bahasa turunannya. Namun, setelah 

berpisah dari bahasa induknya, secara evolutif setiap bahasa berkembang bahkan menyimpang dengan 

caranya sendiri sesuai dengan lingkungannya (Bynon, 1979: 11 dan McMahon, 1979: 317). Keberlanjutan 

sebuah bahasa selain dipandang dari aspek historis, juga dipandang dari aspek geografis karena wilayah 

penyebaran turunan bahasa PAN itu terbentang dari Madagaskar sampai pulau Rapanui dan dari kepulauan 

Hawaii, Formosa sampai Selandia Baru. Dengan jarak penyebaran yang sangat jauh itu bukan mustahil 

bahasa-bahasa tersebut berkembang seiring dengan kebutuhan penuturnya dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan, kondisi alam, dan bahkan dimensi waktu. Penutur memerlukan bahasa untuk 

mengomunikasikan sebuah referen. Artinya, ketiga aspek ini turut membentuk kejatian sebuah bahasa.  

Bahasa Pakpak dan bahasa Karo sebagai turunan bahasa Protoaustronesia selain memiliki 

kemiripan secara historis genetis dengan bahasa induknya, yaitu bahasa Protoaustronesia (PAN), juga 

memiliki kemiripan antara satu dan lainnya.  Misalnya, keduanya mengenal leksikon (me)rukur ‘berpikir’; 

manuk ‘ayam; tutuŋ ‘bakar’; dan buluh ‘bambu’. Namun, berbeda fonologi pada leksikon laɛ (Pakpak) ~ 

lau (Karo) ‘air’; berbeda etimon pada leksikon kade (Pakpak) – kai (Karo) ‘apa’. Gambaran ini 

dideskripsikan dalam tulisan ini. Dalam kajian lingustik historis komparatif penelusuran bentuk-bentuk 

proto dalam bahasa turunannya melibatkan berbagai tataran dalam linguistik di antarannya fonem-fonem 

yang diturunkan dalam bahasa turunannya. Semuanya itu berwujud nyata dalam leksikon-leksikon yang 

digunakan dalam tuturan setakat ini. Sistem pewarisan bahasa PAN dalam bahasa Pakpak dan bahasa Karo 

sebagai bahasa turunannya ada yang linier dan bahkan ada pula yang inovatif.  

METODOLOGI 

Dalam sistem pewarisan dari bahasa PAN dikenal dua konsep yaitu konsep inovasi dan konsep retensi. 

Konsep inovasi ini didasarkan pada tulisan L1amzon (1969: 1-7). Diuraikan bahwa inovasi adalah 
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kelangsungan perubahan fitur-fitur tertentu dari sebuah bahasa sedangkan bila kelangsungan itu tidak 

berubah dinamakan retensi. Namun, fitur tertentu tidak dapat berubah sampai dengan tahap tertentu dalam 

perkembangannya dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai retensi dari tahap inovasi. 

Konsep inovasi berbeda dari retensi. Retensi adalah proses pemertahanan bahasa proto pada 

bahasa sekarang. Pewarisan yang seperti ini disebut juga dengan pewarisan linear. Greenberg (Fernandez, 

1996: 22) menjelaskan bahwa dalam perkembangan historis bahasa dapat terjadi secara mandiri tanpa 

melalui suatu masa perkembangan yang sama. Ini merupakan kebalikan dari inovasi bahwa inovasi yang 

dialami oleh bahasa secara eksklusif pada umumnya melalui suatu masa perkembangan bersama. Inovasi 

diasumsikan terjadi ketika bahasa sebagai suatu keseluruhan mengalami pemisahan bahasa menjadi 

sejumlah subkelompok tertentu. 

Pada bidang fonologi, inovasi atau pembaharuan berkaitan dengan kaidah perubahan yang 

mendorong pembentukan kosa kata baru. Inovasi fonologis tampak dalam berbagai wujud perubahan 

misalnya yang menyangkut jumlah dan distribusi fonem seperti merger (paduan) dan split 

(pisahan/pembelahan), pelesapan, dan substitusi. Perubahan fonem yang teratur pada bahasa-bahasa 

sekerabat merupakan warisan bahasa yang lebih awal, sementara perubahan yang tidak teratur terjadi lebih 

kemudian. Secara umum terdapat dua inovasi yaitu pergantian (replacement) dan bentuk baru (emerging 

forms). Pergantian adalah perubahan dalam bentuk dari suatu kognat bahasa induk (parent language). 
  Penelusuran pewarisan fonem vokal bahasa PAN dalam bahasa Pakpak dan bahasa Karo 

mengandalkan analisis linguistik historis dan metode komparatif. Karenanya, pengumpulan data secara 

deskriptif merupakan langkah awal untuk penyediaan data yang tepat dalam kajian ini. Data natural dari 

para penutur diupayakan muncul secara alami tanpa rekayasa. Di sini peneliti dituntut dengan segala 

kemampuannya menjaring dan sekaligus menganalisis data dengan teori dan metode yang tepat, agar 

terwujud hasil penelitian yang diharapkan.  
 

ANALISIS 

Pewarisan Linier Leksikon PAN dalam Bahasa Pakpak dan Bahasa Karo 

Pewarisan linier mencakup pewarisan vokal dan konsonan yang yang masih mempertahankan ciri-ciri 

bahasa induknya. Dari 200 kosa kata Swadesh diidentifikasikan sebanyak 60 kosa kata bahasa Pakpak dan 

bahasa Karo. Di antaranya ada yang hanya linier dalam bahasa Pakpak, ada pula yang hanya linier dalam 

bahasa Karo. Berikut didaftarkan sejumlah leksikon yang terwaris secara linier dari leksikon PAN. 

 
No. Glos B. Pakpak B. Karo PAN 

1.  Abu Abu abu *əbu' 

2.  Anak Anak anak *anak 

3.  Angin Aŋin aŋin *aŋin 

4.  Awan Hembun əmbun *əmbun 

5.  Ayah Bapa bapa *bapa 

6.  Bakar Tutuŋ Tutuŋ *[t]u[t]uŋ 

7.  Baring Bariŋ tayaŋ *bariŋ 

8.  Batu Batu batu *batu 

9.  Beberapa piga-piga piga-piga *piga 

10.  Benih bənih bənih *bənih 

11.  Berjalan (mer)dalan (er)dalan *dalan 

12.  Bintang Bintaŋ Bintaŋ * bintaŋ 

13.  Buah Buah buah *buah 

14.  Bulan Bulan bulan *bulan 

15.  Bunga Buŋa --- * buŋa 

16.  Bunuh -- bunuh * bunuh 

17.  Buru (ber) Buru buru *buru 

18.  Burung (manuk)-manuk  manuk *manuk 

19.  Daging Dagiŋ Jakut *dagiŋ 

20.  Danau Danau --- * danaw 

21.  Daun Buluŋ buluŋ *buluŋ 

22.  Di, pada i mi di/i *di'  

23.  Debu Abu --- *abu 

24.  Dua Dua dua *dua  

25.  Ekor Ekur ikur *ikur  

26.  Empat əmpat əmpat * əmpat 

27.  Gigit Sarut karat *kaRat  
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No. Glos B. Pakpak B. Karo PAN 

28.  Hitung --- kira *kira 

29.  Hujan Udan udan *udan  

30.  Ia Ia ia *ia 

31.  Ikan Ikan ikan * ikan 

32.  Ikat --- ikət * ikət 

33.  Kabut Kabut kabut * kabut 

34.  Kami, kita Kita kita * kita 

35.  Kotor Kotor --- * kotor 

36.  Kutu Kutu kutu * kutu 

37.  Langit Langit Laŋit * laŋit 

38.  Lidah Dilah dilah * dilah 

39.  Lima Lima lima * lima 

40.  Mata Mata mata * mata 

41.  Matahari --- matawari * mata +*waRi 

42.  Mulut Babah ---- * babah 

43.  Nama gəlar gəlar * gəlar 

44.  Napas kəsah kəsah  * kəsah 

45.  Pasir Pasir pasir * pasir 

46.  Perut ---- pərut * pəRut 

47.  Pohon Batang bataŋ * bataŋ 

48.  Rumput Dukkut dukut *dukut 

49.  Saya Aku aku *aku  

50.  Tali Tali --- * tali 

51.  Tanah Tanoh tanah * tanah 

52.  Tangan Taŋan taŋan * taŋan 

53.  Telinga Copiŋ cupiŋ *cupiŋ 

54.  Tiga təlu təlu * telu 

55.  Tikam(me) Tusuk ---- */t/usuk 

56.  Tipis Tipis ---- *tipis 

57.  Tiup əmbus əmbus *əmbus 

58.  Tua tua-tua tuha * tuha’ 

59.  Tulang Tulan tulaŋ *[t]ulaŋ 

60.  Usus Bituka Tuka * bituka 
 

Leksikon bahasa Pakpak dan bahasa Karo yang terwaris secara linier pada tabel di atas menjelaskan bahwa 

Fonem vokal PAN *i , *a, *u, dan *ǝ umumnya diwariskan secara linier pada kedua bahasa tersebut, baik 

pada posisi awal, tengah, maupun akhir, sekaligus juga konsonan PAN-nya juga diwariskan secara linier. 

Namun, ada juga hanya vokalnya yang diwariskan secara linier, konsonannya tidak, atau sebaliknya, 

misalnya.  
 

No Glos Bahasa Pakpak Bahasa Karo PAN 

1.  Berenang (mer)laŋe (ər)laŋi *laŋuy 

2.  Apung (me) Ombaŋ Ombaŋ *umbaŋ  

3.  Kulit Koliŋ Kuliŋ * kulit 

4.  Jauh Ndaoh Ndauh *dauh 

5.  Ular Nipe Nipe *nipa 

6.  jantung Jantuŋ Jantuŋ *dantuŋ 

7.  menggaruk Gorgor gərgo *korkor 

8.  cacing Caciŋ Caciŋ *cacin 

9.  hujan Udan Udan *hujan 

10.  hidup ŋgəluh ŋgəluh *kǝluh 
 

Daftar leksikon di atas digolongkan juga sebagai pewarisan yang inovatif karena vokal dan konsonan 

PAN menurunkan vokal dan konsonan yang berbeda dalam bahasa Pakpak dan Karo. Selain itu, ada 

lagi leksikon-leksikon bahasa Pakpak dan bahasa karo yang diwarisi secara inovatif dengan berbagai 

tipe perubahan bunyi. 

Pewarisan Inovatif Leksikon PAN dalam Bahasa Pakpak dan Bahasa Karo 
Pewarisan innovatif ini dijelaskan berdasarkan hasil perubahannya dari PAN dalam bahasa 

turunannya. Pewarisan leksikon yang inovatif ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pengurangan/ 
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penghilangan bunyi (afereisis, sinkopi, dan apokopi), penambahan bunyi (protesis, epentesis, paragog), 

pergantian bunyi/fonem (fortisi, lenisi), monoftongisasi, dan metatesis. Berdasarkan tipe perubahan bunyi 

tersebut, semua leksikon turunan tersebut digolongkan sebagai leksikon yang terwaris secara inovatif. Ini 

sejalan dengan pendapat Greenberg bahwa sebuah bahasa akan mengalami perubahan dan perkembangan 

seiring perjalanan sejarahnya. Faktor eksternal dan internal dari bahasa tersebut turut andil dalam 

perubahan bahasa tersebut. Unsur bahasa yang paling mudah diamati adalah leksikonnya. Selanjutnya, 

pewarisan inovatif tersebut dikelompokkan berdasarkan tipe perubahan bunyi/fonemnya.  

Di antara pewarisan inovatif leksikon PAN dalam Bahasa Pakpak dan Bahasa Karo dengan 

perubahan fonem vokal dan konsonan ada yang digolongkan dalam pelemahan bunyi (lenisi) dan ada pula 

penguatan bunyi (fortisi). Berikut contoh pelemahan bunyi (lenisi) dari PAN ke dalam bahasa Pakpak dan 

bahasa Karo. Misalnya: 

No. Glos B. Pakpak B. Karo PAN 

1.  Apung (me) Ombaŋ ombaŋ *’umbaŋ 

2.  Gemuk (ŋ)gomok --- *gəmuk   

3.  Gosok Gosok Gus-gus *gusuk 

4.  Hantam ləpuk pəkpək *pukpuk  

5.  Hapus Sesa hapus *haput 

6.  Jantung Jantuŋ jantuŋ * dantuŋ 

7.  Laut Laut lawit * la’ud  

8.  Kulit Koliŋ kuliŋ * kulit  

9.  Pegang jəmak jəmak *gamak  

10.  Potong --- pt *pu(n)tuŋ  

11.  Takut --- takot *(t)akut 

12.  Tertawa Taba tawa *tava  

13.  Cacing Caciŋ caciŋ *cacin 

14.  Panjang ---- panjaŋ * pand’aŋ  

15.  Peras Peras pərəh *peRaq  

16.  Jahit Jahit jait * dahit  
 

Perubahan bunyi yang setipe dengan lenisi adalah fortisi. Fortisi adalah kebalikan dari lenisi. Artinya 

dalam sistem pewarisan bunyi dengan perubahan dikenal adanya pelemahan bunyi (lenisi) versus 

penguatan bunyi (fortisi). Dalam Crowley (2010) diuraikan bahwa bahwa bunyi bersuara lebih kuat 

daripada bunyi takbersuara; bunyi stops lebih tinggi daripada bunyi kontinuan; bunyi konsonan lebih kuat 

daripada semi vokal; bunyi oral lebih tinggi daripada  bunyi glotal; dan bunyi depan/belakang lebih tinggi 

daripada bunyi sentral. Perubahan bunyi tipe ini lazim pada setiap bahasa yang diturunkan dari bahasa 

induknya.  Beberapa perubahan fortisi diuraikan dalam tabel berikut: 
 

 No. Glos B. Pakpak B. Karo  

1.  Akar Urat urat * uRat  

2.  Garuk Gorgor gərgo *korkor 

3.  Hidup ŋgəluh ŋgəluh *kǝluh 

4.  Hidung Egung Iguŋ * hijun 

5.  Jalan (ber) Dalan dalan * jalan 

6.  Licin Ndalit mədalit *dǝlǝt  

7.  Sayap kabəŋ kabəŋ * kapak 

8.  Tajam Tajem tajam * tazem 

9.  Telur Naruh naruh  *natu   

10.  Terbang Kabaŋ kabəŋ *layaŋ  

11.  Ular Nipe nipe *nipa 

12.  Pendek Pendek pendek * pandak  

13.  Darah Daroh darəh * daah 

 
Tipe perubahan bunyi lain yang diamati dari leksikon PAN ke dalam bahasa Pakpak dan bahasa 

Karo adalah pengurangan/penghilangan bunyi. Proses penghilangan bunyi ini terjadi pada tiga posisi, yaitu 

pada posisi inisial (aferesis), pada posisi medial (sinkopi), dan pada posisi final (apokopi). Perhatikan tabel 

berikut: 

 
 

 

 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

41 

 

No. Glos B. Pakpak B. Karo PAN Jenis 

1.  Alir (me) alir (m)(ŋ)alir *haliR Aferesis 

2.  Bulu buk Mbulu *buluh Aferesis 

3.  Duduk kundul Kundul *dukduk Aferesis 

4.  Gigi epen ipən */h/ipən  Aferesis 

5.  Hisap isap  nəpcəp *t’əpt’əp  Aferesis 

6.  Pikir ukur Ukur *hukur Aferesis 

7.  Belah (me) bə?ka Taka 
*vaka/ 

*bekaq 
Aferesis, Fortisi 

8.  Kepala takal Takal *fatukala  Afereisis +  apokopi 

9.  Air laɛ lau *lanu Sinkopi 

10.  Tahun tahun taun * tahun Sinkopi 

11.  Garam sira sira * sira/q/  Apokopi 

12.  Ini en enda * ini Apokopi 

13.  Kuku seselu Silu-silu *siluh  Apokopi 

14.  Makan mangan man * makan Apokopi 

15.  Sungai lae lau *laud  Apokopi 

16.  Tahu bettoh tau/ətəh * tahu Apokopi 

17.  Engkau ko kam *kamu Apokopi 
 

Selain pengurangan bunyi, perubahan lain yang dapat diidentifikasikan adalah penambahan bunyi. 

Penambahan bunyi ini juga mencakup tiga posisi dalam kata, yaitu penambahan pada posisi inisial 

(protesis), penambahan pada posisi medial (epentesis), dan penambahan pada posisi final (paragog). 

Perhatikan tabel berikut: 

 

Pewarisan leksikon PAN ke dalam bahasa Pakpak dan bahasa Karo dapat juga diamati melalui perubahan 

bunyi pada akhir kata atau pada posisi final saja. Perubahan jenis ini biasanya dapat diamati pada proses 

perubahan diftong menjadi monoftong. Monoftongisasi umumnya terdapat pada bahasa-bahasa yang tidak 

mengenal diftong dalam bahasanya, terutama kelompok bahasa Batak dan bahasa Melayu yang 

diidentifikasi memiliki pengaruh bahasa Batak Toba, seperti bahasa Melayu Asahan. Misalnya, 

No. Glos B. Pakpak B. Karo  

1.  Api Api Api *apuy 

2.  Berenang Merlaŋe (ər)laŋi *laŋuy 

3.  Beri Berre bəre *beRay 

4.  Hati Ate Ate *hatay 

5.  Kaki Nehe Nahe *wahay  
 

Perubahan metatesis juga ditemukan pada pewarisan leksikon PAN dalam bahasa Pakpak dan Karo, 

misalnya, 

No. Glos B. Pakpak B. Karo PAN Jenis 

1.  Balik Mulak ŋolih/ mulih *ulih Protesis 

2.  Baru Embaru mbaru *ba ru  Proteisis 

3.  Berat Mberrat mberat *berat    Protesis 

4.  Lelaki Daholi dilaki * laki Protesis 

5.  Bengkak Beŋkak bəŋkak *bekaq  Epenteis 

6.  Jatuh Ndabuh ndabuh *dabuh  Protesis 

7.  Jauh Ndaoh ndauh *dauh Protesis 

8.  Ludah Edur cidur *iduR Protesis 

9.  Minum Menum minum * inum  Protesis 

10.  Panas Uŋgara melas * panas *garaN  Protesis 

11.  Hutan Tembak/rambah karaŋən *lamba Paragog 

12.  Ibu Inang --- * ina Paragog 

13.  Perempuan dabəru dibəru *baih Protesis 

14.  Muntah Mutah muntah * muta Epentesis + paragog 

15.  Malam Birugen bəeŋi *mbəŋi  Epentesis 

16.  Mati Mate matei * mate  Paragoge 

17.  Merah ---- merah * meRa Paragoge  

18.  Satu Sada satu * sa   Paragoge 

19.  Engkau Ko kam *kamu/*ko   Paragoge 
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No. Glos B. Pakpak B. Karo PAN 

1.  Main Meam main *hayam  

2.  Bagaimana --- uga *ku’a   
 

Perubahan *hayam > meam, main dan *kua > juga terjadi dengan melibatkan perubahan bunyi terlebih 

dahulu. Perubahannya dianalisis sebagai berikut 
 

No. PAN B. Pakpak Proses Keterangan 

1.  

*hayam  

Meam (b. Pakpak) /hayam/ > meam 

mayam > meyam > 

meam 

Sinkopi /y/ > Ø 

Main (b. Karo) /hayam/ > meam 

mayam > meyam > 

meam > maem> main 

Metatesis + fortisi e > i 

2.  *ku’a uga (b. Karo) Kua > uka > uga Metatesis + fortisi k > g 

 
SIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pewarisan Leksikon PAN secara linier dalam bahasa 

Pakpak dan Karo berjumlah  60 leksikon atau 30% bahasa Pakpak dan Dairi mewarisi leksikon PAN. 

Pewarisan yang inovatif adalah 72 leksikon atau 36%. Artinya leksikon PAN masih bertahan sekitar 66 %, 

sisanya 34 % diwarisi dari etimon yang berbeda. Pewarisan leksikon PAN yang inovatif dalam bahasa 

Pakpak dan Karo terdiri atas perubahan pelemahan bunyi (lenisi); penguatan bunyi (fortisi); penghilangan 

bunyi pada posisi inisial (aferesis), pada posisi medial (sinkopi), dan posisi final (apokopi); penambahan 

bunyi pada posisi awal (protesis), pada posisi medial (epentesis), dan pada posisi final (paragoge); proses 

monoftongisasi; dan metatesis.   
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LEKSIKON KULINER SEBAGAI CERMIN BUDAYA KULINER MASYARAKAT 

MELAYU PESISIR TIMUR SUMATERA UTARA 

Dwi Widayati 
Universitas Sumatera Utara 

dwiwidayati@usu.ac.id  

ABSTRAK 

Tulisan ini mendeskripsikan khazanah lingual kultural leksikon kuliner sebagai representasi kekayaan 

lingkungan masyarakat Melayu terhadap budaya kuliner dan nilai-nilai budaya masyarakat Melayu melalui 

leksikon-leksikon tersebut. Teori yang digunakan adalah teori ekolinguistik. Teori ekolinguistik 

menitikberatkan pada sejumlah konsep lingkungan dalam wujud kebahasaan, yaitu wujud leksikon. Dalam 

menganalisis data digunakan metode padan referensial. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa leksikon 

kuliner dalam Masyarakat Melayu selain mencerminkan kekayaan alam dan lingkungannya juga 

mencerminkan budaya kuliner masyarakat penuturnya. Misalnya, kuliner bubur pedas, bahannya yang 

harus ada adalah daun si kentut (paederia foetida). Daun bumbu ini sudah mulai sulit dijumpai di 

lingkungan masyarakat Melayu. Nilai-nilai budayanya tampak bahwa leksikon-leksikon tersebut dijumpai 

dalam peribahasa Melayu dan juga dikreasikan dalam pantun. Misalnya, Peribahasa Siapa makan cabai, 
dialah merasa pedas ‘ siapa yang melakukan kesalahan maka dialah yang akan menanggung akibat dari 

kesalahannya’ dan pantun  Pohon kemiri lebat buahnya//Hendak dijual di hari pekan// Mohon diri saya 
bentara sabda//Mana yang salah harap maafkan. Muatan leksikon dalam pantun biasanya hanya mengisi 

bait sampiran. 

Kata Kunci: Leksikon kuliner, ekolinguistik, masyarakat Melayu 

PENDAHULUAN 

Merebaknya makanan cepat saji di Indonesia, ternyata tidak hanya ditemukan di daerah perkotaan, tetapi 

juga ditemukan di desa-desa. Pola budaya konsumtif terhadap kuliner cepat saji ternyata memberi dampak 

terhadap tergerusnya sejumlah kosa kata dari kognitif penutur yang tua karena tidak ada lagi media untuk 

mentransmisikan sejumlah leksikon warisan budaya kepada generasi mudanya, seperti langkanya 

tumbuhan bumbu untuk jenis kuliner tertentu sebagai referen lesikonnya. Akibatnya, generasi muda 

banyak yang tidak mengenal leksikon yang berkaitan dengan kuliner. Masyarakat umumnya lebih 

mengenal istilah bahasa Indonesia atau bahasa asing daripada bahasa daerahnya. Padahal, kuliner dengan 

penamaan lokal pada intinya adalah ekspresi budaya masyarakatnya (band. Nuraisyah Md. Yusoff, Mohd 

Salehuddin Mohd Zahari, Mohd Zain Mohd Kutut, Mohd Shaazali Mohd Sharif, 2013: 458). Lauder 

(2004) menyebutkan bahwa pemusnahan unsur alam ataupun unsur budaya akan berdampak pada 

hilangnya konsepsi penutur terhadap entitas  karena punahnya sebuah bahasa daerah berarti turut 

terkuburnya semua nilai budaya yang tersimpan dalam bahasa itu, termasuk di dalamnya berbagai kearifan 

lingkungan (Lauder, 2004). Artinya, setiap leksikonnya mencerminkan kearifan budaya daerahnya secara 

implisit.  

Berbagai jenis leksikon yang ada dalam kognitif penuturnya merepresentasikan kekayaan makna 

dan nilai kehidupan manusia. Salah satu jenis leksikon yang dideskripsikan dalam tulisan ini adalah 

leksikon lingkungan (ekoleksikon) khususnya ekoleksikon kuliner. Yang diamati dalam ekoleksikon 

kuliner ini adalah leksikon nama kuliner, nama bumbu dapur, leksikon bahan-bahan olahan, dan leksikon 

pengolahan. Semuanya direpresentasikan dalam leksikon nomina dan verba.  

  Ekoleksikon kuliner merupakan bagian dari kosa kata bahasa lokal yang sarat dengan kearifan 

budaya yang hidup sejak berabad-abad yang lalu dan masih ada hingga saat ini, serta memiliki hubungan 

timbal balik antara bahasa dengan lingkungannya, baik dalam skala makrokosmos maupun dalam skala 

mikrokosmos (lihat Mbete 2013). Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika spasial 

sosioekologis yang menjadi ruang hidup bahasa-bahasa itu, istilah-istilah tersebut tergeser, berubah, atau 

terpinggirkan oleh istilah-istilah di luar bahasa Melayu yang semakin diterima oleh penuturnya. Hal 

tersebut berkaitan seperti yang diungkapkan Lindo dan Bundsgaard (2000: 10-11) bahwa lingkungan hidup 

berubah, bahasa yang hidup dalam guyub tutur pun berubah dalam perjalanan waktu. Tataran kebahasaan 

yang paling cepat berubah adalah tataran leksikon. Perubahan ini dipengaruhi oleh tiga dimensi yaitu 

dimensi ideologis, kemasyarakatan atau sosiologis, dan biologis (Mbete 2006, juga lihat Widayati, 2012).  
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Perubahan bahasa yang terkait dengan kondisi lingkungannya, baik lingkungan alamnya maupun 

lingkungan sosial budayanya dikaji melalui kajian ekolinguistik. Kosa kata lingkungan atau ekoleksikon 

ini merupakan rekaman sejumlah nuansa kebudayaan dan kekayaan alam lingkungannya, baik manusia, 

budaya, maupun masyarakatnya. Kajian ekoleksikon kuliner sebagai bagian dari kosa kata lingkungan 

bahasa Melayu berusaha menguak berbagai kekayaan rohani dan jasmani komunitasnya (lihat Fill dan 

Muhlhasler 2001).   

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan konsep ekolinguistik. Ekolinguistik mengkaji hubungan timbal-balik antara 

bahasa dengan lingkungannya, baik lingkungan manusia/sosial maupun lingkungan alamiah. Artinya 

ekolinguistik mengkaji ada/tidak ada, bagaimana, dan mengapa dengan bahasa yang dituturkan masyarakat 

tuturnya yang berkaitan dengan lingkungan. Haugen (1972 dalam Fill, 2001: 57) mengatakan bahwa 

ekologi bahasa dapat didefinisikan sebagai studi interaksi antara bahasa tertentu dan lingkungannya. 

Definisi lingkungan mengarahkan pikiran seseorang pertama-tama ke dunia referensial yang bahasanya 

menyediakan indeks. Lingkungan bahasa yang sebenarnya adalah masyarakat yang menggunakannya 

sebagai salah satu kodenya. Bahasa hanya ada di pikiran penggunanya, dan hanya berfungsi dalam 

menghubungkan pengguna ini satu sama lain dan dengan alam, yaitu sosial dan lingkungan mereka. 

Bagian dari ekologinya adalah psikologis: interaksinya dengan bahasa lain dalam pikiran pembicara 

bilingual dan multilingual. Bagian lain dari ekologinya adalah sosiologis: interaksinya dengan masyarakat 

yang berfungsi sebagai media komunikasi. Ekologi bahasa ditentukan terutama oleh orang-orang yang 

mempelajarinya, menggunakannya, dan mengirimkannya kepada orang lain. 

Pendeskripsikan ekoleksikon kuliner ini menggunakan metode padan referensial dengan teknik 

hubung banding menyamakan dan membedakan (lihat Sudaryanto, 2016). Maksudnya, data kebahasaan 

yang diteliti haruslah merujuk pada identitas lingkungan yang diamati sebagai pemahaman terhadap makna 

dan sosok referensinya. Selain menggunakan pendekatan ekolinguistik dalam upaya menggali dan 

mendeskripsikan lekskion kuliner dalam kognitif penuturnya, juga dideskripsikan melalui  

kesalinghubungan dan ketergantungan antara masyarakat di daerah tersebut dengan lingkungan alam dan 

tempat hidup mereka (lihat Mbete 2013). Adanya interelasi, interdependensi mereka terhadap 

lingkungannya, menjadikan leksikon tersebut tetap hidup dalam masyarakat penuturnya. Sejumlah 

leksikon kuliner ini dihubungkan dengan tanaman bumbu, bahan masakan, dan perencah yang ada. Dalam 

menganalisis khazanah ekoleksikon kuliner ini peneliti juga menggunakan analisis nilai yang dijaring 

melalui deep interview dengan para informan yang bertujuan memilah, mengklasifikasi, memberi makna 

terhadap leksikon-leksikon tersebut. Melalui deep interview ini juga pemaknaan terhadap ungkapan yang 

terjaring dapat diwujudkan.  

 

ANALISIS 

Pemahaman terhadap khazanah leksikon yang mampu mempresentasikan kekayaan lingkungan sosio-

kultural komunitas Melayu memang tidak mudah. Di sini tampak bahwa kesalinghubungan dan 

ketergantungan masyarakat di daerah tersebut dengan lingkungannya melahirkan sejumlah leksikon yang 

sampai saat ini masih dapat ditemui. Untuk itu, perlu adanya kesadaran penuturnya sebagai pemilik 

leksikon tersebut untuk memahaminya secara lebih komprehensif. Leksikon-leksikon yang sudah mulai 

sulit dijumpai entitasnya akan lebih mudah dilupakan penuturnya dari pada yang masih ada. Namun 

demikian, meskipun entitas leksikon tersebut masih ada, penamaan untuk entitas tersebut sudah mulai 

bergeser, baik dengan mengambil padanan umumnya maupun dengan meminjam istilah lain di luar bahasa 

Melayu. Demikian pula halnya dengan leksikon kuliner beserta leksikon turunannya yang 

merepresentasikan budaya  kuliner masyarakat Melayu. 

  Biasanya, kondisi alam turut mendukung tersimpannya beragam kuliner yang hidup dan masih 

digunakan oleh pemiliknya. Bahan masakan, bumbu, perencah dan kegiatan pengolahan yang merujuk 

pada referennya turut membentuk terwujudnya penamaan kuliner daerah. Di sinilah terwujud beragam 

leksikon kuliner. Seperti kata Haugen (1972) bahwa lingkungan bahasa yang sebenarnya adalah 

masyarakat yang menggunakannya sebagai salah satu kodenya. Leksikon kuliner yang cukup dekat dengan 

kehidupan masyarakatnya akan terjalin interaksi dan interelasi yang menciptakan ketergantungan antara 

masyarakat dan alam. Pemahaman-pemahaman yang diperoleh dari interaksi dan interelasi tersebutlah 

yang dikodekan ke dalam bentuk lingual. Berikut ini dideskripsikan dalam tabel beberapa leksikon kuliner, 

bumbu dapur, bahan masakan, dan perencah dalam bahasa Melayu. 
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No. Nama 

Kuliner 

Bahan Masakan Bumbu Perencah Kegiatan 

1.  Anyang 

buas-buas 

Daun buas-buas 

 sibuRo (Premna 

Foetida) 

Kalapo/keRambil (Cocos 

nucifera) 

Udang koRing 

(Palaemonidae) 

Diputek/potik,  

2.  Anyang 

pakis 

Daun pakis  

(Diplazium 

esculentum) 

KatumbarR(Coriandrum 

sativum) 

Ayam (Gallus 

gallus 

domesticus) 

DiRobus, 

3.  Anyang 

bajaRonggi 

 

Daun bajaRonggi 

(seperti daun sop 

yang tumbuh di 

paya-paya) 

Cabe meRah (Capsicum 

annum L) 

Korang 

‘kerang’ 

(Anadara 

granosa) 

DikukuR,  

4.  Anyang 

temu paoh 

Temu paoh ‘temu 

mangga’ (Curcuma 

amada) 

Halio (Zingiber officinale) Udang 

(Palaemonidae) 

Digongseng 

5.  Anyang 

umbut 

pisang 

Umbut pisang Bawang meRah  (Allium 

cepa var. Aggregatum) 

Sotong masin Digiling halus 

6.  Anyang 

kopah 

Kopah  /kepah’ 

(Polymesoda erosa) 
Asam limo (Citrus × 

aurantiifolia) 

Sotong 

(Teuthida) 

Dirajang  

(halus) 

7.  BubuR 

podas 

Daun mangkudu 

‘daun pace’ 

(Morinda citrifolia L) 

Boras Ikan tongkol 

(Euthynnus 

affinis) 

Dikupas 

8.  Gulai daRat 

atau teRung 

sembah 

 

Daun tapak leman 

‘daun mangkok’ 

(Elephantopus 

scaber) 

Asam potong ‘asam 

gelugur’ (Garcinia 

atroviridis) 

Ikan tamonong 

‘ikan gembung’ 

(Rastrelliger) 

DipoRas 

9.   Daun ubi ‘daun 

singkong’ 

cassava leaves 

Lado/MaRica ‘merica’ 

(Piper nigrum) 

Ikan cincaro 

‘cincarau’ 

(Megalaspis 

cordyla) 

DicoluR 

10.   Kangkung  (Ipomoea 

aquatica) 

Daun si kontut  ‘daun si 

kentut’ (Paederia Foetida) 

Ikan ogak 

‘sarden’ 

‘Sardinella 

Aurita’ 

Dikupek 

11.   Kol (Brassica 

oleracea var. 

Capitata) 

Daun kunyit (Curcuma 

longa) 

 DiRondam 

12.   Daun pagago 

‘pegagan’ 

(centellaasiatica) 

Daun joRuk puRut  ‘daun 

jeruk purut’ (Citrus hystrix) 

DigoReng 

13.   Kacang panjang  

(Vigna unguiculata 

ssp. Sesquipedalis) 

Daun sop 

(Apium graveolens var. 

Dulce) 

Dipanggang 

14.   Pisang abu mongkal  

‘pisang kepok 

mengkal’ (Musa 

acuminata × 

balbisiana) 

Daun jambu bol mudo  

(Syzygium malaccense) 

Dipotong 

petak 

15.   Jangung  (Zea mays) Daun pre ‘daun bawang 

prei’ 

 (Allium ampeloprasum 

'Leek Group' 

Ditumis 

16.   Toge ‘tauge’ 

(Phaseolus aureus) 

Jintan manis (Pimpinella 

anisum) 

Digaul 

‘diaduk’ 

17.   Buncis  (Phaseolus 

vulgaris) 

Kunyit (Curcuma longa) 

18.   Ubi rambat ‘ubi 

jalar’ (Ipomoea 

Langkuas ‘lengkuas’ 

(Alpinia galanga) 
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No. Nama 

Kuliner 

Bahan Masakan Bumbu Perencah Kegiatan 

batatas) 

19.   Ubi kayu ‘singkong’ 

(Manihot esculenta) 

CokuR  ‘kencur’ 

(Kaempferia galanga) 

20.   Labu lomak ‘labu 

kuning’ ( Cucurbita 

moschata) 

Soreh   ‘serai’ 

(Cymbopogon citratus) 

21.   Kaladi  ‘talas’ 

(Colocasia 

esculenta) 

Kacang tanah  (Arachis 

hypogaea) 

22.   Labu air  (Lagenaria 

siceraria) 

Kincung ‘kecombrang’ 

(Etlingera elatior) 

23.   Jipang ‘labu siam’ 

(Sechium edule) 

Kacang ijo ‘kacang hijau’ 

(Vigna radiata) 

24.   Wortel  (Daucus 

carota) 

Kamiri (Aleurites 

moluccanus) 

25.   Timun  (Cucumis 

sativus) 

Daun kumange  ‘daun 

kemangi’ (Ocimum × 

citriodorum) 

26.   Mi kuning Gula aren/gula melaka 

27.   Ikan sumbilang ‘ikan 

sembilang’  

(Paraplotosus sp) 

 

 
 Leksikon kuliner anyang umumnya dikenal pada masyarakat Melayu Pesisir Timur Sumatera 

Utara. Leksikon anyang bersinonim dengan labar dalam Melayu Panai. Anyang /labar ini memiliki cukup 

banyak varian frasenya, antara lain anyang daun sibuas-buas, anyang pakis, anyang bajaronggi, anyang 

temu paoh, dan anyang umbut pisang. Penamaan ini mengacu pada bahan dasar utama kuliner tersebut, 

seperti, daun buas-buas (Prema Cordiflora Syzygium Aqueum), daun pakis (Diplazium esculentum), daun 

bajaronggi, tomu paoh (Curcuma amada), dan umbut pisang (Musa acuminata). Leksikon kuliner tersebut 

didukung oleh seperangkat leksikon berupa leksikon bahan masakan, bumbu, perencah, dan verba cara 

pengolahan. Beberapa kuliner yang mirip umumnya didukung oleh perangkat leksikon bumbu yang hampir 

sama.  

  Perangkat leksikon yang diturunkan dari aneka leksikon kuliner tersebut terdiri atas leksikon 

berkategori nomina yang mencakup leksikon bahan masakan, leksikon bumbu, leksikon perencah dan 

leksikon berkategori verba, yaitu leksikon cara pengolahan. Kelas kata nomina sebagai meronimi leksikon 

anyang adalah kelapo, ketumbaR, udang koRing, cabe/cabai meRah, halio, bawang meRah, dan asam 
limo. Jenis tanaman bahan dan bumbu tersebut sangat akrab dengan pemilik budayanya. Misalnya, kelapo 

dengan variasinya kalapo atau kaRambil memiliki meronimi putik, mumbang, kalongkong ‘kelapa belum 

berdaging’, kalapo mudo, bolang aRimo ‘kelapa setengah tua’, dan kalapo ‘kelapa tua untuk masakan’.  

Adanya interelasi dan interaksi masyarakat Melayu dengan berbagai jenis tanaman bumbu 

tersebut diturunkan verba-verba tertentu untuk mewujudkan kuliner anyang sehingga dapat dikonsumsi, 

yaitu adanya verba dipotik untuk mengambil daun dari pohonnya dan untuk memotong dedaunan dengan 

tangan. Memotong dedaunan dengan tangan akan memberi khasiat yang berbeda dari pada mereka 

menggunakan pisau sebagai alatnya. Warna hijau segar akan tetap bertahan meskipun dedaunan itu 

dicoluR atau diRobus. Verba lainnya adalah dikukur, digongseng, dan digiling  untuk nomina kelapo. 

Verba digongseng dan digiling halus diakrabi untuk mengolah beras sebagai bahan bumbu. Verba digiling 
halus diturunkan dari nomina cabai merah, ketumbar, meRica, dan udang koRing. Sementara verba 

diRajang halus diturunkan dari nomina umbut pisang, temu paoh, cabe meRah, halio, dan bawang merah. 

Selanjutnya, verba digoreng/dipanggang, dan dikupek diturunkan dari nomina ayam sebagai bahan 

perencah anyang umbut pisang. Terakhir verba dibolah dan dipoRas diturunkan dari nomina asam limau. 

 Kuliner anyang kopah diakrabi masyarakat Melayu khususnya Melayu Asahan sebagai makanan 

yang diolah tanpa api. Maksudnya, kopah diolah dengan bumbu anyang (seperti diuraikan di atas) tanpa 

dimasak. Pada kuliner ini tidak dikenal verba dicoluR atau diRobus. Justru yang sangat dikenal adalah 

dikupas, mantah ‘mentah’, dan diporasi asam limau. 

 Kekayaan leksikon bumbu dapur yang diuraikan di atas secara tidak langsung merepresentasikan 

bahwa budaya kuliner masyarakat Melayu adalah sangat khas. Ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Fill 
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dan Muhlhausler (2001:1); Odum (1996); Mbete (2009) band. Widayati 2017) bahwa manusia sebagai 

pemakai bahasa dan lingkungan sebagai ruang hidup bahasa itu saling mempengaruhi. Berdasarkan 

parameter ekologi bahasa, diversitas (keanekaragaman) di dalam dimensi matra ruang (environment) dapat 

sejalan dengan keanekaragaman kekayaan lingual masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi jika benar-benar 

terjalin interaksi dan interelasi yang kuat antara masyarakat dengan segala unsur di dalam lingkungan 

tersebut. Pola interaksi dan interelasi masyarakat itu dapat berupa segala aktivitas pemanfaatan unsur-

unsur yang berada di dalam lingkungan, baik unsur hayati (biotik) maupun unsur nonhayati (abiotik). 

Tidak berhenti di situ, konsep saling keterhubungan (interrelationship) yang berjalan secara terus menerus 

dan berkesinambungan membentuk pola ketergantungan (interdependency) antara manusia dengan 

lingkungan yang memberikan wadah bagi manusia untuk tetap hidup dan berkembang. Artinya, 

keanekaragaman leksikon suatu bahasa merupakan manifestasi pemahaman masyarakat terhadap 

lingkungannya. Semakin banyak khazanah leksikon yang berisikan informasi tentang lingkungan dari 

suatu bahasa, mengindikasikan semakin besar pula kekayaan lingkungan yang berada di dalam masyarakat 

bahasa tersebut. Hal ini misalnya dapat dipahami jika masyarakat yang berada di dalam lingkungan 

tertentu secara kolektif sering melihat, menyentuh bahkan memanfaatkan tumbuhan-hewan tertentu, tetapi 

tidak memiliki kode lingual untuk menyebutkan entitas yang dimaksud, hal ini tidaklah mungkin terjadi. 

Keadaan yang demikian memunculkan ungkapan Sangat akrab, tetapi tidak mengenal.  
 Manifestasi lain yang menunjukkan betapa akrabnya Masyarakat Melayu dengan kondisi 

lingkungannya adalah kuliner gulai daRat atau teRung sembah dan bubuR podas. Leksikon kuliner gulai 

daRat atau teRung sembah membawahi seperangkat leksikon nomina seperti, ayam, lado koring ‘cabai 

kering’, ketumbar, lado ‘merica’, kunyit, halia, bawang meRah, soReh ‘serai’, garam, asam keping/potong 

‘asam gelugur’, kentang, gula melaka ’gula jawa’, minyak dan cabai serta leksikon verba digoReng, 

digiling halus, dan digaul ‘diaduk’. Kuliner bubur podas  hampir dikenal oleh seluruh masyarakat Melayu 

di Pesisir Timur Sumatera kecuali masyarakat Melayu Panai. Kuliner bubuR podas ini sarat dengan 

berbagai bumbu dan cara pengolahannya. Secara tidak langsung kuliner ini menaungi sejumlah leksikon 

nomina dan verba yang sangat banyak, melebihi jenis kuliner lainnya.  

  Kuliner bubur podas mendominasi semua leksikon bumbu dapur dan leksikon bahan dasar olahan 

kuliner anyang. Dengan tambahan daun si kontut (Paederia Foetida) membuat bubuR podas menjadi 

andalan betapa kayanya leksikon bumbu dapur masyarakat Melayu. Adanya leksikon daun mengkudu 

‘daun pace’ (Morinda citrifolia L); daun tapak leman ‘daun mangkok’ (Elephantopus scaber); daun ubi 
‘daun singkong’ (cassava leaves); kangkung  (Ipomoea aquatica); kol (Brassica oleracea var. Capitata); 

daun pegago ‘pegagan’ (centellaasiatica); kacang panjang  (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis); pisang 

abu mongkal  ‘pisang kepok mengkal’ (Musa acuminata × balbisiana; jagung  (Zea mays); toge ‘tauge’ 

(Phaseolus aureus); buncis (Phaseolus vulgaris); ubi rambat ‘ubi jalar’ (Ipomoea batatas); ubi kayu 

‘singkong’ (Manihot esculenta); labu lomak ‘labu kuning’ (Cucurbita moschata); kaladi ‘talas’ (Colocasia 

esculenta); labu air (Lagenaria siceraria); jipang ‘labu siam’ (Sechium edule); woRtel  (Daucus carota); 
timun (Cucumis sativus); mi kuning; Sotong (Teuthida); Ikan tongkol (Euthynnus affinis); Ikan temonong 

‘ikan gembung’ (Rastrelliger); Ikan cincaRo ‘cincarau’ (Megalaspis cordyla); dan Ikan ogak ‘sarden’ 
‘Sardinella Aurita’ menjadikan kuliner bubur podas sangat baik untuk kesehatan. Masyarakat Melayu 

Pesisir Timur Sumatera umumnya mengonsumsi jenis kuliner ini terutama pada bulan Ramadhan.  

  Bentuk lain yang menggambarkan keakraban masyarakat Melayu Pesisir Timur Sumatera 

terhadap leksikon kuliner tersebut diwujudkan dalam bentuk pribahasa dan pantun sebagai upaya 

pelestarian dan pengalihgenerasian sejumlah leksikon yang ada dalam budaya kuliner masyarakat Melayu 

Pesisir Timur Sumatera. Perangkat leksikon nomina yang berupa bumbu dan bahan lainnya ini diakrabi 

masyarakat Melayu pada umumnya. Leksikon ini biasanya digunakan sebagai sampiran dalam pantun dan 

sebagai perumpamaan dalam peribahasa. Salah satu usaha masyarakat Melayu dalam pelestarian 

leksikonnya, misalnya: 

  Leksikon kalapo: Mumbang jatuh, kalapo jatuh. Bentuk peribahasa ini merupakan ungkapan 

sebuah penghayatan terhadap alam yang berupa nasihat. Segala sesuatu yang ada di dalam bumi pasti akan 

berakhir masanya. Pemaknaan pada peribahasa ini berupa tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasa mati 

juga, baik tua, muda, anak-anak, maupun orang dewasa. Kalapo yang  merupakan tanaman atau buah yang 

kuat menggantung di atas pohonnya akan jatuh juga pada akhirnya, apalagi mumbang kelapa yang 

memiliki ukuran lebih kecil juga akan jatuh dari atas pohonnya. 

Leksikon ayam: Muncung seperti pantat ayam. Peribahasa ini memiliki makna sebuah sindiran 

kasar kepada mitratuturnya. Arti dari peribahasa tersebut adalah “tidak mau diam, selalu hendak berkata-

kata”. Oleh karena itu, peribahasa ini ditujukan kepada mitratutur yang memiliki sifat suka berbicara, ribut, 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

48 

 

berisik, mengoceh, dan sejenisnya. Akhirnya, masyarakat membuat sebuah analogi perbandingan bahwa 

mulut orang yang tidak mau diam sama dengan pantat ayam. 

Leksikon kunyit: Seperti kunyit kono kapuR. Peribahasa ini merupakan manifestasi pemahaman 

masyarakat terhadap kunyit. Kunyit merupakan tumbuhan yang memiliki warna kuning, biasa digunakan 

sebagai obat-obat tradisional dan juga memiliki makna simbolis dalam sebuah acara adat Malayu. Kunyit 

yang mengenai kapur putih akan berubah warna menjadi putih. Hal ini dimaknai sebagai sesuatu yang 

dapat mengubah diri sendiri dan orang atau hal lain. Peribahasa ini merupakan suatu penggambaran 

terhadap seseorang yang berubah perilaku atau karakter yang disebabkan oleh orang lain atau sesuatu hal. 

  Leksikon lain yang juga dijadikan perumpamaan misalnya adalah udang, serai, cabai. Dari 

leksikon tersebut diturunkan ungkapan “Bagai udang tahi di kepala” bermakna bermakna sindiran pada 

orang yang memiliki banyak utang. Ungkapan “Serumpun bagai serai, selubang bagai tebu”  bermakna 

orang yang berkaum keluarga atau sahabat, yang seia-sekata, sehina-semalu; mau sama-sama mengerjakan 

suatu pekerjaan, baik ringan maupun berat dan bersedia menanggung bersama-sama. Ungkapan “siapa 

makan cabe, dialah berasa pedas” bermakna sindiran sekaligus nasihat. Siapa yang melakukan kesalahan, 

maka dialah yang akan menanggung akibat dari kesalahannya itu. 

 Selain ungkapan, bentuk kreativitas lain dari masyarakat Melayu adalah adanya pantun. Pantun 

yang diungkapkan memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Dari satu leksikon yang sama dapat 

dikreasikan berbagai pantun yang berbeda, misalnya: 

 
Gule  masam ikan sumbilang 

Nasi pengiring ulam pegago 

Maksud jahat samo dihempang 

Penyejuk diri di rumah tanggo 

 

 Umbutnyo jugo tak ketinggalan 

Mentah masaknyo enak dimakan 

Dirobus pula kawannyo santan 

Dibikin roncahnyo si anak udang 

Enak rasanyo bukan kepalang 

Pohon kemiri lebat buahnya 

Hendak dijual di hari pekan 

Mohon diri saya bentara sabda 

Mana yang salah harap maafkan 

 

 Ka kobun kito ambil kalapo 

Buat kanduri di hari rayo 

Mohon maaf sanak sudaro 

Saya sejonak batutur kato 

 

SIMPULAN  
Leksikon kuliner dalam Masyarakat Melayu selain mencerminkan kekayaan alam dan lingkungannya juga 

mencerminkan budaya kuliner masyarakat penuturnya. Misalnya, kuliner bubur pedas, bahannya yang 

harus ada adalah daun si kontut (paederia foetida). Daun bumbu ini sudah mulai sulit dijumpai di 

lingkungan masyarakat Melayu. Nilai-nilai budayanya tampak bahwa leksikon-leksikon tersebut dijumpai 

dalam peribahasa Melayu dan juga dikreasikan dalam pantun. Misalnya, Peribahasa Siapa makan cabai, 
dialah merasa pedas ‘ siapa yang melakukan kesalahan maka dialah yang akan menanggung akibat dari 

kesalahannya’ dan pantun  Pohon kemiri lebat buahnya//Hendak dijual di hari pekan// Mohon diri saya 

bentara sabda//Mana yang salah harap maafkan. Muatan leksikon dalam pantun biasanya hanya mengisi 

bait sampiran 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to discuss about the semantic analysis of suffixes in Karo language and 

also to show the changes of meaning of words which are already influenced by the suffixes. The 

method of doing reseach is by taking some references or text-books, and this type of research is called 

qualitative research. It is found that the suffixes in Karo language are of four types, such as: -ken, -en, 

-i, and -sa. By adding the suffixes to the bases, the meanings of the words may change or may not 

change. For example: lau ‘water’ becomes laui ‘to water’, uis ‘dress’ becomes uisi ‘to have dress’, 

etc. The conclusion is that the formation of words can be done by attaching a suffix to a certain base 

(a noun, an adjective, a verb and an adverb or a numeral). On the other hand, the addition of a suffix 

to the base may only result in another form of a certain class of word or the change of a word 

meaning. 

Key words: semantic meaning, suffixes, Karo language  

Introduction 
Language is very important in human life. Without language, human cannot interact one and another. 

In language, there are many dialects, one of them is Karo language in which it is one of the dialects in 

Batak language. Karo language belongs to the Melanesian language family. All languages come from 

different language families which, consequently, have some differences or similarities either in the 

word formation or in meaning. 

Suffix is the elements of language which are attached to the word and may or may not change the 

meaning. This can be exemplified in English such as: suffix /_s/, /_d/ and /_ing/ as well as suffix 

/_ment/, /_un/, _ty/ etc. These suffixes can be illustrated in the following words: 

a. Brings : verb in present tense preceded by the subject third person singular  

b. Carried: verb in present tense prededed by the subject third person singular  

c. Envolvement: verb followed by suffix /_ment/ 

d. Unfortunate: andjective prceded by prefix /un_/ 

e. Reality: adjective followed by suffix /_ty/. 

The words brings and carried do not change the meaning after getting the suffix, as the word 

envolvement, unfortunate and reality change the function and their meanings.  

Richard et al (1985 : 281) state that suffix is a letter or sound of word, and which change the 

meaning or function of a word. Semantics is the study of meaning in human languages (Allan, 2001: 

1). Karo language is different from other languages particularly the form of suffixes. Using suffixes 

are also needed by the users in which that they take a great role in communication among the society. 

The speakers, who are not native or native speaker may commit mistakes which will bring to the 

mistakes of meaning.  

That is why, this research is intended to describe about the use of suffixes in Karo language, 

so that the language learners particularly Karonese people can use the language concerned correctly. 

On the other hand, this research can show the changes of meaning of the words which are already 

influenced by the suffix, and to provide some information of semantic aspects of words for all the 

language learners. It is known that the minimal unit which can be analyzed in Semantics is word. So 

the suffix is not a word. The suffixes meaning can be analyzed when they have been used or 

combined with the base of word. 

Methodology 
In doing reseach, methodology is needed in scientific work. It will enable the researcher to do the 

research, how and what method will be used. The method used is that qualitative or library research.  
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1. Technique of Collecting Data 

The technique of collecting data was done by conducting observation through text-books that is 

called library research. Nasution (in Sugiyono 2009: 226) said observation or dialogue is a 

method in which the researcher directly goes to the informant.  Taking data. On the other hand, 

the researcher goes to the library by taking some data from the text-books.  

2. Technique of Analyzing Data 

Sugiyono (2009: 246) said that the analyzing data in qualitative research can be done at the time 

of collecting data directly or after collecting data in a certain period. There are two ways of 

technique of analyzing data: (1) the data are noted from the informant. (2) the data are interpreted 

to get the meaning which were written in the text-books. 

Discussion and Findings 

Discussion 
Suffix is one of the affixes that can be found in most of language, including Karo Language. 

Affixation is one of the the most productive ways to form new words in English (Liu and Shen, 2012: 

1). Suffixes are usually studied in morphology or word formation rules. As it is defined  by Hu 

Zhuanglin, affix is “a collective term for the type of morpheme that can be used only when added to 

another morpheme (the root or stem)” (Hu, 2001: 62). 

In Karo language,  there are four types of suffixes, such as:  [-ken], [-en], -i] and [-sa]. These 

suffixes can be analyzed from the side of Semantics, they must be attached or joined with the base of 

words. Without being joined, of course, they do not have any meaning, as the suffixes found in 

English. 

1. Suffix [-ken] placed after noun. For example: 

a. Kunci “lock”+ ken  kunciken means “to lock”. 

b. Gambar “picture” + ken  gambarken means “to take a photograph” or “to draw”. 

Examples in the form of sentence: 

 Kunci itukur nande i kede “the lock is bought by mother in the shop” 

 Gambarna mejile “the picture is beautiful” 

 Kuncikenndu labah ena “You lock the door” 

 Gambarkenndu ayoku “You draw my face” 

2. Suffix [-ken] placed after noun. For example: 

a. lemari “cupboard” + ken  lemariken means “to put something into the cupboard” 

b. kipas “fan” + ken  kipasken means “to set on the fan” 

Examples in the form of sentences: 

 lemarina galang “the cuboard is big” 

 kipas ibas kamar “the fan is in the room” 

 lemarikenndu uis ena “you put the clothes into the cuboard” 

 kipasken kena kujenda “you fan to this side”. 

Notes: 

Suffix [-ken] placed after noun in Karo Language, the word class becomes verb, and their 

meanings are also becomes different as they are found in number 1 (a, b) and number 2 (a, b). 

3. Suffix [-ken] placed after numeral. For example: 

a. Lima “five” + ken  limaken means“to become five” 

b. Enem “six” + ken  enemken means “to become six” 

Examples in the form of sentences: 

 Kami lit lima kalak “we have five persons” 

 Genku lit enem kibul “my own are six pieces” 

 Limakenndu kari gen kami “you make ours into five later” 

 Enemkenndu beligaanna “you make into six its amount” 
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Notes: 

Suffix [-ken] placed after numeral as it is found in number 4 (a, b, c) above, the word 

numerals change into verb and their meanings are also different. The verbs, like limaken, 

enemken, and sepuluhken mean “to ask someone to make something become five, six, or 

ten”.  

4. Suffix [-ken] placed after verb, the word class remains verb. For example: 

a. Maju “move foward” + ken  majuken means “to move foward” 

b. Rende “sing” + ken  rendeken means “to sing” 

Examples in the form of sentences: 

 Maju kam “you move (forward)” 

 Rende kam seninaku “you sing my brother” 

 Majuken motorndu ena “please move forward your car” 

 Rendeken sada lagu teman “sing a song friend (by asking someone to sing)” 

Notes: 

The words maju, rende and ridi are verb. When they get suffix [-ken] they remain verb, the 

use of them (majuken, rendeken, and ridiken) are usually as imperative sentence. 

 

5. Suffix [-ken] placed after adjective, the word class becomes verb. For example: 

a. Bergeh “cool” + ken  bergehken means “to make something cool” 

b. Belin “big” + ken  belinken means “to make something big” 

 Bergeh launa “the water is cool” 

 Belin nahena “his/her leg is big” 

 Bergehkenndu lau ena “you make the water cool” 

 Belinkenndu pesta perjabun anakta “you make our son’s wedding party great” 

Notes: 

The words bergeh, belin, and bencah are adjective. When they get suffix [-ken] the words 

change into verb, it means to make something cool, to make something big, and to make 

something wet. 

 

6. Suffix [-en] placed after noun, the word class becomes adjectives. For example: 

a. Ugah “scabies” + en  ugahen “to be scabies” 

b. Uban “grey hears” + en  ubanen “to be grey hairs” 

 Ugahndu enggo parah “your scabies is already serious” 

 Ubanndu tandana enggo metua “your grey hears are denoting old age” 

 Nahendu ugahen “your leg is scabby” 

 Takalndu enggo ubanen “your head is already greying”. 

Notes: 

The words which are examplified above denotes the condition of something to become 

different, that is the word noun change to be adjective. 

 

7. Suffix [-en] placed after verb, the class becomes noun. For example: 

a. Dahi  “visit” + en  dahien “task” 

b. Inem “drink” + en  inemen “drinking water” 

Examples of the words in the form of sentences: 

 Dahindu nande biring ah “you visit the woman of biring clan” 

 Inemndu teh manis ena “you drink the sweet tea” 

 Dahienta langa dung “our task has not been over yet” 

 Inementa langa ibahan “our drinking water has not been done” 

 

8. Suffix [-en] placed after verb, the word class becomes verb. For example: 

a. Reh “come” + en  rehen “to come (many people)” 
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b. Kiam “run” + en  kiamen “to go away (one by one)” 

 Ndigan kam reh? “when do you come?” 

 Ula kam kiam “you don’t run” 

 Jelma enggo rehen “the people have come” 

 Jelma enggo kiamen “the people have run away” 

 

9. Suffix [-en] placed after adjective, the word class remains adjective showing 

comparative degree. For example: 

a. Gelap “dark” + en  gelapen “darker” 

b. Nguda “young” + en  ngudaen “younger” 

c. Gelap “dark” + en  gelapen “dark (too late)” 

 Wari enggo gelap “the day has been dark” 

 Ia nguda denga “he /she is still young” 

 Bas rumah enda gelapen asaken idarat “it is darker in the house than it is out side” 

 Bapangku ngudaen asaken bapana “my father is younger than his /her father”. 

 

10. Suffix [i] placed after noun, the word class verb. For example: 

a. Sira “salt” + i  sirai “to put salt” 

b. Kulit “skin” + i  kiliti “to skin off” 

 Sira tama bas gulen “salt is put in the vegetable” 

 Kulitku mbiring “my skin is black” 

 Siraindu gulen ena “you put the salt in the vegetable” 

 Kulitindu buah ena “you skin off the fruit” 

 

11. Suffix [-i] placed after verb the word class remains verb. For example: 

a. Angkat “lift” + i  angkati “to lift” 

b. Suan “plant” + i  suani “to plant” 

 Angkatndu beras ena “you lift the rice” 

 Suanndu buluh ena “you plant the bamboo” 

 Angkatindu beras ena “you lift the rice (many packs of rice)” 

 Suanindu buluh ena “you plant the bamboo (many trees of bamboo) 

 

12. Suffix [-i] placed after numeral, the class becomes verb. For example: 

a. Dua “two” + i  duai “to do with two persons” 

b. Telu “three” + i  telui “to do with three persons” 

 Ia dua kalak ku juma “they are two persons to go to the farm” 

 Ia telu kalak berkat ku kota “they are three persons to go to the town” 

 Duai kena ndungisa “you finish it with two persons” 

 Telui kena ndahisa “you visit it with three persons” 

 

13. Suffix [-i] placed after adjective, the word class becomes verb. For example: 

a. Terang “bright” + i  terangi “to make bright” 

b. Telap “sharp” + i  telapi “to make sharp” 

Examples of the words in form of sentences: 

 Wari enggo terang “the day has been bright” 

 Peso ena enggo telap “that knife has been sharp” 

 Terangindu dapur ena “you make bright the kitchen” 

 Telapindu piso ena “you sharpen the knife” 

  

14. Suffix [-sa] placed after adjective, the class remains adjective showing something 

happens to greater extent or degree than is pleasant or desirable. For example: 

a. Mejilai “beautiful” + sa  mejilaisa “too beautiful” 

b. Gemuk/mbur “fat” + sa  gemuksa “too fat” 
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 Ayondu ena enggo mejilai “your face has been beautiful” 

 Kulandu enggo gemuk/mbur “your body has been fat” 

 Ayoundu ena enggo mejilaisa “your face has been too beautiful” 

 Kulandu ena enggo gemuksa/mbursa “your body has been too fat” 

 

Findings 
All suffixes in Karo language which are attached to the free or base of words can be illustrated as: 

a. All free or the base of words to which the suffixes are attached, their meanings become 

different. 

b. The word classes  mostly change into another after getting the suffixes, except: 

- Verb + (-ken, -en, -i) remains verb.  

- Adjective + (-en, -sa)) remains adjective. 

Conclusion 
In analyzing the process of the semantic meaning of suffixes in Karo Language, it can be concluded 

that the function may or may not change. In Karo Language, there are four suffixes: -ken, -en, -i, and 

–sa. It can be found that the suffix [-ken] can be attached to noun, verb, adjective and numeral. When 

those suffixes are attached to the free form of words, the meaning becomes different from its free 

forms of words. 
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ABSTRACT 

Bilingualism and multilingualism have become a popular issue to discuss due to the effect of 

globalization on language, especially the local language. It causes some changes for the language use, 

specifically those related to the mass media, for instance, a radio program. This paper aims at 

analyzing types of code switching (Poplack: 2000) and code mixing (McKay and Nancy, 1996) used 

in chatting room of GoBatak internet radio station. This research was the combination of library and 

field research. The research applied qualitative descriptive method focused on content analysis by 

doing documentation (recording) and interview. The main data next were analyzed in order to find out 

types of code switching and code mixing used and then were translated into Bahasa Indonesia 

(Larson, 1998), by correlating them with the additional data. The research found that code switching 

(intersentential and intrasentential code switching) and code mixing (in the form of insertion of word 

and phrase) occured on the listeners’ chats, however, the percentage was low. It indicates that 

empowering radio program with local language based is an effective way in order to enhance the 

existence of local language. 

Keywords: code mixing, code switching, radio program, Toba Batak  

INTRODUCTION 

The world today provides people with vast and massive technology and information. It enables them 

to influence each other when they are involved in the process of social interaction which demands 

language as a primary media used, directly or indirectly. Moreover, the ability of humans to grasp and 

learn a complex knowledge also support them to use more than one language in communication, for 

instance, the local language (mother language) and foreign language. This phenomenon in 

sociolinguistics study is called bilingualism or multilingualism. According to Myers (2006:4), 

bilingualism is the ability of someone to use two or more languages sufficiently to carry on a limited 

casual conversation; if it is more than three or more languages, it is called as multilingualism (Pateda, 

1990:57). 

Indonesia as a multicultural country has various local languages, such as Bataknese, Javanese, 

Sundanese, Karonese, Malay, etc. Besides, the people are also used to speak another language instead 

of the national language or the local language. This situation happens consciously or unconsciously, 

depending on the circumstances they find themselves in. This kind of language alternation happens 

generally amongst bilinguals. It occurs regularly in multilingual communities reflecting social group 

memberships. There are many reasons why people code switch and one of the reasons may be what 

the participants want to project in order to identify themselves as members of certain social groups 

and to negotiate their position in interpersonal relations (Mabule, 2015: 340). 

Further, Wardhaugh (2000:100) stated that people are usually required to select a particular 

set of codes whenever they choose to speak. They also decide to switch from one code to another or 

mix codes even within sometimes every utterance and thereby create a new code. The code here 

means the language used by the speakers. It means that code switching and code mixing are 

frequently occurred in global communication. According to Myers-Scotton (1993:47) code switching 

refers to the use of two or more languages in the same conversation, usually within the same 

conversational turn, or even within the same sentence of that turn. Code switching is the shifting by a 

speaker from language A to language B meanwhile code mixing refers to all cases where lexical items 

and grammatical features from two languages appear in one sentence (Muysken, 2000:1).  

Poplack (2000) classifies three types of code switching: extrasentential, intersentential, and 

intrasentential. Extrasentential switching is the insertion of tag elements from one language into a 

monolingual discourse in another language. Intersentential switching refers to switching at the 
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sentence or utterance boundary, whereas intrasentential switching is characterized by a switch from 

one language to another language within a single utterance. Code mixing itself, according to McKay 

and Nancy (1996:58), involves every level of lexical and syntactic structure including: insertion of 

words, phrases, and clauses or sentences. 

Both, code switching and code mixing still become significant subjects to be discussed as 

many daily situations and interactions involving them. Moreover, they are also primary parts of 

sociolinguistics which are related each other. Thus, this paper aims at analyzing types of code 

switching and code mixing used by the listeners in chatting room of GoBatak Radio. It is an internet 

radio station broadcasted from Pematangsiantar City, North Sumatera Province, Indonesia, which 

provides culture, arts and tourism programs.  

METHOD 

This research was the combination of library and field research by applying descriptive qualitative 

method focused on content analysis. The chats of listeners of GoBatak internet radio station used in 

the chatting room from February 1-18, 2018 were selected as the main data and the information 

obtained through the interview was treated as the additional data. The main data next were analyzed in 

order to find out types of code switching (Poplack, 2000) and code mixing (McKay and Nancy, 1996) 

used and then were translated into Bahasa Indonesia (Larson, 1998), by correlating them with the 

additional data. 

FINDING AND DISCUSSION 

There were 88 chats made by the listeners in the chatting room of GoBatak internet radio station. 

These data then were analysed and the result of the analysis found that their chats contained code 

switching and code mixing as illustrated in the following table. 

Table 1. Code switching and code mixing used in GoBatak Internet Radio Station 

No. Toba Batak Language Indonesian Language Code 

Mixing 

Code 

Switching 

1.  Boasa lam sepi GoBatak on ate 

dongan? 

Mengapa GoBatak semakin sepi 

ya kawan? 

√  

2.  Ala asa tabo namartutur unang 

salah. 

Tapi biar enak berkenalan, 

jangan sampai salah. 

√  

3.  Streaming do on bah. Ndang 

adong parhobas. 

Disiarkannya ini. Tidak ada 

penyiar. 

√  

4.  Selamat hari Minggu ma di hita 

sude Bangso Batak. 

Menjuah-juah Surbakti! Kai 

baritana? 

Boa kabar Tulang? 

Selamat hari Minggu buat kita 

semua orang Batak. 

Salam sejahtera Surbakti. Apa 

kabar? 

Bagaimana kabar Paman? 

√ √ 

5.  Selamat Tahun Baru Imlek ma 

Amang Sianturi. 

Selamat Tahun Baru Imlek Pak 

Sianturi. 

√  

6.  Ma adong nian pengawalmu? 

Kai britana majuah-juah. 

Apakah kamu sudah punya istri? 

Apa kabar? Salam sejahtera. 

√ √ 

7.  Ise doho Puang-Siantuk Duri 

manang na Siantar belok kiri 

do? 

Siapanya ini? Pemukul duri atau 

Siantar belok kiri? 

√  

8.  Horas Amang Ong 

Cientalman(Siantar Man)? 

Salam sejahtera Pak Ong, 

pemuda Siantar. 

√  

9.  Ai adong do tahe angpau 

(Angpaw)? 

Hi... 

Anak lamo kemano semua? 

Urang awak Ing, ado apo tuh?  

Apakah ada Angpau? 

Halo.... 

Kemana semua anak lama? 

Suku Minang, Ing. Ada apa? 

√ 

 

√ 
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10.  Nggak tau....amang ang. Di dia 

do langham pua ang? 

Na di Malingsia do langham? 

Tidak tahu...Pak. Dimanya 

kamu, gak pulang? 

Yang di Malaysianya kamu? 

√ 

 

√ 

 

 Based on the data in the table above, it can be seen that there are five languages used in the 

listeners’ chatting room of GoBatak internet radio station, they are Indonesian Language (national 

language), English and Chinese language (foreign language), Toba Batak (TB) language, Karo (KR) 

language, Simalungun (SM) language and Minangkabau (MK) language (local language). From the 

table, it is also shown that the most chats are used in Toba Batak language and it is supported by the 

facts that GoBatak itself is located in Pematangsiantar city where dominantly Toba Batak people live 

there. Besides, the using of other Batak languages, such as Karo and Simalungun show the interaction 

among ethnics existing in Pematangsiantar.  

 The using of Indonesian language, English, Chinese language and Minangkabau language 

indicates that Batak people are opened community and broad minded. They easily adapt and learn 

other culture, especially for the using of the language. The chats amongst the listeners also represent 

that most of them are urbants. Since the listeners coming from various cities and different 

background, it makes code switching and code mixing often takes part even in the same utterances. 

Based on the result of interview obtained from the listeners of GoBatak internet station, it is found 

that they view positively on the using of code switching and code mixing in the chatting room or other 

program as it helps them to maintain the using of Toba Batak language itself and improve their ability 

to learn other languages. 

 From the three types of code switching proposed by Poplack (2000), only two of them were 

found in the listeners’ chats, namely Intersentential Code Switching and Intrasentential Code 

Switching, as illustrated in the following example. 

1) Selamat hari Minggu ma di hita sude Bangso Batak. 

(Happy Sunday for all of us, Batak people). 

2) Menjuah-juah Surbakti! Kai baritana? 

(Wish you good things. How do you do, Surbakti?) 

3) Boa kabar Tulang? 

(How do you do, Uncle?) 

The examples above show that the listeners unconsiously used both, Intersentential and 

Intrasentential Code Switching. The intersentential switching  occurs at the sentence boundary. The 

base language is in Indonesian language ‘Selamat hari Minggu’ and it is followed by TB language 

‘ma di hita sude Bangso Batak’ (1).  

The intrasentential code switching is characterized by a switch from one language to another 

language within a single utterance. The examples show the speakers switch languages from KR 

language (2)  to TB language (3).  

The listeners also use code mixing in their chats. The types of code mixing (McKay and 

Nancy, 1996) used by the listeners occur in the form of insertion of words  and phrases, as described 

in the following examples. 

4) Streaming do on bah. Ndang adong parhobas. 

(It’s streaming, isnt’it? No broadcaster.) 

5) Ma adong nian pengawalmu? 

(Have you got married/Do you have wife?) 

6) Ai adong do tahe angpau (Angpaw?) 

(Is there Angpau?) 

The utterances above each consists of one sentence that has two different languages.  It can be 

analyzed that the word “streaming” is a word in English language which is inserted into TB language 

(4), the word “pengawalmu” is a word in Indonesia language which means “wife” inserted into TB 

language (5), and the word “angpau” is a word in Chinese language which refers to money and it is 

also inserted into TB language (6). 

7) Selamat Tahun Baru Imlek ma Amang Sianturi. 

(Happy Chinese New Year, Mr. Sianturi) 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

58 

 

The sentence above can be categorized as code mixing in the form of insertion of phrase. It can be 

proved based on the language used. The phrase “Selamat Tahun Baru Imlek” is inserted to TB 

language. It is code mixing because there is combination between two languages, namely bahasa 

Indonesia and TB language. 

CONCLUSION 

The using of code switching and code mixing cannot be avoided since the development of technology 

and information. Although the using of them potentially can interfere the using of local language or 

national language, it also helps to improve the people’s ability, especially related to the using of more 

than one language. Therefore, there must be a smart way to overcome this contradiction, one of them 

is by developing internet radio station with local language based. The result of the analysis on data  

indicates that empowering radio program with local language is an effective way in order to enhance 

the existence of local language. 
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ABSTRAK 

Bangsa Indonesia dewasa ini sering mengalami kekhawatiran akan terancamnya kepunahan bahasa 

dan budaya Indonesia. Lalu bagaimanakah upaya mempertahankan atau memelihara bahasa dan 

warisan budaya tersebut? Perilaku bangsa Indonesia yang mulai multikulturalis, mengakibatkan 

terjadinya pergeseran bahasa atau identitas bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi dan globalisasi yang semakin pesat, semakin banyak pula istilah asing masuk dalam bahasa 

Indonesia. Contoh kata: viral, kingmaker, tagline, dll. Ini merupakan bukti yang tak bisa dielak 

bahwa keberagaman bahasa dan budaya mulai marak dalam masyarakat Indonesia. Penggunaan 

istilah asing inilah yang menjadi ihwal pembentukan kata serapan yang unik dalam teks maupun 

komunikasi antar personal. Pedoman penyerapan istilah mulai dibuat, disusun serta disepakati dan 

digunakan secara luas. Dari sudut pemikiran yang positif, berbagai kosakata bahasa asing tersebut 

dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia, karena merupakan salah satu sumber pem-

bentuk kosakata baru. Proses penyerapan yang sesuai dengan kaidah bahasa dan karakter budaya 

lokal bangsa Indonesia, merupakan suatu upaya mempertahankan dan merevitalisasi bahasa. Peng-

gunaan kata serapan adalah hal yang wajar apabila tidak ada atau tidak tersedia padanan kata yang 

sesuai; namun penyesuaian dengan kaidah bahasa dan karakter budaya itulah yang unik dan menjadi 

harmonisasi yang indah dalam bahasa Indonesia. Fenomena penggunaan kata serapan dalam bahasa 

Indonesia ini merupakan ihwal permasalahan bagaimana sikap bangsa Indonesia membangun 

identitasnya melalui kaidah bahasa dan karakter budaya lokal yang dapat diterapkan dalam kata 

serapan bahasa Indonesia, dan bagaimana upaya pemertahanan atau pemeliharaan bahasa yang di-

lakukan bangsa Indonesia, serta bagaimana pergeseran bahasa yang terjadi dalam bahasa Indonesia. 

Analisis dimulai dari proses seleksi dan identifikasi, dan inti analisis adalah proses transkripsi dan 

interpretasi. 

Kata Kunci: kata serapan, pemertahanan bahasa, komunikasi, karakter budaya, pergeseran bahasa 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kehadiran bahasa asing dapat diprediksi menjadi pemicu punahnya bahasa Indonesia. Berawal dari 

seringnya penggunaan kosakata bahasa asing, maka kosakata asli bahasa Indonesia mulai ditinggal-

kan. Bahasa Indonesia terkikis dan terancam punah karena adanya invasi dari bahasa asing. Padahal 

bahasa itu menjadi aman dan bisa lestari, kalau terus digunakan oleh banyak penutur dalam kehidupan 

di lingkungan keluarga, masyarakat luas, maupun di sekolah dan tempat umum lainnya. Ada baiknya 

kita introspeksi terlebih dahulu, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah aktif menggunakan 

Bahasa Indonesia? Faktor transmisi (pergerakan informasi) juga merupakan salah satu faktor ter-

penting untuk kelangsungan hidup sebuah bahasa. Secara operasional bisa diterapkan lima tahap 

klasifikasi kesehatan bahasa karena berbagai sebab, mulai dari berpotensi terancam punah, terancam 

punah, sangat terancam punah, sekarat, hingga punah benar-benar. Punah karena berbagai alasan atau 

penyebab, yakni jarang digunakan, penuturnya tinggal sedikit, tidak dilestarikan, tidak dikembangkan. 

Dengan demikian kita harus waspada terhadap dinamika perkembangan bahasa internasional, jangan 

sampai menggusur bahasa dan budaya Indonesia. Adapun cara memelihara kebudayaan asli bangsa 

Indonesia di antaranya, melalui media massa dan pementasan-pementasan. 

Dewasa ini bahasa dan budaya Indonesia semakin dilupakan, dan seiring berjalannya waktu 

budaya Indonesia termasuk bahasa Indonesia semakin tergerus oleh hal-hal yang berbau modernisasi. 

Bagaimana cara kita menjaga bahasa dan budaya Indonesia tetap lestari? Di antaranya adalah, meng-

hilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan bahasa dan budaya yang kita miliki; mengatur atau 

mengontrol sikap primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme adalah suatu pandangan atau 

paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, 
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kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Secara sederhana, 

primordialisme itu sering disebut sebagai kesetiaan atau loyalitas yang telah disosialisasikan sejak 

kecil, misalnya karena tumbuh dan besar di lingkungan masyarakat Sunda, sampai sekarang bahasa 

dan budaya Sunda tetap melekat. Sedangkan etnosentrisme merupakan pandangan atau paham 

yang mengukur kelompok lain dengan tolok ukur budaya sendiri, misalnya menganggap budaya lain 

lebih rendah dari budaya sendiri. Dalam masyarakat plural atau multikultural, kedua hal tersebut bisa 

mendorong terjadinya konflik, baik disengaja maupun tidak. Yang diharapkan dalam kelompok 

masyarakat plural adalah mencari titik kesamaan yang bisa menjalin kerukunan. 

 Di era globalisasi jaringan informasi dapat di akses oleh siapapun dan kapanpun, sehingga 

mengakibatkan terjadinya perkembangan di segala sektor, dan juga mengakibatkan pemahaman baru 

tentang bahasa dan budaya serta penerapan-penerapan pola hidup yang diterapkan oleh negara lain. 

Namun kemajuan dan penerapan-penerapan pola hidup tersebut tidak harus mengorbankan nilai-nilai 

budaya yang begitu berharga. Pandangan multikulturalisme tidaklah harus berefek negatif. 

Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa 

memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa maupun agama, yang merupakan kekhasan 

suatu bangsa. Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa. 

Unsur-unsur identitas itu secara normatif, berbentuk sebagai nilai, bahasa, adat istiadat, dan letak 

geografis. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka dilakukanlah kajian terhadap kata serapan 

yang mulai merebak dalam media online di Indonesia.  

Terminologi 

Kompas.com adalah media online yang memuat berita dan informasi terkini. Media online (online 

media) adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web (website) 

internet. Semua jenis kanal (channel) komunikasi yang ada di internet atau hanya bisa diakses dengan 

koneksi internet disebut media online. Hymes (1974) dalam Chaer (1994:63) mengatakan bahwa 

suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan delapan unsur yang diakronim-

kan menjadi SPEAKING, yakni: 1) Setting and Scene, yaitu unsur yang berkenaan dengan tempat dan 

waktu terjadinya percakapan. Contohnya, percakapan yang terjadi di kantin sekolah pada waktu isti-

rahat berbeda dengan di kelas ketika pelajaran berlangsung. 2) Participants, yaitu orang-orang yang 

terlibat dalam percakapan. Contohnya, antara karyawan dengan pimpinan. Percakapan antara karya-

wan dan pimpinan ini tentu berbeda kalau partisipannya bukan karyawan dan pimpinan, melainkan 

antara karyawan dengan karyawan. 3) Ends, yaitu maksud dan hasil percakapan. Misalnya, seorang 

guru bertujuan menerangkan pelajaran bahasa Indonesia secara menarik, tetapi hasilnya malah se-

baliknya, murid-murid bosan karena mereka tak berminat dengan pelajaran bahasa. 4) Act Sequences, 

yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi percakapan. 5) Key, yaitu menunjuk pada cara atau 

semangat dalam melaksanakan percakapan. 6) Instrumentalities, yaitu yang menunjuk pada jalur per-

cakapan apakah secara lisan atau bukan. 7) Norm, yaitu yang menunjuk pada norma perilaku peserta 

percakapan. 8) Genres, yaitu yang menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. 

Terminologi pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa pertama kali diperkenalkan oleh se-

orang sosio-linguis, Fishman, pada tahun 1964, selanjutnya dikembangkan oleh Susan Gal (1979) 

yang meneliti masalah pilihan dan pergeseran bahasa di Oberwart, Austria timur, dan Nancy Dorian 

(1981) yang mengkaji pergeseran bahasa Gaelik oleh bahasa Inggris di Sutherland Timur, Britania 

bagian utara. Pergeseran bahasa mula-mula penggunaan ke‘dwi-bahasa’an, termasuk diglosia; lalu 

secara bertahap menjadi ke‘eka-bahasa’an. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat 

pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. 

Maksudnya adalah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal (resmi) dengan non-formal atau 

(tidak resmi) atau perbedaan antara bahasa tulis dengan bahasa lisan dalam komunikasi masyarakat 

sehingga pilihan penggunaan kata yang dominan akan menggeser penggunaan kata yang lainnya. 

Apa yang dimaksud dengan karakter budaya? Kata budaya adalah kata yang berasal dari 

bahasa Sansekerta, budhayah. Kata tersebut adalah bentuk asimilasi dari kata budhi yang memiliki 

arti akal atau akal budi; dan dhaya yang memiliki arti upaya atau daya upaya. Maka dapat dijelaskan 

pengertian selengkapnya, bahwa budaya adalah sebuah sistem kehidupan yang mengatur perilaku 

manusia dalam suatu masyarakat dengan daya upaya hasil pemikiran atau akal budi. Jadi adanya 

budaya tersebutlah yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga lahirlah sistem hukum, aturan, tata 

cara kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Aturan-aturan dan tata cara tersebut tentu 
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telah disepakati anggotanya baik secara tertulis maupun tidak, mulai dari sistem pemerintahan, nilai-

nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan sebagainya yang secara normatif diterapkan 

dalam komunikasi. Sedangkan kata karakter adalah secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, 

character. Arti character sendiri adalah watak, sifat, dan peran. Karakter bisa diartikan sebagai suatu 

sifat ataupun ciri-ciri khusus (berbeda dengan yang lain). Jadi karakter budaya dalam hal ini dapat 

dipahami sebagai ciri-ciri khusus aturan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, termasuk bahasa 

daerah. Sekalipun negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu tetap harus dipelihara. 

Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain (bahasa 

daerah atau bahasa asing) yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan 

masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata (Wikipedia, 2018). Namun dari pengamatan 

sementara kata-kata serapan yang ada pada media online Kompas.com belum memenuhi kaidah 

tersebut, karena masih berbentuk kosakata asal atau asli bahasa asing. Ada beberapa cara kata-kata 

asing terserap ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya adalah karena faktor: a) adopsi, b) adaptasi, 

dan c) asimilasi. Berikut ini adalah klasifikasi dan contoh-contoh yang kata serapan berasal dari 

bahasa asing, 

1. Adopsi 

Proses adopsi dalam penyerapan kata asing dilakukan dengan cara mengambil kata asing tanpa mengubah 

pelafalan maupun penulisan. Dengan kata lain, bunyi maupun penulisannya sama dengan bentuk aslinya.  

Contoh: reshuffle, hamburger, supermarket, try out, balance, defisit dan lain-lain. 

Kata-kata serapan ini lebih sering digunakan masyarakat kita, daripada kata-kata yang ada dalam bahasa 

Indonesia: pembentukan ulang, burger babi, pasar swalayan, uji coba, imbang, kekurangan dan lain-lain. 

2. Adaptasi 

Proses adaptasi adalah proses masuknya kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil 

maknanya saja sedangkan penulisan dan lafalnya diubah dan disesuaikan ke dalam bentuk kaidah bahasa 

Indonesia. 

Contoh: organisasi, fluktuasi, minimal, maksimal, dan lain-lain. 

3. Asimilasi 

Proses asimilasi adalah kata-kata yang merupakan padanan kata dari bahasa asing yang digabungkan dengan 

awalan, akhiran atau kosakata bahasa Indonesia. Artinya, kata serapan dengan cara ini adalah kata-kata asing 

yang sudah berterima (masuk) dalam kosakata bahasa Indonesia. 

Contoh: pebisnis (businessman), bis kota (city bus), mengkonsumsi/dikonsumsi (consume/consumed), dan lain-

lain. 

METODOLOGI 

Pendekatan 

Di era globalisasi, dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita seharusnya 

bisa memanfaatkan situasi dan kondisi demi pemertahanan bahasa Indonesia. Dewasa ini bahasa asing 

lebih sering digunakan daripada bahasa Indonesia hampir di semua sektor kehidupan. Sebagai contoh, 

masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan kata “No Smoking” (Dilarang merokok), “Stop” 

(Berhenti), “Exit” (Keluar), “Open House” (Terbuka untuk umum), “Customer Service” (pelayanan 

pelanggan), dan masih banyak contoh lain yang mengidentifikasikan bahwa masyarakat Indonesia 

lebih menganggap bahasa asing lebih komunikatif dan memiliki nilai lebih tinggi. Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional harus disikapi bersama termasuk dalam pengajarannya. Bahasa Indonesia 

yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Levinson 

(1983:36) mengatakan bahwa ketika merespon konteks secara independent notion (dugaan bebas) 

dengan kompetensi linguistik, nyaris tidak dapat diterima atau dipahami dengan baik. Berdasarkan 

situasi dan kondisi serta contoh-contoh tersebut di atas, maka kajian kali ini menggunakan pendekatan 

Pragmatik dan analisis wacana (discourse analysis).  

Fokus 

Pragmatik menurut Gazdar (dalam Nadar, 2009:5) adalah bidang kajian mengenai deiksis, implikatur, 

presuposisi (pra-anggapan), tindak tutur dan aspek-aspek struktur wacana. (“Pragmatics is the study of 
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deixis (at least in part), implicature, presupposition, speech act and aspects of discourse structure.”). 

Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan 

secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen 

masyarakat. Pendekatan Pragmatik dalam kajian kata serapan (loan words) kali ini dilakukan dengan 

Analisis Wacana (Discourse Analysis). Analisis wacana adalah penggunaan bahasa yang tidak dibatasi 

pada bentuk-bentuk linguistik yang terlepas dari tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi dalam kehidupan 

manusia (Brown, 1983:1), dan menurut Schiffrin (1994:1), analisis wacana adalah upaya menemukan 

konstituen-konstituen (unit-unit linguistik yang lebih kecil) yang memiliki hubungan tertentu antar 

konstituen dalam sejumlah tatanan yang terbatas. Lalu Syamsuddin (1997:11), menyampaikan sim-

pulan dari pendapat beberapa ahli, seperti Schegloff & Scals, Frasser, Searle, Richard dan Halliday, 

bahwa kegiatan analisis wacana adalah:  

1. menganalisis interpretasi pragmatis bahasanya, baik bentuk maupun maksud (form & notion),  

2. menganalisis ketergantungannya, baik pada konteks maupun pengetahuan (context and knowledge),  

3. menganalisis berbagai unsurnya, yang terangkai dalam struktur wacana (connecting structure),  

4. menganalisis wujud bahasanya, dengan lebih jelas melalui situasi yang tepat (appropriate 

situation). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus kajian kata serapan kali ini mengikuti prosedur analisis dengan 

fokus poin-poin tersebut. 

ANALISA 

Secara eksternal para linguis berpendapat bahwa prinsip penggunaan bahasa terwujudkan dalam 

prinsip kognitif yang sangat umum; dan secara internal mereka berpendapat bahwa penjelasan 

linguistik harus melampaui batas antara berbagai macam tingkatan analisis (Saeed 1997:300). 

Menurut Mey (1993: 19), perkembangan ‘sistematika linguistik’ demikian, secara alamiah dapat 

dinilai sebagai suatu contemporary needs (kebutuhan sekarang atau sesaat). Dari segala konsep teori 

yang mendasari kajian ini, grand concept (konsep utama) yang menjadi payung atau naungan teori 

pembahasan dan analisis untuk memahami fenomena sosial dalam penelitian ini, menggunakan 

konsep Retorika, agar data realitas empiri dapat dimaknai dalam cakupan yang lebih luas. 

Analisis data pada kajian kata serapan (loan words) ini, menggunakan langkah-langkah yang 

sesuai dengan tujuan penelitian dan diadopsi dari Miles & Huberman (1992:458): a. Data reduction 

(reduksi data): Seleksi & Identifikasi data; b. Data display (pemaparan data): Transkripsi & 

Interpretasi data; dan c. Data conclusion (penyimpulan data): Verifikasi & Deskripsi data. Data 

reduction pada penelitian ini merupakan proses pra-analisis yang dilakukan sesuai pendapat Miles & 

Huberman (1992:16-17), dengan kegiatan Seleksi data, yakni memilih dan menyederhanakan 

discourse yang mengandung kata serapan pada sumber data dari media online Kompas.com; 

kemudian kegiatan Identifikasi data, yakni mengabstraksi (pemisahan) dan mentransformasi 

(pemaknaan) kata serapan. Metode identifikasi tersebut dilakukan untuk menunjang proses transkripsi 

pada analisis data. Data display dimaksudkan sebagai kegiatan analisis dalam bentuk organisasi dan 

susunan data menjadi informasi bermakna ke arah konklusi data. Yang paling banyak dijumpai dalam 

pemaparan data ini adalah pemaknaan teks dalam bentuk narasi atau transkrip. Dalam hal ini teks 

narasi penuh dengan informasi yang bermakna dan cenderung mewujudkan bentuk laporan yang 

bermutu. Data conclusion adalah proses pemeriksaan (verifikasi) dan uraian (deskripsi) hasil analisis. 

Sejak awal penelitian perlu dipikirkan simpulan dan temuan dari data yang harus dianalisis. Dalam 

kegiatan verifikasi, peneliti menggunakan hasil interpretasi data, untuk lebih mengkaji kunci 

informasi dengan lebih cermat, tujuannya adalah untuk menemukan inti dari berbagai informasi yang 

berhasil dijaring, dan mengarah kepada penemuan titik-titik simpul yang relevan dengan per-

masalahan sejak awal penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian berisi interpretasi data dan temu-

an-temuan baru. Hal ini sesuai dengan pendapat Soenarto (2001:36) bahwa hampir semua penelitian 

kualitatif adalah bersifat deskriptif, agar gejala yang diteliti dapat dipahami dengan jelas dan di-

gambarkan secara komprehensif. Dari kegiatan konklusi atau simpulan tersebut, melalui hasil 

interpretasi dan intertekstualisasi yang telah dilakukan, peneliti mendeskripsikan inti dari berbagai 

data yang telah dianalisis.  

Contoh hasil reduksi data (seleksi dan identifikasi data) teks kata serapan dari sumber data 

Kompas.com: 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

63 

 

- Bakal calon Wali Kota Bandung, Nurul Arifin, mempersiapkan tagline, “Bandung Geulis, Bandung Harmonis. 

Nurul menjelaskan, "Bandung Geulis" (cantik) merepresentasikan kondisi Kota Bandung yang memang punya 

pemandangan cantik serta suasana kota yang nyaman.” 

 oleh: Dendi Ramdhani (Kontributor Bandung), Kompas.com - 21/09/2017, 11:58 WIB 

- Jember Fashion Carnaval juga beberapa kali mengangkat tema terkait fenomena global, seperti bencana alam, 

global warming, hingga isu kaum pengungsi di dunia. Para peserta Jember Fashion Carnaval akan memakai 

dan memamerkan berbagai kostum yang didesain sesuai kebudayaan negara-negara Asia. 

 oleh: Nursita Sari, Kompas.com - 10/10/2017, 19:04 WIB 

- Viral, video siswa MTS tantang gurunya di Purbalingga. 

 oleh: M. Iqbal Fahmi (Kontributor Purwokerto), Kompas.com - 05/02/2018, 16:21 WIB 

- “Saya bilang sama teman-teman tadi malam, paling tidak pak JK bisa jadi kingmaker”, kata Alwi disambut 

tepuk tangan peserta Rapimnas Lembang Sembilan. 

 oleh: Yoga Sukmana, Kompas.com - 26/02/2018, 19:18 WIB 

- Viral, video 2 gadis ABG duel di jalan diduga karena masalah asmara. 

 oleh: Heru Dahnur (Kontributor Pangkalpinang), Kompas.com - 26/02/2018, 23:12 WIB 

- Tak cukup sampai di situ, pengguna juga bisa menambahkan agenda di kalender, mengunggah dan membagi 

dokumen, membuat grup khusus sesuai minat, dan chatting dengan pengguna lain.  

- Ditambah, pertama kali Anda membuat akun MeWe, pengguna mendapatkan storage sebesar 8 GB di fitur My 

Cloud. 

 oleh: Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Kompas.com - 27/03/2018, 11:21 WIB 

- Kehidupan sosial budaya saat ini mengalami banyak masalah seperti memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, 

disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial, serta melemahnya mentalitas positif. 

- Pudarnya ikatan kebangsaan saat ini ditandai dengan menguatnya primordialisme dampak dari kebebasan politik 

yang berlebihan, serta apatisme dan individualisme akibat globalisasi yang mendorong penetrasi budaya 

asing. 

 oleh: Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Kompas.com - 23/06/2009, 18:22 WIB 

Contoh hasil pemaparan data (transkripsi dan interpretasi data) teks kata serapan termasuk klasifikasi 

data: 

Adopsi Adaptasi Asimilasi 

tagline = slogan tema = theme merepresentasikan = 

represents 

global warming = pemanasan global disorientasi = disorientation Didesain  = designed 

viral = populer kohesi = cohesion  

kingmaker = pencetak pemimpin integrasi sosial = social integration  

chatting = mengobrol online mentalitas positif = positive mentality  

storage = penyimpanan primordialisme = primordialism  

 apatisme = apathy  

 individualisme = individualism  

 globalisasi = globalization  

 penetrasi = penetration  

 fenomena global = global phenomena  

Contoh hasil penyimpulan data (verifikasi dan deskripsi data) teks kata serapan termasuk temuan-temuan 

baru: 

Tagline adalah alat pemasaran yang kuat untuk memotivasi pelanggan mendukung sebuah merek. Tagline 

merupakan slogan atau frasa yang dibuat para pengiklan dalam bentuk visual maupun verbal yang meng-

ungkapkan betapa pentingnya manfaat dari produk tertentu. 

Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Suhu rata-

rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun 

terakhir. 

Viral adalah kata sifat yang berhubungan dengan internet yang artinya adalah untuk menggambarkan sesuatu 

yang sangat cepat menjadi populer di kalangan pengguna internet dengan cara mempublikasikan atau mengirim 

e-mail ke orang-orang. Misalnya foto, video atau informasi lainnya. 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

64 

 

King Maker adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang berada di belakang layar yang tugasnya 

menyiapkan para pemimpin melalui berbagai proses pendidikan, dan sekaligus biasanya menjadi tempat 

bertanya dan diskusi sang Pemimpin (Leader) untuk memecahkan berbagai persoalan. 

Chatting adalah suatu feature / program via internet untuk berkomunikasi langsung sesama pemakai internet 

yang sedang online (sama-sama menggunakan internet). Komunikasi bisa berupa teks (text chat) atau suara 

(voice chat). 

Storage adalah penyimpan, tempat penyimpanan, media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah 

oleh komputer. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Teknik 

penyimpanan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu memori internal dan eksternal. 

KESIMPULAN  

Penggunaan bahasa di dunia maya memberikan banyak perubahan bagi bahasa Indonesia, dan bagi 

beberapa pihak hal tersebut disinyalir sebagai kerusakan bahasa tersebut. Konsep-konsep dan istilah 

baru, di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), secara tidak 

langsung juga memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dari hasil kajian yang menggunakan 

pendekatan Pragmatik dan analisis wacana (discourse analysis).di atas, sikap bangsa Indonesia 

membangun identitasnya melalui kaidah bahasa dan karakter budaya lokal yang dapat diterapkan 

dalam kata serapan bahasa Indonesia sudah terbukti dalam proses adaptasi. Di samping proses 

adaptasi, proses asimilasi juga membuktikan upaya pemertahanan atau pemeliharaan bahasa yang di-

lakukan bangsa Indonesia. Pergeseran bahasa yang terjadi dalam bahasa Indonesia nampak pada 

proses adopsi, yang menggunakan kata asing tanpa mengubah pelafalan maupun penulisan. Awal 

mula punahnya suatu bahasa, berawal dari adanya pergeseran bahasa. Penggunaan dwi-bahasa dalam 

suatu masyarakat, pada akhirnya akan terjadi pilihan penggunaan kata yang dominan dan menggeser 

penggunaan kata yang lainnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus disikapi bersama ter-

masuk dalam pengajarannya, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat luas, maupun di sekolah 

dan tempat umum lainnya. Kehadiran pandangan multikulturalisme tidaklah harus berefek negatif. 

Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa 

memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa maupun agama, yang merupakan kekhasan 

suatu bangsa.  
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Universitas Brawijaya Malang 

 

ABSTRAK 

Desa Manduro memiliki kekhasan dalam hal bahasa dan tradisinya. Bahasa Manduro termasuk ke 

dalam wilayah bahasa inclave (pecilan). Tentu hal itu menarik perhatian karena di wilayah Manduro 

di sekeliling penutur berbahasa Jawa. Bahasa Manduro memiliki berbagai variasi bunyi bahasa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk variasi dialek Bahasa Manduro yang 

muncul dalam tuturan masyarakat di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Data 

dalam penelitian ini adalah data tuturan yang diambil dari Daftar Swadesh pada medan makna 

tumbuhan, aktivitas, dan kalimat yang kemudian ditranskripsi fonetis (mentranskrip bahasa lisan ke 

dalam bahasa tulis) utnuk memudahkan analisis. Sumber data adalah masyarakat Desa  Manduro di 

empat daerah pengamatan (DP), yaitu Dusun Gesing, Gowa, Matokan, dan Dander di Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang. Pengumpulan data diambil dengan triangulasi teknik: observasi, angket 

(daftar swadesh) dan indept interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk 

variasi dialek bahasa Manduro di empat dusun, yaitu Gesing, Gowa, Matoan, dan Dander.  Bentuk-

bentuk variasi bahasa tersebut meliputi (1) Pelesapan bunyi, yang terjadi pada posisi awal  (adanya 

pelesapan bunyi /a/ pada leksem  [ab
 
i    ] menjadi [b

 
i    ]); pada posisi tengah (DAPUR dengan 

penyebutan [dɛppϽr], bentuk pelesapan dua bunyi di dalam leksem. Selain itu, pelesapan tersebut 

tidak dipengaruhi oleh letak fonem (IKUT dengan penyebutan [n r ʔah]- [n r ʔ]) [dɛpϽr]); (2) 

Penambahan bunyi terjadi di awal (BATU dengan penyebutan [bə Ͻh] [mbə Ͻh]), tengah (BENAR 

dengan penyebutan [b
h
ənər]-[b

h
əndər]), dan ujung leksem (ANAK TERMUDA  dengan penyebutan 

[buŋsϽ]-[b
h
uŋsϽna]); (3) Penurunan bunyi pada suku kata: (a) Penurunan pada bunyi /i/ menjadi /ɛ/, 

(b) Penurunan pada bunyi /i/ menjadi /e/, (c) Penurunan pada bunyi /i/ menjadi /ə/ dan (4) substitusi 

bunyi, penggantian bentuk bunyi konsonan menjadi bunyi konsonan yang lain (KEPALA dengan 

penyebutan [k
h
uk

h
upər]-[g

h
ug

h
upər].  

 

Kata Kunci: pemetaan dialek, bahasa Manduro, variasi bunyi   

 

PENDAHULUAN  

Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang memiliki kekhasan dalam hal bahasa dan 

tradisinya. Sesuai dengan namanya, Desa Manduro memiliki kemiripan nama dengan Pulau Madura. 

Kemiripan nama tersebut tentunya terdapat korelasi dengan kemiripan bahasa dan budaya setempat. 

Mereka menyebut dirinya dengan Oreng Manduro ‘Orang Manduro’. Secara kebahasaan, bahasa yang 

dipergunakan oleh penduduk setempat sehari-hari adalah bahasa Madura. Dilihat dari modelnya, 

bahasa Manduro termasuk ke dalam wilayah bahasa inclave (pecilan). Tentu hal ini menarik perhatian 

karena wilayah Manduro di sekeliling oleh penutur berbahasa Jawa. Bahasa Madura yang mereka 

gunakan pun sama dengan bahasa Madura dari Pulau Madura. Perbedaan terjadi pada speech level 

(tingkat tutur). “Dalam bahasa Madura yang sudah umum terdapat tiga tingkatan, yakni tingkat tutur 

Enja’ Iya (jenis tingkat tuturan sama dengan ngoko dalam bahasa Jawa, tingkat tutur Èngghi Enten ( 

jenis tingkat tuturan sama dengan krama adya dalam bahasa Jawa, sedangkan yang terakhir tingkatan 

Èngghi Bhunten (jenis tingkat tuturan sama dengan kromo inggil dalam bahasa Jawa.” (Lontar 

Madura, 2011). Pada bahasa Manduro sendiri, penduduk setempat lebih dominan menggunakan 

bahasa Madura pada level Enja’iya ‘ngoko’. Pada jenis kosakata, banyak kosakata yang sudah 

dipengaruhi oleh kosakata setempat, terlebih pada unsur suprasegmental (logat) bahasa. Logat Madura 

seperti hilang dan logat mereka mirip dengan logat Jawa Timuran. 

Desa Manduro terbagi menjadi empat dusun: Dusun Gesing, Gowa, Matokan, dan Dander. 

Secara geografis, Desa Manduro ini terletak di dataran tinggi dan pegunungan kapur dengan tanah 

berkapur dan lempung. Desa ini termasuk desa tertinggal dengan melihat sarana dan prasarana desa 

yang jauh dari standar mutu, termasuk jalan desa, bangunan sekolah, akses kesehatan yang tidak ada, 

akses pendidikan yang hanya tersedia SD, serta kantor administratif pemerintahan desa yang 
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sederhana. Jumlah penduduk desa ini mencapai 3567 jiwa dengan 1120 kepala keluarga (KK) yang 

terbagi ke dalam empat dusun tadi.  

Keempat dusun sebagaimana di uraikan di atas memiliki berbagai bentuk variasi bunyi. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana bentuk-bentuk variasi dialek 

Bahasa Manduro yang muncul dalam tuturan masyarakat di Desa Manduro Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Jawa Timur? 

 

KAJIAN  PUSTAKA 

Kajian Terdahulu 

Penelitian terkait bahasa Manduro telah dilakukan oleh Wahyu Nur Hidayarohmah (2012) berjudul 

Pergeseran Bahasa Madura pada Masyarakat Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang dan Anggola Dewa Permadi (2013) berjudul Deskripsi Konstruksi Sosial dalam Membentuk 

Identitas Simbolik Oreng Manduro, setrta Diana Mayasari (2014) berjudul Konstruksi Tuturan 

Masyarakat Manduro dan Proses Transmisinyadi Desa Manduro, Kacamatan Kabuh, Kabupaten 

Jombang sebagai Pendukung Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Manduro. Dari ketiga penelitian 

tersebut, simpulan yang didapatkan masih terkesan rancu dalam kajian penggunaan bahasa Mandura. 

Oleh karena itu, untuk melengkapi penelitian di atas, peneliti menyarankan ada penelitian tidak hanya 

terkait dengan penelitian struktur bahasa dan pemertahanan bahasa saja, tetapi juga lebih 

komprehensif terkait dengan dialektologinya. Kajian dialektologi tidak hanya menelaah penggunaan 

bahasanya, tetapi dokumentasi dan pemetaan dialek sehingga diketahui tingkat penggunaan, 

pergeseran, dan pemertahanannya. Kajian tersebut dilengkapi dengan kajian sosial dan kebudayaan. 

Hal itu penting untuk menjawab integralitas hasil penelitian sehingga penelitian yang multidisipliner 

akan lebih menghasilkan sesuatu yang sistemik.  

Pemetaan Bahasa 

Pemetaan bahasa mengacu pada prinsip menandai dialek dalam suatu wilayah pakai bahasa yang 

memiliki variasi fonologis dan leksikal. Pemetaan bahasa merupakan perihal penggunaan bahasa yang 

dipetakan untuk mengetahui Daerah Pengamatan (DP) dalam suatu daerah yang memiliki perbedaan.  

Tujuan pemetaan bahasa adalah (1) memperoleh gambaran, baik mengenai daerah pakai bahasa 

maupun persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara bahasa itu, (2) mencari dan menemukan 

hal-hal yang berkenaan dengan biologi kata atau bahasa, sosiologi kata, dan makna kata atau bahasa 

dalam kata itu, dan (3) mencari sejarah benda atau hal yang dilambangkan. 

Pada penelitian ini, pemetaan bahasa dilakukan di Desan Manduro di keempat dusun guna 

memetakan wilayah mana yang dialeknya orisinil dan yang sudah terjadi kontak dengan bahasa Jawa 

atau Bahasa Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Data dalam penelitian ini adalah data tuturan yang diambil dari Daftar Swadesh pada medan makna 

tumbuhan, aktivitas, dan kalimat yang kemudian ditranskripsi fonetis (mentranskrip bahasa lisan ke 

dalam bahasa tulis) untuk memudahkan analisis. Sumber data adalah masyarakat Desa Manduro di 

empat daerah pengamatan (DP), yaitu Dusun Gesing, Gowa, Matokan, dan Dander di Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang. Pengumpulan data diambil dengan triangulasi teknik: observasi, angket 

(daftar Swadesh) dan indepth interview. 

Responden dibedakan menjadi dua, yaitu dewasa dan anak-anak yang memenuhi kriteria 

(purposive sampling) sebagai berikut. 

Kriteria responden dewasa: 

1) berjenis kelamin laki-laki atau wanita; 

2) usia di atas 40 tahun (tidak pikun) 

3) penduduk asli yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tinggal di daerah 

pengamatan; 

4) pendidikan relatif  rendah; diutamakan tidak berpendidikan; 

5) status sosial menengah ke bawah dengan harapan mobilitas rendah; 

6) dapat berbahasa Indonesia, minimal pasif; 

7) sehat rohani dan jasmani dalam arti tidak cacat organ bicaranya.   

8) syarat tersebut harus dipenuhi oleh informan dari keempat DP.  
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Kriteria responden anak-anak: 

1) berjenis kelamin laki-laki atau wanita; 

2) usia di atas 10-15 tahun  

3) penduduk asli yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tinggal di daerah 

pengamatan; 

4) pendidikan relatif  rendah; diutamakan tidak berpendidikan; 

5) status sosial menengah ke bawah dengan harapan mobilitas rendah; 

6) dapat berbahasa Indonesia, minimal pasif; 

7) sehat rohani dan jasmani dalam arti tidak cacat organ bicaranya.   

Atas dasar kriteria di atas, peneliti mengambil responden sebanyak seratus responden untuk empat 

dusun di Desa Manduro.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk variasi dialek bahasa Manduro di empat 

dusun, yaitu Gesing, Gowa, Matoan, dan Dander.  Bentuk-bentuk variasi bahasa tersebut meliputi: 

Pelesapan Bunyi 

Pelesapan bunyi merupakan hilangnya suatu bunyi di dalam leksem. Pelesapan bunyi dibagi menjadi 

empat bagian, yakni a) aferesis, b) sinkope, c) apokope dan d) haplologi. Berikut ini penjelasan 

mengenai jenis-jenis pelesapan bunyi yang terdapat pada perbandingan DP1 : DP2  

(1) Aferesis merupakan pelesapan bunyi pada posisi awal kata. Berikut contoh aferesis yang muncul 

pada   perbandingan DP 1 : DP 2.  (597) MENGHITUNG dengan [ab
 
i    ]  [b

 
i    ] 

Gloss (643) menjelaskan adanya pelesapan bunyi /a/ pada leksem  [ab
 
i    ] menjadi [b

 
i    ]. 

Pelepasan tersebut terjadi diakibatkan oleh perubahan bunyi vokal depan rendah berubah menjadi 

bunyi bilabial plosive. Pada perbandingan DP1 : DP2 aferesis muncul dengan jumlah 2 leksem 

yaitu gloss (187) dan (597). 

(2) Sinkope merupakan pelesapan bunyi yang terletak di tengah leksem. Berikut contoh sinkope yang 

muncul pada perbandingan DP 1 : DP 2. 

(388) DAPUR dengan penyebutan [dɛppϽr]    [dɛpϽr]  

Gloss (3) menjelaskan adanya pelesapan bunyi /p/ pada leksem [dɛppϽr] pada DP1. Pelesapan 

tersebut terjadi ketika fonem /p/ yang termasuk bunyi bilabial plosive berubah menjadi vokal 

belakang sedang. Pada perbandingan DP1 : DP2, sinkope muncul dengan jumlah 3 leksem yaitu 

gloss (8), (20) dan (388). 

(3)  Haplologi termasuk ke dalam bentuk pelesapan dua bunyi di dalam leksem. Selain itu, Pelesapan  

tersebut tidak dipengaruhi oleh letak fonem. Berikut contoh haplologi yang muncul pada 

perbandingan DP 1 : DP 2. 

(553) IKUT dengan penyebutan [n r ʔah]    [n r ʔ] 

Berdasarkan gloss di atas, pelesapan bunyi diakibatkan oleh berkurangnya jumlah suku kata awal 

pada DP1. Perubahan tersebut terjadi ketika fonem /ah/ yang termasuk bunyi vokal depan rendah 

terbuka berubah menjadi bunyi glotal. Pada perbandingan DP1 : DP2, haplologi muncul dengan 

jumlah 6 leksem yaitu gloss (310), (313), (482), (553), (601) dan (658). 

Penambahan Bunyi  

Penambahan bunyi dibedakan menjadi tiga macam yaitu a) protesis, b) epentesis dan c) paragog. 

Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis penambahan bunyi yang terdapat pada perbandingan DP1 

: DP2 

(1) Protesis merupakan penambahan bunyi yang terletak di awal leksem. Berikut data yang termasuk 

dalam protesis. 

(344) BATU dengan penyebutan [bə Ͻh]    [mbə Ͻh] 

Terdapat penambahan fonem /m/  pada leksem [mbə Ͻh] di DP2, dimana fonem /b/ pada DP1 

termasuk bunyi bilabial plosive berubah fonem /m/ yang termasuk bilabial nasal.  

Epentesis merupakan penambahan bentuk bunyi yang terletak di tengah leksem. Berikut contoh data 

yang termasuk dalam jenis epetensis. 

(636) BENAR dengan penyebutan [b
h
ənər]   [b

h
əndər] 
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Berdasarkan data yang ditemukan di atas, jenis penambahan bunyi berupa epentesis terdapat pada 

perbandingan DP1 : DP2 yaitu sejumlah satu gloss. Pada penyebutan di atas terjadi penambahan 

fonem /D/ pada DP2 yang termasuk ke dalam bunyi alveolar. 

Paragog merupakan penambahan bunyi yang terletak di ujung leksem. . Berikut contoh data yang 

termasuk dalam jenis paragog. 

(160) ANAK TERMUDA  dengan penyebutan [buŋsϽ]    [b
h
uŋsϽna]. 

Pada analisis di atas, terjadi penambahan bunyi akhiran /na/ pada DP2. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya penambahan jumlah suku kata yang awalnya dua suku kata menjadi tiga suku kata.  

Penurunan Bunyi pada Suku Kata 

Penurunan pada bunyi /i/ menjadi /ɛ/ 

(147) PANGGILAN UNTUK GADIS KECIL dengan penyebutan  

    [Biŋ]    [B
h
ɛŋ] 

Pada gloss (1147), terjadi penurunan fonem /i/ yang termasuk bunyi vokal depan tinggi berubah 

menjadi vokal /ɛ/ yang termasuk bunyi vokal depan sedang.  

 

Penurunan pada bunyi /i/ menjadi /e/ 

(272) JERAMI dengan penyebutan [dʰramian]   [dʰramean] 

Pada gloss (1147), terjadi penurunan fonem /i/ yang termasuk bunyi vokal depan tinggi berubah 

menjadi vokal /e/ yang termasuk bunyi vokal depan sedang.  

 

Penurunan pada bunyi /i/ menjadi /ə/ 

(618) PENDEK dengan penyebutan [pinndiʔ]   [pənndəʔ] 

Pada gloss (618), terjadi penurunan fonem /i/ yang termasuk bunyi vokal depan tinggi berubah 

menjadi vokal /ə/ yang termasuk bunyi vokal tengah sedang.  

Substitusi Bunyi  

Substitusi bunyi merupakan penggantian bentuk bunyi konsonan menjadi bunyi konsonan yang lain. 

Berikut ini, data yang termasuk pada analisis substitusi 

(216) KEPALA dengan penyebutan [k
h
uk

h
upər]               [g

h
ug

h
upər] 

Pada contoh di atas, jenis substitusi bunyi yang muncul pada perbandingan DP1 : DP2 terjadi ketika 

fonem /k/ berubah menjadi fonem /g/ namun keduanya termasuk ke dalam bentuk bunyi velar. Pada 

perbandingan ini, substitusi muncul sejulah 7 gloss meliputi gloss (2), (216), (446), (506), (533), 

(603), dan (624). 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bahasa Manduro memiliki 

empat bentuk variasi bunyi. Keempat bentuk variasi bunyi tersebut adalah (1) pelesapan bunyi, 

meliputi aferesis, singkope, dan haplologi (2) penambahan bunyi, meliputi protesis, apentesis, dan 

paragog, (3) penurunan bunyi pada suku kata, meliputi penurunan pada bunyi /i/ menjadi /ɛ/, 

penurunan pada bunyi /i/ menjadi /e/, penurunan pada bunyi /i/ menjadi /ə/, dan (4) substitusi bunyi, 

yaitu penggantian bentuk bunyi konsonan menjadi konsonan yang lain. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesalahan penggunaan preposisi di dan prefiks di-oleh 

guru Bahasa Indonesia SMP di Bekasi, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggunakan teknik pengambilan data 

melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap hasil tes UKBI Seksi 

IV Menulis 59 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh 

responden. Kesalahan tersebut terjadi ketika responden menuliskan, misalnya kata di lihat dan di jual 

yang seharusya ditulis dilihat dan dijual karena di- berfungsi sebagai prefiks. Sementara itu, penulisan  

dilingkungan dan disekitar juga mengalami kesalahan karena pada kedua kata tersebut di berfungsi 

sebagai preposisi yang seharusnya ditulis terpisah. Dilihat dari hasil UKBI, responden rata-rata 

termasuk kategori Madya (baik). Dapat diasumsikan bahwa kesalahan yang terjadi dilatarbelakangi 

oleh beberapa alasan, misalnya (1) responden mengalami tekanan saat mengikuti tes, (2) responden 

ragu menentukan penggunaan di sebagai prefiks atau sebagai preposisi, (3) responden lupa kaidah. 

Itulah fenomena yang ditemui dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan 

perlunya kegiatan penyegaran tentang penggunaan preposisi di dan prefiks di- bagi guru Bahasa 

Indonesia SMP di Bekasi, Jawa Barat. 

Kata kunci: kesalahan berbahasa, UKBI, preposisi, prefiks 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi 

pendidik.  Sehubungan dengan hal tersebut, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan 

salah satu cara yang  dapat menunjukkan kualifikasi akademik guru, terutama guru Bahasa Indonesia. 

Keterampilan menulis guru adalah syarat mutlak bagi semua guru agar bisa meraih pangkat 

berkelanjutan. Kegiatan menulis ini adalah kegiatan  menulis karya ilmiah. Bahasa yang digunakan 

dalam menulis karya ilmiah adalah bahasa ilmiah, yaitu yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan 

bahasa yang berlaku. Hal ini untuk mengurangi perbedaan persepsi antara penulis dan pembaca yang 

akan menyebabkan miskomunikasi antara penulis dan pembaca (Wedayanthi dkk, 2014). Untuk itulah 

dibutuhkan kaidah penulisan seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 

Ketika seseorang menjadi guru Bahasa Indonesia, ia harus memiliki kemahiran berbahasa 

yang akan ditularkan kepada anak didiknya. Salah satu kemahiran berbahasa yang harus dikuasai guru 

Bahasa Indonesia adalah kemampuan menulis, di antaranya adalah penerapan pengunaan ejaan. 

Parameter yang dapat mengukur dan mengetahui kemahiran menulis guru adalah Seksi IV atau Seksi 

Menulis UKBI. 

Nilai Seksi Menulis guru Bahasa Indonesia digunakan untuk menentukan nilai akhir UKBI 

dan untuk menentukan predikat UKBI.   Predikat Sangat Unggul, Unggul, dan Madya yang diperoleh 

peserta UKBI yang berprofesi sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP adalah sudah cukup baik. 

Namun, masih terdapat kesalahan penggunaan preposisi di dan prefik di- pada hasil kerja Seksi IV 

Menulis. 

Menurut Tarigan, dalam menyikapi kesalahan berbahasa diperlukan pemahaman bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa yang harus dikoreksi. Bentuk-bentuk seperti itu terdapat dalam 

kesalahahan-kesalahan yang mengakibatkan salah paham, yaitu yang mengakibatkan timbulnya 

reaksi-reaksi yang tidak menguntungkan dan merupakan kesalahan-kesalahan yang paling umum 

terjadi (Tarigan, 2011:322). 
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Oleh karena itulah, perlu diketahui bagaimana kesalahan penggunaan preposisi di dan prefiks 

di- oleh guru Bahasa Indonesia SMP di Bekasi, Jawa Barat pada UKBI Seksi IV Menulis. Penelitian 

ini bertujuan untuk menemukan kesalahan penggunaan preposisi di dan prefiks di- oleh guru Bahasa 

Indonesia SMP di Bekasi, Jawa Barat pada UKBI Seksi IV Menulis. 

 

METODOLOGI 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan 

adalah hasil tes Seksi IV Menulis guru  Bahasa Indonesia SMP di Bekasi, Jawa Barat yang 

dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 di Bekasi dengan peserta sebanyak 59 orang. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari makalah Atikah Solihah diketahui bahwa Jawa Barat adalah wilayah yang 

menduduki peringkat kedua jumlah terbanyak peserta UKBI-nya se-Indonesia sejak 2005 sampai 

dengan 2014 (Solihah, 2014). Dengan data itu sebenarnya dapat diduga bahwa telah banyak guru 

yang menguasai kemahiran menulis.  Di sisi lain, diketahui bahwa guru di Bekasi tinggal berdekatan 

dengan wilayah DKI Jakarta yang warganya sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dialek 

Jakarta sebagai bahasa ibunya. Oleh karena itu, diasumsikan penggunaan bahasa Indonesianya, 

apalagi bagi seorang guru bahasa Indonesia, cukup baik.  

 

ANALISIS 

Pit. S. Corder membedakan dua macam kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan berbahasa yang terjadi 

tidak secara sistematis dalam tutur seseorang dan kesalahan berbahasa yang terjadi secara sistematis 

pada tutur seseorang yang belajar bahasa. Dalam konsep Noam Chomsky, ada kesalahan yang 

disebabkan fakta performance dan ada pula kesalahan karena faktor competence (Parera, 1997: 143) 

 Sementara itu, Corder memberi konsep mistake dan error. Mistake adalah penyimpangan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor performance seperti keterbatasan ingatan, mengeja dalam lafal, tekanan 

emosional, dan sebagainya. Kesalahan seperti ini mudah diperbaiki jika penutur atau pembicara 

diingatkan. Sedangkan error adalah penyimpangan-penyimpangan yang sistematis dan konsisten dan 

menjadi ciri khas berbahasa siswa yang belajar bahasa pada tingkat tertentu (Parera, 1997:143).  

Dalam laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diketahui bahwa UKBI adalah Uji 

Kemahiran Berbahasa Indonesia.UKBI termasuk jenis tes kemahiran (proficiency test) untuk tujuan 

umum (general purposes). Sebagai sebuah tes kemahiran, UKBI mengacu pada situasi penggunaan 

bahasa pada masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh peserta uji. Dalam pengembangan 

UKBI, ancangan tes yang diterapkan adalah pengukuran beracuan kriteria (criterion-referenced 

measurement). Kriteria yang diacu oleh UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan 

nyata penutur bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata tersebut dikelompokkan 

ke dalam beberapa ranah komunikasi yang merujuk pada ranah kecakapan hidup umum, yaitu ranah 

kesintasan dan ranah kemasyarakatan serta ranah kecakapan hidup khusus, yaitu ranah keprofesian 

dan ranah keilmiahan  (http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ukbi/v2/index.php). 

Materi-materi itu meliputi penggunaan bahasa Indonesia lisan dan tulis dalam ranah-ranah 

komunikasi. Dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan, UKBI mengukur keterampilan reseptif 

peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam 

kegiatan berbicara. Dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis, UKBI mengukur keterampilan reseptif 

peserta uji dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan 

menulis. Selain menekankan pengukuran terhadap empat keterampilan berbahasa tersebut, UKBI juga 

mengukur pengetahuan peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia 

(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ukbi/v2/index.php). 

Seksi IV Menulis adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran penutur bahasa 

Indonesia dalam menyampaikan gagasan secara tertulis dengan teknik terbimbing. Pada setiap soal 

menulis terdapat kalimat penjolok dan gambar, diagram, atau tabel yang mendukung informasi yang 

terdapat di dalam kalimat penjolok. Peserta uji diminta menguraikan dan mengembangkan kalimat 

penjolok serta gambar yang terdapat di dalam soal secara tertulis dalam jumlah 200 kata dalam waktu 

tiga puluh menit (http://ukbi.kemdikbud.go.id/materi.php).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V versi luring disebutkan bahwa preposisi atau 

kata depan adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina, misalnya dari, dengan, di, dan ke. 

Menurut Chaer, kata depan di digunakan dengan aturan: (1) untuk menyatakan ‘tempat berada’ 

digunakan di muka kata benda yang menyatakan tempat. Contoh: Kami belajar di perpustakaan. (2) 

http://ukbi.kemdikbud.go.id/materi.php
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untuk menyatakan aspek ‘diam’ atau ‘berhenti’ kata depan di digunakan di muka keterangan tempat 

pada suatu kalimat. Contoh: Kami sedang beristirahat di pulau Bali (Chaer, 2000:122—123).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V versi luring disebutkan bahwa prefiks atau 

awalan adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. 

Chaer mengatakan bahwa awalan di- tidak mempunyai variasi bentuk. Sebagai awalan, di- dilafalkan 

dan ditulis serangkai dengan kata yang diimbuhinya. Fungsi awalan di- adalah pembentuk kata kerja 

pasif. Oleh karena itu, makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya merupakan kebalikan dari 

makna kata kerja aktif transitif, yakni kata kerja berawalan me- yang transitif. Contoh: membaca [kata 

kerja aktif transitif berawalan me-] menjadi dibaca [kata kerja pasif berawalan di-] (Chaer, 

2000:244—245). 

 Diketahui bahwa dari 59 responden ada 2 orang atau 3,38 persen berpredikat Sangat Unggul, 19 

orang atau 32,20 persen berpredikat Unggul, 35 orang atau 39,32 persen berpredikat Madya, dan 3 

orang atau 5,10 persen berpredikat Semenjana. 

 Dari data itu diketahui jumlah predikat terbanyak adalah Madya, yaitu 39,32 persen. Predikat 

ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan 

bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan mampu 

berkomunikasi untuk keperluan sintas dan kemasyarakatan dengan baik, tetapi masih mengalami 

kendala dalam hal keprofesian yang kompleks (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:11).  

 Dalam buku pedoman itu disebutkan pula bahwa peserta uji yang berpredikat Madya memiliki 

pemahaman yang baik terhadap kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sosial. Hal itu berbeda 

dengan peserta uji yang memiliki predikat Sangat Unggul dan Unggul. Mereka memiliki pemahaman 

kaidah bahasa Indonesia yang cukup baik untuk kepentingan keprofesian dan keilmiahan. Sementara 

itu, peserta uji yang berpredikat Semenjana memiliki pemahaman kaidah bahasa Indonesia untuk 

keperluan sosial, sekalipun sesekali masih mengalami kendala (Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:8--12).  

 Dari 19 responden yang berpredikat Unggul terdapat 8 orang yang melakukan kesalahan, dari 

35 responden yang berpredikat Madya terdapat 22 orang yang melakukan kesalahan, dan  dari 3 

responden yang berpredikat Semenjana, terdapat 3 orang yang melakukan kesalahan. 

 Dari tabel itu juga diketahui jumlah responden yang melakukan kesalahan penggunaan di- 

sebagai prefiks sebanyak 16 orang dan jumlah responden yang melakukan kesalahan penggunaan di 

sebagai preposisi sebanyak 22 orang. Sementara itu, jumlah kata pada kesalahan penggunaan di- 

sebagai prefiks sebanyak 41 kata dan jumlah kata kesalahan penggunaan di- sebagai preposisi  

sebanyak 50 kata. 

 Berdasarkan kaidah yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan 

kata berimbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya (Panitia Pengembangan Pedoman Bahasa 

Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2016: 16). Hal itu sejalan dengan contoh yang 

terdapat dalam buku Berbahasa Indonesialah dengan Benar, bentuk tidak baku dicontohkan kata di 

suruh dan di lebur. Sedangkan bentuk bakunya dicontohkan dengan kata disuruh dan dilebur (Arifin, 

1987:87). 

Tabel 1 Contoh Kesalahan Penggunaan di- sebagai Prefiks yang Terdapat pada Tes Menulis Guru 

Kesalahan Penggunaan di- sebagai Prefiks Pembetulan 

di kelilingi dikelilingi 

di kembangkan, di perberat, di pasarkan dikembangkan, diperberat, dipasarkan 

di maksud dimaksud 

di lirik dilirik 

di dapat, di sediakan didapat, disediakan 

Sementara itu, kaidah penulisan kata depan atau preposisi terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa kata depan di ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. Misalnya: Di mana dia sekarang? (Panitia Pengembangan Pedoman Bahasa Indonesia, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2016: 25). Hal itu dinyatakan pula oleh Junaiyah 

Matanggui dan E. Zaenal Arifin bahwa kata depan di sering dituliskan serangkai dengan kata yang 

mengikutinya, seperti dimana, diantara, diatas, dibawah. Menurut Matanggui, yang betul ialah kata 
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depan harus ditulis terpisah dari kata benda yang mengikutinya dan kata benda lokatif yang 

mengikutinya (Matanggui, 2015:26). 

Tabel 2 Contoh Kesalahan Penggunaan di sebagai Preposisi yang Terdapat pada Tes Menulis Guru 

Kesalahan Penggunaan di sebagai Preposisi Pembetulan 

diantaranya di antaranya 

didalam, diatas di dalam, di atas 

diindonesia, dimasyarakat  di Indonesia, di masyarakat 

diantaranya di antaranya 

Nanik Setyawati menyatakan bahwa penyebab seseorang dapat salah berbahasa di antaranya adalah 

kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Misalnya, kesalahan 

generalisasi, aplikasi kaidah bahasa secara tidak sempurna, dan kegagalan mempelajari kondisi-

kondisi penerapan kaidah bahasa (Setyawati, 2010:15—16). 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa perolehan nilai guru Bahasa Indonesia pada hasil UKBI 

yang berpredikat Unggul dan Madya masih ditemui kesalahan penulisan di- sebagai prefiks dan di 

sebagai preposisi. Padahal, predikat Unggul dan Madya disebut memiliki pemahaman yang baik 

terhadap kaidah bahasa Indonesia. Diasumsikan bahwa sebagian besar kesalahan yang dilakukan oleh 

guru disebabkan mereka belum memahami kaidah penulisan di- sebagai prefiks dan di sebagai 

preposisi dengan benar. Kesalahan yang dilakukan oleh responden akibat  mengalami tekanan saat 

mengikuti tes, responden dinilai bersikap ragu dalam menentukan penggunaan di- sebagai prefiks atau 

di sebagai preposisi, dan responden dinilai juga melupakan kaidah penulisan di- sebagai prefiks dan di 

sebagai preposisi. Selain itu, mereka dinilai kurang teliti, tidak disiplin, tidak peduli, terpengaruh 

tulisan dalam media sosial, terbiasa menggunakan kaidah yang salah, dan kurang berlatih. Oleh 

karena itu, masih perlu diberikan kegiatan penyegaran tentang penggunaan preposisi di dan prefiks di- 

bagi guru Bahasa Indonesia SMP di Bekasi, Jawa Barat. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengklasifikasikan penyimpangan membaca kosa kata dasar bahasa 

Indonesia pada penderita disleksia yang ada di kota Medan dan (2) mengklasifikasi penyimpangan 

psikokognitif pada membaca kosa kata dasar bahasa Indonesia pada Penderita disleksia  di kota 

Medan. Penelitian ini menggunakan teori gangguan berbahasa dan teori keterampilanberbahasa 

khususnya membaca efektif. Secara teoretis penelitian ini menjelaskan ada intervensi dan kemampuan 

yang menyangkut ingatan, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang sangat berpegaruh ke dalam jiwa 

manusia ketika bertutur. Ketika seseorang membicarakan masalah kognitif dalam hal ini kognitif 

berbahasa, maka seseorang  tersebut tidak akan dapat menghindari dari campur tangan faktor genetik 

yang mempengaruhi kognitif seseorang (Cummings, 2010: 25; Shadock and Shadoch, 2010: 124). 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode cakap dan metode simak. Teknik 

dasar digunakan dengan menggunakan teknik sadap, yakni menyadap pembicaraan disleksia (DS) 

(diambil dari SLB di Kota Medan). Dalam teknik lanjutan digunakan beberapa teknik, yakni teknik 

simak libat cakap (teknik SLC), teknik simak bebas libat cakap (teknik SBLC), teknik rekam, dan 

teknik catat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode padan dengan teknik 

dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dengan daya pilah keterampilan membaca efektif. Penelitian ini 

akan memilah-milah penyimpangan kosa kata dasar bahasa Indonesia dan penyimpangan pragmatik 

oleh penderita disleksia. Teknik lanjutnya adalah  HBS  tuturan orang normal dan  tuturan penderita 

disleksia. Simpulan yang dapat dideskripsikan adalah (1) penyimpangan kosa kata dasar Swadesh 

dalam bahasa Indonesia pada penderita disleksia (2) Gangguan psikokognitif penderita disleksia di 

SLB kota Medan dalam bentuk penyimpangan persepsi, ingatan, pikiran, dan emosi, situasi, dan 

konteks tuturan bahasa Indonesia. Penderita disleksia dalam penelitian ini tidak mampu menempatkan 

hasil bacaannya dalam situasi dan konteks keterampilan membaca efektif. 

Kata Kunci: Penyimpangan membaca, bahasa Indonesia, penderita disleksia, kota Medan    

PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak usia 8-10 tahun tidak dapat membaca, kesulitan 

belajar, dan sering dimarahi oleh orang tuanya. Anak ini sering dihardik oleh ibunya dengan  

mengatakan “dasar bodoh, nggak bisa dibanggakan, tolol, sudah dua tahun tidak naik kelas”. 

Peristiwa ini sangat tragis dan menyentuh naluri peneliti sebagai seorang  ibu melihat seorang ibu 

menghardik anak kandungnya sendiri dengan perekataan “bodoh dan tolol”. Peneliti sangat yakin 

bahwa perkataan seorang ibu itu adalah “doa”, dan tidak boleh diteruskan. Perilaku seorang ibu ini 

harus ditukar dengan prilaku kasih sayang terhadap anak kandungnya dengan memberikan informasi 

berharga bahwa anaknya adalah anak yang memerlukan kasih sayang dan diterapi membaca dan 

menulis secara dini.   

Ibu   : kau baca dulu ini “ balon”, “besar”, “pasar”.  

PENDIS: [payol], [data], [patal] 

Ibu    : bodoh kau.... tolol kau....enggak bisa aku banggakan.... udah dua tahun kau tinggal  

                 kelas ya.... kalau tahun ini kau tidak naik lagi, kumasukkan WC kau biar kau  

                 mencium kotoran aja agar otak kau bagus, ngerti kau..??? 

PENDIS : diam saja dan menganggukkan kepala tanpa ekspresi sambil mengulang membaca kosa dasar 

Swadesh   : [payol], [data], [patal] 

Anak yang tidak dapat membaca di  atas, setelah diselidiki ternyata anak tersebut tidak hanya 

tidak dapat membaca, tetapi juga tidak dapat menulis. Yang paling aneh bahwa anak tersebut 

membaca terbalik, seperti untuk membaca balon dibaca payol. Besar dibaca data, pasar dibaca paga. 
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Demikian juga terjadi ketika disuruh menulis. Penyimpangan membaca dan menulis ini berakibat 

terjadinya gangguan belajar, anak menjadi uring-uringan pergi ke sekolah, malas dan mengganggu 

temannya di kelas. Penyimpangan ini dikenal dengan sebutan penderita disleksia (PENDIS).  

 Selama ini kita mengetahui bahwa gangguan membaca dan menulis dapat dialami oleh anak 

yang berkemampuan rendah saja, tetapi ternyata gangguan belajar dialami oleh anak berkemampuan 

tinggi. Hal ini terjadi pada PENDIS2, bahwa ketika ibu membacakan soal berhitung secara lisan, 

penjumlahan itu benar, seperti 73 x 85 = 6205, tetapi tanpa dibacakan ibunya, PENDIS2 nmelakukan 

penjumlahan yang salah 18 x 32 = 576. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh anak yang 

berkemampuan rata–rata (normal) yang disebabkan oleh faktor–faktor tertentu dan menghambat 

tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. Penyimpangan membaca dan menulis yang 

dialami oleh penderita disleksia dapat ditandai dengan hambatan–hambatan tertentu untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal. 

Disleksia berasal dari kata Yunani yaitu “dys” yang berarti kesulitan dan “leksia” yang berarti 

kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan dalam mengolah kata-kata. Disleksia 

merupakan kelainan dengan dasar kelainan neuropsikologis dan ditandai dengan kesulitan dalam 

mengenali kata dengan tepat atau akurat dalam pengejaan dan dalam kemampuan mengodekan 

simbol-simbol bahasa. Terdapat dua macam disleksia, yaitu developmental dyslexia dan acquired 

dyslexia. 

Developmental Dyslexia merupakan bawaan sejak lahir dan karena faktor genetis atau 

keturunan, penyandang disleksia akan membawa kelainan ini seumur hidupnya atau tidak dapat 

disembuhkan. Tidak hanya mengalami kesulitan membaca, mereka juga mengalami hambatan  

mengeja, menulis, dan beberapa aspek bahasa yang lain. Walaupun demikian, anak-anak penyandang 

disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Dengan penanganan 

khusus, hambatan yang mereka alami bisa diminimalkan. Acquired dyslexia dapat terjadi karena ada 

gangguan atau perubahan cara otak kiri membaca. 

Sejumlah ahli juga mendefinisikan disleksia sebagai suatu kondisi pemrosesan input atau 

informasi yang berbeda (dari anak normal) yang sering kali ditandai dengan kesulitan dalam membaca 

yang dapat memengaruhi area kognisi, seperti daya ingat, kecepatan pemrosesan input, kemampuan 

pengaturan waktu, aspek koordinasi, dan pengendalian gerak. Dapat juga terjadi kesulitan visual dan 

fonologis, dan biasanya terdapat perbedaan kemampuan di berbagai aspek perkembangan (Bender, 

2005: 25).  

Disleksia adalah ketidakmampuan membaca yang terutama mengenai dasar berbahasa 

tertentu, yang mempengaruhi kemampuan mempelajari kata-kata dan menyusun kata-kata meskipun 

anak memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, motivasi dan kesempatan pendidikan 

yang cukup serta penglihatan dan pendengaran yang normal. 

Disleksia biasanya terjadi pada anak-anak dengan daya penglihatan dan kecerdasan yang 

normal. Anak-anak dengan dyslexia biasanya dapat berbicara dengan normal, tetapi memiliki 

kesulitan dalam menginterpretasikan spoken language dan tulisan. Disleksia cenderung diturunkan 

dan lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki. Disleksia terutama disebabkan oleh kelainan otak 

yang mempengaruhi proses pengolahan bunyi dan bahasa yang diucapkan. Kelainan ini merupakan 

kelainan bawaan, yang bisa mempengaruhi penguraian kata serta gangguan mengeja dan menulis 

(http://www. dyslexia-indonesia.org). 

Peristiwa berbahasa di atas sangat memperihatinkan yang dialami oleh anak-anak penderita 

disleksia. Kata-kata dibaca terbalik-balik, susunan kata-katanya tidak tersusun secara sistematis, cara 

membaca ada berada pada level paling bawah dan tidak sesuai dengan usia anak,  anak juga terganggu 

pendengarannya, sehingga terganggu proses berbahasa dan pemahaman berbahasa, memahami 

instruksi yang sangat sederhana sekali pun terganggu apalagi mengikuti instruksi lebih dari satu dalam 

waktu yang bersamaan, penglihatan dan pendengaran juga terganggu, sehingga tidak dapat 

membedakan dan mencari persamaan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya, tidak dapat 

mengeja dan tidak dapat mempelajari bahasa asing. 

Peneliti terpanggil untuk memperhatikan mereka dalam bentuk perbaikan membaca dan 

menulis. Ketidakmampuan yang telah diuraikan di atas akan diupayakan perbaikannya dan akan 

mempersiapkan model strategis membaca dan menulis secara baik. 

Banyak peneliti dan pemerintah hanya melihat serta memperhatikan anak-anak normal.  

Anak-anak tidak normal ini terpinggirkan oleh segalanya ditambah lagi banyak sekali para orangtua 

http://www.dyslexia-indonesia.org/
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yang memiliki anak disleksia ini selalu  mengancam, menghardik dan mencacimaki anak disleksia ini. 

Anak disleksia ini harus dibina dan penyimpangan-penyimpangan membaca dan menulis penderita 

disleksia ini harus dilakukan penatalaksanaannya . Jika diketahui lebih awal anak akan ditangani lebih 

cepat dan terkontrol dengan baik. Perkembangan fisik dan psikis anak mestinya berjalan seimbang 

dan perhatian yang harus diberikan juga harus seimbang, termasuk di dalamnya bahasa. Bahasa 

sebagai alat komunikasi bagi setiap orang haruslah dimiliki dan dikuasai dengan baik agar dapat 

memperoleh  ilmu pengetahuan, pemahaman budaya, pemahaman akan keinginan, cita-cita dan hasrat 

untuk bersosialisasi antar sesama. Jika terjadi ketidakseimbangan pada seseorang, pasti terjadi 

gangguan. 

 

ANCANGAN TEORI 

Neuropsikolinguistik memanfaatkan data-data klinis yang ditemukan untuk mengungkapkan 

mekanisme fisiologi dan neurofisiologi yang mendasari gangguan berbahasa/ gangguan pertuturan 

(language disorders) dan mekanisme ini telah menyediakan sebuah metode untuk mengkaji struktur 

internal bahasa dan ucapan serta mekanisme cerebrum yang membawahinya (Luria, 1967, 1975). 

Gangguan bahasa lisan dan bahasa tulisan yang disebabkan oleh keretakan korteks otak telah 

menimbulkan masalah-masalah yang harus ditanggulangi oleh neurolinguistik dan neuro-

psikolinguistik. Kolaborasi yang intensif di antara kedua disiplin ini telah berhasil meneliti masalah-

masalah afasia tertentu dengan cara menghubungkannya dengan kerangka linguistik yang berkaitan. 

Selain itu kolaborasi ini telah mencoba menghubungkan bukti-bukti fisiologi langsung untuk 

menentukan lokalisasi fungsi-fungsi bahasa yang diperoleh secara eksperimen dari otak yang 

berfungsi secara normal. Penemuan neuropsikolinguistik ini telah menyumbangkan pengetahuan 

mengenai hakekat fenomena  afasia dan pengetahuan bahasa yang implisit seperti yang dideskripsikan 

oleh ahli-ahli linguistik tatabahasa generatif (TG) (Weigl dan Bierwisch, 2007). Pengetahuan ini telah 

mengindikasikan sesuatu mengenai realitas psikologi dari asumsi-asumsi linguistik yang dapat 

mewujudkan gramatika bahasa tertentu.      

Gejala Disleksia 
Menurut Benton (2007: 9) mengatakan bahwa gejala disleksia mungkin sulit disadari sebelum anak 

masuk sekolah, tetapi beberapa gejala awal dapat mengidentifikasi masalah tersebut, seperti 

penyimpangan mempersepsi tuturan orang lain yang disampaikan pada penderita, penyimpangan pada 

penglihatan ketika melihat gambar yang ada di sekitar penderita, penyimpangan pendengaran 

terhadap nyanyian yang diperdengarkan pada penderita dan ketika anak mencapai usia sekolah, guru 

dari anak mungkin menjadi yang pertama menyadari masalah tersebut. 

Sementara Pearl (2007 : 10) mengatakan sebenarnya penderita disleksia memiliki tanda dan 

gejala yang memiliki risiko yang tinggi seperti telambat berbicara, menambah kosa kata setelah dapat 

berbicara sangat lambat, mengalami kesulitan rhyming (rima kata) ketika anak belum masuk sekolah. 

Ketika anak sudah memasuki sekolah tanda dan gejala sudah semakin terlihat seperti : (1) Membaca 

pada tingkat di bawah apa yang diharapkan untuk usia anak, (2) Mengalami gangguan dalam 

memproses dan memahami sesuatu yang anak dengar, (3) Mengalami gangguan dalam memahami 

secara utuh instruksi yang cepat, (4) Mengalami gangguan dalam mengikuti instruksi lebih dari satu 

dalam waktu yang bersamaan, (5) Mengalami gangguan untuk mengucapkan pelafalan dari kata-kata 

yang tidak familiar, (6) Mengalami gangguan dalam hal pendengaran (ketika pada saat tertentu 

mendengar) tidak dapat membuat persamaan dan perbedaan di dalam nyanyian kata-kata yang hampir 

sama seperti took untuk put, (7) Mengalami gangguan dalam hal penglihatan ( melihat tulisan pada 

papan nama untu  kata-kata secara terbalik (b untuk d atau birth menjadi dead). (8)  Di bawah umur 8 

tahun, anak yang mengalami disleksia akan terus melihat secara terbalik setelah melewati umur 

tersebut, kesulitan mengeja dan sulit mempelajari bahasa asing. 

PEMBAHASAN 

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua hal penting sebagai berikut : 

Penyimpangan Membaca Kosa Kata Dasar Bahasa Indonesia pada Penderita Disleksia        

      Peneliti     : Selamat pagi, kita membaca dahulu ya. 

      PENDIS1 : amat gigi...(selamat pagi) 
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      Peneliti     : coba baca tulisan ini [abu..., batas..., dasar..., gasing] 

      PENDISI  : [ aop.., tata...,taman....., gigi..] 

      PENDIS2  : [ apo...,pata..., tana..., tati...] 

      PENDIS3  : [ apo..., pasat..., masam...,kasi..] 

Bila diihat jawaban PENDIS 1-3, jawaban tidak ada yang sesuai dengan instruksi, masing-masing 

melakukan penyimpangan membaca, hanya saja penyimpangannya berbeda-beda. PENDIS-1: untuk 

memnbaca [abu] dibaca [opo] untuk membaca [batas] dibaca dengan [tata], [damar] dibaca [tamam], 

dan untuk membaca [gasing], dibaca [gaga]. PENDIS-I seolah tidak dengar, dan tidak memahami 

instruksi peneliti. Ketika ditanya apakah kamu memahami instruksi saya, PENDIS-1 menganggukkan 

kepala. Fonem /b/ tidak dapat dibaca dengan sempurna dan senantiasa bertukar menjadi [p] dan [t], 

fonem /d/ tidak dapat dibaca dengan sempurna dan senantiasa bertukar menjadi [t] dan /r/ bertukar 

menjadi [m], fonem /s/ juga tidak dapat dibaca dengan sempurna, dan diganti dengan [g], dan fonem 

/i/ juga tidak dibaca dengan [i], tetapi disamakan dengan [a]. Jadi PENDIS-1 melakukan  

penyimpangan membaca fonem sangat kompleks, tidak hanya fonem vokal tinggi [i] dan [u] tidak 

dapat dibaca, tetapi konsonan bersuara seperti [b,d,s] dan [r] juga tidak dapat dibaca dengan 

sempurna. 

 Berbeda dengan PENDIS-2, [apo..., pata..., tanam..., tatE...]. Ketika ditanya apakah kamu 

memahami instruksi saya, PENDIS-2 diam saja. Fonem /b/ tidak dapat dibaca dengan sempurna dan 

senantiasa bertukar menjadi [p dan t], fonem /d/ tidak dapat dibaca dengan sempurna dan senantiasa 

bertukar menjadi [t] dan /r/ bertukar menjadi [m], fonem /s/ juga tidak dapat dibaca dengan 

sempurna,dan diganti dengan [n], dan fonem /i/ juga tidak dapat dibaca dengan [i], tetapi disamakan 

dengan [E]. Jadi PENDIS-2 melakukan penyimpangan membaca fonem sangat kompleks, tidak hanya 

fonem vokal tinggi [i dan u] tidak dapat dibaca, tetapi konsonan bersuara seperti [b,d,s dan r] juga 

tidak dapat dibaca dengan sempurna. 

 Berbeda dengan PENDIS-3,. [apo..., pasat..., masam..., kasi..] Ketika ditanya apakah kamu 

memahami instruksi saya, PENDIS-3 diam saja. Fonem /b/ tidak dapat dibaca dengan sempurna dan 

senantiasa bertukar menjadi [p dan t] juga, fonem /d/ tidak dapat dibaca dengan sempurna dan 

senantiasa bertukar menjadi [m] dan /r/ bertukar menjadi [m] juga, tetapi fonem /s/ dapat dibaca 

dengan sempurna, dan fonem [g] diganti dengan [k], dan fonem /i/ juga dapat dibaca dengan 

sempurna. Jadi PENDIS-3 melakukan  penyimpangan membaca fonem sangat kompleks juga, tetapi 

lebih baik daripada PENDIS-1 dan PENDIS-2. Penyimpangan fonem yang dituturkan PENDIS 1-3, 

membawa dampak negatif terhadap kosa kata Swadesh anak. Kosa kata itu tidak memiliki arti dan 

membingungkan orang normal, karena jika dipandang dari sisi orang normal, kata itu tidak memiliki 

arti dan sangat berbeda dari kosa kata yang sebenarnya. 

Penyimpangan Neuropsikokognitif dalam Membaca Kosa Kata Dasar Bahasa  

Penyimpangan neuropsikokognitif dalam tulisan ini menyangkut tentang penyimpangan persepsi, 

ingatan, pikiran, dan emosi dari penderita disleksia. Bila kita lihat lagi penyimpangan membaca anak 

di atas PENDIS-1: [aop.., tata...,taman....., gigi..], PENDIS2: [apo...,pata..., tana..., tati...], 

PENDIS3: [apo..., pasat..., masam...,kasi..]       

Penyimpangan Persepsi 

Persepsi sangat berkaitan dengan neuropsikognitif, karena hal ini berhubungan dengan proses-proses 

akal atau mental dalam proses berbahasa termasuk juga di dalamnya membaca bahasa. Bagaimana 

persepsi memengaruhi perilaku membaca dan pengalaman membaca memengaruhi persepsi, (Gallo- 

Crail,2002; Jewel, J, 2003; Chaer, 2003;Gardner, 2002; dePorter,2006). Dua hal yang sangat penting 

dalam hal memahami membaca kosa kata dasar Swadesh dari PENDIS 1-3 ini terlihat bahwa 

penderita ini melakukan penyimpangan mempersepsi hasil membaca mereka, karena apa yang mereka 

baca itulah yang mereka persepsi, tetapi kenyataannya bukanlah daftar Swadesh yang sebenarnya 

yang dibaca dan dipersepsi masyarakat pada umumnya. Salah baca berdampak salah mempersepsi 

hasil bacaan. Arti kata yang muncul juga berubah akibat berubahnya kosa kata yang dibaca dan 

dituturkan PENDIS 1-3 di atas tadi. 

Penyimpangan Ingatan 

Ingatan akan sesuatu baik bahasa ataupun hal lainnya, bahasa lisan maupun tulisan adalah bahagian 

dari cara kerja otak yang berkaitan dengan hipocampus, alfactory cortex dan beberapa bahagian lobus 
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kortex dari thalamus, serta hypothalamus yang membentuk  satu lingkaran di sekitar brainstem yang 

disebut dengan “Sistem limbik” yang melahirkan perasaan tertentu, aktivitas tertentu, dan pengalaman 

tertentu (lihat, Stine, 2003). Mengingat merupakan kegiatan merecall informasi yang melibatkan 

beberapa komponen biologis dan mental/psikis. Komponen biologis berkaitan dengan kematangan 

otak, dan komponen psikis berkaitan dengan minat, motivasi, percaya diri dan konsentrasi.  

 Ingatan dapat dibagi dua, yaitu ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek (James, 

2009). Ingatan  jangka panjang dan jangka pendek PENDIS 1-3, terganggu sangat berat. Informasi 

diberikan pada PENDIS dalam ukuran menit, kemudian ditanyakan kembali pada PENDIS, tetapi 

tidak dapat merecall kembali informasi tersebut. Informasi yang diberikan pada PENDIS sekitar 10 

menit yang lalu, ternyata pesan tersebut tidak dapat diingat dengan baik, apalagi informasi dua bulan 

yang lalu tidak dapat diingat PENDIS 1-3 dengan baik.  

Penyimpangan Pikiran 

Pikiran sangat berkaitan dengan  fungsi otak. Jika pikiran terganggu maka fungsi otak tidak bekerja 

secara maksimal. Pikiran terganggu dapat juga menyebabkan ekspressi verbal terganggu. Gangguan 

berfikir (thought disorder). Seseorang mengalami gangguan berfikir, apabila lawan tuturnya bingung 

atau tidak dapat memahami isi tuturan yang disampaikan. Gangguan berfikir PENDIS dalam tulisan 

ini adalah, anak tidak fokus, jika ditanya kembali jawaban yang disampaikan penderita, dia selalu 

terdiam membisu tanpa ekspresi dan tidak dapat menggunakan pengetahuannya untuk mengatur atau 

memberi arah bagi kegiatan yang seharusnya dilakukan. Dalam hal produksi bahasa pada prinsipnya 

menuntut adanya tindakan motorik yang kompleks, jika terjadi gangguan tersebut mendorong 

terjadinya penampilan atau aktivitas penderita tidak sesuai rencana. Penderita memahami apa yang 

akan dia tuturkan, tetapi dia tidak mampu merealisasikan dengan benar sesuai yang direncanakannya.  

Emosi Negatif  

Emosi negatif dapat terjadi juga karena adanya gangguan berfikir. Emosi memberikan kontribusi pada 

baik buruknya kualitas pikiran. Kadang-kadang terjadi ketidaktepatan pilihan kata sebagai akibat dari 

tidak terkendalinya emosi pembicara dan adanya gangguan berfikir berat. Emosi negatif anak yang 

sering muncul adalah: sering muncul rasa takut yang tinggi dan tiba-tiba menangis. PENDIS-1, 

perasaannya sensitif sekali, dia sering sekali menangis tanpa sebab. Peneliti bertanya pada guru 

pelatihnya, selalu dijawab bahwa anak selalu mendapat hardikan, caci–maki dari ibunya. Hardikan, 

caci-maki, pukulan yang selalu diberikan pada anak, dapat membuat anak rendah diri, terkucilkan dan 

kecil hati (Cumings, 2010; Gustianingsih, 2016). 

Penanganan 

Anak dengan disleksia membutuhkan pengajaran secara individu dan pengobatan untuk disleksia 

sering melibatkan program pendidikan multisensor. Dukungan moral dari orang tua juga menjadi 

bagian yang penting. 

Pengobatan yang terbaik adalah instruksi langsung, yang menggabungkan pendekatan 

multisensorik. Jenis pengobatan ini terdiri atas pengajaran suara dengan berbagai isyarat, biasanya 

terpisah dan (jika memungkinkan) merupakan bagian dari program membaca. 

Instruksi tidak langsung juga bisa diterapkan. Biasanya terdiri atas pelatihan untuk 

mengucapkan kata atau pemahaman membaca. Anak diajari bagaimana caranya untuk mengolah 

bunyi dengan mencampur bunyi untuk membentuk kata, dengan memisahkan kata ke dalam huruf dan 

dengan mengenali posisi bunyi dalam kata (misalnya dalam mengenali bagian-bagian atau pola dan 

membedakan berbagai jenis suara) atau masalah dengan ingatan, percakapan, pemikiran serta 

pendengaran. 

SIMPULAN 
Penyimpangan fonem yang tergambar dalam tuturan kosa kata Swadesh PENDIS 1-3 benar-benar 

berat, karena perbedaan fonem yang dibaca menyebabkan perbedaan arti kosa kata dasar itu. 

Penyimpangan kosa kata dasar yang dibaca berefek pada kosa kata yang “tidak memiliki arti sama 

sekali”, berbeda dari arti kata yang sebenarnya, atau orang bingung bentuk kosa kata apakah itu. 

 Penyimpangan neuropsikokognitif PENDIS 1-3 menyangkut penyimpangan persepsi, ingatan 

jangka panjang dan ingatan jangka pendek, berfikir, dan emosi negatif. Penanganan secara dini sangat 

diperlukan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada PENDIS. 
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ABSTRAK 

Dalam bahasa Jepang terdapat fungsi “Toritate” yang menegaskan atau sebaliknya tidak menegaskan 

kata, frasa, dan klausa, seperti dengan bentuk partikel “mo”, “dake”, “sae” dan sebagainya. Noda 

(2015) melihat unsur-unsur Toritate secara menyeluruh sebagai suatu sistem dengan tiga seri yang 

merupakan oposisi biner dengan tujuan untuk perbandingan dengan bahasa lain, yaitu “kemiripan-

ketidakmiripan”, “limitatif-tidak limitatif”, “ekstrem-tidak ekstrem”. Setelah mengklasifikasikan 

unsur-unsur Toritate bahasa Indonesia dengan memakai konsep sistem “Toritate” tersebut, makalah 

ini berfokus pada adverbia saja yang mempunyai makna dari dua seri dan juga mempunyai kedua 

makna yang bertentangan dari satu seri, dan menjelaskan makna-makna yang berbeda dari segi 

sintaksis, semantis dan pragmatis. 

Kata Kunci: Toritate (penegasan, pemfokusan), saja, fungsi pragmatis 

PENDAHULUAN 

Dalam bahasa Jepang terdapat fungsi “Toritate” yang menegaskan atau sebaliknya tidak menegaskan 

kata, frasa, dan klausa, seperti dengan bentuk partikel “mo”, “dake”, “sae” dan sebagainya. Setiap 

unsur Toritate telah diteliti arti dan fungsi secara rinci. Dalam Nihongo Kijutsu Bunpo Kenkyukai 

(2009) terdapat klasifikasi dari berbagai unsur Toritate menjadi enam fungsi, yaitu “aditif”, 

“komparatif”, “limitatif”, “ekstrem”, “penilaian”, “penyamaran”. Sedangkan, Noda (2015) melihat 

unsur-unsur Toritate secara menyeluruh sebagai suatu sistem dengan tiga seri yang merupakan oposisi 

biner dengan tujuan untuk perbandingan dengan bahasa lain, yaitu “kemiripan-ketidakmiripan”, 

“limitatif-tidak limitatif”, “ekstrem-tidak ekstrem”.  

  Istilah “focusing adjuncts” dipergunakan oleh Sneddon et al. (2010) dan menyebut konsep 

yang dekat dari Toritate. Dalam karya tersebut dideskripsikan juga (“additive”), hanya, saja 

(“limitative”), justru, partikel pun dan sebagainya, namun pembahasan tersebut tidak secara 

sistematis.  

     Makalah ini bertujuan untuk menelaah Toritate dalam bahasa Indonesia dengan memakai ide 

mengenai Toritate bahasa Jepang yang terdiri dari tiga seri makna tersebut di atas. Apa saja makna 

Toritate bahasa Indonesia? Bagaimana cara atau bentuk yang ditunjukkan oleh Toritate bahasa 

Indonesia? Khususnya makalah ini berfokus pada adverbia saja yang mempunyai makna dari dua seri 

dan juga mempunyai kedua makna yang bertentangan dari satu seri, dan menjelaskan makna-makna 

yang berbeda dari segi sintaksis, semantis dan pragmatik. 

METODOLOGI 

Seperti disebut di atas, makalah ini menelaah unsur penegasan dalam bahasa Indonesia berdasarkan 

konsep penegasan (Toritate) bahasa Jepang, terutama yang digambarkan sebagai sistem dengan tiga 

seri dan yang merupakan oposisi biner. Data yang dipergunakan untuk analisis adalah hasil dari 

wawancara kepada seorang penutur asli bahasa Indonesia dari Jakarta berdasarkan contoh-contoh 

kalimat yang saya buat.  

ANALISIS 

Unsur Toritate yang terdiri dari tiga seri  

Tabel berikut menunjukkan unsur-unsur Toritate bahasa Indonesia yang utama berdasarkan tiga seri 

partikel Toritate bahasa Jepang yang merupakan oposisi biner berdasarkan Noda (2015).   
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+kemiripan juga, pula, pun, baik~maupun… -kemiripan（komparatif） [struktur kalimat, 

intonasi], [kalau] 

+limitatif saja, hanya, cuma, semata-mata, 

justru, terutama, khususnya 

-limitatif 

(contoh, samar) 

[atau sesuatu], [juga] 

, saja 

+ekstrem 

(luar dugaan) 

pun, saja, sampai, [juga], [pula] -ekstrem 

(nilai rendah, biasa) 

[sekedar], [paling 

tidak], saja 

Dari tabel di atas dapat dilihat (a) unsur Toritate bahasa Indonesia yang memiliki kejelasan makna 

leksikal yang tidak begitu terpengaruh oleh konteks terlihat dalam kategori makna “kemiripan”, 

“limitatif”, dan “ekstrem”. (b) Sedangkan, yang terlihat dalam kategori makna “ketidakmiripan”, 

“tidak limitatif”, “tidak ekstrem” sangat sedikit dan walaupun ada, sangat terbatas pada konteks 

tertentu (dalam tabel ditunjukkan dengan tanda [ ]). (c) Unsur Toritate bahasa Indonesia kebanyakan 

berupa adverbia, tetapi dapat ditunjukkan juga dengan bentuk struktur kalimat dan intonasi. (d) Satu 

unsur Toritate terlihat pada lebih dari satu seri, dan ada juga yang terlihat pada kedua kategori makna 

yang beroposisi dalam satu seri.  

Sebagai contoh dari butir (d), adverbia saja mempunyai makna penegasan (Toritate) dari dua 

seri dan juga mempunyai kedua makna yang bertentangan dari satu seri, yaitu “limitatif”, “tidak 

limitatif”, “ekstrem”, dan “tidak ekstrem”. Di seksi-seksi berikut akan dijelaskan perbedaan 

pemakaian saja antara “limitatif” dan “ekstrem”, “limitatif” dan “tidak limitatif”, “ekstrem” dan 

“tidak ekstrem”, dan juga ditunjukkan bahwa perbedaan demikian bisa diterapkan untuk kasus “kata 

interogatif +saja” dalam kalimat interogatif dan kalimat deklaratif. 

Saja yang bermakna “limitatif” dan “ekstrem” 

Dari segi sintaksis antara saja yang bermakna “limitatif” dan “ekstrem” ada perbedaan besar bahwa 

saja yang bermakna “limitatif” tidak bisa menegaskan atau memfokuskan frase subjek.  Contoh 

kalimat (1) dan (2) menunjukkan bahwa saja menegaskan frase nomina “roti” atau frase verba 

“makan roti” yang merupakan bagian dari predikat. Dalam contoh kalimat (3) saja menegaskan frase 

adverbia “tadi pagi”. Namun, seperti diketahui dari contoh kalimat (4) dan (4’) bahwa kalau saja mau 

menegaskan pelaku (agent), pelaku tidak bisa ditempatkan pada posisi subjek, tetapi pada predikat 

dengan menggunakan kalimat terbelah (cleft sentence)(tetapi dalam percakapan santai tidak selalu 

diungkapkan dengan kalimat terbelah). 

(1) Tadi pagi saya makan roti saja, tetapi tidak makan telur. 

(2) Tadi pagi saya makan roti saja, lalu langsung berangkat. 

(3) Tadi pagi saja saya makan roti, biasanya tidak. 

(4) Tadi pagi saya saja yang makan roti, sedangkan adik-adik makan nasi. 

(4’)* Tadi pagi saya saja makan roti, sedangkan adik-adik makan nasi. 

Sedangkan, saja yang bermakna “ekstrem” bisa menegaskan subjek seperti contoh kalimat (5). Tetapi, 

seperti yang dilihat dalam kalimat (6) dan (6’), jika penderita (patient) yang ditegaskan dengan saja 

yang bermakna “ekstrem”, saja tidak bisa muncul pada posisi akhir klausa atau kalimat, sehingga 

frase “isi berita itu saja” berposisi pada subjek.  

(5) Budi seorang wartawan, tetapi karena isi berita itu dirahasiakan, Budi saja tidak mengetahuinya.  

(6) Budi seorang wartawan, tetapi isi berita itu saja tidak diketahuinya. 

(6’)* Budi seorang wartawan, tetapi Budi tidak mengetahui isi berita itu saja. 

 Sementara itu, saja yang bermakna “limitatif” dapat muncul pada akhir klausa seperti contoh 

kalimat (1) dan (2). Untuk contoh kalimat (3) juga, frase adverbia “tadi pagi saja” boleh dipindahkan 

ke posisi akhir klausa. 

     Saja yang bermakna baik “limitatif” maupun “ekstrem” dapat menegaskan klausa terikat. 

Saja dalam contoh (7) bermakna “limitatif” dan saja dalam contoh (8) bermakna “ekstrem”. Kedua 

contoh tersebut mempunyai latar belakang yang sama, yaitu “dia tidak suka berjalan kaki” dan 

mempunyai klausa terikat yang sama, maupun struktur kalimat yang sama, yaitu klausa terikat 

ditempatkan di depan sebelum klausa inti. Yang membedakan makna “limitatif” dan “ekstrem” adalah 

isi klausa inti yang menyusul klausa terikat.   

(7) Dia tidak suka berjalan kaki. Waktu ke pasar yang dekat itu saja, dia berjalan kaki. 

(7’)? Dia tidak suka berjalan kaki. Dia berjalan kaki waktu ke pasar yang dekat itu saja. 
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(8) Dia tidak suka berjalan kaki. Waktu ke pasar yang dekat itu saja, dia naik sepeda motor. 

(8’)* Dia tidak suka berjalan kaki. Dia naik sepeda motor waktu ke pasar yang dekat itu saja. 

Saja yang bermakna “limitatif” dan “tidak limitatif”  

Saja yang bermakna “limitatif” muncul dalam kalimat deklaratif seperti contoh-contoh kalimat di 

atas. Selain itu, saja “limitatif” sering digunakan untuk kalimat imperatif dan kalimat ajakan. 

Sebagaimana dideskripsikan dalam kamus bahasa Indonesia seperti “instead (of alternative)” dalam 

Stevens & Schmidgall (2010), dan “lebih baik (sebagai anjuran)” dalam Departemen Pendidikan 

Nasional (2008), bisa dikatakan bahwa fungsinya adalah menyuruh atau menyarankan agar memilih 

salah satu dari beberapa pilihan. Saja dalam contoh kalimat (9) menegaskan kata verba “duduk” untuk 

menyarankan agar tidak pergi dan memilih untuk “duduk”. Saja dalam contoh kalimat (10) 

menegaskan frasa adverbia “di sini” dan menganjurkan agar memilih “di sini” daripada “di situ”. 

Dalam contoh kalimat ajakan (11) “pulang” ditegaskan dengan saja dan lawan bicaranya diajak untuk 

meninggalkan tempat mereka berada daripada diam di sana. 

(9) Duduk saja. Jangan pergi-pergi. 

(10) Silakan duduk di sini saja. Di situ kotor. 

(11) Mulai hujan. Ayo pulang saja. 

    Dalam tiga contoh di atas ada pilihan lain sebagai perbandingan dan disuruh atau diajak agar 

memilih kegiatan atau tempat yang satu lagi, maka bisa dikatakan makna “limitatif” menonjol.  

Contoh kalimat (12) dan (13) juga merupakan kalimat imperatif dan kalimat ajakan dan saja 

menegaskan frasa verba, tetapi berbeda dengan contoh (9), (10), (11) karena tidak terlihat unsur 

perbandingan. Memang bisa juga dikatakan pilihan lain terdapat dalam konteks walaupun tidak 

disebut dalam kalimat. Misalnya dalam contoh (12) pilihan lain seperti “berdiri” dapat diprediksi dari 

konteks, dan disarankan agar memilih “duduk di sini” daripada “berdiri” dengan ditegaskannya oleh 

saja. Namun, makna “limitatif” dari saja dalam tiga contoh di atas tidak menonjol dan malah 

berfungsi untuk mengurangi nuansa perintah keras dan pemaksaan ajakan. Penafsiran ini boleh 

dikatakan dapat bertahan karena makna harfiah tetap sama walaupun tidak ada saja. Hanya, jika tanpa 

saja, ada kesan terlalu langsung dan kurang sopan atau halus. Demikian, makna “limitatif” dari saja 

dapat menjadi “tidak limitatif” yang menyamarkan ketegasan “limitatif” dalam kalimat perintah dan 

ajakan. 
(12) Selamat datang. Silakan duduk di sini saja. 

(13) Sudah jam satu. Bagaimana kalau makan siang saja? 

 Di sini muncul sebuah pertanyaan. Mengapa saja memiliki dua makna “limitatif” dan “tidak 

limitatif” yang bertentangan? Kunci untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah makna “tidak 

limitatif” kebanyakan terdapat dalam kalimat perintah dan ajakan. Waktu mau melakukan perintah 

kepada seseorang atau mengajak seseorang, paling tidaknya pembicara perlu menunjukkan perhatian 

atau hormat kepada lawan bicara berdasarkan perbedaan status, keakraban dan sebagainya. Saya 

mengusulkan bahwa oleh karena itu, makna “limitatif” dari saja yang digunakan sebagai anjuran 

untuk memilih salah satu, makin berkurang dan berubah menjadi makna “tidak limitatif” yang 

menghaluskan kalimat perintah dan ajakan dengan menyamarkan ketegasan “limitatif”.  

Saja yang bermakna “ekstrem” dan “tidak ekstrem” 

Di samping makna “ekstrem”, saja memiliki makna “tidak ekstrem”. Dalam kedua contoh kalimat 

(14) dan (15), klausa terikat “memasak air” dengan ditegaskan oleh saja berarti bahwa “memasak air” 

adalah hal yang paling mudah dalam pekerjaan dapur, namun sikap atau kesan dari penutur berlainan. 

Contoh (14) menunjukkan “ekstrem” (luar dugaan) oleh penutur mengapa tidak bisa melakukan hal 

semudah itu, sedangkan contoh (15) menunjukkan “tidak ekstrem”(nilai rendah, keremehan) terhadap 

pekerjaan tersebut. Dari segi sintaksis, dua contoh tersebut mempunyai struktur kalimat yang sama, 

artinya klausa terikat yang ditegaskan dengan saja ditempatkan di depan klausa inti. Seperti telah 

dilihat pada II, saja yang bermakna “ekstrem” tidak muncul pada posisi akhir kalimat. Ini berlaku 

juga waktu klausa terikat ditegaskan dengan saja yang bermakna “tidak ekstrem” seperti contoh (14). 

Dengan demikian, makna “ekstrem” dan “tidak ekstrem” dapat dibedakan berdasarkan isi kalimat 

lanjutan dan konteks. 
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(14) Memasak air saja, dia tidak bisa. Apalagi kalau memasak nasi. 

(15) Memasak air saja, dia bisa. Tetapi kalau memasak nasi, dia tidak bisa. 

Saja dalam kalimat interogatif dan kalimat deklaratif 

Saja dapat muncul juga bersamaan dengan kata interogatif dalam bentuk frasa, misalnya “siapa saja”. 

Frasa demikian muncul baik dalam kalimat interogatif (16), (17) maupun dalam kalimat deklaratif 

(18). Dalam contoh kalimat (16) dan (17) saja berfungsi untuk menunjukkan bahwa orang yang 

diperkirakan akan dijawab adalah lebih dari satu, yaitu “kejamakan”. Seperti diketahui dari contoh 

(17), waktu frasa interogatif yang ditegaskan oleh saja merupakan pelaku (agent), frasa tersebut tidak 

bisa membentuk subjek, sehingga jenis kalimat yang digunakan adalah kalimat terbelah. Gejala yang 

sama terlihat juga pada kasus frasa nomina sebagai pelaku yang ditegaskan dengan saja “limitatif”. 

Sedangkan, dalam contoh kalimat deklaratif (18) frasa “siapa saja” sebagai pelaku membentuk 

subjek. Hal ini juga terlihat pada kasus frasa nomina sebagai pelaku yang ditegaskan dengan saja 

“ekstrem”. Demikian, saja dalam kalimat interogatif dan kalimat deklaratif dapat dibedakan dari segi 

sintaksis, yaitu kebolehan kalimat terbelah. Perbedaan tersebut sama dengan perbedaan antara makna 

“limitatif” dan makna “ekstrem”, sehingga dapat dikatakan bahwa saja yang muncul bersamaan kata 

interogatif dalam kalimat interogatif bermakna “limitatif” dan saja yang muncul bersamaan kata 

interogatif dalam kalimat deklaratif bermakna “ekstrem”.  

(16) (lewat telepon) Sepertinya banyak orang sekitar kamu. Ada siapa saja sekarang di sana? 

(17) Siapa saja yang hadir pada rapat kemarin? --- Para pejabat saja yang hadir. 

(18) Siapa saja boleh hadir pada rapat besok. Dia saja boleh hadir. 

Saja dalam kalimat interogatif yang bermakna “limitatif” dan “tidak limitatif” 

Saja dalam kalimat interogatif, seperti contoh (16) “siapa saja?”, berfungsi untuk menunjukkan 

kejamakan. Namun, walaupun sudah diperkirakan atau diketahui orangnya hanya satu saja, lebih 

sering digunakan “siapa saja?” daripada “siapa?” Jika tidak ditambahkan dengan saja, pertanyaannya 

bisa kedengaran terlalu langsung dan bisa saja memberi kesan seolah-olah diperiksa atau diselidiki. 

Dengan saja yang bermakna kejamakan, kesan langsung yang dirasakan dari pertanyaannya menjadi 

lemah dan berkurang, sehingga dapat memberi kesan lebih sopan dan halus. 

 Fungsi pragmatis demikian terdapat juga pada kasus saja dalam kalimat imperatif dan ajakan 

yang didiskusikan pada III. Dari persamaan ini dapat ditafsirkan bahwa penegasan dengan saja yang 

bermakna “limitatif” dapat digunakan sebagai makna “tidak limitatif” secara pragmatis untuk 

menunjukkan perhatian dan hormat kepada lawan bicara. 

KESIMPULAN  

Dengan menggunakan konsep penegasan (Toritate) yang berseri tiga dan yang merupakan oposisi 

biner oleh Noda (2015), dapat diketahui bahwa unsur Toritate bahasa Indonesia yang memiliki 

kejelasan makna leksikal yang tidak begitu terpengaruh oleh konteks terlihat dalam kategori makna 

“kemiripan”, “limitatif”, dan “ekstrem”, sedangkan yang terlihat dalam kategori makna 

“ketidakmiripan”, “tidak limitatif”, “tidak ekstrem” sangat sedikit. Makalah ini khususnya menelaah 

adverbia saja yang mempunyai makna berganda dan perbedaannya dari beberapa aspek dapat 

disimpulkan seperti berikut. 

(1) Dari segi sintaksis saja yang bemakna “limitatif” dan “ekstrem” bisa dibedakan. Saja yang 

bermakna “limitatif” dapat diwujudkan dengan kalimat terbelah, sedangkan saja yang bermakna 

“ekstrem” tidak. 

(2) Saja yang bermakna “limitatif” dapat digunakan sebagai makna “tidak limitatif” dan memiliki 

sebuah fungsi pragmatis yang dapat mengurangi ketegasan “limitatif”, sehingga dapat menghaluskan 

kalimat, terutama dalam kalimat imperatif dan kalimat ajakan. 

(3) Saja yang bermakna “ekstrem” dan “tidak ekstrem” bisa dibedakan dari segi konteks. 

(4) Kata interogatif + saja yang muncul dalam kalimat interogatif dan kalimat deklaratif juga bisa 

dibedakan dari segi sintaktis, yaitu kebolehan kalimat terbelah. Kata interogatif + saja dalam kalimat 

interogatif boleh dikatakan bermakna “limitatif” karena dapat terwujud dengan kalimat terbelah, 
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sedangkan kata interogatif + saja dalam kalimat deklaratif boleh dikatakan bermakna “ekstrem” 

karena tidak dapat terwujud dengan kalimat terbelah. 

(5) Kata interogatif + saja dalam kalimat interogatif yang bermakna “limitatif” dapat digunakan 

sebagai makna “tidak limitatif” dan memiliki sebuah fungsi pragmatis yang dapat mengurangi 

ketegasan “limitatif”, sehingga menghaluskan kalimat interogatif tersebut. Fungsi pragmatis ini sama 

dengan (2), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makna “limitatif” dari saja dapat berubah menjadi 

makna “tidak limitatif” secara pragmatis. 
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ABSTRAK 

Karya sastra sebagai wacana tidak dapat disikapi sebagai entitas yang bersifat otonom. Ditinjau dari 

segi wacana  dibentuk oleh sejumlah elemen antara lain kata, kalimat proposisi, dan alat-alat kohesi, 

bahwa dalam wacana segi bentuk atau struktur lahir kohesi disebut aspek gramatikal dan leksikal 

menjadi kajian penelitian tulisan ini dalam wacana prosa cerita rakyat Karo.  

Tinjauan pustaka wacana prosa kajian kohesi Aspek Gramatikal dan Leksikal, oleh Sri 

Hartini, M.V. 2004 ”Angin Terjepit Bebatuan” Karya Agus Noor Toer, Aloysius Indratmo, 2004. 

Analisis Wacana Drama ”Mangir”, Karya  Pramodya Ananta Toer dan Triyoga Dharma Utami 2004 

Analisis Wacana ”Novel Pitu” Karya Fira Basuki, Analisis Wacana Puisi ”Kembang Sepasang” 

Karya Joko Pinurbo, teori wacana paradigma Barther menjadi kerangka acuan penulisan dalam 

sistematika penulisan pokok masalah yang ditujukan untuk menganalisis subjek penelitian dalam 

mendekripsikan berdasarkan kriteria kohesi gramatilal dan leksikal. bahwa kata-kata dan bahasa 

dalam wacana dapat dilihat sebagai suatu penelitian.  

Selanjutnya metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data 

penelitian terdiri dari data primer. Maka hasil akhir penelitian naskah pada  wacana prosa cerita 

rakyat “Merga Purba” ditemukanlah aspek gramatikal sebagai berikut: (1) Pengacuan persona 

meliputi: (a) pronomina persona pertama tunggal; (b) pronomina persona kedua tunggal; (c) 

pronomina persona ketiga tunggal; dan (d)  pronomina persona ketiga jamak; (2) Pengacuan 

demonstratif (kata ganti penunjuk); (3) Komparatif; (4) Konjungsi; (4) Penyulihan atau substitusi; (a) 

Substitusi Nomina; (b) Substitusi Verba; (c) Substitusi Frasa/Klausa; (d) Substitusi Kalimat. 

Sedangkan pada Aspek leksikal ditemukan pula hubungan antar unsur dalam wacana secara 

sistematis, yakni sebagai berikut: (1) Repetisi (Perulangan); (a) Epizeuksis; (2) Sinonimi;  (3) 

Antonimi; (4) Kolokasi. Pembacaan cerita rakyat  dengan papar teks ”Merga Purba”. Secara kritis, 

cermat, dan teliti untuk dapat memahami dan  mengelompokkan sesuai dengan masalah penelitian 

bentuk kohesi gramatikal dan leksikal, maka disarankan bagi peneliti pengakajian kohesi naskah 

cerita rakyat metode ini dapat dijadikan contoh penganalisisan. 

Kata Kunci: Karya Sastra, Tinjauan Pustaka, Metode,  Hasil Temuan, dan Pembacaan 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Karya sastra sebagai wacana tidak dapat disikapi sebagai entitas yang bersifat otonom. Ditinjau dari 

segi wacana dibentuk oleh sejumlah elemen antara lain kata, kalimat proposisi, dan alat-alat kohesi. 

Sumarlam (2003: 23) menjelaskan bahwa dalam wacana segi bentuk atau struktur lahir wacana kohesi 

disebut aspek gramatikal dan leksikal menjadi kajian penelitian tulisan ini dalam wacana cerita rakyat 

Karo.  

Bentuk kongkret dari naskah adalah wacana, salah satunya wacana prosa. Wacana Prosa 

adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan (Sumarlam,  2003:17). Baryadi 

(2002:10) menunjuk wacana prosa sebagai salah satu jenis wacana didasarkan pada genre sastra. 

Berdasarkan pengertian terakhir itu tampaklah bahwa wacana prosa adalah salah satu bagian dari 

wacana karya sastra. Sastra adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium (Teeuw, 

1984:346). Teks sastra merupakan salah satu bentuk kreatifitas penggunaan bahasa sejalan dengan 

nilai sosial dan relatifitas kebenaran yang dikembangkan penuturnya. Oleh karena teks sastra 

menggunakan bahasa sebagai wahana tutur, maka seseorang ...can comprehend literary text through a 

comprehension of their language structures (Haliday, dalam Aminuddin, 2002:21). 

Perspektif studi linguistik secara kritis dibedakan antara teks (text) dan wacana (discourse). 

Teks merupakan keseluruhan satuan sistemis unit kebahasaan yang terwujud sebagai ujaran lisan 
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ataupun tulis. Teks merujuk pada satuan pada satuan struktur sintaktik maupun semantik yang secara 

koheren membentuk jalinan hubungan tertentu sehingga membentuk keutuhan pesan/informasi. 

Adapun wacana adalah the whole complicated proses of linguistic interaction between people uttering 

and comprehending texts (Aminuddin, 2002:26).  

Kata kohesi tersirat pengertian pengertian keterpaduan, keutuhan; dan pada kata koherensi 

terkandung pengertian pertalian, hubungan. Kalau kita kaitkan dengan aspek bentuk dan makna, maka 

dapatlah kita katakan bahwa kohesi mengacu kepada aspek bentuk, dan kekoherensi kepada aspek 

makna wacana. Selanjutnya dapat pula kita katakan bahwa kohesi mengacu kepada aspek formal 

bahasa, sedangkan koherensi mengacu kepada aspek ujaran (speech). 

Karya sastra sebagai wacana  cerita rakyat Karo dibentuk oleh sejumlah elemen antara lain 

kata, kalimat proposisi, dan alat-alat kohesi. bahwa segi bentuk atau struktur lahir wacana kohesi 

disebut aspek gramatikal dan leksikal menjadi kajian penelitian tulisan ini.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1) Bagaimanakah bentuk kohesi gramatikal pada cerita rakyat Merga Purba? 

 2) Bagaimanakah bentuk kohesi leksikal pada cerita rakyat Merga Purba? 

METODOLOGI 

Kajian pendekatan wacana kohesi Aspek Gramatikal dan  Leksikal, Sri Hartini, M.V. 2004 ”Angin 

Terjepit Bebatuan” Karya Agus Noor Toer, Aloysius Indratmo, 2004. Analisis Wacana Drama 

”Mangir”, Karya  Pramodya Ananta Toer dan Triyoga Dharma Utami 2004 Analisis Wacana ”Novel 

Pitu” Karya Fira Basuki, Analisis Wacana Puisi ”Kembang Sepasang” Karya Joko Pinurbo, teori 

wacana kohesi dengan pardigma  tinjauan pustaka dan Barther menjadi kerangka acuan penulisan 

dalam sistematika penulisan pokok masalah yang ditujukan untuk menganalisis subjek penelitian 

dalam mendekripsikan berdasarkan kriteria kohesi gramatilal dan leksikal. bahwa kata-kata dan 

bahasa dalam wacana dapat dilihat sebagai suatu penelitian 

Pendekatan pardigma di atas dan tinjauam pustaka menjadi kerangka acuan penulisan dalam 

sistematika penulisan pokok masalah ditujukan untuk menganalisis subjek penelitian dalam 

mendekripsikan berdasarkan kriteria kohesi gramatilal dan leksikal. Barther (1973: 21) menyatakan 

bahwa kata-kata dan bahasa dalam wacana dapat dilihat sebagai suatu penelitian. Aneka sarana 

wacana kohesi, dapat dilihat pada  gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam 

penelitian ini dengan metode pembacaan naskah cerita rakyat  dengan papar teks ”Merga Purba” 

Penelitian ini bersifat naskah, oleh karena itu, pengumpulan data penelitian bersumber dari data 

tertulis, maka pelaksanaan penelitian ini digunakan metode kualitatif deskripsi.  

ANALISA 

Analisis Gramatikal 

Analisis aspek gramatikal dalam wacana meliputi referensi pengacuan personal, demonstratif, 

komparatif, konjungsi, dan subtitusi. Berikut ini adalah pemaparan aspek-aspek gramatikal yang 

dijumpai dalam cerita rakyat Karo, Merga Purba. 
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1) Pengacuan persona yang terdapat dalam cerita rakyat Karo ”Merga Purba” meliputi. Adapun sifat 

pengacuan yang ada adalah endoforis yang kemudian dapat dilihat pada data berikut: 

(1) Kalau anda mau menjadi warga kampung ini, kami terima dengan baik dan bangunlah barung 

atau rumah anda arah enjah.  

(2) Sejak saat itu, berdirilah gubuk mereka di kampung Kabana Rah Enjahe(yang sekarang dinamai 

kampung Kabanjahe) dekat sebuah pohon besar yang punya mata air tersendiri.  

(3) Apabila ibu mertua Merga Purba datang, dia berada di lubang pohon kayu besar tersebut dan 

Merga Purba beserta istrinya.  

(4) Sambil makan, sang bidadari pun bercerita bahwa ular itu adalah ibunya dan burung itu adalah 

ayahnya yang sengaja memancing MPB datang ke Gunung Singkut guna merencanakan 

perjodohan antara Merga Purba dan sang bidadari yang cantik jelita.  

(5) “MPB” ini antara lain ditunjukkan oleh tokoh dukun sakti, dimana walaupun ia ditugaskan untuk 

membuang putra bungsu, namun ia tetap membuat gubuk dan mempersiapkan segala sesuatunya 

agar “MPB” bungsu kelak dapat hidup aman di hutan  

(6) Ya..., sungguh kasihan kau Nak..., nasibmu sungguh malang, tetapi apa boleh buat, nasib dan 

takdirmu sudah disuratkan demikian ..., kau harus dibuang dari sanak saudara dan keluargamu.  

Pada data (1)  terdapat pada pengacuan persona kedua tunggal bentuk bebas anda mengacu 

pada Merga Purba. Pada data (2) terdapat pengacuan persona ketiga jamak, bentu bebas mereka 

mengacu pada Merga Purba dan istri. Pada data (3) terdapat pengacuan persona ketiga tunggal yaitu 

dia dan –nya, dimana “dia” mengacu pada mertua Merga Purba, sedangkan “-nya” mengacu pada 

kepunyaan Merga Purba.Pada data (4) terdapat pengacuan persona ketiga tunggal bentuk bebas nya 

mengacu pada orangtua sang bidadari yang cantik jelita.Pada data (5) terdapat pengacuan persona 

ketiga tunggal bentuk bebas ia mengacu pada raja Merga Purba.Pada data (6) terdapat pengacuan 

persona kedua tunggal bentuk bebas kau mengacu pada Merga Purba yang dibuang. 

2) Pengacuan demonstratif Pengacuan demonstratif (kata ganti penunjuk) dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu pronomina waktu (temporal) dan pronomina demonstratif tempat (lokasional).   

(7)  Sejak saat itu, berdirilah gubuk mereka di kampung Kabana Rahen Jahe ( yang sekarang dinamai 

Kabanjahe) dekat sebuah pohon besar yang punya air mata sendiri  

(8)  Oleh karena itu, putra Bungsu harus disingkirkan atau dibuang jauh 

(9) baru beberapa langkah melangkah tibalah meraka di sebuah gua yang cukup bersih, gua itu tak 

jauh dari tempat pertemuan mereka tadi   

Data (8) jauh menunjukkan demonstratif  lokasional yakni jauh dari kediaman orang tuanya 

tempat seharusnya ia dibesarkan. Pada data (9) di sebuah gua menunjukkan demonstratif  lokasional. 

3) kohesi gramatikal adalah komparatif salah satu bentuk kohesi gramatikal adalah komparatif, yaitu 

membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk/wujud, 

sikap, sifat, watak, prilaku, dan sebagainyacerita rakyat “Merga Purba” adalah sebagai berikut: 

(10) Masuklah mereka ke dalam dan Merga Purba tiba-tiba terkejut, hampir melompat ke  luar kalau 

tidak dipegangi si bidadari karena di dalam gua yang samar-samar itu terdapat seekor ular besar 

tetapi pendek, sedang melingkar seakan-akan menanti kedatangan mereka.. 

(11) Bahkan, kalau boleh jangan diakui lagi sebagai anak keturunan Raja Merga Purba. 

(12) Maka,oleh Raja Purba hal itu diserahkan kepada dukun sakti Guru Pakpak Tujuh Sejalan 

bagaimana baiknya.. 

Pada data (10) terdapat jenis kohesi gramatikal yang berupa pengacuan komparatif yaitu seakan-

akan (11) terdapat jenis kohesi gramatikal yang berupa pengacuan komparatif yaitu sebagai. Pada data 

(12) terdapat jenis kohesi gramatikal yang berupa pengacuan komparatif yaitu bagaimana.  

4) Perangkaian/Konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara 

menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana 
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(13)  Masuklah mereka ke dalam dan Merga Purba tiba-tiba terkejut, hampir melompat keluar 

kalau tidak dipegang si bidadari karena dalam gua yang samar-samar itu terdapat seekor 

ular besar tetapi pendek, sedang melingkar seakan-akan menanti kedatangan mereka. 

(14)   Bahkan, kalau boleh jangan diakui lagi sebagai anak keturunan Raja Merga Purba. 

(15)  Setelah mereka duduk, maka mereka pun makanlah berupa buah-buahan, seperti jambu, 

pisang, dan buah-buahan jenis lainnya. 

(16)  Maka Merga Purba dijodohkan dengan sang bidadari dengan suami istri yang kelak menjadi 

sejarah nenek moyang Merga Purba di Tanah Karo. 

(17)  Merga purba hanya melongo tak dapat menjawab karena terlampau kaget menemukan 

wanita di tengah hutan lebat itu dan tiba-tiba telah pula dihujani pertanyaan-pertanyaan 

oleh wanita secantik bidadari dari kayangan itu. 

Pada data (13) konjungsi tetapi berfungsi menyatakan pertentangan dua kalimat yaitu antara 

yang menyatakan besar tetapi pendek. Pada data (14) konjungsi kalau berfungsi mengungkapkan 

persyaratan. Pada data (15) konjungsi dan yang digunakan untuk menunjukkan penambahan. Pada 

data (16) konjungsi dengan yang digunakan untuk menyambungkan 2 frasa yaitu Merga Purba dan 

sang bidadari. Pada data (17) konjungsi karena pada kalimat di atas menunjukkan keterkaitan antara 

kejadian pertama dan kejadian kedua, dan konjungsi dan yang digunakan untuk menunjukkan 

penambahan. 

5) Penyulihan atau substitusi 

Penyulihan atau substitusi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang  berupa penggantian satuan 

lingual tertentu (yang telah disebutkan) dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh 

unsur pembeda (Sumarlam, ed., 2003: 28). 

a. Substitusi Nomina 

(18) Menurut alkisah, konon kabarnya pada masa dahulu, pada waktu 

      Purba ini membawa sial dan malapetaka buat keluarga Merga Purba.  

Pada data (18) satuan lingual nomina masa digantikan dengan satuan lingual nomina waktu. 

b. Substitusi Verba 

(19) Pengorbanan oleh tokoh dukun sakti, yang rela menolong yakni mendirikan gubuk dan 

mempersiapkan segala sesuatu keperluan Merga Purba selama di pembuangan agar aman dan 

selamat dari gangguan binatang buas dan lain-lain. 

Pada data (19) satuan lingual verba pengorbanan disubstitusi dengan satuan lingual verba menolong. 

c. Substitusi Frasa/Klausa 

(20) Dukun Sakti Guru Pakpak Tujuh Sejalan, mengatakan bahwa kelahiran putra Bungsu Merga Purba 

ini membawa sial dan malapetaka buat keluarga Merga Purba. Oleh karena itu, putra Bungsu 

harus disingkirkan atau dibuang jauh dari keluarga Raja Merga Purba. Bahkan, kalau boleh 

jangan diakui lagi sebagai anak keturunan Merga Purba. 

Pada data (20) menampilkan substitusi satuan lingual yang berupa frasa membawa sial dan 

malapetaka dengan satuan lingual frasa disingkirkan atau dibuang, serta dengan satuan lingual 

frasa jangan diakui. 

d. Substitusi Kalimat 

(21)  Oleh karena itu, putra Bungsu harus disingkarkan atau dibuang jauh dari keluarga Raja Merga 

Purba. 

Pada (21) satuan lingual disingkirkan atau dibuang mengantikan kalimat putra Bungsu jauh dari 

keluarga Raja Merga Purba. 

Aspek Leksikal 

Kepaduan wacana selain didukung oleh aspek gramatikal atau kohesi gramatikal juga di dukung oleh 

aspek leksikal atau kohesi leksikal. Aspek leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara 

sistematis. 
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1) Repetisi (Perulangan) 

Repetisi menurut Sumarlam (2003:34) Repetisi dimaksudkan untuk memberikan tekanan 

pada sebuah konteks yang sesuai. Berapa contoh jenis repetisi walaupun tidak semua repetisi. 

a. Repetisi Epizeuksi 
(22) Dalam pemburuan burung itu, tanpa disadarinya, tiba-tiba matanya melihat sesosok tubuh wanita 

cantik yang sedang duduk mengeringkan tubuh dan rambutnya dekat sebuah mata air jernih dan 

bening. ”Apa maksud Tuan kemari?” kata wanita cantik itu seraya tersenyum manis kepadanya. 

Merga Purba hanya melongo tak dapat menjawab karena terlampau kaget menemukan wanita di 

tengah hutan lebat itu dan tiba-tiba telah pula dihujani pertanyaan-pertanyaan oleh wanita 

secantik bidadari dari kayangan itu.  

Pada data (22) Untuk menekankan dan memperjelas pentingnya sebuah kata pada tuturan 

maka satuan lingual kata wanita diulang 4 kali. Hal ini disebabkan karena kata wanita dianggap 

penting.  

2) Sinonimi 

 Sinonimi merupakan salah satu aspek leksikal guna mendukung kepaduan wacana. Sinonim 

di pakai untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual lain dalam wacana.  

(23) Yah… Sungguh kasihan kau Nak…nasibmu sungguh malang, tetapi apa boleh buat, nasib dan 

takdirmu sudah disuratkan demikian. 

Pada data (23) Kasian Sinonim di pakai untuk menjalin hubungan makna yang sepadan 

antara satuan lingual malang.  

3) Antonimi 

 Antonimi adalah satuan lingual yang berlawanan, disebut juga dengan istilah oposisi. 

Berdasarkan sifatnya, oposisi makna dan antara  

 (24) Anak Bongsu Raja Purba di Simalungun lahir ke dunia, sang Ayahanda, Raja Purba, terus terusan 

sakit, seolah-olah setelah kelahiran putranya yang Bongsu itu, masa kebahagiaan dilanda 

kesuraman.  

(25) Sambil makan, sang bidadari pun bercerita bahwa ular itu adalah ibunya dan burung itu adalah 

ayahnya yang sengaja memancing Merga Purba datang ke gunung Singkut Guna merencanakan 

perjodohan antara Merga Purba dan Sang Bidadari yang cantik jelita. 

Pada data (24) Oposisi mutlak antara kebahagiaan x kesuraman. Data (25) Oposisi 

hubungan antara ibunya x ayahnya 

4) Kolokasi 

 Kolokasi adalah menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. 

Kata-kata berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam satu domain atau jaringan 

tertentu (Sumarlam, ed., 2003: 43)  

(26) Dukun sakti Guru Pakpak Tujuh Sejalan, mengatakan bahwa kelahiran putra Bungsu Raja Merga 

Purba ini membawa sial dan malapetaka buat keluarga Raja Merga Purba. Oleh karena itu, 

putra Bungsu harus disingkirkan atau dibuang jauh dari keluarga Raja Merga Purba. Bahkan 

kalau boleh jangan diakui lagi sebagai anak keturunan raja “Merga Purba”.. 

(27) Maka, menangislah putra Bungsu meratap kepada dukun sakti Guru Pakpak Tujuh Sejalan agar 

ia jangan ditinggalkan, dipeluknya kaki dukun itu, dan disembahnya berkali-kali yang disertai 

air mata. 

Pada data (26) jangan diakui lagi sebagai anak keturunan raja Merga Purba dikolokasikan 

dengan sebuah kata sial malapetaka, disingkirkan dan dibuang jauh. (27) ditinggalkan putra Bungsu 

Merga Purba dikolokasikan dengan sebuah kata menangislah meratap dan air mata. 

KESIMPULAN 

Pembacaan cerita rakyat  “Merga Purba”. Secara kritis, cermat, dan teliti untuk dapat memahami dan  

mengelompokkan sesuai dengan masalah penelitian bentuk kohesi gramatikal dan leksikal, maka 
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disarankan bagi peneliti pengakajian kohesi naskah cerita rakyat metode ini dapat dijadikan contoh 

penganalisisan. 
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ABSTRACT 

As a commonly known language, Indonesian segmental inventory is already clear. Experimental 

research is relatively new yet useful to perform further research on Indonesian phonology and 

phonetics to provide necessary evidence. Sound pattern study by means of experimentation is 

accordingly selected as the framework of this research. Since sound pattern of one language consists 

of many subparts, here Indonesian plosive sound pattern is focused. Therefore, quantitative 

methodology is adopted for the objective of research. Indonesian words with plosives at beginning of 

second syllable and first syllable are repectively designed as stimuli for recording. Then Praat is 

applied to measure and GAP and VOT , then collect data of them. The result of this research shows 

that Indonesian plosive sound pattern form two clear clusters. Voiceless plosives have longer gap 

duration than voiced plosives. Front plosives in the vocal cavity have longer gap than plosives but 

shorter VOT length. This experimental research has performed acoustic phonetic analysis and is going 

to provide basis for further researches such as auditory phonetics experimental research, phonological 

contrast and so on. What is more, it visualizes abstract concepts and helps better understand 

Indonesian sound pattern.  

Keywords: Indonesian plosives,  sound pattern,  experimental research 

INTRODUCTION 

Every language has its own phonology system, and each system forms its own sound pattern. Only 

when speakers of the language articulate sounds correctly or in certain ways can listeners perceive 

speech sounds and understand what speakers are saying.  

A concept poses in front of us. What is the sound pattern? Different scholars have given 

different definitions and applied different approaches to study them. In the monumental work of 

Chomsky and Halle The Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968), the sound structure is 

described with phonetic distinctive features. A lot of theories utilized together with very abstract 

phonological process representation make the sound pattern of one language less easy to understand. 

Of course, at the time when Chomsky and Halle’s book was written, technologies available for 

phonology study, in particular for phonetics, were very limited. Afterwards, with the development of 

experimental facilities, more means and techniques began to be available in phonological researches. 

This gave rise to experimental phonology and experimental phonetics.  

The primary purpose of experimentation is not to create knowledge, rather, a way of refining 

our knowledge (Ohala & Jaeger, 1986). As a well-known language, Indonesian inventory of segments 

and phonological processes as well as phonotactic constraints have already been studies by many 

scholars with conventional ways. Experimental study especially applies to the study of language 

under such conditions. In the hope of seeking phonetic evidences why people could speak not exactly 

the same, but still can understand as long as the context is understandable by speech participants, 

Professor Shi Feng from Nankai University proposed “sound pattern” as the frame of sounds of any 

languages. According to his theory, besides acoustic sound pattern, there should be also auditory 

sound pattern and physiological sound pattern. Within this sound frame, meaning of expressions in a 

certain language should be able to be perceived and comprehended. Looking for this sound frame by 

means of acoustics is the first step. Acoustic data is usually collected to provide phonetic evidences 

scientifically. Then the findings is visualized based on the data.  

The acoustic sound pattern study of Shi Feng (2008) based on Chinese consists of four parts. 

They are sound pattern of tone, sound pattern of vowels, sound pattern of consonants, and sound 

pattern of intonation. Consonants, unlike vowels, have complex manners of articulation and different 

places of articulation. Therefore consonants sound patterns are further divided into sub-sound-patterns 

according to their different features such as plosive sound pattern, fricative sound pattern and nasality.  

His theory on the sound pattern is employed as the framework of this research.  
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Indonesian plosives are very different from Chinese plosives. Many Chinese students who are 

learning Indonesian usually experience great difficulties in differentiating between voiced and 

voiceless plosives both in listening and speaking. This is because Indonesian plosives have voice 

contrast, while Mandarin Chinese plosives have aspiration contrast. That is to say, Chinese does not 

have sounds [b], [d], [g] as well as palatal plosives [c] and [ɟ]. In China, except for some conventional 

phonological study, experimental study on Indonesian phonetics is still blank. For example, Liang 

Yijia (2014) finished her thesis on comparing segmental inventories of Mandarin Chinese and 

Indonesian phonemically. Besides, In Indonesia, experimental phonetic study on plosives is also rare. 

In order to deepen our knowledge of Indonesian language phonetics, the necessary ontological study 

on Indonesian plosives gives birth to this research. 

This research is designed to reexamine Indonesian plosives by the means of experimentation. 

Phonetic data will be collected acoustically and the results will be represented not only by numeric 

data but also by friendly visualized statistical pictures. 

METHODOLOGY 

Informants 

Javanese has a big influence on Indonesian in many ways. The total of Indonesian speakers with 

Javanese language background accounts for the biggest proportion among all Indonesian people. In 

order to control variables, we accordingly chose 10 informants of Indonesian speakers from East Java, 

Central Java and Yogyakarta with Javanese language as their mother tongue, since Indonesian is very 

commonly spoken as a second and national language in Indonesia. These informants consist of 5 

female and 5 male undergraduate students with similar age around 20 years old from Indonesian 

Language and Literature department.  

With the development of study, new problems appeared. It was hardly able to measure VOT of 

Indonesian voiced plosives in spectrograms of these Indonesian speakers with Javanese background. 

Then the experiment had to be tried again on non-Javanese speakers. 10 more informants from many 

islands outside Java studying in Gadjah Mada University were recruited for recording again. 

 

Stimuli 

Standard Indonesian includes 4 pairs of plosive consonants [k][ɡ], [p][b], [t][ɖ], [c][ɟ]. They are 

contrasted by voice.  The first three pairs of them may appear in the onset of syllable and also coda of 

a syllable with different way of articulation. The onset and coda plosives form complementary 

distribution phonetically. The last pair [c][ɟ] only occur in the position of syllabic onset. 

For measuring gap, if plosives in words for recording appear in the beginning of first syllable, 

it would be impossible to look for the duration period of closure or gap, so they are better to be in the 

onset of second syllable in words. Therefore words in table 1 that are satisfied with the above 

condition are selected as stimuli for measuring GAP. With the development of this research, it was 

found that syllable-initial plosives in the second syllable is not good choice for measuring VOT, 

because the first formant of previous vowel usually makes it hard to observe the start of VOT. 

Accordingly, another group of stimuli set in table 2 was designed for VOT measurement. In order to 

acquire enough good data for acoustic phonetic research, all plosives are placed in three different 

words and each word is read 3 times. Therefore, the total number of stimuli for each plosive is 

1*3*3*10=90. Only recordings with clear spike and voice bar on the spectrogram are chosen for data 

collection of GAP and VOT. 

Table 1. List of words for measuring GAP of Indonesian plosives 

p   kipas        sepi           kapur 

b   mabuk     cabang       gabung  

t kutu         cita            soto  

ɖ sedih       sedap         sudut  

k suku        suka          kaki 

ɡ saga        daging       bagus 

c cicak       suci           cucu  

ɟ najis       kejut          kerja 
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Table 2. List of words for measuring VOT of Indonesian plosives 

p pas      pena       puji 

b batu     besi       biasa 

t tas       tes         toko 

ɖ dan      desa       dinas 

k kita      kaki         kukus 

ɡ gula     gas         gila  

c cita      cacing     cucu 

ɟ juta      jas          jenis 

 

Experiment Facilities 

In this research, recording hardware like computer, sound card and microphone are used to record 

citation speech of designed stimuli. Software like Audacity is used for sound recording, and Praat for 

sound file analysing. The last all data collected is processed statistically with Excel.   

ANALYSIS 

Indonesian plosives distribute both at the onset of syllable and also at the coda of syllable such as 

kapuk, dialog; sudut, abad; sedap and nasib. The consonants at the end of words kapuk, sudut and 

sedap are certainly voiceless, besides not being released. Voiced plosive consonants located at the end 

of syllable are not released either, but if we listen carefully to the sounds at the end of the words 

dialog, abad and nasib, the so-called voiced consonants /b, d, g/ actually have very little voicing. 

When we say nasib, our lips are not opened for the final consonant. Therefore Indonesian plosives at 

the position of coda of a syllable are not fully voiced throughout the closure. 

 There is a clear distinction in meaning between the words such as salip and salib, selat and 

selad. In these pairs, the vowel is much shorter before the voiceless consonants /p, t/ than before /b, 

d/. Now let us have a look at the spectrograms in Figure 1 and Figure 2 for them. We can see the 

length difference. The major difference between such pairs of words is in the vowel length, not in the 

voicing of the final consonants. Besides, the length of final voiceless stop consonant is relatively 

longer than that of corresponding voiced one after the same vowel. In a narrow transcription, 

unreleased consonants can be symbolized like [salip ], [salib ],[selat ], [salad  ]. The small raised mark [ ] 

stands for no audible release. The given example pairs like the above are not common in Indonesian 

language. Words with letter b, d, and g at the syllable final position originated mostly from Arabic 

language, and a few from Javanese and English. In the bottom stratum of Indonesian─Malay, /p, t, k/  

are active to appear at the end of a closed syllabic structure such as in words enak, sedap, and mulut. 

/p, t, k, c/ often contrast with /b, ɖ, ɡ, ɟ/ at the position of syllable coda. For example, /t/ contrasts /ɖ/ 

in words tua and dua, /k/ /ɡ/ in kelap and gelap,  /b/ /p/ in baku and paku, /c/ /ɟ/ in baca and baja. 

 

 

Figure 1. Acoustic waveform in “kitap” 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

93 

 

 

Figure 2. Acoustic waveform in “kitab” 

 The examples given above are actually not common in Indonesian vocabulary. Those that 

originally derive from Malay mostly do not end with voiced plosive consonants in the position of 

coda. Words such as murid, ajaib ending with [d, b] mainly are loanwords from Arabic language, 

meanwhile words with [ɡ] are much fewer. Words such as gudeg, dialog are adapted from local 

languages such as Javanese or foreign languages like English. Paired contrast between voiced and 

voiceless plosives at the end of a syllable rarely occurs so that they can be ignored.  

 It is interesting that words such as ayak, ayap and ayat are all distinguishable, even their final 

consonants are unreleased. The difference in the sounds is in the way that the vowels end. The 

consonants before and after a vowel always affect it, so there is a slight but noticeable difference in its 

quality. The consonant gestures are superimposed on the vowel in such a way that their effect is 

audible throughout much of the syllable(Ladefoged & Johnson, 2006).  

 Another thing on the pronunciation of k at the end of a syllable varies through Indonesia. 

According to the standardized Indonesian grammar book Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia(Alwi, 

Dardjowidjojo, Lapoliwa, & Moeliono, 2010), when k appears at syllable final position, it should be 

pronounced as a glottal stop [ʔ]. In the course of this research, it is found that syllable final k is 

realized usually in three ways depending on the mother tongue of informants. If an informant comes 

from Javanese language background, syllable final k is realized as a glottal stop. For example word 

lapak is pronounced as [lapaʔ]. If an informant comes from Maluku or Maluku Utara, their realization 

of this k is unreleased [k ]. The word lapak would become [lapak ].  Informants from Nusa Tenggara 

Barat and Nusa Tenggara Timur tend to realize it as an aspirated voiceless [k
h
], so word lapak is 

spoken as [lapak
h
]. 

Plosive is stop made with a pulmonic airstream mechanism. Therefore, in the conduction of 

Indonesian plosive sound pattern research, acoustic parameters of GAP and VOT are employed as 

parameters for examining plosive sound patterns (Shi, 2012). Table 3 is the mean values of  

Indonesian plosive VOT and GAP according to data collected from 10 informants. Figure 3 is the 

statistical scatter chart based on the mean values of VOT and GAP to visualize the pattern of 

Indonesian plosives. 
Table 3. Mean value of Indonesian plosive VOT and GAP 

Plosives VOT Number of samples Standard derivation GAP Number of samples Standard derivation 

[p] 10 75 5 155 76 53 

[b] -76 82 30 96 80 22 

[t] 9 79 4 137 79 39 

[ɖ] -82 79 37 94 80 41 

[c] 48 74 19 108 70 44 

[ɟ] -84 57 42 90 65 34 

[k] 30 77 12 133 70 43 

[ɡ] -87 72 46 101 74 33 
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Figure 3. Sound pattern of Indonesian plosives 

Gap 

Gap is the time duration of closure before airstream is released in articulation of plosives. The value 

of gap demonstrates the “stop” feature of plosives and reflects the degree of muscle tension when 

articulating. Its performance on the spectrogram is a piece of gap from the end of vowel periods to the 

beginning of the spike that shows the removal of closure. Due to the fact that gap on the spectrogram 

seems no difference from the blank before any consonants, usually gap is better to be measured on the 

second syllable of a disyllabic word.  

 Collected Data on GAP are [p]155ms [b]96ms,  [t]137ms [ɖ]94ms,  [c]108ms [ɟ]90ms,  

[k]133ms [ɡ]101ms. The measure unit here “ms” is short for millisecond. In these four pairs of 

voiceless and voiced plosives. One thing is common: voiced plosives generally have shorter gap 

duration than their corresponding voiceless plosives. For example GAP[p]-GAP[b] is 59ms. GAP[t]-

GAP[ɖ] is 43ms. GAP[c]-GAP[ɟ] is 18ms. GAP[k]-GAP[ɡ] is 32ms. The order of GAP length is 

[p]>[t]>[k]>[c]. The voiced plosives also shows highly correspondence [b]>[ɖ]>[ɡ]>[ɟ]. If a plosive’s 

place of articulation is located in the front part of mouth like [p][b], the difference between the voiced 

and voiceless is bigger than those in the backward part of mouth. All data suggest that plosive pair [k] 

and [ɡ] are special in VOT and GAP duration. They are bigger than [c] and [ɟ] although their place of 

articulation is more back than [c] and [ɟ], and the smallest difference between GAP and VOT duration 

also lies in [c] and  [ɟ]. 

On the basis of data in Table 3, all mean values are drawn in a two-dimensional coordinates. 

VOT is on the horizontal axis, and GAP is on the vertical axis.  The scale of GAP is 0180ms. VOT 

of voiced plosives is negative. VOT of voiceless plosives is positive. Therefore, VOT distributes on 

the both sides of vertical axis. Voiced and voiceless plosives still demonstrate similar qualities 

respectively that their pattern shows two clusters in the coordinates. 

 

VOT (Voice Onset Time) 

Voice onset time is the span of time from the release of closure to the start of voicing.  In general, 

voiced plosive sounds will have a VOT which is negative, voiceless unaspirated plosive sounds will 

have a VOT which is around 0, and voiceless aspirated plosive sounds will have a positive VOT. 

Indonesian language has 4 pairs of voiced plosives and voiceless unaspirated plosives. One pair of 

them do not exist either in English or in Chinese. They are palatal plosives [c] and [ɟ].  

From Figure 3, it is shown clearly that voiced Indonesian plosives have longer VOT than 

voiceless plosives. Voiceless plosives demonstrate unaspirated property, so their VOTs are very small 

and more near vertical axis than VOTs of voiced plosives.  

In the process of research, the unexpected thing that was discovered was after 10 Javanese 

informants were recorded, assumed VOT of voiced plosives couldn’t be found clearly. This should 

not be accidental since 10 informants are from East, Central Java and Jogja and all of them major in  

Indonesian Literature and Linguistics. It was ever suspected that Indonesian voiced plosives are 
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actually not so much voiced, because the spectrograms of [p] and [b] do not show clear difference on 

their VOT but on the tiny starting piece of waveform. However, when it was tried on a few group of 

students who come from other islands, the negative VOT of voiced plosives evidently appeared on the 

spectrum. Their differences in VOT can be illustrated on the following spectrograms of word besi. 

 

 
Figure 2. The record of word “besi” pronounced by a speaker with Javanese mother tongue 

 

 

Figure 3. The record of word “besi” pronounced by a speaker with Sasak mother tongue 

From the above pictures, it can be seen distinctly that there is a little negative VOT in front of 

spike in figure 2. However, figure 3 shows very clear negative VOT in front of the spike. The similar 

situations happen in most recordings of two group members respectively.  Based on the data from the 

two groups, each with 10 members, it is verified with the evidence that Javanese speakers do not 

vibrate their voice cords as obviously as speakers of other languages when pronouncing Indonesian 

voiced plosives. That is to say that their voicing of voiced plosives is actually unclear. This probably 

results from influence of Javanese language. This feature also leads to perception difficulties in words 

with voiced Indonesian plosives by listeners with other language background when listening to 

Indonesian from Javanese speakers, and it can be inferred that they might mainly rely on linguistic 

context to decide the meaning of words with plosives.  

 

CONCLUSION 

Based on the big data collected from informants who grew up outside Java, Indonesian plosive pattern 

displays two clear clusters on the left and right side of coordinates. Voiceless plosives are longer than 

voiced plosives in GAP, meanwhile voiced plosives have much longer VOT than unaspirated 

voiceless plosives. However, both voiceless and voiced plosives are correspondingly consistent in 

their gap length sequence: GAP [p]>[t]>[k]>[c]     GAP  [b]>[ɖ]>[ɡ]>[ɟ], (GAP[p]-GAP[b])> 

(GAP[t]-GAP[ɖ])> (GAP[k]-GAP[ɡ])> (GAP[c]-GAP[ɟ]). As for the VOT, their length sequence 

shows a different pattern: VOT |[ɡ]|>|[ɟ]|>|[ɖ]|>|[b]|  VOT[c]>[k]>[p]>[t]. All Indonesian voiced 

plosives have a relatively long duration of VOT, and differences among them are not big. 

Theoretically unaspirated voiceless plosives are very small and almost near zero. For Indonesian [p] 

and [t], they also demonstrate consistence to the general feature, but Indonesian voiceless plosives [c] 
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and [k] have a relatively long VOT. The more back in the vocal cavity the place of articulation of 

plosive is, the bigger VOT’s absolute value is.  

This research has verified with phonetic evidences that Indonesian speakers with Javanese 

background do not vibrate their vocal folds hard enough when pronouncing voiced plosives so that 

their [p] and [b], [t] and [ɖ], [k] and [ɡ], [c] and [ɟ] are not very much distinguishable for listeners of 

other languages.  

Indonesian plosives occur in onset and coda.  When in the position of coda, they are usually 

unreleased. Voiceless plosives are most active in coda due to the fact that the bottom stratum of 

Indonesian is Malay. Voiced plosives in coda can only be found in loanwords. Besides, since 

Indonesian is a second language for most Indonesian people, in the process of this research, it has 

been found that Indonesian speakers realize syllable final k in three different ways [ʔ], [k ], and [k
h
] 

due to their mother tongue influence. 

This research can be considered as an ontological research. Based on it, further researches 

such as second language perception, comparison of plosive sound pattern between Chinese and 

Indonesian and others will be enabled.  
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ABSTRACT 

This paper aims at presenting the phenomena that takes place in the Balinese society concerning the 

use of the Balinese address terms. This language feature is one of the ways used by the Balinese to 

express politeness.  This is in line to Watts’ idea (2003) saying that all languages in the world have 

their own way to express politeness. In Balinese language, the address terms are considered to be very 

important due to the application of the caste system. The proper way of using the address term is 

when someone from the lower social status addresses someone from the higher caste by mentioning 

the label of his/her caste. For example, the common people will address someone from, for example, 

the caste of ksatria by Gung (the short form of Anak Agung) – Gung Ayu (for female) and Gung 

Gus/Bagus (for male). This is a polite form of address term which is properly used. However, when 

the speaker who belongs to ksatria applies that address term to him/herself while talking to another 

person of any caste, of any age, this will be considered to be impolite because he is praising himself, 

and Leech (1983) says that someone should be minimizing the praise for himself and maximizing the 

praise for others. Thus, the improper use of the polite address term can create impoliteness because it 

can create unpleasant feeling in the part of the speaking partner. This becomes a problem in achieving 

comfortable communication in modern era like today where people do not respect the caste as much 

as before. However, in Balinese tradition, showing politeness through address terms is considered a 

must to show the ‘colour’ (caste) of the participants of a communication. Since this concerns the use 

of address terms from the higher castes, the violation is frequently found among the castes of  

brahmana and ksatria. The best way of addressing him/herself politely is by using the pronoun tiang 

(I). The data for this article was collected through the observation conducted both on the language and 

the situation of the language use. The study found out that there are several reasons for their using 

improper address term. The reasons why this address terms are improperly used can be varied, which 

among others are (1) they are taught by their parents to use that address term to refer to themselves, so 

they imitate their parents when they are addressed, (2) to introduce his/her caste so that they will be 

addressed in accordance with their caste, and (3) expressing displeased. The reason that causing the 

improper use of the address term depends on the situation. 

Key words: address term; caste; impoliteness; politeness; maxim  

INTRODUCTION 

Address term is an important element in a language that plays an important role in a successful 

conversation. No matter how well someone is speaking a language, if the address term used is 

improper, the conversation will not be comfortable, thus the goal cannot be achieved. The wrong 

choice of address term will make the hearer feel offended. For instance, in Indonesian language, the 

pronoun ‘Bapak’ is used to address a mature man. This can also be used to refer to ‘father’. However 

it is not ‘Bapak’ that means “father’ being talked about in this example. The pronoun ‘Bapak’ is used 

to give example how this address term is used to refer to a man of a higher status than the speaker. 

This pronoun sound very polite when it is used by a speaker to address the person he is talking to. 

However if the address term is used by a speaker to refer to himself, it seems that he is praising 

himself, putting himself in a higher position that the one he is talking to. He can be considered 

arrogant. To avoid the consideration of being arrogant, a speaker actually has other pronouns to refer 

to himself, for instance “saya”. Thus, instead of saying “Bapak mau keluar sebentar”, (Bapak want to 

go out for a moment) it would be better for a man to say “Saya mau keluar sebentar”(I want to go out 

for a moment). The one using “Bapak” to refer to himself is usually considered arrogant while the one 

using “saya” is considered more humble. The obvious example of a humble person is Mr. Jokowi, the 

President of the Republic of Indonesia. Being a president, he has all the rights to use “Bapak” to refer 

to himself, but he never does, he uses “saya” (I) instead. Most people like it and this means that 

Indonesian including the Balinese people like humble and polite person. 
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        Talking about politeness and humbleness described by the use of the address terms, Balinese 

language also has the system of address terms. This address term becomes even more crucial 

considering that the Balinese people live within the caste system. Every caste has special title that can 

be used by a speaker to address the hearer accordingly. The wrong use of this address term will lead 

to the opinion that the speaker is not polite. The Balinese people in Bali are a group of people living in 

the same socioeconomic condition. This situation makes it easy for them to make the sociolinguistic 

variation explicit because people will understand why they use such variation. This is in line with 

Cheshire (1997:185) saying that the speakers of single socioeconomic condition are able to show 

some of the more subtle aspect of sociolinguistic variation. The Balinese people use language and 

their social status, in this case, the speaker will be able to decide what language and what address term 

is used to the hearer. The identity of the participants of a speech event must be known to avoid 

impoliteness. There is an idea presenting about the identity that is people use language differently in 

different context and through the language they can signal their identity ( Holmes, 2001:1). In relation 

to the Balinese caste system, the lexicon and the address term used by the speaker will show his status 

against the one he is talking to. This is the polite way of conducting a conversation. To reach the 

knowledge about the identity of his speaking partner, usually he asks a question like Antuk linggih 

ragané napi?’ (What is your caste?). However, then there is a change towards the perception that 

people should talk properly including the appropriateness of choosing the address term. Quite a lot of 

young people think that there is no use to differentiate people based on caste and they said that God 

creates human beings the same. But then the situation changes. Young people, especially the ones 

coming from higher caste, tend to use the honorific address term for themselves. This is impolite since 

according to Leech (1983:132) speaker should minimize praise for himself but maximize praise for 

others. Related to the use of honorific Balinese address term, to be polite, it should be used to address 

the hearer of higher caste or of the same caste. This convention is shifting to the situation in which, 

the young people use the honorific address term to address herself/himself. This is considered to be 

praising oneself.  

        It is with the purpose to find out the proof that the case of impoliteness within politeness does 

occur in the Balinese society, this article is written. Another purpose of writing this article is to find 

out the reason why a speaker praises himself. 

 

METHODOLOGY 

The part of methodology will cover the discussion about the data source and the theory used to 

analyse the data. The data of this article was taken from the daily conversation of young people that 

happened to be heard. This data is more genuine because they do not know that what they said is 

going to be analyzed. The theory used to analyse the data is the Pragmatic theory (leech, 1983) 

especially about politeness maxims. He states that the maxims of politeness principles are: 

(1) Tact Maxim: minimize cost to other; maximize benefit to other. 

(2) Generosity maxim: minimize benefit to self; maximize cost to self. 

(3) Approbation maxim: minimize dispraise of other; maximize praise of other. 

(4) Modesty maxim: minimize praise of self; maximize dispraise of other. 

(5) Agreement maxim: minimize disagreement between self and other; maximize agreement 

between self and other. 

(6) Sympathy maxim: minimize antipathy between self and other; maximize sympathy between 

self and other. 

Although there are six maxims of politeness principle presented by Leech, this article will only use 

the Modesty maxim. In relation of the maxim to the use of Balinese address term the speaker should 

use the honorific address term when the speaker talks to the hearer of a higher caste because that 

address term is closely related to caste, not to the other social status. That is the convention although 

nowadays wealth can shift this convention. However the discussion in this article is about how the 

honorific address term should be used based on the convention passed from one generation to another. 

Since the topic is about pragmatics in which the meaning of an utterance very much depends on the 

context. According to Mey ( 1993:3) context is something which is difficult to understand. It can refer 

to many things, among others are: (1) it can be many factors that play a role in the production and 

consumption of utterances, (2) the sum and result of what has been said up to now, the prehistory of 

the utterances including the prehistory of the speaker. 
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       Since the context plays an important role in a conversation, the analysis is presented by following 

the procedures which are (1) presenting the data both in Balinese and in English, (2) present the 

context in which the conversation is taking place, and (3) the analysis to show the impoliteness and 

the reason of doing it. 

 

ANALYSIS 

The title of this article is Impoliteness within Politeness. In relation to the Balinese address term, the 

title  implies that within  the form of polite address term, there is impoliteness on the side of the 

speaker. This is due to the fact that the praise showed through the use of honorific address term is 

addressed to the speaker himself rather than to the hearer. The speaker will be judged by how he uses 

the address term. This is in accordance with the idea saying that speakers identify themselves and 

others through their use of language; they view their language as a symbol of their social identity 

(Kramsch, 1998:3). The following analysis will show how the impoliteness within politeness takes 

place. 

Data 1.  

Indah: Sira medue buku niki nggih? Selang tiang jebos nggih.  

                        (Whose book is this? Can I borrow it for a moment) 

  Aries : Gung Ayu medue nika. Nggih, anggo ‘mpun dumun, In. 

                        (Gung Ayu has it. Yes, you can use it, In) 

Indah and Aries are two girls of 19 years old. Both of them are from the caste of Ksatria whose title is 

Anak Agung (abbreviated: Gung)  They were in the classroom and were assigned to do a task. Indah 

needed the book which was on the table and asked who the owner was. Her friend Aries, the owner of 

the book allowed her to borrow it. The conversation above shows that Indah is more polite than Aries. 

The verb she used medue is a high level word meaning ‘have’. For pronoun referring to herself, she 

used tiang meaning ‘I’. This is really the way of an aristocracy speaking. She applies politeness even 

though she did not know at first who the owner of the book was. However, Aries did the other way 

around. She used the honorific address term Gung Ayu (Ayu for female) to refer to herself and used 

the verb anggo meaning ‘use’ (a lower level word) to her friend of the same caste. Another proof that 

Aries does not know how to respect other is the fact that she called Indah by ‘In’ (the first syllable of 

Indah). Aries is not as polite as Indah and from the information obtained from her friends, Aries 

usually uses the term to refer to herself without considering to whom she is speaking. How Aries uses 

the address term derives from her habit at home, learned from her parents. She uses it at home without 

being told that she has to use it depending on the context of situation.  Aries is addressed that way in 

her home by her parents with the intention of showing care and love as well as showing to others (her 

friends visiting her and her house maid) how to address Aries. This situation causes uncomfortable 

feeling to her friends (not to her housemaid) because when they address Aries by her name, the 

mother immediately correct it. For example when one of her friends came to her house and asked her 

mother if Aries was at home by asking Aries wenten, Bu? (Is Aries at home?). The mother 

immediately corrected the way Aries’ friend addressed her daughter by saying Oh, Gung Ayu? 

Wenten. Instead of only saying wenten (available/at home), she stressed Gung Ayu as if saying that is 

how Aries’ friend should address her daughter. The mother wants everybody respects her daughter, 

forgetting that by doing it she has been impolite and teaching her daughter to be unintentionally 

impolite. As for the housemaid, addressing Aries Gung Ayu is considered proper since the housemaid 

is someone from the lower caste and she works in her house. 

Data 2 

 Mrs. Ratih : Niki tanding dumun bantené….. (Here, assemble the offerings…) 

 Wulan     : Nggih. Dayu malih jebos nanding. (Okay, Dayu will assemble it later) 

The conversation took place in banjar (community house) in a village when women were gathering to 

make offerings for temple ceremony. Mrs. Ratih is one of those in charge to lead the process of 

making the offerings. She is an old woman, typical villagers always obey the social convention. 

Wulan who is from brahmana family with the title Ida Ayu (abbreviated: Dayu) is a girl of about 21 

years old, studying in in a city. Being a student away from home, Wulan has not been showing up  in 

banjar for a long time. No wonder if Mrs. Ratih does not know her. On that day Wulan was 

representing her mother who could not come to join the others in banjar. Wulan was sitting close to 
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Mrs. Ratih when she needed someone to help her sharing her works. After ordering some other 

women to do things, she turned to wulan, handed a bunch flowers and asked her to assemble an 

offering. When Mrs. Ratih said: Niki tanding dumun bantené….. she looked at Wulan, confused, not 

knowing how to address her. Wulan is a quick thinking young girls. She was observing Mrs. Ratih 

distributing works to the women around her and each time she asked someone to do something, she 

addressed every woman accordingly depending on their caste. When Mrs. Ratih suddenly stopped at 

the end of her sentence, confusingly looked at Wulan, Wulan realized that she had to introduce herself 

by her title so that Mrs. Ratih knew how to properly address her. Wulan guess was right because after 

she said Nggih. Dayu malih jebos nanding, Mrs. Ratih smiled at her and said Durus Dayu meaning 

‘Please, Dayu’. By doing this, Wulan is not considered arrogan because mentioning her title is the 

way of answering the confusion of Mrs. Ratih. She has made Mrs. Ratih happy.   

Data 3 

 Ari : Tulungin naé ngae tugas né. Kan harus ngaê ajak dua. 

                            (Help me to finish the task. We have to work together, right?) 

 Wira  : Nah, biin jep tulungine men. (Right. I will help you later) 

 Ari  : Terus gen ngorang biin jep. Sing pragat-pragat tugasé yen kéné. 

                             (You keep on saying later. If it’s like this, the task will never get done) 

 Wira  : Nah! suud je uyut. Ida Bagus Wira ane kal meragatan.  

                           (Okay. Shut up. Ida Bagus Wira will get it done) 

Ari and Wira are the students of Senior High School. They had to work in pair to finish an 

assignment. They are close friends but with different characters. Ari is a typical student who wants to 

finish the work as fast as possible while Wira is little bit slow. They were working on an assignment. 

Ari wanted to get it done as soon as possible but Wira, thinking that they still had much time, kept on 

delaying and this made Ari upset. He pushed Wira to help him and this made Wira upset, too. When 

Ari complained that he kept on delaying to finish the task, Wira said in a very displeased way that he 

would get the task done. In his displeased he refers to himself by using his title plus his name. The 

completeness of mentioning his own name showed that he was not happy. He didn’t mean to be 

impolite by expressing that he has higher caste than Ari who happens to be a commoner.   

    

CONCLUSION 

The discussion above shows that a speaker referring to himself/herself by title cannot always be 

considered arrogant. When that title is mentioned to show that  the speaker is higher in caste than 

the other, it can be called arrogant. In the case of Wira, he was arrogant because he was upset but his 

being upset had made him impolite. Getting angry with others and showing it especially by 

mentioning title against someone of a lower cast is really considered impolite. If a speaker does not 

understand when she is being arrogant like in the case of Aries, she is still considered impolite 

although the reason is different. Aries had never been taught how important the context in producing 

polite utterances. It made worse by the fact that her mother is snobby. Wulan is the girl who really 

understands how to behave politely. She mentioned her title to release Mrs. Ratih from confusion. The 

discussion in this article shows that politeness, when used in the wrong context, can become 

impoliteness. 
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ABSTRAK 

Proses morfologis dalam bahasa Bali, khususnya reduplikasi, perlu didiskusikan kembali. Bahasa 

Bali, sebagaimana sejumlah bahasa daerah di Nusantara, kaya dengan reduplikasi. Namun, kajian 

yang telah dilakukan (lihat Bawa dan Jendra, 1981; Kersten, 1984) belum menampilkan State of The 

Art ilmu linguistik dewasa ini. Jika dibandingkan dengan kajian yang dilakukan atas bahasa-bahasa 

daerah lainnya (lihat beberapa artikel yang dimuat dalam Seri NUSA, vol. 7, 33, 38, 49), model 

analisis reduplikasi bahasa Bali jauh  ketinggalan karena masih berpegang pada model analisis Item 

and Arrangement (IA), sebagai urutan unsur pada struktur permukaan. Sehubungan dengan itu, 

makalah ini bertujuan mengungkap “kaidah” yang mengatur proses reduplikasi bahasa Bali 

berdasarkan model Item and Process (IP), yang melihat proses terjadinya pemunculan kembal isebuah 

unsure pada struktur yang lebih luas. Sebagai contoh, Kersten (1984:70) menyatakan bahwa dalam 

proses morfologis dengan sufiks –an untuk menghasilkan nomina dari dasar verba perlu disertai 

proses reduplikasi, seperti daar (V) ‘makan’ menjadi dedaaran (N) ‘makanan’. Akan tetapi, 

pertanyaan yang muncul: bagaimana proses terjadinya dedaaran (N) tersebut. Dengan demikian, 

kajian yang dihasilkan “mentok” sehingga pembaca tidak memperoleh penjelasan yang komprehensif 

tentang terjadinya proses reduplikasi tersebut. 

Kata kunci: kategori kata, proses morfologis, reduplikasi. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu proses morfologis yang menarik untuk dikaji ialah reduplikasi. Bahasa-bahasa daerah di 

Nusantara ini kaya akan reduplikasi. Akan tetapi, bahasa-bahasa daerah tersebut memiliki sistem 

reduplikasi yang berbeda-beda. Ada bahasa daerah yang sistem redupilkasinya sederhana, seperti 

reduplikasi dalam bahasa Komering, Lampung (Abdurrahman danYallop, NUSA, vol. 7, 1979:11—

18) atau bahasa Rote (Yohanis-Loe, 2018), yang hampir keseluruhan reduplikasinya bersifat penuh 

(full-word reduplication). Namun, ada bahasa daerah yang system reduplikasinya bersifat kompleks, 

dalam hal ini, reduplikasi sebagian (partial reduplication) yang  rumusan kaidahnya kompleks, seperti 

bahasa daerah Tidore, Halmahera (Pikkert dan Pikkert, NUSA, vol. 38, 1995:43-70) dan bahasa 

daerah Barang-Barang, Sulawesi (Belding, Laidig, dan Maingak, NUSA, vol. 49, 2001:1-60). 

Reduplikasi dalam bahasa Bali boleh disebut sebagai reduplikasi yang berada di tengah-tengah, bukan 

yang sederhana dan bukan pula yang kompleks, seperti halnya reduplikasi bahasa-bahasa daerah di 

Provinsi Maluku dan Sulawesi tersebut. 

            Masalah yang perlu dipecahkan dalam makalah ini ialah yang menyangkut prinsip-prinsip 

yang mengatur pemunculan kembali properti dari sistem morfologi bahasa yang diteliti yang 

berkaitan dengan kognisi umum dan karakteristik psikologis dari pemakai bahasa. Sebagai contoh, 

perubahan vokal [a] yang selalu menjadi [e] (schwa) untuk dasar (base) yang suku kata awalnya 

berakhir dengan [a], seperti daar ‘makan’: da- berubah menjadi de-menghasilkan reduplikasi 

dedaaran ‘makanan’. Sementara itu, pemunculan sufiks–an berkaitan dengan fungsinya sebagai 

pembentuk nomina dan kemudian menjadi argumen verba. 

 

METODOLOGI 

Tata Bahasa Generatif oleh beberapa penulis buku morfologi (lihat misalnya Spencer, 1991; Katamba, 

1993; Matthews, 1974) telah dijadikan sebagai model analisis. Teori yang digagas oleh Chomsky 

tersebut bertujuan untuk memahami hakikat pengetahuan linguistik dan bagaimana pengetahuan itu 

didapat oleh penutur sejak anak-anak. Sehubungan dengan itu, sebuah model analisis “Struktur-Kata” 

harus dipahami. Informasi apa yang harus penutur miliki mengenai kata-kata dalam bahasa mereka 

agar dapat digunakan dalam tuturan. Jawaban atas pertanyaan ini mengarah pada pengembangan sub-

teori tentang leksikon dan morfologi (Booij, 2005:5). Namun, pemunculan morfem tertentu dalam 
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struktur yang lebih besar memerlukan model analisis “generatif”. Jadi, proses morfemis menghasilkan 

leksikon seluas-luasnya, sedangkan generasi sintaktis menghasilkan kalimat-kalimat (Verhaar, 

1975:2). 

           Model deskripsi gramatikal Hockett (“Two Models of …”, 1954), tiga tahun sebelum Syntactic 

Structure-nya Chomsky (1957), masih relevan dipakai untuk menjelaskan pemunculan kembali 

sebuah unsur dalam struktur yang lebih besar. Model “Item and Arrangement (IA)” merupakan model 

deskripsi penataan unsur dari sudut permukaan (Chomsky: surface  structure) dan “Item and Process 

(IP)” merupakan model deskripsi bahasa dari sudut sistem yang melahirkan kaidah-kaidah (Chomsky: 

deep structure). IP kadang-kadang disejajarkan dengan deskripsi generative (Matthews, 1974:227). 

           Pemunculan kembali (recurrent) properti dari sistem morfologi tidak akan lengkap jika tidak 

disertai kaidah lain yang bertujuan membentuk kata yang lebih kompleks. Sehubungan dengan itu, 

metode morfo-sintaksis perlu diterapkan untuk menjelaskan pemunculan unsur lain—dalam hal ini—

sufiks –an untuk membentuk nomina sekaligus argumen verba, seperti reduplikasi dedaaran dalam 

kalimat (1) di bawah ini. 
(1)    I     meme   ba         sing     ngelah de-daar-an 

Art  ibu       sudah   tidak    punya  R-makan-Suf 

‘(Si) Ibu sudah tidak mempunyai makanan’ 

 

ANALISIS 

Reduplikasi adalah proses mofologis yang mengulang sebagian atau keseluruhan dari dasar (base). 

Makalah ini terutama bertujuan untuk melakukan revaluasi mengenai model analisis reduplikasi 

dalam bahasa Bali. Namun, ada baiknya di sini dikemukakan secara sekilas reduplikasi dalam bahasa 

daerah lainnya agar diperoleh gambaran/perbandingan mengenai variasi pembentukannya.  

Reduplikasi dalam Bahasa Daerah Lain 

Dalam bahasa daerah tertentu seperti bahasa Tidore, Maluku, redupliksi berpasangan dengan 

modifikasi, dalam hal ini, konsonan awal (K-awal) diulang bersamaan dengan vokal /o/. Urutan 

aplikasinya adalah bahwa modifikasi terjadi lebih dahulu, dan reduplikasi terjadi kemudian. Dalam 

bahasa tersebut sudah berhasil ditabelkan misalnya fonem /t/ berubah menjadi /d/. Dengan demikian, 

diperoleh reduplikasi sebagai berikut: 

                  toa   ‘memberi’          --->          do-doa ‘hadiah’ 

                  tila    ‘membagi’        --->          do-dila ‘bagian’ 

                  togu  ‘menyetop’       --->          do-dugu ‘berakhir’ 

                 (Pikkert dan Pikkert, 1995). 

Sementara itu, dalam bahasa Barang-Barang, Sulawesi, jika dasar berakhir dengan nasal maka K akan 

berupa nasal dengan nilai artikulasi yang sama seperti K-awal. Perhatikan contoh di bawah ini: 

                   bombeng  ‘gelombng’ --->        bembombeng  ‘gelombangbesar’ 

                   jangang ‘ayam’           --->         jenjangang   ‘burung’ 

                   jemmeng ‘lumpur’      --- >         jenjemmeng  ‘bermain di lumpur’ 

                  (Belding dkk., 2001). 

Selanjutnya, dalam bahasa Konjo, Sulawesi, reduplikasi dihasilkan dengan memberdayakan unsur 

fonologi seperti bunyi “glotal” [?].  Pertama, dasar diulang dengan menambahkan prefiks, dan 

kemudian diakhiri dengan sufiks. 

                       maraeng  ‘berbeda’          --- >           mara? maraeng  ‘bermacam-macam’ 

                       bangjul      ‘berkelakar’     --- >           banju? anjulu  ‘mempermain-maikan’ 

                       tarungku   ‘penjara’          --- >           taru? tarungku  ‘penjara lokal)’ 

                      (Friberg dan Friberg, 1991).   

 

Reduplikasi dalam Bahasa Bali 

Reduplikasi dalam bahasa Bali dibedakan atas reduplikasi sebagian dan reduplikasi penuh. 

Reduplikasi sebagian dihasilkan dari pengulangan suku kata awal dasar. K-awal diulang bersamaan 

dengan bunyi [e] (schwa). Sementara itu, reduplikasi penuh dihasilkan berdasarkan pengulangan 

penuh dari dasar. 
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Reduplikasi Sebagian 

Reduplikasi sebagian yang dimaksudkan adalah pengulangan suku kata yang ditambahkan di depan 

kata dengan pola Konsonan-Vokal-Konsonan (KVK). K yang pertama/awal selalu diisi oleh K-awal 

dari dasar. Vokal selalu berupa [e] (schwa). K-akhir dari perulangan suku diisi dengan cara sebagai 

berikut:  

(a) Jika dasar berakhir dengan nasal dan konsonan lainnya, K yang berupa nasal dan konsonan 

lainnya dari reduplikasi akan dilesapkan sehingga menjadi suku kata terbuka. 

(b) Jika dasar berakhir dengan vokal, K-awal dasar disantirkan (copied) pada K. 

 

Reduplikasi dengan Dasar-nasal 
Reduplikasi yang dihasilkan dari dasar dengan nasal dapat dilihat pada contoh sebagai berikut: 

(2) Be-bombong-an-ne     suba   adep-a 

R   dasar        Suf-Def sudah  jual-Pro:3t 

‘(Ayam) aduannya sudah dijual’ 

(3) Adi-ne       tusing  demen  teken     de-dandan-an mbok-ne 

adik-Pos:3 ttidak  senang dengan  R-hias-Suf       kakak-Pos:3t 

‘Adiknya tidak senang dengan tata cara berhias seperti kakaknya’ 

(4) I     Bapa tusing  n-gelah    te-tamped-an 

Art ayah  tidak   Prf-punya R-simpan-Suf 

‘(Si) Ayah tidak memiliki warisan’ 

 

             Dasar bombong ‘adu’ (V) pada (2) berubah menjadi reduplikasi bebombongan ‘(ayam) 

aduan’ (N), dandan ‘hias’ (V) pada (3) berubah menjadi reduplikasi dedandanan ‘tata cara 

berhias’(N), dan tamped ‘simpan’ (V) pada (4) berubah menjadi tetampedan ‘warisan’ (N). Bunyi 

vokal ([o] dan [a], dan yang lain) pada suku kata pertama yang diulang selalu berubah menjadi bunyi 

[e] (schwa). Jika dibandingkan dengan bahasa daerah Barang-Barang tersebut di atas, reduplikasi 

bahasa Bali akan melesapkan nasal ataupun konsonan lainnya (lihat contoh pada 3.2.1.2 di bawah) 

sehingga reduplikasi suku kata pertama menjadi terbuka, sedangkan bahasa Barang-Barang tetap 

tertutup. 

 

Reduplikasi dengan Dasar-konsonan 

Reduplikasi yang dihasilkan dari dasar dengan konsonan dapat dilihat pada contoh sebagai berikut: 
(5) Ia        teka     ng-aba      te-tadad-an 

Pro.3t datang  Prf-bawa  R-bawa-Suf 

‘Ia datang membawa bawa-bawaan (oleh-oleh)’ 

(6) Murid asing-e     me-lajah ma-je-jait-an  

siswa asing-Def  belajar    Prf-R-jahit-Suf  

‘Siswa asing (BIPA) belajar membuat jahitan (canang Bali)’ 

(7) De-dabdaban-ne tonden   sregep 

R-perhelatan-Def belum   siap 

‘Perhelatannya belum siap’ 

 

Reduplikasi dengan Dasar-vokal 

Reduplikasi yang dihasilkan dari dasar dengan vocal dapat dilihat pada contoh sebagai berikut: 
(8) Panak-ne       makadadua    pe-pada-an 

anak-Pos.3t  Prf-dua           R-sama-Suf 

‘Anaknya kedua-duanya hampir sama (besarnya)’ 

(9) Pe-pula-ne      mati   kerana  tusing ada ujan 

R-tanam-Def   mati   karena  tidak   ada hujan 

‘Tanam-tanamannya mati karena tidak ada hujan’ 

(10) Ia          lek    m-aang  te-tulung-an 

Pro.3t malu Prf-beri   R-tolong-Suf 

‘Ia malu memberi pertolongan’ 
 

Reduplikasi Penuh 

Reduplikasi penuh yang dimaksudkan adalah pengulangan seluruh dasar tanpa perubahan unsur mana 

pun. Reduplikasi penuh berpolakan: R-VKV, R-VKVK,  KVKV. 
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Contoh: 
(a) R-VKV 

    (11)   Banjar-e     ng-ada-ang   aci-aci    

   banjar-Def Prf-ada-Suf    R-sembah 

  ‘Banjarnya mengadakan persembahan’ 

(12)  I   Meme tusing ngelah         apa-apa 

 Art ibu     tidak   Prf-punya  R-apa 

 ‘(Si) Ibu tidak mempunyai apa-apa (miskin)’ 

(13)  Tongos   pe-lali-a-ne          ila-la 

 tempat  Prf-main-Suf-Def  R-bahaya 

 ‘Tempat bermainnya berbahaya’ 

 

           (b) R-VKVK 

              (14)  Pianak-ne    sampun  anom-anom 

                      anak-Pos.3t  sudah      R-dewasa 

                    ‘Anak-anaknya semua sudah dewasa’ 

              (15) Enggal-enggal   ia       mulih 

                      R-cepat              Pro.3t pulang 

                ‘Cepat-cepat ia pulang’ 

               (16) I     beli    setata  aruh-aruh 

                      Art kakak selalu  R-erang 

                      ‘(Si) Kakak (laki-laki) selalu mengerang-erang’ 

    

(c)  R-KVKV 

      (17) Saru-saru  ia        me-takon 

        R-remang  Pro.3t  Prf-tanya 

        ‘Pura-pura ia bertanya’ 

(18) Bani-bani dogen ia         kema 

        R-berani    saja    Pro.3t  ke sana 

       ‘Berani-beraninya ia ke sana’ 

(19) I     Mbok  stata  ng-omong  kone-kone 

       Art  kakak selalu Prf-bicara  R-mungkin 

       ‘(Si) Kakak (perempuan) selalu berbicara mungkin-mungkin (ragu-ragu)’ 

 

SIMPULAN 
Reduplikasi dalam bahasa Bali ternyata tidak sesederhana seperti apa yang dibayangkan oleh peneliti 

atau penulis selama ini. Walaupun tidak sekompleks bahasa-bahasa di kawasan timur seperti Sulawesi 

dan Maluku, reduplikasi dalam bahasa Bali memperlihatkan keteraturan pula. Ada hal lainnya yang 

belum diungkap dalam makalah ini tentang reduplikasi, seperti fungsinya dalam pertuturan. Namun, 

hal tersebut dapat dikemukakan dalam kesempatan lainnya. 
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ABSTRACT 

This research is entitled “Three Argument Verb in Japanese (VBTBJ) and Balinese (VBTBB)”. It is 

aimed at analyzing primary grammatical relations consisting of ‘subject’, ‘direct object’, and ‘indirect 

object’. The data in this research is clauses with three argument verb that was obtained from library 

research and researcher intuition as native Balinese speaker. The theory applied in analyzing the 

clause of three argument verb is the theory of relational grammar (Blake, 1990). In VBTBJ, there is 

morphological and non-morphological process in the clause. The morphological process in Japanese 

is te-sashiageru, te-ageru, te-yaru, te-kudasaru, te-kureru, te-itadaku, te-morau, -rareru, -seru/-

saseru, -serareru/sareru, -saserareru. The morphological process in VBTBJ does not influence the 

number of argument bounded by the verb. Direct object with meaning of giving in VBTBJ is marked 

by particle o. Meanwhile indirect object in VBTBJ that has meaning of giving is marked by partikel 

ni. Direct object of causative in VBTBJ is marked by particle o when the basic verb is intransitive. 

Indirect object of causative in VBTBJ is marked by particle ni when the basic verb is transitive. Non-

core argument has no position before the particle of o in VBTBJ. The sequence of SOP can be 

changed into OSP. It is only the indirect object can have the position of subject in the process of 

revaluation. The process of three argument verb in Balinese is through the suffix –ang, -in, -a, and 

prefix –ka. Words that can be combined with suffix –ang in Balinese three argument verb are basic 

verbs, nominal, adjective, and pre categorical morpheme (MP). Non-core argument in VBTBB does 

not have position after verb; it does not have position between direct and indirect objects. The pattern 

of sequence SPO in VBTBB can be changed into POS and PSO. 

Keywords: syntax function, argument, grammatical relation 

 

PENDAHULUAN 

Verba berargumen tiga bahasa Jepang (BJ) dan  bahasa Bali (BB) merupakan verba turunan yang 

dihasilkan melalui proses afiksasi. Afiksasi ini akan mengubah relasi-relasi gramatikal atau fungsi 

gramatikal suatu konstruksi kalimat. Dalam bahasa Jepang setiap fungsi sintaksis dimarkahi oleh 

partikel dan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga memengaruhi bentuk atau 

pilihan verba yang digunakan. Di samping itu, dalam verba berargumen tiga BJ dikenal istilah uchi 

soto. Dalam BB konstruksi verba berargumen tiga selalu menempatkan argumen agen pada preverbal 

dan resipien pada postverbal. Perhatikan contoh verba berargumen tiga BJ dan BB. 

(1.1) Boku    wa     otouto    ni    omiyage   o      katte agemasu 

saya     Nom  adikLK  Dat oleh-oleh Acc  beli-kan 

‘Saya membelikan adik laki-laki oleh-oleh’ 

(1.2) Otouto wa    boku ni    omiyage o katte kuremasu 

adik     Nom saya  Dat oleh-oleh Acc   beli-Suf 

‘Adik membelikan saya oleh-oleh’ 

(1.3) Icang meli-ang  adi  -ne        gagapan 

saya   beli  -Suf adik-POSS  oleh-oleh 

‘Saya membelikan adik oleh-oleh’ 

(1.4) Adi-ne        meli-ang icang gagapan 

adik-POSS beli-Suf  saya   oleh-oleh 

‘Adik membelikan saya oleh-oleh’ 

 

METODOLOGI 

Analisis data penelitian ini diawali dengan pembahasan proses morfologis verba berargumen tiga BJ 

dan BB. Selanjutnya struktur dasar klausa BJ dan BB, setelah itu berturut-turut ditelaah tentang 
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struktur argumen BJ dan BB. Analisis berikutnya adalah membandingkan perubahan relasi 

gramatikal, misalnya perubahan dari argumen inti menjadi noninti dengan menggunakan teori Tata 

Bahasa Relasional. 

ANALISA 

Bentuk dasar verba dalam bahasa Jepang merupakan morfem terikat. Untuk dapat dipergunakan 

dalam sebuah kalimat, sebuah verba bahasa Jepang pasti mengalami proses morfologis. Proses 

morfologis yang paling sederhana dalam verba bahasa Jepang adalah penambahan morfem –r(u). 

Morfem  –r(u) ini dapat mengalami proses morfologis sesuai dengan kategori gramatikal yang 

diperlukan dalam sebuah kalimat.  

(1.5)  Watashi wa    Yamada sensei  ni    hon   o     honyakushi-te-sashiagemasu 

      Saya      Nom Yamada guru    Dat buku Acc menterjemah-kan  

     ‘Saya menerjemahkan buku untuk Bapak Yamada’ 

 Verba honyaku suru ‘menerjemahkan’ berasal dari verba honyaku ‘terjemahan’ setelah 

bergabung dengan verba suru ‘melakukan’ menjadi verba transitif. Verba ini apabila mendapat 

konjugasi {-tesashiagemasu} pada (1.5) maka akan menambah fungsi sintaksis, yaitu objek tak 

langsung yang dimarkahi oleh partikel ni.  

 Dalam bahasa Bali, semua verba mengalami proses morfologis untuk dapat menjadi verba 

berargumen tiga. Proses morfologis tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

Verba Berargumen Tiga dengan Penambahan Sufiks –ang 
(1.6)   Sing  dadi ngawag-ngawag ngedengang        jit.           

           tidak bisa sembarangan       me-perlihat-kan pantat 

           ‘Tidak boleh sembarangan memperlihatkan pantat’  

(BO 3 April 2011) 

Dalam wujud aktifnya, sufiks –ang dapat berkombinasi dengan prefiks N- sehingga 

menghasilkan kombinasi N- -ang. Dasar yang dipakai dapat berupa verba asal, nomina, adjektiva, dan 

morfem prakategorial (MP). 

Sebagian dasar mutlak memerlukan kehadiran sufiks –ang karena hanya dengan N- status verba 

tidak dapat dimunculkan. Dasar seperti tuun ‘turun’, puun ‘terbakar, dan pesu ‘keluar’ tidak dapat 

diturunkan hanya dengan prefiks N- karena bentuk seperti nuun, muun, dan mesu tidak terdapat dalam 

bahasa Bali. Untuk memperoleh status verba, sufiks –ang mutlak diperlukan. Dengan demikian, kita 

mendapatkan nuunang ‘menurunkan’ muunang ‘membakar’, dan mesuang ‘mengeluarkan’.  

 

2. Verba Berargumen Tiga dengan Penambahan Sufiks –in 

(1.7)  Ni Luh Putu Praharsini ngicénin   galah           penulis remaja.  

          Ni Luh Putu Praharsini  memberi  kesempatan penulis remaja 

         ‘Ni Luh Putu Praharsini memberi kesempatan penulis remaja’  

                                                                                                                         (BO, 27 Maret 2011) 

 Dalam bentuk aktifnya, verba transitif yang diturunkan dengan sufiks –in dapat pula 

berkombinasi dengan prefiks N-. Ada beberapa dasar yang mutlak memerlukan kehadiran sufiks –in 

karena dengan N- saja status verba tidak dapat dimunculkan. Dasar seperti batis ‘kaki’, cenik ‘kecil’, 

pageh ‘pagar’ tidak dapat diturunkan menjadi verba hanya dengan prefiks N- karena bentuk seperti 

matis, nyenik, dan mageh tidak ada dalam bahasa Bali. Untuk memperoleh status verba, sufiks –in 

mutlak diperlukan sehingga ketiga kata diatas dapat dibentuk ,menjadi matisin ‘berkaki’, nyenikin 

‘membuat menjadi lebih kecil’, magehin ‘memagari’ 

KESIMPULAN  

Struktur kalimat kanonik bahasa Bali SVO sedangkan bahasa Jepang SOV . Dalam BB tidak 

ditemukan pemarkahan fungsi sintaksis. Dalam bahasa Jepang setiap fungsi ditandai dengan 

pemarkah, yaitu fungsi subjek ditandai dengan pemarkah wa atau ga, fungsi objek langsung ditandai 

pemarkah o, dan objek tidak langsung ditandai dengan pemarkah ni. Hal ini menyebabkan pola urutan 

(word order) konstituen BJ dapat dipindah-pindahkan asalkan pemarkahan partikelnya  tidak salah. 

Bahasa Bali menggunakan frasa preposisi, sedangkan bahasa Jepang menggunakan frase posposisi. 
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Urutan frase bahasa Bali (NP=N AP), sedangkan bahasa Jepang (NP=AP N). Selain itu, bentuk 

hormat dalam bahasa Jepang dapat dibentuk dengan menambahkan honorifik o atau go di awal kata. 

Berbeda dengan bahasa Bali hampir semua kategori memiliki bentuk hormat.  

Dari sudut morfosintaksis penanda verba berargumen tiga BB dan BJ memiliki persamaan dan 

perbedaan. 

a. Persamaan 

Baik BB maupun BJ mempunyai pemarkah morfologis. 

 

b.  Perbedaan 

Pemarkahan verba BB melalui afiksasi, sedangkan BJ hanya melalui sufiks atau konjugasi verba yang 

menempel pada kata dasar. Selain itu, afiksasi BB hanya menuntut kehadiran penanda fungsi oblik 

teken ‘oleh’, sedangkan pemarkahan verba berargumen tiga BJ menuntut kehadiran semua penanda 

fungsi sintaksis. 

  

Dari analisis relasi gramatikal ditemukan juga persamaan dan perbedaan . 

a. Persamaan 

Relasi gramatikal verba berargumen tiga BB dan BJ mengalami revaluasi struktur  pada proses 

pemasifan untuk objek (relasi 2) menjadi subjek (relasi 1) atau proses pemajuan (advancement) dapat 

disekemakan menjadi 2 – 1, 3 – 1, 3 – 2.  Proses pemunduran  (demosi) 1 – Cho, 1 – 3.  

 

b. Perbedaan 

Revaluasi struktur verba berargumen tiga dalam BB dapat memenuhi kriteria universal tanpa 

melesapkan fungsi gramatikal, sedangkan dalam BJ khususnya pada konstruksi kausatif OL dapat 

dipromosikan ke posisi subjek dengan melesapkan fungsi gramatikal subjek pasien. Selain itu, dalam 

verba berargumen tiga BJ peran subjek agen dan objek pasien menentukan pemilihan verba. Verba 

ageru ‘memberi’ hanya berlaku untuk orang pertama kepada orang kedua dan ketiga. Verba kureru 

‘memberi’ untuk orang kedua dan ketiga kepada orang pertama. Bentuk verba pasif kausatif BJ 

mencerminkan psikologis subjek pasien. Dalam bahasa Bali afiksasi verba menghasilkan urutan kata 

menjadi SOV, OVS, dan VOS. Dalam bahasa Jepang fungsi subjek dan fungsi objek selalu berada 

pada preverbal sehingga urutan kata menjadi SOV dan OSV. 
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ABSTRACT 

Sosial values in people's lives can be textualized, grammaticalized, and even verbalized into written 

text, such as folklore using the model of cultural scripts. In addition, it contains of cultural meaning. 

To see the cultural meaning of the folklore, a perspective or dimension comprehensively and 

holistically can make it understandable. Based on this claim, this paper focuses and aims to see the 

cultural scripts in the folklore based on the dimensions of cultural meaning. A very precise strategy of 

observation needs to be applied of which the approach used was qualitative one. Data were collected 

from a folklore entitled Pan Balang Tamak and were analyzed based on dimensions of meaning and 

cultural scripts. The result of the analysis showed that (1) there are four dimensions of cultural 

meaning: a) situational-behavioral dimension that emphasize on cultural meaning which is based on 

situation and context of communication, usage, and reaction to speech; b) Linguistic-extralinguistic 

dimension; c) intraorganistic and extra-organistic dimension which is the cultural meaning derived 

from the individual's cognitive and the individual's affective; d) The general-particular dimension 

which is based on and determined by the types of speech; (2) Cultural scripts can be configured by 

using low-level scripts with exponents of philosophical aspects, clear entities, processes and 

mechamism, and results. The moral value of the Pan Balak Tamak folklore is that ingenuity should 

not be done to cunn or deceives others. It should be used to help people in need 

Key words: social value, cultural scripts, folklore, dimension, cultural meanings 

 

1. INTRODUCTION 

Language can be used in communication based on two perspectives, namely transactional perspective 

and interpersonal perspective. From a transactional perspective, the language is a tool for 

understanding the content of the text. More specifically, it can be said that language is used as a tool 

for textualization, grammatization, and verbalization of discourse in the form of written text. While an 

interpersonal perspective, it can be explained that the use of language in a text can be used to see the 

value and social relations between speakers. 

 In this case, it can be aligned that the text of folklore contains cultural scripts.This cultural 

scripts can be interpreted as a model to see social values contained in the folklore. With the technique 

of meaning configuration that is the characteristic of cultural scripts, the social value of the folklore 

can easily be understood. It is supported by several schematic meanings that characterize and support 

it. Therefore, to support the social value of the folklore it is necessary to study the dimensions of 

cultural meaning, such as situational-behavioral dimension that emphasize on the excavation of the 

values and norms of a speaker. The linguistic-extralinguistic dimension is used to see symbols in the 

folklore texts. Intraorganistic and extraorganistic dimensions are used to look at individual characters. 

The general-particular dimension focuses on the means of conveying that meaning. 

 Based on language relativity it can be understood that speech in folklore may contain cultural 

scripts expressed by these four dimensions. The folklore of Pan Balang Tamak is taken into account 

because this folklore features a social value that tends to be both positive and negative which should 

not be imitated or executed by the public. In addition, the values and character of the people's story 

can be delivered both directly and indirectly and literally and illiterally. Therefore, the configuration 

of cultural scripts can be explained and made using exponents, such as: the content of philosophical 

values, clear entities, including relationships, statuses between the two entities, mechanisms or means, 

processes, and results. 

 When those exponents of cultural scripts are linked to the dimensions of cultural meaning, it 

can be described that philosophical content can be seen from the situational-behavioral dimension; 

where in this dimension social values in society are contained in the text of folklore. Furthermore, 
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these values are applied in society. If the value contained tends to be positive, then people just do it 

directly. When in folklore contained negative values, then people can not directly do it. The entity 

within the cultural scripts may be seen by the linguistic-extralinguistic dimension, in which symbols 

become the focus in this dimension. While the intraorganistic-extraorganistic dimensions of cultural 

meaning can be explained in the individual characters contained in folklore. Finally, the exponents of 

mechanisms, means, processes, and results can be seen based on the general-particular dimension 

 Therefore, the problem can be formulated as follows.  

1. What cultural significance is contained in the text of folklore? 

2. How the configuration of meaning based on Cultural Scripts can be made? 

 

2. RESEARCH METHODS 

The data were collected by the method of observation (Bungin, 2001: 57, Moleong, 2000) of which 

the technique used was note-taking technique. Therefore, some steps for collecting data were 

described as follows. (1) selecting appropriate folklore texts having to do with cultural meanings, 

norms and values; (2) taking an important note of sentences having values contained in the text of the 

folklore; (3) eliciting and ruducing the results of the notes into valid data; (4) codifying the data once 

the data were obtained and classified.  

  The data were then systematically analyzed based on the sequences of formulated problems. 

In this case, cultural meanings were described fisrt. After that, the cultural meanings were configured 

using low-level cultural scripts model with if-when condition. The data were analyzed by the methods 

of both padan taking the form of relevant studies and theories and agih of which the method was 

actually part of the language itself with basic techniques, namely the technique of adding and 

reducing some decisive elements (Sudaryanto, 2003) . The steps of data analysis could be described as 

follows. (1) describing the cultural meanings based on the four dimensions of cultural meaning; (2) 

configuring cultural meanings by using cultural script model. 

 There are two methods of presenting the results of data analysis, namely formal and informal 

methods. The formal method is the method of presenting the results of data analysis using statistics in 

the forms of tables and numbers, while the informal method is the method of presenting the results of 

data analysis using detailed description. In order to obtain a complete report or the result of data 

analysis, the formal and informal methods were employeed with the techniques of adding, 

substituting, and paraphrasing (Sudaryanto, 1993: 36). 

 

3. ANALYSIS 

3.1 Dimensions of Cultural Meaning 

There are four dimensions for finding out cultural meaning. Situational-behavioral dimension is used 

to find out cultural meaning, which is based on situations, context of speech usage, and reaction to the 

speech. The output or outcome of the situational-behavioral dimension is the social values contained 

in the text. From this understanding, it can be seen that situational-behavioral dimension is based on 

three important things, namely situation, context, and reaction to speech. These are the parameters 

used to determine the values in a text. Implicitly, the value of a text can be determined in two ways: 

the value in a text defined by the context and the situation that includes when and where the series of 

events in a text occur, and the value in a text can be determined by the reaction or behaviour of 

society and reader of a text. See the following data. 

Table 1.1 Social Values by Situasional-Behavioral and General Particular Diimensions  

DATA DIMENSION 

VALUE WAY 

(1-1) “Ih Pan Balang Tamak, mani semengan mara tuun siap, 

desane luas ka gunung ngalih kayu, bakal anggon menahang 

bale agung. Nyen je kasepan, bakal kene danda. Kacarita 

manine semengan mara tuun siap, luas desane makejang, 

nanging pan Balang Tamak masih enu jumah padidiana, krana 

ia ngantiang tuun siapne uli di bengbengne. Makelo ia 

ngantiang , tonden masih siapne tuun. Ade jenengne makakali 

tepet, mare siapne tuun uli bengbengane, ditu mare ia majalan, 

nututin desane luas ngalih kayu ka gununge. Tonden makelo ia 

ingenuity indirect literal  
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majalan, tepukine karma desane suba pada mulih negen kayu, 

dadi Pan Balang Tamak milu malipetan. Kacarita suba neked 

jumah, lantas desane paum, maumang Pan Balang Tamak 

bakal kene danda, krana ia tuara nuutang arah-arahe.  

 

“O Pan Balang Tamak, tomorrow morning when the chickens 

get up, the villagers will go to the mountain looking for the wood 

that will be used to repair the Bale Agung. Anyone who is late 

will be fined”.  It was told that the next day, when the chicken 

came out of theplace, all the people went to the mountain, but 

Pan Balang Tamak was still at house alone, because he was still 

waiting for his cock to turn from the place. He had waited a long 

time, but his cock also did not go down. He finally went to the 

mountain soon after his chicken came down from the place 

around noon following the other locals to look for wood. Not 

long ago, he saw the villagers have returned home and brought 

wood. Therefore, Pan Balang Tamak finally came home too. 

Then it was told after arriving home, then villagers held a 

meeting about the plan to impose sanctions and penalties to Pan 

Balang Tamak, because he did not follow and appreciate the 

command of the village head. 

 

Data (1-1) showed that in the folklore of Pan Balang Tamak the value contained in it is 

ingenuity. Pan Balang Tamak, the main character in this folklore, made use of his ingenuity to: avoid 

obligations as a member of village, because he knew that he would be trapped and subjected to 

sanctions by the village head. Therefore, he used this ingenuity to deceive the village head and other 

members of the village, his followers, as well as defeating arbitrary powers. The moral value of Pan 

Balak Tamak folklore is that ingenuity should not be done to cunn or deceives others. It should be 

used to help people in need. 

This is due to an ethnographic situation. That is a grid of ethnography, SPEAKING. Scene or 

setting of the folklore is in a village whose community can be said to be heterogeneous. The 

relationship between the participants involved is not harmonious so that when the purpose of the 

villager and the head was known by Pan Balang Tamak, he then also wanted to fight for the deception 

of the villagers by tricking them back. Action carried out by Pan Balang Tamak was an act of 

retaliation or protest or against the abuse of villagers and village head. Although in the end Pan 

Balang Tamak obeyed the instructions of the village head literally. Therefore, in general-particular 

way of expressing his fight, Pan Balang Tamak did it indirectly and literally. Based on the general-

specific dimension of cultural meaning, the types of speech were taken into account. The meaning of 

culture depends on the meaning of the speech with respect to its kind. This type of speech can be 

divided into direct and indirect speech and literal and literal utterances.  

Another meaning that can be studied from Pan Balang Tamak folklore is one of them is the 

meaning of the symbol sought through the dimensions of linguistics-extralinguistics. The linguistic-

extralinguistic dimension is the dimension of cultural meaning which is based on and determined by 

the word and other aspects of communication. In Pan Balang Tamak folklore there are several 

symbols that are used. The symbol is in the form of the character name, Balang (Grasshopinis) and 

Tamak (greedy), and the animal used in the story, dog, as shown in the following data: 

Table 2. Symbol by Linguistics-Extralinguistics and General-Particular Diimensions  

DATA 
DIMENSION 

SYMBOL WAY 

(1-2) Manine Pan Balang Tamak kaarahan maboros ke gunung, 

kene arah-arahanne, “mani desane maboros, apanga ngaba 

cicing galak. Nyen ja tuara ngelah cicing galak, bakal kena 

danda.”. Keto araha-arahe ane teka teken Pan Balang Tamak.  

Kocap buin manine luas desane maboros, tur pada ngaba 

cicing galak ngliwat pangkung grembengan ane dalem-dalem.   

 

Grasshopinis 

symbolizes deft 

and clever 

 

Dogs symbolize 

loyalty 

 

 

indirect 
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The next day Pan Balang Tamak was asked to hunt to the     

mountains and this was his command, "tomorrow the village 

will hunt, hoped to bring a fierce dog. Whoever does not bring 

a fierce dog, they will be fined. "Told the next day the villagers 

went hunting with a fierce dog through a steep valley. 

 

Data (1-2) above showed that the symbolic words used are Balang (Grasshopinis) and Tamak 

(greedy) which became the character of this story and the dogs used when the villagers went hunting 

into the middle of the forest. Grasshopinis symbolizes deft and clever, while dogs symbolize loyalty. 

The way of expressing the meaning is indirect and not literal. This means that the meaning of the 

Balang symbol is deft and clever, while the meaning of Tamak is greedy. The meaning of dogs is 

loyalty. Moral mesasage, however, is that a person's ingenuity should not be used properly and with 

high loyalty it will create harmony. This is seen from the symbol of balang (Grasshopinis) that 

symbolizes deft and clever, while dog symbolizes loyalty 

In Pan Balak Panak folklore, it is also found characteristic of Pan Balang Tamak.. This 

meaning is based on the intraorganistic-extraorganistic dimension that comes from individual 

cognitive and individual affective. Intraorganistic factors are factors that come from within the 

individual, while extraorganistic factors are factors that come from outside the individual self. 

Intraorganistic factors include age, cognitive level, mental maturity, etc. While extraorganistic factors 

include, social status, occupation, community environment, culture, politics, etc. The character of a 

discourse can be seen from the intraorganistic and extraorganistic dimensions of the discourse. See the 

following data: 

Table 3. Characteristic by Intraorganistics-Extraorganistics and General-Particular Dimensions  

DATA DIMENSI 

CHARACTER WAY 

(1-3) Ada reko anak madan Pan Balang Tamak, maumah di desa 

Anu. Kacrita ia sugih pesan tur ririh makruna, muah tra nyak 

kalah makruna teken pada timpalne di desane totonan, baan te 

saking kruna daya upayane anggona ngamusuhin desane. Ento 

kranane Pan Balang Tamak sengitanga baan desane, yen dadi 

baana ngaenang baan desane, apana ia makisid wiadin mati 

apanga sing ada enu nongos di desane totonan.  Baan te tra 

ada mintulin pagaen desane, bakal ngaenang dosan Pan 

Balang Tamake ento 

 

There was a man named Pan Balang Tamak, who lived in Anu 

village. He is wealthy and cunning and does not want to be a 

good citizen and has a lot of sense that he is hostile to his 

citizens. If possible, the villagers want him to leave the village 

or die so there will be no one like him in the village. Therefore, 

the village plans a deception to trap and sanction Pan Panang 

Tamak. 

rich 

dodgy 

cunning 

 

direct literal 

 

Data (1-3) above showed that the character of Pan Balang Tamak can be described as 

follows. The discovery of this character of folklore is literally mentioned in folklore. This character is 

portrayed as a person who shamelessly uses his wits to make fun of, trap, or get rid of social 

responsibility by finding fault with the talk of others. The character of Pan Balang Tamak is rich, 

dodgy, and cunning 

 

3.2 Culural Scripts of Pan Balang Tamak Folklore 

Goddard (1997: 276) says that in different societies, groups of people do not only use different 

languages, but they use these languages in very different ways. In this regard, cultural scripts is 

designed to discuss human communication or a group of people from a cultural perspective. 

Wierzbicka (1999) says that cultural scripts can be applied to examine cross-cultural emotions, to see 

how emotional differences in feelings one communicates. Cultural scripts is categorized into 2 types, 

namely high-level script and low-level script (Wierzbicka, 2002a). High-level scripts is a master 
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scripts. Master scripts in the community are considered to be core script containing cultural practices 

that can be used as a model to configure value  

Both types of cultural scripts are related to the components of the original meaning of 

evaluation, such as "It is good if ...". Evaluation components like this have different variants, such as: 

"It's not good if ...", "It's bad if ...", It will "be good if ...". In addition, the components of human 

perception can also be used to explain cultural norms. The perception in question is "I can say (think, 

do, etc.) ..." I can not say (think, do, etc.) ... ". The type of low-level scripts tend to be made with the 

"when" component and the "if" component (Goddard, 2004: 6). Here is presented the master script 

'core script which is and contains high-level and low-level scripts. The cultural scripts of Pan Balang 

Tamak folklore can be described as follows. 

Ingenuity 

At that time, X knew something because of Y's plan (giving sanctions and fines) 

X thinks like this: 

"I would be very happy if I could do something (mock fun of them)" 

"I will do something to avoid sanctions and fines" 

If not something bad would happen to me " 

Therefore, 

I do my ingenuity in this way 

Deft 

X is deft 

X knows something bad will happen quickly and surely 

X thinks like this 

“If a bad thing happens, I will not let it happe” 

“I quickly can do something for sure” 

“If not, something worse will happen” 

Therefore, 

I became deft fast like this 

Cunning 

X is cunning 

At that time, X felt something 

When somebody was planning something bad, X must do anything  

X must be thinking of something better 

X wants to prove that he is much smarter 

X did something to against someone's bad plan 

X took advantage of that person's fault 

X did his rotten mind 

X is happy to know that other people can not harm them 

Therefore, 

I became cunning in this way 

 

4. CONCLUSION 

From the data analysis it can be drawn conclusions, as follows 

1. The cultural meaning found in the folkore of Pan Balang Tamak can be investigated by 

situational-behavioral dimension, linguistic-extralinguistic dimension, intraorganistic-

extraorganistic dimension, by means of indirect-literal, indirect, and direct literal. Pan Balang 

Tamak, the main character in this folklore, his ingenuity is used to: avoid obligations as a villager 

because he knows that he will be trapped and subjected to sanctions and fine by the head of 

village. Therefore, he uses this ingenuity to deceive him and other villagers as well as to defeat 

the arbitrary powers 

2. Cultural scripts can be configured by using low-level scripts with exponents of philosophical 

aspects, clear entities, processes and mechamism, and results. The moral value of the Pan Balak 

Tamak folklore is that ingenuity should not be done to cunn or deceives others. It should be used 

to help people in need. 
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ABSTRAK 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan pola pergeseran bahasa Bali pada 

wilayah pakai bahasa. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pola pergeseran 

bahasa Bali yang ditinjau dari ragam bahasa tersebut yang meliputi 1) pemetaan keragaman penutur 

bahasa di Denpasar dan 2) aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi pergeseran bahasa Bali 

di Denpasar. Lokasi penelitian ini adalah di Denpasar dan dapat dibedakan menjadi empat titik 

berbeda, yaitu dari wilayah Denpasar Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Data dijaring menggunakan 

metode observasi dan menyebarkan kuesioner, dibantu dengan teknik wawancara, dan teknik catat. 

Sample penelitian ini adalah penutur bahasa Bali kalangan remaja dan dewasa. Teknik quota 

diterapkan untuk menetapkan jumlah anggota sampel tiap golongan yaitu masing-masing sebanyak 50 

orang untuk setiap wilayah. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantatif, kemudian 

disajikan dengan metode formal dan informal. Dengan menggunakan teori pilihan bahasa, teori 

sosiolinguistik dan teori ragam bahasa diharapkan dapat ditarik generalisasi model pergeseran bahasa 

Bali. Model pergeseran ini sangat signifikan untuk diketahui agar sistem dan mekanisme pewarisan 

bahasa baik yang dilakukan pada ranah formal maupun informal dapat dilakukan dengan tetap 

dilakukan dengan maksimal dalam upaya mempertahankan diversitas kultural dengan tetap menjaga 

identitas etnis masyarakat multibahasa. 

Kata Kunci: pergeseran bahasa, sosiolinguistik, ragam bahasa, pilihan bahasa 

PENDAHULUAN 

Saat pergeseran bahasa terjadi, pergeseran tersebut selalu condong ke bahasa yang lebih dominan 

dalam sebuah kelompok penutur, karena kelompok dominan tersebut tidak perlu mempertimbangkan 

penggunaan bahasa minoritas. Maka dari itu, bahasa yang dominan ini dapat diasosiasikan dengan 

pemerolehan status dan tingkat sosial yang lebih tinggi (Holmes, 1992: 61). Pada pergeseran bahasa, 

terdapat dua hal yang membatasi pergeseran tersebut, antara lain adalah pembentukan bentuk 

pergeseran yang didasari atas kemampuan bahasa penutur itu sendiri, dan bentuk-bentuk yang timbul 

akibat pengaruh dari kebijakan sosial komunitas penutur tersebut (Winford, 2003: 247). Pada bahasa 

Bali, salah satu faktor yang dapat diamati dengan jelas adalah kentalnya pengaruh fonologis bahasa 

Bali yang mengakibatkan pergeseran bahasa awalnya akan tetap menggunakan dialek bahasa Bali. 

 Pada hasil studinya, Bramono (2012) menyimpulkan bahwa pergeseran bahasa adalah sebuah 

fenomena yang timbul dalam upaya pemertahanan bahasa, dimana loyalitas bahasa dari penutur 

memiliki peran yang sangat penting. Faktor industrialisasi dan migrasi (urbanisasi atau transmigrasi) 

merupakan faktor penting dalam pergeseran bahasa. Penelitian Mueller (2009) pada pergeseran 

bahasa di Jawa ke bahasa Indonesia mengemukakan hasil bahwa secara konkrit, pergeseran bahasa ini 

terjadi karena status bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mewakilkan aspirasi segenap 

warga negara, meningkatnya pergerakan sosial dari lapisan masyarakat yang berusaha meraih status 

sosial yang lebih tinggi, dan berkembangnya kondisi bahasa komunitas-komunitas menjadi 

dwibahasa. Cohn (2014) juga menegaskan bahwa persoalan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

telah berkembang seiring dengan menurunnya pemertahanan bahasa-bahasa daerah. Dampak 

pergerakan ini akan semakin mengarahkan Indonesia ke masyarakat monolingual. Hal ini semakin 

mendorong pergeseran bahasa-bahasa daerah kearah bahasa Indonesia, di mana pergeseran bahasa ini 

terjadi oleh masing-masing penutur; mengingat berubahnya pilihan bahasa penutur tersebut 

bergantung dari komunitasnya masing-masing. 

 Abtahian (2016) mengemukakan bahwa selama penelitiannya di Indonesia, metode 

pendekatan pada tingkatan komunitas akan lebih bermanfaat dalam upaya mengetahui pergeseran 

bahasa, karena analisa pergeseran bahasa memerlukan studi lebih mendalam pada komunitas bahasa 
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dan faktor sosial dari setiap penutur bahasa tersebut. Faktor sosial yang berlaku di Indonesia ini dibagi 

menjadi enam, yaitu umur, urbanisasi, indeks perkembangan, pendidikan, agama, dan gender. Faktor-

faktor sosial ini tidak dapat digabungkan dalam melakukan analisa, namun dapat diurutkan 

berdasarkan besarnya pengaruh terhadap pergeseran bahasa, mulai dari umur, gender, faktor 

demografi sosial (seperti desa dan kota), grup etnis, dan agama. Penelitian Masruddin (2013) pada 

masyarakat Wotu (Sulawesi Selatan) juga menyebutkan bahwa umur dan mobilisasi merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi pergeseran bahasa. Secara sosiolinguistik, faktor kedwibahasaan dan sikap 

bahasa juga memiliki dampak yang besar terhadap pergeseran bahasa. Salah satu temuannya 

mengemukakan bahwa kasus kedwibahasaan dapat hilang begitu saja apabila orang tua salah satu 

penutur memutuskan untuk tidak mengajarkan dua (atau lebih) bahasa pada keturunannya atas 

pertimbangan seperti ekonomi, pendidikan, mayoritas sosial, dll. 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data utama 

diperoleh melalui proses wawancara dan mencatat. Metode penelitian ini meliputi proses 

pengumpulan data (beserta transkripsi data apabila diperlukan) dan analisa data. Penelitian ini 

berdasarkan filosofi fenomenologis. Paradigma ini mengarahkan alur penelitian pada sebuah 

pendekatan yang kualitatif. Penelitian dilakukan di Denpasar yang terbagi atas empat wilayah, yaitu 

Denpasar Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Tempat-tempat yang disasar akan lebih didasarkan pada 

intensitas interaksi multibahasa, utamanya pemukiman penduduk-penduduk pendatang. Pemilihan ini 

didasarkan pada adanya kemungkinan penggunaan bahasa Bali antar penutur pendatang untuk 

memungkinkan diperolehnya data yang heterogen, namun secara karakteristik tergolong homogen. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data lisan dan tulisan.  Data primer penelitian ini  yaitu 

kemampuan, pemilihan, dan pemertahanan bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa etnis 

pendatang di Denpasar. Data ini akan diklasifikasikan berdasarkan tiga ruang lingkup tersebut dan 

berdasarkan lokasi pemerolehan data. Jumlah responden adalah sebanyak 50 orang untuk setiap 

wilayah, dengan total 200 responden. Data yang diambil dari responden adalah data lisan mengenai 

sikap penggunaan bahasa Bali dan data tulisan terhadap kemampuan bahasanya untuk memperoleh 

contoh langsung pergeseran bahasa dari sudut pandang ragam bio linguistik. Data sekunder penelitian 

ini adalah a) hasil survei sosiolinguistik dan b) informasi mengenai situasi kebahasaan, kebudayaan 

dan tradisi masyarakat Bali saat ini. 

 Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian diperlukan beberapa instrumen, yang 

terdiri dari instrumen utama dan instrumen tambahan. Instrumen utama dari penelitian ini adalah 

peneliti, di mana hal ini akan memungkinkan metode partisipasi dalam observasi. Untuk menjaga 

validitas dan relibilitas data dan agar penelitian berjalan pada jalur yang sesuai dengan tujuan, sebagai 

bahan triangulasi digunakan beberapa alat pengumpul data dan sebagai instrumen tambahan 

digunakan kuesioner survei linguistik. Daftar pertanyaan disusun dengan membuat pertanyaan yang 

khusus, kongkret, dan sesuai dengan konteks. Sumber pertanyaan tersebut dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan kepentingan penelitian ini. 

ANALISA 

Secara geografis, Denpasar Timur berbatasan dengan desa Batubulan, kecamatan Sukawati, 

kabupaten Gianyar. Kondisi ini menunjukkan adanya penduduk pendatang dan pengaruh dari budaya 

dan bahasa penutur daerah lain ataupun bahasa Bali dari wilayah Gianyar. Menurut keragaman etnis 

dan bahasanya, jumlah pendatang menandakan tingginya frekwensi interaksi antar etnis. Dampak 

yang dapat terlihat adalah tingginya jumlah pendatang pada desa yang berbatasan dengan kabupaten 

Gianyar; yaitu desa Kesiman Kertalangu. Sesuai dengan data yang telah diperoleh di lapangan, 

diketahui bahwa titik pertemuan etnis yang terlihat dari banyaknya jumlah pendatang di desa Kesiman 

Kertalangu, terdapat pada dusun Tohpati. Dari 50 responden yang digunakan, jumlah etnis yang 

tersebar menunjukkan bahwa lebih dari 50% mayoritas etnis pendatang adalah dari etnis Jawa. 

Pemetaan lebih lanjut di lapangan mengungkapkan bahwa sebanyak 3% dari total responden 

dilibatkan kedalam keragaman bahasa karena responden yang bersangkutan tidak lahir di Bali, dan 

telah lama bermukim di luar Bali, sehingga menemui kesulitan dalam penggunaan Bahasa Bali. 

Beberapa pemetaan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi keragaman bahasa pada lingkungan ini 

adalah keragaman pekerjaan yang digeluti, dimana jumlah setara berkisar 30% digeluti pada lapangan 
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pekerjaan swasta, wiraswasta, dan pekerjaan lainnya. Seiring dengan meratanya lapangan pekerjaan 

ini, kisaran usia responden adalah dominan diatas 31 tahun. Hasil ini berdampak pada keberadaan 

bahasa Bali sebagai bahasa mayoritas di Denpasar, yaitu banyaknya angka dari responden yang 

memilih tidak mempelajari bahasa Bali. Sebanyak 74% dari responden yang memilih untuk tidak 

mempelajari bahasa Bali ini merupakan hubungan yang menunjukkan rendahnya kemungkinan 

tingkat perubahan bahasa pada rentang umur tertentu. 

 Denpasar Barat berbatasan dengan kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung. Kondisi ini 

menunjukkan adanya penduduk pendatang dan pengaruh dari budaya dan bahasa penutur daerah lain 

ataupun bahasa Bali dari wilayah Kuta. Melalui data serupa yang didapatkan pada Denpasar Barat, 

dimana desa Padangsambian Kaja yang berbatasan dengan Kuta memiliki jumlah pendatang yang 

tinggi, dapat merujuk pada asumsi dimana pendatang tetap memilih daerah perbatasan untuk 

mempermudah akses dari pusat kota dan daerah-daerah yang berpotensi memiliki lapangan pekerjaan 

yang terjamin. Pengaruh ini menandakan adanya hubungan antara daerah pemukiman yang luas dan 

potensi lapangan pekerjaan bagi persebaran etnis dan bahasanya. Merujuk pada perolehan data di desa 

Padangsambian Kaja, tingkat pertemuan etnis tertinggi terdapat pada wilayah kompleks Swamandala 

dan lingkungan seputaran jalan Kebo Iwa. Pada lingkungan tersebut, walaupun mayoritas etnis 

terbesar sebesar 76% tetap etnis Jawa, namun terdapat pemerataan 5% masing-masing etnis Sunda 

dan Sasak, serta 10% etnis lainnya. Pemerataan ini menunjukkan tingginya keberterimaan etnis 

pendatang di masyarakat lingkungan ini. Berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi lapangan 

pekerjaan pada lingkungan Padangsambian Kaja, terdapat 22% tingkat usia responden antara 19-20 

tahun dan antara 25-26 tahun. Angka ini mendukung tingginya angka lapangan pekerjaan swasta, 

yang bertumpu pada pariwisata. Sebanyak 68% pekerjaan swasta yang digeluti oleh responden juga 

menjelaskan tingginya mayoritas pemilihan bahasa; 60% lebih memilih menggunakan bahasa 

Indonesia dalam percakapan sehari-hari mereka. Hasil ini menjelaskan tingginya pemertahanan 

bahasa Indonesia, dimana 84% memilih tidak mempelajari bahasa Bali walaupun bahasa ini adalah 

bahasa mayoritas. Selain itu, hasil ini juga merupakan angka tertinggi dari rendahnya pengaruh 

terhadap bahasa mayoritas apabila dibandingkan dengan kecamatan lain. Maka dari itu, lapangan 

pekerjaan dapat berdampak besar pada pergeseran bahasa, dimana bahasa mayoritas daerah tertentu 

pun dapat dikesampingkan selama bahasa lain dapat membantu komunikasi pada situasi kerja. 

 Menurut lokasi, Denpasar Selatan juga berbatasan dengan kecamatan Kuta Utara, kabupaten 

Badung. Namun wilayah Denpasar Selatan merupakan kecamatan terluas di Denpasar yang mencakup 

pulau Serangan dan beberapa lokasi-lokasi penting yang mencakup wilayah perkantoran 

pemerintahan kota, wilayah pemukiman yang berperan besar terhadap penduduk pendatang, dan 

besarnya potensi lapangan pekerjaan pada desa-desa seperti Renon, Sanur, atau Panjer. Berdasarkan 

pengamatan awal mengenai hubungan daerah pemukiman dengan potensi lapangan pekerjaan, 

tingginya penduduk pendatang ditunjukkan pada desa Sesetan yang memiliki akses termudah sebagai 

jalan utama yang menghubungkan semua desa-desa lainnya. Data tingginya pendatang pada desa 

Sesetan yang semakin diperuncing untuk pemerolehan keragaman etnis terdapat pada tiga titik, yaitu 

lingkungan Pegok, perumahan jalan raya Sesetan, Gumuk Sari. Berbeda dengan kecamatan lain di 

Denpasar, etnis yang tersebar disini adalah 50% etnis Jawa dan sejumlah 47% etnis-etnis lain selain 

daripada etnis Sunda atau Sasak. Jumlah ini menunjukkan tingginya keragaman, dimana dampak 

langsung terhadap bahasa Bali tidak langsung dimunculkan oleh mayoritas penutur pendatang, yang 

dalam hal ini adalah etnis Jawa. Pemetaan etnis yang cukup seimbang tersebut berdampak pada 

toleransi bahasa yang tinggi di lokasi tersebut. Walaupun 40% responden berumur 31 tahun keatas 

dan 64% bekerja pada lapangan pekerjaan swasta, hanya 20% dari total responden yang memilih tidak 

mempelajari bahasa Bali. Proses pemerolehan bahasa yang sebanyak 87% dilalui pada percakapan 

sehari-hari tidak akan langsung menandakan pilihan bahasa mereka, karena pada kenyataannya 80% 

responden masih menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Maka dari itu, 

toleransi bahasa dalam ruang lingkup konteks ini mengacu pada pengetahuan pasif terhadap bahasa 

tersebut. 

Secara geografis, Denpasar Utara berbatasan dengan kecamatan Abiansemal, kabupaten 

Badung. Dalam hal ini, pengamatan terhadap data di lapangan kembali diperjelas dengan tingginya 

jumlah pendatang pada desa Ubung Kaja. Ubung Kaja yang dalam hal ini adalah perbatasan antara 

Denpasar dengan daerah-daerah Bali Barat seperti Tabanan dan Buleleng. Lebih lanjutnya desa 

Ubung memiliki terminal yang secara langsung dapat menghubungkan perjalanan antar daerah ini. 
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Didukung dengan luasnya desa yang masih memungkinkan daerah pemukiman, desa ini merupakan 

contoh lain dimana tingginya penduduk pendatang dari berbagai etnis di daerah perbatasan dapat 

dijelaskan dengan hubungan antara kemungkinan pemukiman dengan potensi lapangan pekerjaan. 

Pada desa Ubung Kaja, tingkat pertemuan etnis tertinggi merujuk pada daerah sekitar jalan Kelapa 

Muda, dusun Pemangkalan. Pada lingkungan ini, data yang didapatkan adalah tingginya mayoritas 

etnis Jawa sebagai pendatang, yang mana menyiratkan pengaruh yang bertolak belakang dengan 

pemetaan pada desa Sesetan. Sebanyak 90% etnis Jawa sebagai pendatang pada Ubung Kaja ini 

tentunya akan membawa dampak langsung terhadap pergeseran bahasa Bali kedepannya. Tingginya 

mayoritas etnis Jawa sebagai pendatang ini membawa dampak langsung terhadap bahasa yang 

digunakan dalam tuturan sehari-hari, dimana 42% responden; yang merupakan jumlah tertinggi 

dibandingkan kecamatan lainnya; menggunakan bahasa daerah asalnya masing-masing. Pada konteks 

ini pula, tidak ditemukan penggunaan bahasa Bali sama sekali; dimana pada kecamatan lain, 

sedikitnya 4% akan sesekali menggunakan bahasa Bali sebagai pengaruh dari interaksi terhadap 

mayoritas penutur bahasa Bali. Jumlah pelajar SMP/SMA dan mahasiswa sebanyak 22% dan 6% dari 

keseluruhan responden; yang juga merupakan angka tertinggi dibandingkan kecamatan lain; 

berdampak pada keharusan pembelajaran bahasa Bali, dimana 55% melalui proses pembelajaran 

bahasa Bali ini di bangku sekolah. 

Secara umum, pemetaan bahasa dalam empat kecamatan tersebut menunjukkan hasil yang 

beragam. Salah satu hasil yang ditunjukkan adalah besarnya penggunaan bahasa Indonesia di semua 

kecamatan yang melebihi 50% penggunaan oleh seluruh responden penutur. Di lain hal, walapun 

tidak ada hasil di Denpasar Utara, pada ketiga kecamatan lainnya, jumlah minimum diperoleh bahasa 

Bali sebanyak 4% yang menyamai jumlah penutur bahasa pendatang dari etnis minoritas. Jumlah ini 

dapat menyiratkan pengaruh bahasa Bali terhadap sikap dan pemilihan bahasa dari penutur pendatang. 

Pengaruh ini dapat dijadikan tolak ukur untuk tingkat pemertahanan dan tingkat pergeseran dari 

bahasa Bali. Pemetaan tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat keragaman bahasa tertinggi 

ditunjukkan oleh kecamatan Denpasar Selatan, sementara tingkat keragaman terendah terdapat di 

Denpasar Utara. Sebuah hubungan yang dapat dijelaskan dalam pemetaan keragaman bahasa ini 

adalah tingginya penggunaan bahasa Indonesia, dimana tingkat keragaman bahasa pada suatu daerah 

tersebut juga tinggi. Hal ini mencerminkan bagaimana bahasa Indonesia dalam perannya sebagai 

bahasa pemersatu dapat secara langsung mempengaruhi pemertahanan dan pergeseran bahasa 

setempat. 

Hubungan yang dapat dilihat adalah selain dipengaruhi oleh luasnya wilayah, tingginya 

keragaman etnis ditentukan oleh posisi wilayah tersebut, yang dalam hal ini Denpasar Timur dan 

Selatan terletak di wilayah pinggiran Bali. Data yang ditemukan pada respon dari setiap desa 

menunjukkan bahwa walaupun data etnis pendatang mayoritas adalah etnis Jawa, namun lebih dari 

80% responden dapat mengatakan langsung bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mereka 

kuasai; tidak serta merta mengatakan menguasai bahasa Jawa sebagai identitas etnisnya. Dalam 

pengaruh terhadap pemertahanan dan pergeseran bahasa, sekitar 22%-51% menyebutkan berniat 

menguasai bahasa Bali. Hubungan yang dapat dilihat dari hasil tersebut adalah besarnya pengaruh 

etnis mayoritas global terhadap sikap bahasa yang lebih berdampak walaupun dalam ruang lingkup 

kelompok-kelompok masyarakat yang didominasi oleh etnis lain. Di lain hal, pergeseran bahasa 

terjadi pada hasil yang sama, dimana potensi lapangan kerja dapat lebih berdampak pada pemilihan 

bahasa; sebagai contoh, pada Padangsambian Kaja, 48% dari responden mengatakan ingin menguasai 

bahasa asing (bahasa Inggris) yang akan membantu dalam perolehan lapangan kerja di bidang 

pariwisata. 

Seiring dengan sikap bahasa yang menunjukkan besarnya pengaruh bahasa Bali sebagai 

bahasa mayoritas, hasil dari responden menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia tetap dipandang 

sebagai bahasa yang paling bermanfaat untuk digunakan. Hal ini terbukti dari menguatnya angka hasil 

responden, bergantung dari ruang lingkup masyarakatnya; seperti dalam konteks daerah asal, hasil 

yang didapatkan adalah berkisar 50% pada setiap desa, lalu meningkat menjadi 65% di Denpasar, 

80% di Bali, dan akhirnya diatas 90% pada daerah manapun di Indonesia. Hasil ini didukung oleh 

tingginya penggunaan bahasa Indonesia yang didapatkan pada ranah tertentu; seperti ranah 

komunikasi keluarga (40%-50%) dan saat berdoa (64%-68%), dimana kedua ranah tersebut memiliki 

pengaruh kuat yang seharusnya dapat mencerminkan pemilihan bahasa sebagai karakter etnis dari 

penutur tersebut. Tanggapan lebih lanjut terhadap penggunaan bahasa yang dilihat dari sikap bahasa 
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penutur pendatang adalah hasil responden dimana terdapat 18%-34% bahasa Indonesia yang masih 

terlihat digunakan oleh orang Bali, dan meningkat menjadi 50%-76% pemakaian bahasa Indonesia 

apabila dilihat dari bahasa yang digunakan di Denpasar. Besarnya tingkat kegunaan bahasa Indonesia 

di Denpasar; dimana lebih dari 80% sangat menyetujui hal tersebut, memiliki dampak terhadap 

pergeseran bahasa Bali sebagai bahasa mayoritas di Denpasar, yang terlihat dari kisaran 50% yang 

beranggapan bahasa Bali cukup berguna untuk digunakan. 

Melalui hasil yang didapatkan terhadap sikap dan pemilihan bahasa secara lebih spesifik, 

bahasa yang digunakan saat terjadi komunikasi antar etnis antara masyarakat pendatang dan 

masyarakat Bali secara mayoritas adalah bahasa Bali (8%-36%) atau bahasa Indonesia (54%-94%). 

Terlepas dari pengaruh konteks penggunaan; dimana Denpasar Selatan (Padangsambian Kaja) selalu 

memiliki angka yang tinggi untuk penggunaan bahasa Indonesia, sebagai dampak dari kondisi dan 

potensi pariwisata; perbandingan hasil ini kembali meningkat seiring luasnya ruang lingkup interaksi 

bahasa tersebut, yaitu angka terbesar pemilihan penggunaan bahasa Bali terjadi di Denpasar. Dalam 

konteks yang berbeda, angka yang didapatkan dari pemilihan bahasa oleh etnis pendatang ini adalah 

22%-56% untuk bahasa Jawa (karena dalam hal ini, etnis Jawa adalah mayoritas pendatang) dan 10%-

74% untuk bahasa Indonesia. Perbedaan hasil dari pemilihan bahasa ini dapat mencerminkan potenis 

besar kearah pergeseran bahasa, dimana bahasa Jawa terlihat lebih dapat berimbang dengan bahasa 

Indonesia apabila dibandingkan dengan keadaan bahasa Bali terhadap bahasa Indonesia. 

Pemertahanan bahasa Bali dapat tercermin dari beberapa konteks, salah satunya seperti pada 

lapangan pekerjaan yang tidak sampai setengah (hanya 32%-44%) mengatakan perlu fasih dalam 

berbahasa Bali. Walaupun jumlah ini meningkat sampai 56% apabila dilihat dari perlunya 

kemampuan berbahasa Bali secara umum, namun hanya berkisar 20% yang beranggapan benar-benar 

perlu. Sudut pandang lain yang mendukung faktor pemertahanan bahasa Bali terlihat dari pengetahuan 

masyarakat pendatang terhadap bahasa ini. Hasil yang bervariasi ditemukan dari pengetahuan 

terhadap intonasi dan logat dalam bahasa Bali, yang mana hanya 12% benar-benar mengetahui 

perbedaannya. Respon ini juga sejalan dengan pengetahuan mereka terhadap tingkat kesopanan dan 

kemampuan mempertahankan alur percakapan, dimana sampai 60% mengatakan tidak mengetahui 

perbedaan kesopanan tersebut dan tidak tahu cara menjaga alur percakapan (flow of communication) 

dalam bahasa Bali. Seiring dengan hasil ini, sikap terhadap bahasa Bali masih tergolong baik karena 

sampai dengan 64% setuju bahwa mereka ingin mempelajari ketiga hal tersebut. Selain itu, sampai 

dengan 76% mengupayakan akan menjadikan bahasa Bali sebagai bahasa kedua untuk digunakan di 

Denpasar. 

Beberapa hal mendasar lainnya mengenai pengetahuan terhadap bahasa Bali, meliputi istilah, 

kosa kata, tata bahasa, pelafalan, dan tingkat tutur dapat dilihat secara lebih rinci, dimana pengetahuan 

terhadap istilah masih cenderung tinggi sampai dengan 60% dari responden, dan hasil yang cukup 

tinggi pada pengetahuan tingkat tutur sampai dengan 52%. Di lain sisi, hasil yang didapatkan saat 

menanyakan contoh yang lebih nyata pada kosa kata, tata bahasa, dan pelafalan, sampai dengan 82% 

responden mengatakan tidak mengetahui perbedaan dalam penggunaannya. Maka dari itu, 

pengetahuan terhadap bahasa Bali dapat digambarkan sebagai konsep yang masih umum dan abstrak 

dalam benak penutur bahasa lainnya di ruang lingkup masyarakat multibahasa. 

Dalam segi keragaman bahasa, lebih dari 50% mengetahui bahwa bahasa Bali memang 

memiliki keragaman dalam bentuk. Namun apabila dilihat lebih mendalam dalam perbandingannya 

terhadap bahasa Bali secara umum, perbandingan terhadap bahasa Bali yang sekiranya dapat mereka 

gunakan, serta perbandingan bahasa Bali yang digunakan di Denpasar dengan bahasa Bali pada 

umumnya, sampai dengan 68% mengatakan tidak tahu apakah terdapat kesamaan atau tidak. 

Sebanyak 50% mengatakan bahwa bahasa Bali yang digunakan di Denpasar adalah sama baiknya 

dengan bahasa Bali yang digunakan oleh penutur dari daerah lain di Bali. Hasil ini juga didukung 

dengan minimnya kesadaran mengenai bahasa Bali sebagai bahasa mayoritas di Denpasar, dimana 

sampai 76% tidak mengetahui posisi mayoritas tersebut apabila dibandingkan dengan bahasa daerah 

lain di Denpasar maupun apabila dibandingkan dengan bahasa Bali yang digunakan di daerah lain. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil-hasil diatas, sikap terhadap bahasa Bali di Denpasar masih dapat digolongkan baik. 

Namun pergeseran bahasa Bali ini sendiri sudah dapat terlihat melalui pemilihan bahasa yang 

cenderung mengarah ke bahasa etnis Jawa atau bahasa Indonesia, pemertahanan bahasa Bali yang 
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kurang baik dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan penggunaan bahasa 

Indonesia yang dapat berterima dalam sebagian besar konteks interaksi bahasa. Ketiga hal ini adalah 

faktor-faktor utama yang mampu mempengaruhi pergeseran bahasa Bali di Denpasar secara perlahan 

dan menyeluruh. 
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ABSTRAK 

Teks forensik yang dibahas di sini mengandung dua masalah hukum: ancaman dan penghinaan yang 

ditunjukkan oleh isi teks di satu sisi, sementara di lain sisi terdapat kebencian dan perendahan 

martabat yang ditunjukkan oleh adanya gaya bahasa (bdk. Olsson dan Luchjenbroers, 2014: 30). Sisi 

yang kedua ini tidak dapat muncul dengan sendirinya karena tujuan utama dari pengirim pesan 

terletak pada sisi yang pertama, tetapi keduanya dianggap melawan hukum. Teks yang mengandung 

kedua masalah hukum semacam itu dianalisis berdasarkan pendekatan tindak tutur dan komponen 

semantik. Secara kualitatif, studi ini mengklasifikasikan enam bentuk kekerasan verbal berdasarkan 

kedua pendekatan itu: ancaman penganiayaan fisik, serangan kata-kata merendahkan, deskripsi 

karakter buruk, berhubungan seks dan ancaman peringatan. Mekipun pihak kepolisian telah dan 

sedang melakukan penyelidikan terhadap teks yang dibahas di sini, hasil kajian dalam makalah ini 

mempunyai tujuan yang murni akademik.  

Kata kunci: linguistik forensik, kekerasan verbal, teks  

 

PENDAHULUAN 

Linguistik forensik dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menjadikan perangkat bahasa 

(leksikal, gramatikal, makna dan bunyi bahasa) untuk membantu proses penegakan keadilan. 

Linguistik forensik bukan hanya mampu membuktikan adanya masalah hukum melalui bukti 

penggunaan bahasa (lisan atau tulisan) di pengadilan dan di kepolisian, tetapi juga mampu 

mengidentifikasi dan menemukan adanya potensi ketidakadilan yang ditunjukkan dengan penggunaan 

bahasa di luar kedua lembaga hukum tersebut. Teks-teks media cetak, elektronik, media dalam 

jaringan (on-line), teks undang-undang atau peraturan, dan komunikasi bersemuka juga dijadikan 

sasaran studi linguistik forensik. 

 Sebagai bagian dari Linguistik Terapan, studi linguistik forensik tidak dapat lepas dari 

konsep-konsep mikrolinguistik yang dipadukan dengan makrolinguistik. Seorang Saksi Ahli Bahasa 

yang diminta membuktikan aspek linguistik forensik bahasa lisan seorang tersangka, misalnya, akan 

dapat menemukan ciri-ciri lafalnya yang dikaitkan dengan latar sosial atau latar geografi tersangka. 

Tapsiran makna atau pesan dari suatu teks akan komprehensif apabila unsur konteks (Gibbons, 2003: 

9), baik unsur konteks sosial budaya maupun konteks fisik dilibatkan.  

METODOLOGI 

Makalah ini ditunjang oleh 14 teks yang sudah atau sedang diselidiki oleh pihak Polda Bali, tetapi 

analisis linguistik forensik yang dilakukan di sini mempunyai kajian yang berbeda dengan 

kepentingan penyelidikan. Fokus kajian di sini adalah murni pemaparan linguistik yang mencari 

makna dan pesan melalui pembuktian bentuk bahasa (leksikal dan gramatikal) yang berkaitan dengan 

kekerasan linguistik. Sebelum korpus diklasifikasikan berdasarkan komponen semantik dan tindak 

tutur (Searle, 1969, 1979), dilakukan identifikasi untuk memastikan  makna dan maksud yang 

dijustifikasi konsep dan teori. Berkaitan dengan hal itu, data dan analisis kualitatif menjadi ciri kajian 

dalam makalah ini. Data ditampilkan dalam makalah ini dipertahankan seperti aslinya, yang secara 

semiotik dianggap sebagai tanda penekanan emosi penulisnya, ada yang: dicetak tebal, diberi tanda 

seru ganda, dan digunakan huruf kapital untuk semua kalimat yang ditonjolkaan. 

ANALISIS 

Kekerasan verbal yang menjadi bagian dari kasus hukum yang bersumber pada teks merupakan salah 

satu bentuk pelanggaran hukum yang dalam waktu bersamaan juga mengandung kasus hukum yang 
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lain. Kasus hukum yang lain ini ditentukan oleh isi atau motif dari teks tersebut digunakan (Pastika, 

2018) Beberapa peneliti lain yang lebih dulu melakukan studi tentang tema seperti ini telah 

menemukan sejumlah klasifikasi sosiolinguistik berdasarkan teks yang digunakan oleh orang perama 

terhadap orang kedua/ketiga. Klasifikasinya dibuat sesuai ungkapan-ungkapan negatif yang 

ditemukan, misalnya, eksploitasi tentang ciri kebinatangan, kebodohan, kontra-gender, dan sumpah-

serapah yang lain (bdk. Msuya, 2016: 195—213). 

 Penggalan teks yang ditampilkan di sini hanya dalam bentuknya yang singkat tanpa secara 

tersurat ditunjang oleh konteks yang lengkap, baik konteks bahasa maupun konteks sosial budaya dan 

konteks fisik. Tetapi, interpretasi makna atau pesan tetap mempertimbangkan konteks tersebut 

sehingga pembuktian linguistik forensik diharapkan mempunyai kesahihan. Dalam makalah ini, 

keterancaman yang disebabkan oleh teks diklasifikasikan menjadi ancaman penganiayaan fisik, 

serangan kata-kata merendahkan, deskripsi karakter buruk, berhubungan seks dan ancaman 

peringatan. 

1. Ancaman Penganiayaan Fisik 

1.1 Terhadap orang yang pernah dekat 

Ancaman dapat dilakukan dengan bahasa yang vulgar tanpa eufemisme atau metafora sehingga secara 

mental penulis atau pembicara dapat diduga mempunyai tingkat kemarahan yang tinggi terhadap 

lawannya. Perhatikan klausa atau kalimat (1—5) berikut yang mengandung pesan berupa rencana 

(dengan adanya pemarkah kala mendatang: akan) untuk memutilasi pelapor (ditandai dengan 

penggunaan frase verba: memotong hidung, dimutilasi dan (memotong) leher Anda). Penggunaan 

Subjek pelaku (saya) dan Objek (Anda) juga dinyatakan secara tersurat yang menunjukkan tingkat 

keyakinan tindakan akan berlangsung. Keyakinan terlapor dipertegas dengan kalimat peringatan yang 

memperingatkan lawannya betapa dia bukanlah orang yang mempunyai rasa belas kasihan: anda tidak 

tahu saya jahat. 

(1) Saya … akan memotong hidung, (2) … anda akan dimutilasi, (3) saya sudah tidak sabar untuk memotong 

hidung Anda terlebih dahulu (4) kemudian leher Anda. (5)… anda tidak tahu saya jahat …(Polda Bali, 

30/9/2013 SMS: terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia)  

 Kalimat bermuatan ancaman nomor (1) terletak pada kata-kata “saya akan memotong 

hidung…anda” yang berarti bahwa si penerima SMS merasa keselamatan jiwanya terancam karena 

hidungnya akan dipotong. Kalimat bermuatan ancaman nomor (2) terletak pada kata-kata “anda akan 

dimutilasi” yang berarti bahwa dia akan membunuh penerima SMS dengan cara dimutilasi. 

Pernyataan ini jelas menimbulkan perasaan takut dan keselamatan jiwanya terancam. Kalimat 

bermuatan ancaman nomor (3) dan (4) terletak pada kata-kata “saya …tidak sabar untuk memotong 

hidung anda… kemudian leher anda”, kata-kata ini juga sangat jelas mengandung niat untuk 

membunuh si penerima SMS dengan cara memotong hidung dan memotong leher. Kalimat bermuatan 

ancaman nomor (5) terdapat pada kata-kata “saya jahat…”, ini juga mengandung maksud bahwa 

seorang penjahat (seperti pengirim SMS) dapat melakukan tindakan seperti yang dikatakan dalam 

SMS tersebut. 

1.2 Terhadap mantan sahabat 

Kalimat kedua (dari SMS), berbahasa campuran Indonesia - Bali (6) di bawah: “…J D Ng hampir 

kna bogem tagia ngiladin bungut ane ajk bat2 ccing anga dg seorang warga bug2 yg tinggal di 

dnpsr…” yang artinya ‘J D Ng hampir dipukul dan diminta untuk menjilat pantat dan dicaci maki 

oleh seorang warga Bugbug yang tinggal di Denpasar…’ Kalimat ini dari segi kesantunan bahasa Bali 

termasuk bahasa kasar yang dapat merendahkan martabat si pelapor karena dapat saja si pelapor 

merasa tidak nyaman. Dari segi isi yang menyatakan ‘J D Ng hampir kena bogem’ berarti bahwa si 

pelapor belum dipukuli karena ada kata hampir. Di samping itu, bagian kalimat “…tagia ngiladin 

bungut ane ajk bat2 ccing anga dg seorang warga bug2..’ yang berarti bahwa ‘J D Ng hampir 

dipukul dan diminta untuk menjilat pantat dan dicaci maki oleh seorang warga Bugbug.’ Kata bahasa 

Bali tagia berarti  ‘diminta’ yang berarti bahwa peristiwa ‘menjilat pantat’ dan ‘dicaci maki’ belum 

terjadi karena adanya kata diminta. 
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(6) “…J D Ng hampir kna bogem tagia ngiladin bungut ane ajk bat2 ccing anga dg seorang warga bug2 yg 

tinggal di dnpsr…” yang artinya ‘J D Ng hampir dipukul dan diminta untuk menjilat pantat dan dicaci maki 

oleh seorang warga Bugbug yang tinggal di Denpasar…’ (Polda Bali, 24/1/2015) 

1.3 Terhadap kaum profesional 

Seorang dokter yang sedang berkomunikasi dengan pasien dalam pelayanan kesehatan menggunakan 

bahasa dengan intonasi yang agak tinggi ditapsirkan sebagai bentakan oleh keluarga pasien. Situasi itu 

ditulis di Facebook sehingga ditanggapi beragam oleh partisipan lain dan salah satu tanggapannya 

berisi kalimat ancaman fisik dalam bahasa Bali. Namun, kata-kata ancaman yang digunakan juga 

sangat vulgar (7): …jeg pesuang isin basing neh ‘keluarkan isi perutnya’, …jg uyeng tendasne 

‘banting saja orang itu.’ Kedua ungkapan tersebut mengandung maksud penyiksaan yang mengarah 

pada usaha pembunuhan. 

(7) … “Ade dokter keto jg pesuang isin basang neh… wake nepuk dokter keto jg uyeng tendasne. ‘Bagaimana 

mungkin ada seorang dokter begitu, keluarkan isi perutnya, kalau saya bertemu dia, saya akan banting dia.’ 

(Polres Bangli, 18/1/2017) 

1.4 Terhadap puncak kepemimpinan  

Beberapa orang representasi kelompok masyarakat yang kecewa (dengan rencana reklamasi Teluk 

Benoa Bali) menulis spanduk yang berisi teks ancaman fisik kepada seorang Gubernur. Klausa relatif: 

“cap jempol darah yang kami pasang di depan kantor Anda” secara semiotik dapat ditapsirkan bahwa 

darah siap ditumpahkan untuk mempertahankan pendirian (penolakan reklamasi Teluk Benoa). 

Kalimat imperatif “Penggal kepala MP” merupakan ajakan untuk membunuh MP dengan cara 

memanggal kepalanya. Penggunaan kata dasar verba (penggal) merupakan ciri kalimat imperatif atau 

ajakan. Apabila verba tersebut digantikan dengan verba aktif (memenggal) atau verba pasif 

(dipenggal), maka kalimat yang dihasilkan adalah kalimat pernyataan, bukan ajakan.  

(8) “… cap jempol darah & tanda tangan yang kami pasang di depan kantor Anda.” (9) “Penggal 

kepala M. P. (10) “… tetesan darah untukmu Gubernur.” (Polda Bali, 18/3/2014)  

Jadi, ketiga kalimat yang dijelaskan di atas bermakna ancaman fisik khususnya ”… cap jempol 

darah”, penggal kepala MP, dan “tetesan darah untukmu Gubernur.”  Semuanya mengandung makna 

pertumpahan darah dan yang menjadi sasaran adalah MP. 

1.5 Terhadap identitas primordial 

Perilaku bahasa, baik verbal maupun non-verbal, yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap 

kelompok masyarakat tradisi, agama, suku dan ras tertentu, dapat dianggap sebagai sentimen SARA 

atau rasis. Kalimat (11) di bawah diujarkan di YouTube oleh salah seorang pemimpin ormas agama 

yang ditujukan kepada pengaman adat dari agama lain. Pengaman adat tersebut dituduh melempari 

rumah penduduk (yang berlatar belakang agama berbeda). Dalam kaitannya dengan kekerasan 

linguistik, kalimat tersebut memberitahukan pihak pemirsa bahwa telah terjadi kekerasan yang 

dilakukan oleh pengaman adat yang semestinya menciptakan suasana aman, tetapi justru menciptakan 

rasa takut. Namun demikian, kebenaran isi pernyataan tersebut sedang diselidiki oleh Polda Bali dan 

kasus itu ditetapkan sebagai kasus SARA. 

(11) Pecalang-pecalang yang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk,… 

(https://www.youtube.com/watch?v=9gNWN8OCQpo&list=PLYkAbsoowuKBbepS7EH5g1hqGdbgetO7q; 

Polda Bali, 23/01/2017) 

 Kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok 

etnik Bali penganut Hindu. Identitas kesukuan dan keagamaan dijadikan unsur wacana oleh kelompok 

etnis dan agama berbeda. Penyebutan identitas kelompok itu berpotensi menimbulkan konflik SARA 

antara warga negara Indonesia penganut agama berbeda. Namun, pihak kepolisian harus mampu 

menemukan bukti apakah peristiwa pelemparan rumah penduduk itu memang pernah terjadi atau 

tidak. 

2. Serangan Kata-Kata Merendahkan 

2.1 Metafora hewan dan tumbuhan 

https://www.youtube.com/watch?v=9gNWN8OCQpo&list=PLYkAbsoowuKBbepS7EH5g1hqGdbgetO7q
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Hewan anjing di Indonesia tampaknya dijadikan metafora secara hiponimi untuk merendahkan 

martabat manusia. Kata cicing ‘anjing’ juga digunakan ketika pengujar kebencian beralih kode ke 

dalam bahasa daerah (Bali). Bentuk hipernimi-nya, misalnya, kata hewan dan binatang juga 

digunakan secara metaforik untuk merendahkan seseorang secara sosial. Sementara itu, metafora 

tumbuhan parasit, benalu, digunakan untuk orang yang dianggap merugikan pihak lain. 

(12) …“P. ANJING … JANGAN JADI BENALU”. (Spanduk: Polda Bali, 18/3/2014) 

(13) “ANJING LOEEEEEEE!!!” (FB: Polda Bali, 27/6/2012) 

(14)  … sy smpe mnangis mengingat akan kjadian itu ini adlah pakta … itu mnusia apa binatang… ( SMS: 

Polda Bali, 24/1/2015) 

(15) … ngiladin bungut ane ajk bat2 ccing anga dg seorang warga bug2 yg tinggal di dnpsr…” ‘… menjilat 

pantat dan dicaci maki bagaikan seekor anjing oleh seorang warga Bugbug yang tinggal di Denpasar (SMS: 

Polda Bali, 24/1/2015) 

(16) …“Dokter cicing tenas keleng adane… dokter hewan lad ne to apa dokter yang lagi sakit jiwa.” Dokter 

layaknya anjing kurang ajar, dia mungkin hanya seorang dokter hewan atau dokter yang sedang sakit jiwa. (FB: 

Polres Bangli, 18/1/2017) 

2.2 Penggolongan pelaku 

Prefiks peng-(beralomorf: pe-, pem-, pen-, peny-, peng-, dan penge-) digunakan untuk menyatakan 

pelaku atau aktor suatu tindakan. Dalam teks berikut, Kata Benda berprefiks peng (17 – 19): 

pengecut, pembohong, penipu, penghancur, pembasmi dan pemuput (bahasa Bali: peng-puput 

‘pengakhir’) digunakan untuk mendeskripsikan pelaku tindakan negatif. 

(17)  “oknum Polisi yang Bodoh and pengecut”. (FB: Polda Bali, 27/6/2012) 

(18) … sy yakin km jg Tau siapa C. sekarang, kalau dia kasar, pembohong, penipu, & pengaruhi buruk… 

‘…saya yakin kamu juga tahu siapa C. sekarang, kalau dia berlaku kasar, pembohong, penipu, dan berpengaruh 

buruk…’ (SMS: Polda Bali 29/4/2015) 

(19) “M. PEMUPUT GUMI BALI, M. PENGHACUR GENERASI BALI... PEMBASMI GENERASI BALI,.. 

(Spanduk: Polda Bali, 18/3/2014) 

3. Deskripsi Karakter Buruk 

Karakter seseorang dapat dideskripsikan baik atau buruk bergantung pada Predikat yang  diberikan 

pada Subjek. Kata Sifat brengsek, biadab, kasar dan Kata Benda bajingan dipilih sebagai Predikat 

statif untuk mengidentifikasi tabiat seseorang. Orang yang dijadikan sasaran kata-kata kasar itu tentu 

saja merasakan ketidaknyamanan.  

(20) “si H. brengsek“dan “benar2 polisi Biadab itu si H.”… dan “BAJINGAN LOE!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. (FB: Polda 

Bali, 27/6/2012) 

(21) … sy yakin km jg Tau siapa craig sekarang, kalau dia kasar, pembohong, penipu, & pengaruhi buruk… 

‘…saya yakin kamu juga tahu siapa C. sekarang, kalau dia berlaku kasar, pembohong, penipu, dan berpengaruh 

buruk…’ (SMS: Polda Bali, 29/4/2015) 

4. Berhubungan Seks 

Kosakata, frase, klausa atau kalimat yang mengandung makna tindakan seksual bukan saja diartikan 

hubungan senggama tetapi juga rayuan, sentuhan badan, dan bahasa tersirat yang menginginkan 

hubungan seks dapat dikategorikan sebagai bahasa seks. Bahasa semacam itu dapat menimbulkan 

perasaan tidak nyaman bagi orang lain karena itu adalah hal yang bersifat sangat pribadi. Dua 

penggelan teks (22--23) berikut dapat dikategorikan bahasa yang bermuatan seks sehingga dapat 

menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi orang lain: …kamu dekati C…, kamu tidur dengan dia 

karena kamu masih virgin… kamu tidur sama laki2 lain selain C.… Kamu Cuma mau uang C. 

saja….; penggalan teks… memaksa istri teman saya untuk diajak berhubungan badan….  

(22) … kamu saat itu masih umur belia… kalau tidak karena kamu dekati C.… kamu tidur dgn dia karena kamu 

masih virgin masih smp &kamu Tau saya masih bersama C. & kami punya anak … kamu tidur sama laki2 lain 

selain C.… … Kamu cuma mau uang C. saja…  (SMS: Polda Bali, 29/4/2015) 

(23)  … hbis pesta narkoba jr d ng memaksa istri teman saya untuk di ajk berhub badan… (SMS: Polda Bali, 

24/1/2015) 
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5. Ancaman peringatan 

Peringatan dan suruhan adalah dua jenis kalimat yang berbeda, tetapi bentuknya dapat saja sama atau 

berbeda. Persamaannya terlihat pada penggunaan Subjek yang sama-sama orang kedua dan bentuk 

Predikat yang sama-sama verba dasar. Perbedaannya terlihat pada adanya alasan yang melatari 

peringatan, sementara suruhan digunakan bentuk imperatif yang biasanya tanpa unsur tambahan 

informasi. Perbedaan yang lain adalah bentuk peringatan dapat disampaikan dengan klausa 

kondisional, sementara bentuk suruhan hanya dengan kalimat imperatif. Pada penggalan teks (24) 

berikut bentuk kalimat adalah peringatan yang ditunjukkan dengan adanya verba ht2 ‘hati-hati’ dan 

Subjek Orang Kedua elipsis pada … ht2 Sm orang ini.. , sementara …dia akan membuat 

kegaduhan… adalah unsur informasi tambahan. Pada penggalan teks (25) peringatan disampaikan 

dalam bentuk klausa kondisional yang ditandai dengan adanya konjungsi maka pada unsur 

subordinasinya. Jika diparafrasekan, maka informasinya mengandung syarat: Karena kamu membela 

yang tidak benar, maka kamu akan diazab dan dilaknat oleh Allah. 

(24)… ht2 Sm orang ini dia akan membuat kegaduhan d bug2…’…hati-hati sama orang ini dia akan membuat 

kegaduhan di Bugbug…’ (SMS:Polda Bali, 24/1/2015) 

(25) “Kamu membela yang tidak benar maka kamu akan diazab dan dilaknat oleh Allah” (Percakapan 

Langsung: Polda Bali, 6/5/2014) 

KESIMPULAN 

Penggunaan bahasa yang mengandung ancaman terhadap orang lain, secara linguistik forensik dapat 

digolongan sebagai salah satu bentuk kekerasan karena pihak yang dijadikan sasaran merasa tidak 

nyaman dan aman. Di Indonesia atau negara-negara lain hal itu termasuk pelecehan sosial dan dapat 

dituntut di muka hukum sehingga kasus-kasus seperti itu semakin sering ditangani oleh pihak 

kepolisian dan pengadilan. Bukti-bukti linguistik yang diketengahkan di sini ditentukan oleh 

penggunaan teks itu sendiri, sementara konteks bahasa, sosial budaya dan fisik bersifat mendukung 

ketepatan analisis tentang struktur, makna dan maksud. Kekerasan linguistik, dalam makalah ini, 

bukan hanya dikaji dari segi bahasa kasar dan bahasa ancaman, tetapi juga penggunaan metafora 

untuk merendahkan, penggolongan negatif, deskripsi karakter buruk, pemaparan hubungan seks, dan 

ancaman peringatan. 
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ABSTRACT 

Contrastive analyses research of Balim and English language is written with the aim to; (1) describe 

the tense marker in Balim and English language, (2) describe the similarities and differences of tense 

marker in Balim and English language. The data are collected from some grammar books and made 

by researcher as a native speaker of Balim language. The data are analyzed by contrasting both 

similarities and differences of the tense marker which is shown morphologically and syntactically. 

The analyses shows that both languages show the tense morphologically which is formed in inflection 

morpheme for both languages and they have same expression of time. Mainly, the differences found 

in the grammatical of syntax because in Balim does not have the helping verb like ‘modal verb ‘which 

is used also as tense marker. So, the similarities and differences are useful for the native speaker of 

Balim language in learning English as foreign language and also for the learner of Balim language.      

Key words: tenses, marker, analysis, contrastive 

 

INTRODUCTION  

Language is used as communication tools between human being. It is unique because each language 

has each own characteristic to be learnt from both second and foreign language learner.  Balim 

language is a local language of Balim valley society, In Jayawijaya regency of Papua Province.  This 

language is only used by the Balim people as local language.  The written in this language is very 

minim, only few is found in grammar book of Dani-Low Land and in the bible. That is why, the local 

language in Papua potentially lost. In this case, the research is done very minim, Zilser and Clause 

(1991:19-20).  On the contrary, English language is used as national language for four countries and 

lingua franca as international language for all over the world.  Of course, this language is documented 

very well to be used.    

These languages come from differ cluster, they have similarities and differences.  One of 

similarity is found in tenses. Both languages have tenses.  Tense is locate the speech situation either at 

the same time as the present moment, or prior to the present moment and subsequent ‘future’ to the 

present moment, (Comrie, 1985:14).   

It tell us whether the action or state takes place in the past, present or future.  This paper is only 

written the present moment as deictic center namely past, present and future simple tense.  Present 

tense means coincidence of the time of the situational and the present moment; past tense means, 

location of the situation prior to the present moment; future tense means location of the situation after 

the present moment (Comrie 1985:36).  Representation of time as above explanation is follows:  

 
 Figure 1 representation of deictic center; present, past and future tense  

(Taken from Comrie, 1985) 

Based on the figure 1, tell us that the deictic is the center ‘speech situation’ as (0) in the figure is 

present time.  Example of speech situation are given below;   

(1) I  walk-ed  to school yesterday  

(2) I am walking to school  now  

The sentence (1) shows the situation that happened before speech in the past but sentence (2) shows 

the situation which is happening at the moment of speaking.  So, it is about the situation when things 

happen which is done by the speaker to hearer.   

mailto:kosayice@gmail.com
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 Balim and English language have tense so the situation as above also clear to see when thing 

is done by the speaker.  In this case, to show it, the word and sentence change grammatically. The 

beginning examples before discussion are given below in Balim language;       

(3) An      holak    sekolah lagi   (near simple past)  

I Sfp1 walk     school   walk-ed 

“I walked to School  

(4) An  holak  Sekolah     lai(g) –gi  (remote simple past)  

   I    jalan     school    walk-ed  

  “I walk to school” 

The example show clear that the verb of ‘lagi’ in simple near tense is change to ‘lai(g)i. The changing 

of word and sentence grammatically cause by the tense. Situation which happen in the simple near 

past (3) is marked by (o) morpheme and remote simple past is marked by the suffix of {-gi}. Thus, it 

also conducted to English language which has the tense as well as Balim language.       

The representation of examples (1-4) are given that both languages have tenses marker which 

is marking morphologically and syntactically.  The similarities and differences in tense marker have 

effect to the learner of English (L1) but also to (L2) who want to learn the Balim language.   

This paper is only limited to the marker of simple present tense, simple past tense and simple 

future tense.  

  

METHODOLOGY  

This paper uses contrastive method to compare the similarities and differences of tense marker in both 

languages. Krzesozki, (1991:111) stated that linguistic contrastive is when two or more languages are 

compered, it is either to focus on similarities or on differences. In this case, contrastive analysis 

focuses on pairs of languages and explores similarities as well as differences between them.   The 

analysis of this paper consists of three steps namely; description; a prior description of the element to 

be compere. So it is done independently in each language,   juxtaposition; deciding what is to be 

compared with and what, and comparison; compare the similarities and differences from both 

element of the languages (Krzesozki ,1991:35) The data of Balim language is provided by the 

researcher as native speaker and English data is provided from some English grammar book such as; 

Understanding and Using English Grammar (Azar, 1999), (Thomson and Martiner, 1981:168) and 

(Lado & Fries, 1968:32).  

ANALYSIS  

The analysis in both languages are provided in description of each tense marker, deciding what tense 

marker to be compered and compare them.   

In Balim language has two kinds of past event; the simple very near past; to event which are 

accomplished fact in the immediate or recent past and remote past events which are considered to 

have occurred long ago maybe referred to in the marked remote past tense category according to 

Broomey (1961:30-31). These both kinds of simple past tense has each own marker.  The examples 

are given below;  

(5) An         hipiri                 walhi   -gi  (remote past)  

I  Sfp1   sweet potatoes  dig       -suf  

              “I dig potatoes”  

(6) An        hiamane      hipiri       walhi (remote past)  

        I  Sfp1 yesterday    potatoes   dig (ø)    

“I dig potatoe yesterday” 

(7) An       hipiri               walhi (very near past)  

       I  Sfp1  sweet potatoe  dig (ø)    

      “I dig sweet potatoes” 

(8) *An         hiamane      hipiri               walhi     -gi     (remote past)  

         I  Sfp1   yesterday    sweet potatoes dig (fp) -suf   

        “I dig sweet potatoes yesterday” 

The verb in Balim language always attach by basic verb, person marker and the suffix of tense 

marker.  The basic verb of ‘walhigi’ is wal-, -hi is first person marker and {–gi} is the suffix of simple 
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past marker. As example (5), the suffix of {-gi} has already shown the situation in past as simple 

remote past marker. In very near past is (ø) morpheme. Balim people never use adverb of time in very 

near past. If there is adverb of time, things do not happen in very near past, as example (6). 

Syntactically, the marker of remote past has already attach in the verb, we do not need adverb of time 

(8). It will be ungrammatical sentence.  

 In simple present, morphologically is marked by the suffix of {-rek}.  The grammatical of the 

verb in simple present is basic verb +person marker +suffix.  In this tenses, the suffix of tense marker 

does not change based on person. It only changes in person marker.  The example morphologically 

are given below;  

(9) Pal + he +{-rek} →palherek  ‘I cut’  

(10) Wan + he + {-rek} →wanherek  ‘I take’  

The examples syntactically is follows;  

(11) An       hipiri               huwenke            pal+he+{-rek}  

I Sfp   sweet potatoes every morning  cut +fp +Suf  

‘I cut sweet potatoes every morning  

The suffix of {-rek} and the adverb of time ‘huwenke’ tell us the habitual activity which is done by a 

speaker.  So it is marked both morphologically and syntactically.  

 The tense of simple future in Balim language is marked morphologically as follows; 

Basic verb singular person marker + suffix  

(12) Yalkul+(h)i+ {-gin} → yakulgin  ‘I will study’  

Syntactically, it is marked by adverb of time such as; tomorrow, next week, next day etc,.  The 

addition of adverb of time in the sentence does not change the verb grammatically as in simple past 

tense.   

 The examples is given in a sentence below: 

(13) An      holan           Sekolaila   huwuluke   yakuli{-gin}   

I Spf   writing text school       tomorrow    study –Suf  

‘I will study writing a text tomorrow’   

If the activity will be happen in the certain time in the future, there is no exact time.  The adverb of 

time is not needed, as example (12).  

In English the basic tense are divided in three namely; simple past, simple present and simple 

future.  They are marked morphologically and syntactically. Morphologically, simple past tense is 

marked by the suffix of {-ed}.  The examples are given below: 

(14) Cook      + {-ed} →cooked  

(15) Clear      + {-ed}  → cleared  

Syntactically, it is marked by the adverb of time such as yesterday, last month, this morning, and last 

year etc. The example is follows:  

(16)  I            walk  -ed     to  school   yesterday    

                 The data is taken from (Azar, 1999:27)  

Simple present in English to express the habitual activity and general truth. Morphologically, 

it is only marked by the suffix of {-s} to third person with allomorph {-es} and {ies}.  The examples 

are below: 

(17) Cook  + {-s}    → cooks  

(18) Wish  + {-(e)s}  →wishes  

(19) Carry  + {-es} → carries   

Syntactically, the simple present is often used with adverb of frequency such as; usually, always, 

sometimes, often and never. It is also included time, day, month, year and season. The example are 

given below:    
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(20) Mr. Smith  always     teach - es  John   

(21) Paul   studi   -es  in New York  

The data is taken from Lado & Fries, 1968:32)  

In sentence (20) explain the frequencies of the teaching which is done by the teacher.  In (21) is 

general truth that Paul studies in New York.  

The simple future tense in English is marked syntactically.  There are three kinds of marker in 

the simple future; (a) the modal verb will and shall.  They are used to express something that will 

either happen very soon or at a later time, (b) going to which is used to express something that is 

planned or intended for the future, (c) basic verb; to express something in the future that is based on 

time table or calendar or something is fact and cannot be changed. The example are given below:   

(22) I  will go to school  tomorrow  

(23) I  am going home to night  

(24) John Birthday is on 17
th

 July  

The data is taken from Thomson and Martinet (1981:169)  

Besides using three kinds of marker which have described above, it is also marked by adverb of time 

as example (22-24) such as tomorrow, to night, next month, in July etc,. 

So these three basic tenses; simple past, simple present and simple future marked morphologically and 

syntactically.   

Based on description, can be seen that the universal of the language. Even though these two 

languages are different but they still have some similarities. Generally, in the grammatical proses, the 

verb does not change word class because both of them are inflective.    

Table 1. Similarities and differences 

Kinds of 

tenses  

Similarities  Differences  

Simple 

past   

- Both languages are marked 

morphologically.  In Balim is marked by 

the suffix of {-gi} remote past and (ø) 

morpheme for near past, and also the 

adverb of time.   

- In English is marked by the suffix of {-

ed} and syntactically by adverb  addition 

in the sentence 

- In Balim has two kinds of simple past with 

different marker.  

- The time expression in English is always 

clear. It has certain adverb of time. It has 

exact time, when things or activity happen in 

the past.   

Simple 

present  

- Both are marked morphologically and 

syntactically.    

- This tense express the habitual activity  

- The verb in English  is finite verb  

- The suffix of {-s} in English is marking a 

third person as speaker and simple present 

tense.  

- In English use adverb of frequency  

- The suffix of {-rek} in Balim, only marking 

the habitual activity. The speaker has each 

own marker.  

Simple 

Future  

- Both marker express the situation in the 

future.  

- There is no morphological marker in English. 

It is only marked syntactically by the 

presence of modal verb ‘will and shall’ also 

going to.  

- In Balim marked both, morphologically and 

syntactically.    

 

Based on the similarities and differences of description can be concluded that these language are 

unique.  Even though these languages are different, mainly they have tense and they have same time 

expression.  In this case, in English language has more specific time with adverb of time but in Balim 

is not always provided specific adverb.  It can only guess by the context of speech.  Mostly, the tense 

marker in Balim is marked morphologically but in English is not.  The using of modal verb and ( to be 

which is not discussed here) in English can be confused by the native speaker of Balim in learning 

English but also the grammatical verb of Balim can be confused by the learner of Balim language.  
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So, the marker of tense in Balim language is mostly shown morphologically than syntactically but in 

English is both morphologically and syntactically.       
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ABSTRAK 

Peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih dalam sebuah masyarakat yang plural merupakan gejala 

yang alami. Anak-anak cenderung membentuk dirinya sebagai dwibahasawan atau bahkan 

multibahasawan secara alamiah tanpa direncanakan oleh orang tua mereka. Berasarkan perkiraan 

Holmse (1992:79) dan Grosjean (dalam Romain, 1989:vii) hampir separuh dari penduduk dunia 

adalah dwibahasawan dan kedwibahasaan atau bilingualitas terdapat  hampir setiap negara di dunia. 

Kondisi adanya kedwibahaan tak bisa dilepaskan dengan istilah kediglosiaan. Diglosia pada 

hakikatnya adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menyebut suatu keadaan masyarakat yang 

mengenal dan menggunakan dua bahasa atau lebih untuk berkomunikasi di antara anggota-

anggotanya. Jadi pada situasi diglosia pemakaian dua bahasa atau lebih dalam masyarakat yang sama 

‘diatur’ oleh suatu kebijakan untuk pilihan bahasa yang akan digunakan.Peristiwa-peristiwa diglosia 

menunjukkan adanya pembagian fungsi dari dua atau lebih   bahasa juga memberi kesan akan adanya 

jenis bahasa yang “tinggi” dan jenis bahasa yang “rendah”. Jenis bahasa yang tinggi dipergunakan 

dalam situasi-situasi yang dianggap lebih formal, oleh orang-orang yang termasuk terpelajar, dan nilai 

lebih berprestise dan bergengsi. Sedangkan jenis bahasa yang rendah dipergunakan dalam situasi-

situasi yang lebih informal, oleh orang kebanyakan dan sebagai alat pergaulan umum. Jadi pada 

kenyataannya, situasi diglosia ini sesungguhnya terjadi di Indonesia. Fungsi tinggi diemban oleh 

bahasa Indonesia dan fungsi rendah diemban oleh bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahasa nasional 

sebagai bahasa kedua yang menghendaki agar semua lapisan masyarakat menggunakannya, bisa 

berakibat bahasa daerah sebagai bahasa pertama sedikit demi sedikit  terkikis. Apabila hal ini tetap 

dipaksakan, maka bahasa daerah yang kurang kuat karena sedikit penggunanya bisa menghilang 

bahkan tidak dikenal lagi di masa yang akan datang. Bisa-bisa terbentuk yang dinamakan pola 

substractive bilingual dalam masyarakat Indonesia, yakni penguasaan bahasa kedua (bahasa 

Indonesia) lambat laun menggantikan bahasa pertama (bahasa daerah). Hal ini tentunya sangat 

disayangkan sekali, karena bersamaan dengan hilangnya bahasa-bahasa daerah, kearifan lokal atau 

kearifan tradisional yang tersimpan dalam tradisi lisan juga tidak dapat diselamatkan.    Hal itu apabila 

dilihat dari sisi pertentangan;  Berbeda apabila dilihat dari sisi persatuan, maka antara bahasa daerah 

dan bahasa nasional bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Penelitian ini ingin mengkaji dari 

analisis teori sosiolingistik bagaimana  bahasa Pakpak Dairi sebagai bahasa daerah dan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional dipakai oleh penutur-penuturnya  di Sumatera Utara yang 

mengalami situasi kediglosiaan secara  tidak seimbang. 

Kata Kunci: Sosiolinguistik, pergeseran bahasa, kedwibahasaan, kediglosiaan 

PENDAHULUAN 

Persatuan bangsa Indonesia terbentuk bukan dari keseragaman, tetapi terbentuk dari keanekaragaman. 

Semboyan Bhineka Tunggal Ika selalu melekat di hati setiap warga negara Indonesia, karena dengan 

kebhinekaan inilah bangsa Indonesia ada. Bhineka Tunggal Ika tidak hanya menyangkut suku-suku, 

ras-ras, dan agama-agama saja, tetapi juga mencakup bahasa, karena pada hakekatnya bahasa melekat 

pada diri manusia. Sementara manusia itu sendiri merupakan pelaku kebahasaan dan kebudayaan.  

Namun di sisi lain, bahasa daerah dan bahasa nasional dapat dikatakan sebagai pertentangan 

dan persatuan. Dikatakan sebagai pertentangan karena ada keinginan agar bahasa nasional dapat 

menjadi bahasa pemersatu semua etnik di  Indonesia dan dapat dikatakan juga sebagai persatuan, 

karena bahasa Indonesia, pemersatu bangsa Indonesia yaang  hidup dan berkembang dalam satu 

wadah yaitu negara Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dapat 

menyebabkan terkikisnya bahasa daerah sebagai bahasa pertama dan dapat mengakibatkan 

terbentuknya pola substractive bilingual dalam masyarakat Indonesia,yakni penguasaan bahasa kedua 

(bahasa nasional) lambat laun menggantikan bahasa pertama bahasa daerah (Hidayat 2006:39). 
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Istilah kedwibahasaan tak dapat dipisahkan dari istilah diglosia. Diglosia pada hakikatnya 

adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menyebut suatu keadaan masyarakat yang mengenal dan 

menggunakan dua bahasa atau lebih untuk berkomunikasi di antara anggota-anggotanya (a society 

that recognized two or more languages for introsocietal communication) (lihat Fisman (1975:73 ; 

Wolff 1974:1). Jadi pada situasi diglosia pemakaian dua bahasa atau lebih dalam masyarakat yang 

sama ‘diatur’ oleh suatu kebijakan untuk pilihan bahasa yang akan digunakan 

Peristiwa diglosia menunjukkan adanya pembagian fungsi bahasa juga memberi kesan akan 

adanya jenis bahasa yang “tinggi” dan jenis bahasa yang “rendah”. Jenis bahasa yang tinggi 

dipergunakan dalam situasi-situasi yang dianggap lebih formal, oleh orang-orang yang termasuk 

terpelajar, dan nilai lebih berprestise dan bergengsi. Sedangkan jenis bahasa yang rendah 

dipergunakan dalam situasi-situasi yang lebih informal, oleh orang kebanyakan dan sebagai alat 

pergaulan umum. 

Jadi pada kenyataannya, situasi diglosia ini sesungguhnya terjadi di Indonesia. Pada situasi 

kediglosiaan, dalam kebijakan nasional, bahasa Indonesia sesuai kedudukannya berfungsi sebagai alat 

komunikasi nasional  kenegaraan atau intrabangsa; bahasa daerah berfungsi untuk alat komunikasi 

intrasuku; Sedangkan bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi antar bangsa dan alat penambah 

ilmu pengetahuan. 

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sosial, sudah menyatu dengan kehidupan 

masyarakatnya.  Pada situasi kedwibahasaan, sebagai warga negara Indonesia  sepantasnya bangga 

dan menjunjung tinggi bahasa persatuan  yaitu bahasa Indonesia. Jati diri bahasa Indonesia perlu 

dibina dan dimasyarakatkan. Hal ini diperlukan, agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh 

pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.  

Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai: Bahasa Nasional sebagai lambang kebanggaan dan 

identitas nasional, memiliki nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa yang harus dipertahankan dan 

direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. 

Indonesia memiliki banyak budaya dan bahasa yang berbeda-beda hampir di setiap daerah. Pastinya, 

tidak akan mungkin kita bisa saling memahami ketika berkomunikasi antar sesama. Oleh karena 

itulah betapa pentingnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan sebagai 

alat penghubungan antarbudaya dan daerah. Bahkan  dalam “Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa 

Nasional” yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di 

dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa dalam 

perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan/perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

serta menjadi bahasa resmi kenegaraan, pengantar di lembaga-lembaga pendidikan/pemanfaatan ilmu 

pengetahuan, pengembangan kebudayaan, pemerintah dan lain-lain. 

Mengutip dari catatan di Kompas, sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia ternyata 

terancam punah karena generasi muda enggan memakai bahasa tersebut. Bahkan, dari 746 bahasa 

daerah tersebut kini hanya tersisa 13 bahasa daerah yang memiliki jumlah penuturnya lebih dari satu 

juta penutur adalah bahasa Jawa, bahasa Batak, Sunda, Bali, Bugis, Makassar, Madura, Minang, 

Rejang Lebong, Lampung, Banjar, Bima, dan bahasa Sasak. Bahkan, tidak sedikit bahasa daerah yang 

jumlah penuturnya kurang dari satu juta atau hanya tinggal puluhan penutur saja, di antaranya bahasa 

di daerah Halmahera dan Maluku Utara, yang jumlah penuturnya sangat terbatas. Secara garis besar 

pergeseran bahasa daerah di Indonesia bisa dianalisa melalui domain keluarga. Ini dikarenakan pada 

umumnya model masyarakat dwibahasa Indonesia adalah masyarakat diglosik yang artinya adanya 

dua bahasa yang memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda. Misalnya saja dalam domain 

resmi dan kenegaraan seperti pendidikan dan pemerintahan menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa daerah biasanya digunakan dalam domain-domain tertentu misalnya domain keluarga, 

kekerabatan, dan upacara tradisional. Perbedaan fungsi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah 

terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional sehingga memaksa tidak 

digunakannya bahasa daerah dalam berbagai domain, misalnya sebagai pengantar pendidikan secara 

umum. Oleh karena itu, jangkauan penggunaan bahasa daerah pun semakin berkurang hanya 

digunakan dalam domain-domain tertentu misalnya domain keluarga.  Tetapi faktanya dari domain-

domain yang seharusnya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama sekarang mulai banyak 

digeser dengan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa di domain keluarga seharusnya 

menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Berikut ini akan dipaparkan 

kondisi bahasa daerah yang diindikasikan sedang mengalami pergeseran bahasa. Pemaparan ini 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

135 

 

difokuskan pada bahasa Bahasa Pakpak Dairi  dengan pertimbangan bahasa ini mulai tergerus oleh 

bahasa Inddonesia, bahkan tergerus oleh bahasa-bahasa Batak lainnya di Suatera Utara. 

METODOLOGI 

Populasi penelitian ini adalah anggota masyarakat etnik BPD yang tinggal di lokasi penelitian  yang 

berada di kota kabupaten Sidikalang  yang berusia < 10 tahun sampai 60 tahun. Data utama penelitian 

diperoleh dari jawaban responden yang diperoleh melalui  kuesioner survei, di samping data dari 

metode etnografi dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara.  

Kuesioner survei berisi daftar pertanyaan pancingan pengakuan diri (self-report) tentang 

pemakaian dan pilihan bahasa responden sebagaimana dipergunakan Gunarwan terhadap bahasa 

Lampung (1994) serta Wilian yang meneliti bahasa Sasak di Lombok (2010). Angket disebar secara 

acak ke  lokasi penelitian dengan memperhatikan persebaran masing-masing  dialek. Kemudian untuk 

melengkapi penjaringan data melalui metode survei, peneliti yang juga penutur BPD dan dibantu 

beberapa asisten peneliti akan melakukan pengamatan terlibat yang dilengkapi dengan lembar 

pengamatan terlibat atau lembar pencatatan. Data survei dan  hasil pengamatan yang diperoleh setelah 

diseleksi, diinventarisasi, dan diklarifikasi, kemudian ditabulasi untuk menghitung frekuensi 

kemunculannya untuk setiap variable sesuai kelompok masing-masing. 

 

ANALISA 

Pada  masyarakat yang dwibahasa (dwilingual), akan dapat ‘memilah-milahkan’ sikap dan pemakaian 

kedua atau lebih bahasa yang digunakannya. Mereka tidak akan memakai secara sembarangan bahasa-

bahasa yang dikuasainya. Mereka bisa mengetahui kapan dan dalam situasi apa bahasa yang satu 

dipakai, dan kapan dan dalam situasi apa pula bahasa yang lainnya dipakai. Dengan demikian 

perkembangan bahasa itu akan menjadi terarah. Pemakainya akan berusaha mempertahankan 

kedudukan dan fungsi bahasa yang telah disepakatinya dengan, antara lain, menyeleksi unsur-unsur 

bahasa lain yang masuk ke dalamnya. Unsur-unsur yang dianggap menguntungkannya akan diterima, 

sedangkan unsur-unsur yang dianggap merugikannya akan ditolak. Sehubungan dengan itulah maka 

perlu adanya aturan untuk menentukan kapan, misalnya, suatu unsur lain yang mempengaruhinya 

layak diterima, dan kapan seharusnya ditolak. 

Bahasa nasional sebagai bahasa kedua yang menghendaki agar semua lapisan masyarakat 

menggunakannya, bisa berakibat bahasa daerah sebagai bahasa pertama sedikit demi sedikti terkikis. 

Apabila hal ini tetap dipaksakan, maka bahasa daerah yang kurang kuat alias sedikit penggunanya 

bisa menghilang bahkan tidak dikenal lagi di masa yang akan datang. Bisa-bisa terbentuk yang 

dinamakan pola substractive bilingual dalam masyarakat Indonesia, yakni penguasaan bahasa kedua 

(bahasa Indonesia) lambat laun menggantikan bahasa pertama (bahasa daerah) (Hidayat 2006: 39). 

Hal ini tentunya sangat disayangkan sekali, karena bersamaan dengan hilangnya bahasa-bahasa 

daerah, kearifan lokal atau kearifan tradisional yang tersimpan dalam tradisi lisan juga tidak dapat 

diselamatkan. Hal itu apabila dilihat dari sisi pertentangan. Berbeda apabila dilihat dari sisi persatuan, 

maka antara bahasa daerah dan bahasa nasional bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Di 

samping di sekolah-sekolah diajarkan bahasa Indonesia, juga tetap diajarkan bahasa asli mereka 

(bahasa daerah). Apabila hal demikian yang terjadi, maka tidak akan terjadi saling penghilangan satu 

sama lain. Bahasa nasional tidak menghapus bahasa daerah, begitu juga sebaliknya. Hal demikian 

sudah ada indikasi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya garis kebijakan yang telah disusun 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, yaitu seperti berikut ini: “Bahasa-bahasa 

daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang hidup dan dibina oleh masyarakat 

pemaikainya, dihargai dan dipelihara oleh negara oleh karena bahasa-bahasa itu adalah bagian 

daripada kebudayaan yang hidup. 

 

Situasi Kedwibahasaan di Indonesia 
Persatuan bangsa Indonesia terbentuk bukan dari keseragaman, tetapi terbentuk dari keanekaragaman. 

Semboyan Bhineka Tunggal Ika selalu melekat di hati setiap warga negara Indonesia, karena dengan 

kebhinekaan inilah bangsa Indonesia ada.  Bhineka Tunggal Ika tidak hanya menyangkut suku-suku, 

ras-ras, dan agama-agama saja, tetapi juga mencakup keberagamanan bahasa, karena pada hakekatnya 

bahasa melekat pada diri manusia. Sementara manusia itu sendiri merupakan pelaku kebudayaan. 
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Adanya  perbedaan yang demikian , bukannya kemudian dipertentangkan. akan tetapi, justru 

ini menjadi bahan contoh bagi bahasa yang lain bahwasanya ada bahasa yang lain yang berbeda 

dengan bahasa daerah lain yang dimiliki.  

Pada situasi kediglosiaan, dalam kebijakan nasional, bahasa Indonesia sesuai kedudukannya 

berfungsi sebagai alat komunikasi nasional  kenegaraan atau intrabangsa; bahasa daerah berfungsi 

untuk alat komunikasi intrasuku, sedangkan bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi antar 

bangsa dan alat penambah ilmu pengetahuan. 

Sementara itu dalam konteks kebahasaan di Indonesia, yang mulitilingual, multietnis dan 

multikultural dengan intensitas kontak antara kelompok etnis yang satu dan yang lainnya cukup 

tinggi, persaingan kebahasaan tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih jika persaingan itu dihubungkan 

dengan perkembangan dan kemajuan bahasa Indonesia yang begitu cepat dan menyeluruh pada 

hampir setiap kelompok lapisan masyarakat, gejala pergeseran bahasa daerah (BD) nyata ditunjukkan 

bukan saja oleh berkurangnya minat generasi muda mempelajari bahasa daerah sebagai identitas 

kedaerahannya tetapi juga makin meningkatnya kecenderungan orang tua yang berasal dari satu suku 

untuk memilih memakai bahasa Indonesia (BI) ( bahkan Bahasa Inggris ) sebagai alat komunikasi 

utama mereka di rumah. Hal ini mengindikasikan ranah pemakaian bahasa daerah di dalam rumah 

tangga lambat laun mulai tergeser oleh BI, yang berarti pula telah memicu terjadinya apa yang disebut 

‘pergeseran bahasa’ (Language shift) (Willian, 2010: 23) 

Bahasa Pakpak Dairi vs Bahasa Indonesia 
Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Pakpak Dairi (selanjutnya disingkat BPD) tidak 

hanya berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang idenitas daerah serta alat perhubungan 

di dalam keluarga dan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, sebagai 

bahasa pengantar di sekolah dasar di pedesaan, pada tingkat permulaan serta sebagai alat 

pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah.  

BPD merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Pakpak Dairi. BPD yang dapat disebut sebagai 

bahasa Batak Pakpak Dairi merupakan salah satu dari empat bahasa Batak lainnya yang menjadi 

kerabatnya. Keempat bahasa yang menjadi kerabat BPD adalah bahasa Batak Toba, Bahasa Batak 

Karo, Bahasa Batak Simalungun, dan bahasa Batak Angkola Mandailing. Penyebutan kelima bahasa 

tersebut sering disingkat saja dengan bahasa Toba, bahasa Karo, bahasa Simalungun, bahasa Angkola 

dan termasuk BPD. Pelesapan kata Batak pada penyebutan bahasa (termasuk penyebutan sukunya) 

tersebut hanya untuk mempersingkat di dalam penyebutan (ekonomi bahasa). Kecenderungan yang 

tampak bahwa penyebutan  suku Batak sekarang digunakan untuk merujuk kelima suku dari bahasa 

berkerabat tersebut, sedangkan istilah bahasa-bahasa Batak lebih tepat digunakan untuk merujuk ke 

lima bahasa tersebut. Bahasa Batak telah berkembang menjadi lima bahasa sebagaimana disebutkan di 

atas. Perkembangan dan pemisahan itu merupakan pengembaraan bahasa yang berjalan secara wajar 

(Sibarani,1997: 2; Basaria, 2011). Karena pengaruh perkembangan penduduk, perluasan lingkungan 

pemukiman, dan pengaruh bahasa-bahasa lain, telah membawa dampak terhadap perkembangan dan 

pemisahan bahasa-bahasa Batak sehingga lima bahasa tersebut menjadi bahasa yang berbeda karena 

sudah terdapat hambatan komunikasi atau hampir tidak terdapat lagi saling pemahaman (mutual 

intelligibility). Jadi BPD  sekarang  berkembang menjadi bahasa yang berbeda dengan empat bahasa 

Batak lainnya 

 BPD dipakai hampir dalam semua kegiatan kebahasaan di kabupaten Dairi dan kabupaten 

Pakpak Barat, tetapi karena komposisi penduduknya yang heterogen, pengaruh, fungsi, dan 

kedudukan BPD menunjukkan gejala yang menurun. Hal ini terlihat dari dipergunakannya bahasa 

Batak Toba pada upacara-upacara keagamaan, seperti  khotbah di gereja, upacara perkawinan, 

upacara kematian dan upacara adat lainnya. Menurunnya kedudukan dan fungsi BPD ini semakin 

terasa dengan masuknya pengaruh bahasa Indonesia di daerah ini. Hal ini juga disebabkan bertambah 

baiknya sarana komunikasi di tempat tersebut, seperti bertambah meluasnya pengaruh media massa, 

terutama surat kabar dan televisi.   

Dalam konteks penelitian ini, yang ingin dilihat adalah apakah dominasi pemakaian BI atas BPD 

pada masyarakat Pakpak telah menyebabkan pergeseran atau pemertahanan. Dalam angket penelitian 

ini ditanyakan bahasa apa yang digunakan di rumah dalam percakapan sehari-hari dengan sesama 

anggota keluarga atau dalam pertemuan keluarga (ranah keluarga). Pilihan bahasa yang digunakan 

diberi bobot “pura-pura” menggunakan skala Likert sebagai berikut:  
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1= Selalu (hampir selalu) BPD 

2 = Lebih sering BPD daripada BI  

3 = Sama seringnya BI dan BPD 

4 = Lebih sering BI dari pada BPD  

5 = Selalu (hampir selalu)  BI  

Berdasarkan skenario pembobotan dalam metodologi yang disebutkan di atas ini berarti bahwa 

hanya responden di atas umur 60 tahun yang  masih selalu (hampir selalu) menggunakan BPD 

daripada BI. Dilihat dari parameter usia responden terhadap pilihan jawaban (bahasa yang digunakan 

dalam ranah keluarga) tampak bahwa sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2 berikut ini.  

Rerata kecenderungan pilihan bahasa dalam ranah keluarga menurut kelompok usia responden 

No. Kelompok Umur N Nilai Rata-rata 

Pemilihan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

>60 

51-60 

41-50 

31-40 

21-30 

≤20 

9 

18 

27 

64 

84 

34 

1,15 

1,21 

2,02 

2,31 

2,69 

2,78 

(Lihat Basaria, 2016) 

(1=selalu/hampir selalu BPD;  2=BPD>BI;  3=BPD=BI;  4=BI>BPD;  5=selalu/hampir  selalu BI). 

Skalabilitas =100% 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, di dalam keluarga masyarakat Pakpak Dairi yang 

diamati ketirisan diglosia pada kelompok umur 41-50 (nilai rata-rata pemilihan -2,02), berimplikasi 

bahwa BI sudah mulai dipakai di ranah rumah. Yang memprihatinkan adalah semakin rendah 

kelompok umur keluarga Pakpak semakin tinggi nilai rata-rata pemilihan bahasanya. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa semakin muda keluarga etnis Pakpak semakin sering Bahasa Indonesia 

digunakan alih-alih BPD. Jadi, dilihat dari kelompok usia responden, berdasarkan data skala 

kecenderungan skor pilihan bahasa di rumah, tampak bahwa mean pilihan bahasanya membentuk 

skalabilitas pilihan bahasa, yang berarti makin muda kelompok usia responden relatif makin besar 

peluang menggunakan BI, Ini mengisyaratkan pula bahwa ada kemungkinan kecenderungan di antara 

generasi muda dan suami istri pasangan muda – terutama yang berlatar belakang pendidikan tinggi 

dan pegawai negeri – untuk “membiasakan” menggunakan BI sebagai bahasa sehari-hari di rumah, 

meskipun perbedaan indeksnya masih  kecil dan secara statistik tidak signifikan seperti yang tersirat, 

kuantitas penggunaan BPD cenderung turun, dan sebaliknya kuantitas penggunaan BI cenderung naik 

menurut parameter umur. Yang menarik adalah bahwa nilai penggunaan BPD itu berkolerasi positif 

dengan sikap terhadap BPD, seperti yang terlihat pada tabel 1 ini.Artinya, makin negatif  sikap 

responden terhadap BPD, makin menurun kuantitas penggunaan BPD. 

 

KESIMPULAN 

Bahasa nasional sebagai bahasa kedua yang menghendaki agar semua lapisan masyarakat 

menggunakannya, bisa berakibat bahasa  bahasa Pakpak Dairi  sebagai bahasa pertama sedikit demi 

sedikit akan terkikis. Apabila hal ini tetap dipaksakan, maka bahasa Pakpak Dairi yang kurang kuat 

dan  sedikit penggunanya bisa menghilang bahkan tidak dikenal lagi di masa yang akan datang. 
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ABSTRAK 

Masyarakat Etnis Mbojo (Bima) merupakan sekelompok masyarakat yang senantiasa adaptif dan 

cepat berubah dalam berbagai hal. Salah satu indikator keadaptifan mereka adalah persoalan 

pemberian nama diri yang sudah berubah jauh dari ere ke era berikutnya. Semula nama diri 

masyarakat ini menampakkan ciri khasnya menggunakan nama-nama yang bersumber dari bahasa 

Arab yang mungkin dipengaruhi oleh fanatisme agama yang dianutnya. Namun, sekarang nama diri 

masyarakat tersebut telah berubah jauh. Oleh karena itu, sebagai penggelut bidang linguistik sekaligus 

penutur Nggahi Mbojo (bahasa Bima) tergugah mengkaji permasalahan tersebut. Perubahan seperti 

yang disebutkan berdampak menimbulkan berbagai masalah yang perlu dijawab dan diselesiakan 

melalui penelitian dan pegkajian ilmiah. Dengan dasar pertimbangan yang demikian, pembahasan ini 

difokuskan pada persoalan nama diri masyarakat Mbojo, khususnya bagi mereka yang merantau ke 

Sulawesi Selatan. Tujuan penyajian ini adalah menggambarkan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk 

lingual yang terdapat pada nama diri yang diberikan kepada anggota keluarga perantau asal Bima 

(etnis Mbojo) yang menetap di Makassar dan sekitarnya. Pertanyaan lain yang dijadikan tujuan 

pembahasan adalah bagaimana bentuk perubahan nama diri tersebut dan faktor apa yang 

melatarbelakanginya? Metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif. 

Pengimplementasian metode ini sangat beragam pendekatan yang dapat digunakan sehingga secara 

khusus dipilih pendekatan morfo-semantik (pendekatan yang bersifat memadukan dua kajian, yaitu 

kajian yang didasarkan atas aspek morfologik dan semantiknya)..Operasionalisasinya ditunjang 

dengan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi dan wawancara. Kedua metode 

bawahan ini disesuaikan dengan dua tahap penelitian, yakni tahap pengumpulan dan pencatatan data 

(observasi) dan tahap penggalian infomasi (wawancara). Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk 

lingual yang terungkap pada nama diri masyarakat Etnis Mbojo rata-rata menggunakan dua hingga 

tiga kata. Misalnya, Pratiwi Sakti, Abizar Kadafi, Jefri Buhari, atau Salsabilla Ummul Khair. Yang 

masih menggunakan satu kata masih dijumpai, tetapi sudah agak jarang seperti Jubair atau Faridah 

(dibandingkan dengan yang dua atau tiga kata). Bahkan ada satu dua nama yang menggunakan lebih 

dari tiga kata (belum termasuk nama keluarga (family name), misalnya Sri Rejeki Putri Ramadhani. 

Sementara bentuk perubahan yang terjadi antara lain dari penggunaan nama yang pendek-pendek 

(satu kata) berubah menjadi nama diri yang panjang (dua kata atau lebih),  dari nama-nama yang 

bernafaskan Islam ke nama-nama modern, dan kecenderungan menghilangkan nama penyerta dan 

nama keluarga. Nama-nama seperti Abdullah, Mansyur, Ahmad, Hasan, Abubakar, Fatimah, 

Halimah, Hadijah, Aisyah merupakan nama-nama lama yang lahir era 1960- ke bawah. Bandingkan 

dengan nama-nama yang lahir di tahun 1990-an ke atas seperti yang dicontohkan di atas. Faktor yang 

melatari terjadinya perubahan adalah mengkuti perkembangan zaman. 

Kata Kunci:  Nama diri, perantau, Etnis Mbojo (Bima), bentuk lingual, perubahan nama diri 

 

PENDAHULUAN 
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Pada kesempatan Kimli 2018 ini pun penulis masih memilih hal terkait dengan persoalan nama diri 

masyarakat penutur bahasa Bima yang jika dirunut semstinya persoalan inilah yang lebih duluan 

dibahas ketibang bentuk sapaan hormatnya. Sesungguhnya penyapaan tersebut dilakukan terhadap 
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dengan topik yang dibahas pada Kimli 2016. 

mailto:ikhwan.said@unhas.ac.id


Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

140 

 

Pada kesempatan yang lalu telah diutarakan bahwa bahasa Bima yang selanjutnya digunakan 

singkatan BBm memiliki sejumlah keunikan jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa nusantara 

lainnya yang serumpun. Keunikannya tidak hanya bersifat umum (lihat Said, 2016), tetapi juga unik 

dalam berbagai aspek kelinguistikannya. Secara geografis penutur BBm mendiami pulau Sumbawa 

bagian tengah dan timur, tepatnya dihuni oleh masyarakat Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan 

Kota Bima. Masyarakat penutur BBm di ketiga wilayah administratif tersebut seringkali disebut 

sebagai masyarakat Etnis Mbojo. Salah satu ciri khas mereka adalah gemar merantau ke berbagai 

wilayah di Indonesia, terutama ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (pulau Lombok), Bali, Jawa, 

dan Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, dan juga di pulau-pulau lainnya dapat dijumpai keberadaan 

mereka. Kegemaran mereka merantau umumnya bertujuan menuntut ilmu, namun tidak sedikit di 

antara mereka yang merantau tersebut memilih tinggal dan menetap di tempat yang menjadi tujuan 

rantauannya.  

Di Sulawesi Selatan saja, khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya (Kabupaten Maros dan 

Gowa), berdasarkan data Kerukunan Keluarga Bima (KKB) Sulsel tahun 2013 lalu tercatat  warga 

yang mengaku beretnis Mbojo tidak kurang dari 15.000 jiwa (termasuk mahasiswa dan perantau yang 

sudah berpuluh-puluh tahun menetap, baik yang kawin sesama etnis Mbojo maupun yang kawin 

campur). Kondisi ini memberi peluang untuk tetap dan terus menghidupkan BBm karena memang 

didukung oleh berbagai organisasi yang dibentuk. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota asal, 

hingga kelompok domisili di daerah perantuan. Dalam berbagai kesempatan dan pertemuan mereka 

masih kerap menggunakan BBm walaupun harus diakui bahwa BBm yang mereka gunakan sudah 

bercampur dengan bahasa Indonesia atau bahasa Bugis dan Makassar, misalnya.  

Ada satu hal yang menarik dari kehidupan mereka (perantau asal Etnis Mbojo tersebut), yaitu 

dalam hal pemberian nama diri kepada anak turunan mereka. Terkait nama diri tersebut tampaknya 

telah bergeser jauh dari nama diri masyarakat Bima pada umumnya selama ini. Nama diri yang 

digunakan mereka umumnya selaras dengan paham mayoritas bahkan 100%  mereka anuti, yaitu 

agama Islam sehingga kebanyakan nama dirinya pun bernafaskan keislaman. Jika dibandingkan 

dengan daerah atau etnis lain  seperti etnis Jawa yang khas dengan nuansa Sansekerta dan huruf “O”-

nya, Batak dengan marga-marganya, orang Nusa Tenggara Timur dengan nuansa nama-nama seperti 

di Telenovela, Sunda dengan irama khasnya yang berulang (Tatang Suratang), Bali dengan nama 

depan sesuai urutan lahir, Aceh dengan Cut dan Teuku-nya, atau Bugis Makassar yang mencantum 

Andi bagi yang berketurunan bangsawan, suku Buton yang menambahkan  La Ode (laki-laki) dan Wa 

Ode (perempuan) dan etnis-etnis lain, nama diri dalam Etnis Mbojo ini sesungguhnya tidak ada yang 

khas seperti yang disebutkan itu. Dalam masyarakat Etnis Mbojo sebenarnya tidak memiliki kekhasan 

dalam hal nama diri jika ditinjau dari kartu identitas diri (kartu keluarga =KK dan KTP). Biasa saja, 

nama-namanya khas Arab seperti umat Muslim Indonesia lainnya. Sebut saja Ismail, Muhammad, 

Sulaiman, Ibrahim, Abubakar, Fatimah, Khadijah, Siti, Zubaidah dan lain-lain.  

Perlu diketahui bahwa masyarakat Etnis Mbojo (Bima) merupakan sekelompok masyarakat 

yang senantiasa adaptif dan cepat berubah dalam berbagai hal. Namun untuk hal yang principal 

tidaklah demikian. Salah satu indikator keadaptifan mereka adalah persoalan pemberian nama diri 

yang sudah berubah jauh dari ere ke era berikutnya. Semula nama diri masyarakat ini menampakkan 

ciri khasnya menggunakan nama-nama yang bersumber dari bahasa Arab yang mungkin dipengaruhi 

oleh fanatisme agama yang dianutnya. Perhatikan kembali contoh-contoh nama diri yang telah 

disebutkan di atas. Itu berlaku bagi putra-putranya. Sementara nama untuk putrinya umum dan lazim 

kata/nama Siti. Entah mengapa juga, masyarakat Etnis Mbojo favorit sekali dengan nama-nama 

berakhiran “din” untuk menamai putra-putranya. Badaruddin, Syamsuddin, Zainuddin, Syarifuddin, 

Burhanuddin, Abidin, dan masih banyak lagi keluarga “Udin” lainnya. Setidaknya itu diberikan 

kepada putranya yang dilahirkan di era 1970-an ke bawah. Akan tetapi untuk generasi yang dilahirkan 

beberapa dekade terakhir tampak hal yang umum dan dapat menjadi ciri khas nama diri mereka 

tersebut sudah jarang dijumpai lagi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh. 

Sebagai penggelut di bidang linguistik sekaligus penutur Nggahi Mbojo (bahasa Bima), 

penulis tergugah mengkaji permasalahan tersebut. Perubahan seperti yang disebutkan berdampak 

menimbulkan berbagai masalah yang perlu dijawab dan diselesiakan melalui penelitian dan 

pengkajian ilmiah. Dengan dasar pertimbangan yang demikian, pembahasan ini difokuskan pada 

persoalan nama diri masyarakat Mbojo, khususnya bagi mereka yang merantau ke Sulawesi Selatan. 

Oleh karena itu, tujuan penyajian ini adalah menggambarkan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk 
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lingual yang terdapat pada nama diri yang diberikan kepada anggota keluarga perantau asal Bima 

(etnis Mbojo) yang menetap di Makassar dan sekitarnya. Pertanyaan lain yang dijadikan tujuan 

pembahasan adalah bagaimana bentuk perubahan nama diri tersebut dan faktor apa yang 

melatarbelakanginya? 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan morfosemantik. 

Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (Margono, 2003:87). Data 

penelitian terbagi dua jenis, yaitu data tertulis dan data lisan. Kedua jenis data ini sekaligus menjadi 

data primer. Data tertulis berupa nama diri yang tertera pada identitasnya masing-masing dengan 

sumber perolehan melalui Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten 

Maros yang merupakan lokasi penelitian). Selain itu juga data nama diri dapat diperoleh secara 

langsung dari warga perantau asal Bima yang menetap di ketiga lokasi penelitian. Sementara data 

lisan berupa informasi mengenai berbagai hal yang menjadi tujuan penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara dengan informan. Dengan demikian, yang dijadikan sumber data lisan meliputi orang tua 

(kepala keluarga). 

Sejalan dengan jenis data di atas, populasi penelitian ini adalah keseluruhan nama diri dalam 

keluarga masyarakat perantau asal etnis Mbojo yang tinggal dan menetap di ketiga lokasi penelitian. 

Sampel pelitian ini adalah lima ratus lebih nama diri. Teknik penyampelan dilakukan secara acak 

murni disertai dengan teknik purpusif karena benar-benar dipilih secara serampangan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penganalisisan data. Pengumpulan data meliputi dua tahap, yaitu mengumpulkan 

dan mencatat semua nama diri dan tahap penggalian informasi dalam rangka menemukan jawaban 

atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Untuk tahap pertama digunakan metode observasi yang 

ditunjang dengan teknik catat. Sementara untuk tahap kedua, yaitu wawancara. yang ditunjang dengan 

teknik elisitasi dan rekam. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.  

 

TEMUAN DAN ANALISIS 

Temuan 

a. Bentuk-Bentuk Lingual yang Terdapat dalam Nama Diri 

Bentuk lingual nama diri perantau etnis Mbojo yang ditemukan adalah nama diri yang hanya berupa 

satu kata, dua kata, dan tiga kata, dan ada juga yang lebih dari tiga kata. Perhatikan contohnya 

masing-masing berikut ini. 

(1) Satu kata: Fajrin, Haerun, Syafruddin, Burhanuddin, Mustafa dan lain-lain (untuk nama laki-laki); 

Hasmawati, Murniati, Nurlelah, Nurdinah, Rosmini, Fajrina dan lain-lain (untuk nama-nama 

perempuan) 

(2) Dua kata: Muhammad Subhan, Abdul Muis, Mustafa Kemal, Ahmad Kiswan, Syahru Ramadhan, 

Khaerul Komar, Fajrul Haq dan lain-lain (untuk nama-nama laki-laki); Masyita Rahmah, Putri 

Fatimah, Sri Fauziyah, Pratiwi Sakti, Endro Sari, Siti Rukayah (untuk nama-nama perempuan). 

(3) Tiga kata:Putra Abdul Rangga, Ahmad Ade Putra, Muhammad Alfian Tuflih, Muh. Naqib Fauzan, 

Muhammad Tsaqib Razan, Wildanul Hakim Perdana dan lain-lain (nama laki-laki); Agni Imaniah 

Rahmah, Siti Putri Utami, Aisyah Humairah Fatimah, Eka Putri Ramadhani, Satifah Rohaya 

Andini, Firdah Saidah Mustari dan lain-lain (nama-nama perempuan)’ 

(4) Lebih dari tiga kata: Muh, Guntur Putra Taha, Muhammad Amil Yusuf Jakaria, M. Amar Arif 

Afif, Putra Rezki Perdana Abdullah (nama-nama untuk laki-laki); Sri Rejeki Putri Ramadhani, 

Ayu Mariana Azhari Asfari, Khaerunnisa Nurul Kusuma Wardhani, Ayu Rezeki Fadillah Manar, 

Annisa Muslimah Fadhilah Tamrin (Nama-nama perempuan) 

Melalui data yang terkumpul secara keseluruhan terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel: Bentuk Lingual Nama Diri 

NO KELAMIN 1 KATA 2 KATA 3 KATA ≥ 4 KATA Total 

1. Laki-Laki 67 94 76 10 247 

2. Perempuan 49 112 94 14 269 

Jumlah 116 (22,5%) 206 (39,9%) 170 (32,9%) 24 (4,7%) 516 
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b. Bentuk Perubahan Nama Diri 

Sekurang-kurangnya ada tiga bentuk perubahan nama diri dalam masyarakat Etnis Mbojo perantau di 

Sulsel yang ditemukan, yakni: 

1) Penggunaan nama yang pendek-pendek (satu kata) berubah menjadi nama diri yang panjang 

(dua kata atau lebih)  

2) Dari nama-nama yang bernafaskan islam ke nama-nama modern, dan  

3) Kecenderungan menghilangkan nama penyerta dan atau nama keluarga (bapak).  

 

c. Faktor yang Melatari Terjadinya Perubahan 

Faktor yang melatarbelakangiterjadinya perubahan pemberian nama diri pada keluarga perantau Etnis 

Mbojo di Sulawesi Selatan tampaknya beragam juga. Melalui hasil penelitian, sekurang-kurangnya 

telah ditemukan empat faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan pemberian nama diri 

mereka, yakni faktor-faktor mengikuti perkembangan zaman (trend), sejarah, harapan atau cita-cita, 

dan inspirasi.  

ANALISIS 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk lingual yang terungkap pada pemberian nama diri bagi 

keluarga perantau Etnis Mbojo di Sulawesi Selatan rata-rata menggunakan dua hingga tiga kata. 

Misalnya, Pratiwi Sakti, Abizar Kadafi, Jefri Buhari, atau Salsabilla Ummul Khair. Melalui table di 

atas terungkap sebanyak 206 nama diri yang menggunakan dua kata (39,9%) dari total sampel 516 

nama diri. Penggunaan dua kata ini mendominasi dibandingkan dengan satu kata, tiga kata, dan empat 

kata atau lebih. Bentuk lingual yang tiga kata menyusul dengan angka 170 nama diri (32,9%). 

Selanjutnya, yang hanya menggunakan satu kata terkumpul sebanyak 116  (22,5%). Sementara yang 

menggunakan nama diri empat kata atau lebih ditenmukan sebanyak 24 nama diri (4,7%). Sebaran 

angka tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan pemberian dan penggunaan nama diri bagi 

keluarga perantau Etnis Mbojo yang pada beberapa dekade lalu umumnya menggunakan nama diri 

dengan satu kata. Yang menggunakan dua kata umumnya disertai dengan nama keluarga (bapaknya) 

karena bagi masyarakat masyarakat Etnis Mbojo (Bima) tidak mengenal nama keluarga (family 

name). Berbeda halnya dengan kondisi sekarang bahwa nama diri yang digunakan oleh keluarga 

perantau Etnis Mbojo ini lebih banyak dalam bentuk dua dan tiga kata. Sebagian di antara  nama diri 

yang dua dan tiga kata itu ada yang menyertakan nama bapaknya (kepala keluarga) di samping ada 

pula yang memang benar-benar hanya nama diri yang bersangkutan (tanpa disertai nama bapaknya). 

Hal lain yang terungkap melalui penelitian ini bahwa nama diri yang menggunakan dua kata pada 

beberapa dekade yang lalu umumnya diawali dengan nama penanda penganut agama Islam pada 

umumnya seperti Ahmad atau Muhammad  dan Abdul atau Abdullah yang secara tertulis kadang-

kadang menggunakan singkatan M. atau Muh. dan Abd. untuk nama diri laki-laki dan untuk nama 

diri kaum perempuan diawali Siti  yang kadang-kadang menggiunakan singkatan St.. Untuk kondisi 

sekarang peneliti hanya menemukan tidak lebih dari sepuluh nama diri yang didahului dengan Siti 

atau St. Agak berbeda dengan nama diri kaum lelaki yang diawali dengan kata Muhamammad atau 

Muh. dan Abdullah atau Abd. masih lumayan banyak ditemukan.  

  Terkait dengan bentuk perubahan yang terjadi pada pemberian dan penggunaan nama diri 

bagi keluarga perantau Etnis Mbojo terungkap adanya tiga bentuk perubahan. Pertama, penggunaan 

nama yang pendek-pendek (satu kata) berubah menjadi nama diri yang panjang (dua kata atau lebih). 

Nama-nama seperti Abdullah, Mansyur, Ahmad, Hasan, Abubakar, Fatimah, Halimah, Hadijah, 

Aisyah merupakan nama diri-nama diri lama yang lahir era 1960-an ke bawah. Bandingkan dengan 

nama-nama yang lahir di tahun 1990-an ke atas seperti Pratiwi Sakti, Abizar Kadafi, Jefri Buhari, atau 

Salsabilla Ummul Khair. Kedua, perubahan dari nama-nama yang bernafaskan Islam ke nama-nama 

modern. Nama-nama seperti Abdullah, Mansyur, Ahmad, Hasan, Abubakar, Fatimah, Halimah, 

Hadijah, atau Aisyah merupakan nama yang kental dengan keislamannya, sedangkan nama seperti 

Pratiwi Sakti, Haryadi, Tuti Widya Alawiah, Sri Ningsih Haryanto Putra dan lain-lain tidak sebagai 

penanda keislaman, tetapi lebih cenderung dipengaruhi oleh nama-nama Etnis Jawa. Ketiga, adanya 

kecenderungan menghilangkan nama penyerta (nama bapak). Perhatikan saja nama-nama seperti 

Faisal Fadzrurrahman, M. Guntur Putra TahaPutra Abdul Rangga, Agni Imaniah Rahmah, Sitti Putri 

Utami, Ayu Mariana Azhari Asfari. Semua yang dicontohkan ini tanpa disertai nama bapaknya, 

kecuali yang terakhir. Ada tidaknya keharusan menyertakan nama bapak dalam nama diri anggota 
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keluarga masih perlu diteliti lebih jauh lagi. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pemberian 

nama diri pada keluarga perantau Etnis Mbojo ini telah bergerak/berubah jauh.  

  Seperti sudah diutarakan sebelumnya bahwa faktor yang melatari terjadinya perubahan 

pemberian dan penggunaan nama diri pada perantau Etnis Mbojo terdiri atas empat faktor. Faktor 

pertama adalah mengkuti perkembangan zaman (tren atau kecenderungan). Hal ini terungkap melalui 

hasil wawancara dengan sejumlah informan bahwa banyak di antara para orang tua (kepala keluarga) 

meberikan nama diri kepada anggota keluarganya (anak) dengan nama-nama yang dianggap modern. 

Sedikit catatan bahwa yang dimaksudkan dengan modern di sini bukan sebagai sesuatu yang baru 

sama sekali, melainkan lebih dikondisikan dengan situasi kekinian, bukan sebagai lawan dari klasik 

atau tradisional mengingat, nama diri seperti Ahmad, Ishak, Hasan, Halimah, Fatimah dan 

semacamnya bukanlah nama klasik. Modern yang dimaksudkan di sini adalah kondisi riil masa 

kontemporer. Boleh jadi nama diri yang dianggap modern saat ini dianggap kuno pada waktu tertentu 

pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, bahwa pengertian nama-nama modern mengacu 

kepada nama diri yang sedang trendy (berkecenderungan).  

  Faktor kedua sebagai latar perubahan adalah faktor sejarah. Berdasarkan temuan data yang 

ditunjang oleh hasil wawancara dengan sejumlah informan diketahui bahwa faktor sejarah merupakan 

salah satu faktor yang melatarbelakangi pemberian nama diri kepada keluarga mereka. Para orang tua 

senantiasa mempertimbangkan sejarahnya. Sebagian di antara mereka (orang tua) memberikan nama 

diri anaknya berdasarkan sejara atau pengalaman hidup mereka. Salah satu contoh penamaan yang 

didasarkan pada sejarah dan pengalaman kedua orang tua misalnya nama Syamsul Bahri. Dikisahkan 

oleh informan bahwa pemberian nama tersebut dilatari oleh pengalaman mereka di atas kapal pada 

pagi hari dalam perjalanan dari Bima menuju Makassar (merantau mencari ilmu). Demikian juga 

untuk anaknya yang lain diberi nama Nurul Ilmi dengan alasan mengingat kisah perjalananmereka 

(kedua orang tua) untuk  merantau. Ada pula orang tua yang menamai anaknya dengan 

menggabungkan nama kedua orang tuanya berupa akronim seperi Nurhasni (perpaduan Hasan dan 

Endang Sri Wahyuni) atau nama Putri Jasmin (sebagai perpaduan nama ayah Jasaruddin dan ibu St. 

Aminah).  Padahal nama Putri Jasmin mengandung makna ‘seorang perempuan/wanita yang harum 

beraroma melati’. Untuk faktor ini dapat pula dikaitkan dengan pemberian nama diri yang 

dihubungkan dengan waktu dan momen kelahiran seperti yang dikaitkan dengan bulan kelahirannya 

(terutama nama-nama bulan Hijriyah: Syafar, Ramadhan dll) di samping beberapa nama yang 

dikaitkan dengan nama bulan Masehi. Demikian sekelumit contah nama yang dilatari oleh faktor 

sejarah. 

  Faktor lain adalah berdasarkan harapan dan cita-cita. Tampaknya faktor ini agak 

mendominasi alasan pemberian nama diri kepada anggota keluarga perantau Etnis Mbojo yang 

mungkin juga umum terjadi pada etnis lain. Perhatikan saja nama-nama seperti Muhammad Naqib 

Fauzan yang mengandung harapan semoga menjadi ‘pemimpin yang beruntung’ atau Muhammad 

Tsaqib Razan dengan harapan menjadi ‘bintang pemikir atau ahli pikir/ilmuwan’. Begitu pula dengan 

nama Khaerunnisa Nurul Kusuma Wardhani yang mengandung harapan semoga menjadi ‘perempuan 

terbaik dan berakhlak dan bertindak’. Sejumlah pakar dan ulma pun menyetujui bahwa nama diri 

setiap individu merupakan doa yang mengandung harapan. Hanya saja cara pendang setiap orang 

berbeda-beda meskipun menggunakan nama diri yang sama. Lebih dari sepuluh pasangan orang tua 

(informan) mengakui bahwa nama diri yang mereka berikan kepada anaknya merupakan doa yang 

mengandung harapan dan cita-cita mereka. Faktor terakhir adalah faktor inspirasi. Tak dapat 

dipungkiri bahwa adanya inspirasi erupakan faktor yang turut melatari pemberian nama diri bagi 

keluarga perantau Etnis Mbojo. Nama-nama seperti Zainuddin Nugraha, Ikke Nurjannah, M. Irfan 

Saukani, Intan Mutiara Nur (masih ada sejumlah nama lain) yang merupakan nama yang terinspirasi 

oleh (secara berturut-turut) tokoh atau bintang seperti K.H. Zainuddin M.Z. (Dai kondang), Ikke 

Nurjanah (penyanyi dangdut), Irfan Bahdim (pesepak bola nasional), dan Intan Nuraini (pesinetron). 

Tampak ada yang mengikuti sepenuhnya dan ada pula yang memodifikasi dengan nama lain sesuai 

dengan maksud orang tuanya masing-masing. 

 

KESIMPULAN  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep pemberian nama diri yang terjadi di tengah 

masyarakat kita, tidak terkecuali bagi perantau Etnis Mbojo di Sulawesi Selatan sudah berubah jauh 

karena sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti bagaimana latar dan 
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riwayatnya sehingga suatu nama diberikan dan digunakan. Sementara simpulan secara khusus 

dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Mengingat rumusan masalah dan tujuan 

penelitian mencakup tiga hal, simpulan penelitian ini pun dipastikan memuat ketiga hal antara lain (1) 

terdapat empat bentuk lingual terkait dengan pemberian dan penggunaan nama diri dalam keluarga 

perantau Etnis Mbojo di Sulsel, yakni satu kata, dua kata, tiga kata, dan empat kata atau  lebih yang 

didominasi oleh dua dan tiga kata; (2) terdapat tiga bentuk perubahan nama diri yang terjadi pada 

pemberian nama diri keluarga perantau Etnis Mbojo, yakni penggunaan nama yang pendek-pendek 

(satu kata) berubah menjadi nama diri yang panjang (dua kata atau lebih); dari nama-nama yang 

bernafaskan Islam ke nama-nama modern; dan adanya kecenderungan menghilangkan nama penyerta 

(nama ayah); (3) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan pemberian nama diri pada 

keluarga perantau Etnis Mbojo di Sulawesi Selatan meliputi empat faktor, yakni faktor mengikuti 

perkembangan zaman (trend), sejarah, harapan atau cita-cita, dan inspirasi.  
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ABSTRAK 

Bahasa digunakan untuk berbagai tujuan dan memiliki berbagai konsekuensi logis. Disamping 

sebagai sarana komunikasi, bahasa juga bisa menjadi instrumen kekuasaan dan dominasi. Relasi 

sosial sebenarnya dibangun atas dasar kekuasaan dan dominasi. Dan sebagai suatu simbol interaksi, 

hubungan komunikasi memberi suatu implikasi dari hubungan kekuasaan dan pengetahuan. Oleh 

sebab itu hubungan komunikasi ditandai dengan pertukaran wacana sebagai simbol dari kekuasaan 

dan dominasi. Wacana senantiasa menjadi simbol interaksi dalam berbagai bentuk seperti komunikasi, 

tulisan, gambar, film, dan musik. Penelitian ini berfokus pada wacana lirik lagu dan klip video oleh 

Ras Muhamad, seorang artis reggae Indonesia, berjudul ‘Salam.’ Menggunakan  Analisis Wacana 

Kritis (AWK) oleh Van Dijk, penelitian ini bertujuan membongkar nilai-nilai tersirat dan ideologi 

dibalik lagu tersebut dengan cara menganalisa tiap elemen-elemennya (Tematik, Skematik, Semantik, 

Sintaktik, Stilistik, dan Retorik). Upaya ini bertujuan mengungkap konstruksi hegemoni dibalik lirik 

lagu tersebut. Secara khusus hal ini membongkar kekuasaan, dominasi, diskriminasi, dan 

ketidakadilan berdasarkan etnisitas, kelas, keyakinan, yang tersamar lewat ekspresi bahasa dan 

wacananya. 

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, hegemoni, dominasi kekuasaan, musik reggae 

PENDAHULUAN 

Hegemoni oleh Antonio Gramsci merupakan suatu bentuk pengorganisasian kesepakatan yang 

merupakan suatu proses subordinasi kesadaran yang dibangun tanpa kekerasan (koersi) dan menyusup 

melalui budaya dan usaha persuasif intelektual.
1
 Upaya persuasif yang samar-samar ini seringkali 

dibungkus melalui bahasa, simbol serta wacana. Oleh sebab itu bahasa, simbol dan wacana sangat 

penting untuk dikaji dimana melalui ketiganya dapat terungkap bentuk-bentuk hegemoni dalam suatu 

komunitas masyarakat tertentu dimana itu telah mengejewantah menjadi praksis sosial. Secara 

spesifik untuk bahasa, fungsinya dalam konteks ini bukan hanya untuk komunikasi semata tetapi juga 

merupakan instrumen kekuasaan dan propaganda. Semua interaksi sosial pada intinya berdasarkan 

pada hubungan dominasi, dimana komunikasi ditandai dengan pertukaran wacana sebagai hubungan 

kekuasaan simbolis. Interaksi simbolis ini muncul dalam berbagai wujud seperti: pembicaraan, 

tulisan, gambar, film, musik dan lagu.
2
 Melalui Analisis Wacana Kritis (AWK) bentuk-bentuk 

komunikasi yang secara sistematis telah dimanipulasi itu dapat dibongkar. AWK berfokus pada 

bagaimana bahasa dan wacana digunakan sebagai alat propaganda dan hegemoni. Menurut AWK 

bahasa bisa digunakan untuk memerintah, mempengaruhi, mendeskripsi, memanipulasi, 

menggerakkan kelompok, dan membujuk.
3
 

Tulisan ini secara spesifik dan kritis hendak menganalisa wacana yang nampak dan tersirat 

lewat video clip dan lirik lagu ‘Salam’ oleh Ras Muhamad. Lagu ini dipilih secara selektif 

dikarenakan asumsi penulis berisikan pesan visual dan lirikal yang sarat dengan hegemoni. Dalam 

hegemoni terjadi proses pertukaran simbol melalui komunikasi yang bersifat membujuk dan 

mempengaruhi.  

Musik reggae adalah satu genre musik yang terlahir dari pergolakan sosial. Oleh sebab itu isu-

isu sosial sangat sering diangkat melaluinya. Di Indonesia musik reggae sudah tidak asing lagi. Ada 

beberapa penyanyi dan grup yang tenar dengan mengusung genre musik ini antara lain seperti Imanez, 

Tony Q, Steven Jam, dan Gangsta Rasta. Namun dari semuanya itu Ras Muhamadlah yang 

                                                           
1
 Jones, Steve. Antonio Gramsci, (New York: Routledge, 2006), pp.50 & 51 

2
 Eriyanto, Analisis Wacana-Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2001), p.223 

3
 Ibid, pp. 7-14 
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mengklaim dirinya sebagai “Indonesia Reggae Ambassador” (Duta Reggae Indonesia). Sebagai duta 

ia hendak mempromosikan dan mengedukasi dunia internasional tentang Indonesia. Contohnya 

seperti lagu ‘Salam’ dari album yang berjudul sama, secara spesifik hendak menceritakan 

kemajemukkan Indonesia dari suku, agama, dan bahasanya. Lewat penelitian ini penulis hendak 

menganalisa representasi kemajemukan Indonesia yang terkesan bias. Melalui Analisis Wacana Kritis 

(AWK) penulis hendak membongkar wacana dan praksis sosial yang dibangun lewat pesan lirik lagu 

dan gambar visual dari lagu ‘Salam’ oleh Ras Muhamad.  

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif yang 

berfokus pada studi pustaka. Sumber data utama adalah lirik lagu dan grafis klip video lagu “Salam’ 

oleh Ras Muhamad. Sementara itu sumber referensi didapat dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan topik yang diteliti seperti buku, artikel, serta media cetak dan media elektronik dari interenet. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan dan mendeskripsikan fakta temuan dan 

kemudian dianalisis. Secara lebih khusus penelitian ini menggunakan metode analis wacana berupa 

kumpulan pernyataan-pernyataan yang dilagukan serta gambar grafis dalam klip video. Model analisis 

wacana yang digunakan adalah model yang diajukan oleh Teun A Van Dijk. Melalui analisis wacana 

ini, realitas yang ditampilkan dianggap bias karena memiliki makna ganda dan bersifat manipulatif 

dan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Dengan menggunakan 

pendekatan ini penulis berusaha membongkar makna-makna implisit yang terkandung dalam kesatuan 

wacana tersebut. 

 

TEORI 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi hegemoni oleh Antonio Gramsci bahwa kekuasaan yang 

langgeng membutuhkan dua perangkat kerja. Yang pertama berupa tindakan kekerasan yang bersifat 

memaksa oleh lembaga-lembaga pemerintah atau negara (state) seperti hukum, militer, polisi dan 

penjara.
4
 Yang kedua bersifat lembut dan membujuk melalui kehidupan sehari-hari (civil society) 

seperti kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan keluarga.
5
 Inti dari hegemoni sesungguhnya 

adalah melegitimasi penguasa sekalipun ada ketimpangan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh 

kekuasaan itu. Para kaum tertindas akan terbuai untuk apatis dan pasrah melihat adanya ketimpangan 

yang merugikan mereka sendiri. Hal ini akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan 

adil dan sesuai kehendak Tuhan.
6
 Menurut Gramsci, hegemoni dapat terbentuk lewat berbagai cara 

dan di berbagai wilayah kehidupan sehari-hari yang seakan tidak serius, tidak berbahaya, dan tidak 

bersifat politis. Misalnya melalui: kebudayaan, kesenian, keagamaan, dan keluarga.
7
 Semuanya adalah 

kemasan. Kepentingaan tertentu dibungkus dengan aneka kepentingan lain, sehingga tampil seakan 

mewakili kepentingan bersama.  

Dalam AWK ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi analisis wacana yaitu: tindakan, 

konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Wacana dianggap merupakan suatu bentuk tindakan 

(action). Artinya bahwa wacana dipandang sebagai sesuatu yang memiliki tujuan, apakah untuk 

mempengaruhi, membujuk, berdebat, menyangga, dan sebagainya. Selain itu dalam analisis hal lain 

yang tidak kalah penting adalah konteks. AWK sangat mempertimbangkan koteks dari wacana yakni: 

latar, situasi, peristiwa, serta kondisi. Bagaimana wacana diproduksi, dimengerti, dan dianalisis dalam 

konteks tertentu. Siapa yang mengkomunikasikan? dengan siapa dan mengapa? Kemudian hal 

berikutnya adalah sisi sejarah (historis). Bagaimana suasana situasi sosial, ekonomi dan politik saat 

diproduksi dan dimaknai. Dalam AWK elemen kekuasaan adalah kunci hubungan wacana dan 

khalayak. Dimana wacana yang diproduksi bukan sesuatu yang polos dan netral tetapi merupakan 

suatu bentuk pergolakkan kekuasaan. Sang pembicara, penulis, pendengar, dan pembaca bukan 

                                                           
4
 Gramsci, Antonio. Selections From The Prison Notebook-Quintin Hoare and Nowell Smith (ed.). (New York: 

International Publishers, 1976), pp. 169-170  
5
 Patria, Nezar dan Arief, Andi. Antonio Gramsci-Negara & Hegemoni. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 

pp. 118-121 
6
 Carnoy, Martin. The State and Political Theory. (Cambridge University Press, 1986), p. 66  

7
 Heryanto, Ariel. Hegemoni Kekuasaan versi Gramsci. Forum Keadilan: Nomor 02, TAHUN VI, 5 Mei 1997 

<arielheryanto.wordpress.com> 
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sekedar pengguna bahasa semata tetapi merupakan bagian dari suatu komunitas atau kelompok 

tertentu seperti: kelompok profesi tertentu, agama tertentu, atau suku dan ras tertentu. Kesemuanya ini 

sangat mempengaruhi produksi dan pemaknaan sebuah wacana. Hal yang terakhir adalah ideologi. 

Tidak ada satupun wacana yang betul-betul netral atau bebas dari ideologi penutur atau pembuatnya. 

Ideologi adalah sistem kepercayaan baik secara kolektif ataupun perkelomok yang khas, yang terdiri 

dari berbagai kategori yang mencerminkan identitas, struktur sosial, dan posisi kelompok. Ideologi 

merupakan basis sikap sosial. Salah satu strategi ideologi adalah mempengaruhi khalayak untuk 

menerima suatu dominasi kekuasaan tanpa membantah atau melawannya. Kelompok yang dominan 

akan memproduksi serta meligitimasi kekuasaan mereka.
8
 

Menurut Van Dijk wacana memiliki tiga dimensi yaitu: teks, kognisi sosial, dan konteks 

sosial.
9
 Melalui dimensi teks yang menjadi fokus adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana 

dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Teks terdiri dari beberapa struktur yang saling 

berhubungan. Struktur makro (besar) adalah makna global atau keseluruhan dari suatu tema umum 

dari teks yang bisa diamati. Sementara superstruktur adalah kerangka atau bagan suatu teks. 

Sementara itu struktur mikro (kecil) adalah bagian kecil dari teks yaitu kata, frasa, kalimat, 

paraphrase, dan gambar.
10

 Dimensi kognisi sosial yang menjadi fokus adalah proses produksi teks 

yang melibatkan kognisi individu penulis teks. Dan dimensi konteks sosial yang menjadi fokus adalah 

bangunan wacana yang berkembang di masyarakat. 

Untuk menganalisa wacana secara kritis Van Dijk mengelompokkan elemen-elemen yang 

terdapat dalam suatu wacana untuk diamati sebagai berikut: 

Struktur wacana Hal yang diamati Elemen  

Struktur makro  

Makna global dari suatu teks yang 

dapat diamati dari topik/tema yang 

diangkat 

TEMATIK 

Tema/topik yang dikedepankan dalam 

suatu teks atau berita 

topik 

Super struktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian 

pendahuluan, isi, penutup, dan 

kesimpulan  

SKEMATIK 

Bagaimana bagian dan urutan berita 

diskemakan dalam teks atau berita 

secara utuh 

skema 

Struktur mikro 

Makna lokal dari suatu teks yang 

dapat diamati dari pilihan kata, 

kalimat, dan gaya yang dipakai suatu 

teks 

SEMANTIK 

Makna yang ingin ditekankan dalam 

teks berita. Misal dengan memberi 

detail pada satu sisi atau membuat 

eksplisit satu sisi dan mengurangi 

detail sisi lain 

Latar, detail, maksud, 

praanggapan, 

nominalisasi 

SINTAKSIS 

Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) 

yang dipilih 

Bentuk kalimat, 

koherensi, kata ganti 

STILISTIK 

Bagaimana pilihan kata yang dipakai 

dalam teks berita 

Leksikon 

RETORIS 

Bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan 

Grafis, metafora, ekspresi 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Tematik 

Teks lagu “Salam” oleh Ras Muhamad secara umum bercerita tentang kemajemukan atau 

keberagaman agama, suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Hal ini dapat diamati dalam bait liriknya 

seperti memberikan salam “asalamalaikum,” “namaste,” “rahayu,” “kulonuwun,” “horasbah” dan juga 

kata “Nusantara,” serta “Bhineka Tunggal Ika.” Yang disebutkan terakhir ini adalah semboyan negara 

Indonesia dari bahasa Sanskerta, lingua franka kerajaan Majapahit, yang berarti berbeda tetapi tetap 

                                                           
8
 Eriyanto, Analisis Wacana-Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2001), pp.7-14 

9
 Ibid, pp.224-228 

10
 Ibid, p. 226 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

149 

 

satu bangsa. Dari tema umum ini para audiens atau penyimak sudah mulai digiring pada gambaran 

umum tentang Indonesia yang direpresentasi dan dinuansakan dalam lagu ini sebagai tempat yang 

penuh kemajemukkan seperti agama suku, serta bahasa dan budaya.  

Skematik  
Skema adalah superstruktur berupa kerangka teks atau alur penyajian dalam teks atau wacana. Secara 

umum skema teks lirik lagu biasanya ada dua yaitu: 1) Kesimpulan (Summary), yang ditandai oleh 

dua hal yaitu judul, dan refrain (chorus); 2) cerita (story), yakni isi pesan dalam bait (verse). 

Alur lagu “Salam” didahului oleh gambaran judul “Salam” yang dicetak tebal beserta dengan 

nama sang artis “Ras Muhamad” yang dicetak dengan model tulisan kaligrafi Arab. Kemudian diikuti 

oleh prelude (pembukaan) berupa dialog singkat dalam bahasa Jawa antara Ras Muhamad dan 

seorang tukang becak. Setelah itu lagu diawali dari bagian refrain. Hal ini berintensi untuk 

menekankan inti pesan lagu berupa salam dalam beragam agama dan suku. Lagu kemudian 

dilanjutkan ke bait satu, kembali ke refrain, lanjut ke bait dua, kembali ke refrain lagi, dan ending 

bridge yang diakhiri dengan salam “asalamalaikum.” 

Dalam refrain hanya disebutkan dua salam khas agama di Indonesia yaitu “Namaste” (Hindu) 

dan “Asalamalaikum” (Muslim). Sementara salam khas beberapa agama lain tidak turut disebutkan 

seperti “Shaloom,” (Katolik dan Protestan), dan “Ohm Swastiastu” (Budha). Dan juga salam khas 

suku-suku yang disebutkan dalam bait lirik hanya “Rahayu” (Jawa), “Kulonuwun” (Jawa), dan 

“Horasbah” (Batak). Hal ini menunjukkan bahwa dalam skema ini ada yang lebih ditonjolkan dan ada 

yang dengan sengaja disembunyikan. 

 

Semantik  

Semantik merupakan struktur mikro berupa makna lokal yang ingin ditekankan dalam teks. Yang 

termasuk dalam elemen semantik adalah: latar, detail, maksud, dan praanggapan (premis). Latar 

adalah bagian teks yang dapat mempengaruhi semantik (makna) yang hendak ditampilkan. Latar yang 

dipilih menentukan ke arah mana pandangan (premis) orang akan dibawa. Detail berkaitan dengan 

kontrol informasi yang disampaikan oleh penulis teks. Apa penulis bermaksud menampilkan 

informasi secara berlebihan bila itu menguntungkan baginya, atau menampilkan informasi dengan 

jumlah sedikit atau bahkan menghilangkannya bila itu tidak menguntungkan baginya. Contoh dalam 

lagu “Salam” adalah pengulangan kata “Namaste” dan terutama “Asalamalaikum” serta seringnya 

pemakaian bahasa Jawa (“rahayu,” “cah bagus,” “cah ayu,” “Hyang Gusti,” dan“kulonuwun”) dalam 

refrain dan bait yang melatari representasi keberagaman agama dan suku di Indonesia. Secara tanpa 

sadar orang akan digiring dalam pemahaman (premis) spesifik bahwa Indonesia adalah Jawa dan 

Muslim. Wacana yang dibangun menggambarkan adanya agama dan suku yang lebih berpengaruh 

dan dominan di Indonesia serta menampik keberadaan beberapa agama dan suku-suku yang lain.  

 

Sintaksis 

Sintaksis secara spesifik disini adalah koherensi hubungan antar kata, proporsi, atau kalimat. 

Koherensi secara khasat ditandai dengan penunjuk hubungan antar kalimat seperti kata penghubung 

(sementara, menurut, sebab akibat), kata ganti, dan pemindahan gagasan/transisi, serta bentuk kalimat 

(aktif dan pasif). Secara menyeluruh karakteristik dari baris lirik lagu tidaklah sama seperti kalimat. 

Sehingga sangat jarang ditemukan adanya koherensi menggunakan kata penghubung. Demikian pula 

bait(verse) lirik lagu tidak sama seperti paragraph. Oleh sebab itu pula dalam lirik lagu “Salam” ini 

tidak ditemukan adanya unsur sintaksis berupa koherensi kata penghubung antar baris dan bait yang 

signifikan.  

 

Stilistik 

Stilistik berkaitan leksikon atau diksi (pilihan kata) dan praanggapan (premis). Leksikon adalah diksi 

(pilihan kata) untuk mendukung makna atau maksud tertentu. Praanggapan (premis) yang coba 

dibangun dalam wacana lagu “Salam” adalah: Indonesia adalah Jawa dan Muslim. Berbagai kata yang 

dipakai untuk mendukung premis ini adalah pemilihan kata yang khas seperti salam “Asalamalaikum” 

yang diulang-ulang untuk memberi kesan dominan dibanding salam lainnya. Serta juga pemilihan 

kata yang tidak netral dan lebih menekankan suku tertentu (Jawa). seperti pada dialog di prelude serta 

dalam bait lirik “apa kabar kawan ku ucap rahayu, marang kanca kabeh, cah bagus cah ayu,” 
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dan“Hyang Gusti.” Dan juga menggunakan kata yang berkonotasi mendukung seperti dalam lirik “I 

represent for my people.” Kata ‘represent’ (mewakili) disini sangat bias dan bernuansa hegemoni 

karena sang penyanyi tidak secara adil merepresentasikan kemajemukan bangsa Indonesia.  

 

Retoris   

Retoris berkaitan dengan ekspresi untuk menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari suatu 

teks. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang menampilkan citra visual, misal mengenai kelompok 

yang ditonjolkan dan kelompok yang dimarginalkan. Yang termasuk ke dalam elemen ini adalah 

ekspresi, grafis, dan metafora. Secara spesifik wujud retoris itu nampak dalam gambar-gambar 

didalam video klip, seperti gambar wayang, pakaian khas Jawa, serta tulisan pada baju yang 

menggunakan kaligrafi dan Sanskerta. Dari gambar grafis tersebut dapat dilihat bahwa adanya intensi 

untuk lebih menonjolkan atau menekankan kelompok tertentu agama (Muslim) dan etnis (Jawa). 

Nuansa hegemonis nampak ketika usaha mencitrakan kemajemukan tidak dibarengi dengan tampilan 

yang representatif secara adil. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkaan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa intensi lagu “Salam” oleh Ras Muhamad 

untuk merepresentasikan kemajemukan bangsa Indonesia sangat bias dan hegemonis. Hasil penelitian 

ini hendak menegaskan bahwa setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks apapun itu termasuk 

lagu ini tidak netral dan alamiah tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Hal ini dikarenakan 

pesan-pesan yang ditangkap lewat analisis secara mendalam terhadap struktur-struktur yang 

terkandung dalam wacana yang hendak dibangun sangat bias dan tidak bebas nilai. Wacana yang 

dibangun tidak netral dan justru menunjukkan ideologi khas penutur atau pembuatnya. Ideologi 

tersebut mencerminkan identitas, struktur sosial, dan posisi penutur atau pembuatnya. Dalam tataran 

mikro (kecil) tata pemakaian kata, frasa, dan kalimat dalam lagu ini hendak membangun pemahaman 

umum tentang Indonesia yang telah terhegemoni. Secara tanpa sadar orang akan digiring dalam 

pemahaman (premis) spesifik bahwa Indonesia adalah Jawa dan Muslim. Para pendengar akan 

menerima keadaan tidak adil ini sebagai sesuatu yang lumrah dan sah. Lagu dan klip video “Salam” 

dibuat dengan kemasan yang menarik. Kepentingan tertentu dapat dibungkus dengan kepentingan lain 

sehingga tampil seakan mewakili atau merepresentasikan kepentingan bersama. Hegemoni tampil 

secara halus sehingga seringkali itu dianggap wajar, alamiah, dan adil. Teks dan wacana memiliki 

dampak sosial, politik dan kognitif yang bermuara pada praksis sosial. Aspek illocutionary dan 

perlucotionary menjadi penting karena setiap pernyataan memiliki implikasi kepada pewicara yakni 

membujuk dan memiliki efek langsung pada khalayak (pendengar, dan pembaca). Oleh sebab itu 

menurut Gramsci perlawanan terhadapnya harus dilakukan dengan melakukan counter-hegemoni atau 

hegemoni tandingan.  
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ABSTRAK 

Bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang berjumlah ratusan setakat ini masih dianggap sebagai bahasa 

yang penting setidaknya sebagai alat komunikasi intrakelompok yang mengikat masyarakat 

penuturnya. Bahasa Wolio merupakan salah satu bahasa yang menjadi alat komunikasi bagi 

masyarakat di Kabupaten Buton dan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Selain sebagai alat 

komunikasi, bahasa ini merupakan bahasa pendukung budaya masyarakat Buton. Pada abad ke-18 dan 

ke-19, yaitu ketika Kesultanan Buton berada pada masa kejayaannya, bahasa ini merupakan bahasa 

resmi kesultanan dan dikenal sebagai Bahasa Keraton. Namun, seiring berjalannya waktu, pasca 

keruntuhan Kesultanan Wolio, keberadaan bahasa Wolio semakin tergerus vitalitas atau daya 

hidupnya. Hal itu semakin menguatkan pandangan bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia 

cenderung mengarah kepada pergeseran bahasa, bahkan beberapa di antaranya menuju kepada 

kepunahan bahasa. Makalah ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada Mei 2017 

dengan menyebarkan kuesioner vitalitas bahasa di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota 

Baubau. Selanjutnya hasil kuesioner yang terkumpul dan telah dipilah diolah dengan program SPSS 

untuk mendapatkan data yang siap dianalisis berdasarkan beberapa variabel sesuai karakteristik 

responden seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Dari hasil olahan dan analisis data yang berupa 

indeks total vitalitas bahasa ditemukan bahwa bahasa Wolio dalam kondisi mengalami kemunduran. 

Kemunduran bahasa itu lebih mengkhawatirkan lagi jika dilihat betapa rendahnya transmisi bahasa 

antargenerasi di Kelurahan tersebut yang merupakan “pusat” bahasa Wolio. Dengan menilik 

paradigma kepunahan bahasa berarti hilangnya kekayaan budaya suatu bangsa yang termuat di 

dalamnya nilai-nilai kearifan lokal dan pola pikir masyarakat, kenyataan yang terjadi pada bahasa 

Wolio sudah sepantasnya menjadi perhatian kita bersama dalam upaya penyelamatan bahasa tersebut. 

Namun demikian, kekhawatiran akan punahnya bahasa Wolio menjadi berkurang jika melihat 

keberadaan para pemangku adat atau Kaomu yang masih tetap melestarikan bahasa ini. Pembacaan 

Kabanti, syair berbahasa Wolio secara periodik dalam acara festival yang melibatkan masyarakat luas 

seakan mengukuhkan kembali bahwa bahasa Wolio masih hidup dan lestari. Keberadaan para Kaomu 

dengan demikian menjadi penting dan signifikan dalam pemertahanan bahasa Wolio di masa yang 

akan datang.  

Kata kunci:  Wolio, bahasa keraton, vitalitas bahasa, pemertahanan bahasa, adat  

 

PENDAHULUAN 

Kepunahan sebuah bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ratusan bahasa daerah yang 

ada di bumi pertiwi ini satu atau dua generasi ke depan sedikit  demi sedikit akan terus berkurang 

jumlahnya. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terutama yang hidup di wilayah Timur Indonesia yang 

sedang berpacu dengan waktu menuju kepunahan sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih 

serius dari seluruh masyarakat. Tanggung jawab besar memang ada di pundak penutur bahasa 

bersangkutan, tetapi sebagai bagian dari komunitas bangsa yang tidak menginginkan  bahasa-bahasa 

daerah hilang seperti matahari yang terbenam sudah tentu harus ada tindakan penyelamatan yang 

terencana. 

Perhatian terhadap isu keterancaman dan kematian bahasa-bahasa di dunia setidaknya telah 

muncul di akhir abad XX. Michael Krauss, seperti yang dikutip Ibrahim (2009) merupakan salah satu 

linguis yang memiliki kepedulian terhadap isu tersebut mengingatkan kepada masyarakat dunia akan 

punahnya bahasa-bahasa daerah, terutama bahasa minoritas dengan penutur kurang dari 100.000 

orang. Bahkan, UNESCO secara khusus merancang proyek UNESCO Atlas of the World’s Languages 

in Danger sebagai bagian upaya pelestarian bahasa-bahasa di dunia. Secara periodik The Summer 

Institute of Linguistic/SIL melalui Ethnologue juga telah membuat laporan kondisi dan perkembangan 

mailto:ijwongpkl@gmail.com
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bahasa-bahasa di dunia yang dapat dipantau secara daring. Data-data dan informasi yang dipaparkan 

Ethnologue tersebut meskipun masih bersifat tentatif dan perlu verifikasi penelitian lebih lanjut, 

setidaknya dapat dijadikan pijakan awal untuk melihat kondisi kebugaran dan keterancaman bahasa-

bahasa di dunia. Dalam kaitan tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan 

Bahasa) hingga saat ini telah melakukan kajian vitalitas terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut ditemukan 56 bahasa mengalami kemunduran, 

30 bahasa dalam kondisi rentan, 19 bahasa terancam punah, dan 10 bahasa telah punah. 

Satu di antara bahasa daerah yang telah diteliti oleh Badan Bahasa adalah bahasa Wolio. 

Bahasa Wolio merupakan salah satu bahasa yang menjadi alat komunikasi bagi masyarakat di 

Kabupaten Buton dan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa ini 

merupakan bahasa pendukung budaya bagi masyarakat Buton. Pada abad ke-18 dan ke-19, yaitu 

ketika Kesultanan Buton berada pada masa kejayaannya, bahasa ini merupakan bahasa resmi kerajaan 

dan menjadi bahasa persatuan. Oleh karena itu, bahasa Wolio  dikenal sebagai bahasa Keraton. 

Selain bahasa Wolio, di wilayah Buton terdapat beberapa bahasa asli, di antaranya Muna, 

Kulisusu, Binongko, Pancana, dan Ciacia. Para linguis yang memiliki perhatian penuh terhadap 

bahasa-bahasa di Sulawesi secara umum, mengelompokkan bahasa Wolio dalam keluarga bahasa 

Wotu-Wolio (Yamaguchi, 2012:2). Sementara itu, Noorduyn (1991) memasukkan Bahasa Wolio ke 

dalam kelompok Muna-Buton. Jauh sebelumnya Esser (1938) menempatkan bahasa Wolio bersama 

Laiyolo dalam kelompok Muna-Buton. Adapun kelompok bahasa lainnya yang terdapat di Sulawesi 

adalah kelompok bahasa Saluan, kelompok bahasa Bungku-Tolaki, kelompok bahasa Kaili-Pamona, 

kelompok bahasa Minahasa, dan kelompok bahasa Sulawesi Selatan. Menurut data Ethnologue (2016) 

yang mengutip pendapat Anderson, penutur bahasa Wolio berjumlah 65.000 jiwa. Fakta lain yang 

diungkap menunjukkan bahwa anak-anak di desa-desa masih menggunakan bahasa Wolio, tetapi 

anak-anak kota mayoritas berbahasa Bahasa Indonesia.  

 

METODOLOGI 

Penjaringan Data 

Penjaringan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang memuat daftar tanyaan 

sebanyak 90 butir tanyaan. Adapun responden yang dipilih adalah penutur bahasa yang menetap di 

wilayah penelitian. Responden terdiri atas masyarakat tutur yang berdomisili sejak lahir di daerah 

pengamatan baik laki-laki maupun perempuan dengan tiga rentang usia. Penutur bahasa lain yang 

tinggal di daerah penelitian dan aparat desa juga dijadikan responden.  

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam kajian vitalitas bahasa merujuk pada objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu di dalam suatu wilayah generalisasi. Populasi tersebut, misalnya kelompok etnik 

tertentu sebagai penutur bahasa yang akan dikaji vitalitasnya. Sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dari populasi ditentukan dengan 

mempertimbangkan derajat keseragaman, tujuan yang dikehendaki, rencana analisis, serta tenaga, 

biaya, dan waktu yang tersedia. Untuk pemilihan sampel dapat digunakan teknik sampel bertujuan 

(purposive sampling), yaitu penentuan sampel dilakukan dengan sengaja dan sampel tersebut 

dianggap representatif atau mewakili populasi. Artinya, pemilihan sampel didasarkan atas ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik ini dipergunakan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu (purpose ‘maksud/tujuan’). Dari amatan tersebut responden yang dipilih berjumlah 50 

orang yang merupakan penutur asli bahasa Wolio. 

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Kajian  

Dalam kajian vitalitas bahasa, teknik pengumpulan data menentukan bagaimana cara mengumpulkan 

data, siapa sumbernya, dan alat atau instrumen yang digunakan. Untuk mengumpulkan data dalam 

kajian ini digunakan teknik angket (kuesioner), observasi, dan wawancara. Teknik angket diterapkan 

untuk memperoleh data mengenai situasi kebahasaan dengan menggunakan angket tertutup, yaitu 

angket yang telah disediakan pilihan jawabannya. Bentuk angket yang digunakan adalah angket 

berjenjang dengan dua jawaban, yaitu ya dan tidak (skala Guttman). Instrumen yang berupa kuesioner 

itu digunakan untuk menjaring data vitalitas bahasa melalui jawaban para responden. Materi 

kuesioner mengandung data pribadi responden untuk mengetahui data informan yang meliputi jenis 
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kelamin, usia, tempat lahir, latar belakang etnis, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lama tinggal. 

Selain itu, terdapat beberapa variabel dan indikator kajian, seperti diperlihatkan pada kisi-kisi 

instrumen berikut. 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Langkah-langkah pengolahan data kajian vitalitas terdiri atas penyuntingan, pengodean, pemrosesan, 

dan pengecekan data. Data kuantitatif yang diperoleh melalui teknik kuesioner dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif berdasarkan penghitungan frekuensi dan persentase. Penghitungan diawali 

dengan menghitung frekuensi dan persentase karakteristik responden. Perhitungan lanjutan adalah 

menghitung frekuensi dan persentase masing-masing item pernyataan yang merupakan bagian 

indikator pengujian vitalitas bahasa, seperti indikator (1) penutur, (2) kontak bahasa, (3) 

bilingualisme, (4) posisi dominan masyarakat penutur, (5) ranah penggunaan bahasa, (6) sikap bahasa, 

(7) regulasi, (8) pembelajaran, (9) dokumentasi, dan (10) tantangan baru. Penentuan vitalitas bahasa 

dilakukan dengan perhitungan indeks berdasarkan hubungan semua subindeks indikator dengan 

karakteristik responden. Analisis terhadap tanggapan aparat desa dan penutur bahasa lain menjadi 

penguat analisis data sebelumnya.  

Sementara untuk mengetahui tingkat Vitalitas bahasa dapat diketahui dari dua hal yang 

dihubungkan, yaitu hubungan semua subindeks indikator dengan kararakteristik responden sebagai 

penutur bahasa asli. Hubungan subindeks indikator dengan kararakteristik responden divisualisasi 

dalam bentuk diagram jaring laba-laba (spider diagram) atau radar. Berikut gambaran kriteria vitalitas 

bahasa yang disarikan dari hasil “Konsinyasi Bahasa Terancam Punah” di Hotel Amarsa, Bogor 

tanggal 2—4 Desember 2011. 

(1) sangat terancam (0.0—0.2);  

(2) terancam (0.21—0.4);  

(3) mengalami kemunduran (0.41—0.6);   

(4) stabil, tetapi berpotensi mengalami kemunduran (0.61—0.8); dan 

(5) aman (0.81—1). 

Dari kriteria vitalitas bahasa di atas dapat ditarik pemahaman: 

1. Apabila bobot indeks terletak atau mendekati angka 1 pada garis kelima dari garis titik  pusat diagram 

jaring laba-laba, vitalitas bahasa tergolong aman.  

2. Apabila bobot indeks terletak atau mendekati angka 0,8 pada garis keempat dari garis titik pusat 

diagram jaring laba-laba, vitalitas bahasa tergolong stabil (mantap), tetapi terancam punah.  

3. Apabila bobot indeks terletak atau mendekati angka 0,6 pada garis ketiga dari garis titik pusat diagram 

jaring laba-laba, vitalitas bahasa tergolong mengalami kemunduran.  

4. Apabila bobot indeks terletak atau mendekati angka 0,4 pada garis kedua dari garis titik pusat diagram 

jaring laba-laba, vitalitas bahasa tergolong terancam.  

5. Apabila bobot indeks terletak atau mendekati angka 0,2 pada garis pertama dari garis titik pusat diagram 

jaring laba-laba, vitalitas bahasa tergolong sangat terancam dan kritis.  

 

ANALISA 

Vitalitas Bahasa Wolio Berdasarkan Indeks Total dan Subindeks 

Vitalitas bahasa Wolio dapat diidentifikasi dari indeks total dan subindeks seperti tampak pada tabel 

berikut ini.  

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IP .50 1.00 0.8557 .10256 

IKONT BHS .64 1.00 0.8385 .09284 

IBIL .67 1.00 0.8351 .05931 

IPOS DMN .63 1.00 0.8633 .11482 

IRNH .57 1.00 0.8256 .11196 

ISKP .68 1.00 0.7139 .07125 

IREG .50 .96 0.7075 .07575 

IPBLJ .56 1.00 0.8212 .12928 

IDOK .64 1.00 0.8735 .10127 

ITANT .56 1.00 0.8385 .11572 

Valid N (listwise)     
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Berdasarkan uji deskripsi statistik, indeks penutur (IP) dan indeks regulasi (IREG), bernilai minimum 

sama, yakni 0.50. Selain itu, indek pembelajaran (IPBLJ) dan indeks tantangan baru (ITANT) bernilai 

minimum sama, yakni 0.56. Sementara itu, indeks pembelajaran (IPBLJ) dan indeks tantangan baru 

bernilai minimum sama, yakni 0.56. Indeks ranah penggunaan bahasa (IRNH) bernilai minimum 0.57. 

Indeks posisi dominan masyarakat penutur (IPOS DMN) bernilai minimum 0.63, indeks kontak 

bahasa (IKONT BHS) dan indeks dokumentasi bernilai minimum 0.64. Indeks bilingualism (IBIL) 

bernilai minimum 0.67 dan indeks sikap bahasa (ISKP) bernilai minimum 0.68. Adapun nilai 

maksimum pada 10 indeks tersebut, 9 indeks di antaranya bernilai 1, kecuali  indeks regulasi (IREG) 

bernilai maksimum 0.96. 

 Berdasarkan tabel di atas, nilai rerata indeks total 0.81. Dengan demikian, vitalitas bahasa 

Wolio tergolong aman.  Indeks yang stabil, mantap, tetapi berpotensi mengalami kemunduran adalah 

indeks sikap (ISKP) dan regulasi (IREG)) dengan kisaran nilai rata-rata indeks 0.7.  

 

Vitalitas Bahasa Wolio Berdasarkan Jenis Kelamin 

Vitalitas bahasa Wolio berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dapat digambarkan 

dengan grafik jaring laba-laba berikut. 

 

 
 

Vitalitas Bahasa Wolio Berdasarkan Jenis Kelamin 

INDEKS 

USIA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

IP 0.83 0.84 

IKONT BHS 0.85 0.84 

IBIL 0.82 0.84 

IPOS DMN 0.88 0.86 

IRNH 0.73 0.72 

ISKP 0.70 0.72 

IREG 0.71 0.70 

IPBLJ 0.84 0.81 

IDOK 0.89 0.87 

ITANT 0.83 0.84 

TOTAL INDEKS 0.78 0.79 

 

Seperti tampak pada grafik dan tabel di atas, total indeks menunjukkan pola yang hampir sama. Total 

indeks pada responden laki-laki bernilai 0.78 dan responden perempuan bernilai 0.79. Total indeks 

pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa vitalitas bahasa Wolio pada responden laki-laki maupun 

perempuan sama-sama menempati posisi jaring keempat mendekati jaring kelima (0.61—0.80). Hal 

itu berarti bahwa dari nilai total indeks kriteria vitalitas bahasa Wolio berdasarkan jenis kelamin 

adalah mengalami kemunduran.  
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Berdasarkan subindeks pada responden laki-laki, tujuh indeks yakni IP, IKONT BHS, IBIL, 

IPOS DMN, IPBLJ, IDOK, dan ITANT berada pada jaring 5 (0.81— 1). Hal itu berarti bahwa kriteria 

vitalitas bahasa Wolio pada responden laki-laki umumnya aman. Tiga subindeks, yaitu IRNH, ISKP 

dan IREG yang umumnya stabil tetapi berpotensi mengalami kemunduran.  

Berdasarkan subindeks pada responden perempuan tujuh subindeks, yaitu IP, IKONT BHS, 

IBIL, IPOS DMN, IPBLJ, IDOK, dan ITANT berada pada jaring kelima (0.81— 1). Tiga subindeks, 

yaitu ISKP, IRNH, dan IREG berada pada jaring keempat bahkan di antara jaring ketiga dan keempat. 

Dengan demikian, berdasarkan subindeks, secara umum kriteria vitalitas bahasa Wolio berdasarkan 

jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, dikategorikan stabil tetapi berpotensi mengalami 

kemunduran (0.61—0.80).  

 

Vitalitas Bahasa Wolio Berdasarkan Kelompok Usia 

Vitalitas bahasa Wolio berdasarkan kelompok usia (≤25 tahun, 26—50 tahun, dan ≥ 51 tahun) dapat 

digambarkan dengan grafik jaring laba-laba berikut ini. 

 

 

 

Vitalitas Bahasa Wolio Berdasarkan Usia 

INDEKS USIA 

≤25 tahun 26—50 tahun ≥ 51 tahun 

IP 

IP 
0.85 0.87 0.86 

IKON BHS 0.87 0.83 0.82 

IBIL 0.82 0.84 0.82 

IPOS DMN 0.8 0.88 0.86 

IRNH 0.72 0.74 0.8 

ISKP 0.72 0.72 0.70 

IREG 0.70 0.70 0.72 

IPBLJ 0.76 0.84 0.8 

IDOK 0.89 0.89 0.83 

ITANT 0.82 0.86 0.79 

TOTAL INDEKS 0.75 0.76 0.72 

  

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, total indeks pada semua kelompok usia, yaitu kelompok usia  

≤25 tahun, 26—50 tahun, dan ≥ 51 tahun, menempati posisi jaring keempat (0.61—0.80). Hal itu 

berarti bahwa berdasarkan total indeks, kriteria vitalitas bahasa Wolio itu pada semua kelompok usia 

adalah stabil tetapi mengalami kemunduran. 

Dengan demikian, secara garis besar vitalitas bahasa Wolio yang telah dianalisa membuktikan 

gambaran berikut. 
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(1) Berdasarkan uji statistik deskriptif, nilai rerata indeks total (0.78) dan berada pada jaring kelima 

(0.61—0.80). Hal itu berarti bahwa vitalitas bahasa Wolio pada umumnya dikategorikan stabil 

tetapi mengalami kemunduran. ikan 

(2) Berdasarkan subindeks, vitalitas bahasa Wolio berdasarkan jenis kelamin dan usia pada 

umumnya dikategorikan aman, kecuali IREG, IRNH, dan ISKP dikategorikan stabil tetapi 

berpotensi mengalami kemunduran.  

Daya hidup atau vitalitas bahasa Wolio dapat dikatakan masih aman, meskipun mengalami 

kemunduran, terkait erat dengan upaya kaum adat dan bangsawan keraton untuk tetap melestarikan 

bahasa Wolio tidak hanya di kalangan keraton Wolio tetapi di masyarakat secara umum. Salah satu 

upaya yang tampaknya akan lestari adalah kegiatan festival Kabanti yang diinisiasi oleh bangsawan 

dan kaum adat keraton Wolio. 

Kabanti merupakan salah satu jenis kesusastraan berbahasa Wolio yang berbentuk puisi. 

Kesusastraan jenis ini telah dikenal oleh masyarakat Wolio sejak masa Kerajaan Wolio/Buton. Oleh 

karena itu, kesusastraan jenis Kabanti merupakan kesusastraan masyarakat Wolio yang paling tua. 

Kabanti yang mengandung petuah-petuah bernilai kearifan lokal dan falsafah hidup berkembang pesat 

setelah masuknya agama Islam di Kerajaan Wolio. Dari segi bentuknya, kesusastraan jenis Kabanti 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pantun dan syair. Kabanti yang tergolong kelompok 

pantun pada umumnya bentuknya pendek-pendek, kadang-kadang terdiri atas sampiran dan isi, dan 

kadang-kadang pula hanya berupa isi saja (Niampe, 2000).  

Dalam perkembangannya, sekitar abad ke-19 sebagian Kabanti mengalami transformasi dari 

lisan ke tulisan. Transformasi Kabanti dari lisan ke tulisan yang kemudian dilisankan kembali dapat 

dinilai sebagai upaya pihak keraton dan masyarakat dalam melestarikan Kabanti yang semula hanya 

menjadi ingatan kolektif masyarakat. Bahkan perkembangan terkini memperlihatkan Kabanti  

semarak di luar keraton, terutama di daerah-daerah pesisir. Secara alami barangkali beginilah Kabanti 

kemudian berkembang menemukan eksistensinya di tangan masyarakat Wolio. Semaraknya Kabanti  

di luar keraton yang dimaknai masyarakat lebih sebagai hiburan dan tontonan seakan menunjukkan 

bahwa keraton “merelakan”  pemaknaan Kabanti dengan lebih cair.  

Festival pembacaan Kabanti yang formal dan bernuansa keagamaan yang digagas oleh 

keraton setidaknya dilaksanakan setahun sekali dalam rangka ulang tahun Kota Baubau. Teks Kabanti 

yang telah ditulis misalnya, Kabanti Anjonga Inda Malusa, Paiasa Mainawa, dan Bula Malino. Teks-

teks tersebut dalam beberapa kajian menunjukkan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai 

budaya lokal. Ketika budaya dan nilai-nilai kearifan masyarakat mulai memudar, Kabanti menjadi 

ruang rekulturasi budaya masyarakat Wolio.  

Hal lain yang sangat penting dalam memahami kenyataan itu bahwa dengan tampil 

semaraknya Kabanti di masyarakat menunjukkan bahwa bahasa Wolio yang terekam dalam teks-teks 

Kabanti telah terselamatkan dengan sendirinya. Upaya Kaomu atau kaum bangsawan keraton yang 

memberikan ruang budaya dalam wujud pembacaan Kabanti di masyarakat menjadi andil berharga 

dalam upaya penyelamatan bahasa Wolio di wilayah Buton dan Baubau. 

 

SIMPULAN 

Persoalan kepunahan dan keterancaman sebuah bahasa menjadi keprihatinan bersama yang 

melibatkan masyarakat penutur dan pemerintah, baik di pusat terlebih pemerintah  di daerah. Bahasa 

Wolio yang merupakan aset budaya Indonesia setakat ini memperlihatkan vitalitas atau daya hidup 

yang kurang aman, dalam arti lain mengalami kemunduran. Upaya keras pihak keraton menjadikan 

bahasa Wolio sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat Wolio terlihat dari agenda 

keraton yang secara konsisten mengadakan festival Kabanti yang dipusatkan di lingkungan 

Kesultanan Wolio.  

Kegiatan lain di masyarakat umum seperti pernikahan, sunatan,  maulidan, dan acara-acara 

lainnya yang diselingi dengan pembacaan Kabanti menandakan bahwa tersedia ruang yang cukup luas 

di masyarakat dalam mempertahankan bahasa Wolio yang semakin terkikis oleh perubahan teknologi 

informasi yang semakin cepat. Dengan demikian, peran aktif masyarakat, pemangku adat, dan 

pemerintah di Kota Baubau dalam mempertahankan dan “mengomunikasikan” bahasa Wolio di 

masyarakat dapat menjadi referensi yang layak untuk dipertimbangkan. 
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ABSTRACT 

Phonotactics adjust possible phonemic sequences in a particular language. The phonemic sequence 

applies either for words, or syllables. Thus, syllable forming process requires phonotactic rules 

applied in the language. There are few researches that focus on both phonotactics and syllable 

forming process simultaneously, although there is a close relationship between those two. This 

research mainly focuses on finding out the relationship between phonotactics and syllable forming 

process using Sangirese language as the research object to find out  how Sangirese syllable forming 

process, syllable structure, and  phonotactic rules are applied. The primary data were collected from 

several native speakers of Sangirese, and the data were analysed using theories from O’Grady and 

Dobrovolsky (1997) and from Chaer (2009). The study results show first, that the syllable of 

Sangerese has a complete element namely Nucleus (N), Onset (O) and coda (C). Second, the 

Sangerese language has four structures namely V, CV,VC dan CVC and it is found out that in 

Sangerese language there is no syllable structure such as, CCV, CCVC, CCVCC, VCC, VCC, CCCV, 

CCCVC. Third, in the phonotactic of Sangerese, it is found out that  there is no two consonants in 

lined either in the beginning, in the middle or at the end of syllable accept if the first consonant is a 

nasal consonant such as /n/ /m/ and /ɳ,/, therefore the coda  of the syllable  of Sangerese in general  is 

in nasal consonant.  

Key words: phonotactics, syllable, Sangirese language. 

 

PENDAHULUAN 

Fonologi merupakan cabang linguistik yang kajiannya berfokus pada persoalan bunyi. Fonologi 

mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa, sebagai satuan terkecil di dalam suatu ujaran termasuk juga 

gabungan antar bunyi yang membentuk silabel atau suku kata. Di dalam studi fonologi pembentukan 

suku kata sangat dipengaruhi oleh kaidah fonotaktik yang berlaku di dalam suatu bahasa. 

Dobrovolsky & D O'Grady menulis (1997:56) “Phonotactis, the set of constraints on how sequence of 

segments pattern, forms part of a speaker’s knowledge of the phonology of his or her language” 

artinya “Fonotaktik, serangkaian aturan tentang urutan pola segmen, merupakan bagian dari 

pengetahuan pembicara tentang fonologi bahasanya”. Fonotaktik suatu bahasa ditentukan atau 

ditetapkan lewat aturan-aturan fonologis. Beberapa topik yang berhubungan dengan penelitian ini 

yaitu oleh Namsyah Hot Hasibuan (1996) dalam tesisnya yang berjudul “Fonotaktik dalam Suku Kata 

Bahasa Indonesia”, Sudarmo (2016) dalam artikelnya “Fonotaktik Bahasa Banjar”, I Wayan Pastika 

(2012) dalam artikel berjudul “Kelemahan fonologis Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” 

tulisan ini berfokus pada kelemahan fonologis dalam ejaan bahasa Indonesia. Tampak bahwa hanya 

satu peneliti yang membahas tentang fonotaktik dan hubungannya dengan suku kata yaitu Namsyah 

Hot Hasibuan. Sedangkan Sudarmo berfokus pada fonotaktik bahasa Banjar. Sementara I Wayan 

Pastika, berfokus adalah kelemahan fonologis yang dalam uraiannya. Tulisan ini  berfokus pada dua 

hal yaitu fonotaktik dan pembentukan suku kata dalam bahasa Sangir
i
, yakni melihat sejauh mana 

kaidah fonotaktik suatu bahasa sangat berpengaruh pada pembentukan suku kata. 

Sejauh ini juga telah ditemukan beberapa penelitian yang menggunakan bahasa Sangir 

sebagai objek  penelitian. G. Bawolle (1978) dalam bukunya yang berjudul “Struktur Bahasa 

Sangihe” berfokus mengkaji struktur bahasa Sangir. G. Bawolle, J. Akun Danie dan Toding Dalu 

(1981) “Morfologi Bahasa Sangihe” masih menggunakan bahasa Sangir sebagai objek kajian tetapi 

dengan fokus kajian pada bidang morfologi. J. Akun Danie dkk (1998) “Geografi Dialek Bahasa 

Sangir” dengan fokus pembahasan pada dialek-dialek bahasa Sangir dan pemetaan tentang dialek-

dialek bahasa sangir sebagaimana tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Paul Nebart dkk 

(1985) dalam bukunya “Sastra Lisan Sangir Talaud” menguraikan tentang macam-macam sastra lisan 

yang dijumpai dalam masyarakat Sangihe. Dari penelitian-penelitian ini tampak bahwa belum ada 

mailto:peningp@yahoo.com
mailto:kasiaheevi@gmail.com
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
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penelitian yang menggunakan bahasa Sangir sebagai objek penelitian dengan fokus perhatian pada 

aspek fonologi bahasa Sangir. Seperti pada bahasa-bahasa lain, aspek fonologi tetap merupakan suatu 

bagian penting dari semua bahasa, tidak terkecuali juga pada bahasa Sangir. Penulis merasa tertantang 

untuk membahas aspek fonologi bahasa sangir dengan fokus kajian pada aspek fonotaktik dan 

pembentukan suku kata dalam bahasa Sangir.  

Masalah yang dibahas dalam tulisan ini yaitu bagaimana pembentukan suku kata bahasa 

Sangir? bagaimana struktur suku kata bahasa Sangir? bagaimana kaidah fonotaktik dalam 

pembentukan suku kata bahasa Sangir? Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari 

penelitian ada tiga yaitu, menjelaskan pembentukan suku kata bahasa Sangir, mengidentifikasi 

struktur suku kata bahasa Sangir dan menjelaskan kaidah fonotaktik dalam pembentukan suku kata 

bahasa Sangir. 

 Untuk mengidentifikasi pembentukan suku kata bahasa dan kaidah fonotaktik bahasa Sangir, 

penulis menggunakan beberapa teori, yaitu Dobrovolsky dan D O' Grady (1987:71) yang menjelaskan 

bahwa suku kata terdiri dari inti suku kata yang biasanya merupakan sebuah vokal dan segmen non-

syllabic yang terkait.  Chaer (2009:57-58) mendefinisikan silabel atau suku kata sebagai satuan ritmis 

terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Sedangkan fonotaktik, menurut 

Dobrovolsky dan D O' Grady (1997:56) adalah seperangkat pembatas tentang bagaimana pola deretan 

bunyi-bunyi (segmen) itu terbentuk, fonotaktik suatu bahasa merupakan bagian dari kemampuan dan 

pengetahuan fonologis penutur bahasa. Kridalaksana (2009:64) memberikan tiga defenisi untuk istilah 

fonotaktik, yaitu: 1) urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa, 2) deskripsi tentang urutan 

tersebut, 3) gramatika stratifikasi, sistem pengaturan dalam stratum fonetik. Dari beberapa teori yang 

dipaparkan ini penulis menggunakan setidaknya dua teori untuk menganalisis data penelitian, yaitu  

teori Dobrovolsky dan D O'Grady dan Abdul Chaer. 

 

METODOLOGI  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  untuk menemukan data dari sumber-sumber data 

yang ada. Data yang diperoleh dari penelitian yang dilanjutkan dengan proses analisis dan 

penyimpulan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif  maka data dan hasil penelitian yang 

dituangkan dalam artikel ini sepenuhnya adalah objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau menjelaskan peristiwa atau kejadian secara objektif. Data yang berupa kata- kata bahasa Sangir 

ini dikumpulkan lewat penelitian lapangan dengan menggunakan 6 orang informan termasuk peneliti 

yang juga merupakan penutur asli bahasa Sangir. Metode ini dipakai  untuk merekam percakapan  

penutur asli dalam  berbagai konteks yang berbeda  kemudian dicatat dan di transkripkripsikan. Hasil 

transkripsi ini kemudian dicek kembali dengan informan  untuk validasi data bahasa Sangir. Data 

diklasifikasi berdasarkan jumlah suku kata dalam setiap kata maupun kaidah fonotaktik yang 

mencakup deretan fonem atau urutan-urutan fonem antara lain beruapa, deret vokal, diftong, deret 

konsonan dan kluster. Data yang sudah diklasifikasi ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif  

kualitatif  dan analisis untuk menemukan sturuktur suku kata bahasa Sangir dan kaidah fonotaktik 

yang berlaku baik dalam kata maupun suku kata bahasa Sangir. 

 
PEMBAHASAN 

A. PEMBENTUKAN SUKU KATA BAHASA SANGIR 

Menurut Chaer (2009) pembentukan suku kata dimulai dengan mencari puncak kenyaringan atau 

sonoritas. Dobrovolsky dan O' Grady (1997) juga menjelaskan langkah pembentukan suku kata 

dengan langkah pertama yaitu mencari bunyi vokal yang puncak kenyaringan dan kemudian 

dilanjutkan dengan menentukan koda dan onset dari suku kata. Langkah-langkah untuk menentukan 

batas suku kata menurut Dobrovolsky dan O' Grady menulis (1997) berlaku untuk semua bahasa 

tetapi pembatasan deretan konsonan dan vokal untuk setiap silabel semua itu diatur berdasarkan 

kaidah fonotaktik yang diterima dalam bahasa yang hendak menjadi objek kajian. Berikut ini ada 

diuraikan proses pembentukan suku kata di dalam bahasa Sangir. 

 

Langkah 1 

Pada bagian ini yang harus diperhatikan lebih dahulu adalah bunyi vokal yang ada di dalam sebuah 

kata. Dengan langkah pertama ini hendak dimaksudkan pentingnya vokal pada setiap suku kata. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
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Vokal yang merupakan nukleus ini biasa disimbolkan dengan (N) yang dihubungkan dengan σ di 

atasnya yang merupakan penanda batas suku kata. Seperti tampak di bawah pada kata-kata [kȃɳ] 

‘makan’, [səmbauˀ] ‘satu’ [biwihə] ‘bibir’ dan [baɫiawa] ‘mimpi’. 

 

    σ                         σ            σ                    σ      σ     σ                   σ    σ  σ    σ 

 

   N                     N            N                   N     N    N                  N    N N    N 

 

k  ȃ  ɳ                  s  ə  m  b  auˀ               b  i  w  i  h  ȇ               b  a  ɫ  i  a  w a 

Gambar 1.1 Langkah 1, Menentukan Nukleus (N) 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa vokal /ȃ/ menjadi puncak dari suku kata [kȃn] sehingga 

kata [kȃn] hanya membentuk satu suku kata saja yaitu [kȃn]. Kata selanjutnya yaitu kata səmbau 

memiliki dua puncak silabel yaitu pada vokal /ə/ dan diftong /au/
ii
. Kata biwihȇ yang memiliki lebih 

banyak vokal dengan sendirinya memiliki tiga puncak suku kata atau nukleus, yaitu pada vokal /i/, /i/ 

dan /ȇ/. Pada kata [baɫiawa] ditemukan empat nukleus yaitu pada vokal /a/, /i/, /a/ dan /a/ lagi, 

perhatikan dua deretan vokal yaitu dan /ia/ keduanya berada pada dua suku kata yang berbeda. Karena 

/ia/ ada deret vokal dan bukan diftong seperti /au/ pada kata səmbauˀ.  

 

Langkah 2 

Langkah kedua adalah memerhatikan konsonan yang berada di sebelah kiri inti suku kata yang sesuai 

dan secara fonotaktik diterima dalam bahasa tersebut  atau tidak menyalahi kaidah bahasa tersebut, 

konsonan-konsonan ini disebut  sebagai awalan suku kata atau onset yang disimbolkan O yang 

dihubungkan vokal disebelah kanan.  

   σ                         σ            σ                     σ      σ     σ                   σ    σ  σ    σ 

 

     O N                     O N       O  N               O  N O N O N             O N O NN ON 

  

      k  ȃ  ɳ                  s  ə  m  b  auˀ               b  i  w  i  h  ȇ               b  a  ɫ  i  a  w a 

Gambar 1.2 Langkah 2, Menentukan Onset (O) 

Pada kata pertama [kȃn] konsonan yang berada disebelah kanan inti suku kata adalah konsonan /k/ 

sehingga yang menjadi onset pada suku kata [kȃn] adalah /k/. Ada hal menarik perlu diperhatikan 

pada kata kedua dalam contoh di atas, perhatikan bahwa /s/ menjadi onset karena berada disebelah 

kanan vokal /ə/ sedangkan /b/ menjadi onset karena berada disebelah kanan diftong /au/. Onset atau 

awalan suku kata tidak hanya terdiri dari satu konsonan saja, onset dapat berupa gugus konsonan 

sejauh gugus konsonan tersebut dimungkinkan atau berterima di dalam suatu masyarakat penutur 

bahasa tertentu (Dobrovolsky Michael and O'Grady William D menulis 1997:73). /m/ pada kata 

[səmbauˀ] di atas tidak merupakan onset karena dalam bahasa Sangir tidak ditemukan gugus 

konsonan /mb/ sebaliknya /mb/ adalah merupakan deret konsonan sehingga keduanya berada dua suku 

kata berbeda. Posisi /m/ di sebelah kiri inti silabel pertama yaitu vokal /ə/ pada kata /səmbauˀ/ akan 

dijelaskan pada langkah ketiga berikut ini. 

 

Langkah 3 

Pada bagian ketiga ini adalah memerhatikan konsonan yang tersisa disebelah kanan suku kata, 

konsonan yang tersisa ini disebut sebagai koda suku kata yang disimbolkan dengan (C) yang 

terhubung dengan inti suku kata yang terletak di sebelah kiri. Suku kata yang sudah terbentuk ini 

adalah merupakan satu kata yang dihubungkan dengan garis ke simbol μ.  

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank
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         μ                               μ                                     μ                                 μ 

 

   σ                         σ            σ                     σ      σ     σ                  σ    σ  σ    σ 

 

     O N  C                 ON  C  O  N               O  N O N O N            O N O NN ON 

  

k  ȃ  ɳ                  s  ə  m  b  auˀ               b  i  w  i  h  ȇ               b  a  ɫ  i  a  w a 

Gambar 1.3 Langkah 3, Menentukan Coda (C) 

Sebelumnya telah diuraikan bahwa fonem /m/ yang berada di sebelah kiri diftong /au/ yang 

merupakan inti dari suku kata kedua dalam kata [səmbauˀ] tidak dapat menjadi onset karena dalam 

bahasa Sangir tidak ditemukan gugus konsonan /mb/, sehingga posisi /m/ yang berada disebelah kanan 

vokal /ə/ menjadi koda untuk suku kata pertama yang memiliki inti suku kata pada vokal /ə/. 

Perhatikan bahwa dari keempat kata yang diangkat untuk menjadi untuk menjadi contoh pada 

pembentukan suku kata bahasa Sangir di atas hanya satu suku kata dari satu kata saja yang ditemukan 

memiliki koda suku kata, hal ini dikarenakan dalam bahasa Sangir jarang ditemukan gugus konsonan, 

umumnya yang ditemukan adalah deret konsonan sehingga kedua konsonan yang berderet tersebut 

harus dipisah dang tidak boleh dipaksakan karena tidak berterima di dalam fonotaktik bahasa Sangir. 

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tersendiri tentang fonotaktik.  
 

B. STRUKTUR SUKU KATA BAHASA SANGIR 

Dengan memerhatikan pembentukan suku kata bahasa Sangir sesuai dengan tiga langkah yang telah 

digambarkan dan diuraikan di atas dapa dilihat bahwa dalam menentukan batas suku kata hal pertama 

yang diperhatikan adalah bunyi vokal di dalam suatu kata yang biasanya akan menjadi inti suku kata. 

Setelah inti suku kata ditemukan barulah diperhatikan deret konsonan atau gugus konsonan yang 

secara fonotaktik berterima dalam suatu bahasa tertentu (Robins 1992:163), sehingga dengan 

memerhatikan kaidah fonotaktik suatu bahasa barulah dapa ditentukan mana konsonan yang akan 

menjadi koda suku kata dan mana konsonan yang akan menjadi onset suku kata. 

 

Deret Vokal dan Diftong 

Pembentukan suku kata bahasa Sangir  di atas jika diperhatikan membedakan antara diftong dan deret 

vokal. Perhatikan /auˀ/ pada kata [səmbau] dan /ia/  pada kata [baɫiawa], /auˀ/ adalah diftong 

sehingga kata [səmbauˀ] memiliki suku kata [səm-bauˀ] dan bukan [səm-ba-uˀ]. Karena merupakan 

diftong /auˀ/ dilafakan bersama sehingga keduanya secara otomatis berada di dalam satu suku kata 

yang sama. Sedangkan /ia/ pada kata [baɫiawa] adalah deret vokal sehingga keduanya ditulis secara 

terpisah dan berada pada dua suku kata yang berbeda [ba-ɫi-a-wa]. Perhatikan beberapa contoh 

diftong dan deret vokal dalam kata-kata bahasa Sangir pada tabel berikut. 

 
Diftong Deret Vokal 

səm-bauˀ         ‘satu’ sa-ra-ɛɳ           ‘setelah’ 

nauɳ                ‘hati’ bo-uˀ                ‘dari’ 

na-liu              ‘lewat’ bi-na-ɳa-eɳ      ‘kayangan’ 

ma-pia              ‘baik’ sa ɳi-aɳ            ‘puteri’ 

a-rauˀ’              ’atau’ sa-ɫu-ru-aɳ         ‘semesta’ 

Tabel 2.1 Diftong dan Deret Vokal 

 

Efisiensi Bunyi pada Vokal /e/ yang Dilafalkan /ə/ di Belakang Vokal /a/ Kecuali /ɛ/  

Efisiensi bunyi dalam bahasa Sangir ditemukan pada kata-kata yang memiliki bunyi /ə/ di belakang 

vokal /a/ sedangangakan bunyi /ɛ/ di belakang vokal /a/ tidak mengalami efisiensi bunyi. Proses 

efisiensi bunyi  pada vokal /ə/ juga memengaruhi pembentukan suku kata dalam bahasa Sangir. 

Perhatikan kata kaeng yang dilafalkan menjadi [kȃɳ] sehingga hanya membentuk satu suku kata [kȃɳ] 

tanpa efisiensi bunyi pada vokal /ə/ kata kaeng dapat membetuk dua suku kata yaitu [ka-əɳ]. 

Perhatikan contoh berikut: 
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Pelafalan awal tanpa efisiensi bunyi : “dako e kaeng” pergilah makan 

Pelafalan kedua dengan efisiensi    : “dako e o kang” pergilah makan  

(mengajak makan kedua kalinya) 

 

Proses efisiensi bunyi yang juga terjadi pada kata dalokaeng yang menjadi [daɫokaɳ] sehingga 

membentuk suka kata [da-ɫo-kaɳ] dan bukan [da-ɫo-ka-əɳ]. Proses efisiensi bunyi tidak terjadi pada 

jika vokal /e/ dilafakan dengan alofon /ɛ/. Seperti pada kata sakaeng ‘perahu’ dan kakiraeng ‘cukuran’ 

vokal /e/ yang berada di belakang vokal /a/ tidak mengalami efisiensi karena dilafalkan dengan alofon 

/ɛ/. Sakaeng dilafalkan menjadi [sa-ka-ɛɳ] dan kakiraeng dilafalkan menjadi /ka-ki-ra-ɛng/. Kata-kata 

yang memiliki vokal /ɛ/ di belakang vokal /a/ tidak mengalami proses efisiensi bunyi meski diucapkan 

dua kali untuk memperjelas maksud suatu ungkapan, sehingga kata-kata yang seperti ini dengan 

sendirinya tidak mengalami perubahan pada silabelnya.  

 

Vokal dan Konsonan   

Struktur suku kata bahasa Sangir yang umum ditemukan terdiri dari konsonan (K) dan vokal (V) 

sehingga membentuk pola KVKVKV perhatikan suku kata pada kata [bawinȇ] di atas dengan pola 

KVKVKV menjadi [ba-wi-nȇ]. Berikut ini akan diuraikan struktur suku kata yang dijumpai dalam 

Bahasa Sangir. 

 
Struktur Suku Kata Contoh 

V Pada suku kata pertama 

/a/ pada kata /a-maɳ/       ‘laki-laki’ 

/i/ pada kata /i-naɳ/      ‘perempuan’ 

/e/ pada kata /e-ne/                    ‘itu’ 

/a/ pada kata /a-rau/                ‘atau’ 

Pada suku kata kedua 

/uˀ/ pada kata /bo-uˀ/                ‘dari’ 

Pasa suku kata ketiga 

- 

KV Pada suku kata pertama 

/tu/ pada kata /tu-hu/               ‘ikut’ 

/do/ pada kata /do-roɳ/         ‘minta’ 

/gu/ pada kata /gu-waˀ/          ‘besar’ 

Pada suku kata kedua 

/ne/ pada kata /e-ne/                  ‘itu’ 

/tu/ pada kata /da-tu/         ‘raja/ratu’ 

/we/ pada kata /ta-we/            ‘tidak’ 

Pada suku kata ketiga 

/hi/ pada kata /na-su-hi/        ‘sesuai’ 

/se/ pada kata /a-hu-se/          ‘anak’ 
/ɳi/ pada kata /sa-sa-ɳi/   ‘tangisan’ 

VK 

Pada suku kata pertama 

- 

Pada suku kata kedua 

/uɳ/ pada kata /uɳ-keˀ/           ‘ungke’ 

Pada suku kata ketiga 

/aɳ/ pada kata /sa-ɳi-aɳ/        ‘putri’ 

/eɳ/ pada kata /tum-ba-eɳ/    ‘hanya’ 

KVK Pada suku kata pertama 

/tum/ pada kata /tum-ba-eɳ/    ‘hanya’ 

/pen/  pada kata /pen-daɳ/ ‘perasaan’ 

/sem/ pada kata /sem-bauˀ/       ‘satu’ 

Pada suku kata kedua 

/maɳ/ pada kata /a-maɳ/     ‘laki-laki’ 

/naɳ/ pada kata /i-naɳ/   ‘perempuan’ 

Pada suku kata ketiga 

/ɫuɳ/ pada kata /ni-tu-ɫuɳ/   ‘ditolong’ 

/ɫaɳ/ pada kata /ma-ti-ɫaɳ/    ‘jernih’ 

Tabel 2.2 Struktur Suku Kata Bahasa Sangir 
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Dari struktur suku kata yang ada dapat dilihat bahwa dalam bahasa Sangir jarang ditemukan konsonan 

berderet di dalam satu kata, sehingga hal ini juga memengaruhi pembentukan struktur suku kata. Dari 

tabel di atas tampak bahwa dalam bahasa Sangir ditemukan empat struktur suku kata yaitu V, KV, 

VK dan suku kata lengkap atau utuh yaitu KVK.  Karena hanya ada empat struktur ini maka dalam 

bahasa Sangir tidak ditemukan suku kata dengan struktur KKV, KKVK, KKVKK, VKK, KVKK, 

KKKV, KKKVK.  

 

C. FONOTAKTIK PADA PEMBENTUKAN SUKU KATA BAHASA SANGIR 

Dobrovolsky and O' Grady (1997) mengartikan fonotaktik sebagai seperangkat pembatas-pembatas 

tentang bagaimana pola deretan bunyi-bunyi (segmen) itu terbentuk, fonotaktik suatu bahasa 

merupakan bagian dari kemampuan dan pengetahuan fonologis yang dimiliki oleh penutur bahasa itu. 

Dengan fonotaktik dapat dihasilkan bunyi yang dapat berterima dalam sebuah bahasa dan diterima 

oleh masyarakat penutur bahasa. Fonotaktik bahasa Sangir yang dimaksudkan di sini  adalah kaidah 

yang mengatur penjejeran fonem-fonem dalam kata maupun suku kata bahasa Sangir baik 

menunjukkan kemungkinan tata urutan fonem, maupun sistem yang terjadi dalam penjejeran fonem 

tersebut.  

 
Tidak Ditemukan Deret Konsonan, Kecuali Konsonan Pertama adalah Nasal 

Bahasa Sangir tidak mengijinkan dua atau lebih  konsonan berderet dalam kata dan suku kata yang 

sama. Perhatikan deretan konsonan /mb/ pada kata [səmbauˀ], konsonan pertama pada kata [səmbauˀ] 

adalah konsonan nasal /m/. Jika deret konsonan (kecuali konsonan pertama adalah nasal) jarang 

ditemukan dalam bahasa sangir, maka gugus konsonan pun lebih jarang ditemukan. Perhatikan 

beberapa kata maupun suku kata pada tabel berikut.  

 
Kata Suku Kata 

kendung              ‘ingat’ kən-duɳ 

pendu                  ‘haru’ pən-duˀ 

sembau               ‘satu’ səm-bauˀ 

imbu                   ‘cium’ Im-bu 

entung                ‘lempar’ ən-tuɳ 

mahuntedu         ‘cacat’ ma-hun-tə-duˀ 

malunsemahe     ‘baik’ ma-ɫun-sɛ-ma-həˀ 

lansehe               ‘anyir’ lan-sɛ-həˀ 

tingihe               ‘suara’ ti-ɳi-həˀ 

lungkang           ‘ratap’ luɳ-kaɳ 

Tabel 3.1 Deret Konsonan dengan Konsonan Pertama Nasal 

 

Dari tabel di atas dapat disebutkan beberapa deret konsonan dengan konsonan pertama dalam deret 

tersebut adalah konsonan nasal yaitu /nd/,/nb/,/nt/, /ns/ dan deret konsonan /ng/. Gugus konsonan 

tidak dijumpai dalam bahasa Sangir seperti dalam bahasa Indonesia. 

 

 

Koda Suku Kata Bahasa Sangir 

Ketiadaan deret konsonan (kecuali konsonan pertama adalah nasal) pada fonotaktik bahasa Sangir 

mengakibatkan jarang ditemukan koda pada suku kata bahasa Sangir. Suku kata bahasa Sangir 

umumnya hanya berupa KVKVKV mengakibatkan konsonan yang berada di sebelah kiri suku kata 

otomatis menjadi awalan atau onset suku kata, dan tidak ada konsonan yang tersisa untuk menjadi 

koda suku kata sebelumnya karena jarang ditemukan deret konsonan. Dalam tabel berikut akan 

diuraikan pola suku kata bahasa Sangir sesuai dengan tiga unsur pembentuk suku kata yaitu Nukleus, 

Onset dan Koda. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dobrovolsky+Michael&search-alias=books-uk&field-author=Dobrovolsky+Michael&sort=relevancerank


Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

164 

 

 
Pola Suku Kata Contoh 

N Pada suku kata pertama 

/a/ pada kata /a-maɳ/       ‘laki-laki’ 

/i/ pada kata /i-naɳ/      ‘perempuan’ 

/e/ pada kata /e-ne/                    ‘itu’ 

/a/ pada kata /a-rau/                ‘atau’ 

Pada suku kata kedua 

/uˀ/ pada kata /bo-uˀ/                ‘dari’ 

Pasa suku kata ketiga 

- 

ON Pada suku kata pertama 

/tu/ pada kata /tu-hu/               ‘ikut’ 

/do/ pada kata /do-roɳ/         ‘minta’ 

/gu/ pada kata /gu-waˀ/          ‘besar’ 

Pada suku kata kedua 

/ne/ pada kata /e-ne/                  ‘itu’ 

/tu/ pada kata /da-tu/         ‘raja/ratu’ 

/we/ pada kata /ta-we/            ‘tidak’ 

Pada suku kata ketiga 

/hi/ pada kata /na-su-hi/        ‘sesuai’ 

/se/ pada kata /a-hu-se/          ‘anak’ 
/ɳi/ pada kata /sa-sa-ɳi/   ‘tangisan’ 

NK 

Pada suku kata pertama 

- 

Pada suku kata kedua 

/uɳ/ pada kata /uɳ-keˀ/           ‘ungke’ 

Pada suku kata ketiga 

/aɳ/ pada kata /sa-ɳi-aɳ/        ‘putri’ 

/eɳ/ pada kata /tum-ba-eɳ/    ‘hanya’ 

ONK Pada suku kata pertama 

/tum/ pada kata /tum-ba-eɳ/    ‘hanya’ 

/pen/  pada kata /pen-daɳ/ ‘perasaan’ 

/sem/ pada kata /sem-bauˀ/       ‘satu’ 

Pada suku kata kedua 

/maɳ/ pada kata /a-maɳ/     ‘laki-laki’ 

/naɳ/ pada kata /i-naɳ/   ‘perempuan’ 

Pada suku kata ketiga 

/ɫuɳ/ pada kata /ni-tu-ɫuɳ/   ‘ditolong’ 

/ɫaɳ/ pada kata /ma-ti-ɫaɳ/    ‘jernih’ 

Tabel 2.2 Pola Suku Kata Bahasa Sangir 

Koda suku kata hanya ditemukan pada deret konsonan di mana konsonan pertama adalah nasal, pada 

kata yang hanya memiliki satu suku kata dan pada kata yang berakhir dengan konsonan. Perhatikan 

suku kata [səm-bauˀ] di atas /m/ menjadi koda suku kata [səm], perhatikan /m/ di sini adalah konsonan 

nasal.  

 

Penyisipan Vokal /ə/ pada Kata Serapan 

Ketiadaan deret konsonan pada dalam fonotaktik bahasa Sangir juga memengaruhi pembentukan suku 

kata pada kata serapan (bahasa Indonesia atau bahasa lain yang diserap ke bahasa Sangir) bahasa 

Sangir. Dalam beberapa dialek bahasa Sangir ada kecenderungan untuk menyisipkan vokal /ə/ pada 

kata serapan yang memiliki deret konsonan. Kata-kata yang diserap dari bahasa di luar bahasa Sangir 

yang memiliki deret konsonan maupun gugus konsonan, dianggap tidak berterima berdasarkan 

fonotaktik bahasa Sangir, sehingga terjadilah penyisipan vokal /ə/ diantara deret konsonan yang 

dijumpai dalam kata-kata serapan. Misalnya kata [pəriksa] yang dilafakan menjadi [pərikəsa] 

sehingga suku kata [pəriksa] dalam bahasa Indonesia yang berupa [pə-rik-sa] setelah diserap ke dalam 

bahasa Sangir menjadi [pərikəsa] suku katanya menjadi [pə-ri-kə-sa] yang awalnya hanya memiliki 

tiga suku kata setelah diserap ke dalam bahasa Sangir menjadi empat suku kata karena penyisipan 

vokal /ə/ pada kata tersebut.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dan teori yang dipakai penulis dalam penelitian ini maka penulis 

dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini :  

1) Pembentukan suku kata bahasa Sangir dapat dibentuk baik dengan menggunakan teori dari O’Grady 

mapun teori Chaer sehingga dapat diketahui mana yang merupakan Nukleus (N), Onset (O) dan Koda 

(C). Dari pembentukan ini diketahui bahwa suku kata bahasa Sangir memiliki unsur yang lengkap 

sebagai suku kata yaitu memiliki Nukleus (N), Onset (O) dan Koda (K) 

2) O’Grady (1997) dan Chaer (2009) menjelaskan bahwa struktur suku kata merupakan deret fonem 

(deret vokal, deret konsonan, diftong dan kluster) yang diijinkan dalam suatu bahasa. Berikut ini 

beberapa hal yang ditemukan berhubungan dengan struktur suku kata bahasa Sangir. a) Struktur suku 

kata bahasa Sangir juga membedakan antara deretan vokal dan diftong ; b) Vokal /ə/ sesudah vokal /a/ 

mengalami efisiensi bunyi sedangkan vokal /ɛ/ yang dilafalkan sesudah vokal /a/ tidak. Hal ini 

memengaruhi pembentukan suku kata; c) Bahasa Sangir memiliki empat struktur suku kata yaitu V, 

KV,VK dan KVK. Dalam bahasa Sangir tidak ditemukan suku kata dengan struktur, KKV, KKVK, 

KKVKK, VKK, KVKK, KKKV, KKKVK.  

3) Jika O’Grady dalam uraiannya tentang fonotaktik bahasa Inggris menyebut bahwa dalam bahasa 

Inggris diijinkan tiga konsonan berderet dalam satu kata maupun suku kata, jika konsonan pertama 

adalah /s/ misalnya pada kata /structure//. Maka berikut ini adalah kaidah fonotaktik bahasa Sangir 

yang ditemukan dalam penelitian ini. a) Tidak ditemukan deretan konsonan pada kata bahasa Sangir, 

kecuali jika konsonan pertama adalah nasal yaitu /nd/,/nb/,/nt/, /ns/ dan deret konsonan /ng/. ; b) 

Dalam bahasa Sangir tidak ditemukan koda suku kata, kecuali pada kata yang memiliki dereten 

konsonan dengan konsonan pertama adalah nasal, pada kata yang bersuku kata satu dan pada kata 

yang berakhir dengan konsonan. Jika ditemukan koda maka umumnya koda suku kata adalah 

konsonan nasal; c) Ketiadaan deret konsonan (kecuali konsonan pertama adalah nasal) pada dalam 

fonotaktik bahasa Sangir juga memengaruhi pembentukan suku kata pada kata serapan dengan 

penyisipan vokal /ə/ pada beberapa kata serapan meskipun penyisipan vokal /ə/ kadang tidak 

konsisten. 
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ABSTRACT 

The analysis on the basic constituent order (word order typology) of phrase and clause are used to 

assign weather one language belongs to certain order of elements building the basic phrase or clause. 

This paper mainly discusses the phenomena of grammatical meanings in different word order 

typology of Minangkabaunese in the level of clause construction. Two questions are to answer as the 

basis of data analysis and discussion, namely: (i) what are the word order typologies of 

Minangkabaunese?; and (ii) what are the types of grammatical meanings available in clauses with 

different word-order in Minangkabaunese? The data were collected by means of a field research in 

West-Sumatera and library study. The relevant theories of grammatical typology are the bases for data 

analysis in this study. Based on the data analysis, it was found that the clause constructions with the 

word order S-V-O, V-O-S, and O-S-V are productive and frequently used in Minangkabaunese. The 

frequency of uses simply reveals that the three patterns of word order typology may be accepted. The 

further analysis based on grammatical typology, however, claims that the word order of formal style 

of modern Minangkabaunese is S-V-O; the grammatical meanings conveyed are more on formal and 

casual types. Then, the classic-stylistic style of Minangkabaunese has V-O-S and O-V-S word order 

in which stylistic-cultural meanings are mostly encapsulated.        

Keywords: word order, grammatical meaning, basic clause, Minangkabaunese 

 

INTRODUCTION 

For formal linguists, grammatical constructions are the bases for grammatical analyses. A 

grammatical construction is defined as “any syntactic pattern which is assigned one or more 

conventional functions in a language, together with whatever is linguistically conventionalized about 

its contribution to the meaning or the use of the use of structures containing it” (Fillmore, 1988 in 

Lambrecht, 1996:34). Ideally, different grammatical constructions package different types and senses 

of grammatical meanings. The grammatical meanings (see Frawley, 1992:1) are the types of literal, 

decontextualized meanings; the language meanings which are actually reflected in overt form 

differences of linguistic features in grammatical constructions.  

In linguistic typology, one basic study of word-order typology deals with the ordering of 

words or grammatical constituents in the level of clause construction. Finegan (2004:234 – 235), for 

instance,  argues that speakers of English and other European languages commonly assume that the 

normal way of constructing a sentence is to place the subject of the sentence first, then the verb, and 

then the direct object (if there is one). Thus, in English, the sentence Mary saw John, which follows 

this order, is well formed, while variations like John Mary saw or saw Mary John is not 

grammatically well formed. Cross-linguistically, in fact, normal word-order in a sentence differs 

considerably from language to language. In Japanese, for example, the normal word-order of the basic 

clause construction is subject, direct object, and verb (SOV), as in (1). 

(1) Akiko  ga         taro o         butta. 

Akiko subject Taro object hit 

‘Akiko hit Taro’ 

In Tongan, the normal word-order of basic clause is VSO, as in (2). 

(2) Na?e taa?i ?e         hina  ?a       vaka. 

past   hit     subject Hina  object Vaka 

‘Hina hit Vaka’ 

All speakers of the same language in practical uses of the language can talk to each other and 

pretty much understand each other. Yet, no two speakers exactly speak alike; the differences are the 

result of age, sex, social situation, and where and when the language was used and academically 
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learned. Such differences are reflected in diction (word choice), pronunciation, grammatical 

construction, or stylistics (Fromkin et.al., 2011:430). The word-order typology is the studies and 

analyses on well-formed constructions of given languages. In linguistic typology (see Dryer in 

Shopen (ed.), 2007:61), one of the primary ways in which languages differ from one another is in the 

order of constituent, or, as it is most commonly termed, their word-order. Based on Dryer’s, when 

people refer to the word order of a language, they often are referring specifically to the order of 

subject, object, and verb with respect to each other, but word order refers more generally to the order 

of any set of elements, either at the clause level or within phrases, such as the order of elements within 

a noun phrase. There are two main aims of studying word-order typology, namely: (i) to know what 

the order of elements is in a language; and (ii) to assign how the word order in the language conforms 

to cross-linguistic universals and tendencies. 

Whaley (1997:79 – 80) argues that a prominent area of study within typology deals with the 

order of elements in clauses and phrase. Many of Greenberg’s (1966) universals, for instance, deal 

with the ordering of various constituents. In typology research, there has been particular interest in the 

relative ordering of subject (S), verb (V), and object (O) in natural languages. The most prevalent 

distribution of these three elements in a language is sometimes referred to as the “basic word-order” 

for that language. Meanwhile, it is also relevant to use the term “basic constituent order” to describe 

the dominant linear arrangement of S, V, and O, then.  

Whaley (1997:80 – 81) also states that, for many languages, a basic word-order at syntactic 

level can be determined easily and non-controversially. In English, for example, clauses with the 

orders OSV (3a) and VSO (3b) are permitted. However, the orders are “special” and that SVO (3c) is 

typical in nature. 

(3) a. Beans, I hate. 

b. Believe you me. 

c. Seymour sliced the salami. 

Cross-linguistically, there are six possible logically orders of words (constituents) of clauses in human 

languages, and all of them have been claimed to serve as the basic constituent order for at least one 

language in the world. The followings are the basic word-order typology of human languages. 

S – O – V : Taro  ga   inu  o     mita   (Japanese) 

     Taro  Sub dog Obj saw 

     ‘Taro saw the dog’ 

S – V – O  : Umugore arasoma igitabo   (Kinyarwanda, Rwanda) 

     woman    3S-read   book 

     ‘The woman is reading a book’ 

V – S – O  : Bara     Elohim et    ha-   shamayim  (Biblical Hebrew) 

     created God     Obj ART-heaven 

     ‘God created the heavens’ 

V – O – S  : Manasa lamba  amin-’ny savony ny  lehilahy  (Malagasy) 

     washes  clothes with- the soap     the man 

     ‘The man washes clothes with the soap’ 

O – V – S  : Toto yahosiye           kamara   (Hixkaryana, Brazil) 

     man it-grabbed-him jaguar 

     ‘The jaguar grabbed the man’ 

O – S – V  : pako     xua  u’u    (Urubu, Brazil) 

     banana John he-ate 

     ‘John ate banana’ 

Theoretically, the highest acceptability of grammatical constructions in one particular language 

should be the basic word-order typology as the result of intensive typological studies. Although 

constituent word-order typology has proved to be a powerful line of research in answering the 

question “what is a language?”, there are still some rather basic issues have been raised. Among the 

others, does one language have rigid word-order typology? can be raised as one important question to 

explore the “degree” of flexibility of grammatical constructions existing in the language. Whaley 

(1997:96 – 97) claims that most (probably all) languages have more than one way to order S, V, and 

O as the basic clause constructions. In languages with fairly rigid constituent order, certain variations 
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are clearly employed for specific functions in constructing a discourse. According to Thomson (in 

Whaley, 1997:97), in English when OSV (“beans, I like”) arises, it is clear that this order should not 

be taken as basic to the language because it is used in a very restricted context. For many languages, 

however, two (or more) word orders may occur frequently and not seem to have any unique discourse 

function. In these instances, how do linguists decide what the basic word order is? Some linguists 

have proposed that in classifying languages according to basic constituent order, a category should 

exist for languages that do not have a basic constituent order at all. 

Furthermore, Whaley (1997:97 – 98) states that  the primary split in language types is rooted in 

whether constituent order is primarily sensitive to pragmatic considerations (flexible order) or 

syntactic considerations (fixed order). By this way, the linguist does not need to impose a rigid 

constituent order classification on a language that does not manifest any obvious rules for the linear 

arrangement of clausal units. Even in many languages in which multiple orders for constituent arise, it 

is still often possible to determine a basic order using several diagnostic. Therefore, the label “flexible 

order” must be reserved for cases in which two or more patterns arise where it is not possible to make 

a principled determination of what is basic. The basic word-order in sentential level can be assigned 

based on syntactic consideration and/or pragmatic consideration. In one language with “high” 

pragmatic constrain (consideration) in clause constructions, the acceptability of grammatical 

constructions cannot be only based on syntactical rules. Such consideration should be related to 

pragmatic functions involved in sentential constructions. It is frequently found in the languages with 

“high” pragmatic constrain that basic word-order typology may be more than one. In many local 

languages, which belong to Malay language family, pragmatic functions are rather dominant in 

grammatical construction. Consequently, the variation and its acceptability of more than one basic 

grammatical construction can be measured in range. In addition, it should be also in high 

consideration that the word order typology of one language evolutionary tends to change as well (see 

Moravcsik, 2013:201 – 206).  

Clauses with different word order may convey different types of grammatical meanings and 

language senses, as well. It means that languages with more than one pattern of word order typology 

at syntactic level lead speakers to select and to use the appropriate one in order to deliver different 

grammatical meanings and senses of language. The literal meanings that grammaticalized or encoded 

by grammatical constructions, say clauses, are also determined by how words are formally ordered. 

Therefore, clauses with different word order linguistically pick different grammatical and stylistic 

meanings up (see further Frawley, 1992; Riemer, 2010; Saeed, 2016). In accordance with the ideas, 

the study to explore and explain how different grammatical meanings are linguistically brought by 

clauses with different word-order is highly meaningful.  

This paper, which is developed based on a part of research report (Jufrizal et.al., 2016, 2017), 

particularly discusses the phenomena of grammatical meanings in clauses with different word order in 

Minangkabaunese. Two questions are to answer as the basis of data analysis and discussion: (i) what 

are the word order typologies of Minangkabaunese?; and (ii) what are the types of grammatical 

meanings available in clauses with different word-order in Minangkabaunese? It is believed that the 

analysis and discussion presented in this paper may have meaningful data, information, and ideas for 

further studies of word-order typology in particular.  

 

METHODOLOGY 

This is a descriptive-qualitative research in linguistics practically conducted in 2016-2017 in the form 

of field research and supported by library study. This research was operationally executed in West-

Sumatera where the native speakers of Minangkabaunese habitually live. The data in the form of 

various clause constructions were collected by means of participant observation, depth-interview, 

administrating questionnaires, and note taking as a form of library study. Thus, the sources of data 

were native speakers of Minangkabaunese, intentionally selected as informants and respondents and 

manuscripts (texts) written in Minangkabaunese, as well. In addition, as the researchers are also the 

native speakers of Minangkabaunese, they were also the sources of data, but the intuitive data were 

always systematically cross-checked to informants in order to have valid and reliable ones. The data 

gained were systematically classified into clausal-syntactical categories in order to decide whether the 

data were appropriate and ready to analyze. The data were linguistically analyzed based on relevant 

theories of grammatical typology, particularly those of word-order typology and basic clause 
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construction. The criteria of grammatical acceptability of the grammatical constructions are also 

related to socio-cultural practices of language uses in the speech community.  

 

DATA ANALYSIS 

The studies on word-order typology of grammatical constructions in Minangkabaunese, as a matter of 

fact, have been being conducted in a series of researches since 2004 (Jufrizal, 2004; Jufrizal et.al., 

2006; Jufrizal et.al., 2013, 2014). Based on the previous studies and the last one, it is argued that there 

are three patterns of constituent orders of grammatical construction at syntactical level which may be 

argued as the bases for assigning word-order typology of Minangkabaunese. The three patterns of 

word-order typology are: (i) SVO; (ii) VOS; and (iii) OSV. The followings are the data of 

grammatical constructions indicating that Minangkabaunese has SVO word-order typology. 

(4) Angin mam-bao   awan ujan dari   lawik. 

wind  ACT-bring cloud rain  from see 

‘The wind brought the rainy cloud from the sea’ 

(5) Ambo       alah   ma-   nutuik malu   waang     kutiko itu. 

PRO1SG PERF ACT-close   shame POS2SG time    that 

‘I had closed your shame at that time’ 

(6) Inyo         ka     mam-buek   masalah baru, agaknyo. 

PRO3SG FUT ACT-make  problem new   probably   

‘He will probably make new problem’ 

The verbal clauses above are morphologically marked by affix maN- to indicate active voice. The 

clause constructions as in (4) – (6) are the first type basic clause constructions with SVO word-order, 

in which angin, ambo, and inyo are S; ma-oyak, mam-bao, ma-nutuik, and mam-buek are V; and kota 

Padang, awan ujan, malu waang, and masalah baru are O. The grammatical typological analysis 

toward the data reveals that the SVO clause construction is one of basic clause construction in 

Minangkabaunese with the highest degree of acceptability.  

This is the word order of clause of Minangkabaunese in which the grammatical meanings are 

formally packaged. For most young speakers and educated people of Minangkabaunese, the SVO 

clause constructions as in (4) – (6) are very common and highly formal. In accordance with this, the 

type of grammatical meanings available in the clause construction with SVO word order is high-

formal, neutral, and less indicative. These types of grammatical meanings mostly appear in formal 

speech events, educational-normative expressions, and for having neutral positions in delivering 

information. That is why most young speakers and educated peoples state that this is the very formal 

clause constructions in Minangkabaunese.    

The clause constructions in Minangkabaunese with VOS word-order are also common in 

Minangkabaunese. The followings are the examples for this pattern. 
(7) Man- jua tanah  mamak ang        yo. 

ACT-sell land    uncle   POS2SG PART 

‘Your uncle sold the land’ 

(8) Ba-  rambuih angin kancang sajak malam tadi. 

INT-blow      wind  fast         since  night   last 

‘The storm has been blowing since last night’ 

(9) Man-cari        masalah urang tu     di siko mah. 

ACT-look for problem man   ART here     PART 

‘That man were looking for a problem here’ 

(10) Ma-  niru      garih nan   luruih   tujuan kito. 

ACT imitate line    REL straight goal    POS2PL 

‘Our goal is to imitate the straight line’ 

(11) Ma-   ukia  hayalan       paja            tu        mungkin. 

ACT-draw imagination small child PART probably 

‘The small child probably is drawing the imagination’ 

The clause constructions with VOS word-order as in (7) – (11) are grammatically accepted and 

commonly used by Minangkabaunese in daily communication and in stylistic uses. The grammatical 

construction with VOS word-order is dominant in folk-stories and in oral expressions of cultural-

stylistic style. Cross-linguistically, the clause with VOS word-order is basic in many local languages 
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of Malay family. The grammatical meanings brought (“packaged”) by the VOS word-order are 

casual-less formal and cultural-stylistic. That is why such clause constructions are commonly found in 

the old Minangkabaunese and in cultural-stylistic speech.  
The third pattern of clauses which are also common in Minangkabaunese is OSV, as in the 

following data. 

(12) Jalan jauah lah   kami       tampuah; daun salai    kami        linduangi. 

 road  far      ASP PRO1PL tarce;       leaf   a piece PRO1PL protect 

 ‘We have just tarced the far road; we have just protected a piece of leaf’ 

(13) Aturan      nan   ado          tantu        kito         patuh-  i. 

 regulation REL available of course PRO1PL follow-APL   

 ‘We of course always follow the available regulation’ 

(14) Utang lamo       uda                baia dulu. 

 debt    previous elder-brother pay  erlier 

 ‘Elder-brother earlier paid the old debt’ 

(15) Bantuan  gampo        alun kami       tarimo  lai. 

 donation earthquake ASP PRO2PL receive yet 

 ‘We have not received the earthquake donation yet’ 

The clause constructions with OSV word order, as in (12) – (15) above are frequently used in oral-

communicative interactions in Minangkbaunese. Typological analyses toward the OSV constructions 

in Minangkabaunese, however, prove that this type of clause cannot be grammatically assigned as the 

basic clause constructions; they are topicalization constructions. As clauses with OSV word order are 

influenced by pragmatic functions, the grammatical meanings in such constructions are more on 

casual, non-formal and indicative-stylistic ones. It is stated that word-order typology of modern 

Minangkabaunese is SVO with two variations, namely VOS and OSV. The first two types, SVO and 

VOS, can be assigned as the basic ones in which SVO (nominative-accusative construction) is the 

basic word-order typology influenced by modern-immigrant language, while the VOS type is 

originally derived from old-original word-order of Malay family languages. Then, the third type, OSV 

is additional variation, which is relatively influenced by pragmatic functions.  

 

CONCLUSION 

There are three patterns of word-order typology of Minangkabaunese, namely SVO, VOS, and OSV. 

The first two types, SVO and VOS, can be assigned as the basic ones in which SVO (nominative-

accusative construction) is the basic word-order typology influenced by modern-immigrant language, 

while the VOS type is originally derived from old-original word-order of Malay family languages. 

The third type, OSV, is the additional one; it is not grammatically a basic one. The grammatical 

meanings in clause with SVO word order are more on formal and casual ones. Then, the classic-

stylistic style of Minangkabaunese has V-O-S and O-V-S word order in which stylistic-cultural 

meanings are mostly encapsulated. The clauses with the word order O-V-S, however, are 

grammatically the topicalization constructions in which the pragmatic-contextual meanings are 

dominant.  

 

REFERENCES 

Finegan, Edward. (2004). Language: Its Structure and Use. Boston: Thomson Wadsworth. 

Frawley, William. (1992). Linguistic Semantics. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Earlbaum 

Associates, Publishers.  

Fromkin, Victoria., Rodman, Robert., and Hyams, Nina. (2011). An Introduction to Language. 

Singapore: Wadsworth Cengage Learning.  

Jufrizal. (2004). “Struktur Argumen dan Aliansi Gramatikal Bahasa Minangkabau” (unpublished 

doctoral dissertation). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana. 

Jufrizal., Rusdi., and Refnaldi. (2006). “Pentopikalan dalam Bahasa Minangkabau dan Kaitannya 

dengan Upaya Pembinaan Sosial-Budaya Masyarakat Minangkabau” (unpublished research 

report). Padang: Fakultas Bahasa Sastra dan Seni. 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

171 

 

Jufrizal., Zaim, M., and Ardi, Havid. (2013, 2014). “Bahasa dan Budaya Minangkabau: Dari Tipologi 

Gramatikal ke Budaya Berbahasa Penuturnya” (unpublished research report). Padang: 

Universitas Negeri Padang. 

Jufrizal., Zul Amri., Ardi, Havid. (2016, 2017). “Kemasan Makna Gramatikal dan Makna Sosial-

Budaya Bahasa Minangkabau: Penyelidikan atas Tatamakna dan Fungsi Komunikatifnya” 

(draft of research report). Padang: Universitas Negeri Padang. 

Lambrecht, Knud. 1996. Information Structure and Sentence Form. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Moravcsik, Edith A. (2013). Introducing Language Typology. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Riemer, Nick. (2010). Introducing Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Saeed, John I. (2016). Semantics. Fourth Edition. Malden: Wiley Blackwell. 

Shopen, Timothy. (2007). Language Typology and Syntactic Description. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Whaley, Lindsay J. 1997. Introduction to Typology: The Unity and Diversity of Language. London: 

Sage Publication. 

 

Curriculum Vitae: 

Name   : Jufrizal 

Institution : English Department of FBS Universitas Negeri Padang  

e-mail   : juf_ely@yahoo.com 

Education : 1. Sarjana Degree (S1): English Department FPBS IKIP Padang (1991) 

     2. Master Degree (S2): Linguistics, Universitas Udayana, Denpasar (1996) 

     3. Doctoral Degree (S3): Linguistics, Universitas Udayana, Denpasar (2004)  

Research Interests: 1. Linguistic Typology  

        2. Anthropological Linguistics 

       3. Teaching Grammar of foreign language  

 

 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

172 

 

BENTUK KONVERGENSI DAN INTEGRASI MORFOSINTAKSIS BAHASA 

MAKASSAR TERHADAP BAHASA INDONESIA DI KOTA MAKASSAR 
 

Kamsinah, Muhammad Darwis, Muhammad Ali Imran 

Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadyah Makassar  

k4msin4ah@gmail.com, hamdarwis@gmail.com, iiaanndarwis@gmail.com 

  

 ABSTRAK 

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini merupakan kota majemuk 

suku dan bahasa. Selain bahasa Indonesia (disingkat dengan bI), bahasa-bahasa daerah lain juga 

digunakan pada komunikasi intrasuku. Pada komunikasi antarsuku digunakan bI. Namun, bI yang 

digunakan di Makassar dan ibukota-ibukota kabupaten yang lain terdiri atas dua variasi atau ragam, 

yaitu variasi baku (formal) dan variasi nonbaku (informal). Yang ditelaah secara saksama ialah variasi 

bI informal tersebut. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, bI ragam informal ini menjadi 

pendamping bI formal, yang sangat diperlukan pada komunikasi akrab, baik intrasuku maupun 

antarsuku pada situasi-situasi tidak resmi. Pada tingkat nasional bI ragam nonbaku tersebut 

diperankan oleh bI dialek Jakarta. Kedua, bI ragam nonbaku ini menjelma menjadi konvergensi 

morfosintaksis yang khas, yang awalnya merupakan bentuk alih kode dan interferensi bM, namun 

dalam pertumbuhannya kini variasi bahasa tersebut telah menjelma menjadi bentuk pinjaman yang 

berbentuk integrasi gramatikal antara bM dan bI. Misalnya, Pergikak ‘saya pergi’, Pergip(a)(k)ak 

‘nanti saya pergi’, Pergim(a)(k)ak ‘saya sudah pergi’, Pergitongkak ‘saya pergi juga’, Pergij(a)(k)ak 

‘saya benar-benar pergi’, dan sebagainya. Semuanya ini merupakan tuturan bI, tetapi dengan struktur 

morfosintaksis dan karakterisktik (aspektual) bM. Yang mendasar dalam hal ini ialah terjadinya 

perubahan tipologi bahasa, yaitu bI dengan variasi baru ini mengadopsi tipe bM yang V-S-O. Adapun 

data primer penelitian ini ialah tuturan bI warga kota Makassar dari ruang-ruang publik, seperti 

interaksi jual beli pada pasar tradisional, angkutan umum, dan media sosial, yang diambil dengan cara 

disadap, baik dengan maupun tanpa libat cakap, atau dicatat, yang selanjutnya dianalisis dengan 

pendekatan teori kontak bahasa.  

Kata kunci: morfosintaksis, aspektual, kontak bahasa, konvergensi, integrasi 

PENDAHULUAN 

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini merupakan kota majemuk 

suku dan bahasa. Selain bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat dengan bI), bahasa-bahasa daerah 

lain, di antaranya ialah bahasa Bugis (bB) dan bahasa Makassar (bM), juga digunakan pada 

komunikasi intrasuku. Pada komunikasi antarsuku digunakan bI. Namun, bI yang digunakan di 

Makassar dan ibukota-ibukota kabupaten yang lain terdiri atas dua variasi atau ragam, yaitu variasi 

baku (formal) dan variasi nonbaku (informal). Yang diteliti secara saksama di sini ialah variasi bI 

informal tersebut. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, bI ragam informal ini menjadi 

pendamping bI formal, yang sangat diperlukan pada komunikasi akrab, baik intrasuku maupun 

antarsuku pada situasi-situasi tidak resmi. Kedua, bI ragam nonbaku ini menjelma menjadi 

konvergensi morfosintaksis yang khas, yang awalnya merupakan bentuk alih kode dan interferensi 

bM, namun dalam pertumbuhannya kini variasi bahasa tersebut telah menjelma menjadi bentuk 

pinjaman yang berbentuk integrasi gramatikal antara bM dan bI.  

METODOLOGI 

Data primer penelitian ini ialah tuturan bI warga kota Makassar dari ruang-ruang publik, seperti 

interaksi jual beli pada pasar tradisional, angkutan umum, dan media sosial, yang diambil dengan cara 

disadap, baik dengan maupun tanpa libat cakap, yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan teori 

kontak bahasa. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan upaya grounded research. 

Artinya, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji keabsahan suatu teori, akan tetapi justru 

berusaha menghasilkan teori baru dengan bertumpu pada kekuatan identifikasi, klasifikasi, serta 

karakterisasi data penelitian yang diperoleh di lapangan, sehingga diperoleh hasil terbaru dalam 

pengklasifikasian fenomena kontak bahasa (antara bI sebagai bahasa nasional dan bM sebagai bahasa 

daerah di Sulawesi Selatan).   
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ANALISIS 

Tipologi sintaksis bM berdasarkan klasifikasi urutan kata (word order) yang dominan muncul ialah 

tipe VSO (Verb-Subject-Object) atau PSO (Predikat-Subjek-Objek), sementara bI bertipologi 

SVO/SPO. Pada awalnya tipologi ini menginterferensi tuturan bI warga Kota Makassar yang berlatar 

belakang bahasa ibu bM, namun dalam perkembangannya hingga sekarang tipologi tersebut sudah 

bergejala konvergensi dan integrasi. Kedua, bI ragam nonbaku ini menjelma menjadi konvergensi 

morfosintaksis yang khas, yang awalnya merupakan bentuk alih kode dan interferensi bM, namun 

dalam pertumbuhannya kini variasi bahasa tersebut telah menjelma menjadi bentuk pinjaman yang 

berbentuk integrasi gramatikal antara bM dan bI. Berikut ini adalah penjelasannya.  

Bentuk alih kode 

Yang dimaksud dengan alih kode ialah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan dan 

percakapan yang sama. Contoh:  

(1) Duluji itu begitu, kamma-kamma anne, tenamo. 

 ‘Hanya dahulu begitu, sekarang ini sudah tidak lagi.’ 

(2) Matemija, bos sudah datang, nasessa ngaseng maki seng. 

 ‘Apes sudah, bos sudah datang, kita semua akan disiksa lagi.’ 

(3) Pernah terjadi, Bu. Ini painung tattara, painung tattara buranenna. Pulang minum, napukul istrinya.  

‘Pernah terjadi, Bu. Ini peminum (khamar) jagoan, suaminya peminum jagoan, pulang dari 

minum, dia memukul istrinya.’  

(4) Tea laloko koccik-koccikkak dari belakang, jatuh wibawayya.   

 ‘Jangan sampai saya dikorek-korek dari belakang, wibawa saya jatuh nanti.’  

 

Tuturan (1) s.d. (4) merupakan tuturan bI, tetapi diselingi tuturan klausa bM. Artinya, di situ 

terjadi peralihan kode dari bI ke bM dan  sebaliknya. 

Bentuk interferensi 

Bentuk interferensi di sini didefinisikan sebagai penggunaan pola atau tata bahasa dari bahasa sumber 

yang bersifat negatif dan mengarah ke kesalahan atau ketidaklaziman penggunaan konstruksi dalam 

bahasa sasaran (penerima). Pada makalah ini bentuk-bentuk interferensi bM terhadap bI dapat 

diklasifikasi menjadi: (1) sufiks pronominal pada verba, (2) sufiks pronominal pada nomina, (3) 

prefiks pronominal pada verba, dan (4) artikel penentu. Contoh: 

(5) ..., tapi herankak saya,  kenapa ya, kalo di dekattakkak, serasa melayang-layangkak. 

‘....tapi, saya heran, mengapa, kalau saya ada di dekatmu, serasa saya sedang melayang-layang.’ 

(6) Tidak maukak, deh, saya. Nanti namarahikak maceku.  

‘Saya tidak mau, ah, Nanti saya dimarahi ibuku.’ 

(7) Saya tidak sepertijak dia.  

‘Sungguh, saya tidak seperti dia.’  

(8) Ketemukak kacenu kemarin.  

              ‘Saya bertemu kakakmu kemarin’ 

 

Konstruksi klausa herankak saya (5) terpengaruh oleh konstruksi kalimat bM: herankak nakke, 

yang dapat disederhanakan dengan menjadi Herankak ‘saya heran’ sebagaimana halnya dengan 

konstruksi melayang-layangkak ‘saya melayang-layang’, Tidak maukak (6) ‘saya tidak mau’, dan 

Nanti namarahikak (6) ‘Nanti saya dimarahi’. Pada contoh (7) sufiks pronomina persona pertama -

kak sudah berintegrasi dengan bentuk pemarkah penegas -ja-, yaitu -ja- tambah -kak menjadi jakak, 

tetapi kemudian disederhanakan menjadi jak: Saya tidak sepertijak dia. Konstruksi ini dapat 

disederhanakan menjadi Tidak sepertijak dia ‘Sungguh, saya tidak seperti dia’ Adapun klausa kalo di 

dekattakak (5), sufiks pronomina persona pertama –kak di situ berintegrasi dengan sufiks pronomina 

pertama jamak pada nomina: -ta menjadi di dekattakak ‘saya (ada) di dekat Anda’. Penggunaan sufiks 

-ta sepadan dengan -ku pada frasa maceku ‘ibuku’ (6), akan tetapi bentuk -ku di sini tidak dirasakan 

sebagai gejala interferensi karena bentuk yang sama juga digunakan dalam bI. Berbeda dari 

penggunaan sufiks -nu dalam kalimat Ketemukak kacenu kemarin (8). Di dalam contoh ini jelas 

terdapat pengaruh interferensi bM karena digunakan bentuk -nu, bukan -mu sebagaimana terdapat 

dalam bI. 
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Selain itu, prefiks pronomina persona bM yang menginterferensi bI terdiri atas persona pertama 

ku-, ((9), (10), dan (11)), persona kedua nu- ((12), (13)), dan persona ketiga na- ((14), (15)) di bawah 

ini. Ketiga prefiks pronomina tersebut sepadan dengan bentuk ku-, kau-, dan di(a)- dalam bI. Bentuk 

nu- bervariasi dialektis dengan bentuk mu- ((17), (18)). Biasanya bentuk mu- merupakan gejala 

interferensi bB.  

(9) Kuanui tadi bukumu, kurobeki. 

 ‘Kuanukan tadi bukumu, saya merobeknya.’ 

(10) Kusayangkik selamanya. Apa memang kubilang ces, bukan saya sendiri to! 

 ‘Saya sayang kamu selamanya. Memang saya bilang apa ces, bukan saya sendiri to!’ 

(11)  Iya, ndak enak kudengar bunyina mobil, makanya kubawa ke sini (bengkel). 

  ‘Iya, tidak enak kudengar bunyinya mobil, makanya kubawa ke sini (bengkel).’ 

(12)  Bagaimana mauko tidur cepat, ka sorepi nubangun! 

         ‘Bagaimana kau mau tidur cepat, sedangkan  sudah sore baru kaubangun!’ 

(13)  Mending kaubeli semangka, 50 ribu dua biji nudapak(t). 

         ‘Mending kau beli semangka, 50 ribu dua biji kau dapak(t).’ 

(14) Tidak bisai nacarikankak jodoh yang pas.  

   ‘Dia tidak bisa mencarikan saya jodoh yang pas.’  

(15)  Berhentiko cuekinkak, Naambilkak orang  itu. 

  ‘Berhenti  cuekin saya, nanti saya diambil orang lain itu.’ 

(16)  Entahlah itu rendang apa namaksud; dendeng kapang pernah namakan. 

  ‘Entahlah itu rendang apa dia maksud; dendeng mungkin  pernah dia makan.’ 

(17)  Kurang ajarakmu, Rahing, di. Mukiraki bapak mo mati. 

  ‘Kurang ajar mu, Rahing,  ya. Kau kira bapak mau  mati.’ 

(18)  Kutahuji kenapa bisakak muputuskan.  

  ‘Saya tahulah kenapa saya bisa  kau putuskan.’  

 

Selanjutnya, bentuk artikel penentu bM yang menginterferensi bI ialah –e dan –ka. Contoh: 

(19) Belikan dulue saya cemilan.  

 ‘Belikan dulu saya cemilan.’ 

(20) Ke sini sako dulue.  

 ‘Harap ke sini dulu.’ 

(21) Lalena inie!  

 ‘Genitnya orang ini!’ 

(22) Tenai dokterka; pi keluar kota.  

 ‘Dokter tidak ada; pergi ke luar kota.’  

(23) Pak, uangta dulue 10 juta. Maukak beli HP.  

 ‘Pak, minta uang Bapak dulu 10 juta. Saya mau beli HP.’ 

(24) Dear cewek-cewekka, jammekik sok bisa saingi laki-laki, nah. Kayak tong bisakik.    

 ‘Hai, para cewek, sudahlah, jangan sok bisa menyaingi laki-laki, ya. Memangnya    

       kamu juga bisa?  

 

Bentuk pinjaman, konvergensi, dan integrasi 

Interferensi itu berciri idiolek dan terjadi secara tak sengaja serta menimbulkan gangguan sistemik 

pada bahasa penerima, sedangkan pinjaman justru sudah berciri dialek dan merupakan bentuk 

kesengajaan berdasarkan alasan-alasan tertentu, sehingga tidak menimbulkan gangguan sistemik pada 

bahasa penerima. Akhirnya, bentuk-bentuk pinjaman ini digunakan secara meluas dengan 

penyesuaian-penyesuaian morfofonemik tertentu oleh penutur bI di Kota Makassar pada khususnya 

dan di Sulawesi Selatan pada umumnya, sehingga sudah dianggap sebagai warga bahasa sendiri. 

Gejala yang beginilah yang disebut dengan istilah bentuk konvergensi yang sekaligus sudah berciri 

integrasi.  

Bentuk-bentuk bM yang berciri konvergensi dan integrasi dengan bI ialah sufiks-sufiks 

pronominal pada verba yang berfungsi sebagai pemarkah dan naib subjek dan objek dalam kalimat. 

Bentuk-bentuk linguistik lain yang ikut bergabung dan digunakan secara integral dengan sufiks-sufiks 

pronominal tersebut ialah pemarkah-pemarkah kala, aspek, dan modal tertentu.  
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(25) A: Datangmakak.   

             ‘Saya sudah datang.’ 

(26) B: Dari tadikik datang?  

             ‘Dari tadi Anda datang?’ 

(27) A: Belumpi juga, barukak datang   

     inie.  

             ‘Belum lama juga, saya baru    

               datang ini.’  

(28) B: Sama siapakik datang.  

               ‘Dengan siapa Anda datang.’ 

(29)  A: Sendirianjakak datang ini kodong.  

               ‘Saya sendirian saja datang ini,   

                 kasihan.’ 

 

Contoh (25) s.d. (29) merupakan percakapan antara dua orang. Bentuk –kak merupakan bentuk 

sufiks pronomina persona pertama tunggal dalam bM yang berfungsi sebagai naib subjek dalam 

kalimat (25) dan (27). Adapun bentuk -kik dalam kalimat (26) dan (28) merupakan sufiks pronomina 

persona pertama jamak, fungsinya sama dengan -kak, yaitu sebagai naib subjek dalam kalimat. Pada 

contoh (25) sufiks -kak disertai oleh bentuk -ma- yang merupakan pemarkah kala lampau perfektif 

‘sudah’. Lalu, bentuk -ja- merupakan modalitas yang berfungsi sebagai penegas atau emfasis (29), 

sedangkan pada contoh (25) bentuk -ma dan -ja tidak muncul.  

Bentuk -ma- pada konstruksi Datangmakak (25) dapat dilesapkan atau dizerokan untuk 

mendapatkan makna kala kini, tetapi juga dapat disubstitusi dengan bentuk -pa- dan -ja-, masing-

masing untuk mendapatkan makna kala datang dan makna penegas atau emfasis. Contoh:  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa bentuk-bentuk bM yang berkonvergensi 

secara intergatif dengan bI ialah (1) -ma-, (2) -pa-, dan (3) -ja- dengan bentuk derivasi masing-

masing. Dalam hal ini, bentuk -ma- memiliki bentuk derivasi -ma(k)(a)ak, -mako, -makik, dan -mi.  

Kemudian, -pa- memiliki bentuk derivasi, yaitu pakak, -pako, -pakik, dan -pi. Adapun, bentuk -ja 

memiliki bentuk derivasi, yaitu jakak, -jako, -jakik, dan -ji. Namun, dalam perkembangannya, 

penggunaan bentuk -ma- yang tidak disertai sufiks pronominal muncul dalam variasi -mi, begitu juga 

-pa dan -ja, masing-masing menjadi -pi dan -ji. Contoh: 

(30) Diami sekarang yang berkuasa di sini.  

‘Sudah dia sekarang yang berkuasa di sini.’ 

(31) Janganmi lama-lama. Besokpi to?  

‘Sudah, jangan lama-lama. Nanti besok to?’ 

(32) Malampi ko datang.  

‘Nanti malam kau datang.’ 

(33) Kaupi yang pimpin baru saya mau ikut. ‘Nanti 

kau yang pimpin baru saya mau ikut.’  

(34) Sudahji adikmu makan?  

‘Benarkah adikmu sudah makan?’     

(35) Begituji juga yang kudengar.  

Memang begitu saja juga kudengar.’ 

Penggunaan -mi masih sering dirancukan dengan kata adverbia sudah dalam bI (gejala 

interferensi). Contoh kalimat (36) di bawah ini cukup dikatakan dengan kalimat (37).  

(36) Bapak, sudah mendaratmi pesawatta?      

        ‘Bapak, sudah mendarat pesawat Bapak?’ 

(37) Bapak, mendaratmi pesawatta? ‘Bapak,  sudah 

mendaratkah pesawat Bapak?’ 

(25a1) Datangmakak. 

 ‘Saya sudah datang.’ 

(25a2) Datangkak. 

 ‘Saya datang.’ 

(25a3) Datangpakak.  

 ‘Nanti saya datang’ 

(25a4) Datangjakak. 

 ‘Saya betul-betul datang.’ 

(25b1) Datangmako? 

     ‘Kamu sudah datang?’ 

(25b2) Datangko? 

     ‘Apakah kamu datang?’ 

(25b3) Datangpako. 

      ‘Nanti kamu datang’ 

(25b4) Datangjako 

      ‘ Kamu betul-betul datang’ 

(25c1) Datangmakik? 

      ‘Anda sudah datang?’ 

(25c2) Datangkik? 

      ‘Anda sudah datang?’ 

(25c3) Datangpakik 

      ‘Nanti Anda datang’ 

(25c4) Datangjakik. 

            ‘Anda betul-betul datang.’ 
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Penggunaan sufiks pronomina persona bM pada contoh (25) s.d. (29), semuanya, berfungsi 

sebagai naib subjek. Sebenarnya sifiks yang sama dapat juga menduduki fungsi naib objek, seperti 

terlihat pada contoh (14) dan (15) terdahulu. Dalam hal ini, kedua kalimat tersebut dapat diberi 

analisis glos sebagai berikut.  

(14a) Tidak bisa  i  na carikan  kak  jodoh yang pas.  

Tidak bisa  p3t p3t mencarikan p1t jodoh yang pas. 

‘Dia tidak bisa mencarikan saya jodoh yang pas.’ 

(15a) Berhenti ko cuekin  kak,  Na ambil kak  orang itu. 

  Berhenti  kamu mengabaikan p1t  p3t ambil  p1t orang itu 

 ‘Kamu berhentilah mengabaikan saya, nanti orang lain mendapatkan saya.’  

Bentuk konvergensi dan integrasi yang lain ialah penggunaan sufiks-sufiks pronominal pada 

nomina bM yang bermakna posesif, yaitu -ku (persona pertama tunggal), -ta (persona pertama jamak) 

-nu (persona kedua tunggal), dan -na (persona ketiga tunggal). Namun, hanya bentuk -ta yang 

berintegrasi dengan bI. Bentuk -ta ini tidak digunakan sebagai persona pertama jamak, tetapi sebagai 

persona kedua. Hal ini mengikuti kaidah sosiopragmatik bahasa daerah, yaitu apabila orang kedua 

perlu diperlakukan secara takzim, digunakanlah bicara congaa (bentuk komunikasi vertikal ke atas) 

(lihat Darwis, 1995). Bentuk -ta ini menjadi lebih mudah diterima sebagai bentuk integrasi dalam bI 

karena bentuk singkat dari pronomina persona pertama jamak kita tidak ada dalam bI. Yang ada ialah 

bentuk singkat dari pronomina persona pertama, kedua, dan ketiga tunggal, yaitu masing-masing -mu, 

-ku,  dan -nya. Kekosongan inilah yang diisi oleh bM. Contoh: 

(38) Maukik banyak proteinta?  

‘Anda mau memiliki banyak protein?’ 

(39) Namata siapa?  

           ‘Nama Anda siapa?’ 

(40)   Putusmi sama pacarna. 

  ‘Sudah putus sama pacarnya. 

(41)   Mama salah, Nak. Itu namana Hamzah. 

  ‘Mama salah, Nak. Dia itu namanya Hamzah.’  

(42)   Liatko tawwa I Baco. Bagus nilaina. 

  ‘Liatko tawwa I Baco. Bagus nilainya. 

 

(43) Habis pulsaku selain telkomsel 

‘Habis pulsaku selain telkomsel.’ 

(44) Nasuruhmak tetanggaku berhenti. 

‘Saya sudah disuruh berhenti oleh 

tetanggaku.’  

(45) Tidak ada motorku saya. 

‘Tidak ada motor saya.’ 

(46)   Ya dende, ada setang di belakangnu! 

  ‘Ih ngerinya, ada setan di belakangmu!’ 

(47) Jauna rumanu, teajak pergi. 

          ‘Jauhnya rumahmu, saya tidak mau pergi.’ 

Dalam hubungan itu, bentuk -nu digunakan secara bergantian dengan bentuk -mu. Hal ini 

terjadi karena, baik dalam bI maupun bB terdapat bentuk yang mirip dan dengan fungsi yang sama, 

yaitu -mu.   Jadi, penutur yang berlatar belakang bahasa ibu bB akan terkondisi menggunakan bentuk 

-mu, apalagi bentuk yang sama terdapat juga dalam bI. Adapun bentuk -na kadang-kadang digunakan 

secara silih berganti dengan -nya. Artinya, ada saatnya penutur dengan sengaja memilih variasi 

bentuk -na dengan tujuan ia keluar dari tradisi penggunaan bI baku. Terlebih-lebih lagi karena, baik 

dalam bM maupun bB digunakan bentuk yang sama, yaitu -na. 

(48)  Cepatji selesai mata kuliahmu? 

 ‘Apakakah mata kuliahmu cepat    

 selesai?’  

(49)  Punyanaji mamaku. 

 ‘Itu hanya kepunyaan ibuku.’ 

(50) Giliran disuruh sama mamana, nabantingkan pintu. 

Nutauji malin kundang? Maukik jadi adekna?  

‘Giliran disuruh sama mamanya, dibantingkan pintu. 

Kamu tahukah Malin Kundang? Maukik jadi adeknya? 

 Terakhir, di antara tiga perfiks pronominal bM pada verba, yang mewarnai penggunaan bI, 

yaitu ku-, nu-, dan na-, sufiks yang terakhir ini dapat dinyatakan bahwa sudah melampaui batas 

kategori interferensi, yang berarti sudah bertaraf integrasi (frekuensi penggunaannya lebih tinggi). 

Dalam hal ini, penggunaan bentuk ku- dapat dilihat pada contoh (9) s.d. (11), sedangkan nu- pada 

contoh (12) dan (3). Selain bentuk nu-, terdapat pula prefiks mu- (bB) seperti terlihat pada contoh 

(17) dan (18) pada bagian awal tulisan ini. Adapun prefiks na- terdapat pada contoh (14) s.d. (16).  

SIMPULAN  

Di kota Makassar, khususnya, dan Sulawesi Selatan, umumnya, telah lahir dan berkembang variasi bI 

nonbaku, yang dikenal dengan sebutan bI logat Makassar. Variasi bahasa ini ditandai oleh adanya 
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bentuk konvergensi dan integrasi morfosintaksis antara bM dan bI. Yang mendasar dalam hal ini ialah 

terjadinya perubahan tipologi bahasa, yaitu bI dengan variasi baru ini mengadopsi tipe bM yang V-S-

O. Hal ini merupakan konsekuensi dari penggunaan sufiks pronomina persona bM pada verba, yang 

menduduki fungsi sebagai naib subjek dalam kalimat, yaitu -kak, -kik, -ko, dan -i. Sufiks-sufiks 

pronomina ini dapat disertai oleh atau bergabung dengan bentuk-bentuk pemarkah kala, aspek, dan 

modalitas -ma, -pa, dan -ja. Dalam penggabungan ini muncullah bentuk -mi, -pi, dan -ji. Ketiga 

bentuk ini digunakan secara meluas oleh penutur bI pada situasi tidak resmi karena terbukti dapat 

menjadikan konstruksi bI lebih simpel, yaitu dapat menghasilkan kalimat yang hanya terdiri atas satu 

kata (polimorfemik). Selain ini, bentuk singkat -ta (persona pertama jamak) juga menonjol 

penggunaannya untuk menyatakan makna posesif. Hal ini terjadi karena, selain melengkapi 

keberadaan bentuk singkat -ku (persona pertama tunggal) dan -mu (persona kedua tunggal) dalam bI, 

juga sufiks pronomina persona pada nomina tersebut merefleksikan ketakziman (honorifik) dalam 

bertutur, yaitu apabila orang kedua dihormati, kepadanya digunakan bukan bentuk persona kedua 

tunggal, melainkan bentuk persona pertama jamak, yaitu kita.  
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ABSTRACT 

In this study, we report on two nominalizing prefixes in Indonesian which are similar in form and 

meaning: pe- and peN-. Pe-, the invariant form, attaches to verbs that carry the prefix ber-. The other 

prefix, peN-, combines with verbs with the prefix meN- or one of its allomorphs. With regards to their 

similar form and function, we investigated whether pe- is an allomorph of peN-. We made use the 

corpus of written Indonesian in the Leipzig Corpora Collection to analyze their productivity. Our 

findings show that pe- and peN- differ substantially in productivity and show very different 

correlations with their corresponding base verbs. PeN- is more productive than pe-, and creates agent 

nouns and the instruments, whereas the less productive pe- creates agents and patients. Furthermore, 

the frequencies of words with peN- are significantly correlated with the frequencies of the 

corresponding base words, whereas pe- does not participate in the proportionality. Our corpus survey 

thus illustrates that affixes that at first blush seem obvious allomorphs can have very different 

qualitative and quantitative properties, justifying their treatment in the literature as separate prefixes.  

Keywords: allomorphs, semantic roles, productivity, affix substitution  

INTRODUCTION 

In this study, we analyzed two nominalizing prefixes: pe- and peN-, which are described as similar in 

form and meaning, creating agents, instruments or patients (Sneddon et al., 2010). These prefixes 

attach to nouns, verbs, or adjectives as their base words. PeN- has 6 allomorphs: peng-, pen-, pem-, 

peny-, penge- and pe-). Five of the peN- allomorphs show regular nasal assimilation, only pe- does not 

(see Ramlan (2009) for details of the phonological conditioning of these allomorphs). The other 

prefix, pe-, does not show nasal assimilation and occasionally appears in the same phonological 

context as the pe- allomorph of peN-. Both pe- constructions appear in base words which have /l/, /w/, 

or /r/ as onset. Pe- in pelacak ‘tracker’, pewangi ‘freshener’ and perancang ‘designer’ is an allomorph 

of peN-, as these words are derived from base words with meN-: melacak ‘to trace’, mewangi ‘to 

smell good’ and merancang ‘to design’. Pe- in pelanggan ‘subscriber’, pewisata ‘tourist’ and 

perunding ‘person involved in a discussion’ is not an allomorph of peN- as it is derived from base 

words with the prefix ber-: berlangganan ‘to subscribe’, berwisata ‘to travel’, berunding ‘to discuss’ 

(Ramlan, 2009; Putrayasa, 2008; Chaer, 2008). According to Sneddon et al. (2010), pe- is 

productively used to create nouns for athletes, such as in pewushu ‘wushu athlete’ and perenang 

‘swimmer’.  

MeN- verbs can be extended with the suffixes -kan and -i to create circumfixes meN-/-kan and 

meN-/-i. For instance, from the verb pukul, ‘to hit’, three derived forms are in use: memukul, ‘to hit’, 

memukuli, ‘to hit over and over again’ and memukulkan, ‘to use something to hit’. MeN-/-kan and 

meN-/-i require a theme, a patient, a beneficiary, a location, a goal, or an instrument as argument 

(Arka et al., 2009; Tomasowa, 2007) to create verbs with causative (e.g. hitam ‘black’ – 

menghitamkan and menghitami ‘to make something black’) or beneficiary semantics (e.g. pinjam ‘to 

borrow’ – meminjamkan and meminjami ‘to lend’) (Kroeger, 2007; Sutanto, 2002). In addition, ber- 

can be extended with the suffixes -an and -kan to create respectively reciprocative (e.g. pandang ‘to 

stare’ – berpandangan ‘to stare each other’) or ‘having X’ (e.g. dasar ‘base’ – berdasarkan ‘on the 

basis of’) meanings (Sneddon et al., 2010). Nominalizations with pe- and peN- do not carry the -i,       

-kan or -an suffixes, even though semantically they may correspond to verbs with these suffixes. For 

instance, pendengar, ‘listener’, is related to mendengarkan ‘to listen’ rather than to the verb 

mendengar and dengar, which both mean ‘to hear’.  

The objective of this study is to complement the qualitative analyses of pe- and peN- 

(Putrayasa, 2008; Chaer, 2008; Ramlan, 2009; Kridalaksana, 2007; Darwowidjojo, 1983; Sneddon et 

al., 2010) with a quantitative analyses based on a 36 million corpus of written Indonesian (Goldhahn 
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et al., 2012). Of specific interest to us, is the productivity and the semantics of pe- and peN-, and the 

question of whether peN- and pe- are allomorphs or whether they are best analyzed as two different 

formatives. In what follows, we first introduce the databases that we derived from the corpus. We then 

present our analyses, followed by our conclusions.  

 
MATERIALS 

We made use the written Indonesian corpus (e.g. the web, newspaper, Wikipedia) dating from the 

years 2008 - 2012, Leipzig Corpora Collection at http://corpora2.informatik.uni-leipzig.de/download 

(Goldhahn et al., 2012), accessed on April 2016. This corpus has a total of 36.608.669 word tokens. 

The words in the corpus were morphologically analyzed in single word mode using the MorphInd 

parser (Larasati et al., 2011). From this corpus, we brought together pe- and peN- nouns in a lexical 

database, henceforth the PePeN database, and ber- and meN- verbs, henceforth the MeBer database. 

We processed these databases using the R programming language (R Team, 2008) in R Studio (R 

Team, 2015). The databases and the R scripts are available online at http://bit.ly/PePeNKIMLI.  

In the PePeN database, we obtained a total of 2411 words, 185 with pe-, 2223 with peN- and 

5 words with the archaic variant per- (Putrayasa, 2008; Benjamin, 2009). We excluded words with 

per- and 34 words which are unclear whether they are morphologically complex or cranberry 

morphemes. In addition, a total of 213 nominalizations have a loanword as base. Most of these come 

from Sanskrit, followed at a distance by Arabic, Javaneese and Dutch.   

 
Figure 1: Indonesian loanwords 

As listed in Table 1, PePeN Database provides the following information:  

1. Word frequency: the token frequency of the derived word in the corpus,   

2. Word rank: the rank of the word in the frequency list, ordered by decreasing frequency,   

3. Allomorph: the form of the peN- prefix (Chaer, 2008; Sneddon et al., 2010),   

4. MorphInd output: the results were checked manually against the online version of Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2012), a comprehensive dictionary of Indonesian 

(http://kbbi.kemdikbud.go.id/; accessed on June 2016). The precision of the parser was 0.98, 

and its recall was 0.82,   

5. Base word,   

6. Base word frequency: the token frequency of the base word in the corpus,   

7. Word category of the base word,   

8. Semantic role: the manual annotation (e.g. agent, instrument, causer, patient or location), and 

checked against both the dictionary (Alwi, 2012) and usage in the corpus,   

9. Semantics: the semantics gloss of the specific interpretation of the derived noun,   

10. Morphological variation: reduplications, particles (e.g. -lah, -pun, per-) or clitics (e.g. -ku,      

-mu, -nya) (Sneddon et al., 2010), if present,   

11. Typo: whether the form in the corpus contained a spelling error.  

 

http://corpora2.informatik.uni-leipzig.de/download
http://bit.ly/PePeNKIMLI
http://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Table 1: Example entries in the PePeN database 

In the MeBer database, we retrieved the verbs with verbal prefixes meN- or ber-. There are 

8484 words with the meN- prefix and 3582 words with the ber- prefix. In the database, we also 

included the circumfixes meN-/–i, meN-/–kan, ber-/–kan and ber-/–an. To this database, listed in 

Table 2, we added information on the frequency of derived verbs, base words, base words frequency, 

base word category, MorphInd output, morphological variation, and also the variants of meN- 

allomorphs. All the data in MeBer Database were compiled computationally from the output of the 

MorphInd, and subsequently checked manually using the Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 

2012). We added a total of 322 verbs with meN- or ber- that were not recognized by the parser.  

 
Table 2: Example entries in the MeBer database 

 

ANALYSIS 

PeN- is more productive than pe-. Table 3 lists the comparison of tokens (frequency of occurrence in 

the corpus), types (distinct words), hapax legomena (words with frequency 1) and productivity (the 

number of hapax legomena divided by the number of tokens (V1/N) (Baayen, 2009)) for pe- and  

peN-. In our corpus, peN- has 498395 tokens, 2215 types and 588 hapax legomena, whereas pe- has 

81208 tokens, 192 types and 45 hapax legomena. The counts in the table are based on a type that 

distinguishes between forms of the noun with different inflections (e.g. pengajar ‘teacher’, 

pengajarnya ‘his/her teacher’ and pengajar-pengajar ‘teachers’ are counted as 3 types). From the 

number of tokens, types and hapax legomena, peN- is used more frequent than pe-, as well as it 

generates more new words as its input. It is also interesting to see that among peN- allomorphs, pe- is 

considered as the least productive prefix.  

 
Table 3: List of number for pe-, denoted in ‘Pe’, and peN- allomorphs’ tokens, types, and hapaxes 

 

Given the result that pe- is less productive than peN-, this raises the question of whether the less 

productivity of pe- might be because of the less productivity of its verbal base with ber-. Table 4 

shows the number of tokens, types and hapaxes for the verbal base with meN- and ber-. Apparently, 

verbs with meN- are more productive than verbs with ber- (2714704 tokens with meN- vs. 801052 

tokens with ber-, 5174 types with meN- vs. 2869 types with ber- and 996 hapax legomena with meN- 

vs. 760 hapax legomena with ber-). However, when comparing ber- with the allomorphs of meN-, our 

data shows that ber- is more productive than any of meN- allomorphs. From this examination, we 

indicate that the lack of productivity of pe- is not due to the lack of productivity of ber-.  
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Table 4: Counts of the verbal base of pe- and peN- in tokens, types, and hapaxes 

 

With regards to the previous description that pe- carries verbs with prefix ber- and peN- attaches to 

verbs with prefix meN-, we examined the counts of types and hapax legomena for pe- and the 

allomorphs of peN- as a function of the number of base verbs with ber- and allomorphs of meN-. 

Figure 2 illustrates that the rate at which base verbs give rise to derived nouns with peN- is the same 

for all allomorphs of meN-. Pe-, however, patterns as an outlier, both for type counts and for hapax 

legomena. According to this linear regression, we conclude that pe- is best understood as a formative 

in its own right.  

 
Figure 2: Counts of types for base verbs (horizontal axis) and counts of types and hapaxes for pe- and peN- 

(vertical axis); solid and dashed lines represent regression lines to the peN- allomorphs. 

Furthermore, we also took semantic roles of derived nouns with pe- and peN- into account. Table 5 

provides cross-tabulation of pe- and the allomorphs of peN- by their semantic roles: agents, causers, 

instruments, locations or patients. Both pe- and peN- create agents, patients, or instruments (Sneddon 

et al., 2010). However, our data indicate that there are some occasional formations with peN- that also 

realize causer (e.g. penyakit ‘disease’) and location (e.g. penghujung ‘the end’). From Table 5, we 

observe that the difference of pe- and peN- semantics roles lie on the counts of instruments and 

patients. PeN- is more productive for instruments, whereas pe- shows some productivity for patient 

nouns. From this productivity of creating instruments for peN- and patients for pe-, we give a further 

indication that pe- and peN- are not allomorphs.  

 
Table 5: Cross-tabulation of pe- and the allomorphs of peN- by semantic role, listed by the counts of types  

(left number) and hapaxes (right number). 

 

CONCLUSIONS 

In this paper, we addressed a question whether pe- and peN- might be allomorphs. With regards to 

their productivity, peN- is more productive than pe-. With regards to their semantics roles, peN- is 

productive for agents and instruments, whereas pe- is productive for agent nouns and to some extent 

for patient nouns. Furthermore, the productivity of the allomorphs of peN- mirrors the productivity of 
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the allomorphs of the base words with meN-, both for types and for hapax legomena. Pe-, however, 

does not participate in the proportionality. Given these findings, we conclude that pe- and peN- differ 

substantially in their productivity, both quantitatively and qualitatively.  
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ABSTRAK 

The focus of this paper is on adverbial verbs in Balinese. The result of the analysis showed that 

Balinese adverbial verbs can be classified into: manner adverbial verbs, temporal adverbial verbs, 

frequency adverbial verbs, and directional adverbial verbs. The base forms of the manner adverbial 

verb are adjectives, demonstratives, numerals, and classifiers.  The time adverbial verbs can be 

formed from time units indicating parts of the day. The base forms of the frequency adverbials can be 

the time units like day, week, month, and year for a quantifying frequency, whereas a complex base 

that indicates once, twice, three times in English are the base forms for a cardinal frequency. 

Proportional frequencies that can be distinguished into high, middle, and low frequency are formed 

from words indicating frequency such as sai ‘always, kapah ‘rarely’, etc. Syntactically, the adverbial 

verb form in Balinese can undergo morphological changes in accordance with the voice of the main 

verb that the adverbial verb modifies. Thus the adverbial verb can be in objective and agentive voice. 

Keywords:  adverbial verb, unmarked verb,  marked verb, objective voice, agentive voice 

 

INTRODUCTION 

The form-function distinction plays an important role in describing clause structures of every 

language. Syntactically, adverbials are both mobile and optional. The adverbial function covers 

notions such as place, time and manner and can be realized by different categories of word, phrase or 

clause. In English, for instance, time can be expressed by an adverb (She went home afterwards), a 

prepositional phrase (She went home after the meeting) or a clause (She went home after the meeting 

concluded). Balinese is unusual in that the adverbial function in the clause can be filled by verbs that 

modify the lexical verb. This is a descriptive typological study relevant to and significant for the 

understanding of the typology of adverbial verbs in Balinese as well as similar phenomena in some 

other Austronesian languages.  

 Balinese is an agglutinative language in which prefixes and suffixes serve to mark derivation 

and to mark voice on verbs. There are three voices: objective voice, agentive voice and passive voice. 

The following are examples of the objective and agentive voice. 

Objective voice 

(1) Nasi goreng beli cang.  
rice fry buy 1SG 

‘Fried rice I bought/ I bought fried rice’ 

Agentive voice 

(2) Cang meli nasi goreng. [N-beli] 
1SG buy rice fry 

‘I bought fried rice’ 

The objective voice is morphologically unmarked and the default option. The agentive voice 

is marked by a nasal prefix, which in this case results in the initial b- of beli being replaced by a 

homorganic m. 

 

RESEARCH METHOD 

The data sources in this study are short stories collections and narative texts from Balinese weekly 

newspaper, Bali Orti. Several data were also obtained by using elicitation technique. The collected 

data were classified according to the form of the adverbial verbs then the data were descriptively 

analysed. 
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SEMANTIC CLASSIFICATIONS OF ADVERBIAL VERBS 

It seems that there are different ways of classifying adverbials across languages. Before classifying 

Balinese adverbial verbs in Balinese, the semantic classifications of adverbial in English are 

introduced because the English adverbials have been intensively studied. Quirk et al. (1985:479) in 

their comprehensive grammar of English language distinguished seven main categories of semantic 

classifications for the adverbials in English. Those semantic classifications are space, time, process, 

respect, contingency, modality and degree. Each of these types is further sub-classified. Only the 

relevant semantic classifications are briefly described here. Those are the space, time and process 

semantic classifications. The following are examples adopted form Quirk, et.al. (1985: 481-482). 

Space 

(3) a. He lay on his bed (position) 

b. They drove westwards (direction) 

c. He walked (down the hill) to the shop (goal) 

Time 

(4) a. He was there last week (position) 

b. I will be staying here till next week (duration) 

c. Well, I like to go frequently…. (frequency) 

Process 

(5) a. The student was politely assessed by the teacher (manner) 

b. The student was carefully treated by the nurse (agent) medically (means) with a well-tried 

drug (instrument) 

Balinese adverbial verbs are classified into (1) manner adverbial verbs (as one of process 

types), (2) time adverbial verbs (as one of time types), (3) frequency adverbial verbs (as one of time 

types), and (4) directional adverbial verbs (as one of the space types). 

 

Manner adverbial verbs 

In many languages, manner adverbs are derivable from adjectives by means of a fairly productive 

process of derivational morphology.  For instance, in English, adverbs of manner can be formed from 

adjectives by using the derivational suffix-ly: cold/coldly, loud/loudly. 

(6) a. She spoke to him coldly. 
b. They began arguing loudly. 

The base of the manner adverbial verb in Balinese can be an adjective, a demonstrative, a 

numeral, or a classifier.  

a. Adjective base 

(7) Dék Joni  énggal-énggal  malaib  uli  ba duuran.  
Dék Joni quick-quick run  from above 

 ‘Dek Joni runs quickly from the above direction’ 

 (Ngurug Pasih, 2014: 36) 

(8) Ngénggalang Bapak guru-né pesu ka sisi.  
N-quick-ang father teacher-DEF come out to out 

 ‘The teacher came out quickly’ 

 (Ngurug Pasih, 2014: 31) 

b. Demonstrative base 

The following are examples of manner adverbial demonstrative verbs. 

(9) Keneang mungkus nasi-ne! 
do like this N-wrap rice-DEF 

 ‘Wrap the rice like this.’ 

(10) Sapunikiang tiang ngodot be 
do like this 1SG N-cut meat 

 ‘I cut the meat like this’ 
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c. Numeral base 

 The following are some examples. 

(11) Besikang ngaba pamineh 
one-ang bring thought 

 ‘Unite your thought’ 

(12) Naduanin ia nyemak gae 
N-two-in 3SG take work 

 ‘She/he has two jobs’ 
 

Time adverbial verbs 

 The following are examples of time adverbial verb. 

(13) Sampun nyansan  ngwengiang     ipun  rauh.  
already  getting     N-night-ang     3SG    come 

 ‘He has come later at the night.’ 

 (Bali Orti, 22 November 2015: 17) 

(14) Nglemahang     ia       majalan   ka carik 
N-daytime-ang  3SG   walk        to    rice field 

 ‘He walked to the rice field later at the day time’ 
 

Frequency adverbial verbs 

Pan (2010) proposed that the notion of frequency can be divided into three classifications. Those are a 

quantifying frequency, a cardinal frequency, and a proportional frequency. The proportional 

frequency can be classified into high frequency, medial frequency, and low frequency. Each of these 

classifications will be explained below. 

a. Quantifying Frequency  

The following are some examples. 

(15) Ia nglemeng ngayah dadi pragina arja. 
3SG N-day N-serve become dancer arja 

 ‘He serves as an Arja dancer every day.’ 

       (Ngurug Pasih, 2014: 2) 

(16) Kadén Gek Yani  ané  suba  ngaminggu  mulih.  
QUEST Gek Yani REL already N-week go home 

‘Gek Yani goes home every week, doesn’t she?’ 

 (Bali Orti, 9 June 2013: 7) 

b. Cardinal Frequency 

 This is shown in the following examples. 

(17) a. Suba ping pendo-ang cang ngango  tali-ne 
 Already twice-ang 1SG N-use rope-DEF 

 ‘I have used the rope twice’ 

b. * Suba ming pendo-ang cang ngango tali-ne 
 Already N-twice-ang 1SG N-use rope-DEF 

 ‘I have used the rope twice’ 

 

c. Proportional Frequency (High, Medial, Low) 

The following are examples of  Proportional Frequency 

(18) a. Ia kapah teka mai 
 3SG rarely come here 

 ‘S/he rarely comes here.’ 

b. Kapahang  teka mai! 
 Rare-ang come here 

 ‘Come here rarely’ 
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c. Ia ngapahang teka  mai   
 3SG N-rare-ang come here 

 ‘S/he rarely comes here.’ 

    (lit. S/he ‘become rare’ comes here’) 

 

Directional adverbial verbs 

This verbalized adverb is clearly modifying the head predicate.  Consider the following sentences: 

(19) Murid-muride  ngajanang majalan   
student-PL-DEF northwards walk 

 ‘The students walk northwards.’ 

In this particular example, the motion verb majalan is combined with the verbalized direction 

adverb, ngajanang.  This clause may be expressed in two different ways in Balinese. 

(20) Murid-murid-e          ngajanang 
student-Pl-DEF northwards 

 ‘The students are going north.’ 

(21) Ia       ngelodang negakin   sepeda 
3SG southwards N-sit on              bike 

 ‘She went southwards riding a bike.’  

 

CONCLUSION 

Balinese shows productive ways of forming adverbial verbs using the –ang and –in suffixes form 

different word classes. The adverbial verbs found in Balinese are manner, time, frequency and 

directional adverbial verb. The manner adverbial verbs can be derived from an adjective base, 

demonstrative base, numeral base or classifier base. For the time adverbial verb, the base form can be 

the time unit such as day, week, month, or year. This kind of adverbial verb only occurs in an agentive 

voice verb form. For the frequency adverbial verb, the compound expressions that show cardinal 

frequency can be verbalized to form a frequency time adverbial verb. An adverb that indicates 

frequency like  the word often in English can also be verbalized. Words that indicate direction can be 

verbalized in Balinese to form a directional adverbial verb. The unmarked position of the adverbial 

verb is between the subject and the predicate (the main verb). The fronted and the final positions are 

marked positions.  The adverbial verb can be in an objective verb form as well as in an agentive verb 

form. 
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ABSTRAK 

Dalam makalah ini dibahas tentang keragaman wujud bahasa Indonesia di berbagai wilayah di 

Indonesia sebagai akibat pengaruh berbagai faktor yang ada di luar bahasa. Diskusi  ini akan 

membahas tentang keragaman bahasa Indonesia dalam aspek bentuk, fungsi dan nilai. Untuk 

menjelaskan tentang keragaman bentuk bahasa Indonesia digunakan pendekatan struktural, 

keragaman fungsi digunakan pendekatan pragmatik dan keragaman nilai digunakan pendekatan 

sosiolinguistik. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap munculnya variasi bahasa diantaranya adalah faktor lokasi, faktor sosial penuturannya dan 

sistem budaya yang berlaku di daerah di mana bahasa Indonesia di pakai. Kenyataan ini menyadarkan 

kita bahwa bahasa Indonesia itu bukan sebuah sistem yang monolit, melainkan suatu fenomena  sosial 

yang secara intrinsik mengandung variasi-variasi, sebagai cermin kepelbagaian hakikat manusia dan 

kelompok manusia penuturnya. Konsekuensi langsung dari  kesadaran itu ialah timbulnya pencerahan 

bahwa dalam bahasa Indonesia ada variasi standar dan ada variasi bukan standar.  

Kata kunci: Bahasa Indonesia, variasi, geografis, social, budaya 

PENDAHULUAN 
Bahasa adalah salah satu alat pemersatu kelompok, apakah itu kelompok kecil atau kelompok besar 

seperti kelompok bangsa. Dalam kelompok bangsa, fungsi pemersatu bahasa itu sudah disadari oleh 

bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan dicapai. Sebelum kemerdekaan,  para tokoh perjuangan 

Indonesia telah mencanagkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pencanangan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan  diharapkan dapat membangun rasa persatuan guna mencapai 

kemerdekaan. Di saat bahasa Indonesia dicanangkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah 

Pemuda 1928, bahasa Indonesia hanya baru ada secara politis, tetapi secara budaya belum terwujud. 

Bahasa Indonesia yang berakar pada bahasa Melayu itu dijadikan bahasa persatuan berfungsi sebagai 

bahasa resmi dan bahasa nasional. Di masa kemerdekaan, bahasa persatuan dibutuhkan  untuk 

membangun integrasi nasional dan harmoni sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. 

Sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia 

diberbagai wilayah di Indonesia berkembang dengan warna dan corak yang berbeda-beda. Perbedaan 

itu dapat dilihat dalam hal bentuk, dan fungsi. Keragaman itu timbul akibat berbagai faktor yang ada 

di luar bahasa. Faktor yang berpengaruh terhadap munculnya variasi bahasa diantaranya adalah, 

faktor lokasi dan status sosial penuturannya.  

Dalam linguistik, perbedaan bentuk selalu dipandang bermotivasi perbedaan makna. Kalau 

tidak demikian, untuk apa penutur menggunakan bentuk yang berbeda. Lebih  luas hal ini berkaitan 

dengan tujuan atau maksud bertutur atau berbahasa. Pandangan inilah yang menjadi dasar penerapan 

teori fungsi terhadap kajian bahasa (Kridalaksana 2002: 75). Tokoh ini juga menekankan bahwa 

keragaman bentuk dan fungsi tuturan bahasa Indonesia memperlihatkan adanya hubungan antara 

bahasa dengan fenomena diluarnya khususnya penuturnya dan pranata-pranata budaya yang terikat 

pada bahasa. Hal ini menyadarkan orang bahwa bahasa Indonesia itu bukan sebuah sistem yang 

monolit, melainkan suatu fenomena sosial yang secara intrinsik mengandung variasi-variasi, sebagai 

cermin kepelbagaian hakikat manusia dan kelompok manusia penuturnya. Konsekuensi lansung dari  

kesadaran itu ialah timbulnya pencerahan bahwa dalam bahasa Indonesia ada variasi standar dan ada 

variasi bukan standar.  

Pemakaian bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional yang biasa disebut dengan 

komponen tutur. Gumperz dan Hymes (1972) dan  Wardaugh (1986) merumuskan komponen tutur itu 

dalam sebuah singkatan SPEAKING. SPEAKING merupakan singkatan dari setting, participant, end, 

act of sequence, keys, instrumentalities, norms dan genres “tempat, peserta tutur, urutan tutur, cara, 
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media, norma yang berlaku, dan genre”. Faktor-faktor tersebut di atas disebut faktor sisiolinguistik 

yang ikut menentukan variasi bahasa yang akan dipilih oleh penutur. Kajian bahasa yang 

memperhitungkan faktor sosiolinguistik itu masuk dalam ranah kajian pragmatik. 

PEMBAHASAN 
Bahasa itu seperti mata uang, punya dua sisi yaitu sisi bentuk dan fungsi. Keragaman bahasa dapat 

dilihat pada kedua sisi itu. Sama dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia juga bervariasi dalam hal 

bentuk dan fungsi.  

KERAGAMAN BENTUK  

Untuk menyatakan suatu tindak ujar ditemukan berbagai macam bentuk tuturan. Untuk menyuruh 

seseorang melakukan sesuatu (tindak direktif) misalnya dapat  dinyatakan dengan kalimat perintah, 

kalimat tanya, dan kalimat berita.  Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut (1) ini. 

(a) Pindahkan meja itu kepinggir!  

(b) Tolong pindahkan meja itu ke pinggir!  

(c) Bagaimana kalau meja itu dipindahkan saja ke pinggir?  

(d) Meja itu bisa dipindahkan ke pinggir ngak?  

(e) Meja itu baikknya diletakkan dipinggir saja. 

Penggunaan masing-masing bentuk  tuturan itu sangat tergantung pada konteks pertuturan. 

Tuturan (1a) biasanya dituturkan oleh seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Kalimat seperti 

(1a) ini biasanya disebut dengan kalimat perintah. Perintahnya adalah perintah lansung, karena 

dinyatakan dengan kalimat perintah. Tuturan bentuk (1b) juga termasuk kalimat perintah, tetapi 

dianggap lebih sopan dari bentuk (1a) karena diawali dengan kata tolong. Perintah yang disampaikan 

dalam bentuk tanya (1c dan 1d)  memberi peluang kepada lawan tutur untuk mempertimbangkan 

apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal yang disuruhkan. Perintah yang disampaikan  

dalam bentuk kalimat berita biasanya dianggap lebih tidak tegas. 

  Orang orang yang berasal dari wilayah yang berbeda di Indonesia akan menggunakan bentuk-

bentuk yang berbeda dalam menyatakan hal yang sama.  Hal itu dapat dilihat pada contoh (2) berikut 

ini. 
(a) Ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini.  
(b) Cuma(n) ini yang dapat saya sampaikan hari ini.  
(c) Iki wae yang dapat saya sampaikan hari  ini.  
(d) Hanya ini yang dapat saya samapaikan pada hari ini. 

Pada keempat kalimat diatas terdapat partikel ‘pembatas’ saja, cuma, hanya yang berarti 

melulu, tiada lain, tidak ada yang lain. Kalimat bahasa Indonesia yang mengandung partikel pengecil 

itu dituturkan oleh orang Indonesia yang berasal dari latar bahasa pertama yang berbeda. Tuturan BI 

(2a) biasanya diujarkan oleh orang yang berasal dari Padang atau Sumatra Barat, ( 2b) orang dari 

Jakarta, (2c) orang dari Jawa dan bentuk (2d) orang dari mana saja. Orang Padang menerjemahan  

partikel sajo yang ada dalam BM menjadi saja dalam  kalimat BInya. Hal ini dilakukan berdasarkan 

analogi dari adanya keteraturan perpadanan bunyi /o/  di akhir kata bahasa Minang yang biasanya 

berpadanan dengan bunyi /a/ dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Minang kalimat diatas 

bentuknya adalah iko sajo nan dapak ambo sampaian ari ko nyoh. Penerjemahan  kata sajo menjadi 

saja tidak pada semua jenis kalimat dapat diterapkan karena partikel sajo yang ada dalam bahasa 

Minang  dan partikel saja yang ada dalam bahasa Indonesia mempunyai perbedaan jenis makna  dan 

distribusi.  

Keragaman bentuk yang digunakan dalam bertutur oleh seseorang juga dapat ditimbulkan 

oleh faktor faktor sosial pertuturan, apakah itu berkaitan dengan waktu, tempat, partisipan, seting. 

Sebagai contoh, untuk menanyakan  tentang jadwal ditemukan beberapa tuturan yang dapat dianggap 

sebagai tuturan bahasa Indonesia. Konteks tuturannya adalah di kantor administrasi Pascasarjana 

UGM. Pertuturan berlangsung antara staff administrasi dengan mahasiswa Pascasarjana  Program 

Ilmu-ilmu Budaya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menanyakan hal yang 

berhubungan dengan jadwal setidaknya dari segi struktur ditemukan lima macam bentuk. Hal itu 

dapat dilihat pada contoh (3) berikut ini:  
(a) Jadwal sudah keluar? 

(b) Jadwal sudah keluar Mas?  
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(c) Apa(kah) jadwal sudah keluar Mas?  

(d) Pak/Mas jadwalnya sudah keluar atau belum?  

(e) Maaf Mas mengganggu, saya mau tanya, apa jadwalnya sudah keluar? 

Tuturan bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh para penutur bahasa Indonesia yang pada 

dasarnya adalah masyarakat multilingual menghasilkan variasi bahasa karena adanya kontak 

antarbudaya. Menurut Oktavianus (2006:118) kata-kata yang digunakan dalam tuturan memiliki 

makna yang berlapis yang mengacu ke objek, peristiwa, dan hal-hal yang bersifat simbolik metaforik. 

Menurut tokoh ini, model-model budaya dan makna budaya membentuk suatu worldview yang unik 

yang dimiliki oleh setiap penutur bahasa. Worldview merupakan struktur cara pandang setiap orang 

yang merupakan sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan (Liliweri 2009:12). 

Pemilihan dan penggunaan bentuk ujaran oleh seseorang menggambarkan model-model budaya yang 

dipahami dan yang diacunya. Kalau dikaitkan dengan aspek kesopanan tentulah masing-masing orang 

yang asal budayanya berbeda itu punya ukuran yang berbeda dalam menyatakan bentuk yang pantas 

dan sopan. Kramsch (1998:6) mengatakan bahwa people who identify themselves as members of a 

social group (family, neighborhood, professional or ethnic affiliation, nation) acquire common ways 

of viewing the world through their interactions with other members of the group use language.    

Kalimat tanya itu secara pragmatik berisi permintaan kepada orang yang ditanya untuk 

memberitahu jadwal perkuliahan. Kalimat tanya bentuk (3a) biasanya dianggap tidak sopan karena 

pertanyaan itu tidak beralamat. Orang yang menuturkan pertanyaan seperti ini mengangggap orang 

yang ditanyainya  hanya sebagai pelayan dan seharusnya memberikan informasi yang dibutuhkannya. 

Hubungan antara penanya dangan petanya rengggang atau tidak saling kenal. Dengan menambahkan 

kata sapaan, kalimat tanya (3b, 3c dan 3d) berisi permintaan menjadi beralamat dan tuturan itu 

menjadi sopan. Dengan menambahkan hantaran yang menyatakan penanya hendak mengganggu 

petanya, bentuk (3e) dianggap lebih sopan dari bentuk bentuk yang lainya. Apapun bentuknya, tidak 

bisa dipungkiri bahwa kelima bentuk tuturan di atas itu (3) adalah tuturan bahasa Indonesia yang 

digunakan oleh orang Indonesia. Hanya saja orang yang terbiasa menggunakan masing-masing bentuk 

itu berbeda pastinya. Atau, bisa jadi semua bentuk itu digunakan oleh seseorang tetapi dalam situasi 

tutur yang berbeda.  

KERAGAMAN FUNGSI 
Sebuah konstruksi dapat digunakan untuk menyatakan berbagai hal. Kalimat tanya bahasa Indonesia 

misalnya dapat digunakan untuk menyatakan empat macam tindak ujar yaitu fungsi representatif, 

direktif, komisif, dan ekspresif. Salah satu fungsi representatif kalimat tanya untuk beramah tamah 

(fungsi fatis) yaitunya digunakan untuk menyapa. Selain itu, kalimat tanya bahasa Indonesia juga 

dapat difungsikan untuk menyatakan keheranan, menyatakan simpati (bersimpati), menyatakan 

marah, memohon sesuatu dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh tuturan tanya yang  

penggunaannya bukan untuk bertanya. 

(4) (a) Berangkat Buk?  

      (b) Duduk Buk?  

      (c) Kemana Buk?  

Tuturan tanya kelompok (4) dituturkan sesungguhnya bukan untuk meminta informasi 

tentang sesuatu tetapi digunakan hanya untuk menyatakan keramahtamahan, yaitu untuk menyapa 

seseorang. Di Jakarta orang yang dilewati biasanya yang menyapa orang yang lewat. Sebaliknya., 

kalau di Padang orang yang lewatlah yang menyapa orang yang dilewati. Kalimat Tanya (4a) jika 

dituturkan oleh tukang ojek, sopir angkot atau kusir bendi berfungsi untuk mengajak calon 

penumpang naik ojek, angkot, atau bendinya. Sama dengan yang lainnya, pertanyaan (4b dan 4c) 

dituturkan hanya untuk menyapa, bukan untuk mengetahui darimana, dan kemanannya orang yang 

ditanyai. Pertanyaan seperti ini sering dipermasalahkan orang asing, karena mereka menganggap 

penanya usil, mau tau saja urusan orang. Kalimat tanya dapat difungsikan untuk menyatakan tindak 

direktif dengan berbagai sub fungsinya. Kalimat kalimat (5) berikut ini adalah contohnya. 

(a) Jam berapa ini?  

(b) Ini sudah jam berapa ini? 
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Kalimat tanya  (5a atau 5b) ini biasanya dituturkan untuk menanyakan waktu saat O1 tidak 

sedang melihat jam sebagai penunjuk waktu. Akan tetapi jika pertanyaan itu dituturkan diujarkan 

untuk fungsi direktif. 

Kalimat tanya itu bila dituturkan oleh orang yang berbeda dan dengan situasi yang berbeda 

akan mempunyai fungsi yang berbeda. Dari tuturan tanya (5) di atas itu setidaknya ada lima fungsi 

pertuturan yaitu, untuk menyatakan peringatan, mengusir, menyuruh bersegera, menanyakan alasan 

keterlambatan, dan marah kepada seseorang karena sudah sangat terlambat datang. Kalimat tanya 

yang menanyakan jam itu berfungsi untuk mengingatkan apabila diujarkan oleh seorang ibu yang 

ditujukan kepada anaknya yang masih tidur atau sedang melakukana kegiatan yang lain yang mana 

pada waktu itu anak itu sudah harus melakukan kegiatan yang lainnya. Jika tuturan tanya seperti itu 

diujarkan oleh seorang suami kepada istrinya yang masih berdandan, itu berarti kalimat tanya 

dituturkan untuk fungsi menyuruh agar sang istri bersegera berdandan untuk dapat segera berangkat. 

Jika kalimat tanya itu dituturkan oleh seorang orang tua yang anaknya diapeli oleh pacarnya di mana 

pacar anaknya itu masih berada di rumah saat jam tamu sudah berakhir, maka kalimat tanya seperti itu 

dituturkan untuk menyatakan pengusiran atau menyuruh pulang pacar anaknya. Kalau ujaran tanya 

seperti itu dituturkan oleh seorang dosen atau guru kepada seorang mahasiswa yang terlambat masuk 

kelas, maka tuturan itu biasanya direspon dengan menyebut alasan keterlambatan dari mahasiswa itu. 

Dalam konteks tutur yang demikian itu tuturan tanya berfungsi untuk menanyakan alasan 

keterlambatan mahasiswa. Bagi dosen yang disiplin ujaran seperti itu difungsikan untuk menyatakan 

perintah keluar dari kelas kepada mahasiswa yang terlambat itu. Kalau tuturan yang sama ini 

diujarkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang pulang sudah sangat larut malam, maka tuturan ini 

berfungsi menyatakan marah kepada anaknya karena sudah sangat terlambat pulang. 

Selain disebabkan faktor geografis dan faktor fungsi, Keragaman Bahasa Indonesia juga 

timbul akibat keragaman sosial penuturnya. Dalam masyarakat, seorang tidak lagi dipandang sebagai 

individu yang terlepas dari yang lainnya. Ia merupakan bagian dari kelompoknya. Oleh karena itu, 

perilaku berbahasa seseorang tidak lagi dipandang sebagai gejala individu, tetapi lebih dipandang 

sebagai gejala sosial, utamanya selalu dikaitkan dengan aktivitas individu itu dalam masyarakat. 

Keragaman kelompok masyrakat dalam berbagai aspek sosial, apakah itu berdasarkan umur, jenis 

kelamin termasuk bidang pekerjaan yang digeluti seseorang atau sekelompok orang juga dapat 

menimbulkan variasi bahasa.   

Bahasa Indonesia kelompok remaja berbeda dengan bahasa Indonesi kelompok anak anak dan 

orang dewasa. Bahasa Indonesi orang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan orang yang tidak  

berpendidikan tinggi. Bahasa Indonesianya kelompok dai berbeda dengan bahasa Indoinesi  para guru 

atau pegawai. Perbedaan itu dapat dilihat dari perbedaan kosa kata yang dipakai untuk 

mengungkapkan hal yang sama.  

Kelompok yang disebutkan di atas adalah kelompok masyarakat yang formal atau kelompok 

masyarakat yang dikenal oleh umum. Kelompok yang unik atau kelompok eklusif seperti pelacur, 

kaum gay dan narapidana juga kreatif membentuk ragam bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia 

mereka  juga dapat disebut unik yang dalam istilah sosiolinguistik disebut dengan slang, jargon,  atau 

register.  

PENUTUP 
Di berbagai daerah di Indonesia, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dengan corak yang 

berbeda. Hal itu tidaklah bertentangan dengan idiologi kebangsaan yaitu Pancasila utamanya sila ke 

tiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Persatuan yang akan dibangun harus atas dasar pengakuan 

adanya keragaman dalam berbagai hal termasuk bahasa, seperti yang dinyatakan dalam slogan 

“Bhineka Tunggal Ika”. Keberagaman perkembangan bahasa Indonesia di berbagai daerah perlu 

dipandang sebagai kekayaan khasanah bahasa dan budaya Indonesia.  

Keberadaan variasi bahasa bukan sekedar refleksi sifat bahasa yang fleksibel dalam aspek 

gramatikal, tetapi hal itu juga diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang ada di luar bahasa sebagai 

cerminan dari keheterogenan budaya di Indonesia. Di Indonesia, dengan kompleksitas pluralism yang 

tinggi,  komunikasi antaretnis memang telah berhasil dilakukan secara baik dengan bahasa Indonesia 

selaku lingua franca. 

Penelitian  untuk memetakan corak dan arah perkembangan bahasa Indonesia di berbagai 

wilayah di Indonesia perlu selalu dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
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pertimbangan dalam merumuskan dan menyusun bahan ajar bahasa Indonesia yang berwawasan 

sosiolinguistik guna membangun dan memelihara integrasi dan harmoni bangsa dalam kerangka 

NKRI. Persatuan dalam bidang bahasa yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda baru ada secara 

politis tetapi belum ada secara budaya.  

Nasionalisme harus dibangun atas dasar adanya kesadaran bahwa bahasa Indonesia itu 

beragam. Sikap positif terhadap bahasa harus dapat diperlihatkan dari perilaku berbahasa yang 

menggunakan suatu bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. (bahasa daerah, Indonesia dan asing). 

Mempelajari dengan sungguh sungguh masing-masing bahasa. Kurikulum pengajaran bahasa 

Indonesia perlu diarahkan untuk mengembangkan kompetensi linguistik dan kompetensi komunikasi 

peserta didik yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skill) dalam kerangka NKRI dengan 

memperhatikan potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan 

dunia kerja, perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dinamika perkembangan 

global.  
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ABSTRAK 

Kosakata baru muncul seiring berkembangnya bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan dan tulisan 

bagi masyarakat penuturnya. Munculnya kosakata asing seperti e-mail, selfy, online, website, gadget, 

dan banyak istilah lainnya, telah akrab digunakan oleh pengguna bahasa Indonesia seiring dengan 

derasnya arus globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi. Oleh ahli bahasa Indonesia, istilah-

istilah asing tersebut di “Indonesiakan” melalui proses penyerapan menjadi kosakata Indonesia, 

seperti e-mail menjadi  ‘surel’, selfy menjadi ‘swafoto’, online menjadi ‘daring’, website menjadi 

‘laman’, dan gadget menjadi ‘gawai’. Dalam implementasinya tidak semua kosakata baru bahasa 

Indonesia hasil serapan tersebut digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Penelitian ini 

mengungkapkan sejauh mana kosakata baru bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing melalui 

proses penyerapan - baik adopsi, adaptasi, penerjemahan, maupun kreasi - berterima dan bermanfaat 

bagi kalangan masyarakat pengguna bahasa Indonesia kelompok pendidik (guru dan dosen), dan 

peserta didik (siswa SMA dan mahasiswa). Responden penelitian ini adalah 120 orang yang diambil 

secara acak, masing-masing 30 orang, dari 4 kelompok pengguna bahasa seperti disebutkan di atas. 

Data yang diperoleh melalui angket dan wawancara, dianalisis secara deskriptif dan dihitung 

frekuensi dan persentase jawabannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

pendidik dan peserta didik belum memanfaatkan kosakata baru bahasa Indonesia yang dibentuk 

melalui penyerapan dari bahasa asing. Untuk itu perlu diketahui penyebabnya dan bagaimana upaya 

agar kosakata yang sudah dibentuk sesuai dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia tersebut 

dapat berterima dan dimanfaatkan oleh penutur bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan maupun 

tulisan. 

Kata Kunci: kosakata, serapan bahasa asing, keberterimaan, kebermanfaatan, bahasa Indonesia 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa berkembang untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi penuturnya. Ketidakcukupan 

kosakata dalam mengungkapkan suatu ide dipenuhi dengan memanfaatkan khasanah kosakata yang 

dimiliki penuturnya, yang kadangkala harus menggunakan istilah di luar bahasa yang dia gunakan 

untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, penyerapan kosakata asing menjadi pilihan utama bila tidak 

ditemukan kosakata yang sesuai untuk mengungkapkan ide dalam bahasanya sendiri (Darheni, 2009; 

Greavu, 2013; Marmiene, 2015). Namun, terlalu banyak menggunakan istilah asing tentu juga tidak 

begitu nyaman bagi penutur suatu bahasa. Itulah sebabnya ada upaya untuk melakukan adaptasi 

terhadap kosakata asing menjadi kosakata yang lebih ‘membumi’ bagi penutur suatu bahasa. 

Dalam politik bahasa Indonesia, mengindonesiakan kosakata asing merupakan suatu 

kebutuhan agar bahasa Indonesia lebih kaya dan menjadi bahasa yang komplit untuk digunakan 

sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, baik untuk bahasa tulis maupun bahasa 

lisan, komunikasi formal maupun komunikasi informal. Badan Bahasa menindaklanjuti kebutuhan ini 

dengan mencari padanan kata kosakata asing ini dalam bahasa Indonesia (Sugono, 2009). 

Pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang disempurnakan (Pusat Bahasa, 2004), Pedoman Pembentukan Istilah pada lampiran II 

Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2007), Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan 

Asing (Sugono, 2009), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Kemdikbud, 2016). Keempat 

buku ini menjelaskan bagaiman cara pembentukan kata dan cara mengindonesiakan istilah asing. 

Secara umum ada dua jenis pembentukan kata, yaitu ubah bentuk dan penyerapan (Pusat Bahasa, 

2007; Sugono, 2009; Zaim, 2015). Ubah bentuk adalah proses pembentukan kata baru melalui proses 

afiksasi terhadap kosakata yang ada, sedangkan penyerapan merupakan proses pembentukan kata baru 

melalui peminjaman kosakata dari bahasa lain (bahasa daerah/bahasa asing). Peminjaman bahasa 
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asing dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penyerapan langsung (adopsi), penyerapan dengan 

penyesuaian (adaptasi), dan penerjemahan (Sugono, 2009; Rosa & Zaim, 2014; Zaim, 2015, Putra, 

Suryanto, & Mulyono, 2015). Dalam proses penyerapan, terjadi penyesuaian ucapan, ejaan, dan 

tulisan dengan aturan tatabahasa bahasa Indonesia. Gapuz (1997) menyatakan penyerapan dengan 

penyesuaian ini sebagai loanblends (ambil dan ubah) dan semantic borrowing (peminjaman makna) 

Penelitian tentang kata serapan dalam bahasa Indonesia telah banyak dilakukan oleh pakar 

bahasa di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang dilakukan menyangkut dengan proses penyerapan 

bahasa asing ke bahasa Indonesia pada berbagai media masa seperti yang dilakukan oleh Imran 

(2005), Darheni (2009), Fauzi (2014), Juanda (2014), Putra, Suryanto, dan Mulyono, (2015), dan 

Sengkey (2016). Penelitian lain terkait dengan penyerapan kata asing pada karya sastra, yang 

dilakukan oleh Silva (2012). Penelitian tentang keberterimaan kosakata baru bahasa Indonesia oleh 

penutur Indonesia telah pula dilakukan oleh Gunarwan (1995), Mustakim (1997), dan Sutejo, 

Mustakim, dan Suladi. (2000). Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini menginvestigasi 

bagaimana keberterimaan dan kebermanfaatan kosakata serapan bahasa asing yang telah dibuat oleh 

Badan Bahasa oleh kalangan peserta didik (siswa SMA dan mahasiswa) dan pendidik (guru dan 

dosen) di Sumatera Barat, Riau dan Jambi. 

Gunarwan (1995) dalam penelitiannya tentang “Degrees of Acceptance of Newly Coined 

Words in Corpus Planning of Indonesian Language” mengungkapkan bahwa dari 20 kata baru yang 

ditanyakan kepada responden, hanya 15% (3 kata) yang diketahui seluruh responden, dan hanya 10% 

(2 kata) yang digunakan oleh responden. Penelitian Mustakim (1997) tentang “Sikap Bahasa 

Kalangan Perguruan Tinggi di Jakarta terhadap Kata-Kata Baru dalam Bahasa Indonesia” 

menunjukkan bahwa kalangan perguruan tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kosakata 

baru bahasa Indonesia, dan menyatakan 55% kosakata baru berterima. Kedua penelitian ini terkait 

dengan pembentukan kata bahasa Indonesia secara umum, belum ada penelitian yang secara khusus 

mengkaji keberterimaan kata serapan asing ke dalam bahasa Indonesia.  

Penelitian ini akan mengungkapkan (1) Bagaimana keberterimaan penutur bahasa Indonesia 

terhadap kata serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesa, dan (2) Bagaimana 

kebermanfaatan kosakata serapan dari bahasa asing tersebut dalam komunikasi bahasa Indonesia.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan penggunaan kosakata 

serapan bahasa asing pada masyarakat penutur bahasa Indonesia dari sisi keberterimaan dan 

kebermanfaatannya. Responden penelitian ini adalah 120 orang pengguna bahasa di lingkungan 

pendidikan di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, yaitu 30 orang siswa SMA, 30 orang mahasiswa, 30 

orang guru dan 30 orang dosen. Data diperoleh dengan menggunakan angket berisi 20 kosakata asing 

dan 20 kosa kata serapan bahasa Indonesianya yang diambil dari laman Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa pada Pojok Bahasa. Data juga diperoleh dengan wawancara terstruktur terhadap 

responden yang dipilih secara acak untuk mendalami keberterimaan dan kebermanfaatan kosakata 

dimaksud. Data yang diperoleh dianalisis keberterimaannya dengan mengamati jawaban responden 

terhadap kosakata asing dan kosakata serapan yang diberikan. Kebermanfaatannya dilihat dari 

keseringan penggunaan kosakata tersebut dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. 

 

ANALISA 

Keberterimaan adalah sejauh mana kosakata serapan dapat diterima sebagai kosakata bahasa 

Indonesia. Kebermanfaatan adalah sejauh mana kosakata itu dimanfaatkan dalam komunikasi lisan 

maupun tulisan dalam bahasa Indonesia. Ada 20 kosakata asing yang telah diserap ke dalam Bahasa 

Indonesia oleh Badan Bahasa, yaitu baby sitter, bar code, blogger, browser, cache memory, contact 

person, copy paste, e-KTP, email, gadget, microphone, mouse, netizen, offline, online, power bank, 

preview, selfy, server, dan website. Padanan kosakata asing tersebut dibentuk melalui proses 

penerjemahan seperti pada kata bar code = kode batang, power bank = bank daya, cache memory = 

memori tembolok, copy paste = salin rekat, blogger = narablog, netizen = warga net, preview = 

pratayang dan contact person = narahubung. Disamping melalui penerjemahan, pemadanan kata juga 

dilakukan melalui peminjaman makna, seperti baby sitter = pramusiwi, browser = peramban, mouse = 

tetikus, gadget = gawai, selfy = swafoto, website = laman, e-mail = surel, online = daring, offline = 
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luring, dan microphone = pelantang. Pemadanan kata juga dilakukan melalui adopsi dan adaptasi 

seperti e-KTP =  KTP-el. Analisa dan temuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 

Keberterimaan kosakata serapan dari bahasa asing 

Keberterimaan kosakata serapan dari bahasa asing bervariasi antara satu kelompok responden dengan 

kelompok responden lainnya. Ada empat kelompok responden pada penelitian ini, yaitu siswa SMA, 

mahasiswa, guru, dan dosen. Sebelum diuji keberterimaan kosakata asing dan kata serapannya dalam 

bahasa Indonesia menurut responden, peneliti meminta responden untuk mengenal 20 kosakata asing 

dengan meminta responden menulis padanan kosakata asing tersebut dalam Bahasa Indonesia. Setelah 

itu barulah responden diminta menilai mana yang lebih berterima, apakah kosakata asing atau 

kosakata serapannya dalam bahasa Indonesia.   
 

Padanan kosakata serapan dari bahasa asing menurut responden 

Padanan kosakata asing adalah kata serapan yang digunakan dalam bahasa Indonesia terhadap 

peminjaman kosakata asing. Ketika responden diminta untuk mencari padanan kosakata asing dalam 

bahasa Indonesia, 73% responden menerjemahkannya, misalnya baby sitter diterjemahkan menjadi 

‘pengasuh bayi’, dan e-mail diterjemahkan menjadi ‘surat elektronik’. 13% responden melakukan 

adopsi dengan ‘ubah bunyi’ terhadap kosakata asing tersebut, misalnya microphone diubah-bunyi 

menjadi ‘mikrofon’, dan copy paste diubah bunyi menjadi ‘kopi paste’. 9% responden lainnya 

menyatakan tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, sehingga harus mengadopsi bahasa 

asing itu apa adanya, misalnya online = online dan browser = browser. Hanya 4% responden yang 

dapat mengemukakan padanannya sesuai dengan padanan yang disarankan oleh Badan Bahasa, 

misalnya  netizen menjadi ‘warga net’, dan contact person menjadi ‘narahubung’. Pemadanan kata 

yang dilakukan oleh responden sejalan dengan konsep penyerapan yang dikemukakan oleh Pusat 

Bahasa (2007), Sugono (2009) dan Zaim (2015). Jadi, dapat dinyatakan bahwa 20 kosakata asing 

yang diajukan dalam daftar kosakata yang akan diuji keberterimaan dan kebermanfaatannya, sudah 

dikenal oleh semua responden.   
 

Keberterimaan serapan kosakata asing 

Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika dilakukan uji keberterimaan responden terhadap kosakata 

asing dan serapannya. Pertama, memilih menggunakan kosakata asing dari pada kosakata serapan, 

atau memilih menggunakan kosakata serapan daripada kosakata asing. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa kosakata asing lebih berterima dibandingkan dengan kosakata serapannya oleh 

responden. Lihatlah tabel 1 berikut ini.  
 

Tabel 1: Keberterimaan kosakata asing atau serapannya dalam bahasa Indonesia menurut responden 

 

No 

 

Responden 

Keberterimaan kosakata asing atau serapannya 

Ya Tidak 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Siswa SMA 26 86% 4 14% 

2 Mahasiswa 25 83% 5 17% 

3 Guru 21 70% 9 30% 

4 Dosen 18 60% 12 40% 

 Total 90 75% 30 25% 
 

Keberterimaan kosakata asing bagi penutur Bahasa Indonesia cukup tinggi, yaitu 75% dari jumlah 

responden. Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden menyatakan memilih kosakata asing 

karena kosakata tersebut telah terlebih dahulu mereka kenal dibandingkan dengan kosakata serapan 

Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa dan telah biasa mereka gunakan dalam 

komunikasi sehari-hari. Hal ini bisa dipahami karena kosakata asing itu sudah lebih familiar 

dibandingkan dengan kosakata serapan Bahasa Indonesia yang telah dibakukan oleh Badan Bahasa. 

Misalnya, kata e-mail lebih familiar dan sering digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan kata 

‘surel’, demikian juga kata online dan offline, lebih familiar dibandingkan dengan kata ‘daring’ dan 

‘luring’. Mereka dengan gampangnya dapat menemukan kata-kata tersebut diberbagai media masa, 

baik cetak maupun non-cetak. 
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Tabel 2: Keberterimaan kosakata serapan sebagai kosakata bahasa Indonesia 

 

No 

 

Responden 

Keberterimaan kosakata serapan sebagai kosakata bahasa Indonesia 

Ya Tidak 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Siswa SMA 17 56% 13 44% 

2 Mahasiswa 18 60% 12 40% 

3 Guru 15 50% 15 50% 

4 Dosen 16 53% 14 47% 

 Total 66 55% 54 45% 

Meskipun keberterimaan kosakata asing cukup tinggi, kosakata serapan ternyata bisa berterima 

sebagai kosakata Bahasa Indonesia menurut responden. Hal ini dibuktikan dengan 55% responden 

menjawab ya, dan 45% menjawab tidak. Walaupun selisihnya tidak begitu signifikan, tetapi 

persentase yang menerima lebih besar daripada yang tidak menerima. Hal ini menunjukkan bahwa 

belum sepenuhnya kata serapan dapat berterima. Ketidakberterimaan ini, menurut responden, karena 

kosakata baru tersebut terdengar asing bagi mereka dan mereka lebih familiar dengan kosakata asing 

yang lebih dahulu muncul dan digunakan oleh responden. Temuan ini sejalan dengan temuan 

penelitian Mustakim (1997) bahwa kalangan perguruan tinggi bersikap positif terhadap kosakata baru 

Bahasa Indonesia, bahkan temuan penelitian ini, sebagian besar guru dan siswa di sekolah menengah 

juga dapat menerima kosakata baru serapan tersebut walaupun belum dimanfaatkan secara maksimal 

untuk berkomunikasi. 

 

Kebermanfaatan kosakata serapan dari bahasa asing 

Kebermanfaatan diukur dengan seberapa sering kosakata tersebut digunakan oleh penutur bahasa 

untuk berkomunikasi lisan dan tulisan. Semakin sering digunakan semakin berterima kata serapan 

tersebut oleh penutur bahasa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 82% responden menyatakan 

sering menggunakan kosakata asing dibandingkan dengan kosakata serapannya. Hanya 13% 

menyatakan jarang menggunakannya, dan 5% menyatakan tidak pernah menggunakannya. Lihatlah 

data pada tabel 3 berikut ini.  

Tabel 3: Seberapa sering kosakata asing digunakan oleh responden 

No Responden 
Tidak Pernah Jarang Sering 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1 Siswa SMA 1 3% 6 20% 23 77% 

2 Mahasiswa 1 3% 3 10% 26 87% 

3 Guru 2 7% 3 10% 25 83% 

4 Dosen 2 7% 3 10% 25 83% 

 Total 6 5% 15 13% 99 82% 

 

Seringnya responden menggunakan kosakata asing dibandingkan dengan kosakata serapannya 

karena mereka mendengar, melihat dan menemukan di berbagai media penggunaan kata-kata tersebut 

sehingga membuat mereka juga harus menggunakannya agar komunikasi berjalan dengan lancar. 

Lalu, seberapa seringkah kosakata serapan digunakan oleh responden? Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (54%) tidak pernah menggunakan kosakata serapan 

dari bahasa asing, 32% jarang, dan hanya 14% yang sering menggunakannya. Temuan ini 

memperkuat temuan sebelumnya bahwa responden lebih menyukai penggunaan kosakata asing 

daripada kata serapannya. Lihatlah data pada tabel 4 berikut ini.  

Tabel 4: Seberapa sering kosakata serapan dari bahasa asing digunakan oleh responden 

No Responden 
Tidak Pernah Jarang Sering 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1 Siswa SMA 19 63% 8 27% 3 10% 

2 Mahasiswa 16 53% 8 27% 6 20% 

3 Guru 15 50% 10 33% 5 16% 

4 Dosen 15 50% 12 40% 3 10% 

 Total 65 54% 38 32% 17 14% 
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Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Gunarwan (1995) yang menyatakan bahwa hanya 10% 

kosakata baru yang digunakan oleh penutur bahasa. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa meskipun ada perbedaan antara responden 

pelajar dan mahasiswa, serta guru dan dosen dalam merespon penyerapan kosakata asing dalam 

bahasa Indonesia, namun secara umum, keempat kelompok responden ini lebih cenderung 

menggunakan kosakata asing daripada padanan kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya, 

kosakata asing yang digunakan oleh penutur Indonesia seperti e-mail, online, offline, microphone, 

browser, gadget, copy paste, dsb, sudah dikenal baik oleh penutur bahasa Indonesia. Responden 

merasa asing ketika harus menggunakan istilah baru seperti ‘surel’, ‘daring’, ‘luring’, ‘peramban’, 

‘gawai’, ‘salin-rekat’, dsb. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah perlu mengganti kosakata 

yang sudah membumi dengan menyerap kosakata asing yang masih diupayakan untuk 

membumikannya kepada masyarakat penutur bahasa.  

 

KESIMPULAN 

Kosakata serapan dari bahasa asing telah dibentuk dan disosialisasikan kepada masyarakat pengguna 

bahasa Indonesia baik melalui penggunaannya di media masa maupun melalui laman yang diterbitkan 

oleh Badan Bahasa. Tidak semua kata serapan dari bahasa asing dapat diterima dan dimanfaatkan oleh 

penutur Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi karena bentuk kosakata asingnya telah terlebih 

dahulu dikenal dan digunakan oleh penutur Indonesia. Penutur Bahasa Indonesia dari kalangan 

pendidikan, cenderung lebih memanfaatkan kosakata asing dibandingkan dengan kosakata serapannya 

dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, kosakata serapan dari bahasa asing sebagian besar 

dapat diterima sebagai kosakata bahasa Indonesia oleh penutur Indonesia di kalangan pendidikan, 

tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam berkomunikasi tulis dan lisan. Kosakata asing 

masih sering digunakan oleh penutur Indonesia karena lebih familiar dan sudah dipahami oleh lawan 

bicaranya dalam berkomunikasi.  
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ABSTRAK 

Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sudah sangat terkenal di mancanegara sejak dahulu 

kala. Banyak orang asing maupun penduduk lokal yang melakukan bisis pariwisata di daerah ini 

karena menjanjikan keuntungan yang luar biasa, sehingga salah satu hal yang dianggap paling penting 

adalah menguasai bahasa asing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti karakteristik bahasa yang 

digunakan dalam ranah pariwisata, serta sejauh mana peran bahasa-bahasa asing untuk meningkatkan 

bisnis pariwisata di daerah Bali, yang merupakan daerah tujuan pariwisata dunia. Bahasa-bahasa asing 

tersebut digunakan tidak hanya untuk meningkatkan aktualisasi diri, namun dapat juga digunakan 

untuk mempromosikan bisnis yang berkaitan erat dengan kehidupan dunia pariwisata di Bali. Data 

berkaitan dengan penelitian ini merupakan data kualitatif yang dikumpulkan dari beberapa lokasi 

wisata yang sangat terkenal di daerah Bali, seperti Kuta, Gianyar, Nusa Dua, Sanur dan daerah 

lainnya. Data penggunaan bahasa diperoleh dari hotel, restoran, penjual cindramata, bandara yang 

pelaku pariwisatanya menggunakan bahasa asing. Temuan penelitian ini berupa penggunaan bahasa 

terutama bahasa asing yang memiliki karakteristik sesuai dengan bidang pekerjaan mereka sehari hari 

dan tujuan bisnis yang ingin dicapai.  Penggunaan jargon tampak paling menonjol terutama bagi 

mereka yang bekerja di restoran dan hotel. Peran bahasa asing terutama bahasa Inggris sangat 

dominan dalam kehidupan dan interaksi sosial dalam bisnis pariwisata di daerah ini. 

Kata kunci:  pariwisata, pariwisata budaya, bahasa asing, aktualisasi diri, jargon  

PENDAHULUAN 

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, yang sangat terkenal di mancanegara 

karena keindahan alamnya dan keunikan kebudayaannya. Keindahan alam dan keunikan kebudayaan 

itu menyebabkan Bali lebih dikenal dengan  sebutan pariwisata budayanya. Masyarakat Bali adalah 

masyarakat bilingual, multietnik dan multikultural. Sebagian besar masyarakatnya mampu 

menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu peristiwa tutur (Budiarsa, 2006). Mereka yang bekerja 

di bidang bisnis pariwisata di daerah pariwisata Bali Selatan, di samping mampu menggunakan 

bahasa Bali dan bahasa Indonesia juga mampu menggunakan satu atau dua bahasa asing seperti 

bahasa Inggris, Jepang, Perancis, Spanyol, Itali, dan sebagainya. Situasi Pariwisata Internasional 

seperti di daerah pariwisata Kuta, Seminyak, Sanur, Nusa Dua dan di beberapa kawasan wisata 

lainnya di Bali Selatan memberikan banyak peluang terjadinya penggunaan bahasa asing oleh para 

penutur yang berkecimpung dalam bisnis  pariwisata. Peran bahasa asing terutama bahasa Inggris, 

sebagai alat komunikasi sangat sangat menonjol di daerah pariwisata Bali selatan. Karena 

dominannya peran bahasa Inggris sehingga dalam kehidupan sosial sering terjadi penggunaan bentuk 

bahasa yang bercampur antara bahasa Indonesia, Bali, dan bahasa asing, terutama dengan bahasa 

Inggris, yang lazim disebut dengan alih kode dan campur kode. Sosiolinguistik melihat fenomena 

seperti ini sebagai fenomena yang disebabkan oleh situasi masyarakat yang bilingual (Budiarsa, 

2006).  Masyarakat bilingual biasanya juga merupakan masyarakat yang multikultural. Kondisi seperti 

ini mencerminkan bahwa penutur bahasa dalam masyarakat bilingual akan mampu menggunakan 

bahasa dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat peristiwa tutur itu terjadi. 

  Terjadinya perubahan status sosial pada masyarakat di daerah pariwista sebagai akibat dari  

kemajuan pariwisata dalam era globalisasi, merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan 

perilaku masyarakat dalam hal penggunaan bahasa oleh mereka yang berwira bisnis di daerah 

pariwisata.  Fungsi dan peran bahasa dalam ranah pariwisata pada umumnya sebagai alat komunikasi 

atarpenutur. Seperti dikatakan oleh Halliday (1985) bahwa penggunaan bahasa (function of language) 

adalah cara penutur menggunakan bahasanya untuk tujuan komunikasi dalam kaitannya dengan bisnis 

pariwisata. Terutama bentuk komunikasi dalam ranah pariwisata, peran dan fungsi utama bahasa 

adalah untuk menyampaikan salam (greeting), memberi informasi (informing), menjelaskan 

(explaining), mengucapkan terima kasih (thanking), meminta maaf (apologizing) dan lain-lainnya. 
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  Fungsi bahasa dalam hal ini adalah fungsinya sebagai alat untuk menyampaikan pikiran atau 

gagasan untuk disampaikan kepada orang lain atau lawan tuturnya. Penggunaan bahasa adalah cara 

yang sangat penting di mana seseorang dapat mempresentasikan penampilan dirinya kepada oramg 

lain dengan tujuan mendapatkan penilaian, dari apa yang dikatakan dan bagaimana cara 

mengatakannya (Brown & Levinson, 1978). Lebih jauh dikatakan bahwa  bahasa mempunyai peran 

sangat penting sehingga sebagian besar orang ingin menyampaikan kepada dunia tentang 

penampilannya dalam pengguaan bahasa, karean hal ini tampaknya akan membuat mereka terkenal. 

  Dalam kaitannya dengan bisnis di bidang pariwisata pun bahasa mempunyai peran yang 

sangat strategis, karena keberhasilan dalam dunia pariwisata tergantung sepenuhnya dari cara 

mempromosikan produk-produk pariwisata baik produk yang tampak maupun yang tidak tampak, 

disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar adalah 

bahasa yang berkaitan erat dengan kesantunan menggunakan bahasa, seperti dikatakan oleh Leech 

(1983) peran penting bahasa adalah keberhasilan mengaitkannya dengan tujuan sosial untuk 

meningkatkan dan memelihara hubungan dengan sesama. Tujuan sosial dari bahasa adalah 

keberhasilan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan mengikuti norma-norma yang ada 

dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan 

kepariwisataan.  Sistem kepariwisataan inilah yang memberikan kekhususan bahasa (bentuk lingual) 

dalam ranah pariwisata. Artinya, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi sekaligus media 

pembentuk citra baik bagi produk, jasa, layanan, bahkan bagi suatu destinasi atau kawasan pariwisata.  

 Keberhasilan dalam pelayanan bidang pariwisata tergantug pula dari peran setiap orang 

memanipulasi gaya berbahasanya sehingga dapat menarik dan mempesona para pelanggan atau 

wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Seperti dikatakan oleh 

Kandampully, et al (2001) keberhasilan suatu pelayanan dalam dunia pariwisata tergantung dari 

tingkah laku dan sifat para pelaku pariwista pada saat terjadi dialog berkaitan dengan pemasaran 

wisata yang mempunyai tujuan khusus yang ingin dicapai. Karena Bali merupakan tujuan pariwisata 

internasional oleh karena itu, bahasa Inggris memiliki peran yang paling penting sebagai alat 

komunikasi. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar tamu mancanegara yang datang 

berkunjung ke Bali, dalam interaksinya di daerah pariwisata Bali Selatan, mengguna bahasa Inggris 

sebagai alat komunikasi utama. Peran bahasa asing lainnya pun tidak kalah pentingnya seperti 

misalnya bahasa Jepang, Perancis, Itali, Spanyol, Korea dan lain sebagainya. Namun intensitas 

penggunaanya tidak seperti penggunaan bahasa Inggris. Sebagai daerah tujuan wisata Internasional 

akibatnya adalah penggunaan bahasa Inggris menjadi wajib bagi mereka yang bekerja di bidang 

pariwisata. Dalam konteks global, bahasa Inggris telah menjadi lingua franca bahasa profesi dalam 

ranah pariwisata di kawasan pariwisata di seluruh Bali. Tuntutan penguasaan bahasa Inggris menjadi 

persyaratan kualifikasi profesi di bidang pariwisata. Hal ini disebabkan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang sebagian besar dari wisatawan 

yang berkunjung ke Bali mampu menggunakan bahasa Inggris.  

 

METODOLOGI 

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena metode ini merupakan landasan dasar dan 

pendekatan kerja serta  menjadi unsur utama dalam penelitian ilmu-ilmu  sosial tertentu  (Miles dan 

Huberman, 1992: 1). Sehubungan dengan itu, metode kualitatif eksploratif  telah digunakan sebagai 

dasar acuan dalam penelitian ini. Penerapan metode eksploratif diikuti dengan tektik simak, libat 

cakap, serta perekaman. Lokus penelitian ini adalah di daerah pariwisata Kuta, Sanur, Jimbaran, 

Seminyak, Nusa Dua, dan beberapa daerah tujuan wisata lainnya di Bali Selatan . Fokus penelitian 

dilakukan di kawasan ini karena kawasan wisata ini merupakan kawasan wisata yang sangat populer 

bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Analisis kualitatif telah dilakukan secara khusus dari data 

yang terjaring melalui wawancara, rekam dan cakap, dan observasi atau pengamatan. Penerapan 

metode kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat 

menguraikan dan menjelaskan sifat atau karakteristik data yang sebenarnya serta mampu melihat 

faktor-faktor yang melatarbelakangi sifat-sifat data yang telah diperoleh.  

 Analisis data dilakukan secara induktif karena proses induktif lebih dapat menemukan 

kenyataan-kenyataan ganda seperti yang terdapat dalam data. Di samping itu, analisis induktif 

digunakan sehingga dapat membuat hubungan antara peneliti dan responden menjadi explisit, dapat 

dikenal dan akuntabel, serta dapat menguraikan latar secara penuh. Proses analisis data dilakukan 
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mulai dari mengecek identitas informan, jawaban atas pertanyaan/kuesioner yang diajukan,  

mengecek semua data yang terekam dari hasil wawancara dan pengamatan, yang relevan dengan 

tujuan penelitian ini. Hasil rekaman kemudian ditranskripsi dan diklasifikasikan menurut jenisnya 

disesuaikan dengan tujuan. Data yang relevan dan dipilih  dipresentasikan dan dijelaskan satu per satu 

berdasarkan  teori sosiolinguistik dan sosio-pragmatik yang telah ditetapkan sebagai kerangka teori 

dalam penelitian ini. 

ANALISIS 

Ranah pariwisata merupakan ruang publik terjadinya interaksi pelaku wisata sebagai tuan rumah dan 

wisatawan sebagai tamu. Bahasa sebagai media interaksi sosial baik bahasa asing maupun bahasa 

lokal dalam ranah pariwisata tidak hanya sekedar pertukaran linguistik, tetapi juga berkaitan erat 

dengan bisnis dan promosi pariwisata. Bisnis pariwisata sangat membutuhkan peran bahasa sebagai 

alat dalam melakukan komunikasi bagi setiap pelaku wisata dengan wisatwan. Seperti telah 

disampaikan sebelumnya bahwa dalam tulisan ini akan dibicarakan fungsi-fungsi penting yang 

menjadi sarana utama dalam menjalin hubungan antar penutur. Pariwisata dikenal sebagai industri 

keramahtamahan (Hospitality Industry) yang artinya adalah memberikan pelayanan dan penerimaan 

kepada pelanggan dengan penuh keramahan berkaitan dengan sosialisasi dan komersialisasi. Industri 

keramahtamahan merupakan industri yang berkaitan erat dengan tindakan memberikan pelayanan 

dengan ramah yang ditunjukkan dengan sikap kedarmawanan dan persaudaraan kepada wisatawan. 

Hal ini berkaitan erat dengan kesantunan menggunakan bahasa. Berkaitan dengan kesantunan dalam 

ranah pariwisata, bagaimanakah caranya untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 

keinginan atau memberikan kepuasan kepada wisatawan? Caranya untuk memberikan perhatian dan 

pelayanan kepada wisatawan berkaitan dengan fungsi dan peran bahasa adalah sebagai berikut: 

Memberi Salam (greeting) kepada Tamu 

Dalam dunia pariwisata memberikan salam atau greeting merupakan keharusan bagi setiap orang 

yang terlibat dalam bisnis pariwisata, baik bagi yang bekerja sebagai penyambut tamu di bandara 

maupun bagi setiap pegawai bagian depan front line staff di hotel, agen perjalanan, restoran 

internasional dan bagian lainnya dalam bisnis pariwisata. Salah satu model data yang berkaitan 

dengan salam adalah sebagai berikut 

 A: Good morning, Sir/Madam. Welcome to Bali. 

      Are you Mr./s. Jack Daniel ? I’m from …. I would like to pick you up to the hotel. 

 B: Yes, we are,…Oh alright. 

 A: How are you Sir/Madam? How was your flight….. 

Percakapan ini menunjukkan bahwa peristiwa tutur ini terjadi di bandara pada saat seorang petugas 

airport dispatcher sebuah hotel menjemput tamu yang akan tinggal atau bermalam di hotelnya. Dalam 

interaksi langsung atau tatap muka seperti yang biasa terjadi dalam percakapan sehari-hari di kawasan 

pariwisata, baik dengan para tamu, sesama karyawan, atasan maupun bawahan bisa dianggap bahwa 

salam (greeting) yang disampaikan oleh seorang karyawan yang sedang bertugas merupakan 

pendahuluan percakapan untuk mengundang percakapan lebih lanjut. Greeting merupakan hal yang 

sangat penting dan menjadi keharusan bagi pelaku dalam industri hospitalitas. Penggunaan kata 

Sir/Madam dan Mr./s. menunjukkan bahwa ungkapan yang digunakan memberi penghormatan kepada 

tamunya atau dengan perkataan lain dalam ungkapan tersebut ada makna tersirat tentang kesantunan 

(implicature).  

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa percakapan lebih dari sekadar penyampaian 

informasi. Peserta tutur yang turut mengambil bagian atau terlibat dalam suatu percakapan akan 

berbagi asumsi dan harapan mengenai apa yang ingin dicapai dalam suatu percakapan, bagaimana 

percakapan itu dikembangkan, dan apa bentuk kontribusi yang harus diberikan oleh partisipan dalam 

percakapan tersebut. Memberikan pelayanan merupakan kombinasi dari hospitalitas, efisiensi dan 

hospitalitas berbahasa. 

 

Menawarkan Pelayanan kepada Pelanggan (Offering Service to the Customers) 

Mengapa menawarkan pelayanan kepada pelanggan atau tamu kita merupakan hal yang sangat 

penting? Menawarkan pelayan kepada tamu adalah sangat penting karena kewajiban setiap pelaku 
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yang bekerja dalam bisnis pariwisata adalah memberikan pelayanan kepada semua tamu tanpa pilih 

kasih. Pelayanan ini ahrus ditawarkan kepada pelanggan sebelum pelanggan menanyakan kepada 

pelaku atau karyawan yang bekerja dalam bisnis pariwisata. Tentu saja di sini berkaitan erat dengan 

penggunaan bahasa. Peran bahasa sangat penting dalam hal ini, karena dari cara dan pemilihan kata 

yang tepat akan memberikan kesan yang menyenangkan kepada pelanggan seperti tampak dalam data 

berikut ini. 

 A: May I help you, Sir/Madam? 

      How may I help you, Sir/Madam? 

 B: Yes, please I need your help to bring my luggage. 

 A: Yes, Sir I’ll take it right away.... 

 B: Thank you very much.... 

Sangat mudah untuk diketahui bahwa peristiwa tutur ini terjadi di bagian kantor depan suatu hotel 

dengan melihat ungkapan dan pilihan kata-kata yang digunakan dalam percakapan tersebut. Dalam 

hal ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku wisata adalah, dengan mengucapkan ujaran ini harus 

diiringi dengan tindakan (body language) yang mencerminkan bahwa anda merasa senang melakukan 

tugas ini. Hal ini harus ditunnjukkan dengan raut muka yang gembira. Pelaku wisata harus menatap 

dengan wajah ceria kepada pelanggan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka siap dengan 

senang hati untuk membantu wisatawan atau lawan tuturnya. Jangan sampai pelaku wisata berpura-

pura tidak melihat kepada pelanggan yang minta tolong, karena ini mereupakan tindakan yang tidak 

menyenagkan. Nada ujaran harus terdengar dengan suara yang lembut diiring dengan sikap bahasa 

tubuh yang ramah sehingga memberikan kesan menyenangkan bagi pelanggan. Bahasa tubuh jauh 

lebih penting daripada ujaran yang disampaikan melalui kata-kata. Kesantunan berbahasa para pelaku 

wisata  di sini terlihat dengan penggunaan ujaran tak langsung (indirect speech acts). 

 

Menyampaikan Terima kasih kepada Pelanggan (thanking the Customers) 

Mengapa dalam bisnis pariwisata, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelanggan dianggap 

hal yang sangat penting? Mengucapkan terima kasih kepada pelanggan dianggap sangat penting, 

karena para pelaku pariwisata tidak boleh lupa, bahwasanya para pelanggan telah melakukan sesuatu 

yang menguntungkan bagi semua sektor atau kegiatan pariwisata, seperti aktivtas di hotel, biro 

perjalanan, restoran, bar, penjual cindramata, atraksi kesenian, tempat rekreasi dan lain-lannya. Oleh 

karena itu, ungkapan rasa terima kasih harus diwujudkan dengan bentuk ujaran (form of speech acts) 

yang baik dan benar serta penuh ketulusan, seperti terlihat dalam data berikut ini. 

 A: Thank you very much Sir/Madam.... 

      Thank you very much indeed Sir/Madam... 

 B: You’re welcome..... 

 A: I’m extremelly grateful Sir/Madam...for your coming... 

 B: It’s alright...I’m very glad to be here....  

Suatu tindakan yang dianggap sangat salah, jika para pelaku pariwisata hanya mengangguk atau 

tersenyum tidak menyampaikan ucapan terima kasih yang dituangkan dalam untaian ujaran bahasa 

yang baik dan benar kepada para pelanggan yang telah melakukan sesuatu yang menguntungkan 

secara ekonomis untuk bisnis pariwisata yang dijalankannya. Dalam ilmu sosiolinguistik setiap 

penutur harus mengenal kaidah-kaidah interaksi sosial yang lebih dikenal dengan istilah penggunaan 

ketepan istilah (appropriateness). Dilihat dari teori kesantunan yang dikemukan oleh Grice (1978) 

mengenai prinsip kerjasama dalam suatu percakapan (co-operative principle),  jika para pelaku 

pariwisata tidak mengucapkan sesuatu untuk hal yang telah dilakukan oleh orang lain tidakan ini 

dianggap melanggar bidal percakapan (maxims of conversations). Oleh karena itu, setiap peserta tutur, 

khusunya mereka yang bergerak dalam bisnis pariwisata, wajib untuk menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada pelanggan lewat ujaran yang baik dan benar serta mengikuti norma-norma kesantunan> 

Mengapa demikian, karena pada umumnya kesantunan lewat peran bahasa berdampak sangat positif 

bagi pertumbuhan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).   

 

Meminta dan Permohonan Maaf (Making Request and Apologizing)  

Dalam bisnis pariwisata sering terjadi interaksi antara pelaku pariwisata dan pelanggan dalam segala 

sektor bisnis yang berkaitan erat dengan bisnis pelayanan pariwista. Permintaan atau pemesanan 
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sesuatu harus menggunakan bahasa yang santun. Begitu pula jika melakukan kesalahan dalam 

menyikapi permintaan pelanggan, pelaku pariwisata  harus mampu menyampaikan permohonan maaf 

dengan penuh kesantunan kepada pelanggan. Karena kesantunan adalah merupakan salah satu cara 

untuk mempromosikan bisnis dalam bidang pariwisata melalui sikap dan ungkapan kata-kata dalam 

bentuk ujana yang santun. Di bawah ini diberikan data contoh percakapan yang terjadi di sebuah 

restoran di daerah pariwisata di Bali Selatan. 

 A: Excuse me, waiter....can I have beverage menu please....? 

 B: Yes Sir, here you are... 

 A: what is your home made cocktail please...? 

 B: ”Dedari Coktail” is our famous cocktail...it’s very good taste. 

 A: What imported steak do you have....US, NZ...? 

 B: I’m very sorry Sir... the imported steak is out of order... 

      How would you like your steak...Sir...Madam ? 

 A: Medium rare for me and medium well for my wife...  

Pada umumnya restoran yang terdapat di hotel internasional di daerah pariwisata Bali pada umumnya 

sudah memiliki standar bahasa Inggris yang digunakan dalam mlakukan transaksi makanan dan 

minuman. Termasuk di dalamnya penggunaan jargons yang berkaitan dengan bidangnya, seperti 

misalnya cocktail (minuman campuran ber-alkohol), medium rare (daging dimasak setengah mentah), 

medium well (dimasak setengah mateng) adalah jargons yang lazim digunakan di Bar dan Restoran 

internasional dan banyak lagi bentuk-bentuk jargons lainnya yang tidak dapat dibicarakan dalam 

peper ini, karena keterbatasan halaman yang ditetapan oleh panitia. Ungkapan bahasa Inggris yang 

sering diguanakan dalam making request dalam bisnis pariwisata di hotel internasional adalah: Would 

you like to ....?  May I...? Could I....? Banyak lagi bentuk-bentuk ungkapan yang lainnya. Para pelaku 

pariwisata, khususnya pegawai hotel, sudah memiliki standar opreasional baku dalam penggunaan 

bahasa. Jadi peran bahasa baik bahasa lokal, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, khususnya bahasa 

Inggris sangat penting untuk berkomunikasi dalam ranah pariwisata. Tidak disarankan menggunakan 

hanya ungkapan seperti: sit down, go by this way, close the door, tanpa ada kata-kata please, Sir, 

Madam, Mr. atau Mrs. Yang berkaitan dengan tindakan, pelaku pariwisata tidak dibolehkan 

menggunakan hanya lambaian tangan saja seperti waving hand, atau body language.   

 Dalam kaitan dengan permohonan maaf (apologizing), dalam hal ini perlu diketahui bahwa 

dalam menjalankan bisnis berkaitan dengan pelayanan dalam bisnis pariwisata, bagaimana pun 

baiknya kita menjalani bisnis itu pasti pernah akan menghadapi masalah, dan biasanya kesalahan 

tersebut ditimpakan kepada si pengelola. Oleh karena itu, peran bahasa dan bahasa tubuh sangat 

penting untuk menghadapi orang yang menyampaikan keluhan (complaining) atas ketidakpuasan 

yang dirasakan oleh pelanggan. Tindakan yang harus dilakukan adalah memperhatikan dan 

mendengarkan keluhan yang disampaikannya. Untuk selanjutnya pelaku pariwsata harus 

menyampaikan ucapan permohonan maaf (sorry) karena kata maaf merupakan senjata yang dianggap 

paling ampuh (magic words) dalam menjalankan bisnis pariwisata. Menggunakan ujaran yang 

menyejukkan, seperti  ujaran yang digunakan dalam percakapan di atas: I am very sorry.... I apologize 

for the..... I am really sorry to hear.... dan masih banyak lagi bentuk ujaran permohonan maaf yang 

lain yang dapat digunakan. Ternyata dalam operasional dalam industri pariwisata sehari-hari 

ungkapan-ungkapan ini sudah masuk dalam standar operasional baku (Standard Operational 

Procedures) setiap perusahan yang bergerak dalam industri pariwisata.  

 Sesungguhnya masih banyak hal-hal yang dapat dibicarakan dalam tulisan ini, mengenai 

peran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa lokal, bahasa Inggris, serta bahasa asing lainnya, namun 

tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan halaman oleh panitia yang harus diikuti.   

 

KESIMPULAN  
Dari diskusi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran penting bahasa, baik bahasa Indonesia, 

bahasa lokal maupun bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya memegang peran sangat penting dalam 

pengelolaan bisnis dalam bidang kepariwisataan di lokasi pariwisata Kuta, Sanur, Nusa Dua, 

Seminyak dan lokasi pariwisata Bali pada umumnya. Karakteristik dari bahasa yang digunakan dalam 

ranah pariwisata adalah kesantunan berbahasa. Di antara semua bahasa yang digunakan dalam ranah 

pariwisata di Bali ternyata peran Bahasa Inggis tampak paling menonjol atau paling banyak 
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digunakan terutama untuk menyampaikan semua fungsi-fungsi bahasa yang biasa digunakan dalam 

bisnis pariwisata. Kesantunan menggunakan bahasa, baik bahasa lokal maupun bahasa asing, seperti 

bahasa Inggris dapat pula dipakai sebagai sarana untuk mempromosikan bisnis pariwisata secara tidak 

langsung, di samping untuk menunjukkan pesona penutur sehingga dapat mengangkat harga diri Si 

penutur bahasa itu. Penggunaan jargon berkaitan dengan bisnis tertentu dalam bidang pariwisata juga 

tampak sangat menonjol seperti dalam bidang makanan dan minuman serta bidang-bidang bisnis 

lainnya dalam bisnis pariwisata. Jargon-jargon tersebut sudah menjadi bagian untuk memperlancar 

komunikasi di antara mereka yang berkerja dalam bisnis pariwisata daripada menggunakan 

padanannya yang sering kali tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. 
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ABSTRACT 

Jonkers has begun a research on Bimanese in 1896. Then, since 1966 Bimanese has attracted a lot of 

linguists to study it in more detail. Some aspects of Bimanese linguistics have been studied, such as 

phonology, morphology, syntax, and morphosyntax as well. Bimanese is one of the languages existing 

in West Nusa Tenggara. Bimanese contructions are alike most of other languages in Indonesia, that is 

SVO(C) Nahu maweli wea baju ‘Saya membeli baju’. Bimanese belongs to a unique language as it 

has lots of markers for various constructions, such as applicative and causative construction. The 

markers frequently have double functions, i.e na- which functions as aspect, cross reference, and 

possessive marker as well. This study aims at describing the causative and applicative construction in 

Bimanese. In the prior analysis on the data collected from the language, the both constructions are 

considered to have morphological and syntactical markers. Data was collected through elicitation 

method (Mithum, 2007). Then, the data was analyzed based on equality and distributional method 

completed with some techniques, such as substitution and ellipsis.  

Key words: causative, applicative, Bimanese, marker  

  

INTRODUCTION 

The distinction of a language with another ones becomes a distinctive feature of those languages. The 

uniqueness is obtained based on the observation of a language that can not be separated from 

grammatical philosophy, namely the function, form, and meaning so that it is implied that each 

language will have similarities and differences with other languages. 

 The phenomenon of special constructions in a language as a result of the grammatical 

relations of course occurs in all languages in the world. However, each language has a different 

strategy that becomes a specific feature of each language. The strategies that language uses in 

describing constructions are morphological and syntactic strategies. Both strategies can be possessed 

by a language and can also be just one strategy possessed by a language. The languages in West Nusa 

Tenggara are the languages that have two types of strategies, namely morphological and syntactic 

strategies. What is the causative and applicative construction constructed in Bimanese? Does it use a 

morphological or syntactic strategy?  

 From some reviews on Bimanese it was found that new research on Bimanese was conducted 

by several experts, such as Jonker, Soepardi, Ahmad, Indra, Sudiati, Owens, Wouk, Jauhari, and 

Arafik. The studies examined aggrement, morphological structure, passive sentences, nouns, causative 

and applicative constructions of Bimanese. Although there have been many studies conducted, these 

studies still use the assumption that the valence in Bimamnese is determined by the marker of affixes 

so that the studies are still doubtful results. The Owens’ study did not examine the markers attached to 

the verbs so that the study only looked at the constituents functioning to mark the verbs. The causative 

and applicative research done by Arafik was a research that needs to be observed in depth because the 

concept of marker as an affix leads to confusion in the determination of applicative and causative type 

and construction. Is it included in the causative or applicative? Is it including applicative and 

causative in morphological, syntactic, or lexical?  

 

METHODOLOGY 

According to Van Valin and La Polla (1997: 3), the purpose of linguistic research is to explain the 

phenomenon of language. The explanation of the linguistic phenomenon is the explanation of a 

language as an individual language or explanation of a variety of language that lead to the universality 

of language. From the linguistic phenomenon, it can be seen how a language is different from other 

languages. 
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This Bimanese research is a research that seeks to describe and explain the phenomenon of 

Bimanese, especially related to Bimanese valence and syntactic relation. Data descriptions through 

the description and explanation of the state or reality of the language as it is, characterize this 

Bimanes research into a descriptive research refering to qualitative, explanatory, and synchronic. 

Beside a descriptive research, the Bimanese research is also called a field linguistic research because 

natural data is obtained directly from speakers. Furthermore, Hyman (2001) explains that many 

studies do not involve human participation outside the researcher himself, but in his opinion, field 

linguistic research involves not only the first person (researcher) but must involve the second person 

in the interest of elicitation, and the third person for the observation so that the data collected is really 

accurate and fundamental data so that the quality and quantity of data collection is highly dependent 

on (1) the researcher and (2) the time and skills of the speakers. 

The research located in Bima uses two kinds of data, namely primary data (data obtained 

through interview) and secondary data (text data). Data were analyzed descriptively-analytically 

through deductive and inductive approach. To obtain data, the informants were selected by purposive 

sampling, and based on some criteria. 

 

ANALYSIS 

Based on findings of Satyawati (2017), it is known that Bimanese has markers to mark verbs and 

nouns. The marking is closely related between verbs and nouns (Owens, 2000). These markers in 

other conditions may also serve as valence markers, although in Bimanese the valence marker is more 

played by the prepositions. How is the causativity and applicativity found in Bimanese? It will be 

described below.  

Applicative and causative constructions are a result of the valence change process in the form 

of valence raising. Valence raising is the addition of one constituent or argument in a construction. In 

causative construction, a constituent added in the construction is the argument of ACTOR, whereas in 

the applicative construction, constituents added are arguments of UNDERGOER that play as 

benefective, comitative, instrumental, and theme. The benefactive argument appears with {-wea} 

marker, while the commitative, instrumental, and theme appear with {-labo} and {-kai} marker. 

Table of Valence Change 

Non-Causative Base VerbS become Causative VerbS  

Clause 

 

Dasar Kausatif 

Intransitive 
SUBJ SUBJ 

DO 

Monotransitive 

SUBJ 

DO 

SUBJ 

DO 

OTL 

Ditransitive 

SUBJ 

DO 

IO 

SUBJ 

DO 

IO 

OBL 

 

 This hierarchical approach is appropriately used in this study to determine causative 

constructions. The election is also supported by the statement of Comrie (1976: 1985) which says that 

the hierarchy can be applied to most languages of the world, from different genetic, geographical and 

typological groups so that this hierarchy may be found in all languages. 

 Based on the data analysis, it is known that Bimanese has three ways in causativity, namely 

(1) lexical, (2) morphological, and (3) additional a constituent (analytic). The lexical causative occurs 

when the constituent of PRED is a verb with causative meaning. It means, without causativity 

process, such as the addition of marker, the PRED has been declared by the causative meaning verbs, 

like gili 'to grind' and dunggi 'to push'. The morphological causative is done by adding the causative 

marker {ka-} to the verb. This causative marker is also possible to be affixed to adjectives, such as 

makarasona ‘to clean’, to nouns, such as makacina 'to make brothers', to numeralia, as kaduana 'to 

become two', and to verbs, such as makapaliponga ' to become rolling '. The analytic causative is 
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done with the addition of the verb ndawi and kau both in intransitive and transitive constructions. 

Bimanese also has a causative construction with semantic parameters, i.e (1) true causative and 

permissive causative and (2) direct causative and indirect causative. Here is an example of causative 

construction. 

(1) Ama   nahu gili-na             fare-na. 

father 1T    grind -3/PERF rice-3POS 

‘My father grand his rice’ (he)  

(2) Ari       sia dunggi-na       La Habibah. 

Younger brother/sister   3T push -3/PERF  Ks Nd 

‘His younger brother/sister pushed Habibah.’ 

(3) Kama aka    raso. 

room  DEM clean 

‘The room is clean.’ 

(4) La Imran ma-       ka-      raso   kama aka. 

Ks Nd     REL/Pn-KAUS-clean room  DEM 

‘Imran is cleaning this room.’ 

(5) Ina  Saroa  rawa-na. 

mother  Nd      sing-3/PERF 

‘Madam Soreta sung.’ 

(6) Ari    nahu ndawi ka-      rawa-na Ina       Saroa  

Younger brother/sister  1T    make  KAUS-sing-3    mother  Nd 

‘My younger brother/sister made Ina Saroa sing.’ 

Bimanese applicative is done by prepositions (1) {-labo}, {-kai}, and the {-wea} marker. The 

position of preposition labo and kai is behind the verb and may be marked by the cross reference 

marker or not. Both prepositions construct complex verbs, such as nika labo 'to marry with' and doho 

kai 'to sit in'. Applicative construction by using the {-wea} marker can be done by putting the {-wea} 

marker behind the verb, like ndawi wea 'to make for'. Similar to the above two prepositions, the 

complex verbs with {-wea} marker may also be marked by the cross reference marker. Here is an 

example of applicative in Bimanese.  

(7) a. La  Samsul weha-wea-na  ari-na             oi. 

    Ks    Nd        take-BEN-3   younger brother/sister-3POS water 

   ‘Samsul took water for his younger brother/sister.’ 

b. La  Samsul weha-wea-na  oi  ari-na. 

    Ks    Nd        take-BEN-3   water  younger brother/sister-3POS 

    ‘Samsul took water for his younger brother/sister.’ 

c. La  Samsul weha-na        oi. 

    Ks   Nd        take-3/PERF water 

   ‘Samsul took water.’ 

d. *La Samsul weha-wea-na arina. 

e. *La Samsul weha-wea-na  oi. 

f. *La Samsul weha-na  ari-na oi. 

g. *La Samsul weha-wea-na. 

 

CONCLUSION  

Based on the results of data analysis, it is known that in Bimanese there are causative and applicative 

construction. Causative construction is done in three ways, namely lexical, morphological, and 

analytic. Applicative construction is carried out with the addition of prepositions, such as labo, kai, 

and wea. The markers attached to the causative and applicative construction have different functions. 

In addition to the valence raising marker (causative and applicative), the markers also serve to mark 

aspects and prepositions. 
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ABSTRACT 

Teluk Wondama and Teluk Bintuni is rich in natural resources and biodiversity. This richness brings 

problem about resource control and use because the ethnic is not homogeneous. Controlling resource 

especially land is important to strengthen native identity and to nurture ethnicity. This is politicised 

through the use of folklore to manipulate native status in order to claim and to control access over the 

resource. This leads to conflict which is challenging to be solved due to the magnitude of the conflict 

and legal pluralism. By utilising ethnographic approach, the folklore version about origin and legal 

pluralism are recorded and analysed. This is further studied by applying the conflict cycle. In terms of 

the folklore about origin, there is overlapping and contradicting story about the natives of Teluk 

Wondama and Teluk Bintuni because each ethnics (party) maintain their position as the native and the 

owner of the locality. These conflicting ethnics, in fact, once shared structural system of leadership 

and enjoy positive dependence ad strong community cohesiveness. However, this relationship and 

cohesiveness are shattered and deteriorated because of interest to be on better position, industry 

activity, resource, and power embedded in special autonomy and “pemekaran wilayah” (establishment 

of new autonomy unit). The ethnics in Teluk Bintuni are fragmented especially because of interest to 

be on better position, industry activity and resource, while ethnics in Teluk Wondama are fragmented 

because interest to be on better position, resource and power embedded in special autonomy and 

establishment of new autonomy units. Therefore, to mitigate the negative side of special autonomy 

and establishment of new autonomy unit called money driven policy, careful planning and capacity 

building to enhance directive capacity and directive effectiveness are needed. In addition, to deal with 

resource conflict and native politicking trough folklore doctrine and rationalisation, a protocol about 

community development and sustainable pro community investment needs to be developed and legal 

pluralism needs to be recognised. Government together with community also need to abandon pro 

ethnicity and pro majority approach and replace them with citizenship approach in development and 

state building. 

Key Words: Folklore, native politicking, conflict, legal pluralism, Teluk Wondama, Teluk Bintuni 

INTRODUCTION 

Special status in the form of autonomy and asymmetric democracy has been bestowed upon Papua 

since 2001 by the implementation of UU 21 2001. This policy package is implemented to ultimately 

improve the well being and welfare of West Papuans. This is reflected on the increase of human 

development index and infrastructure improvement. Despite the significant improvement, the 

fragmentation and conflict among West Papuans are significant. The conflict and fragmentation are 

closely related to the privilege and benefits of being the natives. In fact, native politicking has become 

a new emerging movement as it claims to bring the main goal of special autonomy which is to 

position West Papuans as the “Tuan” (lord) over their land. The central government supports this and 

top level positions such as governor and head of district are specially allocated for West Papuan 

natives. Status and power of high level positions including governor and head of district stimulates 

local elites and informal institution to compete to secure these top positions. In the process, 

ethnocentrism is amplified and the losing parties find another alternative granted by UU 32 2004 

about establishment of new autonomy region. Native politicking is also reflected on the sub district 

and village level in Teluk Wondama and Teluk Bintuni. It goes harmoniously with folklore regarding 
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nativity of particular locality in those regions as well as the legal pluralism. This paper focus the 

analysis on two districts namely Sough Jaya in Teluk Wondama and Sumuri in Teluk Bintuni. 

There are actually 5 villages under Sougb Jaya District. They are Kaprus as the capital, Siresi 

village, Nuspairo village, Reyob village and Yarmatum village. The total population is 591 people 

that compose 239 family units (BPS Teluk Wondama, 2015). These 5 villages are categorised as 

“swadaya” village; it is a village that is able to self sustain basic needs and is strongly rooted in 

culture and traditional values. Most of the villagers make living by working as fisherman, gardener, 

hunter and farmer as well as the breeder of pig and chicken. As a developing village, there are many 

program supported by the local government to empower the community especially by fulfilling basic 

necessities of the villagers in education, health and infrastructure. It is clear that the school building, 

sanitation, fresh water supply and equipment, electricity generator, health-care unit, and cemented 

road are supported by the local government. The local government also helps the villagers to establish 

standardised house, even though not all villagers are helped. Sumuri on the other hand, is a district in 

Teluk Bintuni that is rich with gas and coal. It has eight villages under the governance called Saengga, 

Tofoi, Materabu Jaya, Onar Baru, Onar Lama, Tanah Merah, Forada and Agoda. The community in 

this district make living by working as hunter, farmer, fisherman and staff of multi national company 

that is operating in Sumuri.  

 

METHOD 

The method used in conducting the research is ethnography. Ethnography, according to Whitehead 

(2005), has a set of characteristics; ethnography is defined as: 1) holistic approach to study cultural 

system, 2) study of socio-cultural context, process and meaning within cultural system, 3) study of 

cultural system by considering emic and etic point of view, 4) process of discovery, making 

inferences, and sustaining inquiries to obtain emic validity, 5) interactive process of learning episodes, 

6) open ended learning environment which is not controlled by the researcher, 7) highly flexible and 

creative process, 8) interpretative, reflexive and constructivist process, 9) continuous recording of 

field notes is required, 10) approach to present the world of the population in human context which 

can be articulated into a case study.  

Accordingly, the approaches used to collect the data are snowball sampling, interview, and 

participatory observation. Snowball sampling is utilised to effectively obtain the valid  information 

and to make sure that the respondents interviewed are qualified. In this case, the head or the senior of 

each clan from Sough Jaya and Sumuri as well as the informants  the elders and the community.  

Structured interview is also conducted. It has the list of open questions that is systematically ordered 

to be answered by the respondents. In addition, the observation is implemented to closely scrutinise 

the daily life of community. 

 

ANALYSIS 

The analysis is divided into two main sections. The first section discusses the utilisation of folklore to 

strengthen status and identity of native in order to win the competition (native politicking). The 

second section deals with conflict and legal pluralism in those two districts.  

Native politicking and folklore: From Clan Federation to Ethnocentrism 

Identity is essential to access power and control over resource especially land in Papua. Huwae (2016) 

points out that the identity as native of particular locality is the key element in the competition over 

power and resource in Papua so that the leader of particular clan might recreate a myth that 

strengthens their position as the native of particular locality. In this case, the dynamism of the identity 

of the basic group is a mixed function of what was inherited by the crowd and what they get namely 

the blend of old and new elements because the identity of the basic group is a living organism that 

grows, changes and thrive or wither in accordance with the increase and vitality deterioration and 

condition of the identity of the basic groups so identity of the group can persih (Isaacs, 1993).This is 

reflected on Sougb Jaya and Sumuri. Native politicking in Sumuri and Sougb Jaya is based on 

folklore especially about myth regarding nativity of particular land. 

 In the case of Sougb Jaya, the migrants (Sough tribe) is able to combine native politicking and 

folklore to win the competition over resource and to secure their position as the natives of Sougb Jaya. 

Sougb Jaya District, is the melting pot of clans from Wamesa and Sougb. It is the place where 
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Nukom, the leader of Kaikatui clan from Wamesa, build the settlements and  it is also the place where 

other migrating tribes Sougb and Wepu get protection from their assassins. It is also the place where 

clan federation is built between Wamesa and migrant tribes: Sougb and Wepu. From the history of the 

clan, it is clear about the original place of Wepu Clan, and Sougb clans (Bokoma Clan, Tubes Clan, 

Arhita Clan, and Iba Clan), and there are reasons that drive the clans to migrate to Kaprus, Sougb 

Jaya. However, a new folklore about nativity might be indirectly created to legalise Sougb tribe as the 

superior clan over Wamesa and Wepu as well as to strengthen the position of Sougb tribe as the 

owner of the land and the native (Orang Asli Sougb Jaya). According to Huwae (2016), the identity 

reconstruction as native can be done by Sougb and Wepu tribe for several reasons:  

 Kaikatui clan, the natives of Sogb Jaya District is fragmented by conflict resulting in the migration 

of  a large number of families to Yombekiri and Yomakan. Accordingly Sougb and Wepu Tribe 

outnumber the Wamesa tribe and they can overpower Wamesa clan. 

 The leaders of Sougb and Wepu clans are multi-language; they are able to use Wamesa language 

and Sougb language. Utilisation of  Wamesa language in formal domain effectively strengthens 

their position as the natives. 

 The leaders of Sougb and Wepu are able to reproduce myth about their origin and it is believed by 

the members of the clan as sacred because it is related to greater deity. 

 The leader of Sougb and Wepu obtain supernatural charisma emphasised by the folklore (myth) 

 The leaders of Sougb and Wepu are successfully managed the social movement and are able to be 

the village leaders in Soub Jaya District. 

 The leaders of Sougb and Wepu clans successful create the name of district (Sougb Jaya) which 

represents their identity as the natives. Sougb Jaya District used to be part of Rumberpon District; it 

is then established as new district on  June 2008.  

In contrast, for the case of Sumuri District, the folklore is used as the main foundation for native 

politicking. Sumuri tribe used to be federation of twelve major clans with one language called Sumuri. 

The federation is then fragmented into smaller groups with new identity because of the development 

intervention called industry and poor land mapping. In fact, the federation goes from positive to 

negative interdependency. Prior to the intervention in the economy through LNG, communal land in 

Sumuri is identical to the hamlet and communal ownership. In this case, the village is owned by the 

clan who live in the area. However other clans can have access to the resources that exist in the area 

(right of use). For example the right to tap sago or create gardens. Access is obtained after permission 

is obtained from the village or clan who had the land. Besides being supported by marriage exchange, 

the communal system is also likely to be supported by positive interdependence. It is more into 

positive interdependence in identity and positive interdependence on defeating the enemy called 

Magripa. Positive inter dependency in identity is condition in which  the group determines a common 

identity through symbols such as a flag, song and motto, while Positive dependency in dealing with 

enemy is condition in which the group is in competition with the other groups so that members of the 

group feel interdependence to win the competition (Johnson and Johnson, 2012). 

However, after the establishment of multinational company, the federation broke into smaller 

groups. This is in line with deterioration of communal system of land ownership. The federation is 

falling apart because their past as immigrants who later formed a new identity is unconsciously 

capitalised through clan land privatisation (privatisation of customary land). Atlantic Richfield 

Company (ARCO) plays important role in the process. It is responsible to create a map of customary 

land. The map is very good at precision, but has not been able to obtain original concept of customary 

land rights and border from the community. This failure can be related to the absence of studies in 

Anthropology linguistics so another form of land privatisation is born and communal land concept is 

out of grid.   

With the profits related to land compensation from the company and other economic 

advantages, privatisation of clan land is successfully adapted. The concept about border is adopted. 

This is obvious in evident from the concept of border in Sumuri language. In this case the word border 

in Sumuri language does not exist but it is adopted from Indonesia and customary land maps made 

ARCO are used as a reference in determining the customary land border by multinational company in 

paying the compensation. As a result, the positive interdependence on identity is replaced with a 

negative interdependence. Negative interdependence is the conviction that achieving one's goals will 
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disrupt achievement and objectives of other members who is competing  so that personal benefits is 

more concerned than the benefit of the group (Johnson and Johnson, 2012). What happen then is the 

efforts to do all means necessary to control the land and break away from the unity that has been built. 

This led to the manipulation of clan history (folklore), a claim for customary land rights, conflict and 

reproduction of identity based on clan.  

The two cases above show that folklore (myth) is a powerful tool in native politicking as it is 

used to 1)legalise the native status of particular tribe on particular locality2)doctrinise the members of 

clan regarding status and identity 3)emphasise the role of the leader as representation of great deity 

4)mobilise mass and direct social movement 5)reproduce identity and worship of identity leading to 

ethnocentrism. 

Conflict,  Legal pluralism and Land 

Conflict, legal pluralism and land tenure in both Sumuri and Sougb Jaya are inter-related with 

folklore, and native politicking driven by interest to be on better position that is also the source of 

conflict. Accordingly, both Sumuri and Sougb Jaya share similar pattern of conflict cycle. The cycle 

begins with conflict about identity and nativity. It is then followed by conflict about superiority, 

conflict about resource (land), conflict about leadership and conflict about government or third party 

program. As the identity might be continuously reproduced and challenged there is less legal centric 

because legal pluralism exist. Legal pluralism is likely to be supported from the formal institutions 

and informal institutions. The formal institutions including the government might issue policy and law 

to govern the community, while the informal institution including clan might issue norms, values, 

belief embedded into the folklore especially myth about nativity to indirectly control and govern the 

members. The community might be selective in selecting the legal source either from the formal body 

or informal body. 

In the case of both Sumuri and Sougb Jaya, informal institution plays significant role in 

determining law utilised to govern resource especially land since access to land is legalised by 

folklore. The ownership of land as private property, groups property and countries property gives 

significant influence in an effort to control access to land and to restrict access to use land. In this 

case, according to Fauzi (2002), the rights attached to each tenure system has three main components: 

1) Subject rights; they are the rights holders or to whom certain rights related to land tenure attached 

2) Object rights, they are the resources above the land and inside the land  

3) Kinds of rights; they are the limitations of the rights related to the control and access to land 

ownership.  

The rights over the resource and land in both Sumuri and Sougb Jaya are infused in folklore. 

Since folklore is not documented, the oral history about land ownership is easily challenged by other 

stronger parties that are able to reinvent oral history and reproduce identity by native politicking. In 

the case of Sumuri, the current land ownership is more clan centred due to adoption of land 

privatisation. Access to land is based on folklore about journey, settlements and activity of the 

ancestor in occupying the land. This history is in the form of oral documentation with limited 

audience because the story is only passed onto the first born male of the clan chief or the elders. As a 

consequence, conflict and claim and contestation might be easily escalated among clans. In addition, 

in Sougb Jaya, access over land is controlled by the wining tribe called Sougb. Control and access 

over land are in fact strengthened in the folklore regarding land occupancy and superiority of Sougb 

tribe over Wamesa and Wepu tribe. The folklore is also discriminated women as it is  only passed to 

the first born son of the tribe chief  or the elders. 

 

CONCLUSION 

The folklore including myth about nativity is effective media in driving native politicking, identity 

reproduction, conflict, ethno centrism and control over land. The Lessons learn from the case of Teluk 

Bintuni and Teluk Wondama are  

1) the future of Papua relies on the capability to manage the identity, unity, land and conflict. It is 

very important for government and community to radically omit the term Orang Asli as it might 

significantly nurture ethnocentrism.  
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2) Nation building is really important and it should be part of curriculum in first and secondary 

education 

It is also recommended that local government can do assessment regarding the land 

ownership in West Papua and not to impose private tenure system to the community with communal 

land tenure. In addition, it is also important to nurture and to maintain clan federation and community 

cohesiveness in order to better pre-empt the conflict. 
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NEOLOGISME, PEMBAKUAN, DAN PELESTARIAN BAHASA INDONESIA 

DALAM KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA DALAM JARINGAN 2016  

(Tinjauan Awal) 

Mohamad Afrizal 
Universitas Muhammdiyah Jember  

mohamad.afrizal12@gmail.com 

Abstrak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan 2016 (KBBI daring 2016), ditemukan kata-kata baru 

seperti ponsel, daring, luring, mengunduh, mengunggah, jejaring, salin tempel, potong tempel, pratayang, 

swafoto, narahubung dan warganet. Kata-kata tersebut sebenarnya merupakan bentuk terjemahan dari phone 

celluler, online, offline, download, upload, network, copy paste, cut paste, preview, selfie, contact person, dan 

cyber community. Kata-kata tersebut merupakan kata yang sangat populer saat ini sebagai akibat perkembangan 

teknologi informasi (TI) yang begitu pesatnya. Pemakaian kata-kata asing ini seringkali kita jumpai dalam 

berbagai media cetak maupun elektronik. Pemakaian unsur-unsur asing itu sendiri bagi sebagian penutur bahasa 

Indonesia (BI) merupakan sesuatu hal yang bergengsi, sedangkan bagi sebagian penutur lain merupakan bentuk 

penggerusan identitas BI. Jadi, penutur BI yang tidak sepakat dengan pemakaian unsur-unsur asing itu melawan 

dengan menghadirkan bentuk-bentuk baru yang mencerminkan identitas BI. Pemakaian dua unsur yang sama 

untuk menamai satu konsep cenderung akan membingungkan sebagian penutur BI lainnya. Oleh karena itu, 

diperlukan pembakuan-pembakuan kata-kata baru itu.  

Dari ilustrasi di atas dapat diketahui telah terjadi proses neologisme dan pembakuan dalam BI. 

Neologisme mengacu pada gejala munculnya kata-kata baru dalam suatu bahasa sebagai akibat bartambahnya 

kebutuhan akan kata-kata baru yang diakibatkan pula oleh bertambahnya pengetahuan penutur-penutur suatu 

bahasa. Secara teoretis kata-kata baru dapat diperoleh dari kata-kata lama diberi makna baru, meminjam dari 

bahasa lain, ditemukan dengan sendirinya sejauh inventarasisi fonem bahasa bersangkutan, dan melalui proses 

reguler atau proses morfologis. Adapun pembakuan kata adalah pemilihan acuan pemakaian bentuk kata 

berdasar keapikan (wellformedness) dan kewajaran (conventional) bentuk yang dilakukan oleh sebuah 

lembaga/badan bahasa berwenang. Salah satu fungsi dari badan bahasa adalah pelestarian bahasa yaitu upaya 

untuk melindungi bahasa sendiri dari tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kontak 

dengan bahasa lainnya. 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengungkap gejala neologisme, pembakuan dan 

pelestarian bahasa yang tercermin pada KBBI daring 2016. Data diperoleh dari KBBI daring 2016. Metode 

analisis yang digunakan ialah distribusional dan interpretatif. Metode distribusional digunakan dengan cara 

membagi data berdasar kriteria tertentu. Adapun interpretatif digunakan dengan cara menjelaskan hasil dari 

analisis ditribusional berdasar faktor-faktor situasi kebahasaan saat ini. 

Kesimpulan dari peneilitian ini ialah kontak bahasa yang terjadi antara BI dengan bahasa-bahasa lain 

tidak dapat dihindari. Kontak bahasa ini memberikan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya 

ialah bertambahnya pengetahuan yang terwujud dalam konsep-konsep baru yang terkandung dalam kosakata 

asing. Dampak negatifnya ialah berkurang atau bahkan hilangnya ciri khas BI terutama dasi sisi fonologis 

maupun leksikal sebagai akibat masuknya kosakata asing dalam perbendaharaan kosakata BI. Oleh karena 

dibutuhkan strategi untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan cara memunculkan bentuk-bentuk 

bersaing yang menunjukkan ciri khas kata dalam BI yang kemudian dibakukan sebagai upaya pelestarian BI. 

Pembakuan dilakukan oleh pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) melalui media KBBI 

Daring 2016 dengan cara memberikan kesempatan pada penutur-penutur BI untuk mengusulkan kata-kata baru 

tersebut. Kemudian dari usulan-usulan itu, BPPB memilih acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik 

dalam hal pemakaian kosakata itu. Dari hasil pembakuan itu dapat diketahui bahwa pembakuan kata-kata baru 

ditujukan untuk pelestarian BI dengan cara menerjemahkan konsep-konsep asing dalam kosakata yang sudah 

ada dalam KBBI sebelumnya dan juga disertai dengan proses-proses morfologis yang menjadi ciri khas BI 

seperti reduplikasi, abreviasi, pembubuhan proleksem serta pemajemukan. 

Kata Kunci: Neologisme, Pembakuan, Pelestarian Bahasa, KBBI daring 2016 

PENDAHULUAN 

KBBI daring 2016 merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima yang terbit secara 

daring. KBBI ini memiliki alamat https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index dan dipublikasikan pada 

tanggal 28 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Dalam KBBI ini, tersedia 

fitur interaktif yang diperuntukkan bagi pengguna terdaftar berupa usulan bentuk dan makna baru 

serta komentar dan koreksi pada suatu entri kamus. 
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Pada bagian statistik, dijelaskan bahwa terdapat usulan sebanyak 39.267 usulan dan 3,025 

atau 7,7% di antaranya yang diterima. Usulan yang diterima dalam penelitian ini disebut sebagai kata 

baru. Selain itu, penyebutan sebagai kata baru itu juga disebabkan karena kata-kata yang dimaksud 

tidak terdapat pada KBBI edisi sebelumnya.
11

 Sayangnya, tidak ada fitur khusus yang disediakan bagi 

pengguna terdaftar untuk melihat keseluruhan kata baru yang diterima itu. 

Dari hasil pencarian sederhana yang dilakukan, hanya diperoleh 31 kata baru. Oleh karena itu 

penelitian yang dilakukan ini disebut sebagai suatu tinjauan awal mengingat keterbatasan ini. 

Meskipun demikian, kata-kata baru tersebut dianggap memungkinkan digunakan sebagai data awal 

dalam penulisan karya ini. 

Berdasar data yang telah diperoleh, permasalahan yang diusung ialah proses neologisme, serta 

proses pemasukan kata-kata itu sebagai entri kamus atau sering disebut pula sebagai proses 

pembakuan. Selain itu, permasalahan lain yang diajukan ialah pembakuan yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsi BPPB yaitu pelestarian bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gejala 

neologisme, pembakuan dan pelestarian bahasa dalam KBBI daring 2016. Penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan 

berkontribusi dalam bidang perkamusan, khususnya mengenai neologisme, pembakuan dan 

pelestarian bahasa. Adapun secara praktis, penelitian ini merupakan upaya publiksai kata-kata baru 

yang terdapat dalam KBBI daring 2016 serta upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat 

dalam mengusulkan entri-entri.  

METODOLOGI 

Setiap bahasa memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para penuturnya untuk menciptakan kata-

kata baru. Kebutuhan kata baru merupakan hakikat bahasa yang bersifat dinamis. Kebutuhan kata 

baru disebabkan oleh banyak hal di antaranya, untuk menamai konsep baru, kebutuhan 

emosional/stilistik, dan karena lupa dengan kata yang sudah ada (Booij, 2000).  

Sebuah kata baru yang diciptakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan mendesak dapat 

disebut sebagai nonce formation (kesempatan membentuk) (Ahmad: 2000). Jika kata baru yang 

muncul dari proses nonce formation itu bertahan, maka hal inilah yang disebut sebagai neologisme. 

Neologisme pada mulanya dibentuk secara tidak sadar oleh seorang penutur saat memproduksi kata 

baru, karena pembentukan kata baru dapat dikatakan terbentuk secara kreatif dan tidak secara 

produktif (Koefoed dan Marle, 2000). Pembentukan kata baru sering terjadi pada ragam tertulis. 

Sebagian kata yang baru dibentuk memiliki kecenderungan untuk segera memudar. Adapun 

sebagian yang lain mampu bertahan dengan mekanisme diseminasi yang tidak jelas. Kata yang 

mampu bertahan tampaknya menyebar melalui penggunaannya di media, baik cetak maupun 

elektronik. Salah satu faktor yang sering disebutkan dalam konteks ini adalah prestise yang dirasakan 

dari pembentukan kata baru. Masalah inovasi dan penerimaan umum perubahan dalam sebuah 

komunitas, tentu saja, tidak terbatas pada pembentukan kata, namun hadir untuk semua jenis 

perubahan (meliputi semua unsur seperti makna, ortografis, pemakaian).  

Neologisme tampaknya menyebar dengan cukup cepat ke seluruh masyarakat. Apa yang 

biasanya terjadi pada tahap ini adalah bahwa kata baru mulai dikenali sebagai kata baku. Dalam 

proses ini, kata-kata baru menjadi lebih jelas dalam pembentukan, pemaknaan maupun pemakaiannya. 

Namun, kata-kata baru itu tetap saja memiliki sisi-sisi yang samar sehingga perlu pembakuan.  

Pembakuan kata adalah pemilihan acuan pemakaian bentuk kata berdasar keapikan 

(wellformedness) dan kewajaran (conventional) bentuk yang dilakukan oleh sebuah lembaga/badan 

bahasa berwenang. Pembakuan kata diwujudkan dalam pemasukan kata-kata ke dalam kamus sebagai 

rujukan pemakaian bahasa.  

Dalam pemasukan kata-kata/lema-lema ke dalam kamus yang dilakukan oleh suatu lembaga, 

akan dipertimbangkan berbagai kriteria-kriteria yang berkaitan erat dengan fungsi lembaga itu. 

Penyusunan KBBI dilakukan oleh BPPB. Salah satu fungsi dari BPPB adalah pelaksanaan  

pengembangan,  pembinaan,  dan  pelindungan  bahasa  dan sastra. Fungsi perlindungan dapat 

diartikan sebagai fungsi pelestarian bahasa yaitu upaya untuk melindungi bahasa sendiri dari tekanan 

perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kontak dengan bahasa lainnya. 

                                                           
11

 Yang dimaksud disini ialah KBBI luring 1.5.1 yang diciptakan oleh Ebta Setiawan copyright 2010-2013. KBBI ini merujuk pada KBBI 

daring edisi III yang diambil dari http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi. 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi
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ANALISIS 

Hasil Penelitian 

Kata-kata baru yang diperoleh dari KBBI daring 2016 dalam penelitian sebagian besar berkaitan 

dengan bidang TI yang awalnya sebagian besar berbahasa Inggris. Dengan kata lain sebagian besar 

kata baru dalam KBBI merupakan pinjaman. Meskipun demikian, kata-kata baru itu tidak dapat 

dikatakan sepenuhnya sebagai pinjaman mengingat batasan cara pembentukan kata yang disebutkan 

di atas itu tidak tegas. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pembentukan kata 

baru dalam KBBI daring meliputi (1) pinjaman dari bahasa lain, (2) kata lama diberi makna baru, dan 

(3) proses reguler. 

Kata baru dalam KBBI dapat dibentuk melalui pinjaman dari bahasa asing. Berikut contoh-

contohnya.  

Tabel 1 Kata baru dalam KBBI daring 2016 yang dibentuk melalui pinjaman bahasa Inggris 

No Kata  makna baru 

1 fitur •  n karakteristik khusus yang terdapat pada suatu alat (televisi, ponsel, dan sebagainya)  

•  n Komp fungsi, kemampuan, atau desain khusus dari perangkat keras atau perangkat 

lunak 

2 hoaks n cak berita bohong: mereka mengumpulkan -- yang lalu lalang di banyak milis 

3 internet n Komp jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan 

fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit 

4 zum memperbesar dan memperkecil ukuran layar atau halaman (tentang komputer; kamera) 

 

Tabel 1 di atas berisi kata baru yang dibentuk melalui pinjaman dari bahasa Inggris baik secara 

keseluruhan ataupun disertai penyesuaian pelafalan. Kata internet merupakan kata yang dipinjam 

secara keseluruhan dari sisi bentuk, ejaan, maupun makna. Hal ini memang dikarenakan kata tersebut 

memiliki kaidah fonotaktik serta ortografis yang sama dengan BI. Kata fitur dan zum dipinjam melalui 

penyesuaian pelafalan dari featur dan zoom yang berimplikasi pada penulisan/ortografis. Adapun kata 

hoaks dipinjam dari kata hoax /hoks/ dengan cara penyesuaian ortografis tanpa penyesuaian pelafalan. 

Ke empat kata baru itu dipinjam dengan alasan BI tidak memiliki kata dengan konsep sebanding dan 

keringkasan dalam bertutur. Konsep-konsep yang terkandung dalam internet, fitur dan zum memang 

tidak terdapat dalam kata BI. Adapun hoaks digunakan karena faktor keringkasan daripada pemakaian 

istilah berita bohong/palsu yang berwujud frasa.  

Kata-kata baru dalam KBBI daring 2016 diperoleh melalui pemberian makna baru pada kata-

kata lama. Berikut contoh-contohnya. 

Tabel 2 Kata baru dalam KBBI daring 2016 

yang dibentuk melalui pemberian makna baru pada kata lama 

No Kata  makna lama makna baru 

1 akses 1] /aksés/ n jalan masuk: seluruh 

pembangunan -- ini dibiayai oleh dana 

obligasi 

[2] /aksés/ n El pencapaian berkas di 

disket untuk penulisan atau pembacaan 

data 

 n Komp tindakan untuk memperoleh 

informasi, seperti cakram keras atau 

suatu layanan informasi 

2 gawai 2] kl n alat; perkakas n peranti elektronik atau mekanik 

dengan fungsi praktis; gadget 

3 mengunduh Jw v memanen (buah);~ mantu upacara 

menerima pasangan pengantin (oleh 

orang tua pengantin laki-laki setelah 

berakhirnya upacara pernikahan di rumah 

pengantin perempuan) 

v Komp mengopi berkas dari layanan 

informasi daring atau dari komputer 

lain ke komputer yang digunakan 
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4 mengunggah  v Komp memberi berkas ke layanan 

informasi daring atau ke komputer lain 

dari komputer yang digunakan: 

perusahaan-perusahaan besar biasanya 

memiliki laman di internet dan ~ 

artikel yang berisi informasi baru 

secara berkala 

5 peladen n orang yg meladeni; pelayan  a Komp komputer dalam jejaring 

yang berfungsi sebagai penyedia 

layanan ke komputer lain 

n Kom pengantar naskah khusus ke 

ruang redaksi, biasanya dikerjakan 

oleh anak laki-laki 

6 peretas n 1 orang yg meretas jalan dsb; 2 alat yg 

dipakai untuk meretas sesuatu 

 n orang yang terobsesi untuk 

mengetahui lebih banyak tentang 

komputer 

n orang yang mengakses komputer 

orang lain tanpa izin, biasanya dengan 

bantuan teknologi komunikasi 

Tabel 2 di atas berisi kata baru yang dibentuk melalui pemberian makna baru pada kata lama. Kata-

kata pada tabel 2 terdapat pada KBBI versi sebelumnya.
12

 Kata-kata pada tabel 2 pada dasarnya 

merupakan pinjaman terjemahan dan semuanya berkaitan dengan komputer. Kesamaan fitur-fitur 

semantis dan metaforis merupakan alasan yang tepat mengapa pembentukan kata baru dengan 

pemberian makna baru pada kata lama ini terjadi. Meskipun merupakan pinjaman dari bahasa Inggris, 

kata akses sudah lebih dahulu dipinjam BI. Adapun gawai, mengunduh, peladen, dan peretas 

merupakan kata yang sekonsep dengan gadget, download, server, dan hacker.  Kata mengunggah 

yang semakna dengan upload seyogyanya masuk ke dalam kategori pinjaman dari bahasa Jawa. 

Namun, pemasukannya dalam kategori ini disebabkan karena adanya analogi antonimi dengan kata 

mengunduh yang telah dimasukkan terlebih dahulu dalam KBBI versi sebelumnya.  

Kata-kata baru dalam KBBI daring 2016 diperoleh melalui proses reguler. Berikut contoh-

contohnya. 

Tabel 3 Kata baru dalam KBBI daring 2016 yang dibentuk melalui proses reguler 

No kata makna baru Jenis proses reguler 

1 laman halaman utama dari suatu situs web yang diakses oleh 

pengguna pada awal masuk ke situs tersebut 

abreviasi 

2 posel  akr pos elektronik abreviasi 

3 ponsel n akr telepon seluler  abreviasi 

4 daring  n akr dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, 

internet, dan sebagainya  

abreviasi 

5 luring a akr luar jaring(an); terputus dari jejaring komputer abreviasi 

6 potong tempel  Komp pemindahan berkas, folder, dan teks yang dipilih ke 

lokasi lain 

pemajemukan 

7 salin tempel Komp proses menyalin data dari suatu sumber, 

meninggalkan sumber data tidak berubah, dan menulis data 

yang sama di tempat lain 

pemajemukan 

8 narahubung  orang yang bertugas sebagai penghubung dan penyedia 

informasi untuk pihak luar, biasanya dalam kegiatan 

seminar, konferensi, dan sebagainya 

pembubuhan 

proleksem 

9 pranala Hipertaut pembubuhan 

proleksem 

10 nirkoneksi n Komp tidak membutuhkan koneksi langsung antara dua 

simpul pada satu atau beberapa jaringan 

pembubuhan 

proleksem 

                                                           
12

 Ibid  
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11 swafoto n potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan 

kamera ponsel atau kamera digital, biasanya untuk diunggah 

ke media sosial 

pembubuhan 

proleksem 

12 pratayang  n Komp tinjauan pendahuluan; pratayang 

n penayangan sesuatu, terutama film, drama, dan sebagainya 

kepada orang-orang tertentu sebelum masyarakat umum 

menontonnya 

pembubuhan 

proleksem 

13 hipertaut n Komp hubungan antara elemen kata, simbol, gambar dan 

sebagainya dalam dokumen hiperteks dengan dokumen 

hiperteks yang sama atau berbeda; pranala  

pembubuhan 

proleksem 

14 nirhubung n Komp nirkoneksi pembubuhan 

proleksem 

15 pelantang n alat untuk melantangkan suara prefiksasi 

16 jejaring  n jaring-jaring; jaringan (komunikasi): dengan ~ luas dan 

pemikiran global, mereka bisa dengan mudah menerobos 

pasar ekspor 

n Komp sistem komputer terminal dan pangkalan data yang 

dihubungkan dengan saluran telekomunikasi untuk 

pertukaran data; jaringan 

reduplikasi 

17 tetikus n Komp peranti periferal pada komputer yang menyerupai 

tikus, gunanya, antara lain, untuk mengendalikan kursor 

reduplikasi 

 

Kata-kata baru pada tabel 3 di atas pada dasarnya merupakan pinjaman terjemahan. Namun, dalam 

kaitannya dengan neologisme, kata-kata pada tabel 3 di atas lebih tepat disebut sebagai neologisme 

dengan jalur proses reguler. Yang dimaksud proses reguler ialah pembentukan kata baru melalui 

proses morfologis, yaitu penggunaan alat-alat morfologis yang dalam kata-kata baru di atas meliputi 

pangkal, morfem dasar, afiks, reduplikasi, dan proleksem
13

. Kata laman, posel, ponsel, luring dan 

daring merupakan padan terjemahan dari kata page, email, phone cellular, offline, dan online. Kata-

kata tersebut dibentuk dengan proses morfologis berupa abreviasi
14

 halaman (pemenggalan), pos 

elektronik (kontraksi), telepon seluler (kontraksi), luar jaringan (kontraksi), dan dalam jaringan 

(kontraksi)
15

. Kata baru salin tempel dan potong tempel merupakan padan terjemahan dari kata copy 

paste dan cut paste. Kata-kata baru tersebut dibentuk dengan proses morfologis berupa pemajemukan 

yaitu penggabungan dua morfem dasar untuk menandai satu konsep yang dapat diprediksi atas makna 

yang diusung masing-masing morfem dasar. Sama halnya dengan di atas, kata baru narahubung, 

pranala, nirkoneksi, swafoto, pratayang, hipertaut, dan nirhubung merupakan kata baru yang 

diperoleh dengan cara pembubuhan proleksem nara-, pra-, nir-, swa- dan hiper-. Kata baru pelantang 

merupakan kata baru yang diperoleh melalui proses reguler berupa prefiksasi pe- yang memiliki 

makna gramatikal alat. Kata pelantang merujuk pada kata loudspeaker dalam register TI berbahasa 

Inggris. Kata baru jejaring dan tetikus melalui proses reguler berupa reduplikasi sebagian yang 

memiliki makna gramatikal ‘menyerupai’. Kata jejaring dan tetikus merujuk pada kata network dan 

mouse (perangkat keras komputer).  

Di luar ketiga kategori di atas, terdapat data yang berwujud warganet, warnet, zum keluar, 

dan zum masuk yang dapat dimasukkan dalam kategori pinjaman dan proses reguler. Kata warganet 

dan warnet merupakan abreviasi dari warga internet dan warung internet sehingga dapat dimasukkan 

kategori proses reguler. Begitupun zum masuk dan zum keluar dapat dimasukkan dalam kategori 

proses reguler yang berupa pemajemukan. Unsur internet dan zum pada masing-masing data 

menunjukkan bahwa kata-kata baru tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pinjaman.  

                                                           
13

 Satuan bahasa yang mempunyai makna leksikal terapi tidak dapat diperluas (tidak dapat mengalami afiksasi) dan bersifat terikat, seperti 

pra-, multi-, panca-, dwi- dsb (Kridalaksana, 1993:178) 
14

 Kridalaksana (1989) menjelaskan abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga 

jadilah bentuk baru yang berstatus kata. 
15

 Kridalaksana (1989) menjelaskan bahwa terdapat proses dalam abreviasi yang meliputi singkatan, akronim, kontraksi, penggalan, dan 

lambang huruf. Penggalan yaitu proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Sebagai contoh perpus merupakan 

penggalan dari perpustakaan. Kontraksi yaitu proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem. Sebagai contoh 
surel merupakan kontraksi dari surat elektronik dan tiada merupakan kontraksi dari tidak ada. 
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Pembahasan 
Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kata-kata baru dalam KBBI daring 2016 muncul 

sebagai akibat kebutuhan untuk menamai konsep-konsep baru dalam bidang TI. Pengetahuan akan 

konsep-konsep TI merupakan wujud hasil dari peristiwa kontak bahasa dan budaya yang tidak dapat 

dihindari. Konsep-konsep itu awalnya berupa kata-kata Inggris yang frekuensi pemakainnya terbilang 

tinggi. Sebagai contoh kata online yang sampai saat ini memiliki frekuensi pemakaian sekitar 

48.400.000
16

. Frekuensi pemakaian kata online sendiri mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat yang aktif dalam menggunakan internet
17

.  

Bagi sebagian besar penutur BI, pemakaian istilah-istilah berbahasa Inggris merupakan hal 

yang sangat bergengsi. Pemakaian ini mengindikasikan bahwa sesorang itu terlihat modern, terpelajar, 

gaul, tidak gaptek, keren, atau sebagainya. Namun, bagi sebagian penutur lainnya, pemakaian istilah-

istilah Inggris dianggap sebagai penggerusan identitas bangsa. Sebagai akibatnya, mereka 

memunculkan bentuk-bentuk baru dengan cara pemadanan istilah yang memungkinkan seperti 

memberi makna pada kata lama dan proses reguler. Sebagai contoh memunculkan kata daring yang 

sepadan dengan kata online dalam bahasa Inggris. 

Munculnya daring sebagai akibat adanya kata online dapat disebut sebagai sebuah 

kesempatan membentuk atau nonce formation. Penciptaan kata daring dilakukan secara sadar dan 

kreatif. Pemaknaan daring membutuhkan bantuan tanda-tanda lain atau bahkan pengarahan secara 

langsung. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut. 

1. Kaskus dalam sepuluh tahun ke belakang merupakan salah satu penyedia forum diskusi daring 

terbesar di dalam negeri. 

2. Sistem perkuliahan kedepan itu ada yang dikembangkan dengan model daring disamping di 

kelas. Karena sementara ini kita keterbatasan dalam sumber daya manusia terbatas dalam 

insfrastuktur yang kita miliki. Maka teknologi informasi atau media daring dari jarak jauh harus 

kita lakukan 

3. Kami menangkap era digital dengan terus melakukan promosi wisata melalui online atau daring. 
  Ketiga contoh tuturan di atas, di dalamnya terdapat kata baru daring. Pada tuturan 1 pembaca 

dimungkinkan memahami kata daring melalui kata kaskus yang lebih dulu populer. Begitupun pada 

tuturan 2, pembaca dimungkinkan sekali memahami kata daring dengan bantuan unsur-unsur lain di 

dalam masing-masing tuturan, dalam hal ini adalah teknologi informasi. Adapun tuturan 3 pembaca 

langsung diarahkan ke bentuk asalanya online.  

Pemakaian dua istilah untuk menamai satu konsep cenderung membingungkan sebagian 

penutur. Kebingungan ini berkaitan erat dengan kemampuan berbahasa seseorang. Semisal pemakaian 

kata daring akan menimbulkan pertanyaan bagi seseorang penutur apa itu daring. Hal ini dapat 

dimaklumi karena frekuensi pemakaian kata daring lebih rendah yaitu sekitar 1.350.000
18

 

dibandingkan kata online. Meskipun kurang frekuen dibanding dengan bentuk asalnya bahasa Inggris, 

kata-kata baru tetap digunakan dalam keseharian. Pemakaian kata-katu baru ini menunjukkan 

kesadaran sebagian penutur BI untuk menunjukkan jati dirinya sebagai penutur BI. Kesadaran ini 

difasilitasi oleh pemerintah melalui usulan-usulan pada salah satu fitur KBBI daring. Penutur BI 

diberi kesempatan untuk mengusulkan kata-kata baru. Namun, tidak semua usulan itu diterima. Syarat 

agar usulan diterima ialah 

“Untuk menjadi “warga” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebuah kata harus sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia secara sematis, leksikal, fonetis, pragmatis, dan penggunaan (usage).”
19

 

Usulan baru yang diterima kemudian dimasukkan sebagai lema dalam KBBI daring dan ini dapat 

dikatakan sebagai pembakuan. Pembakuan perlu dilakukan karena penutur sebuah bahasa 

                                                           
16

 https://www.google.com/search?q=online&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwidqeW35a7aAhUENI8KHdSCBxoQ_AUICigB&biw=1252&bih=600  
17

 Indonesia menduduki peringkat ke 6 pengguan internet terbanyak di dunia dengan Jumlah Pengguna Internet : 102,8 juta orang 

Jumlah Penduduk : 258.316.051 jiwa; Rasio : 40%; Lokasi : Benua Asia https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-pengguna-

internet-terbesar-di-dunia/  
18

 https://www.google.com/search?q=daring&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwjsx76b7a7aAhWHPY8KHcUHDC8Q_AUICygC&biw=1252&bih=600  
19 Bagaimana Sebuah Kata Masuk ke KBBI oleh Bidang Pengembangan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan dikutip dari 
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2547/bagaimana-sebuah-kata-masuk-ke-kbbi  

https://www.google.com/search?q=online&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwidqeW35a7aAhUENI8KHdSCBxoQ_AUICigB&biw=1252&bih=600
https://www.google.com/search?q=online&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwidqeW35a7aAhUENI8KHdSCBxoQ_AUICigB&biw=1252&bih=600
https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-pengguna-internet-terbesar-di-dunia/
https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-pengguna-internet-terbesar-di-dunia/
https://www.google.com/search?q=daring&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwjsx76b7a7aAhWHPY8KHcUHDC8Q_AUICygC&biw=1252&bih=600
https://www.google.com/search?q=daring&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwjsx76b7a7aAhWHPY8KHcUHDC8Q_AUICygC&biw=1252&bih=600
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2547/bagaimana-sebuah-kata-masuk-ke-kbbi
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membutuhkan rujukan untuk mencari bentuk, makna, dan pemakaian kata-kata. Badan bahasa 

merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembakuan. Pembakuan yang dilakukan 

berdasar tugas badan bahasa yaitu  

“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, 

pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.”
20

 

Perlindungan bahasa saya asumsikan juga sebagai pelestarian bahasa yaitu upaya untuk 

melindungi bahasa sendiri dari tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kontak 

dengan bahasa lainnya. Pelestarian bahasa diwujudkan dengan pemilahan bentuk-bentuk yang 

mencerminkan ciri khas kata-kata BI, seperti utamanya berdasar ejaan dan proses morfologis, untuk 

dimasukkan dalam KBBI daring. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari peneilitian ini ialah kontak bahasa yang terjadi antara BI dengan bahasa-bahasa lain 

tidak dapat dihindari. Kontak bahasa ini memberikan dampak positif serta dampak negatif. Dampak 

positifnya ialah bertambahnya pengetahuan yang terwujud dalam konsep-konsep baru yang 

terkandung dalam kosakata asing. Dampak negatifnya ialah berkurang atau bahkan hilangnya ciri 

khas BI terutama dasi sisi fonologis maupun leksikal sebagai akibat masuknya kosakata asing dalam 

perbendaharaan kosakata BI. Oleh karena dibutuhkan strategi untuk mengurangi dampak negatif 

tersebut dengan cara memunculkan bentuk-bentuk bersaing yang menunjukkan ciri khas kata dalam 

BI yang kemudian dibakukan sebagai upaya pelestarian BI. Pembakuan dilakukan oleh pihak Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) melalui media KBBI Daring 2016 dengan cara 

memberikan kesempatan pada penutur-penutur BI untuk mengusulkan kata-kata baru tersebut. 

Kemudian dari usulan-usulan itu, BPPB memilih acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik 

dalam hal pemakaian kosakata itu. Dari hasil pembakuan itu dapat diketahui bahwa pembakuan kata-

kata baru ditujukan untuk pelestarian BI dengan cara menerjemahkan konsep-konsep asing dalam 

kosakata yang sudah ada dalam KBBI sebelumnya dan juga disertai dengan proses-proses morfologis 

yang menjadi ciri khas BI seperti reduplikasi, abreviasi, pembubuhan proleksem serta pemajemukan. 
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ABSTRAK 

Bahasa Bugis (bB) dan bahasa Makassar (bM), dua bahasa daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang masih hidup dan sehat wal-afiat sebagai lambang identitas dan kebanggaan suku dan daerah 

serta sebagai bahasa pergaulan internal suku. Pada kedua bahasa ini terdapat kesamaan ataupun 

kemiripan yang sangat menonjol sehubungan dengan penggunaan pemarkah kala, aspek, dan 

modalitas dalam kalimat. Dalam hal ini, secara garis besar terdapat tiga pemarkahan kala, yaitu kala 

lampau (KL), kala datang (KD), dan kala kini (KK). Pemarkah-pemarkah kala tersebut digunakan 

secara integratif dengan sufiks-sufiks pronomina dalam kalimat. Perbedaan terdapat pada pemarkahan 

KL, yaitu pemarkah KL bagi bB ialah -na-, sedangkan bagi bM ialah -ma- (masih terdapat kemiripan 

fonologis). Adapun dalam pemarkahan KD dan KK tidak terdapat perbedaan, yaitu kedua bahasa 

menggunakan morfem -pa- untuk KD dan morfem zero (ϕ) untuk KK. Namun, pada penggunaan 

pemarkah KL, pilihan variasi konstruksi morfosintaksis bM lebih variatif dibandingkan dengan bB. 

Di samping ini, kedua bahasa masih memiliki kesamaan pada bentuk-bentuk modalitas dan aspek, 

yaitu sama-sama memiliki pemarkah aspek futuristik la-. Juga, kedua bahasa memiliki modalitas 

negasi yang mirip, yaitu te- (bB) dan ta- (bM). Kemudian, bB dan bM sama-sama memiliki pemarkah 

modalitas penegas (emfasis), pemarkah pembatas (limitatif), pemarkah alternatif, dan pemarkah 

perbuatan berulang, namun refleksi fonologis (bentuk) keduanya berbeda atau mirip. Dalam hal ini, 

pemarkah pembatas dalam bB ialah -mi, sedangkan bM menggunakan -ji; pemarkah alternatif bagi 

bB ialah -ga, sedangkan bM ialah -ka, dan pemarkah perbuatan berulang bagi bB ialah afiks -si, 

sedangkan bagi bM ialah kata seng. Dalam struktur afiks -si (bB) mengambil tempat sebelum sufiks 

pronomina, sedangkan kata seng (bM) berdiri sendiri sebagai morfem bebas sesudah sufiks 

pronomina. Dengan adanya gejala-gejala kesamaan ataupun kemiripun morfologis serta kesamaan 

fungsi sintaktis pada kedua bahasa tersebut sehubungan dengan penggunaan pemarkah kala, aspek, 

dan modalitas, dapat disimpulkan bahwa bB dan bM merupakan dua bahasa yang memiliki hubungan 

kesejarahan, yaitu keduanya diturunkan dari satu bahasa proto yang sama.  

Kata kunci: pemarkah kala, aspek, dan modalitas; sufiks pronomina 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa Bugis (bB) maupun bahasa Makassar (bM) merupakan dua bahasa daerah utama di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pada kedua bahasa ini terdapat kesamaan ataupun kemiripan yang sangat menonjol, 

baik berdasarkan ciri bentuk (formal) maupun berdasarkan tata urutan dalam konstruksi klausa/ 

kalimat serta fungsi sintaktis. Dalam hal ini, bB dan bM masing-masing memiliki seperangkat afiks 

yang terkait dengan kala, aspek, dan modalitas, yang semuanya secara potensial dapat berdistribusi 

paralel dalam satu konstruksi kalimat. Telaah ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan deskripsi 

linguistik yang berisi analisis perbandingan penggunaan pemarkah kala, aspek, dan modalitas dalam 

pembentukan kalimat pada kedua bahasa tersebut.  

 

METODOLOGI 

Data pembahasan diperoleh dari penutur asli bB dan bM dengan cara elisitasi, dan dari intuisi bahasa 

penulis sendiri selaku penutur asli bB. Populasi data ialah semua konstruksi sintaksis bB dan bM yang 

memuat afiks pemarkah kala, aspek, dan modalitas kedua bahasa. Sampelnya ialah tiga sampai lima 

konstruksi sintaksis bagi setiap tipe yang diambil secara purposif. Selanjutnya, analisis data dilakukan 

dengan metode deskriptif kualitatif dalam perspektif tata bahasa struktural.   
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ANALISIS 

Pemarkah Kala 

Kategori semantik kala biasanya didefinisikan sebagai representasi linguistik tentang waktu. Artinya, 

kala menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan, sehingga terdapat pembagian waktu kala lalu 

(KL), kala kini (KK), dan kala datang (KD). Hal-hal ini terungkap dalam pertuturan dan antara satu 

sama lain dapat dikenali berdasarkan perbedaan pemarkah masing-masing (lihat Comrie 1976: 14, 

Lyons 1986: 305). Dalam hal ini, bB dan bM masing-masing memiliki pemarkah KL yang mirip, 

yaitu -na- (bB) dan -ma- (bM). Adapun pemarkah KD ialah -pa- dan hal ini berlaku sama bagi kedua 

bahasa. Demikian pula pemarkah KK, baik bB maupun bM, sama-sama berupa morfem zero (ϕ), 

yaitu ditandai oleh ketiadaan pemarkah. Uraian dan contoh masing-masing dapat dilihat pada uraian 

di bawah ini.  

Penggunaan pemarkah-pemarkah kala tersebut berintegrasi dengan sufiks-sufiks pronomina 

pada verba (lihat Uhlenbeck, 1982). Dalam hal ini, pada sisi bentuk sufiks-sufiks pronomina yang 

dimaksud tidak ada perbedaan antara bB dan BM dan klasifikasinya ialah sebagai berikut. Sufiks 

pronomina persona pertama tunggal (p1tg) ialah -kak, sufiks pronomina persona pertama jamak 

(p1jm) ialah -kik, sufiks pronomina persona kedua tunggal (p2tg) ialah -ko, dan sufiks pronomina 

persona ketiga tunggal (p3tg) ialah -i. 

 

Pemarkah KL: -na- (bB) dan -ma- (bM) 

Bahasa Bugis 
Persona Tunggal Jamak 

Pertama  Manrenak/*Manrenakak ‘Saya sudah makan’ 
Manrenik/*Manrenakik  

‘Kita sudah makan’ 

Kedua  Manreno/*Manrenako ‘Kamu sudah makan’  

Ketiga  Manreni/*Manrenai ‘Dia sudah makan’  

 

Bahasa Makassar  
Persona Tunggal Jamak 

Pertama  Aknganremakak/Aknganremak ‘Saya sudah makan’ 
Aknganremakik/*Aknganremik 

‘Kita sudah makan’ 

Kedua  Aknganremako/*Aknganremo ‘Kamu sudah makan’  

Ketiga  Aknganremi/*Aknganremai ‘Dia sudah makan’  
  

 Apabila bentuk -na- bergabung dengan sufiks -kak, diperoleh bentuk -nakak, lalu konsonan 

/k/ lesap, sehingga menjadi -naak, kemudian kedua vokal /a/ melebur, sehingga diperolehlah 

konstruksi sufiks rangkap -nak. Kaidah yang sama juga berlaku dalam bM, yaitu apabila -ma- 

bergabung dengan sufiks -kak, diperoleh bentuk -makak, lalu konsonan /k/ lesap, sehingga menjadi -

maak, kemudian kedua vokal /a/ melebur, sehingga diperolehlah konstruksi sufiks rangkap -mak. 

Yang berbeda pada kedua bahasa ini ialah dalam bM terdapat variasi bentuk -makak dan -mak, 

sedangkan dalam bahasa Bugis hanya ada bentuk -nak karena bentuk *-nakak tidak berterima. Kaidah 

yang serupa berlaku pula pada saat pemarkah -na-/-ma- berintegrasi dengan sufiks pronomina: pertama 

jamak, kedua tunggal, dan ketiga tunggal sebagaimana tampak pada diagram di atas, yaitu dalam bB 

masing-masing diperoleh konstruksi Manrenik ‘Kita sudah makan’, Manreno ‘Kamu sudah makan’, 

Manreni ‘Dia sudah makan’. Selanjutnya, dalam bM diperoleh konstruksi Aknganremakik ‘Kita 

sudah makan’, Aknganremako ‘Kamu sudah makan’, Aknganremi ‘Dia sudah makan’. Yang berbeda 

pada kedua bahasa ini ialah pada bB konstruksi lengkap yang tidak gramatikal: *Manrenakik dan 

*Manrenako, sedangkan dalam bM justru konstruksi lengkaplah yang gramatikal dan konstruksi 

singkat tidak gramatikal: *Aknganremik dan *Aknganremo. Adapun dalam kaitan penggunaan sufiks 

pronomina ketiga tunggal: -i, antara kedua bahasa sama saja, yaitu konstruksi yang grmatikal adalah 

konstruksi yang singkat: manremi (bB), bukan konstruksi lengkap: *Manremai (bB) dan 

Aknganremi (bM), bukan *Aknganremai (bM). 

 

Pemarkah KD -pa-  (bB/bM) 

Kaidah penggunaan bentuk -pa- sama dengan penggunaan -na- serta -ma- di atas ketika beintegrasi 

dengan sufiks pronomina pada verba.  
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Persona Tunggal Jamak 

Pertama  Manrepakak/Manrepak (bB) ‘Nanti saya makan’ 

Aknganrepakak/Aknganrepak (bM) ‘Nanti saya makan’ 

 

Manrepakik/Manrepik (bB) 

‘Nanti kita makan’ 

Aknganrepakik/Aknganrepik (bM) 

‘Nanti kita makan’  

Kedua  Manrepako/Manrepo ‘Nanti kamu makan’ 

Aknganrepako/Aknganrepo ‘Nanti kamu makan’ 

 

Ketiga  Manrepi/*Manrepai ‘Nanti dia makan’ 

Aknganrepi/*Aknganrepai ‘Nanti dia makan’  

 

 

 Pada penggunaan pemarkah kala -pa- (KD) ini, baik konstruksi lengkap maupun konstruksi 

singkat pada kedua bahasa, semuanya berterima (gramatikal), kecuali pada keterlibatan sufiks 

pronomina ketiga tunggal, yaitu konstruksi yang gramatikal ialah konstruksi singkat: Manrepi (bB) 

dan Aknganrepi (bM) ‘Nanti dia makan’, bukan *Manrepai (bB) dan *Aknganrepai (bM).  

 

Pemarkah KK -ϕ-  (bB/bM) 

Kala kini (KK) pada bB dan bM dimarkahi oleh ketiadaan pemarkah kala dan yang lainnya, yang di 

sini disebut dengan morfem zero -ϕ-. Contoh:  

Persona Tunggal Jamak 

Pertama  Manreϕkak/ Manreϕak (bB)  

‘Saya makan’ 

Aknganreϕkak/Aknganreϕak (bM)  

‘Saya makan’  

Manreϕkik/Manreϕik (bB) 

‘Kita makan’  

Aknganreϕkik (bM) 

‘Kita makan’ 

Kedua  Manreϕko/Manreϕo (bB) ‘Kamu makan’ 

Aknganreϕko/Aknganreϕo (bM) ‘Kamu makan’ 

 

Ketiga  Manreϕi (bB) ‘Dia makan’ Aknganreϕi (bM) 

‘Dia makan’  

 

 

Modalitas negasi te-/ta- 

Dalam bB terdapat bentuk tə- yang berfungsi sebagai modalitas pengingkar atau negasi, sedangkan 

dalam bB terdapat bentuk ta-. Contoh: 

(1) Tənritungkakak,  kasik! 

tən  -ri- tungka  kak  kasik 

Neg  afiks asuh  p1tg kasihan 

(Saya tidak terasuh, kasihan) 

(2) Takuissengmi.  

tak  ku isseng ma i  

Neg  p1tg kenal KL p3tg 

(Saya sudah tidak mengenalnya)  

 

Aspek futuristik la- 

Baik dalam bB maupun bM, masing-masing terdapat pemarkah aspek futuristik la-, yang berfungsi 

sebagai penegas kehendak. Contoh: 
(3) Laujaguruk-i matu yaro tauwe (bB). 

 La -u- jaguruk -i  matu  yaro  tau-  e 

 Akan  –p1tg tinju p3tg nanti itu orang partikel 

 (Akan kutinju nanti orang itu) 

(4) Lakuarengko Sangkala (bM) 

 La -ku- areng -ko  Sangkala  

 Asp p1tg nama p2tg Sangkala 

 (Akan kunamai kamu Sangkala) 

 

Modalitas penegas (emfasis) -mu- (bB) dan -ja- (bM) 

Dalam bB terdapat modalitas penegas -mu(a), sedangkan dalam bM digunakan bentuk -ja. 

Sebagaimana halnya dengan penggunaan pemarkah kala, kaidah penggunaan bentuk -mu(a) (bB) dan 

-ja (bM) juga dapat diintegrasikan dengan penggunaan sufiks-sufiks pronomina. Misalnya: Manre-
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mu-(k)ak (bB) ‘Saya makan kok’; Aknganreja(k)(a)k (bM) ‘‘Saya makan kok’; Manremui (bB) 

‘Dia makan kok’; Aknganreji (bM) ‘Dia makan kok’. Dalam hubungan ini, afiks -mu- berubah 

menjadi –mua dalam pemunculan yang lain ketika tidak disertai oleh sufiks pronomina, misalnya 

apabila afiks ini bergabung dengan kata ingkar (negasi) dee ‘tidak’, maka diperoleh konstruksi 

deemua ‘tidaklah’, bukan *deemu (Darwis, 2014). Untuk fungsi yang sama dalam bM digunakan 

bentuk -ja, misalnya: Tenaja ‘tidak kok’. Contoh lain: Iko mua (bB)‘Terserah kamulah’; Ikauja (bM) 

‘Terserah kamulah’ 

Modalitas pembatas (limitatif) 

Dalam bB yang menjadi modalitas pembatas ialah mi-, sedangkan dalam bM ialah -ji. Contoh: 

Iyakmi massikola (bB) ‘Saya saja bersekolah’; Inakkeji aklampa (bM) ‘Saya saja pergi’.  

Pemarkah alternatif -ga (bB) dan –ka (bM) 

Dalam bB terdapat partikel tanya sebagai pemarkah alternatif, yaitu -ga, sedanglan dalam bM 

digunakan -ka. Contoh: Manrekoga? (bB) ‘Kamu makankah’; ikau-ka inakke-ka (bM) ‘Kamukah 

atau sayakah’  

 

Pemarkah perbuatan berulang -si  (bB) dan seng (bM) 

Pemarkah aspek yang menyatakan perbuatan berulang atau menyatakaan makna lagi dalam bB ialah 

afiks -si, sedangkan dalam bM ialah kata seng. Dalam struktur bentuk -si (bB) merupakan afiks yang 

mengambil tempat sebelum sufiks pronomina, sedangkan kata seng (bM) merupakan morfem bebas 

yang mengambil tempat sesudah sufiks pronomina. Contoh bB: Jokkasikak ‘Saya pergi lagi’ 

Jokkasikik ‘Kita pergi lagi’ Jokkasiko ‘Kamu pergi lagi’. Contoh bM: Aklampakak seng ‘Saya pergi 

lagi’, Aklampako seng ‘Kamu pergi lagi’, Aklampai seng ‘Dia pergi lagi’ 

 

SIMPULAN 

Bahasa Bugis (bB) dan bahasa Makassar (bM) sama-sama bertipe VSO (Verb-Subject-Object) dan 

masing-masing memiliki seperangkat afiks yang terkait dengan kala, aspek, dan modalitas, yang 

semuanya secara potensial dapat berdistribusi paralel dalam satu konstruksi kalimat. Dalam hal ini, 

secara garis besar dalam kedua bahasa tersebut terdapat tiga pemarkahan kala, yaitu kala lampau 

(KL), kala datang (KD), dan kala kini (KK). Pemarkah-pemarkah kala ini digunakan secara integratif 

dengan sufiks-sufiks pronomina dalam suatu konstruksi kalimat. Perbedaan terdapat pada pemarkahan 

KL, yaitu pemarkah KL bagi bB ialah -na-, sedangkan bagi bM ialah -ma- (masih terdapat kemiripan 

fonologis). Adapun dalam pemarkahan KD dan KK tidak terdapat perbedaan, yaitu kedua bahasa 

menggunakan morfem -pa- untuk KD dan morfem zero (ϕ) untuk KK. Namun, pada pemarkahan KL, 

pilihan variasi konstruksi morfosintaksis bM lebih variatif dibandingkan dengan bB. Di samping ini, 

kedua bahasa juga sama-sama memiliki: (1) pemarkah aspek futuristik la, (2) modalitas negasi yang 

mirip (3) pemarkah modalitas penegas (emfasis), (4) pembatas (limitatif), (5) pemarkah alternatif, dan 

(6) pemarkah aspek perbuatan berulang. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa bB dan bM 

merupakan dua bahasa yang memiliki hubungan kesejarahan, yaitu keduanya diturunkan dari satu 

bahasa proto yang sama. 
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ABSTRAK 

Bahasa Melayu Langkat (BML) adalah salah satu bahasa daerah yang masih bertahan dan digunakan 

oleh masyarakat Melayu Langkat di Kabupaten Langkat. Sejalan dengan perkembangannya, bahasa 

ini telah menyerap banyak kosakata dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Malaysia dan juga 

bahasa daerah, seperti bahasa Jawa; sama halnya dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di 

Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk mengdokumentasi kata serapan atau kata pinjaman 

yang banyak digunakan oleh masyarakat penutur BML sekaligus menganalisis bentuk dari kata 

serapan tersebut Guilbert (1975:92-97). Data dari penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, 

yaitu dengan menganalisis salah satu teks dari kumpulan tulisan Melayu Langkat dan studi lapangan, 

yaitu dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata serapan yang 

digunakan oleh penutur BML berasal dari bahasa Inggris, Arab, Malaysia, dan Jawa dengan bentuk 

Xenisme, perubahan fonologis, dan perubahan morfo-sintaksis. Tingginya persentase kata serapan 

bahasa asing mengindikasikan perlunya peranan seluruh pihak masyarakat untuk ke depannya 

memikirkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan kembali 

penggunaan BML di tengah-tengah masyarakat, khususnya para generasi muda. 

Kata Kunci: kosakata serapan, bahasa Melayu Langkat, bahasa asing, bahasa daerah 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi mendorong perkembangan dalam segala hal, 

termasuk bahasa. Bahasa yang merupakan media utama bagi masyarakat dalam berkomunikasi telah 

mengalami transformasi yang pesat, baik dari segi bentuk maupun fungsinya, tidak terkecuali bahasa 

Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri saat ini saat ini memiliki kosakata yang diperkaya dengan bahasa 

daerah atau bahasa lokal, seperti Betawi, Jawa, Sunda atau Batak, dan juga bahasa asing, seperti 

Belanda, Arab, Cina atau Inggris. Hal ini terlihat dari penggunaan kata serapan dari bahasa tersebut 

dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Hal ini terus 

dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Salah satu cara 

mengembangkan bahasa, khususnya dalam tataran kata adalah dengan cara memungut kata dari 

bahasa lain (Moeliono, 1989:32). 

Samsuri (1987:50) memaknai serapan adalah ‘pungutan’ sedangkan Kridalaksana (1985:8) 

memahami kata serapan sebagai ‘pinjaman’ atau loanwords, yaitu fonem, unsur gramatikal atau unsur 

leksikal yang diambil dari bahasa lain. Bloomfield (1996:445) secara sederhana mendefinisikan 

bahwa kata serapan adalah kata-kata asing atau daerah yang masuk ke dalam kosakata bahasa 

Indonesia. Guilbert (1975:89) menambahkan bahwa pemungutan kata, kata serapan, peminjaman kata 

merupakan sebuah fenomena linguistik yang kajiannya sejajar dengan sejarah pembentukan sebuah 

bahasa. Mesthrie & Leap (2000) menambahkan, “The term ‘borrowing’ or ‘loan word’  is a technical 

term for the incorporation of an item from one language into another. These items could be (in terms 

of decreasing order of frequency) words, grammatical elements or sounds. Lebih jauh Niklas-

Salminen (1997:83) menegaskan bahwa tidak seperti siglasion, derivation, composition, dan 

abbreviation, peminjaman kata memperlihatkan kekhasan dalam menghasilkan kesantunan bahasa 

yang baru tanpa menggunakan unsur leksikal yang sebelumnya telah ada dalam suatu bahasa tertentu.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kata serapan adalah kata yang 

berasal dari kosakata bahasa lain, yang masuk dan menjadi bagian bahasa penerima, baik secara 

langsung (mengalami perubahan) maupun secara tidak langsung (tidak mengalami perubahan) yang 

kemudian digunakan oleh penutur bahasa penerima seperti layaknya bahasa sendiri. Guilbert 

(1975:92-97) menyatakan bahwa ada tiga bentuk suatu kata pinjaman dapat diterima ke dalam 

kosakata bahasa lain, yaitu: 1) Xenisme: penggunaan kata asing yang tetap memiliki bentuk dan 

makna yang sama dengan kata dalam bahasa aslinya, 2) Perubahan fonologis: kata pinjaman dari 

bahasa asing yang masuk ke dalam kosakata suatu bahasa memiliki kemungkinan untuk mengalami 
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perubahan fonologis, disesuaikan dengan cara pelafalan bahasa pemnijam, dan 3) Perubahan morfo-

sintaksis: penambahan atau penggantian  sufiks tertentu yang khas dalam bahasa sasaran. Dengan kata 

lain, bentuk-bentuk dari kata pinjaman yang ada dan berkembang di tengah masyarakat tentunya 

melewati proses yang panjang untuk dapat dikenali, diterima dan digunakan dalam tuturan sehari-hari 

masyarakat penerima. 

Beragamnya budaya dan bahasa daerah di Indonesia juga saling mempengaruhi penggunaan 

bahasa daerah itu sendiri. Bahasa daerah yang identik dengan ciri khas bahasa yang hanya digunakan 

oleh sekelompok masyarakat tertentu perlahan mulai bergeser. Penggunaan bahasa daerah semakin 

meluas, baik sebagai donor kosakata pada bahasa lain ataupun resipien bahasa lain,  sebagai contoh 

Bahasa Melayu Langkat (BML). BML merupakan bahasa yang digunakan oleh   salah satu suku 

Melayu yang terdapat di Sumatera Utara. Pemukiman suku Melayu Langkat ini berada di wilayah 

Kabupaten Langkat. Penyebaran suku Melayu Langkat ini mulai dari daerah kota Medan, Binjai, 

Bohorok, Stabat, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu dan hampir di seluruh wilayah 

kabupaten Langkat. Jika ditinjau dari daerah pengguna bahasa ini, tentunya BML juga mengalami hal 

yang serupa dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu masuknya kata serapan atau 

kata pinjaman di tengah kehidupan masyarakat Melayu. Hal ini tentunya akan berdampak dari 

kebingungan masyarakat itu sendiri, terlebih generasi muda yang sudah jarang menggunakan BML. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengdokumentasi kata serapan atau kata pinjaman 

yang banyak digunakan oleh masyarakat penutur BML sekaligus menganalisis bentuk dari kata 

serapan tersebut.   

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif  berfokus pada analisis isi. Data penelitian ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis teks yang merupakan salah satu dari 

kumpulan tulisan Melayu Langkat, admin pada blog yang mengulas tentang pariwisata, budaya, 

peninggalan budaya dan informasi lain mengenai Melayu Langkat, yang diunduh pada tanggal 5 

Maret 2018 pada halaman https://visitlangkat.wordpress.com/ pukul 15.00 dengan judul ‘Ikon Wajah 

Sumatera Utara’. Selanjutnya, penelitian lapangan berupa wawancara dengan masyarakat Melayu 

Langkat (ML) dilakukan untuk mendukung hasil dokumentasi dan analisis mengenai penggunaan dan 

bentuk kata serapan (Guilbert, 1975:92-97) yang digunakan oleh penutur BML saat ini. 

 

ANALISA 

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (hasil wawancara) 

diperoleh bahwa kata serapan atau pinjaman yang digunakan di kalangan masyarakat penutur BML 

berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Melayu Malaysia, serta 

bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, seperti yang terlihat pada daftar berikut: 

Daftar.1. Kata serapan yang digunakan oleh penutur Bahasa Melayu Langkat di Sumatera Utara 

Bahasa Inggris: 

Ikon, Blog, Seleksi, Profil, Sosial, Familiar, Kuliner, Popularitas, Humoris, Masal, Konkrit, 

Kampanye, Partisipasi, Referensi, Gosip, Alumnus, Plus, Kompetisi, Liga, Poin, Profesional, 

Ekspresi, Digital, Kontemporer, Urban, Subjektifitas, Admin, Feature, Riset, Aktif, Positif, Fluent in 

English, Sumut’s Sweet Heart, Inner Beauty, Follow, Politisi, Institusi, Legislatif, Politikus, Film, 

Inisiasi, Klub, Sudirman Club, Liga, Tato, Instagram, Travelling, Simple, Pop.  

Bahasa Arab:  

Tarekat, Jamaah, Munajab, Muhasabah, Nazar, Ziarah, Syekh, Hijrah. 

Bahasa Malaysia:  

Tutur, Langgam, Gelak, Bait, Elok, Puak, Petaka, Wafat, Garang, Datuk, Terbersit, Terpatri, Layak, 

Tuan Guru, Kaji, Seloroh. 

Bahasa Jawa:  

Kramat, Dermawan, Pertiwi, Lawak, Ayu, Parlente, Cepak, Kuncir, Seloroh, Preman, Menjejal, Icip-

icip, Tata Krama. 
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 Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa tiga bentuk kata serapan yang digagasi oleh  

Guilbert (1975:92-97), yaitu Xenisme, Perubahan Fonologis, dan Perubahan Morfo-Sintaksis terdapat 

dalam penggunaan BML, seperti yang terlihat pada contoh berikut: 

a. Xenisme: 

Dari Bahasa Inggris:  

Blog, Familiar, Alumnus, Plus, Digital, Urban, Admin, Feature,dll.  

 Dari Bahasa Malaysia:  

 Tutur, Langgam, Gelak, Elok, Puak, Petaka, Wafat, Garang, Datuk, Layak, dll.  

 Dari Bahasa Jawa :  

 Kramat, Pertiwi, Parlente, Kuncir, Seloroh, Tata Krama, dll.  

Kata-kata serapan di atas digunakan secara langsung dalam tulisan tanpa mengalami perubahan, 

seperti yang terlihat pada kalimat-kalimat berikut: 

(1) Lama sudah blog ini tidak diisi oleh tulisan terbaru dikarenakan admin sedang sibuk 

mengurusi pekerjaan.  

(2) Pribadi Syamsul yang ramah dan tutur bahasa langgam Melayu, ditambah selera lawak 

yang lucu, membuatnya dicintai oleh masyarakat Sumut.  

(3) Raline merupakan sosok ibu pertiwi yang kita kenang dalam bait lagu. 

b. Perubahan Fonologis 

Dari Bahasa Inggris: 

Ikon, Seleksi, Profil, Referensi, Kuliner, Sosial, Kontemporer, Riset, dll. 

Dari Bahasa Arab: 

Tarekat, Jamaah, Munajab, Muhasabah, Nazar, Ziarah, Syekh, Hijrah, dll. 

Kata-kata serapan di atas, sebelum digunakan dalam BML tentunya mengalami perubahan bunyi yang 

pelafalannya sedikit berbeda dengan pelafalan bahasa Indonesia pada umumnya. 

c. Perubahan Morfo Sintaksis 

Dari Bahasa Inggris: Politikus, Humoris, Masal, Subjektivitas, dll. 

Dari Bahasa Malaysia: Terbersit, Terpatri 

Dari Bahasa Jawa: Menjejal 

Kata-kata serapan di atas mengalami penambahan imbuhan tertentu yang disesuaikan dengan bahasa 

penerima. Hal ini dilakukan agar makna dan juga fungsi dari kata tersebut semakin jelas jika 

digunakan dalam kalimat, seperti yang terlihat pada contoh berikut: 

(1) Kecintaan itu terpatri dengan diberinya Syamsul marga Sembiring oleh puak Karo, dan 

masyarakat Melayu mengangkatnya sebagai Datuk Sri Lelawangsa.  

‘Patri’ merupakan kata benda yang memiliki arti ‘teguh’ atau ‘tetap’.  Jika hanya ‘patri’ maka kalimat 

tersebut akan membingungkan. Adanya awalan ter- pada kata ‘terpatri’ merubah makna dan fungsi 

kata tersebut dalam kalimat, yaitu ‘terpatri’ yang memiliki arti ‘melekat’ dan berfungsi sebagai kata 

kerja pasif.  

 Dari daftar dan contoh tiga bentuk kata serapan di atas terlihat bahwa kata serapan yang 

digunakan di kalangan masyarakat penutur BML saat ini sangat dipengaruhi oleh kata ataupun frasa 

serapan yang berasal dari bahasa Asing, yaitu bahasa Inggris dengan persentase tertinggi, seperti yang 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel.1. Persentase kata serapan dari bahasa asing yang digunakan oleh penutur  

Bahasa Melayu Langkat di Sumatera Utara 

No. Bahasa Jumlah Persentase (%) 

1.  Inggris 48 57,14 

2.  Melayu 16 19,05 

3.  Arab 7   8,33 

4.  Jawa 13 15,48 

 Total 84 100 
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 Tingginya persentase penggunaan bahasa asing oleh penutur BML mengindikasikan bahwa 

penggunaan BML saat ini semakin menurun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

tokoh dan masyarakat ML, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya fenomena tersebut  memberikan 

dua kesan kuat kepada masyarakat yaitu, kemajuan sekaligus kemunduran. Kemajuan dalam hal ini 

adalah meningkatnya wawasan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa lain yang 

juga mengisyaratkan bahwa tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat juga meningkat. 

Sedangkan kemunduran dalam hal ini berfokus kemunduran jati diri kebudayaan ML yang salah 

satunya ditandai dengan mulai berkurangnya penggunaan kosakata asli BML yang merupakan ciri 

khas dan kebanggaan masyarakat ML dalam berkomunikasi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian 

seluruh pihak masyarakat untuk ke depannya memikirkan langkah-langkah strategis untuk 

mempertahankan sekaligus mengembangkan kembali penggunaan BML di tengah-tengah masyarakat, 

khususnya para generasi muda. 

 

KESIMPULAN  
Kosakata serapan yang digunakan oleh penutur BML berasal dari bahasa Inggris, Arab, Malaysia, dan 

Jawa dengan bentuk Xenisme, perubahan fonologis, dan perubahan morfo sintaksis. Tingginya 

persentase kata serapan bahasa asing memberikan dua kesan, yaitu kesan kemajuan masyarakat dalam 

perkembangan bahasa sekaligus kesan kemunduran dalam hal memudarnya jati diri kebudayaan 

Melayu Langkat. Hal ini juga mengisyaratkan perlunya peran seluruh pihak masyarakat untuk ke 

depannya memikirkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan 

kembali penggunaan BML di tengah-tengah masyarakat, khususnya para generasi muda. 
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ABSTRAK 

Bahasa Indonesia diakui keberasalannya dari salah satu dialek bahasa Melayu di Sumatra. Namun, 

menurut sejumlah ahli, keberadaan bahasa Melayu itu pun banyak dipengaruhi oleh bahasa lokal di 

sekitarnya. Dengan demikian, bahasa Indonesia (harus dipandang) tidak melulu terkait dengan bahasa 

Melayu, tetapi harus juga dikaitkan dengan bahasa yang mempengaruhi bahasa Melayu itu. Salah satu 

bahasa lokal yang berintegrasi dengan khazanah bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Kubu. Hal itu dimungkinkan dengan keberadaan anasir-anasir tertentu dalam bahasa 

Indonesia yang kini dapat diungkap melalui analisis pertuturan dalam masyarakat Kubu. Salah satu di 

antaranya adalah kata belakang dalam bahasa Indonesia, yang teridentifikasi memiliki infiks -el- 

sebagai penanda jamak dalam bahasa Kubu. Makalah ini akan membahas data lainnya, yakni kata 

diria, yang juga menjadi penanda intergrasi bahasa Kubu dengan bahasa Indonesia. Data ini diperoleh 

dari berbagai sumber termasuk dengan pengamatan langsung ke wilayah masyarakat tutur bahasa 

Kubu. Dengan memanfaatkan kajian morfosintaksis dan didukung oleh teori perubahan bentuk dalam 

kajian Linguistik Historis Bandingan, data ini akan dianalisis dengan metode padan dan metode agih 

melalui teknik bagi unsur langsung untuk melihat keparadigmatisan dan kesintakmatisan kata diria. 

Dengan demikian akan terlihat proyeksi kata diria dalam beberapa bentuk kata dalam bahasa 

Indonesia. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pembandingan perihal 

keberakaran bahasa Indonesia dari suku-suku lain. 

Kata Kunci: diria, integrasi, Kubu, bahasa Indonesia 

 

PENDAHULUAN 

Kubu adalah salah satu nama suku yang mendiami pedalaman Sumatra, secara khusus di wilayah 

Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan. Menurut sejumlah ahli, masyarakat Kubu (MK) termasuk ke 

dalam ras Veddoid (Loeb 1935; Prasetijo 2013; Melalatoa 1995). Melalatoa (1995: 705) menyebutkan 

bahwa ras ini bermigrasi ke Sumatra pada akhir zaman es (glaciation kuarter). Diperkirakan zaman 

itu terjadi pada 10.000 – 15.000 tahun yang lalu. Dia  juga menjelaskan ras Veddoid ini menjadi 

terbelah akibat kedatangan kelompok pendatang baru yang disebut sebagai Deutro Melayu. Sebagian 

mereka masuk lalu bertahan sebagai MK di dalam hutan, dan sebagian lagi dapat membaur dengan 

pendatang baru dan menjadi Melayu. 

Saat ini integrasi mereka dari segi bahasa masih dapat teridentifikasi meskipun dalam jumlah 

yang terbatas. Hal ini didukung oleh pendapat Sneddon (2003: 7—8) dan beberapa ahli lain (Periksa 

Keraf, 1996: 184—201) yang menyatakan bahwa bahasa Melayu sudah terpengaruh oleh bahasa-

bahasa lokal. Dalam hal itu, dimungkinkan terjadi saling pinjam berbagai aspek bahasa. Kenyataan itu 

kini dapat diamati keberadaannya dalam bahasa MK sebagai masyarakat yang lebih awal hadir di 

Sumatra dan kini sebagian dari mereka masih relatif terproteksi oleh penghidupannya di dalam hutan. 

Terdapat puluhan data kata MK yang dapat menjadi anasir atau artefak keintergrasian 

bahasanya dengan bahasa Melayu sebagai akar terdekat dari bahasa Indonesia (BI). Keterbatasan 

ruang dalam makalah ini mengakibatkan pembatasan kajian pada satu kata, yaitu diria []. 

Sehubungan dengan itu, masalah dalam penelitian ini pun dirumuskan dalam dua pertanyaan: (1) 

bagaimana identitas kata diria dalam MK secara morfologi dalam distribusinya secara sintaksis? (2) 

bagaimana integrasi kata diria ke dalam BI. Dengan demikian, tinjauan terhadap masalah ini akan 

dijelaskan berdasarkan kajian morfosintaksis dan didukung oleh teori perubahan bentuk dalam kajian 

linguistik histori komparatif. 

 Kajian tentang BK sudah dilakukan oleh beberapa sarjana. Soetomo dalam desertasinya 

(1995: 65) membahasnya dari sudut antropologi dengan hanya menyinggung bahasa sebagai salah 

satu dari tujuh unsur kebudayaan. Ristanto (2015) membahasnya dari segi bentuk dan makna kata. 

Namun, dia tidak mengulas perihal kata diria yang menjadi data dalam penelitian ini. Secara spesifik, 

Sitanggang (2014) telah mengkaji konsep spasial budaya Melayu Jambi dalam kaitannya dengan 
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bahasa MK. Di situ dia menemukan bahwa bentuk –el- pada kata belakang dalam bahasa Melayu 

Jambi, berkaitan erat dengan pemarkahan –el- pada kata pembelokongon dalam bahasa MK. Jauh 

sebelum penelitian-penelitian di atas, Loeb (1935) mengatakan bahwa MK termasuk dalam kategori a 

degenerate race yang telah kelihangan bahasanya. Meskipun demikian, perlu juga dilakukan kajian 

mendalam perihal kemurnian bahasa yang digunakan MK saat ini.  

METODOLOGI 

Data penelitian ini diperoleh dari percontoh yang dihadirkan oleh peneliti-peneliti tersebut di atas, 

ditambah dengan pengamatan langsung ke MK melalui teknik elisitasi. Kata diria sebagai fokus 

perhatian dalam makalah ini dianalisis dengan menggunakan metode padan dan dikombinasikan 

dengan metode agih, dengan bagi unsur langsung sebagai tekniknya (Sudaryanto). Pemadanan ini 

pada dasarnya sejalan dengan penentuan bentuk berdasarkan asosiasi/paradigmatis dan sintagmatis 

yang digagas oleh Saussure (Kridalaksana 2005: 32—33). Pemadanan akan dilakukan terhadap 

konteks yang dianggap bermiripan dengan menghadirkan lima contoh tuturan. 

ANALISIS 

Kata Diria dan Identitas Unsurnya 

Kata diria adalah salah satu dari sejumlah data bahasa Kubu (BK) yang menjadi anasir yang dapat 

menunjukkan keintegrasian bahasa Kubu dengan bahasa Indonesia (BI). Secara khusus, kata ini 

digunakan MK sebagai penanda sapaan kepada perempuan secara lebih sopan dan hormat. Dalam 

pada itu, tidak ada penanda khusus yang setara dengan kata diria untuk laki-laki. Namun, apabila 

disandingkan dengan konstruksi ujaran dengan fungsi yang sepadan, nyata bahwa kata diria menjadi 

sebagai unsur pembeda untuk perilaku hormat itu. Penggunaan kata diria dalam BK dapat kita cermati 

dalam dua contoh kalimat berikut. 

(1) Ado sehat adek diria? 

(2) Diria bemasok, akeh kelaporon 

Untuk menelisik konsep dan morfologi kata diria pada teks (1) dan (2) di atas, terlebih dahulu 

dicermati beberapa bentuk lain yang menjadi konteks untuk mendukung proses morfologi kata pada 

(3) - (7) berikut. 

(3) Kawana putirlah doun yoya! (Engkau petiklah daun itu!) 

(4) Nye yoya ndok belik masuk ke rumah. (Dia itu hendak balik masuk ke rumah.) 

(5) Kawana mbewo masuk kayua ke mae! (Engkau bawa masuk kayu itu ke mari!) 

(6) Akeh pindok kopia. (Aku tidak suka kopi) 

(7) Bupamono adek kawana kinia? (Bagaimana adikmu sekarang ini?) 

Ada dua bentuk yang menjadi perhatian dalam (3) - (7) di atas. Pertama, adanya kata yoya pada (3) 

dan (4) yang berafiliasi pada kata ‘itu’ dalam BI. Kedua, adanya bentuk a yang secara konsisten 

melekat di akhir sejumlah kata dasar, yaitu kawana, kayua, kopia, dan kinia. Hal itu ditandai dengan 

afiliasi kata dasarnya dalam BI, yaitu kawan, kayu, kopi, dan kini. Sementara itu, bentuk –a dalam 

afiliasinya ke dalam BI merujuk pada kata itu (sebagaimana pada kata kayua pada [5]), kata ini 

(sebagaimana kata kinia pada [7]), dan acuan secara umum (sebagaimana pada kata kawana dalam 

[3], [5], dan [7] dan kata kopia dalam [6]). Baik kata yoya maupun bentuk –a tampak berfungsi 

sebagai bentuk artikel dan atau demonstrativa. Perbedaanya adalah yoya terbentuk secara leksikal, 

dan –a secara gramatikal dalam bentuk sufiks (band. Kridalaksana, 2008: 19, 45, dan 46). Perbedaan 

lain adalah bahwa keduanya digunakan oleh kelompok MK yang berbeda, tetapi masih dapat saling 

memahami.  

Berdasarkan paradigma di atas, tampak bahwa kata diria sebagaimana dalam (1) dan (2) 

berasal dari kata dasar kata diri dan dilekati oleh akhiran –a (dan sangat dimungkinkan pula adanya 

kata diri yoya). Selanjutnya, kata diria dapat diartikan sebagai ‘diri itu’ atau ‘diri ini’. Kata diri, baik 

pada BI maupun pada BK merupakan kata yang mengandung konsep reflektif sebagaimana pada kata 

self pada frasa  him self dalam bahasa Inggris, atau kata diri pada frasa bunuh diri dalam BI. 

Secara pragmatis, fungsi ujaran bentuk (1) pada dasarnya sama dengan fungsi ujaran dengan 

bentuk (7), yaitu untuk menanyakan kabar atau keadaan seseorang. Perbedaannya adalah, bentuk (1) 

hanya digunakan seorang laki-laki untuk menanyakan keadaan seorang perempuan melalui seseorang 
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yang lain. Sementara itu, ujaran (7), digunakan untuk menanyakan keadaan seorang laki-laki, baik 

oleh laki-laki maupun perempuan melalui seseorang yang lain. Dalam pada itu, tidak ada pemarkah 

khusus untuk laki-laki dalam tuturan MK.  

Selain penanyaan secara tidak langsung seperti pada (1),  penyapaan secara langsung terhadap 

petutur perempuan juga menggunakan kata diria sebagaimana dalam (2). Pada (1) bentuk –a pada 

diria tampak merujuk acuan secara jauh (‘diri itu’), sedangkan sebagai permintaan langsung pada (2) 

bentuk –a pada diria merujuk acuan secara dekat (‘diri ini’). Dalam pada itu, kata ini atau itu dalam 

BI hanya termaktub dalam morfem –a sebagai akhiran, artikel, dan demonstrativa. 

Pemilihan konsep makna ‘diri ini’ atau ‘diri itu’ yang termuat pada kata diria dalam budaya 

MK, setakat ini secara pragmatis seiring dengan prinsip kesopanan, sebagai bentuk perlakuan MK 

terhadap perempuan. Dalam hal itu, mereka membuat jarak tertentu terhadap perempuan untuk 

menghindari kelangsungan dan keterancaman muka (face-threatening act [...]) terhadap perempuan 

dalam bertutur.  

Integrasinya dalam Bahasa Indonesia 

Kata diria dengan segala kompleksitasnya masih produktif dalam BK hingga saat ini. Namun, dapat 

diprediksi bahwa ada bentuk tertentu dalam BI sebagai bentuk evolusi leksikalnya, yaitu kata dia. 

Evolusi secara leksikal itu sangat dimungkinkan oleh perbedaan dan persamaan karakter BK dan BI 

saat ini. Evolusi leksikal (leksikalisasi) tersebut ditandai oleh adanya korespondensi fonologis dan 

semantis kata diria dalam BK dan (menjadi) dia dalam BI. Leksikalisasi itu didukung oleh dua faktor. 

Pertama: kedekatan geografis komunitas BK dengan kelompok Melayu Riau dan Jambi. Kedua, 

karakter fonetis konsonan /r/ pada BI dilafalkan dengan alveolar-getar [r], sedangkan pada BK (dan 

Jambi pada umumnya) dilafalkan dengan uvular-getar []. Secara dialektal, umumnya bunyi alveolar-

getar /r/ dapat berkorespondensi menjadi sejumlah varian bunyi, di antaranya menjadi bunyi glotal-

hambat (seperti [air]→ [ai?] dan [aek?]), atau menjadi uvular-getar (seperti [rumah]→[umah] dalam 

sejumlah diaek di wilayah Jambi), atau bahkan menjadi zero [ø] (seperti [rumah → [umah]  dalam 

salah satu dialek bahasa Kerinci). Konsep perubahan yang terjadi pada kata diria dalam BK adalah 

bunyi /r/ dilafalkan dengan uvular [] dalam BK, dan menjadi zero [] dalam BI. Selanjutnya, BI 

tidak mengadopsi pemarkah gender feminin  dan honorfiks secara gramatikal. 

Penggunaan bentuk reflektif kata diri dengan diikuti pronomina persona berupa sufiks 

(klitika) dalam BI pada dasarnya masih produktif, di antaranya, BI mengenal bentuk diriku, dirimu, 

dan dirinya. Peroses itu terjadi karena adanya pola kontraksi dibarengi oleh proses aferesis 

(penghilangan berapa bunyi di awal kata) dan perubahan dari vokal tinggi ke vokal rendah (a→e) 

pada pronomina. Berbeda dari itu, pola kontraksi lain juga terjadi pada kata reflektif diri dengan 

proses apokope seperti pada Tabel  berikut. 

No REFLEKTIF APOKOPE 

REFLEKTIF 

PRONOMINA KONTRAKSI 

1 diri diri aku daku 

2 diri diri (eng)kau dikau 

3 diri diri ia (yoya) di
y
a 

Inilah yang berbeda dari pendapat Mees (1950 dalam Purwo 1982: 29), yang menyebutkan bahwa 

kemunculan bunyi d  pada daku, dikau, dan dia disebabkan oleh kehadiran bunyi n pada preposisi 

dengan atau akan. Berdasarkan data dalam MK ini, tampak bahwa kemunculan d adalah karena 

adanya kontraksi bentuk kata diri dengan kata ganti persona. 

KESIMPULAN  

Sebagai kelompok masyarakat, sebagaimana dianggap termaginalkan oleh modernitas, dan juga 

sebagai salah satu kelompok masyarakat yang hadir lebih awal di pedalaman Sumatra—sebagaimana 

disebutkan oleh sejumlah ahli--sangat dimungkinkan bahwa kosntruksi kata diria (diri+ia diri+a) 

merupakan keadaan konstruksi akar bahasa Indonesia pada masa silam dan pada hakekatnya  dapat 
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diperhitungkan sebagai konstruksi yang lebih mendahului konstruksi baik bahasa Melayu di Sumatra, 

maupun bahasa Indonesia saat ini. 

Perihal proyeksinya ke dalam BI, tampak bahwa kata diria berevolusi menjadi kata dia 

sebagai bentuk kata ganti persona ketiga tunggal karena perubahan bunyi [r] menjadi zero [ø] tanpa 

membedakan laki-laki atau perempuan. Sepadan dengan itu pula kata tersebut berkontraksi dengan 

kata ganti persona pertama, yaitu daku, dan kata ganti persona kedua, yaitu menjadi dikau. 
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ABSTRAK 

Upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional tidak terlepas dari upaya penggalian dan 

pengkajian tradisi lisan seperti cerita rakyat yang banyak tersebar di seluruh tanah air, termasuk pada 

masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan 

merekonstruksi ciri-ciri linguistik cerita rakyat Bugis yang berupa cerita legenda melalui penelitian 

kualitatif. Cerita legenda rakyat Bugis yang masih dalam bentuk lisan dikumpulkan dari sejumlah 

informan yang banyak mengetahui dan menguasai cerita rakyat Bugis melalui wawancara mendalam 

yang disertai dengan perekaman dan pencatatan. Setelah ditranskripsi dan diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, cerita legenda rakyat Bugis yang telah terkumpul dianalisis dengan  analisis 

domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural yang merujuk pada teori 

William R. Bascom. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 41 legenda rakyat Bugis yang 

terklasifikasi ke dalam tiga jenis, yaitu legenda alam gaib, legenda perseorangan, dan legenda 

setempat. Legenda setempat yang berupa legenda asal-usul terklasifikasi lagi ke dalam lima subjenis, 

yaitu: (1) penamaan suatu tempat, (2) terjadinya suatu tempat/objek alam, (3) munculnya hewan yang 

dekat dengan kehidupan, (4) tanaman atau binatang pantang dimakan/dilukai, (5) suatu tempat 

dikeramatkan. Berbagai jenis cerita legenda rakyat Bugis tersebut menunjukkan ciri-ciri yang sama, 

yaitu: (1) peristiwanya terjadi pada zaman lampau dengan kondisi dunia seperti yang dikenal sekarang 

ini; (2) tokoh utamanya adalah manusia yang memiliki kesaktian dan dibantu oleh makhluk-ajaib; (3) 

kejadiannya diwarnai oleh hal yang bersifat magik dan dipercaya sungguh-sungguh terjadi; (4) 

ceritanya ada yang bersifat sekuler dan ada pula yang dianggap suci oleh masyarakatnya (5)  pada 

umumnya ceritanya memiliki formula pembuka seperti: riolo ‘dahulu kala’, wettunna riolo ‘pada 

waktu yang lalu’, engka seuwa wettu ‘pada suatu waktu’, atau engka gare seuwa wettu ‘katanya pada 

suatu waktu’ dan umumnya ditutup dengan penegasan. Cerita legenda rakyat Bugis yang telah 

diinventrisasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi untuk pelestarian budaya 

masyarakat Bugis, dipublikasikan sebagai buku cerita atau bahan ajar, serta sebagai bahan masukan 

bagi pemerintah Sulawesi Selatan dan pemerintah di daerah Bugis untuk merumuskan kebijakan 

pelestarian nilai-nilai budaya yang layak direfleksikan menjadi jati diri bangsa. 

Kata Kunci: Bugis, cerita, legenda, rakyat  

 

PENDAHULUAN 

Inventarisasi dan dan rekonstruksi ciri-ciri linguistik cerita legenda merupakan salah satu upaya 

penggalian dan pengkajian tradisi lisan seperti cerita rakyat yang banyak tersebar di seluruh tanah air 

dalam bingkai pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Legenda (Latin legere) adalah 

cerita rakyat dalam bentuk prosa yang dipercayai benar-benar terjadi baik oleh pencerita maupun 

pendengarnya. Waktu kejadiannya dalam zaman yang lebih muda ketika dunia seperti sekarang ini. 

Legenda dapat bersifat sekuler atau suci dan tokoh-tokoh utamanya adalah manusia. Bentuk ini 

bercerita tentang migrasi, perang dan kemenangan, kehebatan pahlawan, pemimpin, dan raja-raja pada 

zaman dahulu, serta suksesi dalam suatu dinasti yang sedang memerintah. Kehadiran legenda sering 

kali memberi sumbangan yang berarti bagi penulisan sejarah lisan meskipun di dalamnya terdapat 

cerita setempat tentang harta karun, hantu, peri, dan orang-orang suci (Bascom, 1965: 4). Legenda 

meupakan cerita rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar 

terjadi. Meskipun demikian, karena tidak tertulis, kisah tersebut telah mengalami distorsi 

(pembelokan) sehingga sering kali jauh berbeda dengan kisah aslinya (Raglan, 1965: 150).  

Legenda sebagai salah satu bagian dari cerita rakyat memiliki fungsi kultural. Lewat legenda, 

dapat diperoleh gambaran tentang cara pandang, kepercayaan/keyakinan, dan perilaku masyarakat 

budaya tertentu (Nensilianti, 2017). Oleh karena makna legenda begitu besar bagi masyarakat 

pendukungnya, perlu diadakan suatu kajian mengenai legenda-legenda yang masih dikenal dan hidup 

pada masyarakat tertentu, termasuk cerita legenda rakyat Bugis di Sulawesi Selatan. 

mailto:nensilianti@unm.ac.id
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METODOLOGI 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penerapan desain 

penelitian ini, peneliti sekaligus sebagai instrumen kunci (penentu). Data penelitian ini adalah cerita 

legenda rakyat Bugis yang masih dalam bentuk lisan yang diperoleh dari informan yang banyak 

mengetahui dan menguasai cerita rakyat tersebut.  

Wilayah penelitian tempat dihimpunnya data legenda rakyat Bugis adalah daerah Bone, Sinjai, 

Wajo, Soppeng, Sidrap, Luwu, dan Pinrang.  Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai 

pengamat-partisipan (participant-observation). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (indepth-interview), teknik rekaman, teknik 

pencatatan, dan penelitian pustaka (library research). Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Seleksi cerita rakyat yang dijadikan data dengan mengacu pada teori Danandjaja 

(1997). Pengklasifikasian dan pengkategorian keseluruhan data penelitian yang telah terkumpul 

dilandasi oleh teori Bascom (1965: 6). 

 

ANALISA 

Legenda masyarakat Bugis adalah prosa rakyat Bugis yang peristiwanya dianggap pernah benar-benar 

terjadi. Cerita legenda masyarakat Bugis yang ditemukan berjumlah 41 cerita. Legenda tersebut dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu legenda alam gaib sebanyak 3 cerita, legenda perseorangan 

(personal legends) sebanyak 5 cerita, dan legenda setempat (local legends) sebanyak 33 cerita. 

Legenda setempat (local legends) diklasifikasikan lagi ke dalam lima subjenis, yaitu: (1) legenda asal-

usul penamaan suatu tempat sebanyak 10 cerita, (2) legenda asal-usul terjadinya suatu tempat/objek 

alam sebanyak 9 cerita, (3) legenda asal-usul munculnya hewan yang dekat dengan kehidupan 

sebanyak 3 cerita, (4) legenda asal-asul suatu tanaman atau binatang pantang dimakan/dilukai 

sebanyak 7 cerita, (5)  legenda asal usul suatu tempat dikeramatkan sebanyak 4 cerita (Nensilianti, 

2012:128).   

1. Legenda alam gaib 

Legenda alam gaib berbentuk kisah yang dipercaya oleh masyarakat benar-benar terjadi dan pernah 

dialami seseorang dalam kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib, hantu-hantu, atau siluman 

(dedemit) yang jahat dan suka mengganggu manusia dapat ditemukan dalam cerita yang berjudul 

“Anyarang Paddengngeng”, “Nenek Pakande”, dan “Poppo Na Parakang”. Ketiga cerita ini 

mengisahkan sang tokoh yang belajar ilmu hitam atas petunjuk dukun untuk mendapatkan hal yang 

diinginkannya (Nensilianti, 2012:129-130).  

2. Legenda perseorangan (personal legends) 

Legenda perseorangan (personal legends) masyarakat Bugis yang mengisahkan petualangan tokoh 

dapat ditemukan dalam cerita yang berjudul La Dadok Lele Angkurue), ”La Doma sibawa I  

Mangkawani”, “We Sangiang I Mangkawani: Uleng Lolo Liabuede”, dan “La Domai Dengan I 

Mangkawani”, serta “Putri Tandampalik” (Nensilianti, 2012:132).  

Dalam cerita La Dadok Lele Angkurue  dikisahkan bahwa pelaku-pelakunya dapat menjangkau 

tiga dunia, yaitu naik ke langit, turun ke dunia bawah (peretiwi), atau menyeberang ke alam akhirat; 

dari segi latar, cerita itu berkisar pada tiga ruang, yakni bumi, langit, dan dunia bawah.  Cerita ”La 

Doma sibawa I  Mangkawani”, “We Sangiang I Mangkawani: Uleng Lolo Liabuede”, dan “La Domai 

Dengan I Mangkawani” adalah tiga versi cerita tentang La Doma dan  We Sangiang I Mangkawani. 

Kisah cinta Putri Taddampalik yang dikisahkan dalam cerita “Putri Tandampalik” berawal dari 

derita yang dialami Putri Taddampalik anak perempuan Datu Luwu, La Busatana Datu Maongge. 

Putri Tandampalik terserang penyakit kusta. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu 

memutuskan untuk mengasingkan putrinya. Akhirnya, sang putri dan rombongannya tiba di sebuah 

daerah yang diberi nama Wajo dan menetap di sana. Suatu waktu Putri Tandampalik duduk di tepi 

danau yang terletak di tengah pulau itu, tiba-tiba seekor kerbau putih menghampiri dan menjilati kulit 

sang Putri hingga akhirnya penyakitnya sembuh. 

3. Legenda asal usul penamaan suatu tempat 

Legenda tentang asal-usul penamaan suatu tempat dapat ditemukan dalam cerita yang berjudul 

”Ompona Desa Tellongeng”, “Asammulanna Aseng Kampong Pakkandre Awang”, “Asal 

Asammulanna Aseng Matajang na Kampong Manurung E di Bone”, dan “Pammulang Caritanna Ada 
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Jawang” dari Bone, “Pau-Paunna Pammulanna Tana Wajo” dari Wajo, “Appongenna Mariaseng 

Masewali Sibawa Malaka” dari Soppeng, “Ancajianna Kampong Pincara” dan “Assalana Kampong 

Pangaparang” dari Pinrang, serta “Passalenna Ugi Enrekang” dan “Sidenreng” dari Sidrap 

(Nensilianti, 2012:135). 

4. Legenda asal-usul terjadinya suatu tempat/objek alam  

Legenda tentang asal-usul terjadinya suatu tempat/objek alam dapat ditemukan dalam cerita yang 

berjudul ”Goa Mampu”, “Gua Mampu Negeri Kutukan”, “Sijello Tomampu”, dan “To Malebboe ri 

Mampu”, dan ”Bubung Pitue” dari Bone; “Pammulana Salo’ E Ri Tana Sulawesi” daerah Wajo; 

“Passaleng Engkangenna Cemme-Cemengengnge Ompo” dan “Assalenna Wae Mompo Ri Ompo” 

adalah varian cerita dari Soppeng; “Kali Jodo” dari Pinrang (Nensilianti, 2012:139). 

5. Legenda asal-usul kemunculan binatang  

Legenda tentang asal-usul munculnya hewan yang dekat dengan kehidupan manusia ditemukan dalam 

cerita yang berjudul ”Bale Duyung”, “Assalenna Bompo”, dan “Assalenna Manue” (Nensilianti, 

2012:143). Ikan duyung dalam cerita ”Bale Duyung” dikisahkan adalah istri seorang nelayan yang 

disuruh oleh suaminya mencari kima untuk menggantikan kima suaminya yang disangka telah 

dihabisi oleh si istri. Si suami melarang istrinya naik ke darat sebelum mendapatkan kima. Karena 

lamanya berendam di laut, akhirnya tubuh wanita itu ditumbuhi sisik dan ia menjelma menjadi seekor 

ikan duyung.  

 Dikisahkan dalam cerita “Assalenna Bompo” bahwa bompo ‘lintah’ berasal dari jelmaan 

daging bayi yang dicincang oleh ayahnya sendiri karena kesal bayi itu tidak mau berhenti menangis. 

Ibu si bayi dikisahkan merupakan jelmaan minyak kelapa yang kemudian kembali menjadi minyak 

setelah menyentuh air di mata air saat mengambilkan air minum untuk suaminya. Selanjutnya, dalam 

cerita “Assalenna Manue” dikisahkan bahwa ayam berasal dari sebutir telur yang diberikan oleh 

dewata kepada istri raja yang sedang hamil, tetapi kemudian dibuang ke laut oleh pelayannya yang 

menyamar menjadi permaisuri raja. Permaisuri yang ditelan oleh ikan ditemukan dan dirawat oleh 

nelayan tua bersama istrinya. Telur ayam itulah yang kemudian menetas menjadi ayam seiring dengan 

kelahiran putra permaisuri. 

6. Legenda sebab-musab tumbuhan atau binatang tertentu pantang dimakan 

Legenda tentang asal-asul suatu tanaman atau binatang yang pantang dimakan/dilukai ditemukan 

dalam tujuh cerita yang berjudul   (1) ”Ana Arung Mancaji Lenrong”, (2) “Pitu Ana’ Dara Pole 

Doke’e”, (3) “Larangeng Manre Tedong Puleng”, (4) “Assaba,’ akkenna Nade Nanre Masapi 

Kombak To Madello E“, (5) “Bale Lajuru”, (6) “Tau Alaq”, dan (7) “Bale Masapi” (Nensilianti, 

2012: 144). 

Cerita “Pitu Ana’ Dara Pole Doke’e” mengisahkan sebab-musabab pisang ungu 

(kammummu/suliang) tidak boleh dimakan atau ditempati berteduh di bawahnya. Larangan memakan 

belut (lenrong) untuk masyarakat Luwu tergambar dalam cerita ”Ana Arung Mancaji Lenrong”. 

Larangan memakan kerbau putih (tedong puleng) dalam cerita “Larangeng Manre Tedong Puleng”.  

Cerita “Assabakenna Nade Nanre Masapi Kombak To Madello E”, “Bale Lajuru”, dan “Bale 

Masapi” adalah varian cerita yang mengisahkan tentang asal mula orang tidak makan ikan Mua atau 

ikan Sidat. Larangan membunuh orang utan (tau alaq) dikisahkan dalam cerita “Tau Alaq”.  

7. Legenda asal mula dikeramatkannya suatu tempat  

Legenda tentang asal usul suatu tempat yang dikeramatkan ditemukan dalam empat cerita dengan 

judul (1) ”Makarama e ri Canru”, (2) “Kibburu’na Petta Djangko”, (3) “Bujung Pattimpa 

Parukkuseng”, dan (4) “Batu La Ganca”. Dari keempat cerita tersebut, tiga di antaranya yaitu 

”Makarama e ri Canru”, “Kibburu’na Petta Djangko”, dan “Batu La Ganca” memuat kisah suatu 

kuburan dikeramatkan oleh masyarakat (Nensilianti, 2012:149).  

Gambaran ciri-ciri atau karakter setiap subjenis cerita legenda masyarakat Bugis, baik 

legenda alam gaib, legenda perseorangan, legenda tentang asal-usul penamaan tempat, asal-usul 

terjadinya objek alam, asal-usul kemunculan binatang, pantang makan tumbuhan/binatang tertentu, 

maupun asal-usul dikeramatkannya suatu tempat lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini.  
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Tabel Karakteristik Subjenis Legenda Masyarakat Bugis 

No. 

 

     Jenis 

Legen

da        

Karak- 

teristik 

Legenda alam gaib 

Legenda per-

seorang-an 

Pena-maan tempat Terjadi-nya objek 

alam 

Kemun-culan bina-

tang 

Tumbuhan atau  

binatang pantang 

dimakan  

Suatu tempat 

dikera-matkan  

1. 

Formula  

pembuka 

biasa-nya ada berupa des-kripsi 

waktu, tempat,atau tokoh 

umumnya ada 

(riolo) 

umum-nya ada (riolo, 

wettunna riolo, engka 

seuwa wettu, engka gare 

seuwa wettu)  

umumnya ada 

(riolo) 

umum-nya ada 

(engka gare seuwa 

wettu)  

umumnya ada (riolo)  umum-nya ada 

(riolo)  

2. Dipercaya 

sebagai 

fakta  

 

fakta  

 

Fakta fakta fakta fakta fakta 

3. Tokoh 

utama 

 

 

manusia atau bukan manu-sia 

manusia dibantu 

oleh hewan atau 

makhluk ajaib 

manu-sia manu-sia dibantu 

mahluk ajaib 

manu-sia manusia dibantu 

mahluk ajaib 

manu-sia dibantu 

mahluk ajaib 

4. Latar 

 

 

pada suatu waktu dan di suatu  

tempat 

pada suatu waktu 

dan di suatu  

tempat 

pada suatu waktu dan di 

suatu  tempat 

pada suatu waktu 

dan di suatu  

tempat 

pada suatu waktu dan 

di suatu  tempat 

pada suatu waktu dan 

di suatu  tempat 

pada suatu waktu 

dan di suatu  

tempat 

 a. Waktu 

 

 

 

zaman lebih muda (kini) zaman lampau dan 

zaman lebih muda 

(kini) 

zaman lebih muda (kini) zaman lebih 

muda (kini) 

zaman lebih muda 

(kini) 

zaman lebih muda 

(kini) 

zaman lebih 

muda (kini) 

 b. tempat 

 

 

 

dunia seperti seka-rang ada dunia tidak 

seperti sekarang 

dan ada dunia 

seperti sekarang 

dunia seperti seka-rang dunia seperti 

seka-rang 

 

dunia seperti seka-

rang 

dunia seperti sekarang dunia seperti 

seka-rang 

5. Sifat suci sekuler suci atau sekuler suci sekuler suci  suci  

6. Formula 

 penutup 

 

 

umum-nya ada (ianaro sabaq-na) tidak ada umumnya ada (ianaro 

sabaq=na, ianaro denre, 

makko-niro) 

tidak ada tidak ada penegasan larangan 

(tambo incert) 

tidak ada 

7. 

 Isi 

 

 

 

 

nasihat atau pesan moral   pertentangan 

antara usaha 

mempertahankan 

adat dan 

memperjuangkan 

cinta 

asal mula penamaan 

suatu tempat 

asal mula 

terjadinya suatu 

keadaan alam 

asal mula 

kemunculan binatang 

asal mula tumbuhan 

atau binatang pantang 

dimakan 

asal mula suatu 

tempat 

dikeramatkan 

atau diang-gap 

bertuah 

(Nensilianti, 2012: 155)
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KESIMPULAN  

Legenda Bugis diklasifikasikan ke dalam tiga subjenis, yaitu legenda alam gaib, legenda perseorangan 

(personal legends), dan legenda setempat (local legends). Legenda setempat (local legends) 

diklasifikasikan lagi ke dalam lima sub-subjenis, yaitu (1) legenda asal-usul penamaan suatu tempat, 

(2) legenda asal-usul terjadinya suatu tempat/objek alam, (3) legenda asal-usul munculnya hewan 

yang dekat dengan kehidupan manusia, (4) legenda asal-asul suatu tanaman atau binatang pantang 

dimakan/dilukai, dan (5) legenda asal usul suatu tempat dikeramatkan. 

Berbagai jenis cerita legenda rakyat Bugis tersebut menunjukkan ciri-ciri yang sama, yaitu:                   

(1) peristiwanya terjadi pada zaman lampau dengan kondisi dunia seperti yang dikenal sekarang ini;                  

(2) tokoh utamanya adalah manusia yang memiliki kesaktian dan dibantu oleh makhluk-ajaib;                          

(3) kejadiannya diwarnai oleh hal yang bersifat magik dan dipercaya sungguh-sungguh terjadi;                         

(4) ceritanya ada yang bersifat sekuler dan ada pula yang dianggap suci oleh masyarakatnya (5)  pada 

umumnya ceritanya memiliki formula pembuka seperti: riolo ‘dahulu kala’, wettunna riolo ‘pada 

waktu yang lalu’, engka seuwa wettu ‘pada suatu waktu’, atau engka gare seuwa wettu ‘katanya pada 

suatu waktu’ dan umumnya ditutup dengan penegasan. Cerita legenda rakyat Bugis yang telah 

diinventrisasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi untuk pelestarian budaya 

masyarakat Bugis, dipublikasikan sebagai buku cerita atau bahan ajar, serta sebagai bahan masukan 

bagi pemerintah Sulawesi Selatan dan pemerintah di daerah Bugis untuk merumuskan kebijakan 

pelestarian nilai-nilai budaya yang layak direfleksikan menjadi jati diri bangsa. 
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ABSTRAK 

Tulisan ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk leksikon kepisangan dalam bahasa 

Bali dan (2) mengungkapkan dinamika  leksikon tentang pisang dalam bahasa Bali. Untuk mencapai 

kedua tujuan tersebut, digunakan teori linguistik struktural untuk membahas bentuk lekikon 

kepisangan dan teori ekolinguistik yang dikembangkan oleh Gumperz dan Haugen. Pengumpulan data 

menggunakan metode simak dan cakap, metode kualitatif diterapkan pada analisis dengan teknik 

deskriptif kualitatif. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal dengan 

teknik induktif dan deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) bentuk leksikon kepisangan 

bahasa Bali ada yang bebentuk dasar (bebas dan prakategorial), bentuk turunan (berafiks, kata ulang, 

dan kata majemuk), dan bentuk frase; (2) kosa kata  kepisangan terdiri atas kategori: nomina 15 buah, 

bilangan 14 buah, verba  17 buah, dan adjektif 17 buah. Secara tradisional ada 16 jenis pisang. Pada 

perkembangan selanjutnya di daerah perkotaan nama-nama pisang secara tradisional ada yang tidak 

dikenal oleh generasi muda namun jumahnya bervariasi. Begitu juga leksikon yang berkaitan dengan 

kepisangan ada yang mulai tidak dikenal. Namun ditemukan 5 jenis pisang yang merupakan leksikon 

baru yang ditemukan di perkotaan dan di desa-desa juga ditemukan jenis pisang baru. 

Kata-Kata: dinamika, bentuk,  leksikon, dan kepisangan 

 

PENDAHULUAN 

Menurut semantik, secara sinkronik bahasa tidak akan mengalami perubahan, namun secara diakronik 

bahasa akan mengalami perubahan (Chaer, 1995: 131). Perubahan bahasa dapat terjadi baik ke arah 

perkembangan maupun ke arah kepunahan. Berdasarkan pengamatan, ada sejumlah leksikon baru 

yang muncul pada sebuah bahasa, akan tetapi ada juga leksikon-leksikon yang mengalami kepunahan. 

Dinamika leksikon dapat merepresentasikan  perubahan lingkungan di mana suatu bahasa digunakan. 

Sebagai bukti adanya dinamika leksikon yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Sebagai bukti 

bahwa perubahan lingkungan dapat mempengaruhi dinamika leksikon suatu bahasa, misalnya 

kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan peladang sekitar lima puluh tahun yang lalu 

hanya mengenal seperangkat leksikon tanaman budi daya lama, peralatan pengolahan tanah 

tradisional, dan pupuk kandang; kini leksikon-leksikon seperti pestisida, hibrida, traktor, pupuk 

organik/bukan organik dan sebagainya begitu akrab di telinga mereka. Di samping itu, intensifikasi 

dan ekstensifikasi di bidang perkebunan dan pertanian menyebabkan banyak perangkat leksikon lama 

yang berkaitan dengan pertanian dan perladangan tradisional tergusur dan akhirnya punah (Mbete 

dkk. 2009:99). Dengan kata lain, perubahan bahasa dapat terjadi sebagai akibat perubahan lingkungan 

baik perubahan lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang ditandai dengan hilangnya leksikon-

leksikon tertentu yang merepresentasikan lingkungan alam sebelumnya. Di samping punahnya 

beberapa leksikon, perubahan bahasa (ke arah positif atau berkembang) ditandai dengan munculnya 

leksikon-leksikon, baik yang dibentuk melalui proses peminjaman (borrowing), inovasi penutur 

melalui proses pemajemukan (compounding), maupun melalui pencampuran bagian sebuah leksikon 

dengan unsur bagian dari leksikon yang lain (Halliday dalam Fill dan Muhlhausler, ed.: 2001). 

Berdasarkan fenomena di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa itu tidak mungkin tidak 

akan terjadi pada bahasa Bali yang merupakan salah satu bahasa daerah di kawasan Nusantara yang 

nerupakan lambang identitas, pendukung  budaya, sebagai alat komunikasi antar penutur bahasa Bali.  

Pisang merupakan buah yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang banyak 

mengandung vitamin; khususnya pada masyarakat Hindu di Bali maupun di luar Bali pisang  

merupakan buah yang sangat penting. Pisang ditinjau dari leksikonnya, memiliki jumlah berbeda pada 

setiap bahasa, baik mengenai jenis pisang, leksikon yang berhubungan dengan pisang baik yang 

menyangkut bentuk kategori, dan nama pisangnya. Begitu juga, dari fungsinya, pisang sangat penting 
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bagi masyarakat Bali bukan hanya sebagai bahan pemenuhan kebutuhan vitamin; tetapi lebih dari itu; 

fungsi pisang pada masyarakat Bali untuk kepentingan religious atau keagamaan sangat besar.  

Dengan adanya kemajuan teknologi pertanian, arus globalisasi melalui perdagangan bebas 

menyebabkan barang-barang (termasuk pisang) dari luar negeri bebas masuk sehingga dapat 

menambah pengetahuan masyarakat Bali tentang khazanah kepisangan. Di sisi lain, ada jenis pisang 

yang berkurang bahkan di daerah tertentu menghilang sehingga memungkinkan khazanah leksikon 

kepisangan dan unsur pendukungnya mengalami kepunahan. Untuk menghindari tidak terlacaknya 

leksikon kepisangan yang punah, merekam leksikon yang baru,  maka pada kesempatan ini dibahas 2 

permasalahan, yaitu (1) bagaimanakah bentuk-bentuk leksikon kepisangan bahasa Bali? dan (2) 

bagaimanakah dinamika leksikon kepisangan bahasa Bali? Tulisan ini belum merupakan penelitian 

yang mendalam; melainkan baru pengamatan pendahuluan berdasarkan pengetahuan penulis. Tulisan 

ini diharapkan dapat menyemangati penulis dan semoga di tahun 2019 penelitian ini dapat dilakukan.  

 

TEORI, METODE, DAN SUMBER DATA 

Untuk mengkaji permasalahan  tentang dinamika leksikon kepisangan digunakan teori ekolinguistik 

dibantu dengan teori linguistik struktural untuk membahas bentuk-bentuk leksikon kepisangan bahasa 

Bali.Teori ekolinguistik pertama kali diperkenalkan oleh Gumperz (1962). Gumperz (dalam Sarmi, 

2015: 34) mengemukakan gagasan ekolinguistik diartikan sebagai interaksi antara bahasa dengan 

lingkungannya lewat penutur bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa karena penuturlah bahasa 

berkembang (muncul leksikon baru), bertahan (tetap terpakainya leksikon-leksikon yang ada), 

bergeser (tergantinya leksikon tertentu dengn leksikon-leksikon lain), atau punah (hilangnya leksikon 

tertentu). Gagasan Gumperz kemudian diperkuat oleh Haugen (dalam Dil, 1972: 325—329) 

mengatakan bahwa lingkungan suatu bahasa adalah penutur bahasa yang dapat berbentuk latar sosial 

dan latar kultural. Selain itu, bahasa melalui leksikonnya juga mempresentasikan lingkungan 

ragawinya, seperti lingkungan kesungaian, kedanauan, pegunungan, persawahan, dan sebagainya. 

Fakta menunjukkan bahwa lingkungan alam berubah, bahasa yang dipakai penutur juga mengalami 

perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga leksikon kepisangan dalam bahasa Bali, 

pastilah mengalami hal seperti yang disampaikan Gumperz dan Haugen. Teori struktural yang 

digunakan adalah teori Ferdinand de Saussure dengan dikotomi-dikotominya yang sesuai dengan 

permasalahan ini. 

Metode yang diterapkan dalam penyediaan data adalah metode simak dan metode cakap 

(Sudaryanto, 1988: 2—9). Pada tahap penganalisisan data digunakan metode kualitatif dengan teknik 

deskriptif-analitik. Untuk menyajikan hasil analisis digunakan metode formal dan informal dibantu 

dengan teknik penyajian induktif  dan deduktif. Sumber data adalah bahasa lisan yang digunakan oleh 

penutur bahasa Bali. 

 

PEMBAHASAN 

Sesuai dengan permasalahan maka pada bagian pembahasan dibahas dua hal yaitu, bentuk leksikon 

kepisangan dan dinamika leksikon kepisangan bahasa Bali. Keduanya diuraikan berikut ini. 

 

Bentuk Leksikon Kepisangan Bahasa Bali 

Bentuk leksikon kepisangan bahasa Bali ada yang berbentuk dasar dan bentuk turunan. Bentuk-bentuk 

tersebut diuraikan berikut ini.  

 

Lekikon Kepisangan Bahasa Bali Bentuk Dasar 

Bentuk dasar adalah satuan-satuan, baik tunggal maupun komplek, yang menjadi dasar bentukan bagi 

satuan yang lebih besar (Ramlan, 1985: 45). Chaer (2012: 159) menyatakan bentuk dasar adalah 

sebuah bentuk yang merupakan dasar dari sebuah proses morfologis.  

Contoh:  pusuh ‘bunga pisang’; gedebong ‘pohon pisang’; bangbang ‘lubang’; sepet ‘sepat’; gadang 

‘hijau’, kuning ‘kuning’ dan lain-lain. 

 

Leksikon Kepisangan Bentuk Turunan 

Leksikon kepisangan bentuk turunan adalah leksikon yang sudah mengalami proses morfologis 

berupa afiksasi, reduplikasi, dan kompositum (Kridalaksana, 1996). Leksikon kepisangan yang 

mengalami proses morfologi dapat berupa kata berafiks; kata ulang; dan kata majemuk.  
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Leksikon Kepisangan Berafiks  

Leksikon kepisangan berafiks adalah leksikon kepisangan yang dihasilkan dengan afiksasi yang 

terdiri atas prefiks, infiks, sufiks, dan imbuhan gabung. 

Contoh:  nugel ‘memotong’; nyepeg ‘menebang pohon’; mangbangang ‘membuat lobang’; 

ngebahang ‘merebahkan’; sekepin ‘sekapi’; tajukin ‘tanami’; abulih ‘satu buah’; atugel 

‘sepotong’; aiyis ‘sesisir’; gedenan ‘lebih besar’; cenikan ‘lebih kecil’; tegehan ‘lebih 

tinggi’, dan sebagainya. 

 

Leksikon Kepisangan Bentuk Kata Ulang  

Leksikon bentuk kata ulang adalah leksikon yang dihasilkan dengan proses pengulangan; baik penuh, 

sebagian, maupun diikuti perubahan bunyi (Kridalaksana, 1996: 93—103). Dalam leksikon 

kepisangan ditemukan pengulangan penuh dan pengulangan berafiks. 

Contoh:  gede-gede ‘besar-besar’; cenik-cenik’kecil-kecil’; gading-gading ‘kekuningan’; leh-leh 

‘mulus-mulus’; atugel-atugel ‘sepotong-sepotong’; gede-gede ‘besar-besar’, tugel-tugel 

‘potong-potong’, gede-gedenan ‘besar-besaran’; tumbeg-tumbegin ‘cangkul-cangkuli; angget-

anggetin ‘petik-petiki menggunakan gala’ dan lain-lain. 

 

Leksikon Kepisangan Bentuk Kata Majemuk 

Kata Majemuk adalah kata yang dibentuk dengan menggabungkan dua kata /prakatagorial  sebagai 

komponen pembentuknya (Verhaar (2012: 154) 

Contoh: biu susu ‘nama jenis pisang’; biu batu ‘pisang berbatu’;  biu sasih ‘nama jenis pisang’,  

pelosor biu ‘daun pisang yang baru muncul’; sepet pesan ‘sepat sekali’; nguda pelek ‘muda 

sekali’; kuning mrempeng ‘kuning sekali’; dan sebagainya. 

 

Di samping bentuk-bentuk di atas, leksikon kepisangan bahasa Bali ada juga yang merupakan 

prakategorial, khususnya yang termasuk calon kata bilangan. 

Contoh:  ijeng ‘....’; puun ‘....’; uwit ‘....’ lingseh ‘......’; saih ‘...’ ijas ‘…..’;  bidang ‘.....’, lepit. .....; 

kebes, ‘.....’ dan lain-lain. 

 

Dinamika  Leksikon Kepisangan Bahasa Bali 

Sebelum berbicara dinamika, terlebih dahulu akan dipaparkan leksikon kepisangan bahasa Bali secara 

tradisional. Setelah itu baru akan dibahas sepintas mengenai dinamikanya. Pada bagian ini dibahas 

kategori leksikon kepisangan, jenis pisang secara tradisional, dan dinamikanya. 

 

Kategori Leksikon Kepisangan Bahasa Bali 

Kategori leksikon kepisangan dalam bahasa Bali, pada kesempatan ini dibahas kategori: nomina, 

numeralia, verba, dan adjektiva. Berikut uraiannya. 

 

Kategori Nomina Leksikon Kepisangan Bahasa Bali  

  Kategori  Numeralia   Leksikon   
1 pelosor biu ‘daun muda yang baru muncul 1 asisir ‘seiris’ 

2 don biu ‘daun pisang’ 2 atugel ‘sepotong’ 

3 keraras ‘daun pisang yang sudah kering’ 3 abulih ‘satu buah’ 

4 papah biu ‘pelepah pisang’ 4 abesik ‘satu buah’ 

5 pusuh ‘bunga pisang secara menyeluruh’ 5 aijas ‘satu sisir’ 

6 bungan pusuh ‘bunganya yang akan menjadi bibit 

pisang’ 

6 abaa ‘setandan’ 

7 klopak pusuh ‘kelopak bunga pisang’ 7 aijeng ‘setandan’ 

8 gedebong ‘batang pisang’ 8 apuun ‘sepohon’ 

9 ‘kelopak gedebong ‘ bilah batang pisang’ 9 auwit ‘sepohon’ 

10 atin gedebong ‘ati /bagian dalam batang pisang’ 10 alingseh ‘serumpun’ 

11 bungkil biu ‘pangkal pohon pisang 10 asaih Satu hektar 

12 akah biu ‘akar’ 11 alepit ‘selipanan aun; 

13 kulit biu ‘kulit pisang’ 12 akebesan ‘serobek daun’ 

14 isi ‘isi pisang’ 13 abidang ‘selembar’ 

15 serat ‘serat’ 14 apapah ‘sepelapah ‘ 
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Kategori Verba Leksikon Kepisangan Bahasa Bali    

             Kategori   Adjektiva      Leksikon 

 

Nama-nama Pisang secara Tradisional 

Berdasarkan pengamatan, nama-nama pisang secara tradisional adalah (1) biu kayu; (2) biu raja; (3) 

biu susu; (4) biyu gadang; (5) biu lumut; (6) biu mas; (7) biu bawean; (8) biu dang saba; (9) biu tabah; 

(10) biu temaga; (11) biu kapal; (12) biu dak nagka; (13) biu batu; (14) biu keladi; (15) biu ketip 

tulang, dan (16) biu ketip jletung. 

 

Dinamika Leksikon Kepisangan dalam Bahasa Bali 

Seperti apa yang disampaikan pada judul tulisan ini bahwa tulisan ini  merupakan studi awal. Oleh 

karena itu tidak bisa disampaikan secara statistik mengenai dinamikan leksikon kepisangan bahasa 

Bali. Apa yang diungkapkan adalah berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa 

mahasiswa, sehingga dinamikan disajikan secara kualitatif. 

Berdasarkan kategori leksikon kepisangan bahasa Bali ada beberapa leksikon yang mulai 

tidak dipahami oleh generasi muda tetapi tidak secara menyeluruh. Mahasiswa yang berasal dari desa 

yang lingkungannya banyak aneka ragam pohon pisang, meraka masih mengetahui kategori leksikon 

yang disajikan di atas. Namun mahasiswa yang berasal dari kota dan tidak begitu mengenal pohon 

pisang ada beberapa leksikon yang tidak dipahami. Lekikon-leksikon terebut adalah sebagai berikut. 

Untuk leksikon kategori nomina masih dipahami dengan baik; leksikon kategori bilangan 

mulai tidak dipahami adalah leksikon alepit, alingseh, asaih, dan apapah; untuk leksikon kategori 

verba yang mulai kurang dipahami adalah: embud, musuhin, mapahin, dan maseriak; untuk leksikon 

adjektiva, yang kurang dipahami adalah empet ati dan nguda pelek. 

Dinamika leksikon tentang nama-nama pisang sulit dibedakan antara biu kapal, biu lumut, 

dan biu gadang; antara biu dang saba dengan biu tabah; antara biu bawean dengan biu mas. Nama 

pisang yang tidak dikenal oleh 15 orang mahasiswa yang ditanya adalah biu temaga. Berdasarkan 

pengamatan ketika ke desa tertentu, memang jenis biu temaga  jarang digunakan dan hanya digunakan 

1 Mangbangang ‘membuat  lubang untuk menanam 

pisang’ 

1 nguda pelek  ‘sangat muda’ 

2 Mamula ‘menanam’ 2  nguda ‘muda’ 

3 Najuk ‘menanam’ 3 empet ati ‘baru rapat dagingnya’ 

4 Mulungin ‘menggemburkan tanah’ 4 wayah ‘tua’ 

5 Nglemekin ;memberi pupuk/penyubur’ 5 gadang ‘hijau’ 

6 Mabunga ‘berbunga’ 6 nasak ‘matang’ 

7 Embud ‘muncul/baru keluar’ 7 gading ‘kekuningan’ 

8 Musuhin ‘memotong bunga pisang yang tidak 

menjadi buah’ 

8 kuning ‘kuning’ 

9 Mapahin ‘memisahkan daun piang dari 

pelepahnya’ 

9 belek ‘lembek’ 

10 Nyepeg ‘merebahkan pohon pusang dengan 

memotong pohonnya’ 

10 lodoh ‘lembek sekali’ 

11 Ngangget ‘memetik pisangnya secara 

keseluruhan dengan menggunakan 

gala’ joan’ 

11 berek ‘busuk’ 

12 Ngalap ‘memetik’ 12 beler ‘warnanya hitam’  

13 Ngijasin ‘Memisahkan pisang dari satu tandan 

menjadi sesisir-sesisir’ 

13 selem-selem ‘hitam-hitam’ 

14 Nyemuhin ‘menjemur’ 14 leh ‘mulus’ 

15 Nyekep ‘menyimpan/membungkus pisang 

dengan daun-daunan, sehingga 

menjadi matang’ 

15 burik ‘bercak-bercak’ 

16 Ngungkabang ‘membuka pisang dari sekapan’ 16 balangan  ‘dagingnya ada  

bagian keras-keras’ 

17 Maseriak ‘perubahan warna pisang dari hijau 

menjadi kekuningan secara 

menyeluruh' 

17 sepet ‘sepat’ 
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untuk sesajen tertentu. Hal ini mungkin menyebabkan tidak begitu dikembangkan oleh petani karena 

katanya rasanya juga kurang enak. Dalam perkembangn selanjutnya muncul nama-nama pisang baru, 

seperti biu sangket, biu seribu, dan biu kalpendis. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada bagian pembahasan,  maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1) Bentuk-bentuk leksikon kepisangan ada yang berbentuk dasar (baik bebas maupun terikat/ 

prakatagorial); bentuk turunan berupa kata berafiks, kata ulang, dan kata majemuk 

2) Ditinjau dari kategorinya ditemukan kategori nomina berjumlah kosa kata  kepisangan terdiri atas 

kategori: nomina 15 buah, bilangan 14 buah, verba 17 buah, dan adjektif 17 buah. Secara 

tradisional ada 16 jenis pisang. 

3) Dinamika leksikon kepisangan dapat dijelaskan bahwa di daerah perkotaan nama-nama pisang 

secara tradisional ada yang tidak dikenal oleh generasi muda namun jumahnya bervariasi. Begitu 

juga leksikon yang berkaitan dengan kepisangan ada yang mulai tidak dikenal. Namun ditemukan 

3 jenis pisang yang merupakan leksikon baru yang ditemukan diperkotaan dan di desa-desa juga 

ditemukan jenis pisang baru. 
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Abstrak  

Makalah ini memaparkan tentang wacana ritual dan implikasinya terhadap pemertahanan bahasa dan 

budaya Rongga, di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Wacana ritual merupakan salah satu 

bentuk tradisi lisan yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh etnik Rongga. Aspek kajian 

difokuskan pada aspek sosio-etnolinguistik yang berkaitan dengan aspek kebahasaan yang meliputi 

karakteristik struktur bahasa dengan berbagai unsur pembentuknya, makna budaya yang diemban, 

serta implikasinya terhadap pemertahanan bahasa dan  budaya Rongga. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Metode dan teknik 

pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, termasuk rekam dan catat. 

Kajian utama bertumpu pada data primer berupa teks-teks transkripsi wacana ritual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa wacana ritual etnik Rongga memiliki karakteristik bentuk ujaran satuan 

kebahasaan yang khas. Kekhasannya, bersifat puitis arkais yang sulit, karena berbeda dengan 

penggunaan bahasa sehari-hari. Tingkat kesulitan terdapat dalam bentuk dan intonasinya. Kesulitan 

bentuk ujaran tersebut tampil dalam baris dan bait yang menunjukkan perpaduan secara leksikal 

melalui pengulangan dengan memanfaatkan fitur paralelisme sebagai ciri utamanya, seperti 

paralelisme fonologis, gramatikal, dan leksikosemantis. Kesulitan intonasi diekspresikan dengan 

irama yang tinggi dan panjang untuk menciptakan efek musikalitas sakral estetis-magis, sebagai 

cerminan dialek Rongga yang cepat. Siratan makna yang diemban berupa nasihat terkait dengan 

kehidupan manusia yang masih relevan diterapkan dalam kehidupan di era modern dewasa ini, seperti 

makna religius, didaktis, sosiologis, ekonomis, dan etsteis. Kekhasan yang dimiliki bahasa ritual itu, 

menyebabkan pemiliknya terutama generasi muda Rongga, tidak memahami serta tidak ingin 

mempelajarinya, selain faktor pengaruh agama modern. Kondisi ini, berimplikasi pada pemertahanan 

bahasa Rongga terutama pada ranah adat semakin melemah dan terancam punah serta berhentinya 

transmisi  nilai-nilai budaya tradisi. Meskipun bahasa Rongga secara keseluruhan belum tentu punah, 

namun bahasa ritual tersebut memuat nilai-nilai yang luhur seperti cara pandang dan pola pikir 

masyarakat tentang dunia, dan  juga dapat diketahui aturan, tradisi, dan kepercayaan sebuah kelompok 

etnik. Oleh karena itu, melemah dan ancaman kepunahan bahasa ritual tersebut, perlu adanya 

dokumentasi bahsa dan tradisi budaya Rongga dalam rangka pelestariannya, mengingat derasnya arus 

perubahan dewasa ini.  

Kata kunci: wacana ritual, pemertahanan bahasa, budaya, etnik Rongga 

PENDAHULUAN 

Bahasa Rongga (yang selanjutnya disingkat BR) adalah salah satu bahasa daerah yang ada di 

Indonesia. BR dikategorikan sebagai bahasa minoritas baik pada tataran lokal maupun nasional, di 

sekitarnya terdapat bahasa kecil maupun besar (Arka, 2016:7). Meskipun tergolong bahasa minoritas 

bahasa Rongga sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai wahana komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari oleh kelompok etnik Rongga
1
. Mereka berdiam di kecamatan Kota Komba, Kabupaten 

Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penuturnya tersebar di beberapa kampung di 

Kelurahan Tanarata, di Kelurahan Watu Nggene, di Desa Bamo, dan di Desa Komba. Jumlah penutur 

bahasa Rongga secara keseluruhan diperkirakan berjumlah 8.000 orang (Sumitri dan Arka, 2013; 

Sumitri, 2015). Selain digunakannya sebagai  wahana komunikasi sehari-hari intraetnik, BR  juga 

                                                           
1
 Merujuk pada pendapat John Stone (dalam Kuper &Kuper 1996:310), menyatakan bahwa kesatuan masyarakat 

yang disebut sebagai satu kelompok etnik mempunyai pengertian kelompok komunitas yang memiliki kesamaan 

sejarah keturunan dalam bentuk kesamaan identitas, misalnya kesamaan budaya seperti rumah gendang (adat), 

tradisi dan bahasa daerah. 
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berfungsi sebagai sarana pewarisan tradisi budaya khususnya tradisi ritual serta pemertahanan bahasa 

dan budaya Rongga. Sehubungan dengan hal tersebut tulisan ini  memaparkan tentang wacana ritual 

dan implikasinya terhadap pemertahanan bahasa dan budaya Rongga, di Manggarai Timur, Nusa 

tenggara Timur. Wacana sebagai suatu bentuk prakteik social, yang pada kenyataannya dapat berupa 

ujaran, respon, atau aksi dari masyarakat terhadap lingkungan sosialnya (Fairclough, 1997:63). 

Sedangkan Osch (1988:8) menyatakan bahwa wacana merupakan seperangkat makna yang 

menghubungkan struktur bahasa dengan konteks yang melatarinya yang dirajut oleh penutur dan 

pendengar dalam proses memproduksi dan menafsirkan makna. Wacana ritual sebagai salah satu 

bentuk tradisi lisan yang sampai saat ini masih tetap dipraktekkan oleh etnik Rongga. Wacana ritual 

yang dikaji dalam tulisan ini difokuskan pada aspek sosio-etnolinguistik yang berkaitan dengan aspek 

kebahasaan yang meliputi karakteristik  bahasa dengan berbagai unsur pembentuknya, makna budaya 

yang diemban, serta implikasinya terhadap pemertahanan bahasa dan budaya Rongga. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui keterkaitan karakteristik struktur bahasa ritual yang dimiliki itu, dengan 

pemertahanan bahasa dan budaya Rongga. 

Bahasa ritual etnik Rongga sepintas sudah pernah ditulis oleh Arka (2010) dan Sumitri 

(2015). Kedua penulis tersebut mengambil objek tradisi ritual vera, yakni ritual pada musim tanam 

yang diiringi dengan naynyaian dan tarian. Hasil penelitian  Arka menunjukkan bahwa bahasa ritual 

vera secara tipikal terdiri dari sepasang ungkapan, berisikan pola kata-kata atau irama, dan sulit 

dipahami artinnya secara literal, pemaknaannya lebih pada penafsiran secara metaforis atau konteks. 

Sedangkan hasil penelitian Sumitri menunjukkan bahwa bahasa ritual vera terdiri atas struktur makro, 

superstruktur, dan struktur mikro. Penelitiannya juga menyatakan bahwa bahasa ritual vera terdiri atas 

sepasang ungkapan sebagai kekhasan yang dimiliki. Akan tetapi, kedua hasil penelitian tersebut tidak 

menyinggung bahwa faktor bentuk bahasa ritual dan intonasi yang dimiliki menyebabkan kesulitan 

pemahaman oleh pemiliknya terutama para generasi muda. Hal ini, yang berimplikasi pada 

pemertahanan bahasa dan budaya Rongga, karena bahasa merupakan wahana paling penting untuk 

mengkomunikasikan dan mempertahankan warisan budaya tak benda yang akan dibahas dalam 

makalah ini. Hilangnya tradisi lisan seperti bahasa ritual berarti hilang pula pengetahuan lokal yang 

dikandungnya, serta salah satu puncak pencapaian estetis budaya.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. 

Metode dan teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara, studi dokumentasi termasuk 

rekaman dan catatan. Kajian utama bertumpu pada data primer berupa teks-teks transkripsi wacana 

ritual. Analisis data didukung pula oleh data sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian 

terdahulu. 

 

ANALISIS  

Etnik Rongga tergolong etnik minoritas, yang hampir semua penduduknya beragama Katolik, 

Meskipun demikian, mereka masih tetap melaksanakan berbagai tradisi ritual yang diwariskan dari 

leluhurnya. Ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan yang berhubungan dengan 

beberapa kepercayaan atau agama yang ditandai dengan adanya sifat khusus yang menimbulkan rasa 

hormat dengan yang luhur, karena dalam ritual manusia diajak dan diarak masuk ke dalam suatu 

situasi pengalaman yang suci (Hadi, 1999/2000:29-30). Tradisi ritual yang terdapat pada etnik 

Rongga juga berkaitan dengan kepercayaan. Ritual itu utamanya terkait dengan kegiatan di rumah 

(sa’o), kebun (uma), dan kampung (nua) (lihat Arka, 2016:5). Praktek budaya ini menyingkap 

tindakan religius asli orang Rongga, tidak saja bermuara pada keyakinan terhadap Tuhan (Mori 

Ndewa) serta penghormatan terhadap roh leluhur (embu nusi) dan roh alam (mori tana), tetapi juga 

mempertahankan eksistensi diri mereka sebagai manusia dan anggota suatu kelompok masyarakat 

adat. Tradisi ritual yang dilaksanakan oleh etnik Rongga  berkaitan dengan pertanian seperti ritual 

mbasa wini (uapacara pemberkatan bibit), dhasa jawa (ritual panen jagung), dan juga  berkaitan 

dengan kehidupan manusia seperti ritual sarajawaa (kematian) dan saju (berkaitan dengan hal-hal 

yang bersifat ganjil seperti bayi lahir laki perempuan). Tradisi ritual tersebut ada yang diiringi dengan 

tarian dan nyanyian yang disebut vera dengan  satuan kebahasaan yang bersifat khas. Fox (1986:98-

102) menyatakan bahwa bahasa ritual (suku Austronesia, NTT) sebagian besar bercirikan puitik 

terjadi penyimpangan-penyimpangan sistematis dengan bahasa sehari-hari. Lebih lanjut dinyatakan 
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Fox bahwa bahasa ritual secara khas berbeda dengan bahasa sehari-hari dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) sebagai bahasa sehari-hari yang ditingkatkan bentuk, fungsi, dan artinya; (2) mempunyai 

bentuk dan susunan yang cenderung tetap; (3) bersifat puitis dan metaforis; (3) sering memunculkan 

polisemi, homonimi, dan sinonimi; dan (5) bentuk dan maknaya berkaitan secara sistematis. Kekhasan 

yang terdapat dalam bahasa ritual etnik Rongga dengan tingkat kesulitan terdapat dalam struktur atau  

bentuk bahasa dan intonasi yang dimunculkan yang diuraikan berikut ini. 

 

1. Bahasa Ritual Etnik Rongga 

Kekhasan bahasa ritual yang diujarkan dalam realitas kehidupan etnik Rongga ditampilkan dengan 

pola formula. Formula adalah kelompok kata yang secara teratur digunakan dalam matra yang sama 

untuk mengungkap ide pokok tertentu yang terdiri atasa frasa, klausa, larik atau baris (Lord, 2000:30). 

Secara verbal linguistik, bahasa ritual yang dituturkan oleh etnik Rongga memiliki kekhasan satuan 

bentuk ujaran bersifat puitis arkais dalam pola-pola bersajak dengan tingkat kesulitan selain dalam 

tataran struktur/bentuk bahasa juga pada intonasi yang digunakannya seperti uraian berikut ini. 

1) Struktur Bahasa 

Kesulitan bentuk bahasa ritual etnik Rongga yang diujarkan tampil dalam baris dan bait yang 

menunjukkan perpaduan secara leksikal melalui pengulangan dengan  memanfaatkan pola paralelisme 

sebagai ciri utamanya. Pola paralelisme yang digunakannya yakni pola paralelisme fonologis, 

gramatikal, dan leksikosemantis. Piranti kebahasaan tersebut digunakan secara maksimal dengan 

tujuan untuk menciptakan efek musikalitas dan kesantunan berbahasa, mempermudah ingatan untuk 

menunjang kelancaran dalam penuturan, dan mengungkap makna kesesuaian dengan isi pesan yang 

hendak disampaikan. Pentingnya piranti kebahasaan itu, karena komunikasi yang dilakukan bukan 

komunikasi biasa, tetapi merupakan komunikasi vertikal-transindental dengan Tuhan, leluhur, dan roh 

alam, yang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, seperti tetua adat, pau mau (pengantar 

upacara). Tuntutan paralelisme baik dalam tataran bentuk mapun bunyi, dan pada tataran leksikal 

dalam penciptaannya membutuhkan kemampuan verbal linguistik yang memadai untuk mencapai 

keharmonisan estetik puitik seperti tampak pada bahasa ritual pertanian mbasa wini (pembasahan 

bibit) dan ritual kematian (sarajawa) seperti pada fragmen  berikut.  

(1) Rau kala tata weta nara ndua sama 

Tebang hutan tata adik perempuan saudara pergi sama 

‘Adik perempuan dan saudara pergi bersama tebang hutan tata’ 

Na’a pare jawa ramba mbiwa ton aka 

Tanam padi jagung supaya tidak kurang makan 

‘Tanam padi jagung supaya tidak kekurangan makan’ 

Petuah : Kebersamaan  

(2) Ndili no ndele, moe kowa palo rajo 

  Bawah dan atas seperti sampan iring perahu 

 ‘Bawah dan atas seperti sampan yang beriringan dengan perahu’ 

 Ndeta no ndale moe bondo wa’u waju 

 Atas dan bawah seperti lumbung turun tumbuk 

 ‘atas dan bawah seperti padi di lumbung diturunkan dan ditumbuk’ 

  Petuah: Kebersamaan  

(3) Ema    po      soro,    ma’e    rero    ma’e   ghewo 

  Bapak nasihat  bicara jangan ribut  jangan  lupa  

  ‘Bapak memberi nasihat janganlah ribut dan jangan lupa 

  Ine reku lelu, ma’e rero ma’e ghewo 

  Ibu beri nasihat jangan ribut jangan lupa 

  ‘Ibu memberikan nasihat jangan ribut jangan lupa’ 

Petuah: Etika sopan santun. 

 Pada data (1) tampilan bahasa itu diujarkan saat ritual pertanian yakni mbasa wini 

(pembasahan bibit). Bahasa yang digunakan itu menunjukkan perpaduan leksikal melalui 

pengulangan dengan memanfaatkan fitur paralelisme  pada tataran fonologi yakni tampak adanya 

bunyi asonansi berstruktur simetris vokal a-a pada kata kala; hutan’ dan tata ‘nama hutan tata’ pada 

kluasa petama dan pada kata jawa ‘jagung’ dan ramba ‘jangan’. Pada data (2) tampilan bahasa yang 
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diujarkan itu juga saat ritual pertanian. Bahasa yang digunakan itu, selain memanfaatkan paralelisme 

pada tataran fonologis, memanfaatkan juga memanfaatkan paralelisme pada tataran gramatikal, 

maupun pada tataran leksikosemantisnya. Pemanfaatan paralelisme fonologis tampak pada bunyi 

asonansi berstruktur asimetris vokal a-o pada kata palo ‘beriringan’ dan rajo ‘sampan’ dalam klausa 

ndili no ndele moe kowa palo rajo ‘bawah dan atas seperti perahu kecil beriringan sampan’ asimetris 

vokal e-o  pada kata rero ‘ribut’ dan ghewo, dalam klausa ema po soro, ma’e rero ma’e ghewo ‘bapak 

nasihat bicara jangan ribut jangan lupa’. Selain asonansi tampak pula adanya aliterasi berupa 

pengulangan konsonan yakni berupa  gabungan konsonan /nd/  tampak pada kata ndili ‘bawah’, ndele 

‘atas’ ndeta,’bawah’ ndale ‘atas’. Kata-kata tersebut adalah kata yang bersifat arkais, bahasa yang 

kuno dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan paralelisme gramatikal meliputi 

ekuivalensi kelas kata  yakni kata  ndili ‘bawah’ dengan ndele ‘atas’ adalah ekuivalensi preposisi,  

kowa ‘sampan’ dengan rajo ‘perahu, adalah ekuivalensi kelas kata nomina, wa’u ‘turun’ dengan waju, 

‘tumbuk’, ekuivalensi kelas kata verba, dan ndeta ‘bawah  dengan ndete, ‘ atas’ ekuivalensi preposisi.  

Di samping itu, tampak pula adanya paralelisme leksikosemantis berupa sinonim dan antonim. 

Sinonim tampak pada kata ndili ‘bawah’ dengan ndale ‘bawah’ dan lelu ’nasihat’ dengan soro 

nasihat’, dan antonim tampak pada kata ndeta ‘bawah’ dengan ndale ‘atas’. Semua piranti kebahasaan 

itu sebagai perajut makna pesan yang hendak disampaikannya. 

Pada data (03) tampilan Bahasa yang diujarkan saat ritual kematian yang tampak pula adanya 

penggunaan pola paralelisme fonologis berupa permainan bunyi vokal seperti asonansi berstruktur 

asimetris e-o pada kata rero ‘ribut’ dan ghewo ‘lupa’ dan asimetris e-u pada kata reku ‘nasihat’ dan 

lelu ‘berbicara’. Selain itu tampak pula adanya penggunaan pola parelelisme leksikosemantis yang 

menunjukkan adanya perpaduan leksikal semantik berupa sinonim dan antonim, seperti kata po 

‘nasihat’ pada klausa ema pa soro ‘bapak menasihati berbicara’ bersinonim dengan kata lelu ‘nasihat’ 

pada klausa ine reku lelu ‘ibu’ nasihat berbicara’, serta menunjukkan pula leksikal semantik yang 

berantonim yakni kata ema ‘bapak’ dan ine ‘ibu’ pada kedua klausa tersebut. Di samping itu, juga 

menampilkan sebuah pengulangan pola formula frase ke baris yang lain, seperti frasa ma’e rero 

‘jangan ribut’ dan ma’e ghewo ‘jangan lupa’ pada klausa Ema po soro, ma’e rero ma’e ghewo ’bapak 

berbicara menasihati‘, yang diulang pada baris kedua pada bagian akhir.  

 

2. Intonasi 

Aspek bunyi dalam bahasa ritual etnik Rongga juga muncul dalam bentuk suprasegmental. Unsur-

unsur bunyi suprasegmental ditandai dengan intonasi atau modulasi yang memiliki ciri-ciri berupa 

tekanan (stress) yang tidak bersifat fungsional fonemis, dalam pengertian perbedaan tekanan tidak 

menimbulkan perbedaan makna kata seperti kata ja’o ‘saya’ dan lo’i ‘orang’. Penggunaan 

suprasegmental dalam bahasa ritual etnik Rongga ditandai dengan penggunaan intonasi, yakni 

intonasi naik, datar panjang, serta lembut panjang.  Pemakaian ciri intonasi itu, sebagai cerminan 

dialek Rongga yang mendapat tekanan pada akhir kata; yakni untuk menciptakan suasana sakral-

magis, memperkuat kebermaknaan esensi isi pesan yang ingin disampaikan, dan mengandung 

kenikmatan inderawi jika disimak. Realitas penggunaan fitur suprasegmental dapat disimak pada 

bahasa ritual pertanian mbasa wini berikut  berikut. 

(4) Ua      ndele   poso lando    sorhi     ndewa,    To’e lau rha kamu lore nitu 

Rotan di atas gunung lando tangkap dewa,     Pohon to’e di selatan akar kamu lilit roh halus 

Petuah: Kegiatan apapun yang dilakukan jangan lupa menyembah Tuhan. 

(5) Renge meu embu nusi ndia kami dhete manu,  Nunu meu ramba tau ti’i kamu meu bhate     

         ‘Dengar kamu para leluhur ini kami pegang ayam, Beritahu kamu kami mau beri makan  

                         kamu semua 

           Petuah: Penghormatan kepada leluhur 

(6)  Putungguru luw, nggera rhele Lena ,Renggo bheto tenggo, ndara lau arha 

         ‘Bakar aur luwu terang di atas Lena, Lindungi betung tenggo terang di sana      

                    Petuah: Menjalankan roda pemeritahan seorang pemimpin sebagai pengayom masayarakat. 

 Satuan ujaran kebahasaan pada (3) di atas dituturkan dengan intonasi yang datar, cepat dan 

panjang, lembut dan panjang sehingga membutuhkan kemampuan verbal linguistik yang memadai. 

Intonasi yang cepat ini  sebagai pertanda kesiapan dan keseriusan mereka untuk melakukan upacara. 

Di samping itu, juga untuk memberikan penekanan-penekanan esensi isi pesan yang ingin 

disampaikan, seperti sorhi ndewa sebutan untuk Tuhan pada klausa Ua ndele poso lando, sorhi ndewa 
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‘Rotan di atas gunung lando, tangkap dewa’. Maksud dari ungkapan tersebut ialah seorang yang 

memiliki cita-cita yang tinggi ingatlah menyembah Tuhan. Selain sebagai penguasa langit, Tuhan 

juga dipahami pula sebagai penguasa bumi dengan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang 

tidak kelihatan, sebagaimana tersurat dan tersirat dalam klausa, To’e leu rhe, kamu lore mitu “Aur di 

padang, akarnya tembus jauh ke bawah.” Penggunaan intonasi panjang dan lembut tercermin pula 

pada data (4), Renge meu embu nusi, ndia kami dhete manu, nunu meu ramba tau ti’i kamu meu bhate 

‘Dengar kamu para leluhur, sekarang kami pegang ayam, beritahu kamu, kami mau beri makan kamu 

semua’. Esensi isi pesannya adalah bentuk permohonan kepada Tuhan dan roh leluhur. Makna 

pemakaian intonasi tersebut di atas dimaknai sebagai ketidakberdayaan manusia. 

 

3. Makna Bahasa Ritual  

Sesuai konseptualisasi yang terpatri dalam peta pengetahuan etnik Rongga, bahasa ritual mengemban 

seperangkat makna filosofis berupa nasihat terkait dengan kehidupan manusia yang masih relevan 

diterapkan dalam kehidupan di era modern dewasa ini, seperti makna religius, didaktis, sosiologis, 

ekonomis, dan esteteis. Makna religius tersebut berkenaan dengan konseptualisasi etnik Rongga 

tentang eksistensi Tuhan, roh leluhur, dan roh alam, dalam hubungan dengan eksistensi diri mereka 

sebagai manusia dan masyarakat seperti tampak pada data (4), yakni pada dua klausa  Ua ndele poso 

lando, sorhi ndewa ‘Rotan di atas gunung lando, tangkap dewa’, dan Ndewa sebagai sebutan nama 

Tuhan sebagai penguasa alam semesta, pada klausa  to’e lau rha kamu lore nitu ‘Pohon to’e di selatan 

akar kamu lilit roh halus’, sebagai eksistensi roh alam merujuk pada kata nitu, dan (5) yakni klausa  

Renge meu embu nusi ndia kami dhete manu tentang eksistensi roh leluhur yang merujuk pada 

pasangan kata embu nusi.  Efektivitas sosial suatu ritual tercermin dalam makna sosial yang bertautan 

dengan kesucian sosial yang mesti dipatuhi warga etnik Rongga tampak pada data (2) pada klausa 

Ndili no ndele, moe kowa palo rajo’Bawah dan atas seperti sampan iring perahu’ yang mengemban 

rasa kebersamaan. Sesuai fakta lingual yang digunakan dalam bahasa ritual sistem ekonomi dan mata 

pencaharian utama etnik Rongga adalah sistem pertanian dan sistem peternakan tampak pada data (4), 

yang secara leksikal merujuk pada manu ‘ayam’ pada klausa  Renge meu embu nusi ndia kami dhete 

manu, ‘Dengar kamu para leluhur ini kami pegang ayam’. Makna estetis tercermin dalam pilihan kata 

dan cara pengungkapan bahasanya yang mengandung keindahan bentuk dan kenikmatan inderawi 

ketika disimak. Makna estetis tersebar secara meluas dalam keseluruhan aspek bahasa karena 

komunikasi yang disampaikan melalui wacana ritual merupakan komunikasi yang bersifat vertikal-

transendental.  

 

Bahasa Ritual: Implikasinya pada Pemertahanan Bahasa dan Budaya 

Bahasa ritual dalam realitas kehidupan etnik Rongga memiliki karakteristik yang khas dengan ciri 

utama adalah pemanfaatan fitur paralelisme. Kendala tuntutan paralelisme itu menyebabkan tuturan 

ritual membutuhkan kemampuan dan keterampilan, serta kecerdasan verbal tingkat tinggi seperti yang 

sudah diuraikan pada uraian struktur Bahasa di depan. Selain itu, kekhasan struktur bahasa ritual etnik 

Rongga ditandai pula dengan penggunaan kata-kata arkais yang ditransmisikan dalam stanza yang 

ketat. Keberadaan dan kebermaknaan Bahasa ritual sebagai sebuah wacana budaya lisan memiliki 

aspek historis linguistis yang tidak mudah dimengerti yang juga membutuhkan keterampilan lingual 

yang tinggi untuk mengerti dan menggunakannya. Adapun kata-kata arkais yang dimaksud misalnya 

kata ndili ‘atas’ ndele  ‘bawah, ndeta ‘ atas’, rajo ‘perahu’. seperti terlihat pada data (2). Bahasa ritual 

sebagai tradisi lisan berfungsi sebagai pemertahanan dan pewarisan nilai budaya tradisi, yang dalam 

pemakaiannya tidak hanya sebagai wahana interaksi verbal, tetapi juga sebagai sumber ilmu 

pengetahuan. Bahasa ritual etnik Rongga sebagai praktek budaya lisan dengan berbagai kekhasan 

yang dimiliki merupakan cerminan dari kekayaan intelektual orang Rongga. Kekhasan yang dimiliki 

itu, seperti formula atau struktur bahasa, intonasi, yang menyebabkan pemiliknya terutama generasi 

muda Rongga, tidak memahami serta tidak ingin mempelajarinya, selain faktor pengaruh agama 

modern. Pernyataan tersebut berdasarkan respon dari responden sebanyak 2% yang menyatakan 

paham sedikit saat bahasa ritual diujarkan ketika acara ritual berlangsung, dan 98% menyatakan 

bahwa mereka tidak memahami bahasa ritual baik struktur maupun intonasinya. Ketidakpahaman itu, 

karena bahasanya sulit dimengerti maknanya secara literer yang harus dimaknai secara konteks, 

intonasi yang tinggi, serta cepat, panjang, dan sangat membosankan. Meskipun 100% mereka masih 

menyatakan bahwa aktvitas ritual sebagai identititas keetnikan mereka, namun kondisi seperti tersebut 
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di atas berimplikasi pula pada pemertahanan bahasa Rongga terutama pada ranah adat semakin 

melemah dan terancam punah serta berhentinya transmisi  nilai-nilai budaya tradisi. Pemertahanan 

erat kaitannya dengan kepunahan bahasa, artinya adanya interaksi bahasa yang menimbulkan adanya 

upaya pemertahanan. Pemertahanan bahasa (Crystal, 2000) sangat penting, karena penggunaan bahasa 

berkelanjutan adalah salah satu alat simbolis pemarkah identitas pemiliknya. Meskipun bahasa 

Rongga secara keseluruhan belum tentu punah, namun bahasa ritual tersebut memuat nilai-nilai 

budaya yang luhur seperti cara pandang dan pola pikir masyarakat tentang dunia, dan juga dapat 

diketahui aturan, tradisi, dan kepercayaan sebuah kelompok etnik (lihat Dixon, 1997:135). Oleh 

karena itu, dalam upaya melindungi bahasa-bahasa lokal tidak bisa mengesampingkan tradisi lisan  

termasuk tradisi ritual yang ada dalam suatu komunitas etnik setempat. Karena bahasa ritual melemah 

dan ada ancaman kepunahan maka perlu adanya dokumentasi bahasa dan tradisi budaya Rongga 

dalam rangka pelestariannya, mengingat derasnya arus perubahan dewasa ini.  

 

Simpulan  
Wacana ritual etnik Rongga memiliki karakteristik bentuk ujaran kebahasaan yang khas. 

Kekhasannya, bersifat puitis arkais yang sulit. Tingkat kesulitan terdapat dalam bentuk dan 

intonasinya. Kesulitan bentuk ujaran tersebut tampil dalam baris dan bait yang menunjukkan 

perpaduan secara leksikal melalui pengulangan dengan  memanfaatkan fitur paralelisme sebagai ciri 

utamanya, seperti paralelisme fonologis, gramatikal, dan leksikosemantis serta menggunakan intonasi  

naik, datar panjang, serta  lembut panjang. Kendala tuntutan pararlelisme serta intonasi tersebut  

menyebabkan tuturan ritual membutuhkan kemampuan dan keterampilan, serta kecerdasan verbal 

tingkat tinggi yang mengemban berbagai makna seperti makna religius, didaktis, sosiologis, 

ekonomis, dan esteteis. Sebagai tradisi lisan bahasa ritual berfungsi sebagai pemertahanan dan 

pewarisan nilai budaya tradisi, yang dalam pemakaiannya tidak hanya sebagai wahana interaksi 

verbal, tetapi juga sebagai sumber ilmu (pengetahuan). Bahasa ritual sebagai praktek budaya lisan 

dengan berbagai kekhasan yang dimiliki merupakan hasil karya intelektual-estetis para leluhur orang 

Rongga. Kekhasan yang dimiliki itu, menyebabkan pemiliknya, terutama generasi muda Rongga, 

tidak memahami serta tidak ingin mempelajarinya, selain faktor pengaruh agama modern. Upaya 

melindungi bahasa lokal tidak bisa mengesampingkan tradisi lisan yang ada dalam komunitas bahasa 

setempat. Karena bahasa ritual melemah dan ada ancaman kepunahan perlu adanya dokumentasi 

bahasa dan tradisi budaya Rongga dalam rangka pelestariannya, mengingat derasnya arus perubahan 

dewasa ini.  
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ABSTRAK 

Naskah lama, termasuk naskah Melayu lama, merupakan dokumen budaya yang di dalamnya 

terkandung berbagai segi kehidupan manusia. Untuk memahami isinya perlu dikaji bahasanya. Setiap 

bahasa mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Bahasa yang digunakan pada naskah Melayu 

lama adalah bahasa Melayu.  Salah satu naskah Melayu lama dimaksud adalah naskah Hikayat Raja 

Jumjumah (selanjutnya disebut HRJ). Naskah HRJ ditulis dengan aksara Arab Melayu. Tujuan 

penelitian ini adalah menguraikan ciri-ciri bahasa yang digunakan pada bahasa naskah HRJ. Temuan 

penelitian filologi, arketif (naskah mula) HRJ diperkirakan ditulis sekitar abad ke-17. Bahasa yang 

digunakan banyak perbedaannya dengan bahasa Indonesia yang digunakan sekarang meskipun akar 

bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Unsur-unsur bahasa naskah HRJ diuraikan  sesuai dengan 

pembidangan linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis. Semantik tidak diuraikan karena makna 

kata relatif tidak berbeda. Dari segi fonologi: kata yang berawal atau berakhir dengan suku kata 

terbuka mendapat penambahan fonem /h/, contoh /halipan/ ‘lipan’  (awal kata) dan /benuah/ ‘benua’ 

(akhir kata).  Dari segi morfologi: suku kata pertama berupa vokal akan luluh apabila mendapat 

prefiks, contoh anugerah  dinugerahkan. Dari segi sintaksis:  dalam perincian, setiap kata yang 

dirinci selalu didahului oleh kata dan, contoh: membawa dan hadiah dan gajah dan kuda tiada lagi 

tepermanai. Selain ketiga bidang di atas ditemukan frekuensi penggunaan kata daripada yang sangat  

tinggi, antara lain menyatakan pada, menyatakan tidak, dan menyatakan tentang; contoh:  Adapun 

daripada segala perihal hamba yang Tuan hamba hendak tanyakan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahasa naskah  HRJ banyak perbedaannya dengan bahasa Indonesia dan berguna untuk 

penelitian linguistik diakronis, yaitu sebagai data bahasa Melayu pada naskah lama.   

Kata kunci: analisis bahasa, naskah Melayu lama, hikayat 

PENDAHULUAN 
Peninggalan-peninggalan budaya masa lampau yang merupakan warisan nenek moyang kita sangat 

beragam, salah satunya adalah naskah lama. Perlu ada kata lama karena  naskah sering juga diartikan 

sebagai teks, misalnya teks pidato, dll. Naskah lama adalah tulisan berupa buku yang dihasilkan oleh 

orang yang hidup berabad-abad lampau. Isi naskah lama sangat beragam, sesuai dengan kebutuhan 

pemiliknya yang dirasakan perlu untuk dituliskan pada masa penulisannya. Isi naskah lama antara lain 

sejarah, karya sastra, agama, ajaran moral, obat-obatan dan cara-cara pengobatannya. Oleh karena itu 

pula, Isi naskah lama dapat dikaji dari berbagai bidang ilmu. Telah banyak dilakukan penelitian 

tentang isi naskah lama, misalnya, dalam hal kepemimpinan, dari naskah Taj al-Salatin (Mahkota 

Raja-raja) karangan Bukhari al-Jauhari (1630) merupakan panduan kepemimpinan bagi raja-raja 

(Aprizal dan Ali Yusri, 2013:74). Dalam hal ajaran moral, Lik Idayanti (2016) terhadap teks Sair 

Slamat Sri Padoeka Toean Besar Berangkat Belajar  Karya Mohd Hasjim menyimpulkan bahwa 

dalam naskah ini terhadap hal-hal berikut: (1) rendah hati, (2) rajin bekerja, (3) mengasihi, (4) 

pertalian persahabatan, (5) bersyukur, dan (6) berserah diri. 

Koleksi naskah lama Nusantara sangat beragam, sesuai dengan keragaman etnis Nusantara, 

antara lain naskah Melayu, naskah Batak, naskah Jawa, naskah Bali, naskah Bugis, dan naskah 

Minangkabau. Jumlah naskah Melayu relatif banyak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah 

naskah Melayu yang terdaftar dalam katalog-katalog naskah (terutama katalog-katalog naskah 

Melayu). Mulyadi (1994:11) menyatakan bahwa jumlah naskah Melayu yang pasti, di antara para ahli 

sampai sekarang belum ada kesepakatan. Russel Jones mengemukakan angka 10.000, Ismail Hussein 

mengemukakan angka 5.000 yang terdiri dari 800 judul, dan Chambert-Loir mengemukakan angka 

4.000.  

Salah satu di antara koleksi naskah Melayu itu adalah Hikayat Raja Jumjumah, selanjutnya 

disebut HRJ. Isi naskah HRJ adalah ajaran agama Islam yang dikemas dalam bentuk prosa. Pada 

zaman penulisan naskah ini, penulisan satu kisah berbentuk prosa disebut hikayat.  

mailto:harahapaty@gmail.com
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Bahasa naskah HRJ adalah bahasa Melayu lama. Sesuai dengan namanya, bahasa naskah 

Melayu lama, bahasa Melayu yang digunakan dalam naskah HRJ adalah bahasa Melayu yang 

digunakan berabad-abad yang lampau. Bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu. Sesuai dengan 

sifat bahasa yang bersifat dinamis, bahasa naskah Melayu lama sudah banyak berbeda dengan bahasa 

Indonesia yang dipakai sekarang. Kajian  bahasa naskah HRJ perlu dikaji. Salah satu manfaat kajian 

bahasa terhadap kajian bahasa naskah HRJ adalah untuk kajian diakronis. Dalam makalah ini akan 

dipaparkan bahasa naskah HRJ yang berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang. Namun, hal yang 

berkaitan dengan naskah HRJ akan diuraikan lebih dahulu.  

 

1. Naskah-Naskah HRJ 

Naskah-naskah Nusantara tersebar di berbagai penjuru dunia, demikian juga Naskah HRJ. Pada saat 

penelitian dilakukan (1996), tersimpan di Leiden (12 naskah), Jakarta (5 naskah), London (4 naskah),  

Pekanbaru (1 naskah cetak batu), Singapura (1 naskah cetak batu), Kuala Lumpur (4 mikrofilm dan 2 

mikrofish dari naskah yang berada di Leiden). Selain ke-23 naskah tersebut di atas, sekarang ini ada 

beberapa naskah HRJ yang diketahui keberadaannya dari pencarian di web, yaitu:  

1. Dua naskah di Perpustakaan Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, http://perpusbby. 

com/index.php?p=show_detail&id=20948&keywords=. 

2. Empat naskah di Perpustakaan Universitas Negeri Malang, http://library.um.ac.id/free-

contents/index.php/buku/detail/hikayat-raja-jumjumah-dialihaksarakan-oleh-jumsari-jusuf-

7194.html. 

3. Satu naskah di Perpustakaan Universitas Gajah Mada, http://melayuonline.com/ ind/libraries/book/ 

105/hikayat-raja-jumjumah. 

 

2. Data penelitian 
Data peneltian ini adalah enam naskah yang tersimpan di Leiden. Keenam naskah ini terdapat 

mikrofilmnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dengan kode OR.-NR. Dalam 

tabel data penelitian nomor urut 1-6. Empat lainnya tersimpan di PNRI dengan kode ML. Dalam tabel 

data penelitian nomor urut 7-10.  

Tabel 1: Data Penelitian 

No Kode Naskah Tahun Nama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

OR. –NR. 1739  

OR. –NR. 1731 

M1. 228 

OR. –NR. 3323 

OR. –NR. 7324 

OR. –NR. 3311 

M1. 388 G 

M1. 639 (W. 109) 

M1. 622 (W. 161B) 

M1. 638 (W. 106) 

--- 

--- 

1826 

1843 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

3. Bahasa Naskah HRJ 
Dari judulnya yaitu hikayat dan bentuknya yaitu prosa sudah dapat ditentukan bahwa bahasa yang 

digunakan dalam naskah-naskah HRJ adalah bahasa Melayu. Bentuk prosa harus ditegaskan karena 

dalam karya sastra Aceh hikayat adalah berbentuk puisi. Kata hikayat, yang berasal dari bahasa Arab, 

adalah karya sastra Melayu (lihat Baried, dkk., 1985:84). Dengan demikian, bahasa HRJ adalah 

bahasa Melayu. 

Bahasa Melayu sangat luas pemakaiannya. Menurut Van Wijk (1985:XVIII) bahasa 

Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh sebagian penduduk Sumatera bagian tengah 

dari pantai timur ke pantai barat, Jazirah (Semenanjung) Malaka (Malaya) dengan dua 

kepulauan yang terletak di sebelah selatannya dan pemukiman-pemukiman Melayu di 

pantai barat Kalimantan. Menurut Teeuw (dalam Kridalaksana, 1991:111) lebih luas lagi, 

yaitu semua bentuk bahasa yang dahulu atau kini dipakai di berbagai bagian Malaya, 

Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Maluku, dan Irian Jaya. 

http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hikayat-raja-jumjumah-dialihaksarakan-oleh-jumsari-jusuf-7194.html
http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hikayat-raja-jumjumah-dialihaksarakan-oleh-jumsari-jusuf-7194.html
http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hikayat-raja-jumjumah-dialihaksarakan-oleh-jumsari-jusuf-7194.html
http://melayuonline.com/%20ind/libraries/book/%20105/hikayat-raja-jumjumah
http://melayuonline.com/%20ind/libraries/book/%20105/hikayat-raja-jumjumah
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Meskipun sama-sama bahasa Melayu, namun bahasa Melayu yang digunakan di berbagai 

daerah pemakaian, yang secara geografis saling berjauhan itu, dapat diterima akal apabila dikatakan 

bahwa di antaranya terdapat perbedaan. Tiap-tiap pemakaian memberi warna tersendiri sesuai dengan 

ciri khas dan latar belakang sosial budaya daerah masing-masing. Dari warna tiap-tiap daerah 

pemakaian itu, bahasa Melayu dibedakan atas beberapa dialek, yang sering disebut tanpa kata 

“dialek”, sehingga kita kenal bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu Jakarta, bahasa Melayu 

Kalimantan, bahasa Melayu Palembang, bahasa Melayu Jambi, dan sebagainya, bahkan di Sumatera 

Utara dikenal dua dialek, yaitu bahasa Melayu Dialek Langkat dan bahasa Melayu Dialek Asahan. 

Melihat luasnya daerah pemakaian bahasa Melayu dengan dialeknya masing-masing, timbul 

pertanyaan, “Bahasa Melayu manakah yang digunakan dalam naskah-naskah HRJ?” 

Jawaban pertanyaan ini dapat ditelusuri dari (1) pendapat para ahli tentang bahasa Melayu 

dan (2) besarnya persamaan bahasa naskah HRJ dengan bahasa Indonesia. 

1. Dari pendapat para ahli tentang bahasa Melayu 

Baried, dkk. (1985:84) menyatakan bahwa bahasa Melayu dialek Riau adalah bahasa yang dianggap 

paling baik dan dijadikan sebagai bahasa standar. Dengan adanya anggapan yang demikian, dapat 

diterima akal apabila dikatakan bahwa para sastrawan akan menggunakan bahasa Melayu Riau dalam 

karya sastranya.  

2. Dari besarnya persamaan bahasa naskah HRJ dengan bahasa Indonesia 

Bahasa naskah HRJ sangat besar persamaannya dengan bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

dapatnya pemakai bahasa Indonesia sekarang memahami teks HRJ (tanpa diterjemahkan). Bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Dengan adanya kesamaan yang besar ini, sangat diterima 

akal apabila dikatakan bahwa bahasa naskah HRJ adalah bahasa Melayu Riau. 

Dari dua alasan di atas, maka jawaban atas pertanyaan tersebut di atas adalah bahasa Melayu 

Riau. Meskipun bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu Riau (selanjutnya disebut tanpa Riau), 

tetapi bahasa Indonesia tidak identik dengan bahasa naskah HRJ, dan bahasa Melayu yang menjadi 

akarnya. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa naskah HRJ terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan 

kurun waktu pemakaian antara bahasa naskah HRJ dengan bahasa Indonesia sekarang terpaut sangat 

jauh. Dari umur naskah, yang berkolofon yang paling tua saja (yaitu naskah C berdasarkan 

kolofonnya diperkirakan ditulis tahun 1826), maka pertautannya adalah 170 tahun. Sebagai bahasa 

yang hidup, bahasa Indonesia yang digunakan sekarang tentu saja sudah mengalami perkembangan 

selama 170 tahun. Dalam pembicaraan tentang bahasa naskah-naskah HRJ, yang diuraikan adalah 

ciri-ciri bahasa naskah yang tidak terpakai lagi dalam bahasa Indonesia yang dipergunakan sekarang. 

Ciri-ciri bahasa dimaksud yaitu dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, diksi, ketidakkonsistenan 

penggunaan bahasa, serta kosakata yang tidak dikenal atau jarang digunakan sekarang. Kecuali yang 

disebut terakhir, yaitu kosa kata (dibuat dalam daftar kata atau glosari, yang disajikan dalam 

lampiran), ciri-ciri bahasa naskah HRJ dalam bidang-bidang tersebut di atas akan diuraikan di bawah 

ini. Kutipan mengacu pada edisi teks hasil penelitian. Angka pertama di dalam kurung sesudah 

kutipan teks adalah halaman edisi teks hasil penelitian, sedangkan angka berikutnya adalah urutan 

alinea pada setiap halaman. 

A. Fonologi 

1. Beberapa kata yang berawal atau berakhir dengan suku kata terbuka mendapat 

penambahan h. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

a) awal kata 
 halipan (17,2; 20,1); hayam (20,1) 

b) akhir kata 
 benuah (1,2); tuah (2,2; 16,3; 27,2); berburuh (3,2); segerah (6,3; 13,1); biduandah (7,1) 

B. Morfologi  

1. Kata anugerah (penulis tidak berani membuat generalisasi untuk mengatakan setiap kata 

yang dimulai dengan suku kata yang terdiri dari huruf vokal karena contoh yang dijumpai 

di dalam naskah hanya kata anugrah) apabila mendapat prefiks, suku kata pertamanya 

luluh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 
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  anugerah  

Siapa orang yang punya anugerah Allah Ta’ala al-Karim itu? (16,2). 

  dinugerahkan 

    ... itulah dikehendakinya dinugerahkan Allah Ta’ala akan dia. 

  menugerahi 

  ... dan Tuhan juga yang menugerahi dan mengampuni segala dosa hamba-Nya... (29,2). 

   dinugerahi 

 ... maka ia pun dengan berhaus berseru-seru keluarganya dinugerahi oleh Allah Subhanahu 

Wata’ala ... (30,2). 

2. Huruf pertama kata dengar apabila mendapat prefiks me-(N) (atau ditambah sufiks) tidak 

luluh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

 ... Nabi Isa ruhu’l-Lah menengar bunyi suatu suara demikian bunyinya (1,3). 

C. Sintaksis 

1. Dalam suatu perincian, baik kata, frasa, klausa, maupun kalimat, setiap kata yang dirinci 

didahului oleh kata dan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

a) Kata dan Frasa 

 ... membawa hadiah, dan gajah dan kuda tiada lagi tepermanai ... (4,4). 

b) Klausa dan Kalimat 

... daripada seketika jua pun tiada ia lupa dan tiada ia lalai dan tiada ia ghafil, ... (26,2). 

2. Apabila predikat sebuah kalimat adalah kata kerja, maka antara predikat dengan penderita 

disisipi kata akan. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri bahasa Melayu yang dikemukakan 

oleh Sasrasoeganda (1986,40), Van Wijk (1985,64), dan Hollander (1984,173). Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini. 

... dengan amat duka citanya melihat akan rupa hamba itu amat sakit. (6,3) 

3. Sesudah kata kerja pasif yang diikuti kata oleh, baik yang diantarai oleh kata benda 

maupun tidak digunakan kata ganti kepunyaan nya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini. 

 ... tatkala dihelanya nyawah hamba oleh malakulmaut itu dari badan hamba (11,2). 

4. Setiap memulai peristiwa baru selalu didahului kata atau frase penghubung. Kata atau frase 

penghubung dimaksud antara lain: setelah, setelah sudah, setelah itu, setelah sudah itu, 

syahdan, kemudian daripada itu, sebermula, bermula, seketika lagi, hatta, dan hatta seketika 

lagi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

     Setelah sampailah hamba ke istana hamba, ... (7,1). 

D. Diksi 

Kata daripada dan tiada sangat sering digunakan. Penggunaan daripada antara lain untuk 

menyatakan terbuat dari, dari, tentang, pada, dan karena. Selain itu ditemui juga penggunaan 

daripada dengan nirarti. Sedangkan penggunaan tiada antara lain untuk menyatakan tidak, tidak ada, 

dan tidak ada yang. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

1. daripada 

a) menyatakan terbuat dari 

 ... burung rajawali dan burung merak daripada emas, dan matanya daripada manikam pula, akan 

bulunya daripada lajawardi (3,1-4,1). 

b) menyatakan dari 

 ... daripada mulutnya keluar api bernyalah-nyalah ... (13,2). 

c) menyatakan tentang 

 Adapun daripada segala perihal hamba yang Tuan hamba hendak tanyakan, ... (6,2). 

d) menyatakan pada 

Hamba lihat di dalam neraka itu beribu-ribu serokan daripada api, dan daripada suatu serokan 

beribu-ribu rumah, dan daripada suatu rumah beribu-ribu pintu ... (19,1). 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

254 

 

e) menyatakan karena 

 ... niscaya dapat segala isi dunia dikelubungi daripada tersangat besarnya ... (17,2). 

f) nirarti 

... dan pada suatu bukit itu beribu-ribu daripada azab Allah Ta’ala dan beribu-ribu daripada api 

daripada siksa (18,3). 

 

KESIMPULAN  

Unsur-unsur bahasa naskah HRJ diuraikan sesuai dengan pembidangan linguistik, yaitu fonologi, 

morfologi, sintaksis. Semantik tidak diuraikan karena makna kata relatif tidak berbeda. Dari segi 

fonologi: kata yang berawal atau berakhir dengan suku kata terbuka mendapat penambahan fonem /h/, 

contoh /halipan/ ‘lipan’  (awal kata) dan /benuah/ ‘benua’ (akhir kata). Dari segi morfologi: suku kata 

pertama berupa vokal akan luluh apabila mendapat prefiks, contoh anugerah  dinugerahkan. Dari 

segi sintaksis: (1) dalam perincian, setiap kata yang dirinci selalu didahului oleh kata dan, contoh: 

membawa dan hadiah dan gajah dan kuda tiada lagi tepermanai. (2) Apabila predikat sebuah kalimat 

adalah kata kerja, maka antara predikat dengan penderita disisipi kata akan. (3) Sesudah kata kerja 

pasif yang diikuti kata oleh, baik yang diantarai oleh kata benda maupun tidak digunakan kata ganti 

kepunyaan nya. (4) Setiap memulai peristiwa baru selalu didahului kata atau frase penghubung. Selain 

ketiga bidang di atas ditemukan frekuensi penggunaan kata daripada yang sangat tinggi. Penggunaan 

daripada antara lain untuk menyatakan terbuat dari, dari, tentang, pada, dan karena. Selain itu 

ditemui juga penggunaan daripada dengan nirarti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa 

naskah  HRJ banyak perbedaannya dengan bahasa Indonesia dan berguna untuk penelitian linguistik 

diakronis, yaitu sebagai data bahasa Melayu pada naskah lama.   
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ABSTRAK 

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Kompleksitas 

kehidupan manusia tampaknya bermuara kepada kompleksitas penggunaan bahasa. Ini setidaknya 

tercermin dari keanekaragaman desain, model-model dan pola penggunaan bahasa di ruang-ruang 

publik. Sehubungan dengan itu, kajian ini merupakan suatu upaya untuk menelaah penggunaan 

bahasa di ruang-ruang publik. Data untuk keperluan kajian ini diambilkan dari aneka penggunaan 

bahasa di ruang-ruang publik seperti iklan, nama-nama dan label rumah makan, maklumat dan 

pengumuman singkat, peringatan-peringatan serta himbauan yang ditempatkan di ruang-ruang publik.  

Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan multimodal dan teori yang dikemukakan Kress 

(2006). Pendekatan multimodal digunakan karena bahasa-bahasa yang ditempatkan di ruang-ruang 

publik menggunakan lebih dari satu semiotic mode. Sebuah teks yang dikemas dengan menggunakan 

lebih dari satu semiotic mode (kombinasi tulisan dengan gambar) dapat dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan multimodal. Hasil kajian menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang 

digunakan di ruang-ruang publik bersifat dinamis yang disesuaikan dengan kebutuhan penutur.  

Kata kunci : Lanskap linguistik, bahasa, ruang publik. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir tidak ada aktivitas manusia yang tidak 

disertai oleh bahasa. Karena begitu pentingnya peran bahasa dalam kehidupan manusia, bahasa ada 

dan hadir di sekeliling kita, di ruang-ruang publik seperti nama-nama jalan, nama-nama toko, iklan, 

pengumuman, petunjuk arah jalan, penanda identitas, dan lain-lainnya. Penggunaan bahasa di ruang 

publik dikemas pula sedemikian rupa dan ditempelkan pada spanduk, baliho, dan stiker. Bahasa yang 

digunakan di ruang-ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga digunakan 

untuk menggerakkan keseluruhan aspek kehidupan penuturnya. Apa dan bagaimana hakikat bahasa 

itu sesungguhnya dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kajian-kajian yang dilakukan 

oleh para linguis sampai saat ini sudah sangat maju. Bahasa sudah dikaji dari berbagai aspek dan 

tataran seperti mikrolinguistik, makrolinguistik, kajian komparatif, dan linguistik terapan.  

Salah satu sudut pandang kajian bahasa yang berkembang saat ini adalah pendekatan lanskap 

linguistik (linguistic landscape) yang selanjutnya disingkat LL. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

kompleksitas kehidupan manusia saat ini bermuara pada munculnya keanekaragaman wujud bahasa 

yang dituliskan, dicetak dan ditempatkan di ruang-ruang publik (Oktavianus, 2016). Sehubungan 

dengan itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada penelaahan bentuk-bentuk bahasa yang 

digunakan di ruang-ruang publik. Kajian dilakukan dari perspektif LL dengan pendekatan 

multimodal.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan upaya untuk menelaah penggunaan bahasa di ruang-ruang publik. 

Penggunaan bahasa di ruang-ruang publik muncul dalam bentuk lanskap linguistik. Oleh sebab itu, 

data untuk keperluan kajian ini diambilkan dari berbagai bentuk penggunaan bahasa di ruang publik 

seperti di jalan-jalan, di toko-toko, di kantor, di sekolah dan lain-lainnya. Data dikumpulkan melalui 

pemotretan dan wawancara di lapangan. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

multimodal. Pendekatan multimodal diterapkan karena penggunaan bahasa di ruang-ruang publik 

pada umumnya menggunakan lebih dari satu semiotic modes. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode padan dan metode agih (Sudaryanto, 2015). 
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ANALISA 

1. Landskap Linguistik 

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa 

digunakan untuk menjalankan semua aktivitas manusia. Bahasa digunakan sebagai alat pemandu 

berbagai aktivitas manusia. Bagian terbesar dari penggunaan bahasa adalah bahasa yang ditempatkan 

di ruang-ruang publik. Penggunaan bahasa yang demikian disebut lanskap linguistik (linguistic 

landscape). Pengertian lanskap linguistik dapat dicermati pada kutipan berikut ini.  

“The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial 

shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape 

of a given territory, region, or urban agglomeration” (Landry and Bourhis 1997:25). 

Selanjutnya, Gorter (2006c:1) dan Amer (2014) mengemukan bahwa LL adalah suatu pendekatan 

yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan bentangan kebahasaan pada suatu kawasan. Jika kita 

berpijak pada definisi LL yang dikemukakan oleh Gorter, gambaran atau bentangan kebahasaan di 

suatu kawasan - apalagi kawasan yang heterogen - tentu saja sangat luas dan sangat kompleks. LL 

sebagai sebuah pendekatan dalam pengkajian bahasa memiliki cakupan kajian yang sangat luas pula. 

Dalam mendeskripsikan bentangan bahasa di suatu kawasan, LL bersentuhan dengan bidang-bidang 

linguistik dan bidang-bidang ilmu lainnya. 

 

2. Multimodal dan Konstruksi Teks 

Manusia berkomunikasi dengan menggunakan tanda. Tanda yang menjadi bagian dari alat 

komunikasi manusia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tanda linguistik dan tanda nonlinguistik. 

Tanda linguistik dibagi menjadi  bentuk tulisan  dan ujaran yang dilafalkan ke dalam bentuk bahasa 

lisan. Tanda nonlinguistik dibagi menjadi bahasa tubuh dan gambar. Sistem tanda yang digunakan 

dalam komunikasi manusia dapat digambarkan sebagai berikut. 

Desain teks dalam bentuk penggunaan bahasa di ruang publik cenderung muncul dalam bentuk 

kombinasi antara tanda linguistik dan tanda nonlinguistik. Kress (1996) menyebutkan bahwa 

multimodal adalah penggunaan modes yang berbeda pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, menurut 

Bezemer dan Kress (2008) modes adalah teks yang terbentuk secara sosial dan budaya untuk 

mengkonstruksi suatu makna. Kress dan van Leeuwen (2006) mengemukakan istilah yang disebut 

dengan tata bahasa gambar. Salah satu contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
	

Tanda Linguistik Tanda Nonlinguistik 

TANDA 

 

Bahasa Tulis 
Dan Bahasa Lisan 

 
Bahasa Tubuh 

dan gambar 
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Gambar di atas adalah sebuah teks yang menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan 

dalam sebuah teks yaitu tanda linguistik dan tanda nonlinguistik. Tanda linguistik yaitu tulisan 

TANDAS, TOILET, MEN dan STAFF ONLY. Tanda nonlinguistik adalah simbol orang (laki-laki) 

dengan warna biru di sebelah kiri tulisan TANDAS dan simbol orang laki-laki di bawah tulisan MEN. 

Simbol orang laki-laki dibentuk sedemikian rupa dengan menampilkan huruf M (MEN) berdasi kupu-

kupu. Toilet itu hanya diperuntukkan bagi staff yang ditandai setidak-tidaknya oleh dasi kupu-kupu 

dan tulisan STAFF ONLY. 

Bahasa memiliki bentuk, fungsi, makna, nilai, dan ideologi. Kelima komponen ini terintegrasi 

satu sama lain membentuk teks. Teks pada gambar 1 di atas memiliki bentuk, fungsi, makna, nilai dan 

ideologi. Makna, nilai, ideologi yang menjadi bagian dari kehidupan penutur bahasa atau pemilik teks 

diwujudkan dan disebarluaskan melalui bentuk-bentuk bahasa yang didesain sedemikian rupa. Duranti 

(2000) menyatakan bahwa bentuk dan fungsi bahasa dapat mengungkapkan makna budaya, 

sedangkan makna budaya mengandung nilai budaya yang berlaku dalam suatu guyub tutur. Ideologi 

bahkan juga tercakup di dalamnya. Penggunaan bahasa di ruang-ruang publik memiliki kelima 

komponen sebagaimana disebutkan di atas. 
Untuk melihat lanskap kebahasaan yang muncul di ruang-ruang publik secara lebih 

mendalam, pengertian wacana dari perspektif yang berbeda perlu dicermati. Edmonson (1981:4) 

mendefinisikan wacana sebagai peristiwa terstruktur yang diwujudkan melalui perilaku linguistik; 

Relasi antara peristiwa dan makna (Recour, 2002:32); Sepenggal bahasa yang sedang menjalankan 

fungsinya (Schiffrin, 1994:1); Produk dan praktik budaya suatu masyarakat (Foley, 1997:369).  

Mengacu kepada pengertian wacana yang dikemukakan oleh para ahli ini, teks-teks yang 

muncul di ruang-ruang dan ranah publik terkait dengan dua hal yaitu aspek internal kebahasaan dan 

aspek eksternal kebahasaan yang dikemas sedemikian rupa ke dalam bentuk, fungsi, makna, nilai dan 

ideologi. Teks pada gambar 1 di atas merupakan peristiwa terstruktur yang diwujudkan melalui 

perilaku linguistik, relasi peristiwa dan makna, sepenggal bahasa yang menjalankan fungsinya atau 

produk dan praktik budaya suatu masyarakat yaitu pengaturan penggunaan toilet bagi laki-laki. 

 

3. Penggunaan Bahasa di Ruang Publik 
Yang dimaksud dengan ruang publik adalah tempat-tempat yang bersentuhan dengan kepentingan 

orang banyak atau kepentingan umum. Tempat-tempat tersebut antara lain adalah sekolah, bandar 

udara, stasiun kereta api, terminal bus, tempat-tempat peribadahan, pasar, jalan, toilet, pesawat, 

angkutan umum, kapal laut,  kafe, hotel, aneka jenis barang dan produk yang diakses oleh orang 

banyak. Salah satu aspek menarik yang harus menjadi perhatian kita di tempat-tempat tersebut adalah 

penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di ruang-ruang publik atau di tempat-tempat umum 

sebagaimana disebutkan di atas sangat kompleks dan menarik untuk dicermati dan dipelajari. Berikut 

ini adalah salah satu contoh penggunaan bahasa di ruang publik. 

 

Gambar 1: Petunjuk di toilet (Dok. Oktavianus, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 
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Gambar 2: Pengumuman singkat di mesjid (Dok. Oktavianus, 2017) 

Gambar di atas adalah salah satu contoh penggunaan bahasa di ruang publik yaitu 

pengumuman singkat (short notice) atau peringatan di sebuah mesjid di Kota Padang. Tulisan pada 

gambar di atas adalah peringatan kepada jemaah mesjid untuk memasang nada diam (silent) pada 

telepon genggam jemaah yang sedang berada di mesjid. Tulisan di bawahnya adalah peringatan untuk 

menjaga kebersihan.  

           Teks di atas menggunakan semiotic modes yang berbeda. Dari segi tanda linguistik yang 

dipakai untuk membentuk teks, tanda yang digunakan adalah tanda linguistik dan tanda nonlinguistik. 

Tanda linguistik adalah tulisan dalam bahasa Inggris, PLEASE SILENCE YOUR CELL PHONE dan 

JAGALAH KEBERSIHAN  dalam bahasa Indonesia. Dari segi bentuk, teks dibangun secara sintaksis 

dengan menggunakan kalimat sederhana nonstandar dalam bahasa Inggris yaitu PLEASE SILENCE 

YOUR CELL PHONE. Dengan menggunakan metode agih (Sudaryanto, 2015), bentuk bakunya 

adalah SWITCH OFF MOBILE PHONE. Ada interferensi sense bahasa Indonesia pada konstruksi 

kalimat iitu. Ini terjadi karena kalimat tersebut ditulis dan dibuat oleh nonpenutur asli bahasa Inggris 

yang dalam hal ini adalah penutur bahasa Indonesia. Kalimat pada peringatan kedua dalam bahasa 

Indonesia, JAGALAH KEBERSIHAN, ditulis dan dibuat dalam bentuk kalimat imperatif dengan 

konstruksi sintaksis sederhana. Tanda nonlinguistik adalah gambar telepon genggam dalam lingkaran 

berwarna merah dan gambar orang membuang sampah. Penggunaan tanda nonlinguistik ini 

dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas cara menyampaikan makna, nilai dan ideologi.   

 Makna, nilai dan ideologi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang baik dan 

mengandung kebaikan yang dijalankan secara konsisten. Dari segi makna, nilai dan ideologi, 

penggunaan bahasa seperti yang dikemukakan di atas adalah untuk mengajak dan memberitahukan 

agar setiap orang yang datang ke mesjid benar-benar beribadah dengan khusuk. Oleh sebab itu, hal-

hal yang dianggap akan mengganggu seperti telepon genggam, harus diheningkan nada deringnya. Di 

samping itu, kebersihan harus pula dijaga agar setiap orang yang datang ke mesjid merasa nyaman 

dan khusuk beribadah.  

Salah satu bahasa yang sangat dominan dipakai saat ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris 

sebagai bahasa Internasional dipakai secara luas. Bahasa Inggris menjalar ke seluruh penjuru dunia 

dan bahkan sampai-sampai ke desa yang sama sekali tidak ada penutur bahasa Inggris itu. Tempat-

tempat umum di Indonesia dipenuhi oleh bahasa Inggris. Desain bahasa Inggris yang dipakai bahkan 

sangat beragam pula. Berikut ini adalah salah satu contoh. 
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 Gambar 3: Peringatan di salah satu toko di Yogyakarta  (Dok. Oktavianus, 2017) 

Gambar di atas adalah penggunaan bahasa di salah satu toko batik di Yogyakarta. 

Penggunaan bahasa Inggris didampingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris yang digunakan 

kelihatan begitu ringan dan merupakan bahasa Inggris ragam nonstandard. Abreviasi hand phone 

menjadi HP yang kemungkinan berasal dari terjemahan telpon genggam digunakan pula. Ini 

dilakukan tampaknya untuk menciptakan suasana lebih santai. Penggunaan bahasa seperti ini menjadi 

menarik perhatian karena di samping penggunaan dua bahasa yaitu Inggris dan Indonesia, pewarnaan 

juga cukup menarik karena warna tulisan dengan latar belakang tempat tulisan itu ditempelkan cukup 

kontras. Penggunaan ungkapan Sory Bok juga mengandung unsur mengejek. Tentu saja yang diejek 

adalah pencopet. 

 Ragam bahasa Inggris yang kental dengan rasa santun juga ditemukan di tempat-tempat 

umum. Penggunaan bahasa Inggris dengan pola demikian dapat dicermati pada salah satu contoh 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Pemberitahuan di salah satu hotel di Penang  (Dok. Oktavianus, 2017) 

Penggunaan bahasa Inggris pada gambar di atas adalah himbauan untuk berlaku dan bertindak hemat 

di hotel dalam hal penggunaan handuk mandi. Pada tulisan itu Towels hunging up berarti I will use 

once more ‘saya akan menggunakannya sekali lagi’. Towels on the floor/bathtub berarti I wish to 

change ‘saya ingin mengganti’. Penggalan kalimat pengantar pada pemberitahuan di atas yang 

berbunyi, many of our environmentally conscious guests mengandung unsur kesantunan yang tinggi 

yang ditandai oleh penggunaan kata our yang menyatakan milik. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, teks-teks yang dipajang di ruang-ruang publik dibentuk dengan 

menggunakan semiotic modes yang berbeda. Masing-masing semiotic modes memiliki perannya 

sendiri dalam membentuk dan menyampaikan makna, nilai dan ideologi. Tanda linguistik 

menyampaikan makna melalui rangkaian bentuk-bentuk linguistik, sedangkan tanda nonlinguistik 

mempertegas dan memperjelas cara penyampaian makna, nilai dan ideologi.  
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ABSTRAK 

Artikel ini membahas fungsi bahasa nonverbal etnis Jawa yang tinggal diYogyakarta dan Surakarta 

berdasarkan kajian pragmatik. Bahasa nonverbal adalah semua ekspresi tubuh beserta bagian dan 

gerakannya, atau  benda-benda dan barang yang melekat pada tubuh atau barang-barang yang dimiliki 

seseorang, serta profesi atau status sosial yang dimiliki oleh seseorang yang dinyatakan tidak dengan 

kata-kata untuk menyampaikan maksud penutur yang dapat dipahami mitra tutur berdasarkan 

konteksnya.  Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh 

etnis Jawa. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahasa nonverbal dinamis dan bahasa nonverbal 

statis. Bahasa nonverbal dinamis meliputi (1) Fungsi bahasa badan beserta bagian dan gerakannya, (2) 

fungsi bahasa tangan beserta bagian dan gerakannya, (3) fungsi bahasa kepala beserta bagian dan 

gerakannya. Sedangkan bahasa nonverbal statis meliputi (1) bagian tubuh dan fungsinya, (2) benda 

yaang melekat pada tubuh dan fungsinya, (3) benda yang dimiliki dan fungsinya, dan (4) kondisi 

status sosial dan fungsinya. 

 

1. PENDAHULUAN 

Artikel ini merupakan kajian awal yang membahas fungsi bahasa nonverbal dalam komunikasi verbal 

lisan pada masyarakat Jawa dari sudut pandang kajian pragmatik. Atas dasar topik ini, beberapa 

istilah perlu dibatasi terlebih dahulu, yaitu masyarakat Jawa, pengertian pragmatik, dan pengertian 

bahasa  nonverbal. Masyarakat Jawa yang dimaksud adalah  etnis Jawa yang tinggal di Jawa, 

khususnya masyarakat di sekitar Yogyakarta dan Surakarta. Namun, karena etnis Jawa yang tinggal 

disekitar Yogyakarta dan Surakarta sudah terpengaruh oleh berbagai budaya lain melalui media massa 

(seperti televisi, media audiovisual lain, kunjungan pariwisata,dll.)  pemakaian bahasa nonverbal etnis 

Jawa hampir sulit dibedakan dengan bahasa nonverbal etnis lain. Oleh karena itu, peranan peneliti 

sangat penting untuk mengidentifikasi bahasa nonverbal etnis Jawa yang diperkirakan benar-benar 

merupakan bahasa nonverbal etnis Jawa asli. 

Sebelum mengkaji lebih jauh perlu diuraikan secara ringkas dibatasi pengertian bahsa nonverbal 

sebagai dasar yang akan dijadikan pegangan dalam penulisan artikel ini. Bahasa nonverbal adalah 

seluruh rangsangan dalam konteks komunikasi yang dihasilkan oleh penutur atau mitra tutur yaang 

memiliki nilai potensial bagi mitra tutur (Wang, 2009). Wang mengklasifikasikan bahasa nonverbal 

menjadi 3 (tiga), yaitu (1) bahasa isyarat (makna kata, angka dan tandaa baca, gestur diam, sistem 

bahasa isyarat secara menyeluruh), (2) bahasa tindakan (gerakan yang dapat menmyampaikan dan 

makna yang berbeda, “misalnya minum”), dan (3) bahasa objek (keseluruhan benda yang tidak 

disiapkan secara sengaja, seperti “barang-barang yang ada di sekitar penutur). Sejalan dengan Wang 

(2009), Miller (2005a) mendefinisikan secara sederhana bahwa bahasa nonverbal merupakan alat 

komunikasi tanpa kata-kata. Semua ekspresi, isyarat (auditif, visual), nada, tatapan muka, intonasi, 

dan lain-lain dapat disebut sebagai bahasa nonverbal (Neill & Caswell, 1993). Seperti sudah dikatakan 

di atas bahwa 93% dalam komunikasi lisan didukung oleh bahasa nonverbal (Leathers, 1992; Miller, 

2005b). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat didefinisikan secara sederhana bahwa bahasa nonverbal 

adalah ekspresi tubuh beserta gerakannya,  benda-benda yang digunakan atau dimiliki penutur yang 

dinyatakan tidak dengan kata-kata untuk menyampaikan maksud penutur yang dapat dipahami mitra 

tutur berdasarkan konteksnya.  

Kajian menggunakan sudut pandang Pragmatik, Morris mendefinisikan pragmatik sebagai "... 

disiplin yang mempelajari hubungan tanda dengan penafsir, sementara kajian semantik mempelajari 

hubungan tanda-tanda dengan benda-benda yang menjadi tanda-tanda yang berlaku" (dalam Leech, 

1974). Berbeda dengan Morris, Crystal (1985) mendefinisikan pragmatik sebagai: “... cabang ilmu 

bahasa yang mempelajari bahasa dari sudut pandang pengguna, terutama pilihan yang mereka buat, 
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kendala yang mereka hadapi dalam menggunakan bahasa dalam interaksi sosial, dan pengaruh 

penggunaan bahasa mereka terhadap peserta lain dalam tindakan komunikasi". Definisi ini 

menganalisis pemakaian bahasa dari sudut pandang pengguna dengan memperhitungkan (1) 

perbedaan pilihan penutur yang dilakukan saat menggunakan bahasa yang tergantung pada interaksi 

sosialnya dari komunikasi mereka, (2) gagasan pilihan yang mengarah pada aspek lain dalam 

pertimbangan yang berguna untuk pemakaian bahasa, dan (3) memperhatikan kemampuan untuk 

membuat pilihan yang tepat dari berbagai unsur pragmatik. 

Atas dasar pendapat di atas, studi pragmatik dapat didefinisikan sebagai studi pemakaian bahasa 

berdasarkan sudut pandang pemakainya, pemahaman dan produksi tindakan linguistik dalam 

konteksnya dengan memperhatikan aspek interaksi sosial ketika mereka berkomunikasi dalam situasi 

konkret, atau cara menyampaikan makna melalui komunikasi (Leech, 1974, Crystal, 1985, Kasper, 

1993).  

Dalam berkomunikasi, makna yang diungkapkan meliputi makna verbal dan makna nonverbal 

sesuai konteksnya (Deda, 2013). Namun demikian, makna yang diungkapkan (belum cukup hanya 

menggunakan makna verbal dan nonverbal) tetapi harus memperhatikan konteksnya. Beberapa ahli 

mendefinisikan konteks dari sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung permasalahan yang 

dihadapi masing-masing. Widdowson (2000) yang memfokuskan studi mengenai makna bahasa, 

mengidentifikasi konteks sebagai "… aspek-aspek dari keadaan penggunaan bahasa aktual yang 

dianggap relevan dengan makna". Dengan kata lain, konteks adalah konstruksi skematik dalam 

pencapaian makna pragmatis yang ada kecocokan kode unsur linguistik dengan elemen skematiknya. 

Sementara itu, Cook (1999) yang mempelajari hubungan wacana dengan sastra, konteks hanyalah 

sebuah bentuk pengetahuan dunia (knowledge of the world). 

Istilah konteks dapat digunakan dalam arti luas dan sempit. Pengertian konteks dalam arti sempit 

sebagai pengetahuan tentang faktor-faktor di luar teks yang sedang dipertimbangkan. Sedangkan 

dalam arti luas, pengertian konteks  adalah bagian lain dari teks sebelum atau sesudahnya yang sering 

disebut co-text (Cook, 1999). Sementara itu, Yule (2000) menyatakan bahwa yang disebut konteks 

adalah lingkungan fisik di mana sebuah kata digunakan. Dari beberapa ahli yang memberikan 

pengertian berbeda-beda, baik dari sudut pandang penggunaan, pemahaman dan produksi dalam 

penggunaan bahasa,  maupun tujuan, pada dasarnya konteks memiliki kesamaan yang penting, yaitu 

satu titik utama dari konteksnya adalah lingkungan di mana wacana terjadi (Song, 2010). Beberapa 

konteks yang selalu menyertai tuturan antara lain (1) konteks linguistik, (2) konteks situasi, dan (3) 

konteks kultural (Song, 2010). Dengan pemahaman konteks tersebut setidaknya akan dapat 

mengeliminasi atau menghilangkan kekaburan pesan yang disampaikan, dapat menghilangkan makna 

referensi yang ambigu, dan dapat mendeteksi percakapan yang mengandung implikatur.  

Pemakaian bahasa nonverbal setiap etnis atau bangsa berbeda-beda. Orang India menggunakan 

anggukan kepala sebagai ungkapan maksud ketidaksetujuan, sebaliknya gelengan kepala sebagai 

ungkapan persetujuan. Begitu juga, orang Eropa atau Amerika ketika meminta orang lain mendekat 

dilakukan dengan menjulurkan tangan dengan telapak tangan terbuka dan menggerakkan ke depan 

dan ke belakang. Sebaliknya, ketika menyuruh orang lain menjauh dilakukan dengan cara 

menjulurkan tangan dengan telapak tangan tengkurap dan digerakkan ke depan dan ke belakang. Hal 

itu berbeda dengan etnis Jawa. Banyak tindakan nonverbal dengan seluruh tubuh dan bagian-bagian 

tubuh digunakan untuk mengungkapkan berbagai maksud yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji penggunaan bahasa nonverbal pada etnis Jawa berdasarkan kajian 

pragmatik. Etnis Jawa adalah salah satu etnis terbesar yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan batasan 

pengertian di atas, rumusan masalah  dalam artikel ini adalah “Macam dan fungsi bahasa nonverbal 

apa sajakah yang biasa dipakai dalam komunikasi verbal lisan etnis Jawa?”  

   

2. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian masyarakat Jawa. 

Data berupa tuturan bahasa lisan verbal yang didukung dengan bahasa nonverbal. Data dikumpulkan 

dengan teknik observasi dan wawancara. Peneliti mengobservasi masyarakat Jawa yang tinggal di 

lingkungan peneliti yang berbahasa pertama bahasa Jawa. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

beberapa informan untuk melakukan konfirmasi mengenai pesan yang disampaikan menggunakan 

bahasa nonverbal. Karena penelti adalah etnis Jawa, instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri 

dengan bekal pemahaman mengenai bahasa dan budaya Jawa. Data yang terkumpul kemudian 
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dianalisis dengan langkah sebagai berkut (1) mengidentifikasi data, (2) mengklasifikasi data, dan (3) 

menginterpretasi pesan yang terdapat dalam data penelitian. 

 

3. PEMBAHASAN  

3.1 Bahasa Nonverbal dan Jenis-jenisnya 

Bahasa nonverbal adalah semua ekspresi tubuh beserta bagian dan gerakannya, atau  benda-benda dan 

barang yang melekat pada tubuh atau barang-barang yang dimiliki seseorang, serta profesi atau status 

sosial yang dimiliki oleh seseorang yang dinyatakan tidak dengan kata-kata untuk menyampaikan 

maksud penutur yang dapat dipahami mitra tutur berdasarkan konteksnya (Pranowo, 2017). Secara 

garis besar, bahasa nonverbal ada dua macam, yaitu bahasa nonverbal dinamis dan bahasa nonverbal 

statis (Burgoon et al., 2011). Bahasa nonverbal dinamis biasanya berkaitan dengan gerakan tubuh, 

seperti bahasa badan beserta bagian dan gerakannya, bahasa kepala beserta bagian dan gerakannya, 

bahasa tangan beserta bagian dan gerakannya. Bahasa nonverbal statis biasanya berkaitan dengan 

bagian-bagian tubuh, benda-benda yang melekat pada tubuh, status sosial dalam masyarakat, benda-

benda yang dimiliki oleh seseorang, dll. Setiap bahasa nonverbal memiliki fungsi sendiri-sendiri dan 

biasanya menyertai pesan yang disampaikan dalam bahasa verbal lisan penutur. Secara ringkas dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

Pemakaian bahasa nonverbal selalu dikaitkan dengan konteks pemakaian bahasa lisan atau 

konteks dalam kehidupan seseorang. Konteks yang dimaksud adalah berbagai situasi di luar teks yang 

dapat mendukung penyampaian pesan penutur agar dapat dipahami oleh mitra tutur. Maksud bahasa 

nonverbal sangat bergantung konteks yang menyertainya. Oleh karena itu, kadang-kadang maksud 

bahasa nonverbal sangat tergantung pada tafsiran konteks oleh penutur maupun mitra tuturnya.  

 

3.2 Fungsi Bahasa Nonverbal Dinamis  

3.2.1 Fungsi Bahasa Badan beserta Bagian dan Gerakannya 

Burgoon et al. (2011) salah satu bahasa nonverbal adalah bahasa nonverbal dinamis. Bahasa badan 

yang termasuk nonverbal dinamis adalah bahasa tubuh yang dipakai untuk menyampaikan pesan 

tertentu sesuai konteks dengan cara digerak-gerakkan. Jika seorang penyanyi wanita menggoyangkan 

pantat untuk menyertai bahasa verbal mengatakan “goyang ah mas!” (seorang penyanyi Dangdut di 

panggung, baik pria maupun wanita)  dapat ditafsirkan maksudnya sebagai  ajakan untuk bersuka ria. 

Gerakan pantat ini juga biasa dilakukan oleh seorang perempuan dengan maksud memperlihatkan 

persepsi erotik kepada lawan jenis untuk memberikan rangsangan seksual kepada lelaki. Sebaliknya, 

jika seorang instruktur senam menggoyangkan pantat ketika sedang mmelatih senam dengan diiringi 

musik sambil mengatakan “gerak terus, goyang terus” dapat ditafsirkan agar otot-otot pinggul dapat 

lebih lentur. 

Bagi seorang lelaki, bahasa nonverbal dada dipergunakan untuk mengungkapkan keperkasaan, 

kegagahan, atau keberanian. Dalam dunia pewayangan Jawa, seorang dalang yang sedang memainkan 

tokoh wayang dengan mendorongkan dada tokoh wayang sambil mengatakan “ini dadaku, mana 

dadamu” sebagai manifestasi untuk memperlihatkan keberanian kepada orang lain pada saat 

bermusuhan. Perut juga merupakan bahasa nonverbal untuk menyampaikan pesan kelucuan seperti 

ketika memperlihatkan gerakan perut naik-turun, atau berputar-putar. Gerakan perut ini biasanya 

diperlihatkan dengan melepas baju atau kaos yang menutupi tubuhnya.  

 

3.2.2 Fungsi Bahasa Tangan beserta Bagian dan Gerakannya 

Tangan sebagai bagian anggota badan terdiri atas lengan, siku, telapak tangan, dan pundak. Bagi etnis 

Jawa tangan digunakan untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Beberapa gerakan nonverbal 

tangan dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Tangan dan bagian-bagiannya 

Dalam konteks budaya Jawa, gerakan tangan beserta bagian-bagiannya biasa dipakai menyampaikan 

pesan nonverbal. Tangan dapat berfungsi (a) menyuruh orang lain mendekat atau menjauh, (b) 

menyuruh orang lain bergerak kearah gerakan tangan, (c) mengucapkan selamat jalan, (d)  

mengekspresikan kepuasan, (e) mempersilakan, (f) memberi penghormatan, dll.  
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b. Pundak dan lengan 

Dalam konteks budaya Jawa, pundak dan lengan sebagai bahasa nonverbal memiliki fungsi untuk 

menyampaikan dan pesan yang berbeda-beda, seperti (a) menolak mitra tutur, (b) menyetujui mitra 

tutur, (c) sekedar meregangkan otot.  

3.2.3 Fungsi Kepala beserta Bagian dan Gerakannya  

Bagian kepala itu termasuk mata dan gerakannya, bibir dan gerakannya. Masing-masing dapat 

djelaskan sebagai berikut. 

a. Bahasa kepala dan fungsinya 

Kepala dan fungsinya sebagai bahasa nonverbal biasa digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. 

Gerakan kepala dapat berfungsi menyampaikan pesan antara lain (a) menyetujui, (b) penolakan atau 

ketidaksetujuan. 

b. Bahasa mata dan fungsinya 

Dalam budaya Jawa, fungsi mata dalam komunikasi nonverbal memberikan banyak pesan bagi lawan 

bicara. Gerakan mata dapat berfungsi menyampaikan pesan antara lain (a) berkenan dengan apa yang 

disampaikan oleh mitra tutur, (b) marah karena tidak berkenan, (c) tertarik pada mitra tutur, (d) 

senang pada yang disampaikan oleh mitra tutur.   

c. Bahasa bibir dan fungsinya 

Dalam budaya Jawa, meskipun tidak potensial menghasilkan banyak bahasa nonverbal, efek bibir dan 

gerakannya sangat kuat dalam komunukasi. Seperti halnya mata, bibir mampu menyampaikan pesan 

yang dapat dipahami dengan perasaan. Fungsi bibir dapat menyampaikan pesan antara lain (a) ada 

rasa ketertarikan atau kepuasan pada mitra tutur, (b) kecewa sebagai tanda penolakan terhadap mitra 

tutur.  

 

3.3  Bahasa Nonverbal Statis 

Bagian tubuh bagi masyarakat Jawa, meskipun tidak ada gerakan memiliki fungsi untuk 

menyampaikan pesan kepada mitra tutur tanpa disertai bahasa verbal lisan. Secara ringkas dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

3.3.1 Bahasa Nonverbal berupa Bagian Tubuh dan Fungsinya 

Beberapa baagian tubuh dan fungsinya, seperti postur tubuh, bentuk hidung, bentuk pipi, bentuk bibir, 

dan bentuk gigi. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.  

a. Postur tubuh 

Postur tubuh adalah keseluruhan bentuk tubuh dari kepala sampai kaki setiap orang. Meskipun postur 

tubuh tidak digerakkan, sebagai bahasa nonverbal statis memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan 

tertentu bagi mitra tutur. Postur tubuh tinggi dan besar bagi seorang pria memberikan pesan bahwa 

mereka adalah orang yang gagah dan perkasa. Sementara itu, postur tubuh tinggi besar bagi seorang 

wanita memberikan pesan sebagai orang yang berwibawa. 

b. Bentuk hidung 

Masyarakat Jawa pada umumnya memiliki bentuk hidung yang tidak mancung. Pada umumnya 

bentuk hidung laki-laki cenderung besar dan pendek melebar. Sementara itu, wanita pada umumnya 

pendek dan kecil. Beberapa fungsi dan pesan bentuk hidung dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Bentuk hidung mancung bagi seorang pria memberikan pesan sebagai orang yang cakep atau 

“gantheng”. Sementara itu, Bentuk hidung mancung bagi seorang wanita memberikan pesan sebagai 

orang yang cantik.   

c. Bentuk pipi 

Bentuk pipi pada umumnya bagi etnis Jawa adalah bulat. Namun, pada orang tertentu ada yang 

memiliki bentuk pipi khas dan mampu memberikan pesan tertentu bagi mitra tutur. Bentuk pipi bulat 

dan ditengah-tengahnya melekuk ke dalam (dhekik atau lesung pipit), memberikan pesan berwajah 

cantik dan manis bagi wanita. 

d. Bentuk bibir 

Bibir merupakan organ tubuh yang cukup menarik bagi lawan jenis. Hal ini mampu menyampaikan 

pesan tertentu bagi mitra tutur. Bentuk bibir yang tipis dengan warna kemerah-merahan bagi seorang 
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wanita memberikan pesan sebagai wajah cantik. Sementara itu, bentuk bibir yang tebal atau lebar 

dengan warna kemerah-merahan bagi seorang wanita memberikan pesan sebagai wajah yang cantik 

dan sensual. 

e. Bentuk gigi 

Bentuk dan warna gigi bagi masyarakat Jawa memberikan kesan dan penilaian khusus. Beberapa 

pesan yang dapat disampaikan oleh penutur dan akan memberikan kesan khusus bagimitra tutur 

adalah sebagai berikut. Bentuk gigi yang diidealkan oleh masyarakat Jawa adalah larikan gigi yang 

teratur rapi. Deretan atas bawah berjarak teratur, ukuran besar kecil juga hampir sama. Wanita yang 

memiliki bentuk gigi seperti itu mampu menyampaikan pesan manis dan cantik. Sementara itu, bentuk 

gigi yang rapi dan teratur, tetapi ada salah satu gigi yang agak menjorok keluar (gingsul) mampu 

memberikan pesan manis. Sebaliknya, warna gigi yang diidealkan masyarakat Jawa adalah warna 

putih bersih yang memberikan pesan  pesan menarik bagi mitra tutur. Sebaliknya, warna gigi yang 

kekuning-kuningaan atau kecoklat-coklatan memberikan kesan kotor. 

 

3.3.2 Bahasa Nonverbal berupa Benda yang Melekat pada Tubuh dan fungsinya 

Beberapa benda yang melekat pada tubuh mampu memberikan pesan tertentu bagi pemakainya. 

Bahkan beberapa benda tertentu mampu menjadi cermin watak dan kepribadian pemakainya. 

Beberapa benda sebagai bahasa nonverbal statis dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Pakaian bagi Pria 

Seorang pria Jawa ketika mau bekerja selalu mengenakan pakaian serba rapi memberikan pesan 

bahwa pria itu selalu menjaga harkat dan martabat dirinya dalam penampilan dan ingin menghormati 

miyra tutur. Begitu juga, Seorang pria Jawa ketika ada acara tradisional (misalnya upacara 

pernikahan) yang berperan sebagai panitia biasa memakai pakaian tradisional mampu menyampaikan 

pesan bahwa mereka berusaha melestarikan nilai-nilai kedaerahan dan sebagai orang yang 

menghargai ciri khas kedaerahannya. Begitu juga, seorang pria ketika ada acara kedaerahan dengan 

mengenakan asesori ketika berpakaian daerah (seperti keris, sabuk, blangkon) menandakan bahwa 

mereka ingin menyampaikan pesan sebagai orang yang ingin melestarikan budaya daerahnya dengan 

tampil selalu rapi, disiplin, berwibawa untuk menghormati lawan bicara.   

b. Pakaian bagi wanita 

Seorang wanita selalu mengenakan pakaian serba rapi dan berganti-ganti ketika bepergian 

memberikan pesan  bahwa dirinya ingin selalu memperlihatkan agar dapat dipandang cantik dan rapi. 

Seorang wanita selalu mengenakan asesori seperlunya, memberikan kesan agar bertambah cantik 

penampilannya. Namun, jika asesori yang dipakai terlalu berlebihan (gelang, subang besar, gelang 

kaki, kalung terlalu besar) memberi pesan glamor dan ingin pamer. 

Etnis Jawa muslim yang mengenakan jilbab memberikan pesan bahwa mereka sebagai 

muslimah yang taat menjalankan perintah agama.  Etnis Jawa, baik pria maupun wanita, ketika berada 

di rumah mengenakan pakaian seperlunya (wanita berdaster, pria berkaus/bersinglet) memberikan 

pesan mereka ingin bersantai.  

c. Merawat tubuh (Ngadi Salira) 

Dalam budaya Jawa, merawat  tubuh dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu merawat  tubuh dari 

dalam, dan merawat tubuh dari luar. Merawat tubuh dari dalam dimaksudkan untuk menjaga 

kesehatan tubuh. Merawat tubuh dari dalam tidak sekedari dimaksudkan untuk menjaga kesehatan 

tubuh, tetapi untuk merawat bagian khusus tertentu, seperti memperkuat otot-otot di seputar vagina, 

melenturkan lubang vagina agar setelah menikah dapat memberi kepuasan kepada suami.  

Sementara itu, wanita juga dibiasakan merawat tubuh dari luar, seperti mempercantik wajah, 

menghaluskan kulit tubuh, memakai bedak muka, lipstik, pewarna pipi, mempertebal bulus alis 

memiliki fungsi untuk mempercantik penampilan.      

 

3.3.3 Bahasa Nonverbal berupa Status Sosial dan Fungsinya 

Bahasa nonverbal statis berupa status sosial dan fungsinya dapat diidentifikasi melalui berbagai aspek, 

yaitu tingkat intelektualnya, tingkat kepriyayiannya, status sosial dalam masyarakat. Masing-masing 

dapat dideskripsikan sebagai berikut.  
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1) Status sosial tingkat intelektual dan fungsinya  

Sebagai warga masyarakat Jawa, status sosial tingkat intelektualnya dikategorikan menjadi tiga, yaitu 

(a) esem Bupati, (b) semu Mantri  dan (c) dhupak Bujang (Pranowo, 2009). Orang yang dikategorikan 

dengan makna simbolik esem Bupati adalah sebagai cerminan bahwa mereka memiliki tingkat 

intelektual tertinggi. Biasanya mereka mampu menyampaikan maksud tidak harus dengan banyak 

berbicara. Karena itulah mereka memiliki kewibawaan intelektual dan sosial dalam masyarakat.  

Orang yang dikategorikan dengan makna simbolik semu mantri adalah orang-orang yang 

memiliki status sosial menengah di kalangan masyarakat. Mereka ini adalah orang yang memiliki 

tingkat intelektual menengah dan biasanya menduduki jabatan menengah dalam pemerintahan atau 

para pengusaha menengah, orang-orang yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan tetap. Sementara 

itu, status sosial dhupak bujang adalah orang-orang yang dikategorikan tidak memiliki status 

terhormat dalam masyarakat. Mereka itu adalah buruh, pengemis, atau orang yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap. 

2) Tingkat sosial kepriyayian dan fungsinya 

Tingkat kepriyayian Jawa disimbolkan melalui tiga hal, yaitu pangkat, derajat, dan semat. Tingkat 

sosial kepriyayian yang disimbolkan dengan pangkat adalah orang-orang yang memiliki jabatan 

dalam pemerintahan. Orang yang memiliki pangkat tinggi meskipun tidak kaya, mereka akan 

dihormati masyarakat karena memiliki kedudukan tertentu, seperti Presiden, Menteri, Gubernur, dll.   

Orang yang memiliki predikat derajat terhormat dalam masyarat biasanya mereka yang 

memiliki status sosial tertentu dan dihormati masyarakat. Mereka itu adalah tokoh-tokoh dalam 

masyarakat yang memiliki wibawa atau karisma dalam masyarakat, seperti kyai, ulama, pastur, ketua 

RT/RW yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain dari pada kepentingan dirinya sendiri. 

Orang yang  kaya disimbolkan dengan istilah semat (kekayaan). Orang yang kaya dalam 

masyarakat Jawa  selalu dihormati oleh masyarakat. Apa lagi orang kaya yang selalu pradhah (murah 

hati) terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Namun, meskipun orang kaya tetapi tidak 

pradhah (pelit/ cethil) pada umumnya kurang dihormati. 

3) Visualisasi status sosial kepriyayian dan fungsinya 

Visualisasi status sosial kepriyayian masyarakat Jawa dimanifestasikan secara simbolis melalui tiga 

hal yang dimiliki, yaitu (a) kukila, (b) turangga, dan (c) wanodya. Orang yang berstatus sosial 

menengah dengan kehidupan yang mapan ditandai dengan binatang piaraan berupa burung (kukila). 

Pada zaman dahulu, binatang piaraan biasanya berupa burung perkutut (karena harganya mahal) atau 

burung berkicau (karena kicauannya indah).   

Penanda lain sebagai simbol status sosial menengah atau atas adalah turangga (kuda) dalam 

arti kendaraan. Kendaraan priyayi Jawa zaman dahulu adalah kuda. Di zaman modern, turangga 

dimaknai memiliki kendaraan, seperti mobil dengan merek tertentu yang harganya bermilyar-milyar, 

pesawat pribadi, kapal pesiar, dan sejenisnya.  

Di samping itu, masyarakat Jawa juga sangat menghargai hidup berpasangan dengan lawan 

jenis. Seorang pria yang berkedudukan tinggi atau kekayaan yang melimpah belum cukup kalau 

mereka belum memiliki istri (wanodya/isteri). Isteri adalah pasangan hidup yang dapat menjanjikan 

generasi penerus. Bagi masyarakat Jawa tidak cukup hanya memiliki harta dan tahta (kedudukan) 

kalau belum dilengkapi dengan wanodya (istri) (maaf, zaman dahulu masyarat Jawa cenderung bias 

jender. Seakan dunia yang memiliki adalah lelaki). Oleh karena itu, istri sering disebut sebagai “kanca 

wingking” (teman dalam urusan domestik, seperti macak, manak (beranak), dan masak).  

 

3.4 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, bahasa nonverbal 

dalam berkomunikasi dapat berdiri sendiri atau dapat menyertai bahasa verbal lisan. Bahasa nonverbal 

yang berdiri sendiri jika bahasa nonverbal tersebut berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada 

mitra tutur disertai konteks, sedangkan bahasa nonverbal yang menyertai bahasa lisan ketika penutur 

menyampaikan pesan dalam bahasa lisan disertai bahasa nonverbal selaras dengan kontyeknya. 

Kedua, bahasa nonverbal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa nonverbal dinamis dan 

bahasa nonverbal statis. Bahasa nonverbal dinamis yaitu keseluruhan bahasa tubuh dan anggota-

anggota tubuh beserta gerakan yang menyertai bahasa lisan atau berdiri sendiri untukmenyampaikan 

pesan, sedangkan bahasa nonverbal statis adalah keseluruhan anggota tubuh beserta benda-benda 
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yang melekat atau dimiliki oleh seseorang tetapi pesan yang disampaikan dapat ditafisrkan 

maksudnya oleh mitra tutur.  

Ketiga, seluruh bahasa nonverbal dapat berfungsi dalam komunikasi jika mitra tutur memahami 

konteks tuturan. Konteks tuturan yang dimaksud meliputi konteks linguistik, konteks situasi, konteks 

sosial, konteks budaya, dan konteks pragmatik. 
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ABSTRAK 

Bahasa lokal sebagai bahasa ibu, memiliki kedudukan sebagai bahasa daerah dan fungsinya sebagai 

media komunikasi intra budaya-etnik. Kuat dan lemahnya kedudukan bahasa lokal ditentukan oleh 

karakter geografi maupun demografi. Demikian pula fungsinya, sangat ditentukan oleh eksistensi dan 

daya vitalitas kebudayaannya. Untuk melihat eksistensi bahasa daerah, salah satu aspek yang perlu 

dicermati adalah pertumbuhan penuturnya serta tingkat pemerolehan bahasa ibunya yang akan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemertahanan, pelestarian dan pengembangan 

bahasa tersebut secara berkelanjutan. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi tentang pemerolehan 

bahasa dan deskripsi kamus mental penutur usia sekolah dasar kelas 1 sampai 6 untuk mengetahui 

sebagian pemerolehan bahasa pada pendidikan formal berdasarkan pada data teks buku pelajaran pada 

kurikulum muatan lokal. Deskripsi kamus mental tersebut akan dikomparatifkan dengan kamus 

budaya untuk dijadikan landasan memberikan proyeksi sosiolinguistik Bahasa Bali dan Dayak Ngaju. 

Kata Kunci: pemerolehan bahasa, kamus mental, kamus budaya, muatan lokal. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa ibu atau disebut sebagai bahasa lokal atau Bahasa Daerah memiliki kedudukan dan fungsi 

yang sangat penting dalam khasanah kebudayaan etnik. Namun demikian, dalam dinamika 

kebudayaan nasional yang dipengaruhi oleh kebudayaan global, Bahasa Ibu (BI) dihadapkan pada 

akulturasi budaya yang melahirkan masyarakat multi-budaya dan masyarakat dwi-bahasa. Dalam 

percaturan budaya dan bahasa, daya saing (competitive power) BI diuji dan dipertaruhkan untuk 

berhadapan dengan Bahasa Nasional (BN) dan juga Bahasa Internasional; terutama bahasa Inggris 

(B.Ing).  

Dalam konstelasi peraturan Bahasa ini diajukan dua bahasa Ibu, yaitu Bahasa Bali (BB) dan 

Bahasa Dayak Ngaju (BDNg). Kasus BB di Bali, sejak tahun 1970 ketika Bali berkembang menjadi 

daerah tujuan wisata internasional, masyarakat etnik Bali telah tumbuh menjadi masyarakat multi-

budaya dan juga multi-bahasawan. Hasil penelitian Sutama (1994) tentang “Pergeseran Bahasa Bali di 

Daerah Tujuan Wisata Kuta” menjelaskan, bahwa selama 24 tahun (1970-1994) telah terjadi 

pergeseran BB sebesar 25% dalam bentuk campur kode dan alih kode. Hasil penelitian tersebut dapat 

dijadikan titik tolak untuk melihat dinamika sosiolinguistik terhadap BB. Di pihak lain, BDNg di 

Kalimantan Tengah berada pada lingkungan multi-bahasa lokal, terdapat tiga bahasa lokal terbesar, 

yaitu BDNg (sebagai bahasa mayoritas, Bahasa Dayak Ma’anyan, dan Bahasa Dayak Ot Danum serta 

beberapa bahasa Dayak minoritas lainnya. Dalam hal ini, multi-bahasa pada penutur BDNg terjadi 

hanya pada BN, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Banjar yang banyak kemiripan dengan Bahasa 

Melayu. 

Pada tahun 2018 ini, multi-budaya dan kedwibahasaan di Bali telah mengajak usia 48 tahun, 

tentu menunjukkan dinamika serta fenomena yang berbeda dibandingkan tahun 1994, baik untuk 

wilayah daerah tujuan wisata Kuta maupun untuk wilayah Bali secara keseluruhan. Fenomena sosial 

dan budaya dewasa ini telah mengindikasikan adanya ancaman terhadap kebertahanan BB maupun 

BDNg. Dampak nyata terhadap ancaman kebertahanan kedua bahasa lokal tersebut ditunjukkan oleh 

pemakaiannya dalam kehidupan sosial budaya kedua etnik yang tidak utuh lagi; yakni dalam 

pergaulan sehari-hari, masyarakat penutur BB dan BDNg telah menggunakan bahasanya dalam 

bentuk campur kode dan alih kode yaitu BI bercampur dengan BN, atau bahkan BB dengan B.Ing. 

Fakta adanya billingualisme pada penutur BB dan BDNg dapat diduga karena adanya 

penyusutan leksikal pada kamus mental penuturnya secara umum. Namun demikian, pada skala 

umum ini tentu agak sulit mencari ukuran untuk menghitung kuantitas penyusutan tersebut. Hal yang 
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dapat dilakukan secara empiris adalah mengukur eksistensi leksikon pada jalur pendidikan formal 

pada tingkat awal yaitu pada pemerolehan bahasa anak usia pendidikan sekolah dasar (SD). Titik 

tolak inilah yang nantinya dapat diajukan model untuk memproyeksi pemahaman deskripsi kamus 

mental usia diatasnya. 

Makalah ini mencoba memulai pengamatan untuk melihat pemerolehan Bahasa pada siswa 

Sekolah Dasar serta memberikan deskripsi kamus mental melalui teks buku ajar bahasa Bali dan teks 

buku ajar bahasa BDNg. Memalui penelitian awal ini sangat penting untuk dimulai melihat tingkat 

pewarisan bahasa Indonesia (BInd) antar generasi penuturnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bentangan masalah mengenai pemerolehan bahasa 

ibu dalam konteks multi-budaya dan multi-bahasa memang cukup kompleks. Namun demikian, 

makalah ini hanya memfokuskan diri pada pemerolehan BI dalam pendidikan formal untuk penutur 

usia Sekolah Dasar (SD) dengan rincian masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah realitas pemerolehan BI melalui kurikulum muatan lokal di Sekolah Dasar. 

2) Bagaimanakah deskripsi kamus mental penutur BB, BDNg dan BN usia Sekolah Dasar. 

3) Bagaimanakah indikator eksistensi kamus mental dalam metafungsi bahasa. 

 

METODOLOGI 

Data penelitian bersumber pada teks buku ajar BB dan BDNg yang digunakan untuk SD di wilayah 

provinsi Bali dan Propinsi Kalimantan Tengah. Ada beberapa buku yang digunakan sebagai sebagai 

materi ajar yang mengacu pada kurikulum KTSP dan juga Kurikulum Tahun 2013 (K-13). Materi ajar 

yang berlandaskan KTSP ada 3 judul dan berdasarkan K-13 baru ada 1 judul BB dan 1 judul BDNg 

(walaupun baru digunakan di Kotawaringin Timur – Sampit, dengan alasan buku mulok untuk 

Kotamadya Palangka Raya belum dilakukan pembaharuan dan belum dicetak (Kalteng Pos, Selasa 

14/4/2017), dan masing-masing sekolah di Palangka Raya masih menggunakan buku yang berbeda). 

Berikut sumber data teks buku ajar untuk BB dan BDNg. 

Tabel 1: Buku Ajar Muatan Lokal 

No. Judul Buku 
Dasar 

Penyusunan 

Juml. Hal. 

Rata-Rata 

1 Buku Pengayaan Materi Dharma Sastra Bahasa Bali KTSP 40 

2 Pradnya Sari KTSP 90 

3 Buku Pengembangan Materi Belajar Siswa Aktif Bahasa Bali KTSP 60 

4 Sekar Wangi Bahasa Bali K-13 100 

5 Muatan Lokal  K-13 80 

Kelima sumber data diatas dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu; (1) Buku Ajar yang murni 

disusun berdasarkan KTSP adalah “Dharma Sastra Bahasa Bali”; (2) yang bersifat transisi yaitu 

“Pradnya Sari” dan “Belajar Siswa Aktif Bahasa Bali”; dan (3) yang murni berdasarkan K-13 yaitu 

“Sekar Wangi Bahasa Bali”, dan “Muatan Lokal”. 

Dari ketiga klasifikasi tersebut, yang dijadikan korpus data untuk dianalisis adalah buku ajar 

dengan judul “Pradnya Sari” dan “Muatan Lokal”. Adapun alasan pengambilan korpus data ini adalah 

bahwa teks buku ajar tersebut sudah digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama, khusus untuk 

BB, dan juga isinya sudah bersifat tematik seperti tema-tema yang ada pada K-13. Teks buku ajar 

“Pradnya Sari” dan “Muatan Lokal Bahasa Dayak” ini dapat mewakili realitas dan juga sudah 

mempresentasikan materi ajar buku teks lainnya. Korpus yang dianalisis ada lah teks buku ajar untuk 

kelas I sampai dengan VI yaitu sebanyak enam buku materi ajar. 

Sesuai dengan variabel yang ada pada tema makalah ini, untuk menempatkan variabel 

pemerolehan bahasa, digunakan teori Psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan bidang linguistik 

yang mengkaji bahasa dalam perspektif psikologi. Salah satu sub Psikolinguistik yang diakui adalah 

teori tentang “Unitary Language System (Penyatuan Sistem Linguistik)”, yang digagas oleh Clark and 

Clark (1977). Pemerolehan BB dan BDNg dalam konteks pendidikan formal di sekolah termasuk 

dalam kerangka pemerolehan dua bahasa yaitu BI dan BN. Psikolinguistik berpandangan bahwa; (1) 

Proses belajar bahasa, mulai dari mendengar, memahami, dan mengingat adalah merupakan proses 

mental; (2) Produksi ujaran juga merupakan proses mental; (3) Pemerolehan bahasa merupakan proses 

bertahap. 
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Untuk memahami Deskripsi Kamus Mental setelah pemerolehan bahasa, digunakan teori 

Linguistik Sistemik Fungsional, terutama tentang konsep teks (Halliday dan Hassan, 1992, Droga dan 

Humphrey, 2002). Linguistik Sistemik memiliki konsep dan pandangan yang komprehensif terhadap 

teks, terutama tentang Metafungsi bahasa (Halliday dan Hassan, 1992), dan juga tentang sistem Mood 

dan Transitivitas (Eggins, 2004). 

 

ANALISA 

Buku Ajar sebagai suatu teks adalah satu unit semantik tentang penggunaan bahasa. Sebagai satu 

kesatuan bentuk dan makna, teks buku ajar merupakan komposisi leksiko-gramatika. Sebagai sebuah 

genre, bertujuan untuk melestarikan bahasa ibu dalam konteks dinamika budaya lokal. Sebagai media 

pembelajaran, teks buku ajar digunakan sebagai acuan dalam proses belajar-mengajar bahasa Bali 

maupun Dayak Ngaju. Dalam dimensi Psikolinguistik, teks buku ajar merupakan input dalam proses 

pemerolehan bahasa ibu. Setelah berproses selama satu tahun pelajaran di sekolah, selanjutnya akan 

teridentifikasi output secara internal dalam otak anak didik yaitu pada black box yang dinamakan 

sebagai kamus mental (mental dictionary). 

Pada teks buku ajar “Pradnya Sari” untuk BB misalnya, penggunaan BB dalam sistem mood 

BB dibedakan dalam fungsinya secara tekstual untuk; (1) membuat pertanyaan (indikatif); (2) 

membuat perintah (impiratif) (Sutama, 2010: 147). Dan jika dihitung leksikon secara keseluruhan 

untuk setiap teks buku ajar “Pradnya Sari” BB yang tersegmentasi dalam 3 kategori yaitu; (1) 

penggunaan leksikon bahasa umum; (2) penggunaan leksikon untuk materi kesusastraan; dan (3) 

penggunaan leksikon untuk materi aksara. Dengan jumlah halaman buku rata-rata 100 halaman, yang 

diperoleh data leksikon rata-rata untuk setiap buku mencapai 1.000 kosa kata.  

Namun demikian, jika dilihat komposisi leksikon berbanding jumlah halaman buku, 

semestinya setiap buku ajar memuat sekitar 2.500 kosa kata (kosa kata fonologis). Dalam sistem 

perbukuan untuk buku ajar, leksikon memang secara umum ditampilkan dalam konsep semantik 

(kerangka semantik) yang mengacu pada konsep segi tiga makna. Tampilan leksikon teks buku ajar 

memuat hubungan antara referent, acuan, dan simbol bahasa. Oleh sebab itu, maka kapasitas buku ajar 

hanya mampu mendeskripsikan leksikon sekitar 1000 buah saja. 

Di pihak lain, buku “Muatan Lokal Bahasa Dayak” (Tara, dkk: 2017) digunakan sebagai 

bahan ajar SD berdasarkan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 untuk Muatan Lokal mengisyaratkan 

bahan ajar mencakup 12 tema pokok, yaitu: 1) bahasa dan sastra, 2) seni budaya daerah, 3) kerajinan, 

4) adat dan hukum adat, 5) sejarah lokal, 6) teknologi tradisional, 7) lingkungan dan ekosistim, 8) 

tumbuhan dan obat-obatan lokal, 9) makanan daerah, 10) pakaian daerah, 11) olah raga, dan 12) nilai-

nilai lokal (Pratiwi, 2015). Buku ajar muatan lokal yang terbilang baru ini mencakup sekitar 300 kosa 

kata/ semester yang didominasi oleh kata benda sebagai keterangan dari gambar yang disajikan. Buku 

tersebut ditulis dalam B.Ind, kecuali untuk lagu-lagu daerah.  

 

Pemerolehan BI melalui Kurikulum Muatan Lokal 

Secara normatif, pembelajaran BI pada kurikulum muatan lokal melalui Teks Buku Ajar memiliki 

alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Namun demikian, secara faktual tentu tidak sama dengan sifat 

mata ajar lainnya seperti Matematika, IPA, IPS dan juga Bahasa Nasional. Apabila dilakukan 

perbandingan tentang alokasi jam pelajaran antara muatan lokal (Mulok) dan pelajaran lainnya, tentu 

tidak seimbang. 

Demikian halnya jika dikaitkan dengan bahasa pengantar pendidikan Nasional, komposisi 

antara bahasa pengantar pendidikan formal dalam konteks kedwibahasaan, komposisi pemerolehan 

bahasa antara BI dan BN dimana perbedaannya sangat besar. Konsep BI secara etnik memang berbeda 

dengan konsep BI atau bahasa pertama dalam dunia pendidikan. Hal ini juga sangat berpengaruh 

dalam memahami pemerolehan BI dan konteks kedwibahasaan di Indonesia. Oleh sebab itu, 

perencanaan sosiologis tentang rancangan pemerolehan BI relatif lebih sulit dilakukan dalam 

pendidikan formal. 

Hal ini juga cukup berpengaruh berkaitan dengan capaian kurikulum. Secara komparatif, 

pemerolehan dua bahasa dalam ruang dan waktu yang bersamaan dengan input-proses-output serta 

outcome yang berbeda, tentu saja menjadi persoalan secara sosiologis, pedagogis, linguistik dan 

kebudayaan. Konstelasi dua bahasa pada satu kesempatan yang sama dapat melahirkan dikotomi 
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adanya bahasa yang lebih unggul dan lebih terpinggirkan. Hal ini merupakan gambaran “beban 

psikologis” pada mental siswa usia sekolah dasar (Sutama, dkk, 2008). 

Hasil observasi terhadap Teks Buku Ajar “Pradnya Sari” menunjukkan bahwa komposisi 

leksikon terdiri atas 3 kelompok yaitu; (1) penggunaan leksikon yang umum; (2) dalam bidang 

kesusastraan; dan (3) bidang Aksara Bali. Fokus analisis hanya diarahkan pada kelompok (1) dan (2). 

Berikut bentangan leksikon yang diamati.  

Tabel 2: Prediksi Jumlah Leksikon Input 

Teks Buku Ajar “Pradnya Sari” 

No Kategori I II III IV V VI 

1 Leksikon Umum  

Kesusastraan 

- 500 

- 300 

- 600 

- 300 

- 650 

- 300 

- 700 

- 350 

- 750 

- 350 

- 800 

- 400 

2 Prediksi Kotor 800 900 950 1.050 1.100 1.200 

3 Leksikon Berulang 50 50 50 50 50 50 

4 Prediksi Final 750 850 900 100 1.050 1.150 

5 File Mentah 500 600 700 750 800 1.000 

6 Proyeksi Final 500 1.100 1.800 2.550 3.350 4.350 

Prediksi angka diatas memang dibawah angka-angka dalam pemerolehan bahasa Inggris, dan 

mungkin juga bahasa Nasional. Untuk pemerolehan bahasa Inggris misalnya menurut Skala 

Intelegensi Stanford-Binet, anak usia 3.0 – 6.0 tahun, kekayaan bahasa rata-rata mencapai 900 – 2.550 

kata (Tarigan, 1990, Sudono, 1991). Sementara untuk pemerolehan BN berkisar 1.300 kosa kata 

(Arnawa, 2012). 

Prediksi jumlah leksikon pada BB berbeda dari BDNg. karena pada buku “Muatan Lokal” 

hanya mensyaratkan 300 kosa kata/ semester dalam bentuk leksikon budaya, dan 700 kosa kata dalam 

kamus (list) leksikon.  

Deskripsi Kamus Mental 

Secara umum, kamus (dictionary) berarti buku referensi yang memuat daftar kata atau gabungan kata 

dengan keterangan mengenai pelbagai segi maknanya dan penggunaannya dalam bahasa; biasanya 

disusun menurut urutan abjad. 

Selanjutnya, kamus mental (mental dictionary) adalah memori bahasa sebagai endapan dari 

suatu input tertentu yang berupa leksikon. Tidak semua input leksikon dapat mengendap secara 

permanen pada memori bahasa setiap orang. Jadi, tidak seluruh input dapat menjadi kamus mental 

bagi setiap orang. Kamus Mental sebagai memori permanen, layaknya seperti kamus buku yang dapat 

dilacak setiap saat. 

Proses pemerolehan bahasa, berkaitan dengan input-proses-output-outcome memiliki 

karakteristik yang cukup rumit. Masukan atau input dalam pembelajaran bahasa idealnya setingkat 

lebih tinggi dari kompetensi linguistik yang ada pada mental siswa saat tertentu. Baradja (1990) 

memaparkan bahwa perbandingan antara input dengan kompetensi linguistik siswa adalah setingkat 

lebih tinggi, agar terjadi pergerakan setingkat demi setingkat. Konsep ini menolak perbandingan yang 

berselisih jauh, baik diatas maupun dibawahnya. Oleh sebab itu, masukan yang memprediksi pada 

tabel diatas, barulah sebatas prediksi yang mengacu pada referensi seperti telah dijelaskan dibawah 

tabel tersebut. Dan fakta sebenarnya agak sulit dijelaskan secara matematis. Namun demikian, 

indikator nyata yang dapat diajarkan disini adalah bahwa jika pemeroleh kosa kata seseorang minim, 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan berkomunikasi dan kemampuan akademisnya (Mulyani, 

2009). 

Tabel 3: Kamus Mental Anak usia Sekolah Dasar 

No Kategori BB BDNg 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Nomina 375 50% 390 65% 

2 Adverbia 150 25% 78 13% 

3 Verba 125 15% 72 12% 

4 Adjektiva 80 5% 24 4% 

5 Konjungsi 25 3% 18 3% 

6 Preposisi 15 2% 12 2% 

7 Bilangan  5 1% 5 1% 
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Pada tabel diatas,tampak bahwa input pemerolehan bahasa (kosa kata) didominasi oleh 

nomina, disusul oleh adverbia, verba, adjektiva, konjungsi, preposisi dan bilangan. Hal ini sesuai 

dengan Tesis Gentner tahun 1992 dalam Mulyani (2009), yang mengatakan bahwa anak menguasai 

nomina lebih dahulu dan jumlahnya pun paling banyak. Hal ini sesuai pula dengan hasil penelitian 

Dardjowidjojo (2003). 

Indikator Eksistensi Kamus Mental dalam Metafungsi Bahasa 

Pemerolehan bahasa adalah langkah awal dalam pembelajaran bahasa. Keberhasilan dalam 

pemerolehan bahasa dapat dilihat pada kamus mental penuturnya. Kamus tersebut terbentuk dari 

masukan (input) leksikon yang ada pada Teks Buku Ajar. Tidak semua input dapat mengendap pada 

memori bahasa. Ada sejumlah indikator dalam kerangka metafungsi bahasa untuk melihat eksistensi 

kamus mental. 

1) Mampu berkomunikasi secara baik dan benar 

2) Sikap bangga menggunakan bahasanya 

3) Produktif menghasilkan teks 

Indikator lain untuk melihat eksistensi kamus mental adalah mengecek jenis-jenis kosa kata dasar 

yang mengendap pada memori secara konteks ekologi mulai dari: 

a) Nama bagian anggota tubuh 

b) Nama kekerabatan 

c) Nama makanan dan minuman 

d) Kata karja pokok 

e) Kata ganti pokok 

f) Kata keadaan pokok 

g) Kata benda universal 

h) Kata benda lingkungan rumah tangga 

i) Nama bunga, sayuran dan tumbuhan sekitar 

j) Nama binatang ternak dan ungags 

k) Kata sifat pokok 

l) Nama waktu 

Keseluruhan indikator tersebut akan merespon fungsi bahasa sebagai pemaparan ide atau 

gagasan (ideasional), sebagai sarana mempertukarkan pengalaman (interpersonal) dan sebagai media 

memproduksi teks (tekstual). Fungsi ideasional berkaitan dengan penciptaan tema-tema, informasi 

lama dan informasi baru. Fungsi interpersonal untuk transmisi pesan dan informasi. Fungsi tekstual 

untuk produktivitas teks, baik lisan maupun tulisan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. (1) pemerolehan BI 

melalui Teks Buku Ajar dan buku-buku lain untuk pelajaran muatan lokal, memberikan kontribusi 

awal bagi penutur BB dan BDNg usia Sekolah Dasar. (2) melalui Teks Buku Ajar “Pradnya Sari” dan 

“Muatan Lokal”, diperoleh masukan kosa kata mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, sebesar kurang 

lebih 4000 sampai 6000 leksikon. Namun, pada keseluruhan Teks Buku Ajar tersebut terdapat kosa 

kata yang berulang. Dalam konteks billingualisme, terjadi kecenderungan konstelasi antara BI dan BN 

yang mengakibatkan pengendapan leksikon yang semakin menyusut untuk BI, sehingga diperkirakan 

yang terekam pada Kamus Mental mencapai 4.350 leksikon. Dilihat dari kategorinya, leksikon 

didominasi secara berurut meliputi; Nomina, Adverbia, Verba, Akjektiva. Indikator adanya eksistensi 

Kamus Mental ditandai oleh: kemampuan komunikasi; sikap bangga dan produktifitas teks. 
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ABSTRACT 

This study focuses on phatic constellations in the Indonesian natural religious texts with a specific 

culture basis. The problems of this study are formulated as follows: (a) What are the manifestations of 

phatic in the Indonesian natural religious texts with a specific culture basis? (b) How is the phatic 

constellation manifested in the Indonesian natural religious texts with a specific culture basis? Thus, it 

can be emphasized that the objective of this study of phatic is to describe the manifestation of phatic 

and the phatic constellation in the Indonesian natural religious texts with a specific culture basis. The 

locational data sources and substantive data sources of this study were natural speeches of the citizens 

in the form of worship texts of Islam, Catholic, Christian, Hinduism, and Buddhism religions. The 

data were in the form of excerpts from natural religious texts containing the manifestations of phatic. 

The data collection methods employed were the listening method and the speaking method. The data 

analysis methods applied were the equivalent and the distributional analysis methods. The equivalent 

analysis method was used to describe the pragmatics dimension of this language phatic study in the 

religion domain. The distributional analysis method was used to describe the linguistics dimension of 

this study.  

Key Words: linguistic and pragmatic study, phatic constelation, specific culture 

PENDAHULUAN 

Perkembangan studi linguistik hingga kini tidak banyak mencatat phatic communion. Padahal dalam 

pertuturan, fenomena kefatisan berbahasa ini hampir selalu muncul. Barangkali derajat keseringan 

yang tinggi itulah penyebab orang tidak lagi memperhatikan fenomena kebahasaan ini dan 

menempatkannya sebagai hal penting untuk dikaji. Berangkat dari kelangkaan itulah, kajian kefatisan 

ini dilakukan. Ancangan yang digunakan adalah pragmatik karena konteks situasi dilibatkan di 

dalamnya. Akan tetapi, karena konteks sosial, sosietal, dan sosial-kultural tidak dapat lepas dalam 

studi pragmatik pada kultur spesifik, ketiga jenis konteks dari Hymes (1974) itu diperantikan dalam 

kajian ini. Selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa yang dimaksud pragmatik adalah studi maksud 

(Leech, 1983); Rahardi et al., 2018). Dengan demikian yang dikaji adalah tuturan-tuturan natural 

manusia yang di dalamnya terkadung maksud-maksud penuturnya.  

Studi maksud tidak sama dengan studi makna karena makna menjadi ranahnya semantik dan  

maksud menjadi ranahnya pragmatik. Akan tetapi, karena dalam studi maksud ihwal makna itu tidak 

dapat dilepaskan, studi itu dapat disebut juga studi makna pragmatik. Memahami makna pragmatik 

tidak dapat lepas dari konteks karena sesungguhnya maksud berada dalam balutan konteks itu 

(Rahardi et al., 2018). Studi makna pun tidak bisa lepas dari konteks hanya perbedaannya, konteks 

dalam studi makna merupakan konteks internal, sedangkan konteks dalam studi makna pragmatik 

merupakan studi eksternal bahasa (Wijana, 1996). Sumbangan konteks internal dalam studi pragmatik 

juga sesungguhnya signifikan, tetapi kadarnya tidak terlampau signifikan. Karena tingkat 

signifikansinya rendah, studi makna linguistik dianggap bersifat bebas konteks. Sebaliknya, sangat 

tingginya kadar keterlibatan konteks dalam pragmatik menyebabkan bidang itu disebut studi terikat 

konteks. Dengan perkataan lain, tanpa libatan konteks, baik konteks situasional, konteks sosial, 

konteks sosietal, dan konteks sosiokultural, makna pragmatik tuturan tidak pernah dapat diinterpretasi 

dengan tepat.  

Konteks situasi telah dijabarkan Leech (1983) dengan terperinci. Konteks sosial dijabarkan 

Hymes (1974) dengan terperinci pula. Selanjutnya, konteks sosietal pernah disinggung Mey (1998) 

tetapi belum mendalam. Konteks sosiokultural banyak dijabarkan antropolog, misalnya Labov (1974) 
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dan Spradley (1979). Hakikat konteks dalam studi pragmatik juga akhir-akhir ini menjadi perhatian 

peneliti. Dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional, hakikat konteks dalam studi 

pragmatik telah beberapa kali disampaikan peneliti. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa kefatisan 

dimaknai Malinowski (1923) sebagai “a type of speech in which ties of union are created  by a mere 

exchange of word.” Kefatisan juga dimaknai sebagai pemecah kesunyian Leech (1983). Rahardi & 

Setyaningsih (2017) menegaskan bahwa kefatisan memiki makna bermacam-macam.  

Pemahaman hakikat studi pragmatik, hakikat makna dan maksud, dan hakikat konteks, serta 

hakikat kefatisan itulah yang menjadi kerangka referensi kajian ini. Deskripsi makna pragmatik 

kefatisan, konstelasi kefatisan dalam pertuturan, hanya dapat dilakukan jika pemahaman atas beberapa 

hal tersebut dilakukan secara mendasar.       

 

METODOLOGI 

Data penelitian ini diperoleh dari tuturan natural para pengkhotbah dalam ranah agama. Dengan 

demikian data penelitian ini adalah bahasa natural manusia yang dituturkan secara langsung dalam 

konteks waktu dan tempat di sekitar pelaksanaan penelitian ini, yang di dalamnya terdapat manifestasi 

kefatisan yang dapat diidentifikasi konstelasinya. Sumber data lokasional penelitian ini adalah para 

penutur dalam ranah agama yang memanifestasikan kefatisan. Sumber data substantif penelitian ini 

adalah tuturan-tuturan fatis dalam ranah agama yang dapat diidentifikasi konstelasinya. 

Setelah sumber data dan data penelitian ditemukan identitasnya, langkah selanjutnya adalah 

menentukan identitas metode dan teknik pengumpulan datanya. Tanpa kejelasan dan ketepatan 

identitas metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan, kejelasan identitas data seperti yang 

digambarkan di depan bagaikan tidak ada maknanya dalam pelaksanaan penelitian konstelasi 

kefatisan berbahasa ini. Selanjutnya perlu ditegaskan pula bahwa metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dan metode cakap (Sudaryanto, 2016; Mahsun, 

2005). Metode pengumpulan data yang itu sudah sangat lazim diterapkan dalam penelitian linguistik, 

baik dalam pengertian struktural maupun dalam perkembangan situasional maupun sosio-kultural.  

Data yang disajikan dengan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat seperti 

digambarkan di depan, selanjutnya dianalisis dengan menerapkan metode dan teknik analisis yang 

tepat pula. Metode analisis yang diterapkan untuk menganalisis data ada dua, yakni metode analisis 

padan dan metode analisis distribusional (Mahsun, 2005; Sudaryanto, 2016). Metode analisis 

distribusional digunakan untuk memerikan dimensi-dimensi linguistik penelitian kefatisan berbahasa 

ini. Adapun  metode analisis padan digunakan untuk menjangkau perian dimensi-dimensi pragmatik 

kefatisan berbahasa ini.  

ANALISIS 

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa tahapan analisis dilakukan setelah data terklasifikasi dan 

tertifikasi dengan baik (Sudaryanto, 2016; Rahardi et al., 2018; Rahardi, 2005). Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa  kefatisan berbahasa dalam tuturan-tuturan natural para pemuka agama ternyata 

memiliki alternatif konstelasi yang berbeda-beda. Setiap konstelasi posisi keftaisan memiliki makna 

pragmatik yang tidak sama. Satu hal yang perlu dicatat dalam perbincangan tentang posisi konstelasi 

kefatisan berbahasa itu bahwa maksud fatis itu selalu terpisah dari substansi tuturannya.  

 Sangat sulit detemukan maksud fatis yang benar-benar berpadu dengan substansi tuturannya. 

Hanya saja, dalam masyarakat dan budaya tertentu, misalnya saja Jawa, yang mengenal kebiasaan 

‘guyon mari keno’, yakni ‘bergurau yang dimaksudkan untuk menyatakan maksud serius tertentu’, 

manifestasi kefatisan berbahasa itu seolah-olah berpadu dan berbaur dengan substansi tuturannya. 

Jadi, maksud tuturan itu sengaja disampaikan dengan cara berhumor-humor ria karena tujuan 

penyelamatan muka (face-saving).  

           Dalam ranah agama, berdasarkan data yang berhasil disajikan, terdapat tiga variasi posisi 

konstelasi kefatisan berbahasa dalam ranah agama. Ketiga variasi posisi itu adalah, di depan tuturan, 

di tengah tuturan, dan di akhir tuturan. Pada bagian berikut ini, ketiga variasi posisi tersebut dibahas 

satu demi satu secara terperinci. 

1. Kefatisan dengan konstelasi di awal pertuturan 

Dari hasil analisis data, diperoleh informasi bahwa manifestasi kefatisan dalam bahasa Indonesia pada 

ranah agama sebagian besar terdapat pada awal pertuturan. Kefatisan yang berada di awal pertuturan 
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itu misalnya saja berbunyi, ‘Om svastiastu, Om awignam astu namo sidham, Om anubadrah kreta 

wiyantu wiswartah, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Selamat malam rekan-rekan 

sedharma!’ Bentuk kefatisan yang terdapat dalam wacana lisan pada ranah agama Hindu tersebut 

memiliki makna pragmatik atau maksud penyampaian salam dan penyampaian harapan, yakni 

harapan akan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian.  

Sebelum pemuka agama Hindu menyampaikan khotbahnya, ucapan salam dan harapan itu 

disampaikan kepada umat. Bentuk kebahasaan demikian itu memiliki fungsi untuk memusatkan 

perhatian umat karena dengan bentuk fatis itu orang akan mengubah dan mengalihkan perhatiannya 

kepada sang pemuka agama itu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa bentuk fatis itu memiliki 

makna pragmatik menginisiasi pertuturan dan memusatkan perhatian umat. Konstelasi kefatisan di 

awal tuturan demikian ini akan berakhir setelah maksud pertuturan yang sebenarnya mulai dilakukan.  

Pada cuplikan teks 1 berikut ini, batas kefatisan itu terdapat pada bagian setelah bentuk 

‘Selamat malam rekan-rekan sedharma’ diucapkan. Substansi pertuturan yang sesungguhnya baru 

mulai hadir pada tuturan, ‘Dalam kehidupan di dunia, tentu kita pernah mengalami hal yang 

menyenangkan ataupun menyedihkan....’ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa manifestasi 

kefatisan pada cuplikan di bawah ini hanya hadir di awal pertuturan. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan Rahardi et al. (2018) dan Rahardi & Setyaningsih (2017), bahwa fungsi utama bentuk 

fatis sesungguhnya hanyalah menginisiasi pembicaraan.  

Adakalanya kefatisan berbahasa di awal pertuturan itu berfungsi memecah kesunyian 

(breaking the silence), sebagaimana pernah ditegaskan Leech (1983). Dalam dunia kedokteran, hal 

tersebut sangat kentara terjadi. Lazimnya, seorang dokter berfatis-fatis ria terlebih dahulu dengan 

pasiennya yang baru masuk ruang periksa, dan segera setelah dokter mulai menanyakan ihwal 

sakitnya, pertuturan yang sesungguhnya baru dihadirkan. Dalam ruang kerja dosen, ketika seorang 

mahasiswa masuk dan duduk di kursi untuk berkonsultasi dan berbimbingan, kefatisan itu lazimnya 

muncul dengan kentara. Orang bilang, kefatisan itu adalah bagian ‘heha-hehenya’ sebuah pertuturan 

serius, dan ‘heha-hehe’ itu muncul dalam berbagai variasi konstelasi posisi. Masyarakat yang memiiki 

budaya ketidaklangsungan tinggi, atau yang diistilahkan Rahardi et al. (2018) dan Rahardi (2005) 

sebagai masyarakat berbudaya samudana, cenderung dominan dalam berfatis-fatis ria sebelum 

pertuturan sebenarnya benar-benar dilakukan.  

Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan tetangga sebelahnya yang sudah lama duduk 

berjajar di kursi panjang tetapi sama-sama saling diam, belum saling bersapa, salah satu di antara 

kedua orang itu mulai berpikir bagaimana kesenyapan hubungan itu harus dipecahkan. Dalam ranah 

agama ternyata juga banyak terjadi demikian. Kadangkala seorang pemuka agama Katholik 

mengawali pertuturannya dengan bentuk ‘Berkah Dalem’. Tuturan itu sekadar untuk menunjukkan 

kebersamaan identitas dirinya dengan orang-orang yang dia sapa tersebut. Dalam doa-doa tertentu 

pada acara gerejawi, banyak ditemukan pula bentuk ajakan untuk berdoa kepada umat dengan bentuk 

‘Marilah berdoa!’ yang ditempatkan di awal pertuturan. Bentuk kebahasaan demikian itu juga dapat 

dianggap sebagai bentuk fatis dengan konstelasi posisi di awal pertututran. Cuplikan tuturan berikut 

dapat dicermati lebih lanjut untuk memperjelas pemahaman tentang konstelasi posisi kefatisan di awal 

pertuturan ini.  

Cuplikan teks 1: 

Om svastiastu, Om awignam astu namo sidham, Om anubadrah kreta wiyantu wiswartah, semoga 

pikiran baik datang dari segala penjuru. Selamat malam rekan-rekan sedharma. Dalam kehidupan 

di dunia, tentu kita pernah mengalami hal yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Mungkin 

anda sempat berpikir mengapa semua itu bisa terjadi. Adapula yang sampai menyalahkan Tuhan 

karena menganggap dirinya tidak pernah bahagia. Ketahuilah, bahwa semua itu adalah akibat dari 

hukum karma. 

             Dalam cuplikan teks 2 di bawah ini, bentuk kefatisan dengan konstelasi posisi di awal 

pertuturan itu berbunyi, ‘Saudara-saudara yang terkasih...’ Bentuk kebahasaan tersebut merupakan 

sebuah sapaan kepada umat yang disampaikan oleh pemuka agama untuk membangun relasi dan kerja 

sama. Bentuk fatis yang berada di awal pertuturan berakhir dengan dimulainya perbincangan tentang 

substansi pertuturan, yakni yang dimulai dengan bentuk ‘...menarik bagaimana dikatakan. Bagaimana 

Yesus mengajar dan semua ahli taurat takjub mendengarkan. Yesus dianggap mengajar sebagai 
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orang yang berkuasa tidak seperti para ahli taurat. Di mana letak kekuasaan Yesus?... Cuplikan 

tuturan berikut dapat dicermati lebih lanjut untuk memperjelas maksud kefatisan berbahasa dengan 

konstelasi posisi yang berada di awal pertuturan demikian ini. 

Cuplikan teks 2: 

Saudara-saudara yang terkasih, menarik bagaimana dikatakan. Bagaimana Yesus mengajar dan 

semua ahli taurat takjub mendengarkan. Yesus dianggap mengajar sebagai orang yang berkuasa 

tidak seperti para ahli taurat. Dimana letak kekuasaan Yesus? Bila dibandingkan dengan ahli 

taurat sangat jelas perbedaannya. Biasa nya ahli taurat mengajar mengatakan menurut rabi A, 

menurut rabi B, sekali lagi Yesus tidak pernah mengutip pertolongan komunitas tertentu.  

Ungkapan fatis yang terdapat pada awal pertuturan juga terdapat pada cuplikan tuturan 3 

berikut. Bentuk fatis pertama berbunyi, ‘Ayyuhalhaadirunalkirom rahimaani wa rohimakumullaah….’ 

Setelah bentuk fatis pada awal pertuturan tersebut, sang pengkothbah menyampaikan ungkapan sapaan 

fatis selanjutnya yang berbunyi, ‘Jamaah Jum’at rahimakumullah, marilah kita kenang....’ Dari dimensi 

makna pragmatiknya, bentuk kebahasaan tersebut dimaksudkan untuk menyapa seluruh umat yang hadir. 

Dengan penyapaan umum yang demikian ini, suasana pertemuan menjadi lebih menyenangkan. Ungkapan 

fatis yang disampaikan secara umum kepada umat demikian ini juga dapat digunakan untuk memusatkan 

perhatian umat, dari semula yang mungkin masih belum berkonsentrasi menjadi semakin baik keseriusan 

dan konsentrasinya.   

Cuplikan teks 3: 

Ayyuhalhaadirunalkirom rahimaani wa rohimakumullaah… Jamaah Jum’at rahimakumullah, marilah 

kita kenang, kita ingat kembali, dua sifat agung yang merupakan pangkat dan keagungan khusus bagi 

umat Islam, bagi hadirin jamaah Jum’at, khusus bagi kita yang beriman. Dua sifat itu adalah syukur dan 

sabar. Dari saat ini dan seterusnya sampai akhir hayat, marilah tetap kita sandang dua sifat itu, “syukur 

dan sabar”. Dalam kesempatan kali ini, setelah mensyukuri hidayah Iman, Islam dan Taqwa, marilah 

kita sedikit membahas “Syukur atas Iman kepada Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Sallam, serta 

sabar dalam menegakkan sunnah beliau. 

 

2. Kefatisan dengan konstelasi di tengah pertuturan  

Dalam cuplikan tuturan berikut ini, wujud kefatisan berbahasa itu adalah, ‘Bapak, ibu, saudara yang 

terkasih, tadi dikatakan...’. Bentuk fatis yang berada di tengah pertuturan seperti itu memiliki makna 

pragmatik memberi jeda atau antara. Umat yang mengikuti acara tersebut merasa diberikan 

kesempatan untuk melepas kepenatannya dengan jeda dalam bentuk kefatisan berbahasa yang 

berkonstelasi di tengah pertuturan. Selain digunakan untuk memberikan kesempatan melepas 

kepenatan, umat juga merasa disiapkan untuk memasuki hal baru yang oleh pengkhotbah dianggap 

sebagai hal penting.  Berkenaan dengan konstelasi tuturan yang berada di pertengahan pertuturan 

tersebut, cuplikan tuturan 4 berikut ini dapat dicermati lebih lanjut.  

Cuplikan teks 4: 

....Studi hanya 4 tahun molor sampai 6 tahun. Adakah yang sampai 6 tahun atau lebih, karena 

mungkin belum menemukan jodoh di sini sehingga memperpanjang masa studinya. Bapak, ibu, 

saudara yang terkasih, tadi dikatakan Tuhan melarang setan-setan untuk berbicara, maka kitapun 

bertindak yang sama, jangan biarkan setan hadir dalam pewartaanmu, biarlah roh kudus yang 

menguatkan hadir dalam pewartaan kita. Bunda Teresa berkata “ tidak mungkin melibatkan diri 

dalam kerasulan tanpa doa”.... 

 

3. Kefatisan dengan konstelasi di akhir pertuturan 

Kefatisan yang berkonstelasi posisi di akhir pertuturan dapat dilihat pada cuplikan tuturan 65 berikut 

ini. Bentuk ‘Yakinlah bahwa yang kita peroleh pada saat pewartaan adalah kegembiraan. Amin’ 

dalam khotbah agama Katholik memiliki makna pragmatik ‘ya’, sebagai tanda persetujuan. Selain 

memiliki makna pragmatik pengiyaan atau persetujuan, bentuk kebahasaan itu juga memiliki makna 

pragmatik pengakhiran atau penutupan. Jadi, bentuk ‘amin’ memiliki makna pragmatik atau maksud 

yang berbeda jika dituturkan umat dan jika dituturkan sang pengkhotbah.  
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Cuplikan teks 5: 

Mari kita tidak sekadar mendengarkan ceramah tentang  passion, mengikuti kesunyian hati itu 

perlu agar hati kita tergerak untuk lebih bertindak yakni mewartakan. Yakinlah bahwa yang kita 

peroleh pada saat pewartaan adalah kegembiraan. Amin. 

Dalam cuplikan teks 6 berikut ini, bentuk fatis itu memiliki konstelasi posisi di akhir pertuturan. 

Bentu kefatisan yang dimaksud adalah, ‘Sekian pesan dharma yang dapat saya sampaikan, Saya tutup 

dengan paramasanti, Om shanti shanti shanti Om.’ Dalam bentuk kebahasaan itu, bentuk fatis itu 

memiliki makna pragmatik harapan, yakni harapan akan kedamaian atas karunia Sang Hyang Widhi. 

Cuplikan tuturan berikut dapat diperhatikan lebih lanjut untuk memperjelas hal ini.  

Cuplikan teks 6: 

Semua itu dapat kita lakukan apabila kita mempunyai pondasi agama yang kuat, dan mempunyai 

niat yang tulus. Teruslah ingat bahwa benih yang kita tanam, akan kita tuai. Sekian pesan dharma 

yang dapat saya sampaikan, Saya tutup dengan paramasanti, Om shanti shanti shanti Om. 

            Dari cuplikan-cuplikan teks natural dalam ranah agama tersebut dapat diketahui bahwa 

ternyata fenomena kefatisan dalam berbahasa itu hadir dalam hampir setiap pertuturan. Dengan 

demikian dapat ditegaskan pula bahwa sesungguhnya kefatisan berbahasa itu merupakan fenomena 

integral yang tidak pernah dapat dilepaskan dari pertuturan. Konstelasi kefatisan dalam pertuturan 

dapat hadir dalam posisi yang bermacam-macam, bisa di awal, di tengah, dan di akhir pertuturan. 

Setiap konstelasi kefatisan dalam pertututan itu mengemban makna pragmatik yang berbeda-beda 

seperti yang telah dipaparkan terperinci pada bagian depan.  

 

KESIMPULAN  

Sebagai simpulan dapat ditegaskan bahwa bentuk-bentuk fatis dalam teks-teks keagamaan sangat 

variatif tempatnya. Tempat-tempat yang berbeda itu dapat menghadirkan maksud atau makna 

pragmatik yang berbeda-beda pula. Dari penelitian yang telah dilakukan, makna pragmatik kefatisan 

yang berkonstelas di awal tuturan di antaranya adalah makna pragmatik menginisiasi atau mengawali 

pertuturan, memfokuskan pertuturan,  dll. Adapun jika letak dari bentuk fatis itu berada di tengah 

pertuturan, makna pragmatiknya adalah memperantarai pertuturan, menjadi jeda pertuturan, dan 

mengalihkan perhatian. Selanjutnya apabila terletak di akhir tuturan, bentuk fatis itu memiliki makna 

pragmatik mengakhiri atau menutup. Bentuk fatis hadir dalam teks secara terpisah dari substansi teks 

yang bersangkutan. Manifestasi kefatisan berbahasa akan berakhir dalam sebuah pertuturan segera 

setelah substansi pertuturan yang sesungguhnya hadir. 
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ABSTRACT 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defines kok as a marker that has similar meaning with 

mengapa and kenapa. Kok in a question tend to co-occur with other pragmatic markers (Mutiara, 

2017; Sneddon, 2006). This study aims at investigating whether kenapa also co-occurs with pragmatic 

markers. In the co-occurences, it analyzed different types of markers that co-occur with kok and 

kenapa and the interpersonal and textual functions of those markers. Corpus-assisted discourse study 

was conducted to analyze the data taken from CHILDES (Child Language Data Exchange System). It 

was found that both kok and kenapa co-occur with other markers. There are more markers that co-

occur with kok than kenapa. Interpersonal functions can be seen more obvious in the co-occurences of 

kok and markers. Some of the markers that collocate with kok carry exclamation sense. It shows 

speakers’ shock. This case cannot be found in the co-occurences of kenapa and markers. It seems that 

the speakers did not expect to see the facts. Markers occur to show speakers’ feelings. The speakers 

questioned phenomenon and show their feelings towards it. Expressing feeling is a part of speakers’ 

way to direct the audience to answer the questions. Moreover, in the co-occurences of kok and 

markers, some markers such as eh and lho tend to appear repeatedly such as in eh, eh, kok pake kaki? 

And lho lho lho lho kok di lante? The speakers signed to the interlocutors that they should not do 

particular actions and their behaviours are inappropriate.  

Keywords: pragmatic markers, co-occurrence, kok, kenapa 

INTRODUCTION 

Pragmatic markers are divided into discourse markers, stance markers, and interjections (Aijmer & 

Rühlemann, 2014). Biber, Johansson, Conrad, & Finegan, 1999 stated that discourse markers are 

“loosely attached to the clause and connected with ongoing interaction.” Stance markers have 

functions to deliver speakers’ attitudes and evaluation (Gray & Biber, 2014). The difference of 

interjections with the others is they have exclamation sense (Norrich, 2014). All types of markers are 

essential parts of discourse in colloquial including colloquial Jakartan Indonesian (Sneddon, 2006). 

This language variation is spoken in Jakarta, the capital city of Indonesia.  Overall, there are two 

functions of markers namely interpersonal and textual functions (Halliday in Aijmer 2014). 

Interpersonal function includes hedging (softening), expressing solidarity, and signaling attitudes 

(stance). The functions cannot be separated with interpersonal aspects among participants of the 

dialogue. Interactions among participants and the message are built by applying markers (Biber, et al., 

1999). Textual functions cover some issues i.e. attract hearers’ attention, signal a frame, make 

boundary in the discourse, and shift topics.  

 In conversation, the use of markers helps the speakers to deliver the messages. They lead the 

interlocutors to understand what the speakers mean (Aijmer & Rühlemann, 2015; Han, 2011; 

Schiffrin, 2003). They maximized the message delivery. Therefore, markers play an important role for 

the continuity of discourse.   

 Some studies of markers in Indonesian have been conducted. The main function is to create 

and raise solidarity between the participants in the conversations (Sari 2011; Wouk, 1998). According 

to Wouk (1998) who explored marker kan, it works by giving effect to interlocutors’ emotions. While 

Sari (2011) mentioned that Indonesian culture which gives importance on solidarity influences the 

nature of conversations including the use of markers. Miyake (2015) studied sih and kok. Marker sih 

is used to carry negative sense in questions. It also can be used to compare two items. She, moreover, 

discussed that kok gives sense of something happen in unexpected way. The finding of kok is relevant 

with the study of Mutiara (2017).  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45-3zhO3WAhUKJJQKHU23AewQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCorpus-Pragmatics-Handbook-Karin-Aijmer%2Fdp%2F1107015049&usg=AOvVaw2y-V5qGpkEoT49k5jjomkM
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 The present study concerns on marker kok. There are two functions of kok namely to question 

and emphasize (Sneddon, 2006). For kok which functions to question, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Indonesian-Indonesian dictionary), stated that it is the synonym of kenapa or mengapa (why). The 

dictionary defines kenapa as a question word to ask for causes or reasons. It is also labeled as a word 

that belongs to colloquial. 

 Previous research on marker kok found that it might occur with other markers namely eh, lho, 

lha, yah, wah, and ih (Mutiara, 2017). Two markers that are in one intonation unit might occur and 

they produce more nuances of meaning (Sneddon, 2006). Sneddon described some cases such as the 

occurrences of kok and sih. In addition, three markers might be found in one intonation unit to form 

yah ha kok … and wah lho kok … (Mutiara, 2017). It can be said that as a discourse marker kok co-

occur with other discourse markers and interjections. 

Such kind of occurrences composes more complex meaning. In relation to the concept that kok is a 

synonym to kenapa, it is intriguing whether the case of co-occurences with markers also can be found 

with kenapa. This study preferred to contrast kok with kenapa rather than mengapa because kenapa is 

labeled as a word in colloquial Indonesian. It discussed whether kenapa co-occurs with markers. If so, 

the differences of markers and their functions that co-occur with kok and kenapa were investigated. 

METHODOLOGY 

Corpus assisted discourse study was applied to answer the research questions. Since it is a corpus 

study, building the corpus is the first step. The data were taken from CHILDES (Child Language 

Data Exchange System) which is available to be downloaded on the website. This is a spoken corpus 

of colloquial Jakartan Indonesian that contains dialogues of child and child and child and adult 

interactions. Some dialogues from CHILDES were taken to build a new corpus. The size of the corpus 

is around 370,000 words. To get the markers that co-occur with kok and kenapa, the list of collocates 

that are 4 words to the left and right was searched by using AntConc. The collocates that were not 

markers were dismissed from the list. Then, the markers with at least have ten occurences were 

analyzed. Concordance lines were studied to find the functions of the co-occurences. It was done to 

consider the context of dialogue. Aijmer and Rühlemann (2015) mentioned that meanings of markers 

can be found by studying context. Analyzing the meaning is necessary to see the functions. The 

functions were categorized by theory developed by Halliday in Aijmer and Rühlemann (2015) i.e. 

interpersonal and textual functions. 

ANALYSIS 

The markers mostly occur on the left side. On the left side of kok, there are some markers namely lho, 

ya, eh, sih, oh, yah, lha, and ih. Sih is the only marker on the right side of kok. On the left side of 

kenapa, there are some markers namely eh, and oh. While on the right side, there are sih and kok. In 

terms of frequency, it was found that the number of markers that co-occur with kok whether they are 

on the left or right sides is higher than kenapa.  

 It was found that eight markers occur on the left side of kok while one marker appears on the 

right side of it. All sub-functions of interpersonal functions i.e., softening, expressing solidarity, and 

signaling attitudes can be found. For textual function, attracting hearers’ attention is the main function 

especially the repetitions of marker. The following table shows the frequencies of kok and other 

markers.  

Table 1. The co-occurences of kok and markers 

Left side Right side 

Markers Frequency Marker Frequency 

lho 128 sih 223 

ya 89   

eh 58   

sih 44   

oh 36   

yah 19   

lha 27   

ih 11   
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Markers lho occur to question a phenomenon that is considered weird for the speakers as in lho, kok di 

sekolah ada jemuran? It might appear to show that what happens is below speaker’s expectation such 

as lho, kok cuman begini? Repetitions of lho can be found up to three to four times in one utterance as 

in lho, lho, lho, kok diberantakin? and lho, lho, lho, lho, kok di lante? In both cases, the speakers 

found unexpected behaviors. Then, the speakers show higher sense of shock. By doing so, it is 

expected that the ones that produced such behavior would change it. 

 Markers ya bring sense of disappointment. The unexpected things make the speakers 

disappointed as in ya, kok gitu? and ya, kok dilepas Ica? Yah carries a similar function to ya as in ya, 

kok lepas sambungannya, kan tabrakan? Hearing that the speakers are disappointed makes the 

interlocutors do something to reduce disappointment. For instance, in the utterance of ya kok dilepas 

Ica, the speakers indirectly stated that it is wrong to do it. The interlocutor, Ica, realized it and would 

stop doing the unexpected actions. Similar to lho, ya and yah were used to show speakers’ attitudes. 

 Marker eh has some meanings. One of them is to make the interlocutor realize that something 

is wrong. It carries sense of protesting such as in eh, kok mamas melulu? In that case, the speaker said 

that it is not fair. Furthermore, it is also done to make the interlocutors realize that they misbehaved. 

The utterances were produced by adults to children as in eh, kok pake gigi? and eh, kamu kok tidak 

sopan sama kaka? It can be seen that the speakers make negative assessment towards phenomena that 

they observed. Eh can be repeated twice or three times in one utterance as in eh, eh, kok dimakan? and 

eh, eh, eh, kok dipotong? The repetitions are intended to give stronger notices to the interlocutors. It is 

used to carry speakers’ attitude of dislike. 

 When sih occurs on the left side of kok, sih is a part of another clause that appears preceding 

the syntactical structure in which kok occurs. In the example siapa sih yang mutusin, kok miring?, sih 

is a a part of the clasue siapa sih yang mutusin. Then, kok miring comes. The two structures form one 

utterance. In one utterance, thus, there are two questions. The speakers’ mind was processing several 

questions at the same time. Other examples are power rangernya yang mana sih kok banyak banget? 

and punya siapa sih kok pada kagak tau?. Among sequences of questions, the speakers tried to make 

impression that they do not attack the interlocutors with several questions at the same time by using 

sih. Sih creates sequences of questions flows smoothly (Sneddon, 2006). Besides, kok carries the 

sense of unexpectedness (Mutiara, 2017). The unexpected things tend to be negative. It is in line with 

what is mentioned by Miyake (2015). To convey such message, sih is used. Hedging and signaling 

attitudes can be seen in the use of this marker. 

 Markers oh show the speakers got new information. After he realized some information, the 

speaker asked a question about the new information that is oh punya dia kok kamu minum? 

Furthermore, it is possible for the utterance to have another question word even though marker kok 

has a function as a question word there as in oh kok nggak mau kenapa? Repetition of the function of 

question word realized by kok and kenapa represent speakers’ urgency to get the reasons because it 

intensifies the intriguing tone. In the co-occurences, the speakers noticed new issue and asked 

information related to the issue. Then, the conversation was directed to that issue. Repetition of oh 

also can be found as in oh, oh, kok pake ditutupin? Marker oh represents that the interlocutors get the 

message and they now have same knowledge as the speakers. It can be seen as interlocutors’ effort to 

respect message informed by the speakers. The interlocutors show politeness as a way to maintain 

relationship. Solidarity function is apparent. 

 Marker ih carries the sense of protesting as in ih, kok begitu sih? It might function as a tool to 

correct child’s behavior as in ih, kok berisik amat makannya? Repetitions of ih can be found as in ih, 

ih, kok marah marah?. It shows speaker’s feeling of disgusting towards one issue raised. Ih is used to 

signal attitudes. 

 In general, marker lha delivers the sense of shock. Besides, it shows sense of confusing as in 

lha, kok aku naek di mana? Signaling attitude is obvious in the use of marker lha. 

In the co-occurences of kok and sih in which sih occurs on the right side of kok, sih occurs to show a 

kind of negative feeling. It can be a way to deliver the sense of protesting. He was not satisfied with 

what he saw. The speaker, thus, asked kok begitu sih? Then, the interlocutor answered nanti dulu 

belum jadi. The answer was to minimize speakers’ protest by giving explanation. It might appear to 

show the negative feeling of dislike as in kok aku sih?. It also can be used to smooth the conversation 

as in tante kok bagus sih ininya?. Showing attitudes and softening play roles here. 
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There are two markers on the left side of kenapa and two markers occur on the right side of it. The 

interpersonal functions can be seen even though speakers’ attitudes are not as various as in the case of 

co-occurences of kok and markers. Attracting hearer’s attention and signaling a frame are the salient 

textual functions. The frequencies of markers can be seen in the table below. 

Table 2. The co-occurences of kenapa and markers 

Left side Right side 

Markers Frequency Markers Frequency 

eh 38 sih 67 

oh 15 kok 44 

The co-occurences of kenapa and other markers can be seen in the examples: eh, kenapa mamah 

rambutnya keriting? By using eh the speaker attract hearer’s attention to focus on the cause as can be 

seen in the following dialogue: 

A: Ih, mama rambutnya keriting, ih.  

B: Eh, kenapa mamah rambutnya keriting?  

It was used to make the interlocutor focus on why it happened. Repetition of eh also can be found as 

in eh, eh, eh, kenapa tuh? Textual function which is signaling a frame can be seen here. The speakers 

directed interlocutor to the reasons of the existence of phenomena. 

 In the co-occurrences of kenapa and marker oh, markers oh can occur with kenapa as a 

bundle as in oh, kenapa as in oh, kenapa dia naik taksi? In the other case, oh forms a chunk with kok 

as oh kok … . This structure also functions to ask a reason. Then, it is followed by a question word 

kenapa. The example for this case is oh, kok nggak mau kenapa? Both kok and kenapa are used to ask 

for reasons. Marker oh shows that the speakers get new information. Both the giver and receiver of 

information now has same knowledge. The use of marker oh that co-occur with kenapa is similar to 

its co-occurences with kok. Oh shows solidarity function. 

 When the speakers produced kenapa sih …?, the speakers also made a number of questions 

preceding or following the question with kenapa sih … ? as follows:  

A: Kenapa kamu? Kamu takut gemuk ya? Kenapa sih? Kan, kamu nggak gemuk, Ca. 

The speakers produced two questions before uttering kenapa sih?. Also, the questions might not come 

in sequences as in the following dialogue:  

A: Kenapa sih takut sama guguk?  

B: Takut.  

A: Emang kenapa?  

As has been discussed that marker sih has a role in softening sequences of questions, it happens for 

co-occurences of kenapa and sih.  

 Kenapa kok occurs as in kenapa kok dia nggak mau? and kenapa kok marah? Furthermore, 

marker sih might occur in their co-occurrences such as in kenapa sih kok males and kenapa sih kok 

takut sama polisi? Both kenapa and kok play roles in asking reasons. As one of the functions of 

marker kok is to deliver feeling of shock, it also happens for this case. The co-occurences of kok and 

kenapa cause the double sense of questioning accompanied by feeling shock.  

CONCLUSION  

Like kok, kenapa co-occurs with markers. Markers that co-occur on the left side of kok are more 

various compared to kenapa. The markers that collocate with kok tend to carry interpersonal function 

especially signaling attitudes. There are different types of attitudes. Markers that carry strong sense of 

emotions of the speakers such as lho and yah were not found to co-occur with kenapa. In conclusion, 

speakers’ feelings can be seen more clearly by using kok because more various markers that function 

to show emotions co-occur with kok. This case does not happen in co-occurences of kenapa and other 

markers. Several markers namely eh and oh co-occur with kok and kenapa on the left side and sih on 

the right side. These markers have similar functions in their co-occurences with kok and kenapa. 
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Abstrak 

Penelitian pada dua Bahasa antara akronim Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Brunei, 

mendeskripsikan pembentukan akronim  pada dua Bahasa Indonesia dan Bahadsa melayu Brunei. Ada 

dua indikator yang dapat dijadikan pedoman yaitu: 1) Pembentukan akronim sesuai dengan 

pembentukan kata, 2) Pembentukan akronim sesuai dengan pola fonotaktik.Data penelitian ini 

diturunkan dari dua kamus, yaitu kamus akronim Bahasa Indonesia dan Kamus Akronim Bahasa 

melayu Brunei. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kwalitatif deskriptif. Temuannya 

adalah dari seratus data akronim bahasa Indonesia dan seratus data akronim Bahasa Melayu Brunei, 

adalah 20 pemvariasi bentukan akronim Bahasa Indonesia dan 10 pembentukan akronim BMB. 

Dengan berbagai variasi pembentukan. Pembentukan Akronim BI lebih bervariasi dibandingkan 

dengan pembentukan akronim BMB. Keunikan pembentukan Akronim BMB, ditemukannya kata 

yang belum terwakili dalam akronim. 

Kata kunci : akronim, pembentukan dan variasi. 

Pendahuluan 

Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu struktur gramatikal perkataan, yaitu kemungkinan 

adanya perubahan kata, golongan kata dan makna kata akibat perubahan bentuk kata. Menurut Siti 

Hajar Abdul Aziz di dalam bukunya Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu 1, pada halaman 132 

morfologi boleh diartikan sebagai bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan cara cara 

pembentukannya. Lebih lanjut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 43, memaknai Morfologi 

ialah suatu proses yang dilakukan pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk terbitan. Terdapat 

empat proses morfologi dalam bahasa Melayu, yaitu pengimbuhan, penggandaan, pemajemukan dan 

pengakroniman. 

Akronim pada azasnya terbentu daripada proses penggabungan singkatan beberapa perkataan 

dan membentuk satu perkataan yang utuh. Menurut Kamus Tatabahasa  Dewan (2008:66) menyatakan 

akronim boleh terbentuk menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan  huruf 

awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan kemudiannya dilafazkan menjadi seperti perkataan. 

Secara umumnya dalam bahasa Melayu akronim tergolong ke dalam kata tunggal walaupun terbentuk 

darpada percantuman bunyi bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau percantuman bagian-

bagian daripada beberapa patah perkataan. Walau bagaimanapun pembentukan akronim tidaklah 

seperti pembentukan kata–kata tunggal yang lain. Di samping itu akronim berasal dari beberapa 

perkataan tetapi telah menjadi satu suku kata yang utuh dan mantap yang mempunyai makna serta 

dapat berdiri sendiri. Tambahan lagi, akronim melibatkan percantuman bagian bagian daripada 

beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baru. Menurut Asmadi Umadi Haji Omar, 

akronim merupakan singkatan yang terhasil daripada penggabungan daripada huruf-huruf atau suku 

suku kata dalam urutan dua kata atau lebih. Menurut Asmadi Haji Omar lagi, akronim terdiri daripada 

kata selapis dan boleh mengalami proses morfologi sebagaimana kata selapis. 

Lebih lanjut menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga akronim di artikan sebagai perkataan 

yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu 

perkataan yang utuh. Bentuk bentuk singkatan terdiri dari pada suku kata atau huruf huruf tertentu. 

Bahasa Melayu edisi Baru mendefinisikan akronim merupakan satu proses membentuk perkataan 

dengan cara mencantumkan bagian bagian daripada beberapa perkataan sehingga menjadi satu 

perkataan baru, dan mempunyai makna baru. Selanjutnya akronim itu, ditulis dan dilafazkan sebagai 

satu perkataan yang utuh dan akronim turut tergabung dalam kata tunggal. 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Brunei adalah Bahasa dari dialek yang sama, yaitu 

dialek Bahasa Melayu, namun status kedua bahasa adalah Bahasa yang berbeda. Hal ini merupakan 
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salah satu penyebabnya adalah faktor politis. Bahasa Indonesia, Melayu dan Brunei mempunyai suatu 

asosiasi yang bernama MABBIM yang merupakan sebuah Badan kebahasaan yang didirikan untuk 

merancang dan memantau perkembangan Bahasa Melayu, Indonesia dan Brunei, yang didirikan pada 

29 Desember 1972. Yang secara berkala mengadakan pertemuan untuk memantau dan membahas 

perkembangan ketiga Bahasa tersebut. 

Bahasa secara universal mempunyai hakikat yang sama, salah satu di antara universalitas 

tersebut adalah dinamika bahasa, di mana Bahasa berkembang memenuhi kebutuhan penuturnya dari 

waktu ke waktu. Perkembangan Bahasa melampaui berbagai bidang, makna, kosakata dan singkatan. 

Singkatan semula digunakan untuk mempermudah dalam pengucapan dan mempermudah dalam 

mengingat. Salah satu bagian dari singkatan yaitu akronim, yaitu penyingkat dari beberapa kata dan 

diucapkan sebagai kata yang wajar (1996: 165). 

Akronim (Kridalaksana 1996: 169) membagi akronim kedalam 16 kategori: 1) Pengekalan 

suku pertama dari tiap komponen, 2) Pengekalan suku pertama dan pengekalan kata seutuhnya, 3) 

Pengekalan suku kata terakhir dari tiap komponen, 4) Pengekalan suku pertama tiap komponen 

pertama dan kedua serta huruf pertama dari komponen selanjutnya, 5) Pengekalan suku pertama tiap 

komponen dengan pelesapan konjungsi, 6) Pengekalan suku pertama tiap komponen, 7) Pengekalan 

suku pertama tiap komponen frase dan pengekalan dua huruf pertama komponen terakhir, 8) 

Pengekalan dua huruf pertama tiap komponen, 9) Pengekalan tiap huruf pertama tiap komponen, 10) 

Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama komponen kedua disertai 

pelesapan konjungsi, 11) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan ketiga serta 

pengekalan tiga huruf pertama komponen kedua, 12) Pengekalan  tiga huruf pertama komponen 

pertama dan ketiga serta pengekalan huruf pertama komponen kedua, 13) Pengekalan tiga huruf 

pertama tiap komponen serta pelesapan konjungsi, 14) Pengekalan dua huruf pertama komponen 

pertama dan tiga huruf pertama komponen kedua, 15) Pengekalan empat huruf pertama tiap 

komponen disertai pelesapan konjungsi, 16) Pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar 

dirumuskan. Selain ke16 pola pembentukan Akronim Dalam Bahasa Indonesia ada dua indikator 

pembentukan akronim dalam Bahasa Indonesia yaitu: 1) Pembentukan akronim yang sesuai dengan 

pembentukan pola kata dalam BI dan 2) Pembentukan akronim sesuai dengan pola fonotaktik BI. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pembentukan akronim dalam BI dan 

BMD. Dalam kajian morfologi, ilmu pembentukan kata. 

 

Metodologi 
Penelitian ini menerapkan metode kwalitatif deskriftif, data dari kedua kamus diturunkan dan 

dikategorisasikan berdasarkan proses pembentukannya.  

 

Analisis  

Setelah data dikategorisasikan kemudian didapatkan klasifikasi sebagai berikut: dengan menggunakan 

analisis data Kridalaksana (1996: 169), 16 proses pembentukan plus 4 proses pembentukan yang baru 

yaitu: 1) Proses pengekalan suku awal dari komponen pertama, pengekalan suku awal dari komponen 

kedua, plus konsonan, ditambah dengan suku awal, plus konsonan dari komponen ketiga (kandepag), 

2) Proses pengekalan suku awal dari komponen pertama, pengekalan dari suku awal komponen kedua, 

plus konsonan, ditambah dengan pengekalan suku awal, minus konsonan (depari), 3) Proses 

pengekalan suku awal dari komponen pertama, pengekalan suku awal, minus konsonan, ditambah 

dengan pengekalan suku awal dari komponen ketiga (pertina) ,4) proses pengekalan suku awal dari 

komponen pertama suku awal, minus konsonan, di tambah dengan pengekalan suku terakhir 

komponen ketiga (idhata). Pada proses pembentukan akronim Bahasa melayu Brunei ditemukan 10 

pembentukan: 1) Pengekalan huruf pertama setiap komponen, komponen pertama dan kedua: AP 

(Asgar Pahlawan), 2) Pengekalan huruf pertama setiap komponen, komponen pertama, kedua dan 

ketiga: ATH (Awang Tengah Hasip), 3) Pengekalan huruf pertama setiap komponen, komponen 

pertama, kedua, ketiga dan keempat: BKSS (Bada Kebajikan Sutan dan Sosial), 4) Pengekalan huruf 

pertama setiap komponen, komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, komponen 

kempat dan komponen kelima: DSSUM (Darjah Seri Ugama Islam negara Brunei yang Aman 

Bersinar). 5) Pengekalan 5 huruf dari komponen pertama dan dua huruf dari komponen kedua, dengan 

belum terwakili komponen pertama (Basmida), 6) Pengekalan satu huruf dari komponen pertama, 

pengekalan satu huruf vokal di urutan ke6 dari komponen kedua, Pengekalan tiga komponen sulit 
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dirumuskan, 7) Pengekalan dari satu huruf dari setiap komponen, komponen pertama, komponen 

kedua, komponen ketiga, komponen keempat, komponen kelima dan komponen keenam: ATPBDB 

(Angkatan Tentara Perchidmatan Bersenjata Diraja Brunei). 8) Pengekalan tiga huruf dari komponen 

pertama, dan tiga huruf dari komponen ketiga, namun komponen 2,4 dan 5 tidak terwakili: JASPET 

(Jasra Internasional petrolium Sendiri Berhard), 9) pengekalan lima huruf dari komponen pertama dan 

tiga huruf dari komponen kedua: Pendimas (Pendidikan Masyarakat), 10) Pengekalan tiga huruf dari 

komponen pertama dan dua huruf akhir dari komponen kedua, tiga kata berikutnya tidak terwakili: 

Perda (Persatuan Pemuda pemuda di Kampung Penanjong). 

 

Kesimpulan 
Hasil dari pembahasan perbandingan pembentukan akronim Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu 

Brunei, ditemukan hal-hal sbb: Proses pembentukan akronim Bahasa Indonesia lebih dinamis, 

sedangkan pada pembentukan akronim Bahasa Melayu Brunei lebih konsisten tetapi ditemukan kata 

kata sebagai komponen akronim belum terwakili pada pembentukan akronim. 
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HAK BAHASA PENUTUR REMAJA: 

BAHASA KIDS ZAMAN NOW VERSUS KEBIJAKAN BAHASA 

 

Riza Sukma 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud 

rz_sukma@yahoo.com 

ABSTRAK 

Bahasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat penuturnya. Bahasa mengalami perubahan 

sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat penuturnya. Seiring dengan 

perkembangan zaman, kebudayaan dan ilmu serta teknologi berkembang sedemikian rupa. Hal 

tersebut membawa perubahan pula pada perilaku berbahasa masyarakat, khususnya penutur remaja. 

Para remaja mulai mengadaptasi bentuk-bentuk (ragam) bahasa baru yang bermunculan, terutama 

melalui media sosial. Para remaja ini kemudian dikenal dengan sebutan Kids Zaman Now. Tidak jauh 

berbeda dengan generasi sebelumnya (generasi alay), para remaja ini juga memunculkan atau 

memopulerkan kosakata atau istilah-istilah baru, seperti tercyduck/tercyduk, HQQ, faedah-unfaedah, 

sleding, kuy, bosque, unch, dan lainnya yang kemudian viral di media massa (media sosial). 

Bermunculannya kosakata dan istilah tersebut mengisyaratkan bahwa Kids Zaman Now memiliki hak 

berbahasa di tengah masyarakat tutur. Namun, hak bahasa tersebut berbenturan dengan kebijakan 

bahasa yang berlaku di Indonesia, terutama yang menyangkut kedudukan dan fungsi bahasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Kids Zaman Now yang 

berbenturan dengan kebijakan bahasa yang berlaku di tengah masyarakat tutur. Selain itu, penelitian 

ini juga bermaksud mengungkap hak bahasa Kids Zaman Now dari sudut pandang sosiolinguistik 

(language policy-Spolsky). Metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui 

observasi, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kids Zaman Now 

berharap hak bahasanya dihargai oleh masyarakat tuturnya. Dengan demikian, mereka (1) 

membutuhkan pengakuan atas identitas mereka, (2) membutuhkan apresiasi dari masyarakat sekitar, 

(3) mengutamakan prestise atau gengsi, dan (4) mengikuti perkembangan zaman (kekinian).  

Kata Kunci: hak bahasa, kids zaman now, kebijakan bahasa, remaja 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan bagian dari perkembangan kehidupan manusia. Selama manusia itu masih hidup, 

bahasa pun akan terus berkembang. Kapan pun dan di mana pun manusia itu berada, bahasa akan 

terus mengiringinya. Oleh karena itu, wajar apabila muncul variasi, ragam, atau bentukan baru dari 

sebuah bahasa, terutama yang temporal, dalam komunikasi antarmanusia. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan dan ilmu, serta teknologi berkembang 

sedemikian rupa. Hal tersebut membawa perubahan pula pada perilaku berbahasa masyarakat, 

khususnya penutur remaja. Para remaja, khususnya di kota besar seperti Jakarta, mulai mengadaptasi 

bentuk-bentuk (ragam) bahasa baru yang bermunculan, terutama melalui media sosial. Para remaja ini 

kemudian dikenal dengan sebutan Kids Zaman Now. Tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya 

(generasi alay), para remaja ini juga memunculkan atau memopulerkan kosakata atau istilah-istilah 

baru, seperti tercyduck/tercyduk, HQQ, faedah-unfaedah, sleding, kuy, bosque, unch, dan lainnya 

yang kemudian viral di media massa (media sosial).  

Bermunculannya kosakata dan istilah tersebut mengisyaratkan bahwa Kids Zaman Now 

memiliki hak berbahasa di tengah masyarakat tutur. Namun, hak bahasa tersebut berbenturan dengan 

kebijakan bahasa yang berlaku di Indonesia, terutama yang menyangkut kedudukan dan fungsi 

bahasa. Dengan keadaan ini, kita dapat mencermatinya dari dua sisi, yaitu remaja sebagai penutur dan 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hal inilah yang akan dibahas dalam makalah ini. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif memiliki paradigma subjektif yang meyakini bahwa individu melakukan interpretasi pada 

fenomena atau peristiwa yang dialami dan dilihatnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 
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mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, bukan 

mengubahkan menjadi entitas-entitas kuantitatif. (Mulyana, 2003:150). 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 

wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bentuk perilaku 

berbahasa yang dilakukan oleh responden. Wawancara kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan 

data-data berupa informasi dari responden.  

 

ANALISIS 

Hak Bahasa 
Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, 

dan sebagainya); kewenangan; milik (KBBI Edisi V). Hak bahasa adalah hak asasi manusia dan sipil 

mengenai hak individual maupun kolektif untuk memilih bahasa komunikasi dalam ranah pribadi atau 

ruang publik. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk menentukan pilihan bahasa 

dalam konteks komunikasi. Akan tetapi, biasanya pilihan-pilihan tersebut tidak dapat terlepas dari 

norma-norma yang berlaku atau yang disepakati. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Piagam PBB menyatakan pada tahun 1945 

menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, kesetaraan, dan tidak adanya 

diskriminasi. Lebih khusus lagi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 memasukkan 

bahasa dalam pasal 2 ayat 1 sebagai kriteria yang mungkin tidak digunakan untuk diskriminasi 

(Spolsky, 2009:219). Selanjutnya, organisasi buruh internasinal (ILO) pada tahun 1957 mengadopsi 

konvensi nomor 107 pasal 23 yang juga menyinggung hak bahasa, sebagai berikut. Children 

belonging to the populations concerned shall be taught to read and write in their mother tongue or, 

where this is not practicable, in the language most commonly used by the group to which they belong. 

Kemudian diamendemen ke dalam pasal 28, Children belonging to the peoples concerned shall, 

wherever practicable, be taught to read and write their own indigenous language or in the language 

most commonly used by the group to which they belong. When this is not practicable, the competent 

authorities shall undertake consultations with these peoples with a view to the adoption of measures 

to achieve this objective.  

Intinya adalah anak-anak harus, di mana pun dapat dilakukan, diajari untuk membaca dan 

menulis bahasa asli mereka sendiri atau dalam bahasa yang paling umum digunakan oleh kelompok 

tempat mereka berasal. Ketika hal ini tidak praktis, pihak yang berwenang akan melakukan konsultasi 

dengan orang-orang ini dengan maksud untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mencapai tujuan 

ini. Kedua konvensi tersebut mengisyaratkan bahwa bahasa merupakan salah satu hak yang dilindungi 

dan diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hak asasi manusia. 

Kondisi semacam itu pun terjadi pada remaja era kini (Kids Zaman Now). Mereka berharap 

hak bahasanya dihargai oleh masyarakat tuturnya. Dengan menggunakan gaya bahasa semacam itu, 

sebenarnya mereka (1) membutuhkan pengakuan atas identitas mereka, (2) membutuhkan apresiasi 

dari masyarakat sekitar, (3) mengutamakan prestise atau gengsi, dan (4) mengikuti perkembangan 

zaman (kekinian). Namun, kondisi ini menjadi kontras ketika disandingkan dengan kebijakan bahasa 

yang berlaku di Indonesia. Negara tidak melarang para remaja ini bergaya bahasa seperti itu. Akan 

tetapi, mereka perlu mengetahui porsi dan fungsi dari bahasa yang digunakan. Negara pun tidak akan 

melanggar hak bahasa mereka. Negara hanya akan menertibkan agar bahasa yang dipilih sesuai 

dengan norma yang berlaku. 

 

Bahasa Kids Zaman Now 

Bahasa selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan penuturnya. Pada era 1980-an 

sempat marak di kalangan anak muda ragam bahasa prokem, tahun 1990-an berkembang bahasa gaul, 

dan tahun 2000-an tersebar bahasa alay. Ketiga ragam bahasa tersebut memiliki kekhasan masing-

masing. Kini, pada era setelah tahun 2010 ramai disorot media, yaitu sebutan kids zaman now. 

Sebutan KZN ini bermula dari salah satu akun palsu media sosial (facebook) yang mengatasnamakan 

Seto Mulyadi (pemerhati dan psikolog anak). 

Kosakata atau jargon yang mereka ciptakan melahirkan sebuah identitas baru di kalangan 

remaja sehingga remaja era kekinian mendapat julukan kids zaman now. Berbagai kosakata atau 

istilah baru pun bermunculan di kalangan mereka yang kemudian viral di media massa (media sosial). 

Berikut ini beberapa di antaranya (Sukma, 2018:421—422). 
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1. tercyduk/tercyduck 

Tercyduk berasal dari kata terciduk (kata kerja: ciduk) yang berarti membekuk, mengambil atau 

menahan. Kata ini biasanya ditemukan dalam gaya penuturan berita formal. Contoh: Polisi Ciduk 

Preman Kampung Rambutan. Tak berbeda dari arti aslinya, warganet pun membuat kata terciduk 

menjadi tercyduk atau tercyduck. Fakta unik, kata ini adalah kata yang paling sering digunakan 

warganet di media sosial. 

2. haqiqi/HQQ 

Kata haqiqi merupakan plesetan dari kata hakiki yang berarti sebenarnya atau sesungguhnya. 

Namun, dalam konteks media sosial KZN mempersingkatnya menjadi HQQ (atau dengan huruf 

kecil hqq). 

3. panutanQ/bosQ/terpoteque 

Berasal dari kata panutan yang berarti idola atau junjungan. Panutanku seringkali dipakai warganet 

sebagai ungkapan pujian. Versi nyeleneh dari panutanku adalah panutanQ (Q yang berarti 'aku' 

dalam ejaan bahasa slang). Selain panutanku, bentukan lain yang serupa ini, yaitu bosku yang 

kemudian dituliskan menjadi bosQ. Sementara itu, terpoteque merupakan kata yang digunakan 

KZN untuk mengungkapkan patah hati atau suasana sedih karena ditinggal kekasih. 

4. sabi/kane/kuy/takis 

Bentukan sabi, kane, kuy, dan takis merupakan kreativitas KZN membolak-balikan kata. Sabi 

berasal dari bisa, kane berasal dari enak, kuy berasal dari yuk, dan takis berasal dari sikat. Kane 

berarti enak, menggambarkan situasi seseorang yang sudah nyaman pada sesuatu hal. Dalam 

perkebangannya kane menjadi PeWe alias posisi wenak (enak). Kata takis biasa digunakan oleh 

remaja laki-laki yang sedang mendekati atau mengincar wanita idamannya. Mereka biasa 

mengatakan, “takis, jangan sampai lolos”. 

5. salfok/mager/gabut 

KZN juga mengreasikan kata-kata dengan membentuknya menjadi akronim, seperti salfok yang 

merupakan bentuk akronim dari salah fokus, mager bentuk akronim dari malas gerak, dan gabut 

bentuk akronim dari galau buta. Salfok biasanya digunakan untuk mewakili keadaan saat seseorang 

tidak dapat fokus karena adanya hal lain yang menarik perhatian. Mager biasanya dikatakan saat 

seseorang sudah merasa nyaman dan tidak ingin melakukan apa pun lagi. Gabut biasanya 

digunakan saat seseorang tidak melakukan hal apa pun dan merasa bosan pada situasi tertentu. 

6. faedah/unfaedah 

Sebelumnya, kata faedah biasa dipakai dalam ceramah atau anjuran-anjuran orang tua saja, tetapi 

sekarang anak muda sering sekali menggunakan kata ini. Artinya, keuntungan, guna, atau manfaat. 

Misalnya, “Ngapain sih kamu ikut bimbel, emang ada faedahnya?” atau “Hapemu nggak ada 

pulsa, nggak ada faedahnya juga dipake.” Uniknya, kata ini suka dimodifikasi. Untuk menyebut 

sesuatu yang tidak ada manfaatnya, banyak yang sering menyebut ‘nirfaedah’ bahkan ada yang 

mengontraskan dengan bahasa Inggris menjadi ‘unfaedah’. 

7. cabs/sans/nongs 

Bentukan ini tercipta dengan memenggal sebagian kata dan menambahkan huruf s di ujung kata, 

sehingga muncul cabs yang berasal dari cabut, sans yang berasal dari santai, dan nongs yang 

berasal dari nongkrong. Cabs biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa yang sering absen 

kuliah dan mengajak temannya untuk absen juga. Sans biasanya digunakan untuk menjawab 

pernyataan orang lain ketika ia tidak mampu melaksanakan sesuatu. Nongs biasa digunakan 

sebagai bentuk ajakan untuk berkumpul bersama dalam suasana akrab. 

8. goals/sleding 

Penggunaan istilah asing juga kerap mewarnai pilihan bahasa KZN. Kata satu ini menjadi populer 

setelah kata ‘relationship goals’. Istilah ‘goals’ sering dipakai untuk menyebut pencapaian di suatu 

bidang. Kemudian muncul istilah ‘squad goals’ yang artinya tim atau kelompok yang 

menginspirasi (inspiring) sehingga seseorang ingin memilikinya. Intinya, sekarang ini istilah 

‘goals’ tidak hanya sering disebut oleh komentator bola, tetapi juga anak-anak muda banyak yang 

meggunakannya. Sementara itu, sleding menjadi poluler saat akun palsu atas nama Kak Seto 

menuliskan, “Masih saya liatin saja, nanti juga kepalanya saya sleding satu-satu.” Kata ini sering 

digunakan oleh netizen untuk menyindir teman-teman media sosialnya, misalnya saat ada orang 

salah yang mengucapkan sesuatu temannya akan menyinggung dengan sindiran, “Gua sleding nih 

kepala lu.” 
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9. anjay/jirr/njir 

Pemanfaatan nama hewan tertentu juga tak luput dari jangkauan KZN. Mereka membuat plesetan 

dari kata anjing sehingga terbentuklah ‘anjay’. Bukan hanya itu, kadang mereka juga 

mengguankannya dalam variasi lain seperti ‘jirr’ atau ‘njir’. Ketiga bentukan kata ini digunakan 

untuk menggambarkan kekaguman seseorang terhadap sesuatu yang dilihatnya.  

10. unch 

Kata ‘unch’ ini sebenarnya hampir digunakan oleh semua kalangan, tetapi pada umumnya remaja 

perempuan yang sering menggunakannya. Menurut para pengguna media sosial, kata ‘unch’ 

memiliki arti yang sangat sederhana bahkan bisa dibilang tidak ada maknanya. Unch itu 

maksudnya memberikan kesan imut atau centil pada sebuah komentar maupun postingan. Oleh 

karena itu, kini banyak yang memercayai jika kata tersebut merupakan istilah yang identik dengan 

lucu atau imut. Padahal sesungguhnya artinya tidak sesederhan itu. Menurut Urban Dictionary, Hal 

Jackson memberikan definisi untuk kata unch pada 26 Desember 2006. 

 

 

Dalam kamus tersebut, kata ‘unch’ diartikan sebagai seluruh area selangkangan manusia, dengan 

penekanan di bawah genitalia. Dengan begitu kata ‘unch’ dapat juga memacu pada pengalaman 

terkait ‘selangkangan’ manusia dan ‘isinya’. Ada juga yang menyebutkan ‘unch’ adalah area paling 

sensitif dari tubuh laki-laki yang terletak di antara kantong kemaluan dan rongga anus. 

 

Kebijakan Bahasa di Indonesia 

Kebijakan bahasa nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan masalah kebahasaan 

di Indonesia hingga saat ini adalah hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di 

Jakarta pada tahun 1975. Kemudian, pada tahun 1999 diselenggarakan Seminar Politik Bahasa di 

Bogor untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan pengaruh penggunaan bahasa 

asing di Indonesia. Seminar ini merupakan salah satu langkah tindak lanjut untuk meninjau kembali 

hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan diselenggarakan untuk memperkuat putusan 

Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 mengenai perlunya peningkatan kedudukan, fungsi, 

wewenang lembaga kebahasaan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sekarang Badan 

Bahasa). 

Pengelolaan keseluruhan masalah bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) 

memerlukan adanya satu kebijakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan 

masalah bahasa benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh. Dalam rumusan politik bahasa 

nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi di negara ini. Salah satu kedudukan 

bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh 

bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan 

dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah 

dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia. 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) 

lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok 

etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya 

serta antardaerah. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan 

sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar 
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resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional, (4) bahasa 

resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) 

pemerkaya bahasa dan sastra daerah. 

Pada perkembangannya, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan. Berbagai upaya ini dilakukan dengan harapan atau mungkin cita-cita agar kondisi 

kebahasaan di Indonesia semakin tertib dan juga merealisasikan bahasa Indonesia dapat menjadi salah 

satu bahasa internasional. Namun, usaha tidak selalu mulus, terbukti dengan keadaan bahwa 

pemakaian bahasa asing masih mewarnai sudut kota di Indonesia. Selain itu, penutur remaja yang 

belum juga sadar akan kedudukan dan fungsi bahasa di Indonesia, sehingga sikapnya belum positif 

terhadap bahasa negaranya. Language policy is all about choices, begitulah yang diungkapkan 

Spolsky (2009: 1). Oleh karena itu, pembinaan dan penanaman sikap positif di kalangan generasi 

muda perlu ditingkatkan. 

 

KESIMPULAN  

Teknologi informasi yang berkembang begitu cepat ternyata membawa pengaruh terhadap perilaku 

berbahasa masyarakat, dalam makalah ini penutur remaja. Dengan gaya berbahasa yang khas dan unik 

remaja zaman sekarang mendapat julukan kidz zaman now. Mereka sebenarnya hanya butuh 

pengakuan terhadap identitas di masa pencarian jati diri. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, 

yang terkesan tidak tertib, tidaklah perlu terlalu dikhawatirkan. Bahasa semacam itu hanya temporal 

dan akan hilang dan berganti dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan zaman.  

Pemerintah hanya perlu melakukan pembinaan dan penanaman sikap positif terhadap bahasa 

negara kepada generasi muda, khususnya menuntun mereka agar berbahasa yang santun dan tertib. 

Upaya lain, yaitu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia agar tetap menjadi tuan 

rumah di negeri sendiri, serta menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dikenal 

dunia internasional. 
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ABSTRACT 

This paper explores cultural conceptualisations of Papua New Guineans (PNGeans) in Tok Pisin. 

Sharifian (2011) proposes a significant analytical framework to analyse cultural conceptualisations. 

The paper focuses on “cultural schema”, which consists of “event schema”, “role schema”, “image 

schema”,“proposition schema”, and “emotion schema”. An open-ended questionnaire yielding 

cultural schema was developed to elicit data, alongside video recording. Results show rich and diverse 

cultural conceptualisations Tok Pisin has, as instantiated in the data analysis: “a karuka (nut 

pandanus) presentation event”; “a role of a Masi elderly man as a teacher and a church leader;” “the 

utility of a bilum (string bag) and its cultural value in Southern Highlands”; “a thought of Bundi 

people: lukautim ol dok na noken paitim ol o mekim nogut long ol (take care of dogs and do not hit or 

harm them)”; and “how coastal, highlands, and islands regions express sadness” (Cultural 

conceptualisations, Tok pisin).* 

Key Words: Cultural conceptualizations, Tok Pisin, cultural schema  

 

INTRODUCTION 
Tok Pisin is estimated to be 150 years old or so (Smith and Siegel, 2013), and myriad research has 

been conducted on the creole about "origin, linguistic, sociolinguistic and pedagogy" (Smith, 2002, 

p.4). Despite that, investigations on Cultural Linguistics remain rare. Cultural Linguistics is a newly 

developed discipline that studies language, cognition and cultural conceptualisations. In Sharifian’s 

study (as cited in Xu & Sharifian, 2014b) he emphasizes, “English is used by communities of 

speakers around the world to express their culturally constructed conceptualisations and worldviews”. 

In the case of Tok Pisin, which is regarded as a World Englishes variety, it serves as a lingua franca 

for intercultural communication among the world’s diverse multicultural and multi-linguistic country 

of Papua New Guinea, which has 853 languages[1] (Simons & Charles, 2018). In the foreword of 

Groot mentioned in the OXFORD Papua New Guinea TOK PISIN ENGLISH Dictionary in 2008, 

Groot stated Tok Pisin  

may have had its origin as a pidgin English, but, on serious analysis, Tok Pisin today cannot 

be regarded as ‘broken English’. Tok Pisin has its roots in English, German, Portuguese, 

Malay and local languages. Its structure is much closer to that of the local languages, and thus 

easier to learn for local people and much more accurate in terms of reflecting their thoughts, 

feelings and emotions. (Volker et al, 2008).  

In this paper, I intend to unpack cultural conceptualisations of Papua New Guineans in Tok Pisin. I 

focus my study on ‘cultural schema’. I analyse empirical data elicited from a questionnaire and video 

recording – the data was in Tok Pisin and was retrieved from speakers of Tok Pisin, who were Papua 

New Guineans. My research question is “What are the cultural schemas of Papua New Guineans 

embedded in the empirical linguistic data”?[2] 

 

TOK PISIN 
Tok Pisin is a pidgin or creole[3] language spoken in Papua New Guinea. It is part of World Englishes 

as argued by McArthur (2004) (cited in Seargeant, 2010, p. 108). Tok Pisin is one of the best English-

based pidgins in the world (Jenkins, 2015). Linguists have predicted the history of the creole as more 

than 150 years old. In the past, Tok Pisin is known as ‘Pidgin’ and ‘New Guinea Pidgin’, Europeans 

termed it ‘Neo-Melanesia’; however, its speakers simply regard it as “Tok Pisin” (Smith, 2002). I 

shall make use of the designation “Tok Pisin” throughout this paper. Smith and Siegel, (2013) report 

an estimation of 3 to 5 million Papua New Guineans speaking TP as a second and additional 

language; it is a creole for 500,000 speakers. “This number can be expected to grow with increasing 

urbanisation” (Foley, 1986, p.36). Tok Pisin constantly undergoes developments and changes.  

 

https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn3%22%20%5Co%20%22
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CULTURAL LINGUISTICS & CULTURAL CONCEPTUALISATIONS 
Cultural linguistics is a “relationship between language and cultural conceptualisations” (Sharifian, 

2017, p.1). It primarily focuses on “the features of human languages that encode culturally 

constructed conceptualisations of the whole range of human experience” (Sharifian, 2017, p.1). 

Sharifian proposes a significant analytical framework and the objective is to decode culturally 

constructed conceptualisations across languages, including ‘cultural schema’, ‘cultural category’, and 

‘cultural metaphor/metonymy’. According to Sharifian (2017), ‘myriad aspects of languages are 

contemplated to be ingrained and instantiated in cultural conceptualisations’. 

Cultural conceptualisations are developed through interactions between the members of a 

cultural group and enable them to think as if in one mind, somehow more or less in a similar 

fashion. These conceptualizations are negotiated and renegotiated through time and across 

generations. Both inter-generational discourse and intra-generational discourse often reflect 

such negotiative processes. Discourse may be used as a tool for maintaining cultural 

conceptualisations through time. (Sharifian, 2011, p. 5).  

Sharifian (2011) further elaborates instances of cultural conceptualisations; namely, event schemas, 

role schemas, image schemas, proposition schemas, and emotion schemas. Event schemas are 

“abstracted from our experience of certain events” while role schemas are “knowledge structure that 

people have of specific role positions in cultural group”. Image schemas portray “schemas of 

intermediate abstractions [between mental images and abstract propositions] that are readily imagined, 

perhaps as iconic images, and clearly related to physical (embodied) or social experiences”. For 

proposition schemas, they are “abstractions which act as models of thought and behavior”. The last 

schema is emotion schemas, i.e., “emotion concepts may be instantiations of certain schemas”. The 

Ifaulk people “define, explain and understand emotions primarily by reference to the events or 

situations in which they occur” (pp. 8-11).  

 

METHODOLOGY  

Participants  

This study involved four participants from PNG, particularly Masi, Southern Highlands, Bundi, and 

Central/New Ireland. There were two males and two females. The males are aged 41 and the other one 

is an elderly man, while the women are 31 and 39.  

Materials  

An open-ended questionnaire seeking data on “image schema”, “proposition schema”, and “emotion 

schema” was distributed to the participants. The questionnaires were in English, but it aims to extract 

data in Tok Pisin. I also employed a video recording about “karuka” in Tok Pisin to analyse “event 

schema” and “role schema”.  

Data Collection Procedures and Management  

The data collection for this study was carried out in September 2017. A total number of three 

questionnaires were distributed via email; one week was given to the participants to complete the 

questionnaires. Then the data was collected, translated into English, and analysed using “cultural 

conceptualisations framework”. For the video recording, I made use of a video I recorded at Masi 

village on the 11th of September 2017. The video was in Tok Pisin; thus, I had to transcribe the data 

and translate into English then analysed it. The analyses of the cultural schemas were expected to 

provide significant cultural conceptualisations of Papua New Guineans in Tok Pisin.    

 

ANALYSIS  
Cultural schemas consist of event schema, role schema, image schema, proposition schema and 

emotion schema (Sharifian, 2011, 6). The analysis and description of the data sample are below: 

 

Event Schema 
The first example is a story about an elderly man, who narrated “karuka” and its role as a bride price 

ceremony during a field trip to Masi village. 

Example 1:  

Bipo long tumbuna bipo em ol i save meikim kalsa, ol i planim karuka. I gat bikpela wok bilong 



Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

295 

 

em, mipela save kilim pik, putim karuka, mipela save baim meri. Taim i nogat mani, bipo; nau 

mani i kam, mipela kisim mani na i go putim tasol – wan tausen, tu tausen, twenti-tausen – bipo 

mipela save marit nating long karuka na pik tasol.     

Our ancestors hold a cultural practice, whereby they grow karuka. The important function of 

karuka is a ‘bride price commodity’. We traditionally kill a pig, and with karuka, we present it 

to the bride’s clan; we do this cultural practice long before money even exists. Now that money 

is here, we make use of it – we could pay K1,000; K2,000 and K20,000; however, before we 

only utilized karuka and pig as a bride price commodity. (Male, Eastern Highlands)  

Example 1 shows event schema of “bride price ceremony” in which people in Masi views karuka as a 

valuable commodity to be granted to bride’s family by bridegroom’s. The term karuka is a Tok Pisin 

word originated from New Ireland (Mihalic, 1971), which means ‘white pandanus’ in English (see 

Volker et al, 2008). Karuka is an edible nut in highlands of Papua New Guinea; it is vital to the 

Highlanders in terms of traditional cultural practices and cultural values. Highlanders living in 

mountainous areas normally trade karuka with people from the grassland communities; they exchange 

for marata[4] and other crops such as banana and pineapple (Somare, personal communication, 

September 11, 2017). Somare also mentioned alteration of pig and karuka as bride price in the past to 

money in present-day Masi; this is proposed as ‘re-schematization’ of money (Xu, personal 

communication, October 3, 2017). 

Role Schema  
Example 2 is about the elderly man’s role in the welcoming session of the field-trip. The data is 

extracted from the video I recorded. 

Example 2  

Mi tok avinun long yupla, mi laik mekim pasin bilong kalsa. Ok, tenkyu. Mi no save long 

yupela. Yupela kam lo longwe na weistim bikpela taim bilong yupela, na Bikpela Man, Got, 

istap na lukautim yupela na i kam long hia. Na mi wanpla wokman bilong Luteran church. Mi 

go insait lo ol lo kalsa na mi save tisim ol wanem ya long em. Biain bai yumi go stori olsem na 

mi tok welkamim yupela nau. Tenkyu!  

Good afternoon to you, I would like to do a cultural practice (then, the elderly man started 

performing a cultural way of welcoming visitors by singing in his native language – he was 

pictured in the video carrying his bilum and holding a banara[5]). I did not know you, you 

came far away and wasted most of your time. The Lord, the God, was with you, took care of 

you, and brought you safely here. And I work for the Lutheran church. I normally teach about 

culture. After this, we will listen to karuka presentation. I welcome you. Thank you! (Male, 

Eastern Highlands) 

Example 2 reveals how the Papua New Guinean elderly man welcomed us
[6]

, participants of the 

Linguistic Society of Papua New Guinea Annual Conference 2017, to the field trip site. He describes 

his role as a ‘wokman bilong Luteran church’ (a Christian worker of the Lutheran church) and pointed 

out he ‘tisim kalsa’ (teaches culture). His behavior in the respective roles was evidently illustrated 

when he demonstrated the cultural practice of welcoming visitors and offered gratitude to God. 

 

Image Schema  
Example 3 concerns utility of a bilum (string bag) by women in Southern Highlands

[7]
, Papua New 

Guinea. Below is an expression of a preview definition of a bilum: 

A traditional woven string bag worn mainly by women in Papua New Guinea (PNG). They come 

in different colors and styles according to their origin, so bilums from the Highlands region are 

generally made of wool and brightly colored, while Gulf bilums are made of animal fur or vines, 

and its drab colors come from natural, plant-based dyes. (Shute-Trembath, 2015) 

Whereas a Southern Highlands man succinctly remarks an in-depth cultural value of a bilum.   

Example 3:  

Bilum em wanpla samting ol mama na yangpla meri i save karim long het bilong ol o long han 

bilong ol. Long bikpla bilum, ol i save karim pikinini, na planti kaikai na ol save karim long het 

https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22
https://www.grammarcheck.net/e
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22
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bilong ol. Ol liklik bilum, em ol save karim ol liklik samting olsem moni, kambang, buai daka ol 

sampla samting wea ino hevi tumas. Long tumbuna pasin bilong mipela, ol meri i mas karim 

bilum long het blong ol. Displa pasin i soim olsem em meri igat gutpla tingting na bai kamap 

gutpla meri bihain em marit tu. Ol meri ino save karim bilum em ol lain long ples na narapela 

lain tu ino save laikim em. Taim bilong ol man laik painim meri bilong marit, ok bai ino inap 

maritim displa meri, bilong wanem, em ino soim gutpla pasin kastam olsem em bai kamap 

gutpla meri bihain.  

Bilum is a bag carried or used on head or hands of mothers and young women. A large bilum 

functions to carry a baby and a lot of food on the head. Compact bilums are for carrying small 

items such as money, lime powder, and mustard used to chew with betel nut and other light 

articles. In our ancestor’s beliefs, women must carry bilums on their heads, these identify a 

woman has a good thought and will be a good woman when she gets married. People in the 

village would not like women who do not carry a bilum. When a man looks for a woman to 

marry, they would not marry that woman due to the lack of her cultural awareness of the usage 

of bilum (Male, 41, Southern Highlands). 

Iconic images of bilum, alongside kumul
[8]

 and kundu
[9]

 are tangible cultural objects representing 

Papua New Guinea. Bilum has a crucial cultural value for women in Southern Highlands, and it has 

been culturally practiced for many years, according to the data from the participant. “Like saris are 

more than a traditional dress in South Asia, bilums are more than a bag for many PNG women” says 

Shute-Trembath, 2015. 

 

Proposition Schema 
Example 4 shows how a Papua New Guinean woman from Bundi, Madang, narrates her people’s 

appreciation on looking after their dog pets.  

Example 4:  

Wanpla tumbuna stori bilong ples bilong mi long Bundi igo olsem. Bipo tru ples bilong mi ino 

bin igat paia long kuk o kukim bus bilong mekim gaden. Stori igo olsem, wanpla dok ibin holim 

wanpela hap stik igat paia long em na em i karim dispela paia long Simbu ikam olsem long 

Bundi. Ol man meri long ples bilong mi oli bin kisim dispela paia na ol yusim long kuk na 

mekim garden na ol narapela wok tu wantem paia. Olsem na ol tumbuna bilong mipela na ol 

papamama bilong mipela nau isave tokim mipela long lukautim ol dok na noken paitim ol o 

mekim nogut long ol. Dispela em stori bilong stat bilong paia insait long ples bilong mi.   

This is a tumbuna story from my village, Bundi. Long ago, there was no fire in my village for 

cooking or burning the bush to make a garden. A dog once held a piece of stick with fire and he 

brought the fire from Simbu to Bundi. People from my village took that fire and made use of it 

for cooking, bush burning, and other work. Thus, our ancestor and parents normally advise us to 

take care of dogs and forbid us to hit or harm them. That was how fire came into my village. 

(Female, 39, Madang).  

In the tumbuna stori of Bundi village, their proposition schema unfolds from the saying: “lukautim ol 

dok na noken paitim ol o mekim nogut long ol” (take care of dogs and do not hit or do them wrong). 

The thought reveals the significant role of a dog in their culture due to what it has done; thus, “they 

must appreciate their dog pets”. 

 

EMOTION SCHEMA 
Example 5 reveals how Papua New Guineans express their sadness when they mourn[10]. An 

informant from Central and New Ireland province gives an illustration of the account.  

Example 5:  

Mi pikinini blo Papua New Guinea. Mipela ol gutpela lain. Gutpela taim bilong u bai mipela 

hamamas wantaim. Long taim nogut bai mipela krai wantaim u. Laif bilong mipela ol PNG em 

olsem. Ol taim bai umi mas sanap wantaim.  

I am a Papua New Guinean. We are kind people. During your good times, we would rejoice with 

you; in your bad situations, we would weep with you. That is our culture – we must always unite. 

https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn8%22%20%5Co%20%22
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn9%22%20%5Co%20%22
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn10%22%20%5Co%20%22
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Ples Nambis ..Taim blo hevy, taim bagarap Kamap Lo ol hauslain or sapos sidaun bilong umi i 

nogut, ol lain bilong mi lo nambis bai bung wantaim na krai na skelim kaikai wantaim. Bai 

mipla krai na singsing ol tumbuna singsing. Ol meri bai katim garas blo ol go kela natin na 

mipla bai nonap silip. Bai mipla krai na sore tasol. Em wei lo sowim bikpla sore blo ol.     

Coastal Region 
In times of trouble, when our family or clan meet an issue or if something terrible occurs, my 

people from the coastal areas would assemble, grieve and dish out food. We will mourn and 

sing ancestors’ songs. Women would cut their hair – bald, and we would not sleep; we would 

only grieve and be sorrowful. That is how people from coastal areas show their sadness. 

Ples Hailans  Wankain taim hevy kamap Lo ol wantok lo highlands ol bai singaut na krai. Ol 

bai pundaun lo graun na paitim graun na singaut. Ol bai paitim bodi blo ol yet. Ol bai kisim 

giraun na karamapim bodi blo ol yet. Em wei lo sowim bikpla sore blo ol.  

Highlands Region  
A similar occurrence happens when wantok

[11]
 in the highlands grieve, they will shout and 

weep. They will fall to the ground and hit it and shout. They will hit their own bodies. They will 

paint their bodies with mud – it is a way of lamenting. 

Ples Ailan  Na tu ol lain bilong umi Lo ailan ol femili bai bung wantaim na bungim shell moni 

na Kaikai. Ol tu bai nonap haitim sore blo ol. Ol bai krai na singsing lotu na beten lo papa God 

antap. Ol femili bai mas stap klostu na stap wantaim inap sore em pinis. Em wei lo sowim 

bikpla sore blo ol.  

Islands Region  
And also our relatives from the island, families will gather and accumulate shell currency and 

food. They, too, would not hide their sorrow. They would mourn, sing, and pray to God. 

Families would have to assemble till the grief has ceased. (Female, 31, New Ireland and 

Central). 

The participant describes how various regions express sadness in Papua New Guinea. PNG is a 

collective society, hence, they do things together, for instance, in lamentation: families, relatives, 

and friends from near and far take part in the grief. The emotion schema of sadness in Papua New 

Guinea is instantiated in the way people bung wantaim (gather); krai na singsing ol tumbuna singsing 

(cry and sing ancestors’ songs); paitim bodi blo ol yet (hit their own bodies) and bungim kaikai na 

shell moni[12] (provide food and shell money).   

 

CONCLUSION   
In conclusion, this paper has explored Tok Pisin and cultural conceptualisations embedded in Masi, 

Southern Highlands, Bundi, Coastal, Highlands, and Islands regions in PNG through Tok Pisin. The 

data were extracted from Papua New Guinean informants to analyse cultural schemas in Tok Pisin by 

employing cultural conceptualisations framework. The data analyses show “the event schema of 

karuka” and “the role schema of an elderly man as a teacher and a church leader”, “the image schema 

of a bilum and its cultural value in Southern Highlands”, “the proposition schema of Bundi people in 

taking care of their dog pets”, and “the common expressions of sadness across coastal, highlands, and 

islands regions”. Tok Pisin is undoubtedly a living language reflecting the rich and diverse cultural 

conceptualisations any English variety could have. I did not research about cultural categories and 

metaphors, therefore, I suggest a future research in the respective areas. I hope this research paper, 

with its limited findings, may contribute to our knowledge of World Englishes varieties –Tok Pisin, 

and its embedded cultural schemas.  
 

NOTES  
*This paper is a research project I conducted for a “Language and Intercultural Communication” unit at Monash University 

in 2017. For their advice and insightful comments, I thank Xu Zhichang and Craig Volker. My deepest thanks go to 

participants of this study, both PNG Monash graduates and a Monash postgraduate student. Moreover, I’m also grateful to an 

elderly man, whose important narration of “karuka” has enriched the data of this study. After all this study and more, any 

errors and shortcomings of this study are the sole responsibility of this author.        
[1] The constitution of PNG recognized three official languages; namely, English, Tok Pisin, and Hiri Motu (see Smith, Geoff 

P. & Jeff Siegel. 2013).  

https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn11%22%20%5Co%20%22
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftn12
https://www.grammarcheck.net/editor/%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Co%20%22
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[2] My research question was adapted from Xu and Sharifian, (2017) 
[3] “A Pidgin can be roughly defined as a language which develops to meet a specific communication need among groups of 

people who lack a common language. It is not normally the language of its speakers, and is not mutually intelligible with any 

of the languages from which it derives” (Thomason & Kaufman, 1988, as cited in Smith, 2002), whilst a creole is a pidgin 

acquired by children as their first language – the definition is debatable, though. 
[4] Highlanders of PNG use the word Marata which means “the reddish-brown edible fruit of pandanus” (Mihalic, 1971); 

however, other speakers of TP refer to it as marita.  
[5] Banara or bunara is a TP word, i.e., ‘arrow, spear’ (Volker et al, 2008). The etymology is from English ‘bow and arrow’. 

(Mühlhäusler et al, 2003).  
[6] Cultural practices of welcoming people may vary from one place to another in PNG. The given data reveals the 

demonstration of the practice in Masi village. 
[7] Cultural conceptualisations of bilum may either differ or somewhat be the same across PNG and Melanesia. 
[8] Kumul is a TP word, i.e., ‘bird of paradise’ (Volker et al, 2008); the derivation is from Gazelle Peninsula (Mihalic, 1971). 
[9] Kundu is a TP word, i.e., ‘a hand drum’ (Volker et al, 2008); the derivation is from Gazelle Peninsula (Mihalic, 1971). 
[10] This is a general view, each culture in PNG may differ.  
[11] Wantok in TP means ‘countryman’ (Volker et al, 2008); the derivation is from English (Mihalic, 1971).  
[12] Shell money is a traditional currency used in East New Britain by the Tolai people, see Michie, (2015). 
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PERGESERAN NAMA DIRI SUKU SASAK, MENCERMATI DINAMIKA 

PERUBAHAN BUDAYA 

 

Siti Djuwarijah 
Staf peneliti Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat 

yuhuiyuri20@gmail.com 

 

Abstrak 

Kebudayaan dan kondisi sosial sebuah suku bangsa dapat dicermati dari bahasanya. Sebagaimana 

diketahui bahasa adalah produk kebudayaan masyarakat penggunanya yang berkembang seiring 

dengan laju dinamika kebudayaan lainnya seperti gejolak politik, agama, dan sosial. Bahasa juga 

menjadi media yang mengungkap, merekam, serta menyimpan peristiwa-peristiwa penting seperti 

perubahan politik, pergantian agama, masalah sosial, hingga pergeseran nilai-nilai masyarakatnya. 

Pada sisi lain bahasa bersifat dinamis. Kedinamisan suatu suku bangsa dalam hubungannya dengan 

bahasa adalah sistem penamaan diri. Nama diri dicermati sebagai suatu hal yang akan selalu 

berkembang seiring dengan dinamika sosial yang terjadi pada suku bangsa tersebut. Adanya 

perubahan atau pergeseran nama diri mencerminkan pula perubahan yang terjadi dalam sebuah 

masyarakat. Pada penelitian ini akan membahas pergeseran nama diri Suku Sasak dari sudut pandang 

sosiolingustik. Kajian ini bertujuan mengungkapkan wujud nama diri suku Sasak dan latar belakang 

penamaan tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Kata kunci: pergeseran, nama diri,sosiolinguistik 

 

PENDAHULUAN 

Ungkapan "apa arti sebuah nama?" tersebut sering pula diucapkan masyarakat Terlepas dari pendapat 

tersebut, nama diri menjadi suatu kajian yang menarik. Kajian nama diri akan selalu berkembang 

seiring dengan kondisi yang dialami oleh suatu suku bangsa.  

Nama merupakan suatu instrumen untuk mengenali dan mengindikasikan suatu benda atau orang. 

Nama adalah kata atau frasa yang mengdentifikasi sesorang, tempat atau benda secara khusus. Kita 

bisa melihatnya sebagai sebuah entitas tersendiri. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia nama diri 

berfungsi sebagai kata untuk menyebut atau memanggil orang ( tempat , barang, binatang, dsb) (2) 

gelar sebutan, (3) kemashuran, kebaikan, keunggulan, kehormatan.Nama adalah sebuah identitas yang 

membedakan satu dengan lainnya. 

Nama dianggap membawa pesan tersendiri. Pesan tersebut berupa tingkat sosial yang lebih 

tinggi. Nama juga mencerminkan pemilik nama, Ada maksud-maksud tertentu yang dituju di 

belakang sebuah nama yang diberikan. Sebuah nama menginformasikan kepada kita, dari mana 

seseorang berasal, agama dan suku tertentu. Selain itu sebuah nama juga bisa menginformasikan 

keturunan siapa, kalangan biasa atau bangsawan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 

Penamaan merupakan salah satu dari beberapa konsep kebahasaan yang mengungkapkan pola 

pikir masyarakat etnis tertentu. Latar belakang dan dinamika etnis akan memperlihatkan konsep 

penamaan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan dengan pemikiran bahwa orang yang dibesarkan 

dalam budaya atau sub budaya yang berbeda akan memiliki cara yang berbeda pula untuk 

menggambarkan proses pengalaman tersebut.  

 Proses pemberian nama pada suku Sasak adalah sesuatu kegiatan dengan pranata yang khusus. 

Dalam kultur masyarakat Sasak, pemberian nama bagi seorang bayi dilakukan saat “perak api”. Perak 

api adalah ritual yang dilakukan oleh suku Sasak untuk menamai anak. Budaya Sasak menganut 

budaya patrilineal. Budaya ini juga mempengaruhi penamaan anak walaupun tidak dipukiri penamaan 

sesorang tidak terlepas dari kesepakan orang tua bahkan keluarga.  

Membicarakan tentang nama sama halnya dengan melihat posisi sesorang dalam sistem 

kerabatan Budaya Sasak mengenal urutan kekerabatan sebanyak sembilan tingkat yakni gantung 

siwur, klatek, kletok, gonder, toker, tate, baloq, papuq, amaq dan diriq (Fathurahman, 2017). Namun 

dalam penelitian ini hanya dibatasi pada papuq, amak dan diriq atau kakek, ayah dan anak,  

Nama diri  pada suku Sasak mengalami perubahan dari generasi ke generasi berikutnya. Pada 

tataran generasi papuq bernama Lalu Muhram atau Sahnim, pada tataran ayah bernama Lalu 

mailto:Yuhuiyuri20@gmail.com
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Muhammd Fauzi atau Rahmat Hidayat dan pada tataran anak bernama. Baig Diva Maulani atau 

Aniesya Mutia Ramadhani. Dari sisi gejala bahasa, dari ketiga nama nama ini dapat dilihat 

perbedaannya dan faktor oenyebabnya.Kajian ini akan menelaah sistem penamaan diri dari sudut 

pandang sosiolinguistik. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Terdapat tiga tahapan metode, yakni pengumpulan data, 

analisis data dan penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan penyimakkan atau 

pengamatan langsung diikuti dengan pencatatan dan perekaman pada keluarga suku Sasak di Pulau 

Lombok. Data sekunder diperoleh dari wawancara dengan informan. Data penelitian berupa nama diri 

dari tiga generasi Sebagai batasan usia pada tataran nak atau driq berusia di bawah 20 tahun.   

 

ANALISA 

papuq amaq diriq Serapan leksikon 

Lalu Masnah Lalu Ahmad  Lalu Muhamad Daffa Bahasa Arab 

Hafsah Habibi Cinta Putri Rahayu Bahasa Indonesia 

Bading  Tajudin Basri Dewi Anjani Putri Bahasa Indonesia 

Lalu Zainul Lalu  Mohammad 

Fikri 

Baiq Asyifa Aulia Bahasa Arab 

Jumiri Nurdin Jasmine Novita Dwi Wardani Bahasa Inggris, bahasa 

Jawa 

Seneng Wahyudi Amalia Rinoni shakira putri Bahasa Arab 

Sahnan Abdillah Anwar Ananda Rizki Pratama Bahasa Arab 

Lalu Mahrib Lalu Ahmadin Baiq Najwa Shindy Ulya 

Dekayanti 

Bahasa Arab 

Adnan Rubai Adnan Febrian Habibul imam Bahasa Arab 

Munarep Ahmad Munawir Azalia Salsabila Ayuara Listy Bahasa Arab 

Mugni Mansur Ulfa Zuliantari Utami Bahasa Arab 

Lalu Ahmad Rifai Lalu Zainuddin Zuhri Lalu Riski Awal Wahyu 

Librarian 

Bahasa Indonesia 

Masnan Saiful Bahri Hilwa Fatimah Azzahra Bahasa Arab 

Hamid Safoan Abdul Hamid Muhammad Zain Yusuf Bahasa Arab 

Munerep Abdullah Muhammad Rifa Alsira Arja Bahasa Arab 

 

Muhid Muhammad Subhi Darisa Anjuman Latifa Bahasa Arab 

Bohari Muhammad Nur Zahwa  Ayu Dewi Ariana Putri Bahasa Arab, bahasa 

Indonesia 

Amaq Din Bahruddin Lalu Muhammad Rahmatullah 

Firdausi Eka Putra  

Bahasa Arab, bahasa 

Indonesia, Sansekerta 

 

1.Konsonan bahasa yang berasal dari bahasa lain. 

Dalam bahasa Sasak tidak dikenal adanya konsonan/f/,/z/ dan gugus konsonan /sy/dan /ff/. Konsonan 

ini merupakan serapan dari Bahasa Arab. Tidak terjadi penyesuaian pelafalan ke dalam bahasa Sasak. 

2.Panjang nama 

Bila dibandingkan dari ketiga generasi maka terlihat perubahan tentang jumlah kata. Pada tataran 

papuq dan amaq umumnya hanya berupa satu atau dua kata, sedangkan pada tataran anak sedikitnya 

dua kata hingga lima kata. Terlihat kecenderungan semakin muda maka semakin panjang namanya.  

3.Leksikon 

Leksikon yang digunakan berasal dari bahasa Arab, Bahasa Indonesia, dan bahasa Sansekerta. 

Serapan dari bahasa Arab mendominasi dalam penamaan. Serapan ini banyak ditemukan pada tataran 

amaq, kemudian bergeser pada tataran diriq meskipun terjadi percampuran dengan leksikon bahasa 

lain. Hal ini dapat dipahami karena mayoritas suku Sasak beragama Islam. Kehidupan masyarkat suku 

Sasak tidak dapat dipisahkan dari kultur Islam. Nama-nama yang dipilih dan berasal dari leksikon 

bahasa Arab memiliki arti yang bagus.  
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Serapan leksikon dari Bahasa Indonesia mejadi urutan kedua dari jumlah serapan setelah 

bahasa Arab. Leksion Putra atau putri menunjukkan penanda perbedaan  gender. Leksikon Librarian 

mengacu pada Zodik seadangkan Julian, Febrian, Novita mengacu pada bulan kelahiran. Leksikon 

eka, dwi berasala dari bahasa Sansekerta yang menunjukkan urutan anak dalam keluarga. Eka 

umumnya digunakan untuk anak pertama dan dwi sebagai anak kedua.  

 

KESIMPULAN 

Dinamika masyarakat berjalan seiring dengan pergeseran bahasa. Pergeseran pertama yang terjadi 

adalah nama kuno tidak muncul lagi. digantikan oleh nama nama lain yang dianggap lebih mengikuti 

selera pasar. Pemberian nama diri tidak terlepas dari tren yang sedang berlaku. Artinya nama 

diasumsikan sebagai nama kuno dan modern. Nama dari generasi papuq yang dianggap nama asli 

sudah dianggap kuno. Hal lain adalah adanya kebanggan terhadap nama nama baru yaang dianggap 

lebih bergengsi. Faktor psikologi lebih berperan.   

Pergeseran kedua berkaitan dengan pemilihan nama. Nama yang dipilih berasal dari bahasa 

lain. Bahasa lain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahasa Arab, Bahasa Inggris dan dari 

bahasa daerah lain. Akses informasi yang tidak terbendung menjadi akibat utama perubahan ini. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa akses informasi semakin mudah didapatkan, Media informasi berupa media 

cetak dan media elektronik sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. 

Kemudahan akses ini akan memperkaya informasi tentang banyak hal. Kita dapat mengetahui budaya 

lain dengan mudah. 

Pada sisi lain pemilihan nama dari bahasa lain memungkinkan adanya penyerapan konsonan 

dari bahasa lain yang tidak terdapat pada konsonan dan gugus konsonan bahasa Sasak, konsonan 

tersebut adalah /z/ , /f/ .dan /sy/, /ff/. 

Pergeseran terakhir yang terjadi adalah jumlah kata pada penamaan diri semakin banyak, 

umumya dua kata atau lebih. Kecenderungan yang terjadi adalah pada tataran papuq hanya terdiri dari 

satu kata, pada tataran amaq, masih terdiri dari satu kata atau dua kata, sedang pada tataran diriq tidak 

lagi ditemui nama yang terdiri dari satu kata.    
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ABSTRAK 

Era digital memungkinkan sistem informasi dan komunikasi berkembang dengan cepat. Situasi ini 

ikut melibatkan bahasa sebagai media penyampaian gagasan, dikemas dalam berbagai ragam untuk 

menarik perhatian. Salah satu contoh ialah penggunaan ragam bahasa tulis yang terdapat pada meme 

yang beredar luas melalui jaringan nirkabel khususnya media sosial semacam Facebook, Instagram, 

Path, Twitter, dan lain-lain. Secara fisik, meme dapat diartikan sebagai salah satu sarana penyampaian 

pesan melalui bahasa tulis yang biasanya dikombinasikan dengan sebuah latar belakang gambar yang 

tidak memiliki hubungan secara langsung, namun memiliki kesamaan sifat. Latar belakang gambar 

biasanya dapat menjadi penghubung makna antara kooteks dan konteks ekstralingual - yang tidak 

jarang bersifat humoris. Meme dalam bahasa Melayu Manado jumlahnya sangat banyak, sehingga 

tidak menutup kemungkinan meme-meme tersebut membentuk sebuah pola, baik secara lingual 

maupun ekstralingual. Berdasarkan asumsi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah meme 

dalam bahasa Melayu Manado. Adapun data yang dianalisis dalam makalah ini ialah meme-meme 

bahasa Melayu Manado yang beredar di berbagai macam media sosial. Data yang dikumpulkan 

kemudian akan diklasifikasi dan dianalisis untuk mengungkap implikatur percakapan yang terdapat 

pada meme-meme tersebut. Untuk maksud tersebut, penulis mendekati permasalahan dengan 

menggunakan kerangka teori prinsip kerja sama; yang terbagi atas maksim kuantitas, maksim 

kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Keempat maksim dalam prinsip kerja sama tersebut 

dipersyaratkan dalam sebuah percakapan. Namun demikian, demi maksud atau tujuan tertentu, 

maksim-maksim tersebut rawan pelanggaran khususnya jika tuturan yang disampaikan berbentuk 

tuturan tidak langsung; yang mengakibatkan munculnya implikatur dalam percakapan. Makalah ini 

membahas mengenai implikatur-implikatur tersebut berdasarkan pelanggaran prinsip kerja sama. 

Kata Kunci: Meme, bahasa Melayu Manado, implikatur, tindak tutur  

 

PENDAHULUAN 
Meme merupakan cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya atau gambar-gambar 

buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan 

melucu dan menghibur (KBBI Daring Kemdikbud, 2018). Pada zaman teknologi informasi yang 

sedang berkembang pesat seperti saat ini, fenomena penggunaan, pemanfaatan, dan penyebaran meme 

untuk berbagai keperluan dimanifestasikan secara massive. Meme digunakan oleh para netizen untuk 

mengekspresikan diri, menyatakan pendapat, dan bahkan digunakan secara serius sebagai instrumen 

untuk menggiring opini publik agar sependapat dan se-ide dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

di dalamnya. Penggunaan meme mem-viral melalui berbagai aplikasi microblogging platformorms 

sejenis Twitter, Path, Facebook, Tumblr, dan lain-lain. Melalui media-media sosial tersebut, meme 

berseliweran di dunia maya serta bebas untuk dikomentari, diunduh, dan diunggah kembali. 

Fenomena meme menjalar luas di seluk beluk Nusantara, tidak terkecuali netizen Manado 

dengan Meme Bahasa Melayu Manado-nya (selanjutnya disingkat MBMM). Selayaknya meme pada 

umumnya, MBMM juga sangat digemari warga masyarakat Manado yang rajin menyambangi dunia 

maya. Dalam pemanfaatan MBMM, si pencipta atau penyebar acap kali melakukan permainan bahasa 

dengan motif-motif tertentu, seperti melucu, menghibur, menggiring opini, atau sekadar 

mengekspresikan diri. Melalui permainan bahasa tersebut, sering ditemukan bergagai tindak tutur 

yang tidak memperlihatkan prinsip kerja sama dalam komunikasi. Akibatnya, terjadilah proses 

interpretasi yang melahirkan berbagai implikatur-implikatur percakapan. Makalah ini akan 

memperlihatkan secara singkat mengenai implikatur percakapan yang terdapat dalam MBMM. 

 

mailto:stefaniehumena@gmail.com
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METODOLOGI 

Implikatur merupakan makna tambahan yang didapat melalui proses interpretasi berdasarkan 

pernyataan atau pertanyaan yang dilemparkan penutur dengan memerhatikan konteks percakapan 

yang telah diketahui sebelumnya (band. Yule, 2006: 61-62). Untuk memahami sebuah implikatur, 

pendengar diharuskan memiliki kemampuan menyignifikasikan inferensi-inferensi yang ada (konteks, 

unsur ekstralingual) agar dapat memahami informasi-informasi tambahan yang tidak muncul melalui 

kooteks atau unsur internal bahasa. 

Prinsip kerja sama dalam komunikasi dibutuhkan agar masing-masing peserta tutur dapat 

memahami dengan mudah informasi-informasi yang disampaikan. Prinsip kerja sama dapat dibedakan 

menjadi empat jenis, yakni maksin kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. 

Maksim kuantitas menghedaki setiap peserta tutur agar memberikan informasi yang secukupnya atau 

sebanyak yang diminta; maksim kualitas mengharuskan peserta tutur berkontribusi berdasarkan bukti 

atau fakta yang sahih; maksim relevansi merekomendasikan agar peserta tutur dapat memberikan 

informasi yang saling bergayut antara satu dengan yang lainnya; maksim cara menyaratkan agar 

peserta tutur dapat menyumbang informasi secara langsung, jelas, tidak ambigu dengan eksekusi 

penyampaian yang runtut. Dalam tuturan tidak langsung, seorang penutur dapat (dengan sengaja atau 

tidak) menimbulkan implikatur karena terjadi pengabaian atau pelanggaran atas maksim-maksim 

tersebut.   

Data dalam makalah ini dikumpulkan dengan metode simak, yaitu dengan menyimak 

penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015:203) dalam MBMM. Data selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui pelanggaran maksim yang terjadi dalam percakapan pada MBMM. Degan pengetahuan 

tersebut penulis dapat menjabarkan implikatur yang terdapat dalam MBMM. 

 

ANALISA 

Memerhatikan meme (1), (2), dan (3) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa percakapan dalam 

meme-meme tersebut mengalami pelanggaran prinsip kerja sama maksim relevansi. Meme (1) 

terdapat tebuah teks dari seorang dosen pembimbing skripsi yang bertanya so sampe di mana ngana 

pe skripsi? 'sudah sampai di mana skripsi anda?' Namum begitu, pertanyaan serius yang sedemikian 

rupa ditanggapi dengan pernyataan yang tidak bergayut atau tidak relevan. So sampe lupa Mner 

'sudah sampai lupa Mner' merupakan jawaban yang mengindikasikan ketidaktauan, kemalasan, dan 

sejenisnya. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa implikatur yang terdapat dalam percakapan 

tersebut ialah si mahasiswa (mungkin saja) tidak dapat menjawab pertanyaan sang dosen karena 

tidak/belum tahu cara membuat skripsinya atau belum ada progres yang signifikan dalam penulisan 

skripsi mahasiswa tersebut. 

                     (1)       (2)           (3) 

Hal serupa terlihat pula pada meme (2) atas jawaban murid yang menyampaikan pada gurunya bahwa 

orang ketiga dalam bahasa Jepang itu adalah tukang batikung (istilah bagi orang perebut suami/isteri 

atau pacar orang lain). Meskipun jawaban tidak relevan namun bentuk tukang batikung dalam kasus 

ini merupakan repetisi orang katiga 'orang ketiga' dalam arti konotatif. Demikian juga yang terlihat 

pada meme (3) yang memperlihatkan kemahiran si anak dalam permainan bahasa. Ia menjawab 
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pertanyaan mamanya dengan bentuk yang sama sebagaimana pernyataan ibunya terhadap 

ketidaktahuan anak tersebut mengenai Kartini. 

Pelanggaran prinsip kerja sama maksim relevansi masih terlihat pada meme (4) dan (5). Meme-

meme tersebut dapat disimpulkan memiliki kasus serta unsur ekstralingual yang persis; yang berbeda 

hanyalah objek percakapan dari penjual dan pembeli sebagai peserta tutur (karenanya pembahasan 

mengenai meme ((5)) ditiadakan). Meme (4) memperlihatkan pelanggaran maksim relevansi karena si 

SPG tidak memeberikan informasi yang benar yang diminta oleh Udin. Diasumsikan bahwa terdapat 

inferensi dari pihak SPG yang mungkin saja mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan Udin yang 

terlalu banyak namun pada akhirnya diketahui bahwa Udin tidak memiliki uang yang cukup untuk 

membeli tablet setelah Ia bertanya pada SPG Ada ndae tablet2 yang murah? 'Ada tidak tablet-tablet 

yang murah', sehingga muncullah jawaban Ada, Bodrex ... Rp 2.000,-. 

                       (4)                    (5)          (6)   

 

Berbeda dengan meme sebelumnya, meme (6) menghasilkan sebuah implikatur karena terjadi 

pelanggaran pada maksim kualitas. Alo dengan inisitifnya sendiri menyumbangkan informasi yang 

tidak benar kepada Keke; dengan mengatakan bahwa ada toko baru yang menjual baju-baju dengan 

murah. Keke yang semula ragu (terlihat pada teks percakapan yang bertanya masa leh ngke?). Namun 

akhirnya terpedaya karena frasa pertanyaan yang menunjukkan keraguan tersebut langsung diikuti 

dengan pertanyaan untuk mengetahui nama toko yang menjual baju murah tersebut. Pertanyaan 

tersebut langsung ditimpali oleh Alo yang mengatakan bahwa toko tersebut bernama Londri yang 

notabene adalah binatu. Tentunya implikatur yang dapat dihitung di sini bisa saja karena Alo ingin 

mengerjai Keke, bercanda dengan Keke dan seterusnya. 

Kalau meme-meme sebelumnya menghadirkan penutur dan pendengar sebagai peserta tutur, 

meme (7), (8), dan (9) ini memperlihatkan percakapan yang dilontarkan oleh penutur namun dijawab 

sendiri oleh penutur. Meski begitu tetap terlihat pelanggaran maksim di dalamnya. 

                        (7)       (8)        (9) 

Meme (7) menanyakan Kenapa malam itu gelap? yang selanjutnya ditimpali dengan 

pernyataan dengan pelanggaran prinsip kerja sama maksim relevansi yang bermakna gombal Karna 

kalo dia terang itu tape cinta for ngana 'Karena jika malam itu terang itu adalah cintaku untukmu'. 

Pernyataan tersebut mengimplikasikan bahwa si penutur beranggaban bahwa dia memiliki cinta yang 

besar karena dapat membuat malam menjadi terang. Meme (8) meperlihatkan pelanggaran pada 

maksim cara. Pernyataan Kalo ngana tanya kita suka kukis keju 'Jikalau anda bertanya apakah saya 
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suka kue keju' memresuposisikan bahwa konteks waktu saat itu sedang dalam suasana Natal, sehingga 

"donat" yang dimasud dalam pernyataan kita bilang donat jo! 'Saya bilang donat saja' bukanlah 

"donat" dalam arti denotatif melainkan "donat" sebagai akronim atau singkatan dari doi 'uang' dan 

natal 'natal'. 

Isu gender hadir dalam meme (9) yang mempertanyakan kenapa power rangers terdapat laki-

laki dan perempuan. Kaum feminis mungkin akan dengan cepat mejawab bahwa itu merupakan bukti 

emansipasi, kesetaraan gender, fakta yang menunjukkan bawa perempuan juga mampu melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang keras sebagaimana yang diidentikan kepada pria. Namun ternyata, jawaban 

dari pernyataan itu diplesetkan karena tidak hanya pria saja yang dapat berubah secara tiba-tiba tetapi 

juga perempuan. 

 

KESIMPULAN  

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa implikatur pada MBMM terjadi karena terdapat pelanggaran 

maksim khususnya maksim relevansi, kualitas, dan cara. Dengan data yang terbatas maksim kuantitas 

belum (bukan tidak) ditemukan pada MBMM. Sementara dari segi peserta percakapan, MBMM 

terbagi menjadi meme melibatkan penutur dan pendengar, dan meme monolog. 
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Abstrak 

Bagi masyarakat perantauan etnis Jawa diluar Pulau Jawa beberapa adat dan budaya masih dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan salah satunya yang masih dipegang oleh mereka adalah 

makna simbolis pernikahan menurut tradisi Jawa walaupun sudah ada impropisasi dengan adat dan 

budaya dimana mereka bertempat tinggal. Diskripsi makalah ini adalah menguraikan tentang makna 

simbiolis pernikahan adat Jawa yang masih dipakai masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Hamparan 

Perak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, biasanya mereka lebih dikenal dengan Jawa Deli. 

Namun dalam makalah ini tidak hanya menguraikan makna simbolis pernikahan adat Jawa di 

masyarakat Jawa Hamparan Perak saja tetapi lebih melihat kepada,  makna simbolis pernikahan adat 

Jawa yang dilaksanakan mereka  adalah merupakan representasi identitas yang dibentuk sebagai suatu 

proses kesejarahan yang disesuaikan dengan dunia sosiokultural mereka. Implementasi makna 

simbolis pernikahan adat Jawa oleh masyarakat Jawa Deli ini dilihat dalam perspektif Bergerian 

dimana identitas Jawa Deli mengalami proses konstruksi yang terus menerus diubah dan dibentuk 

secara sosial dan kultural. Identitas Jawa Deli sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi 

yang terus berubah ketika di Deli. Identitas Jawa Deli yang dikonstruksi bersifat situasional sebagai 

hasil dari proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.  

Kata Kunci: Implementasi, makna simbolis pernikahan, Jawa Deli 

 

PENDAHULUAN 

Berbicara tentang Jawa Deli tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Jawa yang bermigrasi ke 

Sumatera Timur dalam rangka pengerahan tenaga kerja di perkebunan sejak akhir abad ke-19. 

Sekalipun jumlah orang jawa di Sumatera Utara sangat banyak dan sejarah migrasi mereka sangat 

panjang, tapi varian kebudayaan orang Jawa di kawasan ini belum banyak diteliti. Meskipun dalam 

perkembangannya orang Jawa yang datang ke Deli tidak terbatas pada tenaga kerja sebagai buruh 

(kuli) karena perkembangan perkebunan dan kawasan perkotaan di Sumatera Timur didatangkan juga 

orang-orang Jawa yang bekerja di sektor kepegawaian, guru, dokter, dan lain-lain terutama sejak awal 

abad ke 20 (Said, 1976).  

Pergeseran dan mobilitas orang Jawa Deli yang semula berada di barak-barak perkebunan 

yang terisolir ke perkampungan mengakibatkan terjadinya proses konstruksi identitas sebagai suatu 

perwujudan identitas Orang Jawa Deli. Ada dua proses yang terjadi, pertama bahwa pada saat mereka 

hidup terisolir di barak-barak perkebunan mereka beradaptasi dan menyesuaikan praktik kehidupan 

secara umum sebagaimana yang terjadi di lingkungan perkebunan. Hal ini mengakibatkan orang-

orang Jawa mengalami diskontinuitas dengan tanah leluhurnya. Proses ini berlangsung lama yang 

berdampak pada suatu pembentukan norma dan nilai budaya Jawa yang tidak lagi diterapkan dalam 

konteks interaksi sosial. Kedua, ketika mereka keluar dari barak-barak perkebunan dan hidup di 

pinggiran-pinggiran kota, mereka berinteraksi dengan berbegai etnis, termasuk orang Jawa dari 

kelompok pendatang baru dari golongan priayi yang sengaja didatangkan sebagai pekerja profesional. 

Pada tahap ini kebudayaan berfungsi sebagai “imagined values” yang berfungsi dalam fikiran mereka 

tentang kebudayaan asalnya. Perkembangan dan pertumbuhan orang Jawa di Sumatera Utara saat ini 

telah mencapai sekitar 33.40% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Pertumbuhan tersebut 

disebabkan oleh keturunan bekas kuli kontrak asal Jawa dan juga karena perpindahan atau migrasi 

yang terus menerus berlangsung hingga saat ini. Sehingga di Sumatera Utara terbentuk asosiasi orang 

Jawa Deli dengan nama PUJAKESUMA atau Putra Jawa Kelahiran Sumatera. Pada konteks ruang 

yang baru orang-orang Jawa di Deli memiliki suatu identitas baru yang tanpa sadar muncul sebagai 
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akibat dari sejarah dan kehidupan sosial di perkebunan. Cairnya stratifikasi atau kelas sosial orang 

Jawa di Deli menunjukkan bagaimana proses dekonstruksi budaya terjadi. 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang paling 

memadai untuk menangkap fenomena sosial-budaya karena: pertama, lebih memungkinkan 

memberikan gambaran yang lebih mendalam atas fenomena kemanuasiaan yang diteliti. Kedua, 

memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman 

yang holistik. Ketiga, memahami makna (meaning) atau verstehen, dan keempat, memandang hasil 

penelitian sebagai spekulatif (Isfironi, 2011:214). Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat 

memahami makna sebagaimana pandangan masyarakat itu sendiri (native point of view) sehingga 

dapat menghasilkan deskripsi tentang proses sosial yang berkenaan dengan pemahaman orang Jawa 

Deli dalam mengkonstruksi identitasnya melalui upacara perkawinan.  

ANALISA 

1  Masyarakat Jawa Deli di Kecamatan Hamparan Perak. 

Dalam pembahasan ini, yang menjadi objek penelitian untuk melihat ekspresi budaya pada 

masyarakat yang secara sosial memiliki karakteristik berbeda karena homogenitas penduduknya 

adalah Desa Klambir Lima Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang merupakan salah 

satu desa prototipe perkebunan warisan kolonial. Desa ini berada di perlintasan jalur utama yang 

menghubungkan wilayah Medan Sunggal dan Belawan yang merupakan kota pelabuhan (dibangun 

sekitar tahun 1890) yang merupakan pintu masuk sejarah kedatangan para planters dan buruh-buruh 

perkebunan Jawa, Cina, India dalam rangka pembukaan perkebunan di Deli.  

 

2  Proses Implementasi Makna Simbolik Masyarakat Jawa Deli terhadap Pernikahan 

Upacara pernikahan merupakan kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan seluruh keluarga dalam 

proses pelaksanaannya. Pelaksanaan upacara pernikahan yang diselenggarakan oleh salah satu 

anggota masyarakat dari suatu kebudayaan tertentu merepresentasikan identitas kolektif suatu 

kelompok masyarakat. Upacara pernikahan merupakan ajang interaksi sosial sebagai manifestasi dari 

pemahaman tentang wujud identitas etnis. Beberapa simbolis adat pernikahan jawa yang asli seperti: 

a) Siraman yang bermakna membersihkan diri menjelang acara pernikahan. b) Midodareni yaitu 

silturahim kedua keluarga. c) Injak telur yang berarti harapan dan kesetiaan. d) Sikepan sindur yang 

bermakna tali kasih erat tak terpisahkan. e) Pangkuan yaitu berkasih dengan adil. f) Kacar kucur yaitu 

lambing dari kesejahteraan rumah tangga. g) Dulang-dulangan yang berarti saling menolong dan 

rukun. h) Sungkeman yaitu bakti kepada orangtua. i) janur kuning yaitu harapan mendapat cahaya 

yang baik. j) kembar mayang bermakna harapan rumah tangga yang baik, dan ada beberapa acara adat 

Jawa asli yang ada di Pulau Jawa tapi tidak dilaksanakan di masyarakat Jawa Deli.  

3  Penyesuaian Diri Orang Jawa dengan Adat Setempat 
Orang Jawa Deli yang telah lama tinggal di Deli telah melakukan interaksi dengan kelompok etnis 

lain dan melakukan penyesuaian atas situasi sosial historis mereka. Sehingga tidak tertutup 

kemungkinan bahwa mereka juga memadukan unsur-unsur dari budaya setempat. Ini terlihat dari 

pengadopsian unsur-unsur budaya Melayu dalam upacara perkawinan orang Jawa Deli. Tetapi tidak 

semua prosesi pernikahan adat Melayu yang mereka adopsi.  Prosesi pernikahan adat Melayu selalu di 

awali dengan Berinai yaitu pemakaian daun pacar yang ditumbuk halus dan menghasilkan warna 

merah dan ditempel pada kuku mempelai dilakukan juga  pada pernikahan Jawa Deli. Namun prosesi 

“hempang pintu” pada pernikahan Melayu sebagai simbol resmi masuknya keluarga pengantin pria ke 

keluarga pengantin perempuan tidak dipakai dalam pernikahan adat Jawa Deli. Implemetasi 

pernikahan adat Jawa Deli yang menghadirkan simbol-simbol budaya Melayu lainnya adalah 

marhaban, yaitu ucapan selamat datang dengan senandung salawat kepada Rasulullah Muhammad 

SAW. Selanjutnya tepung tawar, yaitu memberikan restu dan doa kepada kedua pengantin melalui 

menyiramkan bunga setaman, beras kuning, daun sidinging-dingin kapur sirih dan air. Selanjutnya  

pernikahan Jawa Deli juga membawa Balai dinamakan juga Pulut Balai. Bagi masyarakat Melayu 

Balai ini sangat penting. Keberadaannya dalam setiap upacara adat tidak bisa ditinggalkan dan 

menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi yang menerima atau memberi balai. Beberapa unsur 
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budaya Melayu yang hadir dalam upacara perkawinan etnis Jawa Deli tidak akan pernah ditemukan 

dalam konteks perkawinan orang Jawa di Pulau Jawa.  

 

  
 

4  Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-kultural 

Identitas kebudayaan Jawa Deli dapat dilihat sebagai suatu kenyataan hidup yang dialami dan 

dipahami dalam proses interaksi sosial masyarakat. Tindakan-tindakan yang terealisasi dalam 

interaksi sosial masyarakat menunjukkan adanya suatu pengkategorian yang berbeda dengan orang 

Jawa di Pulau Jawa. Orang Jawa sendiri memandang bahwa tanah Deli amat sangat berlainan dengan 

tanah Jawa. Hal itu tidak hanya ungkapan yang ditujukan kepada suatu batas teritorial semata tapi 

juga kepada suatu batas budaya (cultural boundaries).  

Di dalam momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, realitas sosial itu seakan-akan 

berada di luar diri manusia. Pada saat yang sama ia menjadi realitas objektif. Karena berada dalam 

realitas yang objektif, seakan ia berada di dalam dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan 

realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan 

interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan dan institusionalisasi.  

 Tipifikasi yang menjadi ciri tertentu dalam mengidentifikasian diri mengakibatkan terjadinya 

pengaktegorian melalui praktek kultural sebagaimana terlihat dalam upacara perkawinan. Dalam 

beberapa praktek pesta perkawainan Jawa Deli penyelengaraan upacara perkawinan berusaha 

melaksanakan tata upacara perkawinan sesuai pakem adat Jawa. Upacara perkawinan yang 

berlangsung menggunakan adat Solo akan tetapi telah dimodifikasi sebagaimana situasi kultural di 

Deli. Meskipun penyelenggaraan upacara perkawinan ini diupayakan untuk mengikuti pakem budaya 

Jawa, akan tetapi tetap saja tidak dapat dipraktikkan secara lengkap. Dalang pengantin berusaha untuk 

memenuhi berbagai atribut adat Jawa dalam melaksanakan perkawinan seperti menyediakan “sanggan 

ayu” yaitu perlengkapan ritual yang terdiri dari pisang raja, sirih dan bunga setaman. Kemudian 

perlengkapan ritual yang disediakan yang lain adalah kain sindur yang merupakan kain khusus yang 

digunakan untuk mengantarkan (memboyong) pengantin ke pelaminan, dan bokor yaitu wadah yang 

digunakan sebagai tempat air bunga untuk mencuci kaki pengantin laki-laki pada saat prosesi injak 

telur. 

 

 

Gambar 1: Perlengkapan Prosesi Injak Telur 

 Dalam beberapa kasus yang lain, terdapat perangkat upacara dalam prosesi temu pengantin 

berbeda. Pada kasus ini dalang pengantin hanya mengarahkan pada saat prosesi temu pengantin, tidak 

ikut serta dalam penyediaan benda-benda kelengkapan upacara perkawinan. Sehingga prosesi upacara 
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perkawinan yang dilaksanakan berjalan sebagaimana adanya sesuai dengan pengetahuan yang telah 

menjadi pedoman dan dipraktekkan selama ini. Benda-benda upacara yang dihadirkan adalah gilingan 

batu, alu, sapu lidi, dan air di dalam baskom yang berisi bunga setaman. Dalam kasus yang lain, 

gilingan batu yang digunakan bisa diganti dengan piring atau bisa juga menggunakan lempengan 

kuning yang memang digunakan sebagai perlengkapan dalam prosesi injak telur.  

 

 

Gambar 2: Sanggan 

 Selain itu, dari beberapa hasil wawancara dengan para keturunan eks kuli kontrak yang telah 

menyelenggarakan upacara perkawinan dan dengan mengamati langsung dokumen-dokumen 

pendukung seperti foto-foto perkawinan, maka memperlihatkan suatu proses pengadopsian simbol 

budaya Jawa dalam pelaksanaan upacara perkawinan pada orang Jawa Deli. Hal ini dapat terlihat dari 

beberapa fase sebagaimana pasangan pengantin pada fase tahun 1980-an sudah menggunakan pakaian 

Solo Putri yang telah menunjukkan simbol-simbol kejawaan sudah semakin jelas dengan penggunaan 

pelaminan model Jepara, selain itu juga pakaian yang digunakan adalah jenis pakaian adat Solo Putri. 

Akan tetapi masih terdapat kejanggalan yaitu blankon yang digunakan oleh pengantin pria. 

Seharusnya bukan blankon yang digunakan, melainkan topi panjang yang biasanya digunakan oleh 

para raja-raja di kraton. Biasanya jika di Jawa blankon digunakan pada jenis pakaian ksatrian yaitu 

pakaian yang digunakan oleh pengantin ketika acara pokok selesai, atau dapat dikatakan pakaian 

ksatrian tersebut digunakan pada waktu santai menjelang selesainya upacara perkawinan. 

 

5  Internalisasi: Momen Identifikasi Diri  

Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali 

dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif (Berger, 1994:5). 

Selanjutnya dikatakan Berger dan Luckman (1990:187), baru setelah mencapai taraf internalisasi 

inilah individu menjadi anggota masyarakat. 

Internalisasi merupakan tindakan individu untuk melakukan identifikasi diri dalam dunia 

sosio-kulturalnya. Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam 

diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu bisa 

dipahami sebagai realitas yang berada pada diri manusia. Dengan cara itu, maka diri manusia akan 

teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Lebih jelas internalisasi juga bisa dipahami sebagai 

proses penarikan nilai-nilai objektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subjektif pada masing-

masing individu.  

Pemaknaan terhadap simbol-simbol budaya terkadang memang bisa saja berubah. Karena 

makna tidak pernah tetap; ia selalu dalam proses negosiasi dan selalu ditampilkan dalam arena (ruang) 

baru yang kemudian menunjukkan suatu kontestasi simbol-simbol budaya. Perbedaan kasus 

penyelenggaraan upacaara perkawinan memperlihatkan keberagaman atau modifikasi upacara 

perkawinan sehingga menunjukkan bagaimana identitas budaya Jawa Deli diproduksi melalui 

pemaknaan atas relasi sosial yang berlangsung di ruang kultural yang baru. Pada kasus yang lain 

ditemukan bahwa ketika konteks masyarakat tidak terikat lagi dalam suatu dominasi kultur lokal, 

dimana pemukiman lebih heterogen, masyarakatnya cenderung melakukan suatu reproduksi atas adat 

perkawinan Jawa Deli. Dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana orang Jawa Deli secara terus 

menerus merepoduksi identitas Jawa Deli melalui upacara perkawinan.  
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Jika dalam uraian sebelumnya, upacara perkawinan yang dijelaskan adalah tanpa upacara 

nemokkan yang merupakan upacara inti dalam pesta perkawinan (duwe gawe/ewuh) bagi orang Jawa. 

Maka pada uraian berikut akan dijelaskan bagaimana upaya repoduksi indentitas budaya Jawa Deli 

secara terus menerus dikonstruksikan melalui simbol-simbol budaya dalam upacara perkawinan. 

Secara keseluruhan tentu banyak perbedaan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tanpa 

upacara nemokkan dengan upacara perkawinan dengan upacara nemokkan.Rangkaian prosesi upacara 

yang tertata dan penuh dengan unsur-unsur perlengkapan upacara harus disiapkan dengan matang. 

Upacara nemokkan dalam adat Jawa merupakan upacara inti dalam upacara perkawinan. Upacara 

nemokkan merupakan suatu ajang pemberitahuan atau men-declare kepada khalayak bahwa keduanya 

telah menjadi pasangan suami istri. Begitu pentingnya upacara perkawinan sebagai sebuah ruang 

untuk bernegosiasi melalui simbol-simbol budaya menjadi sarana bagi pengkontestasian simbol. Oleh 

karena inilah arena dalam ajang men-declare secara terbuka maka penting untuk secara terus 

menunjukkan eksistensi budaya melalui upacara perkawinan.  

 

KESIMPULAN 

Identitas seseorang seringkali merujuk pada kelompok tertentu dalam masyarakat, yang mempunyai 

karakteristik sama, sebagai faktor yang membedakannya dengan kelompok lain. Seseorang biasanya 

mempunyai identitas kolektif, misalnya: orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Batak dan 

sebagainya sebutan yang menunjukkan identitas budaya atau orang Islam, orang Kristen yang 

menunjukkan identitas agama dan seterusnya. Identitas yang demikian menunjukkan suatu yang 

bersifat given dan terorientasi pada suatu wilayah fisik/geografis. Namun pada kenyataannya 

teradapat suatu varian kebudayaan ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan perpindahan 

ke wilayah lain. Ini memberikan gambaran bahwa ketika suatu kelompok etnis telah berada dalam 

suatu konteks ruang sosial yang baru, maka makna kebudayaan bukan lagi menjadi monopoli suatu 

pusat orientasi nilai karena delegitimasi dari pusat lama di satu sisi dan munculnya pusat-pusat 

orientasi baru yang siap untuk membangun pengaruh dan merekonstruksi nilai-nilai lama untuk 

konteks ruang dan sejarah yang baru (Ewen dalam Abdullah, 2006:17).  

Hasil dari proses penyesuaian terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial yang mereka 

jalankan di Deli mengakibatkan mereka tidak dapat bersikap yang secara tradisional diterapkan di 

Jawa. Dan untuk sebagian tidak dapat dipraktikkan terhadap hubungan-hubungan rasial dan 

perburuhan di Deli. Bagi Berger, kenyataan sosial sehari-hari merupakan konstruksi sosial buatan 

masyarakat. Sehingga beragam simbol yang menunjukkan ketiadaan pakem dalam menggunakan 

simbol-simbol budaya Jawa pada adat perkawinan Jawa memperlihatkan hubungan historis perjalanan 

orang Jawa di Deli. Kondisi sosiohistoris yang mencerminkan perjalanan sejarah, dari masa silam ke 

masa kini ditata dan diterima untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan memberikan 

makna pada pengalaman upacara perkawinan orang Jawa Deli. 

Hal menunjukkan bahwa dunia manusia merupakan ruang terbuka, setiap manusia dengan 

dalam berinteraksi akan membuat dan menggunakan simbol. Hal ini oleh Berger disebut dengan 

eksternalisasi. Pada saat tereksternalisasi, simbol-simbol menjadi terobjektivikasi dimana simbol itu 

kemudian menjadi perantara manusia untuk berinteraksi, simbol mempunyai keberadaannya dan suatu 

makna penting yang kemudian menjadi independen dari pencipta atau budaya aslinya. 
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ABSTRAK 

Cara penutur bahasa berinteraksi secara verbal dan non-verbal dalam masyarakat bervariasi. Penutur 

dapat berinteraksi dengan menyapa nama mitra bicaranya secara langsung dengan menyebut nama 

diri mitra bicara atau dengan menyapa mitra bicaranya secara tidak langsung, dengan menggunakan 

istilah kekerabatan. Demikian juga dengan berinteraksi non-verbal. Dalam masyarakat tertentu  

seseorang boleh akrab dengan siapa saja tanpa melihat bagaimana hubungan kekerabatan di antara 

keduanya. Kajian ini mencoba menelaah bagaimana masyarakat Mandailing berinteraksi secara verbal 

maupun non-verbal dilihat dari segi kesantunan dan ketidaksantunan. Data penelitian ini dikumpulkan 

melalui wawancara dengan sejumlah informan dan dengan mengobservasi bagaimana masyarakat 

Mandailing berinteraksi seperti dalam upacara-upacara tradisional maupun dengan menelaah literatur-

literatur tentang budaya Mandailing. Ditemukan bahwa dalam berinteraksi verbal antara seorang 

penutur dengan mitra bicara penyebutan nama diri secara langsung dipandang tidak santun. 

Pemakaian istilah kekerabatan seperti tulang, nantulang, uda, inanguda dll menunjukkan kesantunan. 

Namun dalam berinteraksi antara dua orang yang berasal dari marga yang sama dan  berusia sama 

penggunaan istilah kekerabatan boleh diabaikan. Pemakaian pronomina persona kedua jamak hamu 

‘kamu’ untuk menyapa mitra bicara juga menunjukkan kesantunan dan pemakaian pronomina persona 

ketiga jamak halai ‘mereka’ juga dipandang santun bila mengacu kepada seseorang yang berstatus 

mora. Pemakaian pronomina persona pertama tunggal ho ‘kau’ dipandang terlalu langsung dan 

dipandang tidak santun. Pronomina posesif pertama jamak –ta (dari hita) juga digunakan untuk 

menunjukkan kesantunan misalnya bagasta ‘rumah kita, amanta ‘ayah kita’ bukan bagasku 

‘rumahku’, bukan amangku ‘ayahku’. Dalam interaksi non-verbal pengaturan ruang atau jarak 

menunjukkan kesantunan. Seorang anak boru dipandang tidak santun bila terlalu dekat dengan  mora 

–nya (mertua atau ipar). Dalam upacara formal seperti upacara adat kahanggi, mora dan anak boru 

tidak boleh berbaur secara fisik karena dipandang tidak santun bahkan melanggar etika. Dapat 

disimpulkan bahwa kesantunan dalam berinteraksi verbal dalam masyarakat Mandailing berkaitan 

dengan pemakaian istilah kekerabatan dan pemakaian pronomina, dan dalam interaksi non-verbal 

kesantunan berkaitan dengan ruang/jarak antara penutur dengan mitra bicara. 

Kata Kunci: interaksi verbal dan non-verbal, kesantunan, kahanggi, mora, anak boru 

 

1. Pendahuluan  

Cara berinteraksi baik secara verbal maupun non-verbal dapat berbeda dari satu masyarakat ke 

masyarakat lain. Karena budaya dua masyarakat tidak sama (meskipun ada juga persamaan) cara 

berinteraksi yang dianggap santun atau sopan dalam suatu masyarakat mungkin dipandang tidak 

santun bahkan dapat menyinggung perasaan dalam masyarakat lain. Dalam masyarakat Inggris, 

misalnya menyapa seorang laki-laki dengan gelar Mr diikuti oleh nama diri (bukan nama keluarga 

atau surname) misalnya Mr John (John adalah nama diri dan Smith adalah nama keluarga) dapat 

membuat yang disapa tersinggung karena gelar seperti Mr, Mrs, tidak lazim dipadankan dengan nama 

diri tetapi dengan nama keluarga seperti Mr Smith, Mrs Spencer. Dalam masyarakat Indonesia 

(masyarakat berbagai kelompok etnis) secara umum menyapa seseorang dengan diikuti oleh nama diri 

atau nama pertama seperti Ba(pak) Akbar (bukan Pak Tanjung) merupakan hal yang lazim dan 

dipandang sopan. 

 Dalam interaksi non-verbal, misalnya dalam masyarakat Jawa seorang junior ketika 

bersalamaan dengan seorang senior sebaiknya dia menundukkan kepala dan bahu sedikit. Cara seperti 

ini dipandang sopan atau santun dalam masyarakat tsb. Bagi masyarakat Jepang sapaan secara non-

verbal bukan dengan saling menjabat tangan tetapi dengan saling membungkukkan badan. Dalam 

masyarakat Maori sapaan dilakukan dengan saling menempel hidung, dalam masyarakat Tibet sapaan 

dilakukan dengan saling menjulurkan lidah bahkan dalam masyarakat Moasai di Afrika sapa-menyapa 

dilakukan dengan saling meludah (https://inspiratorFreak.com//cara-unik-memberi-salam-di-berbagai-

https://inspirator/
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negara/. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi bila tegur sapa diubah dari berjabatan tangan 

dengan saling meludah dalam “masyarakat Indonesia”. 

 Kajian ini mencoba menelaah bagaimana masyarakat Mandailing, sebuah masyarakat yang 

mendiami sebahagian wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara berinteraksi secara 

verbal maupun non-verbal. 

2.  Metodologi 

Data penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber: dari lapangan melalui sejumlah informan dan 

dengan mengobservasi upacara-upacara tradisional dan dari sumber-sumber tercetak seperti 

buku,majalah, artikel-artikel koran  yang telah menerbitkan sejumlah tradisi Mandailing seperti tradisi 

perkawinan, tradisi mangupa, tradisi kelahiran bayi dan tentang partuturon (pemakaian istilah 

kekerabatan dalam berinteraksi) dalam masyarakat Mandailing. 

 Data lapangan dikumpulkan dengan melakukan wawancara bebas dengan informan dan juga 

melalui observasi upacara-upacara tradisional. Data yang berasal dari bahan-bahan tercetak diolah 

dengan melakukan analisis makna (content analysis) sapaan-sapan yang digunakan dalam tradisi 

perkawinan dan partuturon. Dengan menganalisis dan membandingkan semua sapaan yang dipandang 

sopan dan tidak sopan akan diiketahui pola-pola dan aturan –aturan berinteraksi yang santun dan tidak 

santun dalam masyarakat Mandailing. 

3.   Dalihan na Tolu sebagai Sistem Hubungan Sosial dan sebagai Dasar  

Pengaturan Interaksi Sosial 

Dalihan na Tolu secara harafiah bermakna tungku (dalihan) yang terbuat dari tiga (tolu) batu. 

Metafora ini secara kognitif bermakna eksistensi sebuah masyarakat yang terbentuk dari tiga unsur 

yaitu kahanggi (kelompok orang yang berasal dari marga yang sama), mora (kelompok orang yang 

memberi isteri kepada kahanggi) dan anak boru (kelompok orang yang menerima isteri dari 

kahanggi). Hubungan segi tiga ini dapat ditunjukkan dengan diagram di bawah ini. 

  

 

 

 

 

Diagram 1. Hubungan Segi Tiga  Dalihan na Tolu 

A memperoleh isteri dari B dan oleh karena itu B menjadi mora A dan A menjadi anak boru B. C 

mengambil isteri dari A maka A menjadi mora C dan C menjadi anak boru A. Sementara hubungan C 

dengan B adalah B menjadi mora dari mora C. 

Hubungan segi tiga yang berasal dari perkawinan ini menciptakan status, peran dan fungsi 

masing-masing kelompok dalam masyarakat dan menentukan pola hubungan antara satu individu 

dengan individu lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain dan juga menentukan bagaimana 

pola interaksi baik verbal maupun non-verbal di antara mereka. 

 Bagi masyarakat Mandailing, sama halnya dengan kelompok-kelompok etnis lainnya (Toba, 

Angkola/Mandailing, Simalungun, Pakpak/Dairi dan Karo) marga atau asal-usul biologis kelompok 

manusia merupakan hal yang sangat penting sebagai identitas diri (personal identity) dan menentukan 

bagaimana dua individu atau dua kelompok berhubungan dan berinteraksi yang memiliki marga yang 

sama atau berbeda. 

 Pemahaman akan marga kita dan marga orang lain merupakan rambu-rambu apa yang 

boleh/baik dan tidak boleh/tidak baik diucapkan maupun dilakukan. 

Ketiga pihak dalam Dalihan naTolu (kahanggi, mora dan anak boru) masing-masing 

memiliki status yang berbeda. Pola hubungan antara satu pihak dengan pihak lain didasarkan pada 

prinsip: 
rosu markahanggi 

sangap marmora  

laok maranak boru (Nasution, 2005:97; Ritonga, 1997:7). 

Rosu markahanggi berarti ‘akrablah bersaudara’ (berabang-beradik), sangap marmora berarti 

‘hormatlah kepada mora’ (pihak pemberi isteri)’ dan laok maranak boru berarti ‘sayanglah kepada 

anak boru’ (pihak pengambil isteri). 

A   B 

 

  C 
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 Berdasarkan prinsip hubungan segi tiga  inilah terbentuknya pola interaksi yang santun dalam 

masyarakat Mandailing. Kahanggi (yang dalam konteks ini berstatus anak boru)  sangat menghormati 

mora-nya sebagai pihak pemberi isteri kepadanya. Mora dipandang sebagai sumber tuah, mata ni ari 

na so gakgahon (matahari yang tidak boleh di tentang, pemberi nasihat, liang so tungkiron (liang yang 

tidak dapat diintip) banir na bolak parkolipan yang berarti sebagai tempat berlindung (Lubis, 

1997:95).    

Dalam berinteraksi verbal maupun non-verbal dengan mora-nya  seorang anak boru harus 

berbicara sopan  santun. Dalam berinteraksi verbal anak boru tidak boleh menyebut nama mora-nya 

tetapi harus menggunakan istilah kekerabatan seperti tulang, ipar, ompung dll. Anak boru tidak boleh 

bercanda dengan mora-nya.  

 Pola hubungan kahanggi (dalam konteks ini kahanggi memiliki status mora) dengan anak 

boru-nya didasarkan pada  prinsip laok maranak boru (sayang kepada anak boru). Mora harus sayang 

kepada anak boru-nya tetapi tidak harus menghormatinya seperti dia menghormati mora-nya. Mora 

dapat menyuruh anak boru untuk melakukan pekerjaan fisik maupun non-fisik namun mora tidak 

boleh berbicara dan bertindak kasar kepada anak boru-nya. Tidak seperti gaya berbicara seorang 

majikan kepada pesuruhnya  dalam konteks hubungan kerja seperti di perkantoran pada umumnya kita 

lihat. 

Hubungan antara sesama anggota kahanggi (bersaudara) didasarkan pada prinsip rosu 

markahanggi. Hubungan yang didasarkan pada keakraban ini adalah hubunganyang simetris  antara 

dua orang bersaudara, antara seorang abang dengan seorang adik atau antara dua orang yang sebaya. 

Mereka tidak harus saling menghormati seperti antara anak boru dengan mora. Mereka harus akrab, 

yang sebaya boleh saling memanggil nama diri, tidak harus dengan istilah kekerabatan. Mereka boleh 

bermain-main dan bercanda bersama. Dalam batas tertentu tidak ada hal yang tabu di antara mereka. 

Harap diingat bahwa pada prinsipnya makin akrab hubungan dua individu maka makin bebas mereka 

berinteraksi verbal maupun non-verbal (Lihat misalnya interaksi antara suami dengan isteri). 

4. Partuturon sebagai Sarana Berinteraksi secara Santun 

Partuturon merupakan etika berkomunikasi atau berinteraksi. Sikap santun bertutur berasal dari 

hubungan segi tiga (kahanggi, mora, anak boru) yang terbentuk dari hubungan perkawinan. 

Partuturon mengatur bagaimana seseorang berkomunikasi atau berinterraksi dalam masyarakat 

Mandailing (Nasution, 2005:99; Ritonga,1997:7). 

 Setiap anak yang lahir di mana pun dia berada diberi nama diri. Tidak mungkin ada seorang 

anak tanpa nama. Dalam masyarakat Mandailing, mungkin juga dalam banyak masyarakat lain 

menyebut nama diri seseorang dianggap tidak sopan. Malah menyebut nama seorang senior dianggap 

tabu. Menggunakan istilah kekerabatan (kinship term) jauh lebih santun.  

Istilah kekerabatan tentu saja ada dalam setiap masyarakat. Namun pemakaian dan 

kelengkapan istilah tsb bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dalam “masyarakat 

Indonesia” kita juga menggunakan istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, abang, adik, kakak, nenek 

dll yang berlaku secara umum dan biasanya didasarkan pada hubungan darah, keadaan usia, jabatan 

dan status sosial. 

 Istilah kekerabatan dalam masyarakat Mandailing boleh dikatakan  sangat lengkap, dengan 

pengertian setiap orang dapat disapa/dipanggil dengan istilah kekerabatan bagaimanapun jauhnya 

jarak (menurut garis keturunan) antara yang menyapa dengan yang disapa. Sebagai contoh, kakek 

ayah saya disebut amang tobang. Hubungan tsb sudah cukup jauh yakni tiga tingkat di atas saya 

seperti dapat dilihat berikut ini. 

    III. Kakek Ayah disebut amang tobang 

 

     

II. Ayah dari Ayah  saya disebut ompung 

 

     

I. Ayah saya disebut amang 

 

     

Au (saya)  

Diagram 2. Pemakaian Istilah Kekerabatan Tiga Generasi di atas  Au (saya) 
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 Dalam berinteraksi baik dalam situasi formal seperti dalam upacara adat maupun tidak formal 

seperti dalam situsi sehari-hari masyarakat Mandailing tetap menggunakan tutur (istilah kekerabatan). 

Pemakaian istilah kekerabatan menunjukkan kesantunan/kesopanan dalam berkomunikasi. Seorang 

yang pintar menggunakan istilah kekerabatan (martutur) menunjukkan sikap yang santun dan 

sebaliknya seseorang yang tidak pandai bertutur menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak santun 

dalam berinteraksi. Para orang tua sangat memerhatikan pemakaian tutur. Apabila terjadi pemakaian 

tutur yang salah misalnya orang yang disapa seharusnya uda ‘adik ayah’ (karena orang laki-laki yang 

disapa tsb masih semarga dengan yang menyapa) tetapi disapa dengan istilah tulang (seorang laki-laki 

yang semarga dengan ibu yang menyapa) dia (orang yang disapa) bisa tersinggung bahkan bisa 

marah. Dan biasanya dia akan menasihati orang yang salah menyapa tadi sembari mengorekssi 

tuturan yang salah tadi, atau mengatakan dengan sedikit emosional Sapai amangmu jolo sanga isemu 

do au (Tanyakan dulu ayahmu siapa saya). 

Sapaan tidak langsung umumnya lebih santun daripada sapaan langsung atau semakin lugas 

maksud tertentu disampaikan maka semakin tidak santun ujaran tsb (Korah, 2015; Akbar,2017 dalam 

Pranowo, 2009). Pemakaian istilah kekerabatan merupakan sapaan tidak langsung. Artinya yang 

langsung adalah menyapa dengan menyebutkan nama. Oleh karena itu sapaan dengan menggunakan 

istilah kekerabatan dalam masyarakat Mandailing dipandang santun karena tidak langsung. 

Selain pemakaian istilah kekerabatan, pemakaian pronomina persona juga merupakan 

penanda kesantunan dalam masyarakat Mandailing. Pronomina persona dalam bahasa Mandailing 

adalah seperti terlihat dalam diagram berikut ini: 

                     Pertama           Kedua               Ketiga 

Tunggal au ho ia 

Jamak hita homu halai 

Diagram 3. Pronomina Persona dalam Bahasa Mandailing 

Ketika seorang menantu laki-laki menyapa mertuanya laki-laki dia boleh menggunakan istilah 

kekerabatan tulang atau pronomina kedua jamak homu tetapi tidak boleh ho karena ho termasuk 

sapaan langsung. Dan seandainya si menantu tadi mengacu kepada seorang abang atau adik 

mertuanya yang tidak hadir di tempat itu dia akan menggunakan pronomina persona ketiga jamak 

halai bukan ia karena ia juga termasuk sapaan langsung. 

 Satu hal lagi yang menunjukkan kesantunan dalam bahasa Mandailing adalah pemakaian 

pronomina pertama jamak hita dalam konteks pemilikan. Misalnya, ketika seseorang menunjukkan 

rumah miliknya kepada orang lain (tentu saja orang yang belum pernah melihat rumah itu) dia akan 

mengatakan On ma bagasta (bagas hita) (Inilah rumah kita) bukan On ma bagasku (Inilah rumahku). 

Pemakaian hita (-ta) berlaku  untuk semua yang dimiliki (anakta ‘anak kita’, borunta ‘putri kita’,  

amanta ‘ayah kita’, ompunta ‘kakek kita” tentu saja tidak alak bagasta* (orang rumah kita*).  

 Berikut ini sebuah percakapan antara seorang menantu laki-laki dengan mertua laki-laki (anak 

boru dengan mora). 

Menantu : Manaek aha tulang sian huta? (Naik kenderaan apa tulang dari kampung?) 

Mertua  : Manaek ALS bere. (Naik ALS bere). 

Menantu : Tulang sajo do na roon. Anso inda dohot nantulang? (Tulang sendiri datang?   

   Kenapa tidak ikut nantulang?) 

Mertua : Nantulang muyu marangkat ari Sabtu potang harana painte anggi muyu dope mulak  

                             sian sikola.( Nantulang kau berangkat hari Sabtu sore karena menunggu adik kau 

                             lagi pulang dari sekolah). 

Menantu : O umak si Ucok! Baen tes di amanta (O Mamak Ucok buat teh untuk ayah kita) 

Umak Ucok  : Olo on  ma madung hubaen (Iya ini sudah siap saya buat). (di dapur)  

Dalam percakapan ini menantu menggunakan istilah kekerabatan tulang ketika menyapa mertuanya 

dan mertua juga menggunakan istilah kekerabatan bere ketika membalas sapaan menentunya.  

Selanjutnya ketika menantu mengacu kepada mertua perempuannya, dia juga menyebut nantulang 

yang juga istilah kekerabatan. Dan ketika menjawab, mertua tidak mengatakan nantulangmu tetapi 

mengubah –mu, pronomina posesif kedua tunggal menjadi pronomina kedua jamak muyu dan ketika 

mertua mengacu kepada anaknya yang masih di kampung dia tidak mengatakan anakku tetapi anggi 
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muyu (istilah kekerabatan yang bermakna adik kau). Demikian juga ketika menantu meminta isterinya 

menyediakan teh untuk mertua, dia tidak memanggil nama isterinya tetapi menyebut umak si Ucok 

(ibu Ucok). Sapaan santun seperti ini serupa dengan yang ditemukan Korah (2015) dalam bahasa 

Melayu Kupang. Seterusnya Menantu  tidak menyebut amangku,  pronomina posesif pertama tunggal 

tetapi menggunakan pronomina posesif pertama jamak –ta yang bermakna ‘ayah kita’. 

 

 5. Interaksi Non-verbal 

Prinsip hubungan rosu markahanggi, sangap marmora, dan laok maranak boru  (Lihat hal. 2)  juga 

berlaku untuk menentukan  interaksi non-verbal. Seorang anak boru dan seorang mora dipandang 

tidak sopan bila berinteraksi dekat/akrab. Misalnya dalam sebuah pertemuan (upacara adat) mora 

menempati tempat tertentu (tempat yang dipandang terhormat seperti di lantai tengah atau  lantai 

ujung  rumah jauh dari pintu masuk) tempat yang hanya mora yang dapat menempati tempat itu. 

Artinya kedua belah pihak harus “menjaga jarak”  dalam batas yang wajar. Aturan  menempati tempat 

seperti itu berlaku bagi  individu atau kelompok orang yang berstatus superior (atasan) dan 

subordinate (bawahan) (Pease, 1981: 129). Demikian juga di tempat-tempat umum, misalnya di 

kedai kopi. Apabila seorang anak boru melihat mora-nya berada di warung kopi tsb mora 

mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam warung tsb dan akan mencari kedai   kopi lain dan 

demikian sebaliknya. Prinsip “jaga jarak “ ini berlaku dalam semua tempat dan situasi kecuali dalam 

situasi yang mengharuskan keduanya tidak dapat menjaga jarak seperti dalam ruang kerja  yang 

mengharuskan  mereka berdekatan secara fisik. 

 Para anak muda pun biasanya menjaga jarak dari para orang tua dalam situasi tidak formal 

seperti di kedai kopi. Para anak muda memiliki warung kopi sendiri demikian juga para orang 

tua.Tetapi tidak ada jarak dalam situasi formal seperti di dalam masjid selagi menunaikan  ibadah 

sholat, dan pengajian.  

 Lain halnya dengan dua orang yang berkahanggi (bersaudara) mereka boleh akrab 

(seharusnya demikian) dan tidak perlu menjaga jarak secara fisik kecuali dalam hal-hal atau situasi 

yang dipandang tabu atau karena perbedaan umur yang jauh. 

 

6. Simpulan 

Kesantunan  berinteraksi verbal dalam masyarakat Mandailing direalisasikan dengan tiga cara yaitu 

(1) menyapa mitra bicara dengan menggunakan istilah kekerabatan, (2) menggunakan pronomina 

kedua jamak  homu (bukan ho) bagi orang yang dihormati seperti mora dan menggunakan pronomina 

persona ketiga jamak halai (bukan ia) bila mengacu kepada orang ketiga tunggal yang dihormati , (3) 

menggunakan pronomina posesif pertama jamak hita –ta bukan –ku untuk menunjukkan pemilikan.  

Dalam interaksi non-verbal dua orang yang berasal dari satu marga boleh berinteraksi 

intim/akrab dan boleh saling memanggil nama diri namun tetap dibatasi oleh perbedaan usia. 

Sementara interaksi antara pihak anak boru dengan mora tidak  santun /tidak lazim  intim/akrab tanpa 

memandang usia dan menyapa dengan nama diri  dipandang tidak sopan. Dalam upacara-upacara  

tradisional kahanggi, mora dan anak boru tidak berbaur tetapi menempati tempat yang sesuai dengan 

status masing-masing. 

Dalam situasi tidak formal kaum muda tidak berbaur dengan kaum tua seperti di warung 

namun dalam situasi formal seperti dalam masjid, pengajian interaksi kaum muda dan kaum tua tidak 

dibedakan.  
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Abstrak 

Dalam pendeskripsian fenomena, digunakan metode kualitatif sebagai acuan utama dalam konteks 

kasus wacana, bukan hanya beriorientasi interpretatif tetapi juga mampu membaca interogasi teks 

(textual interrogation). Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-yang menetapkan persyaratan 

bahwa suatu penelitian harus dilakukan atas dasar fakta yang ada. Data penelitian ini diperoleh dari 

para penyidik kepolisian negara Republik Indonesia resort Galang Jl. Perintis Kemerdekaan Galang, 

Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Data utamanya adalah data lisan berupa kalimat 

pertanyaan dan respon dari seorang penyidik terhadap terperiksa dalam pola operandi kasus kriminal. 

Data lisan berasal dari penyidikan kasus pencurian kelapa sawit dengan T terduga pelaku. Dalam 

peneletian ini, penulis menggunakan teori praanggapan menurut acuan Levinson (1983), dengan teori 

ini; ihwal linguistik forensik berkaitan dengan pemerian kebenaran fisik maupun materill dalam 

sebuah penyidikan, yang bertujuan untuk menghindari keberpihakan analisis dan kesalahan adaptasi 

fakta. Ini berarti bahwa tujuan akhir tidak akan berhenti menganalisis bahasa saja, tetapi lebih dari itu 

sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan sangkaan pelanggaran pasal oleh penyidik 

terhadap terperiksa. 

Kata Kunci: Praanggapan, eksistensial, Linguistik Forensik. 

 

I. PENDAHULUAN 

Peran bahasa dalam pengkajian hukum sudah menjadi hal yang sangat vital, tidak berlebihan jika 

penguasaan praanggapan dalam interviu investigatif yang ditemukan dalam penelitian ini tentunya 

dapat berkontribusi langsung terhadap penyidik. Kemampuan dan kecakapan praanggapan penyidik 

dalam setiap respon terperiksa, senantiasa diperlukan dalam memperhitungkan akan terjadinya 

persoalan-persoalan yang tidak dapat dihindari selama proses penyidikan.  

Lebih lanjut, McMenamin (2002) menyatakan bahwa ilmu pragmatik penting dalam mengkaji 

data-data forensik karena penutur dan penulis tidak selalu dapat menyesuaikan perkataan mereka 

dengan makna yang ingin mereka sampaikan atau gagal dalam menyandingkan ungkapan dengan 

makna yang dimaksudkan. Bagaimana petutur atau pembaca menginterpretasikan – terkadang 

berakibat pada terjadinya kesalahpahaman pemaknaan yang memicu konflik. Dalam hal ini analisis 

pragmatik perlu dilakukan untuk meneliti aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan 

makna yang berhubungan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. 

Penyidik berada di garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan hal ini yang 

menjadi landasan utama atau signifikansi urgensi penelitian ini dilakukan. Beberapa hasil wawancara 

dengan penyidik Polsek Galang, mereka  mengeluhkan seringnya berkas BAP yang telah diserahkan 

kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditolak (istilah P19). Lebih lanjut, penyidik menerangkan 

penolakan BAP diakibatkan penguraian alat bukti dan kronologis peristiwa yang tidak terungkap 

berkesesuaian ketetapan KUHP; dengan keterangan dari ragam pihak terperiksa, sehingga uraian yang 

termaktum dalam BAP masih harus dilengkapi.  

Dalam pendekatan praanggapan dengan prespektif linguistik forensik, ditemukan setiap 

elemen dalam bahasa tidak hanya memiliki makna tetapi juga memiliki kebenaran, baik itu positif 

maupun negatif. Perlu dicatat, pemetaaan praanggapan penyidik dalam interviu investigatif 

berdasarkan kajian linguistik forensik mampu mengungkapkan sikap positif dan sikap negatif dari 

suatu ungkapan atau pesan baik lisan maupun tulisan yang terealisasi dalam penggunaan bahasa. Ini 

berarti bahwa menganalisis bahasa diperlukan sebagai bahan pertimbangan yang vital sebelum 

memutuskan sangkaan pelanggaran pasal oleh penyidik terhadap tersangka. 
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II. LANDASAN TEORI 

A. Linguistik Forensik 

Beragam aksi kejahatan umumnya melibatkan bahasa, baik dari sisi pelaku, korban maupun saksi. 

Keadaan ini tentunya memengaruhi praktek bahasa investigasi yang dilakukan oleh penegak hukum 

mulai dari penyidik hingga proses peradilan yang melibatkan pengacara, jaksa, dan hakim. Proses 

investigasi ini memiliki pola-pola praktek bahasanya sendiri, McMenamin (2002:xii) menegaskan 

bahwa gaya bahasa (style) merupakan refleksi dari variasi-variasi kebahasaan personal, kelompok, 

dan masyarakat tertentu. McMenamin (2002:67) selanjutnya, menjelaskan definisi linguistik forensik 

Forensic linguistics is the scientific study of language as applied to forensic purposes and contexts 

sebagai studi ilmiah yang baru dalam keilmuan linguistik, lebih lebih lanjut McMenamin (2002: 67) 

menyatakan It is a very new area of linguistics vis-à-vis its 2400-year history and is a recent and 

rapidly growing area of modern applied linguistics. 

Ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: 

(1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-

anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-

bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) 

fonetik forensik dan identifikasi penutur (Coulthard dan Johnson, 2007).  

B. Praanggapan (Presuppotion) 
Praanggapan (presuposisi) berasal dari kata to pre-suppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to 

suppose beforehand (menduga sebelumnya), dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan 

sesuatu ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. 

Menurut Chaer (1995:32), praangapan adalah “pengetahuan” yang dimiliki oleh penutur dan lawan 

tutur yang melatarbelakangi suatu tindak tutur. Praanggapan (presuposisi) sudah diasosiasikan dengan 

pemakaian sejumlah besar kata, frasa, dan struktur (Yule, 2006:46). Selanjutnya Yule (2006) 

mengklasifikasikan praanggapan ke dalam 6 jenis praanggapan, yaitu: 

1. Praanggapan eksistensial (existensial presupposition) 

2. Praanggapan faktif (factive presupposition) 

3. Praanggapan leksikal (lexical presupposition) 

4. Praanggapan non-faktif (non-factive presupposition) 

5. Praanggapan struktural (structural presupposition) 

6. Praanggapan konterfaktual (counter-factual presupposition) 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif yang menetapkan persyaratan bahwa suatu penelitian 

harus dilakukan atas dasar fakta yang ada (Sudaryanto, 2015). Dalam pendeskripsian fenomena, 

digunakan metode kualitatif sebagai acuan utama dalam konteks kasus wacana, bukan hanya 

beriorientasi interpretatif tetapi juga mampu membaca interogasi teks (textual interrogation), logika, 

perilaku, dan fakta teoretis untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam rentang objektivitas yang 

memadai (lihat Miles, 2014; bd Sudaryanto, 2015).   

Data utama dalam penelitian ini adalah kalimat berupa pertanyaan dari seorang penyidik dan 

jawaban oleh terperiksa dalam pola operandi kasus kriminal. Data lisan ini diperoleh melalui 

observasi peneliti dengan sumber data ketika proses penyidikan berlangsung antara penyidik dengan 

terperiksa terduga pelaku dalam kasus pencurian kelapa sawit (dikenal dengan KPKS). Data ini  

diklasifikasikan dalam kata, frasa, kalimat yang merujuk pada operandi tindak kejahatan yang 

bergulir.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PRAANGGAPAN EKSISTENSIAL DALAM WACANA PENYIDIKAN 

Pada kasus pencurian yang merugikan pihak PTPN III diduga dilakukan oleh dua orang pelaku 

terperiksa yang bersaudara kandung; terperiksa pertama berinisial A dan kedua berinisial S. Dalam 

kasus ini terperiksa A  telah menjalani proses penyidikan, sedangkan tersangka S melarikan diri dan 

sampai penelitian ini dituliskan masih dicari keberadaannya (DPO). Pembahasan praanggapan yang 

bersumber dari interviu investigatif Penyidik (disingkat P) dan T diduga pelaku (disingkat T) dapat 

dilihat sebagai berikut.  
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P: Abang dalam keadaan sehat?    (KPKS-027) 

T: Ia, Bang      (KPKS-0258) 

Penanda praanggapan eksistensial pada data di atas, merujuk pada pernyataan Abang dalam 

keadaan sehat? Tuturan tersebut mengekspresikan bahwa (1) dalam proses pemeriksaan dan 

pengambilan BAP membutuhkan kondisi fisik yang sehat, dan (2) akan ada rentang waktu 

pemeriksaan yang cukup lama sehingga diasumsikan T dapat menyelesaikan proses pemeriksaan itu. 

Kata sehat juga dapat ditujukan pada kondisi mental yang baik, tidak gila atau terpengaruh obat-

obatan atau minuman keras (mabuk). Oleh sebab itu penyidik menanyakan pertanyaan demikian 

dengan anggapan bahwa T dalam kondisi sehat dan tidak gila. Berdasarkan jawaban yang diberikan 

oleh T “iya, Bang”, dapat disimpulkan bahwa T memahami dengan kondisi kesehatan dirinya saat itu, 

sadar tentang proses pengambilan BAP dan durasi waktu yang (mungkin) lama.   

P: Berbicara masih bisa ya?          (KPKS-033) 

T: Tapi ngomong pelan, Bang sakit ini (menunjuk hidung yang terluka)     (KPKS-034) 

 Praanggapan dari pernyataan Berbicara masih bisa ya? ditimbulkan akibat T dalam kondisi 

terluka pada bagian wajah sehingga berpengaruh pada kemampuan berbicara. Penyidik juga 

memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan BAP tidak terkendala oleh keadaan fisik T. 

Jawaban T Tapi ngomong pelan, Bang sakit ini (menunjuk hidung yang terluka) menerangkan 

keadaan fisiknya, dan juga mengharapkan rasa empati dari P terhadap kondisi sakit yang sedang 

dialami agar proses pengambilan BAP berjalan ‘tanpa adanya kekerasan’ terhadapnya.  

P: Apa yang Abang curi?     (KPKS-048) 

T: Aku ga ada ambil, Bang.    (KPKS-049) 

P: Ia..Ia.. Apa yang Abang ambil?    (KPKS-050) 

T: Sawit, Bang.       (KPKS-051) 

Praanggapan dari pernyataan di atas dapat terlihat jelas kekuatan penguasaan makna kata 

‘curi’ dan ‘ambil’. P mengikuti pola kemaknaan yang dipahami oleh T, sehingga T terpancing 

mengutarakan apa yang dilakukan. P menggilir T tanpa adanya kekerasan verbal dan fisik.  

P: Pada waktu pihak perkebunan menangkap kalian, abang diam saja di situ? Merasa ga bersalah 

          (KPKS-162) 

T : Ah.. udah ga berani aku kubilang, udah bentar saja katanya.    (KPKS-163) 

Di dalam data di atas terdapat praanggapan eksistensial, yang apabila diperluas terdapat pemahaman 

yang luas dari tuturan diam saja.. merasa ga bersalah. P jelas terlihat tidak yakin dengan uraian T 

ketika berada di TKP, hal ini semakin diperjelas T dari jawabannya yang tidak relevan dengan 

pertanyaan P. T berusaha mengalihkan pembicaraan dengan memberikan respon di luar konteks yang 

dibicarakan.  

T: Sekitar jam dua belas lewatlah, Bang.     (KPKS-065) 

P: Jam dua belas malam atau apa ini?      (KPKS-070) 

T: Ia, Bang         (KPKS-071) 

P: Berarti masih selasa atau udah rabu,itu ya?     (KPKS-072) 

T: Rabu         (KPKS-073) 

 Tingginya pengaruh bahasa terlihat jelas dalam percakapan P dan T (di atas). Praanggapan 

yang muncul ketika P menanyakan perbedaan waktu antara pukul 12.00 dengan 24.00 menyimpulkan 

bahwa T benar mengetahui perkara tersebut dan terlibat di dalamnya. Sangkaan ini muncul dengan 

melibatkan waktu kejadian yang ditanyakan kepada T, ia mengetahui kronologis kejadian dengan 

seksama. Sementara T dengan jawaban Sekitar jam dua belas lewatlah, Bang; ia, Bang; Rabu 

semakin menekankan bahwa keberadaannya benar pada saat terjadinya perkara dan semakin 

menguatkan sangkaan terhadapnya (tanpa disadari). 

P: Abang sama siapa?        (KPKS-090) 

T: Si S. Bang.         (KPKS-091) 

P: Berarti si S itulah temanmu melakukan pencurian, ya?  (KPKS-092) 

T: (diam)        (KPKS-093) 
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 Pranggapan P menyimpulkan bahwa T adalah benar pelaku pencurian dengan mengaitkan T 

dan S yang telah menjadi tersangka sebelumnya. Keiikutsertaan T bersama S di saat perkara terjadi 

semakin menguatkan sangkaan P mengenai terlibatnya T dalam kasus pencurian tersebut. Meskipun T 

diam ketika secara langsung disangkakan bahwa ia melakukan pencurian bersama temannya, namun 

keterangannya dalam kronologis bergulirnya kejadian tidak dapat menutupi keterlibatannya. 

P: Jangan bilang ga tahu, Bang. Banyak bilang ga tahu nanti kukasih tahu Abang.     (KPKS-118) 

T: Ia, Bang                   (KPKS-119) 

 Praanggapan yang timbul dari pernyataan penyidik “Jangan bilang ga tahu, Bang. Banyak 

bilang ga tahu nanti kukasih tahu Abang.” Tuturan tersebut mengekspresikan bahwa T terbuka 

dengan keterangan yang diberikan. P menekankan kepada T bahwa ia harus memberikan pengakuan 

yang sejujur-jujurnya; pernyataan nanti kukasih tahu Abang bersifat ancaman akan tindakan yang siap 

ia terima apabila selalu berbelit-belit memberikan keterangan. P dengan sengaja menggunakan 

kalimat ini dilatar belakangi dari uraian T yang semakin menutupi keberadaannya di dalam perkara. T 

dengan menjawab “Ia, Bang” terlihat memahami tujuan pernyataan penyidik, diperhatikan dari 

uraiannya dalam pertanyaan yang dilontarkan P berikutnya.  

P: Alat apa yang Abang gunakan?     (KPKS-130) 

T: Ga ada, Bang. Disuruh pegang ini saja aku, Bang   (KPKS-131) 

 Praanggapan dalam tuturan tersebut mengekspresikan bahwa penyidik semakin dalam 

menggali informasi mengenai keterlibatan T dalam kasus pencurian tersebut. Penggunaan alat dalam 

kasus ini menjadi alat bukti yang kuat dalam mendukung tindakan T. Akan terapi hal tersebut 

nampaknya dapat dipahami T sehingga ia mengatakan ga ada... disuruh.. saja. Hal ini menghindarkan 

T dari dugaan sebagai pelaku utama kasus pencurian di perkebunan milik negara ini.  

P: Jadi, Abang.. Apa yang abang lakukan di situ?       (KPKS-138) 

T: Ga ada, Bang. Cuma tungguin motor saja, orang tangankupun sakit.     (KPKS-139) 

 P menyampaikan pertanyaan yang menjurus pada dalamnya keterlibatan T dalam kasus ini. 

Apa yang abang lakukan di situ? Menginginkan jawaban yang lebih rinci mengenai tindakan T, tetapi 

T tetap mengelak sangkaan terlibatnya dengan mengatakan ga ada..Cuma tungguin motor..tanganku 

pun sakit. Tuturan tersebut mengekspresikan bahwa  dugaan keterlibatannya dalam tindak perkara ini, 

meskipun bukan pelaku utama, bahkan T tersangka menyangkal terlibat dalam kejadian tersebut, 

meskipun ia berada di TKP.  

P: Jago kali abang mengarang gitu loh, maksudku.. istilahnya kalian sekutu dari rumah, bawa mobil 

masuk ke areal minimal begini loh bang, minimal..minimal.. kan abang ga mungkin dia saja, gitu 

loh, minimal 14 tandan itu naik ke mobil, udah..? apa yang abang lakukan selain teman abg tu 

loh.. ini terbuka saja plingak..plinguk, ga usah abg.”    (KPKS-140) 

T: (Diam)        (KPKS-141) 

 Praanggapan P dalam tuturan tersebut mengekspresikan bahwa T sedang berbohong 

kepadanya disimbolkan dengan ucapan jago mengarang. Hal ini menandakan bahwa P mensinyalir 

unsur ketidakbenaran dalam ucapan dan gestur diam (Sinar, 2018:2) dari T menyiratkan bahwa ia juga 

menyadari ketidakjujurannya dalam memberikan jawaban.  

P: Abang waras, kan?      (KPKS-156) 

T: Waras.       (KPKS-157) 

 P tidak sedang menanyakan kondisi mental T, tetapi menekankan bahwa penyidik benar-

benar mengetahui kebohongan dalam uraian T. Kata waras menekankan bahwa keterangan T jauh 

dari logika umum, semakin jauh dari kejujuran dan berusaha menutupi kebohongan dengan 

mengiakan ucapan P (jawaban waras). 

P: Ia, itukan bukan ladang Abang?    (KPKS-160) 

T: Ia, Bang.       (KPKS-161) 

 Praanggapan yang dapat disimpulkan bahwa tindakan T tersebut adalah pencurian misalnya 

klausa Bukan ladang abang menekankan tindakan T bersalah telah mengambil sawit bukan di 
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ladangnya atau mengambil barang orang lain. Jawaban T dapat memperkuat sangkaan P terhadapnya, 

sebab tidak ada jawaban yang menyiratkan bahwa ia hanya mengambil sawit, bukan milik pihak lain.  

T: Ga ada, Bang.  Ga ada melawan aku.     (KPKS-165) 

P: ...., Napa muka macam cendol begini?  (KPKS-166) 

 Tuturan tersebut mengekspresikan bahwa T berniat melawan atau berusaha melarikan diri 

pada saat pihak keamanan mengetahui tindakannya. Akan tetapi T mengelak tuduhan tersebut ga 

ada...ga ada melawan.. ia berusaha berbohong dan menyatakan sikap kooperatifnya di lapangan. P 

tidak meyakini ucapan T bahkan ia menunjukkan kondisi berlawanan muka macam cendol sehingga T 

semakin tersudut dengan ketidakjujurannya.  

P: Abang ngapaen saja?        (KPKS-177) 

T: Cuma duduk saja, Bang. Ga ada ngapain , Bang.     (KPKS-176) 

P: Cuma duduk saja? Terbuka saja , Bang.     (KPKS-178) 

T: Ia, Bang. Duduk saja, Bang.       (KPKS-179) 

P: Jadi ngapain abang ikut kalau cuma duduk saja.     (KPKS-180) 

T: (diam)          (KPKS-181) 

 Tuturan tersebut mengekspresikan bahwa T telah berbohong dalam penyampaian uraiannya 

Cuma duduk saja.. ga ngapain.. tetapi penyidik tidak meyakini ucapan itu dan melotarkan sebuah 

pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari T ..ngapain ikut kalau cuma duduk saja. T hanya 

diam dan (mungkin) menyadari kekeliruan keterangan yang ia sampaikan.  

P: Abang ga tahu?      (KPKS-186) 

T: Ga tahu, Bang kalau muat buah, Bang.  (KPKS-187) 

P: Abang lihat dia muat buah?      (KPKS-194) 

T: Liat, Bang.         (KPKS-195) 

P: Ga ada Bang bantuin?    (KPKS-196) 

T: Ga ada Bang      (KPKS-197) 

P: Ga ada? Liat saja? Diam saja?    (KPKS-198) 

T: (Diam)       (KPKS-199)  

 Tuturan tersebut mengekspresikan bahwa T terlibat (ambil bagian) dalam kasus ini. Sangkaan 

keterlibatan akan memberatkan sanksi yang diterima. Hal ini dipahami oleh T sehingga ia selalu 

menyangkal keterlibatannya ga tahu..ga ada..(diam). Akan tetapi P sama sekali tidak percaya dengan 

keterangan itu dengan ucapan Ga ada? Liat saja? Diam saja? dan semakin  menunjukkan bahwa T 

sedang berbohong. 

P: Dari mana (alat) itu? Sudah disiapkan? Dari rumah siapa diambil?     (KPKS-204) 

T: Sudah ada di motor.”       (KPKS-205) 

 Tuturan tersebut mengekspresikan  sangkaan dalam tindakan pidana bahwa pencurian ini 

telah direncanakan sebelumnya karena adanya penyediaan alat untuk tindakan yang akan dilakukan. 

Hal ini semakin memberatkan T dalam tuduhannya. Jawaban T sudah ada di motor menyimpulkan 

pemahaman T akan tindakannya. Ia menghindar dari sangkaan ikut merencanakan pencurian itu 

sebelumya. Tentunya hal ini terwujud jika P memiliki keyakinan yang sama dengan T.  

P: Berarti abang ditumbalkan sama adek?    (KPKS-234) 

T: Ga tahulah, Bang, beginilah ceritanya.     (KPKS-235) 

 Praanggapan P yang semakin mendekati penarikan kesimpulan ketika T memilih diksi 

ditumbalkan sama adek. Praanggapan eksistensial yang tercermin dalam satuan lingual ditumbalkan 

menyiaratkan kasus yang melibatkan dirinya bukan direncanakannya sendiri tapi akibat suruhan 

orang. Ketidakterlibatannya dalam perencanaan tindak pencurian dapat diperhatikan dari ucapannya 

menyampaikan kronologis perkara. T  tampak menyesal dengan tindakannya Ga tahulah, Bang, 

beginilah ceritanya yang terlihat dari gerakan-gerakan gestur raut wajahnya, tatapan mata dan ucapan 

verbalnya (Sinar, 2018). Ia tidak menduga akan terlibat dalam perkara tersebut dan berurusan dengan 

pihak penegak hukum.  
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SIMPULAN 

Dari hasil analisis praanggapan eksistensial yang muncul dari data-data pertanyaan yang disampaikan 

P, maka disimpulkan tiga hal penting.  

1. bahwa jawaban yang diberikan T terhadap pertanyaan yang diajukan penyidik kepada T  

tergantung pada tipe pertanyaan P. Jawaban yang diberikan dapat berupa respon verbal yaitu 

tuturan dan juga berupa respon non-verbal yaitu anggukan atau gelengan, gestur dan postur 

(Sinar, 2018:1).  

2. ada beberapa praanggapan yang terkandung dalam pertanyaan penyidik dikonfirmasi oleh T 

namun juga ada yang ditolak oleh T. Kemahiran P menggiring T dalam  proses interviu 

investigatif telah menghasilkan duduk perkara yang sahih dan berkekuatan hukum yang tepat.  

3. bahwa keberadaan praanggapan eksistensial tidak hanya diasumsikan pada kalimat-kalimat, 

akan tetapi dapat lebih diperluas dengan mengidentifikasi keberadaan sesuatu hal dalam sebuah 

tuturan, gerak, gesture dan tatapan.  
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ABSTRACT 

This paper explores the functions of the directionals neu ‘3SG.go, motion away from speaker’, nema 

‘3SG.come, motion towards the speaker’ and n-eti ‘3SG.go, motion away from the speaker and 

motion towards addressee’. First, this paper gives an overview of the semantics and typology of the 

directionals. It then describes the directionals as main verbs and as verbs in serial verb constructions 

(SVCs). Each of the directionals can head a predicate, and thus can function as main verb. The 

directionals are also found in SVCs as the V1 or V2 of the serialisation. Typically, they indicate the 

direction of the action referred to by the main verb. Third, the paper discusses the function of the 

directionals as deictic particles and verbal preposition. Each of the directionals can function as a 

deictic particle indicating both the distance from or motion away from the speaker (neu), closeness 

to or motion towards the speaker (nema), and closeness to or motion towards the addressee (n-eti). 

However, only the directional neu can function as a verbal preposition expressing dative-benefactive 

and locative. Hence, there is a semantic extension of the use of neu. In addition, neu is semantically 

bleached of its verbal meaning ‘movement away from speaker’ as it is also used even when the 

speaker is presented as the recipient. Semantic extension and bleaching are two mechanisms 

involved in grammaticalization. Therefore, this paper argues that the deictic particles and the verbal 

preposition are undergoing a grammaticalization process. 

Keywords: directional, serial verb constructions, deictic particles, prepositional verbs, 

grammaticalization. 
 

1. INTRODUCTION 

This paper focuses on the directionals in Dela, an Austronesian language on the Island of Rote, 

Eastern Indonesia.
2
 The term directional is referred to elements that serve to indicate directions 

(Schokkin 2013). Although each language has its own ways of indicating directions, the directional 

paradigm of many languages includes the verbs representing the concept of ‘to go (motion away from 

deictic centre)’ and ‘to come (motion towards the deictic centre)’. In addition, some languages have 

specific terms for motion based on a cardinal reference frame such as a land-sea axis, orientation 

based on river, valleys, or mountains, or direction of monsoon (Grimes 1991, Schokkin 2013). Dela 

does not have an extensive directional paradigm and it does not have specific terms for motion based 

on a cardinal reference frame. Directions are expressed by the directionals neu, nema and n-eti which 

can occur within different construction types.  

This paper describes the various functions of the directionals neu, nema and n-eti in Dela. First, 

the paper gives an overview of the semantics and typology of the directionals. Then, it describes the 

directionals as main verbs and as verbs in SVCs. Finally, the paper discusses the function of the 

directionals as deictic particles and verbal preposition, and argues that the deictic particles and the 

verbal preposition are undergoing a grammaticalization process.  

2. METHODOLOGY 

The examples used for the discussion of the directionals neu, nema and n-eti in this paper are from a 

corpus of data, which has been collected since 2005, including a five-month fieldtrip in 2016/2017. 

The data consist of various genres of texts (68 texts, ± 2280 sentences), a lexicon (2458 entries) and 

lists of sentences (± 150) gathered from native speakers through interviews and elicitations. The data 
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is analyzed descriptively with reference to literature on directionals in order to describe the various 

functions of the directionals in Dela.
3
 

3. ANALYSIS 

3.1 Semantics and typological overview of the directionals: neu, nema and n-eti 

Much attention has been given to the study of verbs meaning ‘go’ and ‘come’ and other forms with 

similar deictic meaning (Oshima 2012, Schokkin 2013). The classical approach to the semantics of 

the deictic motion verbs is based on the concept of ‘deictic centre’ where ‘go’ is analysed as 

indicating motion away from the deictic centre while ‘come’ is analysed as indicating motion towards 

the deictic centre (Wilkins and Hill 1995). However, according to Oshima (2012), for languages such 

as English, these analyses are not adequate in situations where there are multiple reference points, for 

example when the deictic center is shifted from the speaker to another entity such as the addressee. 

Unlike English, the only member of the deictic centre (DC) in Dela is the speaker (i.e. DC= speaker), 

thus the concept of deictic center is adequate for the description of the directionals in Dela and it will 

be used in this paper. The directional neu indicates motion away from the DC and it is glossed as ‘go’, 

nema indicates motion towards the DC and it is glossed as ‘come’, while n-eti indicates motion away 

from the DC and motion towards the addressee and it is glossed as ‘go.to.ADDR’. 

3.2 Directionals as main verbs 

The directionals neu, nema and n-eti can function as a predicate in a mono-verbal clause as illustrated 

in (1) to (3). They inflect for person and number and thus examples are given with different subjects 

to show the inflection.
4
 As main verbs in mono-verbal clauses, the directionals can occur with 

peripheral prepositional phrases as in (1) or without prepositional phrases as in (2) and (3). Verb neu 

‘3SG.go’ specifies motion away from the DC. It is used when the DC is not at the goal at the time of 

the utterance. 

(1) Fai-ʔ  esa ana  neu ma  tasi  

day-ʔ  one 3SG.NOM 3SG.go PFV.LOC sea   

‘One day, she went to the sea.’    (CH2.3E) 

Verb rema ‘3PL.come’ specifies motion towards the DC. It is used when the DC is at the goal at the 

time of the utterance.  

(2) ɓasa  ma ara rema  fai 

after  and 3PL.NOM 3PL.come again  

‘After that they came again.’     (LN4.31) 

While ʔ-eti ‘1SG.go.to.ADDR’ specifies motion away from the DC and motion towards the 

addressee, it is used when the DC is not at the goal at the utterance time. However, unlike neu, it also 

specifies motion towards the addressee or toward places associated with the addressee such as the 

addressee’s home.  

(3) ɗei fo au ʔ-eti 

later 1SG 1SG-go.to.ADDR  

‘Later, I will go (to you/to your house).’    (LN4.20E) 

3.3 Directionals in serial verb constructions. 

Serial Verb Constructions (SVCs) are widespread in many Austronesian languages and they are also a 

feature of Dela. An SVC is a sequence of verbs, which act together as a single predicate, without any 

overt markers of coordination and subordination or syntactic dependency (Aikhenvald 2006). SVCs in 

Dela share a number of properties, which correspond to those identified for SVCs cross-linguistically 

(Aikhenvald & Dixon 2006, Haspelmath 2016,). These properties are: (1) The verbs in an SVC 

                                                           
3
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consist of the initial consonant of the syllabic prefixes. The directionals neu and nema have irregular inflections 

while n-eti takes the non-syllabic form of the subject agreements. 
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function as a single clause of a complex predicate. (2) There are no markers such as ma ‘and’, te ‘but’ 

ɗe ‘then’ to mark clause boundaries between the verbs. (3) The verbs in SVCs fall within one 

intonation contour. (4) The sequence of verbs in SVCs refers to sub-parts of a single overall event. (5) 

The verbs share tense/aspect, mood, modality, and negation. Dela has both nuclear and core SVCs 

(Foley & Olson 1985, Crowley 2002). Nuclear serialisation requires verbs to share the same set of 

arguments. The verbs are not separated by the argument of a verb and the valence profile of the verb 

with the highest valence determines the valency of  the serialised verbs. Core serialisation, on the 

contrary, allows each verb to have its own arguments. The verbs can be separated by the arguments of 

a verb and verbs can retain their transitivity.  

Directionals neu, nema and n-eti are common in SVCs in Dela as both V1 and V2. It is not 

surprising as cross-linguistically, the verbs ‘come’ and ‘go’ are common for serialising (Foley & 

Olson 1985). When the directionals occur as V1 in SVCs, they indicate both the motion and the 

direction of the motion. However, when they occur as V2 in SVCs, they simply indicate the direction 

of the motion of V1. 

3.3.1 Directionals as V1 in Serial Verb Constructions 

The directional neu, nema and n-eti occur in nuclear motion-action serialisation. A motion-action 

SVC consists of a motion verb followed by an action verb. The motion verb is restricted to the 

directional verbs neu, nema and n-eti  while the V2 is an open class verb. The directionals indicate 

both motion and direction of the motion. The motion-action SVCs indicates that the actor has to 

change location before the action of the V2 can be performed. Each verb denotes a sub-event, as 

illustrated below.
5
 

(4) Ana neu sae ʔofai. 

3SG.NOM 3SG.go ascend airplane 

‘he went (and) caught a flight.’     (NF1.22) 

(5) ɗe polisi  ra rema ra-faɗe au,   

so police PL 3PL.come 3PL-tell 1SG 

‘So the police officers came (and) told me (to find time to settle the case).’  (YM1.43) 

(6) Au ʔ-ae ʔ-eti ʔola-ʔolaʔ ʔ-oo ŋgi.   

1SG 1SG-IRR 1SG-go.to.ADDR RDP-talk 1SG-with 2PL.ACC 

‘I will go to talk with you.’      (2YH1.12) 

Notice that in examples (4) to (6), the directionals in V1 are inflected for person and number while not 

all lexical verbs in V2 are inflected. This is because some verbs are not inflected regardless of wether 

they are used in a SVC or not. Therefore, subject marking cannot be used as a criterion in testing the 

monoclausality of SVCs. 

3.3.2 Directionals as V2 in SVCs 

The directionals occur as V2 in motion-direction serialisation. There are two types of motion-

direction serialisation. They are same-subject and switch-subject motion-direction serialisation. The 

first is a nuclear layer serialisation, while the latter is a core layer serialisation. Same-subject motion-

direction serialisation involves an intransitive motion verb followed by the directional verb neu, nema 

or n-eti, which indicate the direction of the motion. In this type of serialisation, the subject referent 

moves in the direction indicated by the directional verb, as illustrated below.  

(7) Hai hene mii (mia    mbukuʔ  esa  ata) 

3SG.NOM climb 1PX.go PFV.LOC hill one top 

‘We had already climbed up there (to the top of a hill).’     (MR6.46E) 

(8) ʔaiɓoiʔ ma ʔuɗa ai-ɓaleran ʔonda nema  (mia   lalai). 

suddenly then rain fire-sulfur go.down 3SG.come PFV.LOC sky 

‘Suddenly the sulphur rain came down (from the sky).’      (LK17.29) 

 

                                                           
5
 The verbs are in iconic order in that the action of the V1 must be carried out before the action of the V2. 
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(9) Ara  ɓaliʔ r-eti  (r-isiʔ ŋgi)   ena. 

3PL.NOM  return 3PL-go.to.ADDR 3PL-to 2PL.ACC PFV 

‘They had already returned there (to you).’        (FL2.25E) 

The prepositional phrase following the directional verbs may be omitted as in (7) to (9). However, 

when there is a locative NP between the motion verb and the form neu, nema or n-eti and there is no 

following prepositional phrase, then the construction is not an SVC, and the directional are analysed 

as deictic particles as in (10). Deictic particles are discussed in (§3.4.1). 

(10) Ana hene ʔofaʔ ata  neu  

3SG.NOM climb boat top 3SG.go  

‘He got on the boat.’          (MR6.51) 

A core motion-direction serialisation involves a transitive motion verb followed by the directional 

verb neu, nema or n-eti, which indicate the direction of the motion. In this construction, the subject 

referent causes the object referent to move in the direction indicated by the V2. Unlike the verbs in 

nuclear serialisation, the verbs in core serialisation are separated by the argument of the V1 and the 

verbs only need to share one of the core arguments, for example V1 and V2 in (13) are separated by 

the object argument of V1, that is Tius, and the subject of V1 is hai ‘1PX’ while the subject of V2 is 

Tius.   

(11) Au ʔ-ae ɗenu ŋgo muu sia mamana ɗoɗooʔ ra 

1SG 1SG-IRR send 2SG.ACC 2SG.go IPFV.LOC place far  PL 

‘I will send you to far away places.’     (DD22.21) 

(12) Ana  noʔe se rema sia  ia 

3SG.NOM call 3PL.ACC 3PL.come IPFV.LOC here  

‘He asked them to come here.’         (2PT1.2E) 

(13) Hai haitua  Tius n-eti ena 

1PX send Tius 3SG-go.to.ADDR PFV 

‘We had sent Tius to you.’    (1TM3.1E) 

3.4 Grammaticalisation of directionals neu, nema and n-eti 

3.4.1 Directionals as deictic particles 

The directionals neu, nema and n-eti can also function as deictic particles.
6
 These deictic particles are 

grammaticized from motion verbs and they share the same directional meaning as directionals in other 

constructions. The deictic particle neu indicates motion away from the speaker, nema indicates motion 

towards to the DC while n-eti indicates both motion away from DC and motion towards the addressee.     

(14) Ana  hene ata neu. 

3SG.NOM climb up 3SG.go  

‘He climbed to the top.’       (IL1.7) 

(15) Feoh Mesah n-oo   Ndun Mesah pinda Dela rema.  

Feoh Mesah 3SG-with Ndun Mesah move Dela  3PL.come  

‘Feoh Mesah and Ndun Mesah moved to Dela.’     (SF2.18) 

(16) Ara lao r-isiʔ ume rala r-eti.  

3PL.NOM walk 3PL-into house inside 3PL-go.to.ADDR  

‘They went into the house (to you).’    

 (MT21.12E) 

When the deictic particles occur with motion verbs as in (14) to (16), they indicate the direction of the 

motion verbs with reference to the DC. However, unlike verbs, deictic particles can also indicate the 

proximity of a specified location to the speaker as in (17) and (18). The locus can also be temporal as 

in (19).   

 

                                                           
6
 The use of these deictic particles is similar to the deictic particles mai, ba and tone in Tetun (Van Klinken 

(1999).  
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(17) Mia  Ba’a nema,  ɗalaʔ nda maloleʔ sa 

from Ba’a 3SG.go road NEG1 good NEG2  

‘Coming from Ba’a (towards the speaker’s location), the road is not good.’   (HJ12.4E) 

(18) Mia  Ba’a n-eti,    ɗalaʔ a maloleʔ. 

from Ba’a 3SG-go.to.ADDR road the good  

‘Going away from Ba’a (to the addressee’s location), the road is good.’   (HJ12.4E) 

(19) Ara   ra-hine   au mia ɗoon neu 

3PL.NOM 3PL-know 1SG TEMP long 3SG.go  

‘They have known me for a long time.’
7
     (DD26.5) 

That the deictics can occur within a peripheral prepositional phrase, as shown in (16) to (19), supports 

the analysis of neu, nema and n-eti as deictic particles. The deictic particles are not fully 

grammaticalised as they still inflect for the person and number features, as shown in (14) to (19). 

3.4.2 Directional neu as a verbal preposition 

Of the three directionals, only neu can function as a verbal preposition. The term verbal preposition 

refers to a main verb that is in the process of grammaticalisation into a preposition (Grimes 1991). 

Thus, it primarily functions as a main verb but it is also used as a preposition in different contexts. 

The form neu in example (20) is analysed as a verbal preposition for two reasons. First, the NP 

introduced by neu in (20) is obligatory while neu in (21) does not require an NP.  

(20) neu as a verbal preposition 

 Ara   fee   tondos  a neu   inaʔ a  

3PL.NOM give betel.nut.basket the 3SG.to woman the  

‘They gave the betel nut basket to the woman.’      (LN8.3) 

(21) neu as V2 in SVCs 

 Ana hene neu (sia   mbukuʔ  esa ataʔ)  ena. 

3SG.NOM climb 3SG.go IPFV.LOC hill one top PFV 

‘He has climbed up there (to the top of a hill).’      (MR6.46E) 

Second, neu is semantically bleached of its verbal meaning ‘movement away from speaker’ as it is 

also used even when the speaker is presented as the recipient, as illustrated in (22). The opposite 

deictic nema ‘motion towards the speaker’ cannot be used as a verbal preposition to replace neu, as 

shown in (23). 

(22) Haʔi m-ala  sisi=n  fo  m-endi fee neu au.   

take 2SG-get meat-3SG.GEN PURP.to 2SG-bring give 3SG.to 1SG  

‘Take its meat and bring (it) to me.’       (JN17.9) 

(23) *Haʔi m-ala  sisi=n  fo m-endi fee nema au.   

 take 2SG-get meat-3SG.GEN PURP 2SG-bring give 3SG.come 1SG  

*‘Take its meat and bring (it) to me.’        (JN17.9E) 

As a verbal preposition, neu can introduce dative-benefactive functions as in (20) and (22) and 

locative functions, as in (24).  

(24) Ana  mbeɗaʔ mbua  ra reu  ndunaʔ  a    

3SG.NOM put areca.nut PL 3PL.to betel.nut.box the   

‘She put the areca nuts into the betel nut box.’     (ON1.33E) 

Hence, there is a semantic extension of the use of neu. Semantic extension and bleaching are two 

mechanisms involved in grammaticalization (Heine & Kuteva 2002). Therefore, the verbal 

preposition neu is argued to be in the process of gramaticalization. It is not fully grammaticalised as 

the person and number features are still a constraint as shown in (22) and (24). 

                                                           
7
 The time is seen metaphorically as going away from a point of time in the past to a further past. 
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4. CONCLUSION  

It is apparent that the directionals neu, nema and n-eti in Dela have various functions. Syntactically, 

they can occur within a range of construction types. They can function as main verbs in mono-verbal 

clauses, as either V1 or V2 in SVCs or as deictic particles, and the directional neu can function as a 

verbal preposition. Semantically, when the directionals function as main verbs in mono-verbal clauses 

and as V1 in SVCs, they indicate both motion and direction. When they occur as V2 in SVCs, they 

usually indicate only the direction of the motion verb in V1 slot and the emphasis is on the motion 

verb rather than the direction. However, when they occur as deictic particles, they do not just indicate 

direction but can also indicate the proximity of a specified location to the speaker, while the verbal 

preposition neu indicates both dative-benefactive and locative. As a verbal preposition, directional 

neu no longer indicates motion away from the speaker. The deictic particles and the verbal preposition 

are in the process of grammaticalisation because the person and number features are still a constraint. 
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Abstrak 

Irires language is a language used in the Bird’s Head region of Papua, more precisely in Tambrauw 

Regency, West Papua Province. The researchers who have conducted researches in the Bird’s Head 

Region, namely: Voorhoeve (1975), Silzer and Heikkinen (1989; 1991), Welling (1985), Grimes 

(1996; 2000), Flassy and Stokhof (1982), Berry and Berry (1999), Galis (1955, 1956, 1960). This 

article focuses more on the meaning of puppy “Anak Anjing” idiom. Every human has her/his own 

different perspectives on dogs and also its meaning.  Language is a representation of socio-cultural 

reality and nomenclature of flora and fauna. The main point of this article is the meaning of idiomatic 

expression ‘anak anjing’ or puppy (mec afer) in Irires language. This idiom is used in the expression 

like “bihasi yoi mec afer dag” (literally: watch my small dog), while idiomatically means please keep 

an eye on my child, that is used in specific  situations by a mother or father to her/his relatives, when 

she/he is going out far frome home, and asked her/his relatives to keep an eye on or take care of 

her/his child. 

Keywords: Perspective, idiom, puppy, Irires community   

 

1. INTRODUCTION   

Language is a nomenclature, it is the same as the idiom "anak anjing" or puppy which is used or 

spoken in certain situations. It has become a convention for the speakers of Irires language, when a 

biological mother or father is going to do some activities outside, she/he would ask her/his relatives to 

take care of her/his child. And to express this intention, she/he would use the expression "bihasi yoi  

mec afer dag" (please take care of my puppy), idiomatically means "please take care of my child", 

The question is, why the word "puppy" is chosen to be used instead of piglet, baby bird, kitten, chick, 

or other animals. The first perspective or consideration is that dog is considered as the most faithful or 

loyal animal to human beings. It remains faithful to its master even though it is beaten and not being 

fed. The second perspective is that a dog can become an economic source for its master, for it can be 

used for hunting. The third perspective is that a dog can provide a sense of security, as a watchdog, 

from the enemy that would come to attack. The fourth perspective is that a dog is considered as an 

antidote to diseases. In other words, if there is a disease that would attack its master's family 

members, then the dog would be the first got the desease, or becomes the main target and its master's 

family members would be prevented from the diseases. The other reasons why the speakers of Irires 

call their own child or children as “amak anjing” or puppy, are that by calling their child as puppy, the 

child does not cry or makes a fuss as he/she is being taken by his/her parents to a distant field for 

harvesting crops. And also serves a means for establishing a more intimate emotional relationship 

among them. 

 

2. DISCUSSION 

The word or term idiom is derived from Dutch, idioom. In Latin, it is called idioma. An idiom is an 

expression expressed by a person in a particular situation, both formal and non-formal. It contains 

figurative meanings that can only be understood based on the situation. It can not be understood by 

solely relying on the literal meanings of the words that make it up. Words (or phrases) are the 

manifestation of words that have become a conventional by speakers of a particular language. 

Therefore, those who have already used a paricular language are able to understand the idioms that are 

being used in that language. It is the same with the speakers of Irires language, when using the 

expression "mec afer" (mec means dog, and fer means child). Thus, in the expression "bihasi yoi mec 

afer dag", the word bihasi means you take care, yoi is a connecting word, and dag means I have. This 

expression "bihasi yoi mec afer dag" (please take care of my child) is usually used in certain 
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situations. But it raises the question, why do Irires people not express their intentions by using the 

words "mec afer" (mek means pig, afer means child), or "mau afer" (mau means cat, afer means child, 

refers to a kitten). Yohanes Saed defines idioms as words that are attached to each other as a result of 

metamorphosis and becomes a fossilized term. 

  Some collocations that are commonly used undergo some changes in their components into a 

group of words and become an idiomatic expression. In some cases, when the idiom is translated 

literally into another language, the meaning would changed or altered, and even meaningless.  It is 

estimated that there are at least 25.000 idiomatic expressions in English. (http//id.m.Wikipedia.org).     

 Let's first look at the concept of idiom before describing the idioms in details. Idiom is an 

expression consisting of a combination of words or phrases in which its meaning is fixed and can not 

be interpreted by the meanings of the elements or words that make it up. There are several kinds of 

idioms. Idioms that are related to body parts such as besar hati means ‘arrogant’ or ‘proud’, mendua 

hati means ‘confused’ or ‘hesitating’. Idioms related to senses such as sambutan yang hangat means 

‘festive’, pakaian kebesaran means ‘honor’. Idioms related to colors such as hitam di atas putih 

means ‘in written, not verbal’. Masih hijau means ‘not experienced’. Idioms related to names of 

natural objects such as makan tanah means ‘very poor’, menangkap angin means ‘meaningless’. 

Idioms related to numbers such as "bersatu hati" means being in accord/have the same understanding. 

Idioms related to animal names such as "mengadu domba" means contradicting, "buaya darat" means 

a man who likes to play women. Meanwhile, in the Ireres language, there is an idiom referring to 

one's child that is usually expressed by using the expression of puppy (mec afer), and being used in a 

certain situations. In Irires society, dogs as pets, are very close to their daily lives. Therefore, for 

them, dogs can be equated with two double-edge coins in which one side will not exist without the 

other side. Because dogs can give something different in their lives, even though there are other 

animals like pigs. Therefore, in the context of Irires culture in particular, and Papua in general, dogs 

and pigs are considered as valuable animals, but the more loyal to humans are dogs. As a result, in the 

use of idioms, whenever parents are going out of a house to go to a place in a far, they prefer to use 

dogs instead of pigs when asking their relatives to take care of their child.  They usually do it by 

saying bihasi yoi mec afer dag bihasi, in which jaga means ‘take care’, yoi means ‘conjunction word’, 

mec means ‘dog’, afer means ‘anak’, and dag means ‘my’. In the dictionary of Indonesian language, 

idiom is defined as a construction of expression in which its meaning is not the same as the meaning 

of the combined elements (KBBI 2005: 417).  

In Irires languange, the construction of non-human nouns experiencing an inversion as in the 

expression "mec afer" (mec means ‘dog’, and afer means ‘child’). The main point in this article is the 

idiom that is often used in certain situations like the expression "bihasi yoi mec afer dag", which 

means please take care of my child. Dogs are considered as the most loyal pets in keeping humans 

beings. Even though they are not well fed, they remains loyal or faithful to their master. It is different 

from the culture in Europe, in which they are always consistent in caring for pets properly, including 

dogs. Idioms are closely related to the culture of a local society, reflecting the human life and culture 

of that society. It is the same with the Irires community that inhabits the Irires district of Tambrauw 

Regency in West Papua Province.  Dogs have a high sense of smell although their nose is very small 

for breathing. Dogs can hear sounds with the lowest frequency from 16 khz to 20 khs, while humans 

can only hear from 20-70 khz. Dogs are able to detect the source of sounds faster than humans. 

Human can identify types of colors more clearer than dogs, but dogs have better or clearer vision in 

the night more than humans (https//qubicle.id). Humans and animals are created by God to 

complement each other. Humans can not do any things without animals. Compared with dogs, the 

degree of human beings is higher, but dogs are very helful in keeping or giving a sense of security to 

its master, even though it is not well taken care of.  

 These and other idioms offer one of the best windows onto the Indonesian  Culture, slang, title, 

proverbs, nickname, acronyms, quotations and other expressions reveal its character, in the words of 

its people (Torchia, 2007: 8).    

 

3.  CONCLUSION  

Every human beings has something or a phemomena that happened in his daily life  to be expressed 

by idioms.  Idioms are closely related to the culture of a society. As depicted in the culture of Irires 

community, when a mother of father is about to go out to a distant place, to the fields, or to the river 
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to get water, she/he would then ask her/his relatives to take care for her/his child by using an idiom. In 

such situations, the parents would say "bihasi yoi mec afer dag" (bihasi means ‘take care’, yoi means 

‘conjuntion word’, mec means ‘dog’, afer means ‘child’, dag means ‘have’) . 
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ABSTRAK 

Kualitas tulisan argumentatif mahasiswa sangat penting dioptimalisasikan secara terus-menerus. 

Optimalisasi tersebut harus dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penelitian terkait dengan 

argumen. Dari pencermatan peneliti, kualitas rumusan pernyataan posisi para mahasiswa dalam 

menulis argumentatif masih rendah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap rumusan pernyataan posisi mahasiswa dalam menyusun tulisan argumentatif 

dengan latar belakang kultur heterogen. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Sampel 

penelitian berjumlah 44 orang mahasiswa. Mereka adalah mahasiswa PBSI, FKIP, USD, yang telah 

mendapatkan mata kuliah Menulisan Ilmiah. Para mahasiswa yang dijadikan sampel tersebut 

memiliki latar belakang kultur heterogen. Data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada 

para mahasiswa. Dalam kuesioner tersebut terdapat 30 pernyataan yang masing-masing disusun 

dengan memperhatikan bidang-bidang yang diasumsikan berpengaruh oleh tim peneliti. Dalam setiap 

pernyataan disediakan pilihan dengan skala Likert. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis 

dengan teknik statistik deskriptif untuk menghasilkan angka-angka persentase tertentu yang 

menggambarkan pengaruh faktor tertentu terhadap rumusan pernyataan posisi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara internal, aspek yang dominan berpengaruh adalah (1) kebiasaan berpikir 

kritis, (2) pengetahuan penulis tentang struktur dan elemen-elemen argumentasi, (3) Pemahaman 

materi yang hendak ditulis dalam tulisan argumentatif, (4) pemahaman model pengembangan gagasan 

pokok yang benar, kohesif, dan koheren dalam menulis paragraf. Secara eksternal, aspek yang 

berpengaruh adalah (1) praktik budaya baca-tulis penulis, (2) model pembelajaran yang diterapkan 

guru, dan (3) kualitas pemahaman tentang penulisan argumentatif sejak di jenjang SMA/SMK. 

Kata Kunci: Faktor, kualitas, pernyataan posisi, kultur heterogen 

PENDAHULUAN 

Kualitas pernyataan posisi dalam penulisan argumentatif mahasiswa sangat penting untuk selalu 

ditingkatkan. Peningkatan kualitas itu mendesak untuk dilakukan mengingat fakta di lapangan yang 

menunjukkan bahwa kualitas pernyataan posisi yang dibuat para mahasiswa masih sangat rendah 

kualitasnya. Hal demikian ditemukan peneliti dari pencermatan atas tugas-tugas mahasiswa dalam 

penulisan argumentatif. Fakta di lapangan ini menggelitik penulis untuk segera meneliti dan mengkaji 

tulisan-tulisan argumentatif mahasiswa melalui mata kuliah Menulis Ilmiah yang diampunya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh pada 

kualitas pernyataan posisi dari perspektif para mahasiswa. Faktor-faktor itu dilihat dari perspektif 

mereka karena para mahasiswalah yang memproduksi tulisan-tulisan argumentatif dengan kualitas 

pernyataan posisi demikian itu. Artinya, para mahasiswa sendirilah yang bisa merefleksikan dan 

menemukan jawaban atas rendahnya kualitas pernyataan posisi yang telah disusunnya. 

 Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori argumentasi yang disampaikan Toulmin et al. 

(1979). Mereka menegaskan bahwa sebuah argumen harus mengandung komponen-komponen 

tertentu untuk dikatakan sebagai argumen yang baik. Komponen pertama argumentasi Toulmin adalah 

pernyataan posisi. Pernyataan posisi yang berkualifikasi baik adalah pernyataan yang bukan berupa 

opini melainkan pernyataan yang didasarkan pada data konkret. Jadi, pernyataan posisi itu harus 

berupa argumen penulis. Argumen itu bukan semata-mata pandangan subjektif melainkan pandangan 

yang harus didasarkan pada fakta atau data.  

Perlu dicatat bahwa data dalam rumusan pernyataan posisi bukanlah data yang merupakan 

elemen argumentasi melainkan data yang menjadi dasar perumusan pernyataan posisi. Dengan 

didasarkan pada data, rumusan pernyataan posisi akan menjadi semakin kuat dan dapat diuji 
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kebenaran empirisnya. Kebanyakan rumusan pernyataan posisi yang selama ini ditemukan tim penulis 

adalah rumusan pernyataan yang berupa opini atau pandangan subjektif penulisnya. Padahal rumusan 

pernyataan posisi demikian itu merupakan pernyataan posisi yang berkualifikasi paling rendah 

(Robertshaw & Champbell, 2013).  

Rumusan pernyataan posisi yang memiliki kualitas sedang adalah pernyataan posisi yang 

berupa pendirian penulis. Pendirian penulis bisa didasarkan pada keyakinan pribadi atau bisa pula 

didasarkan pada konsep dan teori yang diyakininya. Adapun pernyataan posisi yang memiliki kualitas 

paling rendah adalah pernyataan posisi yang dasarnya pandangan pribadi penulisnya. Pandangan 

pribadi itu pasti bersifat sangat subjektif karena semata-mata hanya merupakan opini atau gagasan 

yang tidak didasarkan pada konsep-konsep maupun data (cf. Robertshaw & Champbell, 2013).  

Knudson (1992) juga memberi perhatian pada elemen-elemen argumentasi Toulmin dengan 

memberikan pedoman penskoran atas elemen-elemen tersebut. Terkait dengan pernyataan posisi, ia 

menggambarkan bahwa skor kualitas pernyataan posisi yang paling tinggi adalah pernyataan yang 

merupakan, clear, complete generalizations related to the proposition are stated. Jadi dalam 

pandangannya, pernyataan posisi yang berkualifikasi baik haruslah berupa generalisasi yang lengkap 

dan jelas terhadap proposisi yang dinyatakan itu. Pernyataan posisi yang berkualitas paling rendah 

digambarkan Knudson sebagai, there is no claim related to the proposition or topic. Jadi dalam 

pandangannya, pernyataan posisi yang paling jelek adalah pernyataan yang tanpa argumen.  

Dalam konstruksi argumentatif Stephen Toulmin et al. (1979), pernyataan posisi merupakan 

salah satu dari tiga elemen utama argumen. Dua elemen yang lain adalah ground (data) dan warrant 

(jaminan). Tulisan argumentatif harus setidak-tidaknya terbangun atas tiga elemen tersebut. Selain 

tiga elemen utama di atas, konstruksi argumentatif juga dapat mengandung tiga elemen tambahan 

yang sifatnya tidak wajib hadir, yakni backing (pendukung), rebuttal (pengecualian), dan modal 

qualifier (keterangan modalitas) (cf. Setyaningsih & Rahardi, 2017).  

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa teori-teori yang disampaikan di atas memiliki peran yang 

tidak sama dalam penelitian ini. Teori yang disampaikan Knudson dan teori dari Robertshaw & 

Champbell menjadi pisau analisis bagi data yang telah berhasil dikumpulkan oleh tim peneliti. 

Adapun teori Toulmin et al. berperan sebagai kerangka referensi bagi pelaksanaan penelitian ini, 

khususnya yang terkait dengan pemahaman atas komponen-komponen argumentasi.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah para mahasiswa Program 

Studi PBSI, FKIP, Universitas Sanata Dharma yang telah mengambil mata kuliah Menulis Ilmiah dan 

berjumlah 44 orang. Para mahasiswa tersebut memiliki latar belakang kultur heterogen. Data 

diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner persepsi terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kualitas rumusan pernyataan posisi pada tulisan argumentatif. Dalam kuesioner tersebut terdapat 30 

pernyataan yang masing-masing disusun dengan memperhatikan bidang-bidang yang diasumsikan 

berpengaruh oleh peneliti. Dalam setiap pernyataan disediakan pilihan dengan skala Likert, SS=sangat 

setuju, S=setuju, TS=tidak setuju, STS=sangat tidak setuju. Data yang terkumpul selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mendapatkan angka-angka persentase 

tertentu sebagai gambaran besar-kecilnya pengaruh terhadap rumusan pernyataan posisi.  

ANALISIS 

Mengawali paparan pada bagian analisis  ini, perlu disampaikan bahwa latar belakang daerah asal 

mahasiswa yang menyampaikan persepsi sebagai data penelitian ini adalah Kalimantan (16%), NTT 

(11%), Jawa Tengah (48%), Jawa Barat (16%), Papua (2%), dan Sumatera (7%). Persepsi mahasiswa 

diukur dengan menggunakan Skala Likert dengan rentang 1–5. Kriteria Sangat Setuju (SS) berkisar 

dari skala 4.1–5.0, Setuju (S) berkisar dari skala 3.1–4.0, Netral (N) berkisar dari skala 2.1–3.0, Tidak 

Setuju berkisar dari skala1.1–2.0, dan Sangat Tidak Setuju (STS) berkisar dari skala 0.1–1.0. Terdapat 

tujuh aspek yang diasumsikan berpengaruh terhadap kualitas pernyataan posisi dalam penelitian ini. 

Ketujuh aspek tersebut telah dipaparkan secara terperinci dalam bagian metodologi.  

               Dari skala pengukuran pada ketujuh aspek tersebut, terdapat dua kategori persepsi yang 

diperoleh peneliti, yakni kategori ‘Sangat Setuju’ dan ‘Setuju’. Dari kategori ‘Sangat Setuju’ 

diperoleh informasi bahwa urutan pertama adalah aspek pemahaman substansi gagasan yang ditulis 

dan perujukan sumber (4.6), urutan kedua adalah aspek pemahaman mahasiswa tentang hakikat 
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argumentasi dan kompetensi merumuskan pernyataan posisi dengan rata-rata (4.5), dan urutan ketiga 

adalah kemampuan bernalar. Selanjutnya, kemampuan dasar menulis argumen (4.4) dan kebiasaan 

mengajar guru/dosen sebelumnya (4.3) secara berturut-turut menduduki urutan ke-4 dan urutan ke-5. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan aspek adalah 4.2. Informasi terperinci 

mengenai rata-rata nilai persepsi dan nilai urutan untuk tiap-tiap aspek dapat dicermati pada Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Rata-rata nilai persepsi dan urutan setiap aspek 

Aspek yang Mempengaruhi Rerata Urutan 

Pemahaman substansi dan perujukan sumber 4.6 1 

Pemahaman mahasiswa tentang hakikat argumentasi dan 

kompetensi merumuskan pernyataan posisi 

4.5 2 

Kemampuan bernalar mahasiswa 4.4 3 

Kemampuan dasar menulis argumen mahasiswa 4.3 4 

Kebiasaan mengajar guru/dosen sebelumnya 4.2 5 

Latar belakang budaya 3.9 6 

Pengalaman belajar sebelumnya 3.8 7 

Rata-rata Keseluruhan 4.2  

               Dari hasil analisis pada data di atas terungkap bahwa aspek yang berasal dari faktor internal 

penulis merupakan faktor dominan yang memengaruhi kualitas rumusan pernyataan posisi. Faktor 

internal tersebut tampak dari empat aspek mulai dari urutan pertama hingga keempat dari tabel di atas. 

Kemampuan menulis atau kemampuan merumuskan gagasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi 

seperti pemahaman penulis terhadap substansi dan kemampuan bernalar.  

                Sementara itu, tiga aspek dari urutan paling bawah merupakan faktor eksternal yang 

memengaruhi kualitas rumusan penyataan posisi. Analisis hasil persepsi responden dari pernyataan 

yang memperoleh urutan pertama dari ketujuh aspek di atas dapat disajikan dalam tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Pernyataan dari setiap aspek yang paling berpengaruh 

Aspek Pernyataan yang berpengaruh terhadap kualitas 

rumusan pernyataan posisi 

Rerata Urutan 

Kemampuan bernalar 

mahasiswa 

Kebiasaan berpikir kritis mahasiswa menentukan 

kualitas rumusan pernyataan posisi penulis. 

4.7 1 

   

Pemahaman mahasiswa 

tentang hakikat argumentasi 

dan kompetensi merumuskan 

pernyataan posisi 

Pengetahuan penulis tentang struktur dan elemen-

elemen argumentasi  menentukan kualitas rumusan 

pernyataan posisi. 

4.6 1 

Pemahaman substansi dan 

perujukan sumber 

Pemahaman materi yang hendak ditulis dalam tulisan 

argumentatif berpengaruh pada kualitas rumusan 

pernyataan posisi. 

4.6 1 

Latar belakang budaya Praktik budaya baca-tulis penulis berpengaruh 

terhadap ketajaman rumusan pernyataan posisi yang 

dirumuskan. 

4.5 1 

Kebiasaan mengajar 

guru/dosen sebelumnya 

Model pembelajaran yang diterapkan guru dalam 

menulis argumentatif bermula dari pemberian contoh 

diteruskan dengan praktik berlatih menulis hingga 

kemampuan mengonstruksi hakikat menulis 

argumentatif berpengaruh terhadap kualitas rumusan 

pernyataan posisi penulis. 

4.5 1 

Kemampuan dasar menulis 

argumen mahasiswa 

Pemahaman model pengembangan gagasan pokok 

yang benar, kohesif, dan koheren dalam menulis 

paragraf menentukan kualitas rumusan pernyataan 

posisi. 

4.4 1 

Pengalaman belajar 

sebelumnya 

Kualitas pemahaman tentang penulisan argumentatif 

sejak di jenjang SMA/SMK berpengaruh terhadap 

kualitas rumusan pernyataan posisi penulis. 

4.2 1 

 Rata-rata 4.5  
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           Berdasarkan paparan tabel 2 di atas, pernyataan yang paling berpengaruh terhadap kualitas 

rumusan pernyataan posisi pada aspek kemampuan bernalar mahasiswa adalah pernyataan, ‘kebiasaan 

berpikir kritis mahasiswa menentukan kualitas rumusan pernyataan posisi penulis’ dengan rerata 4.7. 

Dalam merumuskan pernyataan posisi, kemampuan penulis menghubungkan data yang dimiliki dan 

pernyataan posisi yang dirumuskan sangat berkaitan erat dengan logika berpikir. Hal ini didukung 

oleh pernyataan Syaifudin dan Utami (2011) yang menegaskan bahwa penggunaan kadar logika dan 

pikiran kritis membawa dampak bagi penyampaian kematangan argumen siswa. Kemampuan bernalar 

yang meliputi aktivitas menganalisis, menilai, dan memproduksi elemen-elemen dalam struktur 

tulisan argumentasi merupakan dasar untuk menghasilkan tulisan argumentasi yang baik.  

          Kemampuan menulis argumentatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis (cf. 

Syaifudin dan Utami, 2011). Aktivitas bernalar dalam menuangkan gagasan argumentatif secara 

tertulis tidak dapat dipisahkan dari kemampuan membaca kritis. Berkaitan dengan hal ini, Tengberg 

dan Olin-Scheller (2016) mengungkapkan bahwa membaca kritis teks argumentatif dapat dilakukan 

dengan strategi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi (focusing on the capacity for 

identifying, analyzing and evaluating argumentative structure). Dengan demikian dapat ditegaskan 

bahwa kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi teks-teks argumentatif melalui 

membaca kritis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

               Kemampuan berpikir kritis berhubungan sangat erat dengan pemahaman penulis tentang 

struktur dan elemen-elemen argumentasi. Kemampuan merumuskan pernyataan posisi yang kuat 

sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap elemen-elemen argumen. Pada Tabel 2 di atas, respons 

responden terkait ‘pengetahuan penulis tentang struktur dan elemen-elemen argumentasi  menentukan 

kualitas rumusan pernyataan posisi’ memperoleh rerata sangat tinggi, yakni 4.6. Pernyataan ini juga 

berkaitan erat dengan pernyataan ‘pemahaman substansi dan perujukan sumber’ yang direspons 

sangat tinggi pula oleh responden dengan rerata sebesar 4.6. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Oktavia (2016) yang menyatakan bahwa, ...students’ way in structuring their arguments influenced 

the quality of their writing.  

             Kemampuan dasar menulis argumen mahasiswa, khususnya tentang ‘pemahaman model 

pengembangan gagasan pokok yang benar, kohesif, dan koheren dalam menulis paragraf’ direspons 

berpengaruh sangat tinggi (4.4) terhadap kualitas rumusan pernyataan posisi. Pemahaman tentang 

model-model pengembangan gagasan pokok akan menuntun penulis menentukan secara cermat ide 

pokok sebagaimana yang dikenal dengan pernyataan posisi dalam paragraf argumentatif. Keempat 

aspek yang berpengaruh terhadap kualitas rumusan pernyataan posisi di atas dapat dikategorikan ke 

dalam faktor internal penulis. 

              Selain faktor internal di atas, terdapat tiga aspek yang dapat dikategorikan ke dalam faktor 

eksternal. Faktor eksternal pertama yang berpengaruh pada ketajaman rumusan pernyataan posisi 

mahasiswa adalah ‘praktik budaya baca-tulis penulis’ dengan nilai rerata 4.5. Kebiasaan membaca 

kritis dan kemampuan memahami teks-teks yang dibaca ditengarai berpengaruh pada kemampuan 

menulis, dalam hal ini kemampuan merumuskan pernyataan posisi. Penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dan kemampuan 

menulis argumentasi (Rahmawati, 2012). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Tengberg dan Olin-

Schgeller, 2016 sebagai berikut:  ...students’ reading habits were associated to their response to the 

intervention in the sense that frequent readers made significantly larger improvements than non-

frequent readers. 

              Faktor eksternal kedua yang memengaruhi kualitas rumusan pernyataan posisi adalah ‘model 

pembelajaran yang diterapkan guru dalam menulis argumentatif yang bermula dari pemberian contoh 

diteruskan dengan praktik berlatih menulis hingga kemampuan mengonstruksi hakikat menulis 

argumentatif dengan rerata sebesar 4.5. Urutan terakhir dari faktor yang berpengaruh terhadap 

kualitas rumusan pernyataan posisi adalah ‘kualitas pemahaman tentang penulisan argumentatif sejak 

di jenjang SMA/SMK’. Pernyataan ini termasuk dalam faktor eksternal selain dua faktor yang telah 

disebutkan di atas. Meskipun menduduki urutan terakhir, pernyataan tersebut memperoleh rerata yang 

masih dikategorikan sangat tinggi, yakni 4.2.  

KESIMPULAN  

Faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap rumusan pernyataan posisi yang dibuat mahasiswa 

dalam penulisan argumentatif. Secara internal, aspek yang dominan berpengaruh adalah (1) kebiasaan 
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berpikir kritis, (2) pengetahuan penulis tentang struktur dan elemen-elemen argumentasi, (3) 

Pemahaman materi yang hendak ditulis dalam tulisan argumentatif, (4) pemahaman model 

pengembangan gagasan pokok yang benar, kohesif, dan koheren dalam menulis paragraf. Secara 

eksternal, aspek yang berpengaruh adalah (1) praktik budaya baca-tulis penulis, (2) model 

pembelajaran yang diterapkan guru, dan (3) kualitas pemahaman tentang penulisan argumentatif sejak 

di jenjang SMA/SMK. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang berpengaruh itu sangat penting bagi 

para dosen, khususnya pengampu mata kuliah Menulis Ilmiah, untuk menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan kualitas rumusan pernyataan posisi pada penulisan 

argumentatif mahasiswa dengan latar belakang kultur yang heterogen.   
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ON THE COMPLEXITIES OF NUMERALS AUSTRONESIAN LANGUAGES OF 

YAPEN ISLAND, PAPUA 

Yusuf Sawaki & Sara Karubaba 

University of Papua 

Abstract 

Numerals in Austronesian languages have been studied quite intensively (Conklin 1981, Clark 1999, Li 

2006, Donohue 2008, Arka 2006). Numerals are counting system used cognitively to count objects in the 

world. Numerals syntactically are NP constituent that are used to modify the head noun. The paper aims at 

providing a descriptive analysis of numeral and their syntactic and semantic properties in several 

Austronesian languages of Yapen island including Ambai and Wooi. These languages apply quite complex 

mixed numeral system in which the basic numerals 1-10 are indepedent lexical items and always represent 

a based-ten system and numerals between 10-20 are a combination of ten plus the basic numerals 1-9. 

Numeral higher than 20 use a vigesimal (base 20) numeral system. This is composed of multiplies of 20, 

i.e. 20, 40, 60, 80 and 100. Languages such as Ambai, Wooi, Serui-Laut, Wandamen, Ansus apply this 

numeral system although some specificity exists in each language. In short, the complexities of numerals 

are commonly the typical characteristics of Austronesian languages of Yapen island. 

Key words: Numerals, counting system, vigesimal, Austronesian languages, Yapen  

 

1. INTRODUCTION 

Numeral systems are counting systems used cognitively to count objects in the world. They relate to 

relatively conceptual domain perhaps cultural-based concepts in counting and classifying objects. The 

systems range from simple to complex in terms of cognitive and linguistic structures. The paper aims 

at exploring the complexity of numeral systems in some Austronesian languages of Yapen Island. We 

focus on exploring two main notions: linguistic structures, morphological and syntactic structures, and 

the cognitive structure of which the language communities use to build such systems. 

2. OVERVIEW OF LANGUAGES IN YAPEN ISLAND 

There are thirteen languages spoken in Yapen islands (Sawaki, 2016), consisting of two Papuan 

languages and eleven Austronesian languages. Two Papuan languages belong to West Papuan group 

and eleven Austronesian languages belong to South Halmahera-West New Guinea (SHWNG) 

languages subgroup (Simons, Garry F & Charles D. Fennig, 2018). All languages of Yapen islands 

have an intensive contact so both Papuan and Austronesian share many similar characteristics. 

Austronesian languages, in particular, dominate ecology of languages in the island and they are 

closely related. Within SHWNG, languages in Yapen Island are classified into one branch, which is 

West Yapen branch together with Wandamen (see Anceaux 1963, Kamholz 2012, Gasser 2014, 

Sawaki 2016, Simons, Garry F & Charles D. Fennig, 2018). 

 
Map 1. Language situation in Yapen Island 
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Linguistically, all Yapen languages are SVO languages and apply prepositions rather than 

postpositions. The languages have two types of pronominal system which are free and bound 

pronouns. Verbs always agree with the suffixed subject markers and object always take free pronouns. 

Subject markers on verbs always agrees with person and number. Possessive constructions have two 

types, i.e. Alienable and inalienable constructions and or direct and indirect constructions. In the 

phrase level, the NPs in Yapen languages are right-headed.  

Sociolinguistically, languages of Yapen Island are spoken by relatively small communities so 

the number of native speakers range from 1,000 to 10,000 speakers and ecologically, each language is 

spoken in relatively one or two village(s), except for Ambai and Onate (see Map 1). 

For the purpose of this paper, I will use linguistic samples from two Austronesian languages: 

Wooi, 3,000 speakers (Sawaki, 2016) and Ambai, 10,000 speakers (Karubaba 2018).  

3. SHORT NOTES ON NUMERALS IN GENERAL 

Numerals associate with number used for counting or ranking entities in the real world such as one, 

two, three; first, second, third. To do so, they are operated in certain systems that vary among 

languages, ranging from tally, body part and proper number systems. The systems can also be 

culturally determined (Gerstner-Link, 2004). Typologically, many Papuan languages operate tally and 

body part counting systems reflecting numeral operations. On the other hand, Austronesian languages 

mainly operate proper number system. 

Number also covers a much wide typological space, which are non-numeral quantification 

such as all, much, none, etc.; number in pronouns such as singular, dual, trial, plural, paucal; syntactic 

and semantic classifiers such as the article ‘a’ and ‘the’. In terms of counting operations and the 

availability of basic numeral items in individual languages also vary. There are languages that operate 

very simple counting operations and have restricted numerals on the operation and there are languages 

that demonstrate very complex and wide numeral items (Donohue, 2008). Some languages apply 

strategies that combine a variation of systems in order for counting objects, especially languages with 

very simple and restricted numeral system such as One, a Papuan language of Papua New Guinea 

where it has 1 and 2 for basic numerals and use addition strategy to count numeral more than two such 

as 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 + 1 = 5 (Donohue, 2008). 

4. NUMERALS IN AMBAI AND WOOI  

Ambai and Wooi apply a mixed numeral system which is complex. The languages combine three 

systems in order to have wide range of numeral items available for counting objects. They are: 
a. The basic 1-10 independent lexical words 

b. 10-20 plus the basic numerals 1-9 

c. Numerals higher than 20 uses a vigesimal (base 20) numeral system. 

The operation of the mixed numeral system helps the Ambai and Wooi speakers to count objects as 

many as possible. To count objects, the three systems are combined accordingly starting with system 

a, then system b and system c. To do so, addition and multiplication are used in different stages within 

the three systems in order to well operate the systems. 

4.1. The basic 1-10 independent lexical words 

Basic numerals 1-10 have independent lexical words that are also semantically independent. They 

semantically do not relate to any associate objects in the world as described in Table 1. 

Table 1. Basic numerals in Ambai and Wooi 

Ambai Wooi  

boyari korisi one 

boru koru two 

botoru toru three 

boa muana four 

ring ding five 

wanang wonang six 

itu itu seven 

indiatoru woru eight 

Indiata situ nine 

sura hura ten 
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4.2. 10-20 plus the basic numeral 1-9 

The numerals above sura or hura ‘ten’ use these basic numeral items to build up numerals between 

11-20. To do so, the additional operation is used such as 10 plus 1, 10 plus 2, etc., as illustrated in 

Table 2.   

Table 2. Numerals after 10 in Ambai and Wooi 

Ambai Wooi  

suraya boyari hura heha korisi eleven 

suraya baru hura heha koru twelve 

suraya botoru hura heha toru thirteen 

suraya boa hura heha muana fourteen 

suraya ring hura heha ding fifteen 

suraya wanang hura heha wonang sixteen 

suraya itu hura heha itu seventeen 

suraya indiatoru hura heha waru eighteen 

suraya indiata hura heha situ nineteen 

piarei pierehi twenty 

In Ambai, the morpheme –ya suffixing to sura ‘ten’ is defined as plus, equal to the Wooi syntactic 

word heha which also means plus. Thus, in Ambai, suraya boyari can be analyzed as in (1) and (2). 

(1) sura-ya   boyari 

ten-plus  one 

‘eleven’ 

(2) sura-ya    itu 

ten-plus   seven 

‘seventeen’ 

In Wooi, the word heha also mean plus and it works as the suffix –ya ‘plus’ in Ambai. 

(3) hura  heha  korisi 

ten plus one 

‘eleven’ 

(4) hura  heha  waru 

ten plus eight 

‘eighteen’ 

4.3.  Vigesimal system (base 20) 

Ambai and Wooi use vigesimal system (base 20) to count multiplies of twenty, i.e. 20, 40, 60, 80, 

100, etc. The system is accessible to count number from piarei or pierehi ‘twenty’ up to one thousand. 

(5) piaru  (Ambai) 

piarei-boru 

twenty-two 

‘forty’ 

(6) piading  (Wooi) 

piarehi-ding 

twenty-five 

‘one hundred’ 

In (5), piaru ‘forty’ literally means twenty twice (20, 20) and in (6), it means twenty five times (20, 

20, 20, 20, 20). 

4.4. Counting between 21 to 39, 41 to 59, 61 to 79, 81 to 99 

To count cardinal number between 20 to 40, Ambai and Wooi apply the additional operation which 

use piarei ‘twenty’ (Ambai) and Pierehi ‘twenty’ (Wooi) as the base and adding the basic numeral 1-

10, as in (7), (8), (9), and (10). 

(7) piarei-a   boyari 

twenty-plus one 

‘twenty one’ 
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(8) piarei-a   sura-ya boyari 

twenty-plus ten-plus one 

‘thirty one’ 

(9) pierehi heha  korisi 

twenty  plus one 

‘twenty one’ 

(10)  pierehi heha  hura  heha  korisi 

 twenty  plus ten plus one 

 ‘thirty one’ 

5. FINAL REMARKS 

Numeral system in Ambai and Wooi reflect prototypical numeral system of languages in Yapen 

Island. The system does not represent a lineal counting system but involves a combination of different 

systems that allow the native speakers to count objects as many as possible. It combines simple 

independent basic lexical words for 1-10, 10-20 plus the basic numerals 1-9, and vigesimal system 

(base 20). To operate the system additional and multiplication are used intensively within the system. 

Structurally, the system uses morphological and syntactic strategies to signal additional and 

multiplication markers. Semantically, it represents restricted, complex but systematic sets of 

modification concepts to count entities in the real world.  
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ABSTRAK 

Every language has word classes. One of the word classes that can be found in every language is a 

verb category. Verbs in Balinese and Indonesian can be classified in a number of different ways. For 

this study, the classification used is based on whether the verb is a basic verb or a derived verb. 

Balinese and Indonesian have affixes that can be used to derive verbs from different classes of words. 

The verbs in both languages can be classified into: affixless and affixed verbs. For the affixed verbs, 

the base form can be: adjectives, nouns, ‘precategorials’ or even verbs. The focus of this study is to 

discuss valency patterns and their alternations of precategorial base-derived verbs in Balinese and 

Indonesian, particularly those derived  verbs that may have three valencies. The result of the study 

showed that the attachment of the suffix –in/-i and –ang/-kan to the base form mostly produced 

locative-causative pattern alternations.  

Keywords:  causative, locative, precategorial, valency, verb   

 

INTRODUCTION 

This paper offers a discussion of the valency alternation and derived verbs. Cross linguistically, 

valency alternations have been discussed in relation to the way languages organize the encoding of the 

relationship between verbs and their arguments. The most extensively discussed alternations are on 

the derivation of valency-increasing and valency-decreasing mechanisms. The valency alternations in 

Balinese and Indonesian have been previously discussed by a number of linguists (see, for instances, 

Verhaar (1984) and Shibatani and Artawa (2015). However, the valency patterns of derived verbs in 

which the bases are precategorial needs to be further studied. Verbs in Balinese and Indonesian can be 

derived from different classes of words. Of a particular interest here is the ‘precategorial base’ from 

which a verb is derived. The focus of this paper is on the precategorial-based derived verbs in 

Balinese and Indonesian in relation to the valency patterns and their alternations. The paper is 

organized as follows. Sentence structure and verbal morphology in both languages are briefly 

described in section (2). Section (3) is the discussion and section (4) provides conclusions. 

 

SENTENCE STRUCTURE AND VERBAL MORPHOLOGY  
Both Balinese and Indonesian are agglutinative languages. The word orders in both languages are 

SVO and they do not have a case marking system. The noun phrase functioning as a core-argument of 

the verb is not marked, while a non-core argument as well as a non-argument function is marked by a 

preposition. The basic voice distinctions in Balinese and Indonesian are the agentive voice (AV), 

objective voice (OV), and the passive voice (PASS). 

  In relation to verb category, there are two kinds of verbs that can be distinguised in these 

languages: ‘basic verbs and ‘derived’ verbs. Basic verbs are those that can be used in a sentence 

structure without affixation. A distinction between intransitive verb, transitive verb, and ditransitive 

verbs are morphologically identifiable. There are a number of affixes that can be used to form verbs 

from different base categories. The intransitive verb in both languages can be distinguished into basic 

and the derived verb form. Another important point that becomes the focus of the present paper for 

the verb morphology in Balinese and Indonesian is the nature of the base. The base can be 

ditinguished  into: a free base and a bound base (root). This bound form is often referred to as a 

precategorial base. This term is used to refer to a base form whose category cannot be determined yet 

so it cannot be used in syntax. Thus, this base always occurs with affixation. Take for example the 

form alir ‘flow’ in Indonesian, it must take a prefix, meng- or a suffix, -i or -kan in order to function 

syntactically, as shown below. 
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Underived verb 

(1) * Saya alir air ke sawah 

   I  flow water to rice-field 

   I am flowing the rice field with water. 

meng- derived verb 

(2) Air meng-alir ke sawah 
Water flow to rice-field 
‘The water flows into the rice-field’ 

-i derived verb 

(3) Saya mengalir-i sawah dengan air 

I  flow-i rice-field with water 

‘I flooded the rice-field with water’ 

-kan derived verb 

(4) Saya mengalir-kan air ke sawah 

I  flow-kan water to rice-filed 

‘I caused the water to flow to the rice-field’ 

 The above examples can have equivalent structures in Balinese. The suffixes in Balinese that 

behave in a similar way are -ang and –in. The –ang behaves like –kan suffix, while the –in behaves 

like the –i suffix.  The translational equivalence in Balinese for the Indonesian examples is given 

below. 

(5) * Cang embah yéh ka carik-é 

   I  flow water to rice-field-DEF 

   ‘I flow the rice field with water’ 

ma-derived verb 

(6) Yeh ma-embah ka carik-é 

Water flow to rice-field-DEF 

‘The water flows into the rice-field’ 

-in derived verb 

(7) Cang ngembah-in carik-é  yeh 

I  AV.flow-in rice-field  water 

‘I flooded the rice-field with water’ 

-ang derived verb 

(8) Cang ngembah-ang yéh ka carik-é 

I  AV.flow-ang water to rice-filed-DEF 

‘I caused the water to flow to the rice-field’ 

 Morphologically it is clear from the examples (1-8) that a precategorial form can be the base 

of a monovalent verb, a divalent verb, and a trivalent verb.   

 

DISCUSSION 

The main focus of the analysis is on the trivalent verbs in Balinese and Indonesian which are derived 

from precategorial bases. The analysis is based on the perceptual construct of the figure-ground 

distinction that has been proposed by a number of linguists in their descriptions of the argument 

realization in several languages (Talmy 2000, Croft 1991).  This kind of analysis has been applied to 

Balinese (Shibatani and Artawa (2015). In terms of the thematic roles, the Theme corresponds to the 

Figure and represents an entity that is situated at a location or that moves from one location to another 

in physical space or from one state to another in the construal of a change-of-state as an abstract 

motion. The Ground is background against which a figure is delineated and corresponds to various 

locative expressions in language ranging over a stationary location, a source location, a goal location, 

etc. with respect of which the Theme expression is predicated as being located or moving. Locations 

can be both physical or human, and thus both so-called goal location (as in John walked to the station) 

and human recipient (as in John gave Bill the book) count as instances of the Ground. The widely 
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recognized semantic role of Patient is construed as an instance of the Ground in this paper as in (9) 

below.  

(9) GR=Object construction 

a. John loaded the wagon with hay. 

b. John hit the fence with the stick.  

(10)  FIG=Object construction  

 a. John loaded the hay onto the wagon. 

 b. John hit the stick against the fence.  

 In relation to this alignment, Indonesian and Balinese show that the -i and –in derived verb 

forms align a Ground expression with the Object as shown in the following examples. 

(11) a.  Dia  tidur di kamar baru-nya    (Indonesian ) 

     he   sleep   at room new-3SG.POSS  

 ‘He slept in his new room.’ 

b.  Dia   men-tidur-i  kamar baru-nya.    (Indonesian) 

 he    AV.sleep-LOC  room new=3SG.POSS   

 ‘He slept in his new room.’ 

(12) a.  Ia  pules di kamar baru-ne    (Balinese) 

  he   sleep at room new-3SG.POSS  

     ‘He slept in his new room.’ 

b.  Ia  mules-in  kamar  baru-ne    (Balinese) 

 he    AV.sleep-LOC    room  new=3SG.POSS   

 ‘He slept in his new room.’ 

(13) a.  Saya menanam pisang di ladang.    (Indonesian) 

 I         AV.plan banana  in garden 

 ‘I planted bananas in the garden.’ 

 b. Saya menanam-i  ladang  (dengan) pisang. 

 I          AV.plant-LOC  garden   (with)   banana 

 ‘I planted the garden with bananas.’ 

(14) a. Cang mula biu di tegal-é.   (Balinese) 

 I         AV.plan banana  in garden-DEF 

 ‘I planted bananas in the garden.’ 

 b. Cang mulan-in  tegal-é   (aji) biu 

 I          AV.plant-LOC  garden-DEF (with) banana 

 ‘I planted the garden with bananas.’ 

Contrary to the –i derivation that aligns a Ground expression with the Object, the -kan 

derivation aligns a Figure expression with the Object.  

(15) a.  Anak itu naik        ke  truk itu 

 Person that AV.climb   to   truck that 

 ‘The child climbed onto the truck.’ 

b. Dia menaik-kan anak itu ke truk itu 

 s/he   AV. climb-CAUS child that to truck that 

    ‘He loaded the child onto the truck/ Lit. He made the child climb onto the truck.’ 

(16) a. Dia mencium adik=nya 

  s/he AV.kiss  younger.sibling=3.POSS 

 ‘S/he kissed his/her younger sibling.’ 

b. Saya    mencium-kan dia pada adik-nya 

 I AV.kiss-CAUS s/he  to younger.sibling=3.POSS 

 ‘I made him/her kiss his/her younger sibling.’ 

When -kan derives a causative from an action verb, the meaning associated with it is that of 

associative causation including the assistive and join-action subtypes. Sentence (16b), for example, 
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means either forcing him/her to kiss the younger sibling by moving his/her head close to his/her 

younger brother/sister, or assisting him/her to kiss the younger sibling by allowing him/her come 

closer to his/her younger brother/sister. Examples (15) and (16) have equivalent structures in 

Balinese. 

(17) a. Anak-e  cenik ento menek          ke truk-e  

 Person-DEF small that AV.climb   to   truck-DEF  

     ‘The child climbed onto the truck.’ 

b. Ia menek-ang anak-e cenik ento ke truk-e 

 s/he   AV.climb-CAUS child small that to truck  

 ‘He loaded the child onto the truck/ Lit. He made the child climb onto the truck.’ 

(18) a. Ia niman  adin-ne 

     s/he AV.kiss  younger.sibling-3.POSS 

     ‘S/he kissed his/her younger sibling.’ 

b. Saya    niman-ang ia ke adin-ne 

 I AV.kiss-CAUS s/he to younger.sibling=3.POSS 

 ‘I made him/her kiss his/her younger sibling.’ 

The examples in Indonesian and Balinese in (11-18) showed that the verbs are basic verbs and 

derived verbs. The base forms of the derived verbs are categorically verbs.  As the main focus of the 

discussion is on the precategorial-based derived verbs, the following are examples from Balinese and 

Indonesian. 

 There are a number of meanings that can be expressed from the precategorial forms in 

Balinese. The meanings include: SHOW (edeng), GIVE (enjuh), SAY/TELL (orah),  POUR (turuh), 

THROW (entung), HIDE (engkeb).     

(19)  SHOW (édéng) 

 a. -in derived verb 

          Cang  ng-édéng-in       guru=né          buku. 

 I   AV-show-LOC  teacher=DEF  book 

     ‘I showed the teacher the book.’ 

b. -ang derived verb 

          Cang ng-édéng-ang buku    ka  guru=né. 

           I AV-show-CAUS book    to   teacher=DEF 

 ‘I showed the book to the teacher.’ 

(20) POUR (turuh) 

a.  -in derived verb 

 Ia   nuruh-in           lumur=é       yéh anget 

 She/he   AV.pour-LOC glass=DEF   water hot 

 ‘She/he poured the glass (with) hot water.’ 

b. -ang derived verb 

 Ia nuruh-ang  yéh angét ka  lumur=é      

        She/he AV.pour-CAUS  water hot to   glass=DEF  

     ‘She poured the hot water to the glass.’ 

The alignment patterns displayed by the -in and -ang forms above are similar. The derived 

verbs are trivalent. There are two GIVE verbs in Balinese. One is the basic verb baang. This verb 

allows two types of alignment patterns without derivation. The other is precategorial enjuh which 

allows the -in derivation and the -ang derivation, as shown below. 

(21) GIVE (enjuh)  

a. -in derived verb 

 Ia      ng-enjuh-in     timpal=né           buku. 

  s/he  AV-give-LOC  friend=3.POSS  buku 

  ‘S/he gave his/her friend a book. 
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 b. -ang derived verb 
   Ia      ng-enjuh-ang       buku=né      ento  ka  timpal=né 

   S/he  AV-give-CAUS book=DEF  that   to  friend=3.POSS 

         ‘S/he gave the book to his/her friend.’ 

In Indonesian, there is a group of precategorial bases that can be derived either by the – kan or 

-i suffix.  For example: POUR (tuang), LOAD (muat), FLOW (alir), SERVE (sodor), HAND OVER 

(serah), etc. 

(22) POUR (tuang) 

a. -i derived verb 

  Ia   menuang-i gelas itu air panas 

 She/he   AV.pour-LOC glass that water hot 

 ‘She/he poured the glass (with) hot water.’ 

b. –kan derived verb 

 Ia   menuang-kan air panas ke  gelas   itu      

          She/he AV.pour-CAUS  water hot to   glass that  

          ‘She poured the hot water to the glass. 

(23) SERVE (suguh) 

a. -i derived verb 

 Ia   menyuguh-i tamu-nya  teh dan  pisang goreng 

 She/he   AV.serve-LOC guest-3POSS tea and banana fry 

 ‘She served her guest with tea and fried banana.’ 

b. –kan derived verb 

 Ia   menyuguh-kan teh dan pisang goreng kepada tamu-nya 

          She AV.serve-CAUS tea and banana fry to guest-3POSS 

 ‘She served her guest with tea and fried banana.’ 

The result of the analysis showed that attachment of the verbal suffixes to the precategorial 

bases produced trivalent verbs. The presence of the –in/-i suffix aligns with the Ground object, 

whereas the –ang/-kan suffix aligns with the Figure object.  

 

CONCLUSION  
The result of the analysis showed that there is no valency pattern from which another valency pattern 

is derived, that is, to say that a precategorial form does not have a valency pattern without affixation.  

Thus, the valency-increasing mechanisms which state that one valency verb can be changed into two 

or three valencies are not found in Balinese and Indonesian from precategorial bases. In Balinese and 

Indonesian the derivation of the verb from a precategorial base can produce a trivalent verb directly. 

As the result of the study reported in this paper is ongoing research on valency patterns in Indonesian 

and Balinese, there are number of aspects of the precategoriality are not discussed here yet. These 

include the number of precategorial forms in both languages and how many of them that can take both 

suffixes and how many that can only allow one suffix in the derivation process. The grammatical 

relations of locative and causative alignment patterns need to be done in the future research.  

 

References 

Croft, W. 1991. Syntactic Categories and Grammatical relations: The Cognitive Organization of 

Information. Chicago: University of Chicago Press. 
Malchukov, A. and Comrie, B.2010. The Leipzig Valency Classes Project's Database Questionnaire 

Manual. Available at http://valpal.info/public/ValencyDBQuestionnaireManual.pdf (Accessed 

6 May 2018).  
Shibatani, M. and Pardeshi, P. 2002. The causative continuum. In M. Shibatani (ed.) The Grammar of 

Causation and Interpersonal Manipulation. Amsterdam: John Benjamins. 85-126. 

Shibatani, Masayoshi and Ketut Artawa. 2015. Balinese Valency Classes in Malchukov, A. and 

Comrie, B. (ed). Valency Classes in the World’s Languages. Berlin: Mouton De Gruyter, 877-

940. 

Sneddon, J. 1996. Indonesian Reference Grammar. London, New York: Routledge. 

Talmy, Leonard. 2000. Toward a Cognitive Semantics. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

http://valpal.info/public/ValencyDBQuestionnaireManual.pdf


Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2018 Manokwari, 13-16 Agustus 2018  

347 

 

Verhaar, J. 1984. The Categorial System in Cotemporary Indonesian: Verbs. Towards a Description 

of Contemporary Indonesian: Preliminary Studies Part I, in Bambang Kaswanti Purwo (ed.), 

27-63. NUSA 18. 

 

 

Biodata: 

PENULIS 1 

a. Nama Lengkap (tanpa gelar) : Ketut Widya Purnawati 

b. Institusi/Universitas  : Universitas Udayana 

c. Alamat Surel   : tuti@unud.ac.id 

d. Pendidikan Terakhir  : S3, Universitas Udayana (on going) 

e. Minat Penelitian  : Syntax, linguistics typology 

 

PENULIS 2 

a. Nama Lengkap (tanpa gelar) : Ketut Artawa 

b. Institusi/Universitas  : Universitas Udayana 

c. Alamat Surel   : ketut_artawa@unud.ac.id 

d. Pendidikan Terakhir  : S3, La Trobe University Melbourne 

e. Minat Penelitian  : Syntax, linguistic typology, linguistic landscape 

 

PENULIS 3 

a. Nama Lengkap (tanpa gelar) : Made Sri Satyawati 

b. Institusi/Universitas  : Universitas Udayana 

c. Alamat Surel   : ketut_artawa@unud.ac.id 

d. Pendidikan Terakhir  : S3, Universitas Udayana 

e. Minat Penelitian  : Syntax, linguistic typology 

 

 

                                                           
i
Nama Sangihe dan Sangir keduanya umum dipakai di Indonesia sebagai nama wilayah, pulau, etnis, dan 

bahasa. Sangihe lebih umum dipakai di kalangan pemerintahan, sedangkan nama Sangir di bidang ilmu 

pengetahuan. Dalam kepustakaan-kepustakaan nama Sangir lebih lazim dan dikenal sebagai nama bahasa 

(Sneddon 1984: 2). S. J. Esser dalam Atlas voor Tropisch Nederland (1938) menggolongkan bahasa Sangir dan 

Talaud ke dalam rumpun bahasa-bahasa Austronesia atau Melayu-Polinesia dan termasuk dalam golongan atau 

kelompok bahasa-bahasa Filipina. 

ii
 Diftong menunjuk pada dua buah vokal dan yang merupakan satu bunyi, sehingga dua vokal berada pada satu 

suku kata yang sama dan tidak dapat dipisah. Dikenal tiga macam diftong, yaitu diftong naik, diftong turun dan 

diftong memusat (Chaer 2009:44).  
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