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BAB  4

TATARAN LINGUISTIK (2) : MORFOLOGI

1.  MORFEM

Morfem adalah satuan bentuk terkecil dalam sebuah bahasa yang masih

memiliki arti dan tidak bisa dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi.

1.1.  Identifikasi Morfem

a)  Morfem bebas dan morfem terikat

Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat

muncul dalam pertuturan.

Contoh: pulang, makan, rumah.

Morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dengan morfem lain

tidak muncul dalam pertuturan.

Contoh: (ter-), (ber-), (henti), (juang)

b) Morfem utuh dan morfem terbagi

Perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk format

yang dimiliki morfem tersebut, yaitu apakah merupakan dua bagian yang

terpisah atau terbagi karena disusupi morfem yang lain.

Contoh morfem utuh: (meja), (kursi), (kecil)

Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri atas dua

buah bagian yang terpisah, satu di awal dan satu di belakang. Contoh

morfem terbagi : kata perbaikan terdiri atas satu morfem utuh yaitu baik

dan satu morfem terbagi yaitu (per- / -an)

c)  Morfem segmental dan suprasegmental

Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem

segmental.

Contoh: lihat, lah, sikat, ber

Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental.

Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh

unsur-unsur suprasegmental.

Contoh: tekanan, nada, durasi.



d)  Morfem beralomorf zero

Yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi

segmental maupun suprasegmental.

e)  Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal

Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inheren

telah memiliki makna pada dirinya sendiri.

Contoh: kuda, pergi, lari, merah

Sedangkan morfem tak bermakna leksikal adalah morfem yang tak

bermakna apa-apa pada dirinya sendiri. morfem ini baru memiliki makna

dalam gabungannya dengan bentuk lain dalam ujaran.

Contoh: (ber-), (me-), (ter-)

Kata

Merupakan kumpulan bunyi ujaran atau satuan bahasa yang memiliki satu

pengertian, mengandung arti, atau dalam bahasa tulis. Kata dinyatakan

sebagai susunan huruf-huruf yang mempunyai arti yang jelas (huruf

konsonan dan vokal)

1.2.   Morfem Dasar, bentuk dasar, pangkal (stem), dan akar (root)

Istilah morfem dasar biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem

afiks. Istilah bentuk dasar atau dasar (base) saja biasanya digunakan untuk

menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi.

Istilah pangkal (stem) digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses

infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif.

Akar (root) digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis

lebih jauh lagi. Akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya,

baik afiks infleksional maupun afiks derivasionalnya ditanggalkan.

Dilihat dari status dalam proses gramatika terdapat tiga macam morfem

dasar bahasa Indonesia:

1.  Morfem dasar bebas yakni morfem dasar yang secara potensial dapat

langsung menjadi kata, sehingga langsung dapat digunakan dalam ujaran.

Contoh: morfem meja, kursi, pergi, dan kuning.

2.  Morfem dasar yang kebebasannya dipersoalkan



Yang termasuk dalam kalimat imperatif tidak perlu diberi imbuhan dan

dalam kalimat deklaratif imbuhannya dapat ditanggalkan.

3.  Morfem dasar terikat, yakni morfem dasar yang tidak mempunyai potensi

untuk menjadi kata tanpa terlebih dahulu mendapat proses morfologi.

Contoh: morfem juang, henti, gaul dan abai

2.  KATA

1.  Hakikat Kata

Menurut para tata bahasawan tradisional, kata adalah satuan bahasa yang

memiliki satu pengertian atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua

buah spasi.

2.  Klasifikasi kata

Menurut tata bahasawan tradisional:

a.  Verba adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan

b.  Nomina adalah kata yang menyatakan benda atau yang dibendakan

c.  Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan

kata atau bagian kaliman yang satu dengan bagian yang lain.

Sedangkan para kelompok linguis yang menggunakan kriteria fungsi

sintaksis sebagai patokan untuk menggolongkan kata.

Fungsi subyek diisi oleh kelas nomina, fungsi predika diisi oleh verba atau

adjektifa, fungsi objek diisi oleh kelas nomina dan keterangan diisi leh

adverbia.

3.  Pembentukan kata

Pembentukan kata mempunyai dua sifat, yaitu membentuk kata-kata

yang bersifat inflektif dan yang bersifat derivatif.

a.  Inflektif

Dalam penggunaan bahasa-bahasa berinfleksi biasanya disesuaikan dengan

afiks yang mungkin berupa prefiks, infiks, dan sufiks, atau juga berupa

modifikasi internal yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar itu.

Dalam bahasa-bahasa berfleksi biasanya juga ada penyesuaian bentuk-

bentuk kata untuk menunjukkan pertalian sintaksis.



b.  Derivatif

Pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang

identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya.

3. PROSES MORFEMIS

1. Afiksasi

Afiksasi adalah pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar.

Beberapa unsur dalam proses ini:

a.  Dasar atau bentuk dasar

b.  Afiks

c.  Makna gramatikal yang dihasilkan

Bentuk dasar dalam proses afiksasi dapat berupa akar yaitu bentuk

terkecil yang tidak dapat disegmentasikan lagi.

Afiks adalah sebuah bentuk biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan

pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata dibedakan atas:

1.  Afiks intensif yaitu afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata

inflektif atau paradigma infleksional.

2.  Afiks derivatif yaitu kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan

bentuk dasarnya.

2.  Reduplikasi

Yaitu proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara

keseluruhan, sebagian, maupun dengan perubahan bunyi.

Proses reduplikasi dapat berupa atau bersifat paradigmatis yang tidak

mengubah leksikal dan yang bersifat derivasional yang membentuk kata baru

atau kata yang identitas leksikalnya berbeda dengan bentuk dasarnya.

3.   Komposisi

Yaitu hasil dan proses penggolongan morfem dasar dengan morfem dasar

baik yang bebas maupun yang terikat.

Produk sisanya proses komposisi dalam bahasa Indonesia menimbulkan

berbagai masalah dan berbagai pendapat karena komposisi itu memiliki jenis

dan makna yang berbeda-beda.



4.  Konversi, Modifikasi Internal dan Suplesi

Konversi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata

lain tanpa perubahan unsur segmental.

Modifikasi internal adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi

kata lain tanpa perubahan unsur segmental ke dalam morfem yang berkerangka

ketat.

Suplesi adalah modifikasi internal yang perubahannya sangat ekstrem karena

ciri-ciri bentuk dasar tidak atau hampir tidak tampak lagi.

5.  Pemendekan

Adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem menjadi sebuah bentuk

singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya.

Singkatan adalah hasil proses pemendekan antara lain:

1.  Pengekalan huruf awal dari sebuah leksem atau gabungan leksem

Contoh: Km (kilometer), H (haji)

2.  Pengekalan beberapa huruf dari sebuah leksem

Contoh : bhs (bahasa)

3.  Pengekalan huruf pertama dikombinasi dengan penggunaan angka untuk

pengganti huruf yang sama. Misalnya: P4 (pedoman penghayatan

pengamalan pancasila)

4. Pengekalan dua, tiga, atau empat huruf pertama dari sebuah leksem.

Misalnya : As (asisten)

5.  Pengekalan huruf pertama dan terakhir dari sebuah leksem

Misal:  Fa (firma), Pa (perwira)

Akronim adalah hasil pemendekan yang berupa kata atau dapat

dihafalkan sebagai kata. Contoh: wagub (wakil gubernur).

6.  Produktifitas proses morfemis

Adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata itu, terutama afiksasi,

reduplikasi, dan komposisi, digunakan berulang secara tidak terbatas. Ada

kemungkinan menambah bentuk baru dalam proses tersebut.



Proses inflektif atau paradigmatis karena tidak membentuk kata baru

tidak dapat dikerjakan proses yang produktif. Lain halnya proses derivasi yang

dapat membuat kata-kata baru dengan proses tersebut.

Perubahan fonem

1.  Pemunculan fonem

2.  Pelesapan fonem

3.  Peluluhan fonem

4.  Perubahan fonem

5.  Pergeseran fonem
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TATARAN LINGUISTIK (1) : FONOLOGI

Setiap orang yang berbicara pasti mengeluarkan runtunan bunyi yang kadang

terdengar menaik dan menurun, keras dan lembut, ada hentian atau jeda dan suara

pemanjangan atau biasa. Ini dapat dianalisis atau disegmentasikan berdasarkan

tingkatan-tingkatan kesatuannya yang ditandai dengan hentian-hentian atau jeda yang

terdapat dalam runtunan bunyi itu. Misalnya dalam sebuah kalimat bisa

disegmentasikan sampai pada kesatuan-kesatuan runtunan bunyi yang disebut

silabel/suku kata.

Silabel merupakan sebuah runtunan bunyi yang ditandai dengan satu satuan

bunyi yang paling nyaring yang disertai atau tidak disertai oleh bunyi lain. Ada atau

tidaknya silabel ditandai dengan sebuah bunyi vokal. Maka untuk mengetahui

banyaknya silabel ditentukan dengan banyaknya vokal yang ada pada sebuah runtunan

bunyi.

Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis dan membicarakan runtunan

bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi. Fon yaitu bunyi dan logos yaitu ilmu. Menurut

objek studinya, fonologi dibagi menjadi:

a.   Fonetik

Fonetik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa

memperhatikan apakah bunyi-bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda

makna/tidak. Fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu

serta menjelaskan sebab-sebabnya.

b.  Fonemik

Fonemik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan

memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna.

Ada juga pakar fonologi yang menggunakan istilah fonologi untuk pengertian

fonemik. Jadi mereka membagi bidang fonologi menjadi fonetik dan fonologi.

4.1.  Fonetik

Menurut urutan proses terjadinya:

a.  Fonetik artikulatoris

b.  Fonetik akustik



c.  Fonetik auditoris

a. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis/fonetik fisiologis

Mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam

menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan.

Dan fonetik artikulatoris adalah jenis fonetik yang paling berurusan dengan

dunia linguistik karena fonetik ini berkenaan dengan masalah bagaimana

bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia.

b. Fonetik akustik memperlajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau

fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya,

amplitudonya, intensitasnya dan timbrenya. Dan fonetik akustik ini lebih

berkenaan dengan bidang fisika.

c.   Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi

bahasa itu oleh telinga kita. Dan fonetik auditoris ini lebih berkenaan dengan

bidang kedokteran yaitu neurologi, meskipun tidak tertutup kemungkinan

linguistik yang juga bekerja dalam kedua bidang fonetik itu.

4.1.1.  Alat Ucap

Dalam fonetik artikulatoris hal pertama yang dibicarakan adalah alat

ucap manusia yang menghasilkan bunyi bahasa. Sebenarnya alat ucap itu juga

memiliki fungsi utama lain yang bersifat biologis.

Bunyi-bunyi yang terjadi pada alat-alat ucap itu biasanya diberi nama

sesuai dengan alat ucap itu namun disesuaikan dengan nama latinnya,

misalnya:

 Pangkal tenggorokan (larynx) – laringal

 Rongga kerongkongan (pharynx) – faringal

 Pangkal lidah (dorsum) – dorsal

 Tengah lidah (medium) – medial

 Daun lidah (laminum) – laminal

 Ujung lidah (apex) – apikal

 Anak tekak (uvula) – uvular

 Langit-langit lunak (velum)



 Langit-langit keras (palatum)

 Gusi (alveolum) – alveolar

 Gigi (dentum) – dental

 Bibir (labium) – labial

Selanjutnya sesuai dengan bunyi bahasa itu dihasilkan, maka harus kita

gabungkan istilah dari dua nama alat ucap itu. Misalnya, bunyi apikodental

yang gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas.

4.1.2.  Proses Fonasi

Terjadinya bunyi bahsa pada umumnya dimulai dengan proses

pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorok ke pangkal

tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa keluar,

maka pita suara harus dalam keadaan terbuka.

Adanya empat macam pita suara yang berposisi yaitu (a) pita suara

terbuka lebar, (b) pita suara terbuka agak lebar (c) pita suara terbuka sedikit, (d)

pita suara tertutup rapat-rapat. Proses terjadinya bunyi bahasa disebut proses

artikulasi dan alatnya disebut artikulator. Artikulator aktif adalah alat ucap

yang digerakkan. Striktur adalah keadaan, cara atau posisi bertemunya

artikulator aktif dan pasif. Hasil satu proses artikulasi adalah bunyi tunggal

atau bisa juga bunyi ganda. Labialisasi dilakukan dengan membulatkan bentuk

mulut. Palatilisasi dilakukan dengan menaikkan bagian depan lidah. Velarisasi

dilakukan dengan cara menaikkan belakang lidah ke arah langit-langit lunak.

Faringalisasi dilakukan dengan cara menarik lidah ke arah belakang ke dinding

faring.

4.1.3.   Tulisan Fonetik

Tulisan yang dibuat untuk studi fonetik biasanya menggunakan aksara

latin dengan menambahkan tanda diakritik dan modifikasi pada huruf latin itu.

Dalam tulisan fonetik setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk

melambangkan satu bunyi bahasa.



Dalam tulisan fonetik setiap bunyi dilambangkan secara akurat artinya

mempunyai lambang sendiri, sedangkan dalam tulisan fonemik hanya

perbedaan bunyi yang signitif saja yakni membedakan makna, lambangnya

pun berbeda. Dan tulisan ortografi adalah tulisan yang umum ada dalam

masyarakat.

4.1.4.  Klasifikasi Bunyi

Pada umumnya bunyi bahasa dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi

vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Bunyi konsonan terjadi

setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar.

Jadi, beda terjadinya bunyi vokal dan konsonan adalah arus udara dalam

pembentukan bunyi vokal, setelah melewati pita suara tidak mendapat

hambatan apa-apa sedangkan dalam pembentukan bunyi konsonan arus udara

itu masih mendapat hambatan atau gangguan.

4.1.4.1.   Klasifikasi Vokal

Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan

posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal bisa bersifat

horizontal. Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi (I dan u), vokal

tengah (e dan o) dan vokal rendah (a). Secara horizontal dibedakan adanya

vokal depan (i dan e), vokal pusat (ә), dan vokal belakang (u dan o).

4.1.4.2.   Diftong dan Vokal Rangkap

Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika

memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan bagian akhirnya tidak sama.

Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya,

sehingga dibedakan adanya diftong naik dan diftong turun. Diftong naik atau

diftong turun ditentukan berdasarkan kenyaringan (sonoritas) bunyi itu.

4.1.4.3.   Klasifikasi Konsonan

Bunyi konsonan dibedakan berdasarkan tiga patokan atau kriteria yaitu

posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Sedangkan

berdasarkan posisi pita suara dibedakan adanya bunyi bersuara dan tak

bersuara.



 Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan dibedakan menjadi:

1.  Bilabial yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir (b, p, m)

2.  Labiodental yaitu konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan gigi atas

(f, v)

3.  Laminoalveolar yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi

(t, d)

4. Dorsovelar yaitu konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan

velum/langit (k, g)

 Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dibedakan menjadi:

1.  Lambat (letupan, plosif, stop) disini artikulator menurup sepenuhnya

(p, b, t, d, k, g)

2. Geseran atau frikatif, disini artikulator aktif mendekati artikulatif pasif

(f, s, z)

3.  Paduan atau frikatif, disini artikulator aktif menghambat sepenuhnya

aliran udara (c, j)

4.  Sengaran atau nasal, disini artikulator menghambat sepenuhnya aliran

udara melalui mulut (m, n, )

5.  Getaran atau trill, disini artikulator aktif melakukan kontak beruntun

dengan pasif (r)

6.  Sampingan atau lateral, disini artikulator aktif menghmbar aliran

udara pada bagian tengah mulut (l)

7. Hampiran atau aproksiman, disini artikulator aktif dan pasif

membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam

pembentukan vokal (w, y).

4.1.5.  Unsur Suprasegmental

Arus ujaran adalah suatu runtunan bunyi yang sambung menyambung

dan yang dapat disegmentasikan disebut bunyi segmental, sedangkan yang

berkaitan dengan keras lembut, panjang pendek dan jeda disebut

suprasegmental atau prosodi.



4.1.5.1.  Tekanan atau Stes

Tekanan menyangkut masalah keras lunaknya bunyi dalam bahasa

Inggris, tekanan bisa distingtif (dapat membedakan makna) tapi dalam

bahasa Indonesia tidak.

4.1.5.2.   Nada dan Pitch

Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nada ini dalam

bahasa-bahasa tertentu bisa bersifat fonemis maupun nonfonemis. Dalam

bahasa-bahasa bernada atau tonal ini bersifat morfemis. Disini dikenal

adanya lima macam nada:

Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nada dalam

bahasa-bahasa tertentu bisa bersifat fonemis maupun morfemis, tetapi ada

juga yang tidak. Dalam bahasa tonal ada lima macam nada, yaitu:

1.  Nada naik atau meninggi, tandanya  / . . . /

2.  Nada datar, tandanya  / . . . /

3.  Nada turun atau merendah, tandanya / . . . /

4.  Nada turun naik, tandanya / . . . /

5.  Nada naik turun, tandanya / . . .  /

4.1.5.3.  Jeda atau Persendian

Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar.

Biasanya dibedakan atas sendi dalam/internal juncture (menunjukkan batas

antara satu silabel dan silabel lain, biasanya diberi tanda (+) dan sendi luar/

open juncture (menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel) biasanya

dibedakan menjadi jeda antar kata dalam frase (/), jeda antar frase dalam

klausa (//), jeda antar kalimat (#).

4.1.6.  Silabel

Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus

ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Yang dapat disebut bunyi silabis atau

puncak silabis adalah bunyi vokal. Namun secara ritmis, sebuah konsonan juga

dapat menjadi puncak silabis. Bunyi yang sekaligus dapat menjadi onset dan



koda pada dua buah silabel yang berurutan disebut interlude. Dan onset adalah

bunyi pertama pada sebuah silabel.

4.2. FONEMIK

Objek penelitian fonemik adalah fonem yakni bunyi bahasa yang dapat

atau berfungsi membedakan makna. Dalam fonemik, kita meneliti apakah dalam

perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak.

4.2.1.  Identifikasi Fonem

Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus

mencari sebuah satuan bahasa, bisanya sebuah kata yang mengandung bunyi

tersebut lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan

satuan bahasa yang pertama dan mencari pasangan minimalnya. Identitas

sebuah fonem hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu saja.

4.2.2.  Alofon

Alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis, artinya

banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Tentang distribusinya,

mungkin bersifat komplementer atau bebas. Distribusi komplementer atau

saling melengkapi adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan,

meskipun diperlukan tidak akan menimbulkan perbedaan makna, sifatnya tetap

pada lingkungan tertentu. Sedangkan distribusi bebas adalah bahwa alofon-

alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu.

Alofon adalah realisasi dari fonem. Fonem bersifat abstrak karena fonem itu

hanyalah abstraksi dari alofon atau alofon-alofon itu.

4.2.3.  Klasifikasi Fonem

Fonem dibedakan menjadi fonem vokal dan konsonan. Ini agak terbatas

sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat

menjadi fonem. Fonem-fonem yang berupa bunyi, yang didapat sebagai hasil

segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya fonem

yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem

nonsegmental. Dalam bahasa Indonesia unsur suprasegmental tampaknya tidak

bersifat fonemis atau morfemis, namun intonasi mempunyai peranan pada



tingkat sintaksis. Kalau kriteria klasifikasi terhadap fonem sama dengan

kriteria yang dipakai untuk klasifikasi bunyi (fon) maka penamaan

kemampuan sama dengan penamaan bunyi.

4.2.4.  Khazanah Fonem

Khazanah fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu

bahasa. Jumlah fonem suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang

dimiliki bahasa lain. Ada kemungkinan juga, karena perbedaan tafsiran, maka

jumlah fonem tidak sama.

4.2.5.  Perubahan Fonem

Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada

lingkungannya, atau ada fonem-fonem lain yang berada di sekitarnya. Namun,

perubahan yang terjadi pada kasus fonem /o/ bahasa Indonesia itu bersifat

fonetis, tidak mengubah fonem /o/ itu menjadi fonem lain.

4.2.5.1.  Asimilasi dan Disimilasi

Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi

yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga

bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi

yang mempengaruhinya. Asimilasi fonemis adalah perubahan bunyi yang

mengubah identitas sebuah fonem. Jika tidak menyebabkan perubahan bunyi

mungkin itu asimilasi fonetis atau aloformis. Biasanya dibedakan adanya

asimilasi profresif, asimilasi regresif, dan asimilasi resiprokal. Pada asimilasi

progresif bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang

mempengaruhinya, asimilasi regresif bunyi yang diubah itu terletak di muka

munyi yang mempengaruhinya, sedangkan asimilasi resiprokal perubahan itu

terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi itu, sehingga menjadi

fonem atau bunyi yang lain.

Kalau perubahan dalam proses asimilasi menyebabkan dua bunyi yang

berbeda menjadi sama, baik seluruhnya maupun sebagian dari cirinya, maka

dalam proses disimilasi perubahan itu menyebabkan dua buah fonem yang

sama menjadi berbeda atau berlainan.



4.2.5.2.   Netralisasi dan Arkifonem

Misal dalam bahasa Belanda ada kata yang dieja hard “keras” dan

dilafalkan /hart/ dan hart “jantung” dan diucapkan /hart/. Jadi pelafalan

kedua kata yang dieja berbeda itu adalah sama. Dalam bahasa Belanda,

konsonan lambat bersuara seperti (d) itu adalah tidak mungkin. Oleh karena

itu, diubah menjadi konsonan yang homorgan tak bersuara yakni (t). Jadi,

adanya bunyi (t) pada posisi akhir kata yang dieja hard itu adalah hasil

netralisasi itu. Fonem /d/ pada kata hard yang bisa berwujud /t/ atau /d/

dalam pengistilahan linguistik disebut arkifonem. Dalam hal ini biasanya

dilambangkan dengan huruf besar /D/

4.2.5.3.   Umlaut, Ablaut dan Harmoni Vokal

Kata umlaut berasal dari bahasa Jerman yang artinya yaitu perubahan

vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih

tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya tinggi.

Ablaut adalah perubahan vokal yang kita ditemukan dalam bahasa-

bahasa Indo Jerman untuk menandai berbagai fungsi gramatikal. Umlaut

terbatas pada peninggian vokal akibat pengaruh bunyi berikutnya.

Sedangkan ablaut bukan, namun bisa juga pada pemanjangan, pemendekan

atau penghilangan vokal. Perubahan bunyi yang disebut harmoni vokal atau

keselarasan vokal terdapat dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki,

harmoni itu berlangsung dari kiri ke kanan tapi sebaliknya adapula harmoni

vokal dari kanan ke kiri.

4.2.5.4. Kontraksi

Dalam percakapan yang cepat atau dalam situasi yang informal

seringkali penutur menyingkat atau memperpendek ujarannya. Dalam

pemendekan seperti ini yang dapat berupa hilangnya sebuah fonem atau

lebih, ada yang berupa kontraksi. Dalam kontraksi, pemendekan itu menjadi

satu segmen dengan pelafalannya sendiri-sendiri.

4.2.5.5.   Metatesis dan Epentesis

Proses metatesis yaitu mengubah urutan fonem yang terdapat dalam

satu kata. Metatesis yaitu pertukaran tempat antar bunyi dalam suatu suku



kata. Contohnya, selain bentuk sapu, ada bentuk apus dan usap. Dalam

proses epentesis sebuah fonem tertentu, biasanya yang homorgen dengan

lingkungannya, disisipkan ke dalam sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia

ada sampi disamping sapi. Perubahan bunyi atau fonem yang dibicarakan di

atas hanya terjadi pada bahasa-bahasa tertentu.

4.2.6.  Fonem dan Grafem

Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat

membedakan makna kata. Ini dapat dicari dari dua buah kata yang mirip, yang

memiliki satu bunyi yang berbeda. Fonem dianggap sebagai konsep abstrak.

Dalam studi fonologi, alofon-alofon yang merealisasikan sebuah fonem itu

dapat dilambangkan secara akurat dalam wujud tulisan atau transkripsi fonetik.

Yang paling tidak akurat adalah transkripsi ortografis, yakni penulisan fonem-

fonem suatu bahasa menurut sistem ejaan yang berlaku pada suatu bahasa.


