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Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, adik-adik, keluarga besar di 

Jombang, dan orang-orang tercinta atas dukungan dan doa dalam mendampingi 

saya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan ridha-Nya. 
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MOTTO 

 

“Merantaulah… 

Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. 
Tinggalkan negerimu dan hidup asing (di negeri orang). 

 Merantaulah… 

Kau akan dapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan (kerabat 
dan kawan). 

Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. 

Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. 
Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak, akan keruh menggenang. 

Singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. 
Anak panah jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. 

Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus berdiam, 
tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. 

Bijih emas tak ada bedanya dengan tanah biasa di tempatnya (sebelum 
ditambang). 

Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. 

Jika gaharu itu keluar dari hutan, ia menjadi parfum yang tinggi nilainya. 
Jika bijih memisahkan diri (dari tanah), barulah ia dihargai sebagai emas murni. 

Merantaulah… 

Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. 
Tinggalkan negerimu dan hidup asing (di negeri orang)…” 

 

 
(Diwan al-Imam asy-Syafi’i) 

 

vii 
 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH

https://www.facebook.com/hashtag/merantaulah?source=feed_text&story_id=849087078492146
https://www.facebook.com/hashtag/aku?source=feed_text&story_id=849087078492146
https://www.facebook.com/hashtag/singa?source=feed_text&story_id=849087078492146
https://www.facebook.com/hashtag/jika?source=feed_text&story_id=849087078492146
https://www.facebook.com/hashtag/bijih?source=feed_text&story_id=849087078492146


KATA PENGANTAR 
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ABSTRAK 

 Perbedaan d ialek yang ada d alam s uatu b ahasa d apat d iketahui d engan 
jelas j ika di lakukan pe ngkajian s ecara di alektologi. P enelitian i ni di lakukan 
dengan t ujuan: 1)  M endeskripsikan va riasi bun yi b ahasa J awa di Kabupaten 
Jombang; dan 2) M endeskripsikan va riasi leksikal b ahasa J awa d i Kabupaten 
Jombang, d engan m engambil l ima k ecamatan y ang d ijadikan s ebagai d aerah 
pengamatan, yaitu K ecamatan M ojoagung, Kecamatan N goro, K ecamatan 
Jombang, K ecamatan K abuh, d an K ecamatan Bandar K edung M ulyo. Lima 
kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten 
lain yang m erupakan w ilayah p enutur di alek J awa T imur da n pe nutur di alek 
Surakarta. Untuk m encapai t ujuan t ersebut, d alam pe nelitian i ni di gunakan 
metode d eskriptif k ualitatif me lalui te knik Cakap Bertemu M uka, t eknik Simak 
Libat Cakap, teknik Rekam, dan teknik Catat. Pada penelitian ini digunakan daftar 
tanyaan yang t erdiri a tas 300 gloss de ngan m elakukan s istem cross ch eck data, 
yaitu m enanyakan s ecara l angsung ke pada i nforman t erhadap gloss yang telah 
dipersiapkan s ebelumnya. B erdasarkan h asil dari analisis data variasi bun yi, 
ditemukan a danya va riasi f onem voka l, variasi fonem kons onan, variasi f onem 
vokal dan konsonan, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Adapun hasil 
dari an alisis d ata v ariasi leksikal, di temukan a danya k eberagaman leksikal di 
Kabupaten Jombang. Deskripsi bentuk-bentuk linguistik pada variasi bahasa Jawa 
di K abupaten J ombang m enunjukkan ba nyaknya b entuk b ahasa J awa yang 
cenderung m engacu p ada d ialek J awa T imur d an d ialek Surakarta k arena l etak 
geografisnya y ang be rsinggungan de ngan w ilayah buda ya Arek da n wilayah 
budaya Mataraman. Selain i tu, juga di temukan beberapa leksikal khas Jombang, 
leksikal yang m uncul ini di asumsikan da pat membedakan b ahasa J awa d i 
Kabupaten Jombang dengan bahasa Jawa di wilayah lain.  
 
 

Kata kunci: dialek, bunyi, leksikal, Kabupaten Jombang. 
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DAFTAR LAMBANG TRANSKRIPSI FONETIS 

 

Dalam s kripsi i ni di gunakan be berapa t ranskripsi f onetis de ngan 

pembentukan dan penamaan bunyi sebagai berikut. 

No. Lambang  Deskripsi Pembentukan Bunyi Contoh Kata 

1. /i/ Tinggi atas depan tertutup tak 

bulat 

Bahasa Indonesia: [itu] ‘itu’, 

[ikan] ‘ikan’  

Bahasa Jawa: 

 [ilat] ‘lidah’, [isuʔ] ‘pagi’ 

2. /I/ Tinggi bawah depan tertutup tak 

bulat 

Bahasa Indonesia: [aIr] 

‘air’, [adIʔ] ‘adik’  

Bahasa Jawa:  

[sIkot] ‘siku’, [sIlet] ‘dubur’ 

3. /e/ Madya atas depan semi tertutup 

tak bulat 

Bahasa Indonesia: [lele] 

‘ikan lele’, [ide] ‘ide’ 

Bahasa Jawa:  

[sugeh] ‘kaya’, [muleh] 

‘pulang’ 

4. /ɛ/ Madya bawah depan semi 

terbuka tak bulat 

Bahasa Indonesia: [lɛhɛr] 

‘leher’, [kakɛʔ] ‘kakek’ 

Bahasa Jawa:  

[cɔwɛʔ] ‘cobek’, [kɛntɔl] 

‘betis’ 

5. /a/ Rendah bawah depan terbuka tak 

bulat 

Bahasa Indonesia: [satu] 

‘satu’, [baru] ‘baru’  

Bahasa Jawa:  

[satos] ‘seratus’, [gantar] 

‘galah’ 

6. /ә/ Madya tengah semi terbuka tak Bahasa Indonesia: 

xxi 
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bulat [kәmaraw] ‘musim 

kemarau’, [kәpala] ‘kepala’ 

Bahasa Jawa:  

[bәŋi] ‘malam’, [kәmirɛn] 

‘mata kaki’ 

7. /ɔ/ Madya bawah belakang semi 

terbuka bulat 

Bahasa Indonesia: 

[kәpɔnakan] ‘keponakan’, 

[ɔraŋ] ‘orang’  

Bahasa Jawa:  

[dinɔ] ‘hari’, [isɔ] ‘bisa’ 

8. /o/ Madya atas belakang semi 

tertutup bulat 

Bahasa Indonesia: [sore] 

‘sore’, [toko] ‘toko’  

Bahasa Jawa:  

[bago] ‘karung’, [әŋko] 

‘nanti’ 

9. /U/ Tinggi bawah belakang semi 

tertutup bulat 

Bahasa Indonesia: [timUr] 

‘timur’, [hidUŋ] ‘hidung’ 

Bahasa Jawa:  

[gUbes] ‘sayur kol’, [sUroŋ] 

‘dorong’ 

10. /u/ Tinggi atas belakang tertutup 

bulat 

Bahasa Indonesia: [abu] 

‘abu’, [aku] ‘aku’  

Bahasa Jawa:  

[watu] ‘batu’, [mlaku] 

‘berjalan’ 

11. /p/ Hambat bilabial tak bersuara --- 

12. /b/ Hambat letup bilabial bersuara --- 

13. /ʔ/ Hambat glottal tak bersuara --- 

14. /t/ Hambat apiko-dental/lamino-

alveolar tak bersuara 

--- 

xxii 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



15. /d/ Hambat letup apiko-

dental/lamino alveolar 

--- 

16. /c/ Hambat medio-palatal tak 

bersuara 

--- 

17. /j/ Hambat letup lamino-palatal 

bersuara 

--- 

18. /k/ Hambat dorso-velar tak bersuara --- 

19. /g/ Hambat letup dorso-velar 

bersuara 

--- 

20. /m/ Sengau bilabial bersuara --- 

21. /n/ Sengau apiko-alveolar bersuara --- 

22. /ŋ/ Sengau dorso-velar bersuara --- 

23. /ñ/ Sengau medio-palatal bersuara --- 

24. /s/ Frikatif lamino alveolar tak 

bersuara 

--- 

25. /l/ Lateral apiko-alveolar bersuara --- 

26. /r/ Getar apiko-alveolar bersuara --- 

27. /w/ Semi vokal labio-dental bersuara --- 

28. /y/ Semi vokal medio-palatal 

bersuara 

--- 

29. /dh/ Hambat letup apiko-dental 

bersuara 

--- 

 

ARTI LAMBANG 

 

[…]    transkripsi fonetis 

/…/    transkripsi fonemis 

‘…’    makna atau gloss 

xxiii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia s ebagai ne gara ke pulauan m emiliki ba nyak s uku d an be ragam 

bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah 

yang pa ling ba nyak p enuturnya di  Indonesia. Soedjarwo dkk. (1987: 1)  

mengemukakan bahwa jumlah penutur bahasa Jawa di Indonesia sekitar 50% dari 

keseluruhan penduduk Indonesia. Bahasa Jawa digunakan oleh penuturnya untuk 

berkomunikasi, be kerja sama, da n m engidentifikasikan d iri. S elain itu , bahasa 

Jawa juga memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas 

daerah, d an al at p erhubungan d i d alam k eluarga dan m asyarakat d aerah. Secara 

umum, da lam bahasa J awa d ikenal t ingkatan at au undhak-usuk bahasa y ang 

menjadi bagian integral dalam tata krama masyarakat Jawa dalam berbahasa.  

 Saat in i, bahasa J awa masih b erkembang d engan b aik t idak h anya d i 

wilayah J awa T engah d an J awa T imur s aja, akan t etapi j uga d igunakan s ecara 

aktif d i w ilayah la in. S ebagaimana yang d ijelaskan o leh Marsono ( 1993: 44)  

bahwa bahasa Jawa adalah bahasa ibu terutama bagi penduduk di  Provinsi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Di luar kedua daerah ini di mana ada etnis Jawa tinggal, 

di an taranya d i d aerah antara Bekasi – Cirebon, di  s ebagian Provinsi S umatera 

Selatan, Jambi, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Selatan, bahkan di luar Indonesia 

yaitu d i S uriname d an M alaysia. Luasnya w ilayah d an k endala geografis 

menyebabkan b ahasa J awa t ampil d alam b erbagai d ialek. S ecara garis b esar, 

dialek-dialek d alam ba hasa J awa da pat di kelompokkan be rdasarkan l etak 

1 
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geografisnya, yaitu dialek Jawa Timur, dialek Jawa Tengah, dialek Pesisir Utara, 

dialek P esisir S elatan, d an d ialek p erbatasan Jawa T engah d an J awa B arat 

(Kridalaksana dkk., 2001: xxx). 

 Bahasa J awa m erupakan b ahasa d aerah yang d igunakan s ehari-hari o leh 

masyarakat di  K abupaten J ombang. Secara g eografis, Kabupaten J ombang 

termasuk ke dalam wilayah Jawa Timur. Kabupaten Jombang berbatasan dengan 

Kabupaten L amongan di  s ebelah ut ara, K abupaten M ojokerto di  s ebelah t imur, 

Kabupaten Kediri d an Malang di  s ebelah s elatan da n t enggara, da n Kabupaten 

Nganjuk di  s ebelah b arat ( Kisyani, 2004: 32) . L etak g eografis t ersebut 

mengakibatkan K abupaten J ombang da pat di katakan m enjadi w ilayah 

persinggungan antara d ua da erah ke budayaan, yaitu d aerah bud aya Arek dan 

daerah b udaya M ataraman. Bahasa merupakan salah s atu u nsur dominan da ri 

tujuh unsur kebudayaan yang uni versal (Rohmadi da n N ugraheni, 201 2: 33), 

maka be sar ke mungkinan dua  ke budayaan t ersebut j uga d apat m empengaruhi 

dialek Jombang yang terbentuk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hymes (1983: 

67) bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan sebuah bahasa 

selalu d ilatarbelakangi o leh b udaya pe nuturnya. Wilayah J ombang ba gian ut ara 

dan t imur be rbatasan d engan da erah k ebudayaan Arek yang m erupakan penutur 

Dialek Jawa T imur, s edangkan w ilayah J ombang ba gian s elatan d an ba rat 

berbatasan d engan d aerah k ebudayaan M ataraman yang m erupakan penutur 

Dialek S urakarta. Dialek J awa T imur m erupakan di alek yang di gunakan di  

wilayah J awa T imur t ermasuk K abupaten J ombang, s edangkan d ialek S urakarta 

banyak digunakan di wilayah Jawa Tengah khususnya Solo atau Surakarta. Hal ini 
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memungkinkan terjadinya kontak bahasa antarpenutur bahasa Jawa di Kabupaten 

Jombang. O leh ka rena itu, bahasa J awa yang digunakan oleh m asyarakat di 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu varian bahasa Jawa. 

Munculnya p erubahan atau v ariasi d alam s uatu b ahasa d ilatarbelakangi 

oleh pe rubahan buda ya pe nuturnya. V ariasi bahasa J awa yang m uncul di 

Kabupaten J ombang d apat dipengaruhi ol eh be rbagai f aktor, s alah satunya yang 

berkaitan dengan latar belakang sosial budaya masyarakat dan situasi kebahasaan 

di K abupaten J ombang. Latar be lakang s osial budaya m asyarakat m erupakan 

faktor non-linguistik yang akhirnya memunculkan variasi bahasa seperti register, 

interferensi, atau dialek sebagai suatu fenomena bahasa.  

Variasi bahasa J awa yang d igunakan o leh m asyarakat di Kabupaten 

Jombang da lam be rkomunikasi da pat di temukan di  be berapa ke camatan. 

Perbedaan tersebut dimulai dari variasi bunyi. Misalnya, masyarakat yang tinggal 

di J ombang ba gian utara mengucapkan [ sugIh] untuk m enyatakan gloss ‘kaya’, 

sedangkan m asyarakat yang t inggal d i J ombang b agian timur m engucapkan 

[sUgIh]. C ontoh l ain yaitu m asyarakat yang t inggal di  J ombang ba gian s elatan 

mengucapkan [kaitan] untuk menyatakan gloss ‘pertama’, sedangkan masyarakat 

yang tinggal di Jombang bagian barat mengucapkan [kawitan]. 

 Demikian pula dalam variasi leksikal, antara ma syarakat yang tin ggal d i 

Jombang bagian barat dan bagian timur juga memiliki perbedaan dialek terutama 

dalam pe nyebutan s uatu ha l yang kont eksnya s ama. D alam m enyebut g loss 

‘nyamuk’, m asyarakat yang t inggal di J ombang b agian ba rat m engucapkan 

[jԑŋklᴐŋ], s edangkan masyarakat yang t inggal di  Jombang ba gian t imur 
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mengucapkan [lamUʔ]. B egitu pul a da lam m enyebut gloss ‘jatuh’, masyarakat 

yang tin ggal di J ombang ba gian s elatan m engucapkan [ rUtUh], s edangkan 

masyarakat yang tinggal di Jombang bagian utara mengucapkan [tibᴐ]. Meskipun 

tinggal dalam satu wilayah yang sama, akan tetapi perbedaan dalam komunikasi 

antarpengguna bahasa ini seringkali terjadi. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang 

berjauhan dan saling berbatasan dengan wilayah lain di luar Kabupaten Jombang 

sehingga mengakibatkan munculnya variasi bahasa Jawa. 

 Dalam s egala aktivitas yang d ijalani, ma syarakat me mbutuhkan 

keberadaan s ebuah b ahasa. Begitu pula m unculnya v ariasi bahasa J awa d i 

Kabupaten Jombang yang merupakan akibat dari interaksi masyarakatnya sebagai 

pengguna bahasa dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahasa Jawa 

yang di gunakan ol eh masyarakat di  Kabupaten Jombang akan selalu mengalami 

perkembangan sesuai dengan kebiasaan, adat-istiadat, dan budaya masyarakatnya. 

Perkembangan dan perubahan bahasa tersebut mutlak adanya karena bahasa tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Dalam bidang linguistik, penelitian yang secara khusus dan fokus meneliti 

dialek bahasa J awa yang d igunakan o leh m asyarakat di Kabupaten J ombang 

dalam a spek bun yi dan l eksikal termasuk d alam w ilayah k ajian D ialektologi. 

Mahsun (1995: 11)  mengemukakan bahwa Dialektologi merupakan i lmu tentang 

dialek, at au cab ang d ari l inguistik yang m engkaji p erbedaan-perbedaan i solek 

dengan m emperlakukan p erbedaan t ersebut s ecara u tuh. Oleh k arena i tu, 

penelitian i ni s angat m enarik unt uk di lakukan ka rena adanya pe rsinggungan 

antara dua daerah budaya di Kabupaten Jombang, yaitu daerah budaya Arek yang 
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merupakan w ilayah pe nutur dialek Jawa T imur dan d aerah b udaya M ataraman 

yang m erupakan w ilayah pe nutur dialek S urakarta s ehingga m emunculkan 

berbagai variasi bahasa Jawa di Kabupaten Jombang. 

Selain p embahasan m engenai v ariasi b ahasa J awa yang t erdapat d i 

Kabupaten J ombang dengan melihat pada aspek bunyi dan l eksikal, l ebih l anjut 

juga akan dibuat pemetaan agar variasi bunyi dan leksikal tersebut dapat terlihat 

jelas. Oleh k arena i tu, p enelitian i ni j uga pe nting unt uk di lakukan ka rena 

penelitian ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan bidang pendidikan dan 

pengajaran. P eta ba hasa da pat m empermudah guru da n a nak di dik m engetahui 

lokasi bahasa daerah. Begitu juga relevansi antara pemetaan bahasa dengan teori 

linguistik j uga s angat e rat k arena p emetaan b ahasa t idak t erlepas d ari u nsur 

leksikal, fonemis, dan semantik. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Penelitian d ialektologi m encakup s emua b idang yang t ermasuk d alam 

kajian lin guistik, antara l ain fonologi, m orfologi, s intaksis, leksikon, da n 

semantik. M asing-masing bi dang tersebut memiliki ta taran te rsendiri d alam 

kajiannya. Namun, dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada variasi bunyi 

dan l eksikal untuk m elihat pol a ke bahasaan d i K abupaten J ombang. Hal ini 

dikarenakan dari variasi-variasi yang ada di  Kabupaten Jombang, dua perbedaan 

tersebutlah yang paling menonjol. 

Secara g eografis, Kabupaten J ombang termasuk ke d alam Provinsi J awa 

Timur dan terdiri a tas dua pul uh s atu kecamatan. N amun, da lam p enelitian i ni 

hanya diambil lima kecamatan sebagai daerah penelitian, an tara l ain Kecamatan 
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Jombang, Kecamatan K abuh, K ecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, d an 

Kecamatan Bandar K edung M ulyo. K elima k ecamatan t ersebut d ipilih s ebagai 

daerah penelitian karena didasarkan pada letak geografis, situasi kebahasaan, serta 

situasi kependudukannya. Setelah ditemukan p erbedaan d ari s egi bunyi dan 

leksikal, selanjutnya ak an d ibuat p eta k ebahasaan. D engan d emikian, variasi 

bahasa Jawa yang terdapat di Kabupaten Jombang dapat dilihat dengan jelas. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan l atar b elakang m asalah t ersebut, penelitian i ni m emiliki 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah variasi bunyi bahasa Jawa di Kabupaten Jombang?  

2. Bagaimanakah variasi leksikal bahasa Jawa di Kabupaten Jombang? 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan r umusan m asalah t ersebut, p enelitian i ni b ertujuan s ebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan variasi bunyi bahasa Jawa di Kabupaten Jombang.  

2. Mendeskripsikan variasi leksikal bahasa Jawa di Kabupaten Jombang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan l atar b elakang d an r umusan m asalah d i at as, p enelitian i ni 

memiliki ma nfaat te oretis d an p raktis. Secara t eoretis, p enelitian i ni d apat 

memberi s umbangan d alam b idang lin guistik d an pengembangan b ahasa, 

khususnya bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia. Selain itu, 
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penelitian i ni j uga d apat m enjadi r eferensi a tau bahan r ujukan unt uk penelitian 

selanjutnya m engenai variasi bahasa J awa yang ad a di w ilayah la in beserta 

pemetaan kebahasaannya. 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya 

untuk mengetahui dan memahami eksistensi bahasa J awa dengan adanya variasi 

dialek di  K abupaten J ombang. S elain i tu, pe nelitian i ni j uga da pat m emperjelas 

situasi ke bahasaan yang a da di  Kabupaten J ombang m elalui p eta yang m emuat 

adanya v ariasi bahasa J awa d i w ilayah t ersebut, s ehingga v ariasi bahasa J awa 

yang ada d apat d ijaga d an dilestarikan ol eh semua pi hak, ba ik m asyarakat 

pemakainya maupun pemerintah dan pemerhati bahasa. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian t entang di alektologi buka nlah ha l ba ru di  Indonesia. 

Sebelumnya, b anyak p enelitian s erupa yang di lakukan ol eh beberapa peneliti 

lainnya. Misalnya, Winarni (1995) yang mengkaji s ituasi kebahasaan di  wilayah 

Kertosono d engan j udul “V ariasi B ahasa J awa di K ertosono s ebagai W ilayah 

Transisi Bahasa Jawa Dialek Surabaya dan Surakarta: Tinjauan Secara Leksikal”. 

Penelitian Winarni tersebut me nyimpulkan b ahwa pe makaian l eksikal bahasa 

Jawa d i K ertosono me miliki b anyak ke miripan de ngan l eksikal bahasa J awa 

Dialek S urabaya da n S urakarta. Penelitian te rsebut me mberi in formasi b ahwa 

Kecamatan Kertosono yang m erupakan wilayah pe rbatasan antara K abupaten 

Nganjuk dan Jombang merupakan daerah transisi antara bahasa Jawa dialek Jawa 

Timur dan dialek Surakarta. 
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Penelitian dialektologi juga pernah dilakukan oleh Kisyani (2004) dengan 

cakupan w ilayah yang l ebih l uas. P enelitian t ersebut be rjudul “Bahasa J awa d i 

Jawa T imur B agian U tara d an Blambangan: K ajian Dialektologis”. P enelitian 

tersebut m enggunakan p erhitungan di alektometri s ecara f onologis da n l eksikal. 

Tujuan dari penelitian t ersebut adalah menetapkan batas d ialek, batas subdialek, 

pengaruh b ahasa l ain, d aerah r elik, d an da erah inovatif da lam bahasa J awa d i 

Jawa T imur b agian u tara d an B lambangan. P enelitian t ersebut m enyimpulkan 

bahwa di peroleh be berapa di alek da n s ubdialek yang a da, s erta di temukan 

deskripsi bentuk-bentuk l inguistik yang masih menggunakan bahasa Jawa Kuno, 

meski t elah ada bahasa Madura, Bali, dan Melayu yang berkembang. P enelitian 

tersebut m emberi i nformasi t entang ad anya p engaruh bahasa M adura yang 

tersebar di Jawa Timur bagian timur laut hingga daerah di Kabupaten Lamongan 

dan Jombang sebagai batas paling barat. 

Penelitian lain di bidang dialektologi juga pernah dilakukan oleh Rahayu 

(2012) dengan judul “Variasi Dialek Bahasa Jawa di Wilayah Kabupaten Ngawi: 

Kajian D ialektologi”. P enelitian te rsebut me nyimpulkan b ahwa d ialek yang 

terdapat d i Kabupaten Ngawi cenderung mengacu pada dialek yang ada di Jawa 

Tengah, m eskipun l etaknya t ermasuk da lam Provinsi J awa T imur. P enelitian 

Rahayu tersebut memberi informasi bahwa di  wilayah penelitian juga ditemukan 

adanya b eberapa p ergeseran d ari bahasa J awa k e bahasa Indonesia. Hal i tu 

dibuktikan de ngan a danya b eberapa l eksikon yang d itemukan p ada v ariasi 

leksikal y ang m uncul dikarenakan pe ngaruh bahasa I ndonesia y ang mulai 

digunakan dalam komunikasi masyarakat. 
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Widayani (2015) juga pernah melakukan penelitian di bidang dialektologi 

dengan j udul “Variasi D ialek B ahasa J awa d i Wilayah K abupaten Lamongan: 

Kajian D ialek G eografis”. P enelitian t ersebut m enyimpulkan b ahwa K ecamatan 

Paciran memiliki ciri khas dalam bidang fonologis dibandingkan kecamatan lain 

di Kabupaten Lamongan. Sedangkan secara leksikal, Kecamatan Babat memiliki 

ciri kha s di bandingkan dengan ke camatan l ain di  K abupaten Lamongan ka rena 

dialek yang di gunakan c enderung m engarah ke  di alek B ojonegoro. P enelitian 

Widayani tersebut memberi informasi bahwa letak geografis juga menjadi faktor 

utama yang mempengaruhi situasi kebahasaan suatu wilayah.  

 Selain beberapa penelitian d i a tas, p enelitian ini ju ga me rujuk p ada 

penelitian yang pe rnah dilakukan ol eh Syahadah ( 2015) de ngan j udul “ Variasi 

Dialek B ahasa J awa Ngoko di  W ilayah K abupaten Bojonegoro: K ajian 

Dialektologi”. Penelitian te rsebut menyimpulkan bahwa d itemukan fonem vokal 

khas yang di miliki ol eh K abupaten Bojonegoro da n a danya nom ina berafiks 

bentuk { -mu} be rubah menjadi nom ina be ntuk { -nәm} dan {-әm}. Penelitian 

tersebut memberi informasi bahwa meskipun Kabupaten Bojonegoro bagian utara 

berbatasan d engan d aerah Pesisiran da n B ojonegoro s ebelah s elatan be rbatasan 

dengan d aerah Mataraman, h al i tu b elum m emberikan p erbedaan d ialek yang 

mencolok antara wilayah dua mata angin tersebut. 

Penelitian s elalu m empunyai cel ah yang m enjadi t ugas b agi p eneliti 

selanjutnya unt uk be rusaha m enutup c elah t ersebut. B erbeda de ngan pe nelitian-

penelitian s ebelumnya yang me ngambil lo kasi p enelitian d i w ilayah Lamongan, 

Bojonegoro, N gawi, B lambangan, da n K ertosono, p enelitian ini me ngambil 
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wilayah J ombang s ebagai l okasi pe nelitian yang m erupakan wilayah yang 

berbatasan d engan w ilayah M ataraman ( penutur dialek S urakarta) da n wilayah 

Arek (penutur dialek Jawa T imur). M eskipun p ada pe nelitian s ebelumnya, yaitu 

penelitian yang di lakukan ol eh W inarni ( 1995) s ama-sama m engkaji t entang 

variasi bahasa J awa yang t erpengaruh o leh dialek Jawa T imur dan dialek 

Surakarta, namun p enelitian i ni b erbeda d engan p enelitian Winarni. P erbedaan 

tersebut te rletak p ada wilayah yang d ijadikan s ebagai lo kasi p enelitian, yaitu 

penelitian Winarni mengambil lokasi di wilayah Kertosono yang merupakan salah 

satu kecamatan y ang berada di  K abupaten N ganjuk, s edangkan pe nelitian i ni 

mengambil l okasi pe nelitian di  K abupaten J ombang. S elain i tu, pe nelitian 

Winarni hanya mengkaji variasi bahasa Jawa tersebut secara leksikal, sedangkan 

penelitian ini lebih lengkap karena mengkaji perbedaan bunyi dan leksikal isolek-

isolek bahasa J awa d i Kabupaten J ombang s erta d ilakukan p emetaan variasi 

bahasa Jawa yang ditemukan. 

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Kisyani (2004) yang mengambil lokasi p enelitian d i wilayah J awa T imur 

bagian ut ara da n K abupaten J ombang j uga t ermasuk di  da lamnya. P erbedaan 

tersebut t erletak p ada m etode yang digunakan, yaitu pe nelitian Kisyani 

menggunakan metode dialektometri, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 

metode te rsebut. S elain itu , p enelitian Kisyani hanya m embahas s ecara u mum 

dengan b eberapa s ampel b ahasa d i s etiap w ilayahnya, sehingga s ampel b ahasa 

yang ada di Kabupaten Jombang tidak diteliti secara fokus, sedangkan penelitian 

ini membahas s ecara k husus dengan banyak s ampel ba hasa yang di temukan di  
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daerah pengamatan karena hanya terfokus pada penelitian di Kabupaten Jombang 

serta membagi wilayah kajiannya di lima penjuru mata angin. 

 

1.7 Landasan Teori 

Adanya beberapa dialek yang muncul dalam sebuah bahasa merupakan hal 

yang sangat dimungkinkan karena bahasa akan selalu mengalami perkembangan 

selama bahasa i tu masih digunakan oleh masyarakat penuturnya. Merupakan hal 

yang mu stahil jik a s uatu ma syarakat d i w ilayah te rtentu me ngisolasi d irinya 

sendiri t erhadap i nteraksi d engan m asyarakat d i wilayah yang b erbeda. Adanya 

kemungkinan kontak budaya dapat berakibat suatu perpaduan budaya, hal ini akan 

membawa p erpaduan b ahasa. Seperti yang d ijelaskan o leh Guiraud (dalam 

Ayatrohaedi, 1979:  6)  b ahwa yang t idak bol eh dilupakan a dalah pe ranan di alek 

atau bahasa yang bertetangga di dalam proses terjadinya suatu dialek. Dari bahasa 

dan di alek yang b ertetangga i tu, m asuklah anasir kos akata, s truktur, d an c ara 

pengucapan atau lafal. Oleh karena itu, terjadinya kontak bahasa antarmasyarakat 

di suatu wilayah perbatasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.  

 
1.7.1  Dialektologi 

Dialektologi s ebenarnya m erupakan s alah s atu cab ang Linguistik 

Bandingan H istoris. K eduanya cen derung m enelaah k esejarahan r agam-ragam 

bahasa (Lauder dalam Kisyani, 2004: 10). Dialek berasal dari kata bahasa Yunani 

dialektos yang b erpadanan d engan logat. Kata i ni mu la-mula di gunakan unt uk 

menyatakan s istem k ebahasaan yang d igunakan o leh s uatu m asyarakat yang 

berbeda d ari m asyarakat l ainnya yang b ertetangga t etapi menggunakan s istem 
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yang erat hubungannya. Dialektologi berasal dari paduan kata dialek yang berarti 

variasi bahasa dan logi berarti ilmu (Zulaeha, 2010: 1). 

Kridalaksana ( 2001: 42 ) m enjelaskan b ahwa dialektologi m erupakan 

cabang linguistik yang m empelajari v ariasi-variasi b ahasa dengan 

memperlakukannya sebagai struktur yang utuh. Sementara itu, Mahsun (1995: 11) 

menjelaskan ba hwa pa da da sarnya di alektologi m erupakan i lmu t entang di alek, 

atau cab ang d ari l inguistik yang m engkaji p erbedaan-perbedaan i solek dengan 

memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh. Dialektologi masih dapat dibagi 

lagi atas dua sub-cabang yaitu Geografi Dialek dan Sosiolinguistik. Keraf (1996: 

143) m enjelaskan bahwa sosiolinguistik m empelajari variasi bahasa berdasarkan 

pola-pola k emasyarakatan m engenai k o-varian a ntara s truktur l inguistik da n 

struktur s osial, s edangkan G eografi D ialek me mpelajari v ariasi-variasi b ahasa 

berdasarkan p erbedaan l okal d alam s uatu w ilayah b ahasa. G eografi D ialek 

mengungkapkan f akta-fakta t entang p erluasan ci ri-ciri lin guistis yang s ekarang 

tercatat sebagai ciri-ciri dialek. 

 
1.7.2  Dialek 

 Meillet ( dalam Ayatrohaedi, 2003:  2 ) m engemukakan ba hwa di alek 

merupakan ba hasa yang m emiliki pe rbedaan k ecil yang di gunakan ol eh s uatu 

kelompok m asyarakat, namun t idak m enimbulkan ke pemilikan ba hasa yang 

berbeda. P erbedaan t ersebut t idak m encegah m ereka unt uk s ecara ke seluruhan 

merasa m emiliki s atu b ahasa yang s ama. P engertian d ialek m erujuk p ada 

perbedaan r egional yang ad a d i an tara d aerah pengamatan yang m enghasilkan 

pemetaan b ahasa, di alek, m aupun s ubdialek. D ialek m erupakan v ariasi bahasa
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dari bahasa baku yang d igunakan oleh masyarakat tutur d i tempat tertentu tetapi 

tidak m engakibatkan p erbedaan p emahaman dengan k elompok m asyarakat 

lainnya. Dialek memiliki ciri utama yaitu perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan 

dalam perbedaan. Ciri lainnya yaitu dialek merupakan seperangkat bentuk ujaran 

setempat yang berbeda-beda yang memiliki kemiripan dengan bentuk ujaran lain 

dari ba hasa yang s ama. Selain i tu, di alek t idak harus m engambil s emua be ntuk 

ujaran dari sebuah bahasa (Meillet dalam Ayatrohaedi, 2003: 2). 

 Dalam pe rkembangannya, s uatu di alek da pat m enjadi l ebih pe nting 

kedudukannya dari dialek-dialek lainnya yang disebabkan oleh faktor-faktor non-

linguistik. M isalnya s uatu di alek m enjadi pus at keagamaan, pus at p erdagangan, 

atau menjadi pusat pemerintahan. Hal i tu menyebabkan kedudukan dialek-dialek 

yang l ain m ulai t erdesak s ehingga s uatu d ialek yang m enjadi p usat k eagamaan, 

perdagangan, a tau pemerintahan tersebut akhirnya dianggap sebagai dialek yang 

patut dicontoh dan digunakan oleh seluruh wilayah. 

Satu d ialek mesti merupakan s atu s ub uni t r egional da lam 
kaitannya dengan satu bahasa, khususnya dalam logat aslinya atau 
realisasi u jarannya. “ Bahasa” m erupakan s atu p enunjukan pada 
tingkat atas; “dialek” adalah satu penunjukan pada tingkat bawah” 
(Fishman dalam Alwasilah, 1993: 42).  
 

Oleh k arena itu , d ari s egi p olitik d ialek tersebut akan di sebut s ebagai ba hasa 

standar atau dialek standar.  

Untuk m enentukan a pakah s uatu ka ta yang di tuturkan di  s uatu da erah 

merupakan b ahasa at au dialek, pe rlu di ketahui c iri-ciri yang m embedakannya. 

Seperti yang di jelaskan ol eh M ahsun ( 1995: 23)  ba hwa pe rbedaan uns ur 

kebahasaan adalah sebagai berikut. 
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a. Perbedaan f onologi, yaitu pe rbedaan p ada s egi fonetiknya yang t erjadi p ada 

vokal maupun konsonan dalam suatu kata. Biasanya si penutur tidak menyadari 

adanya perbedaan tersebut; 

b. Perbedaan m orfologi, yaitu m enyangkut s emua a spek da lam m orfologi. 

Perbedaan ini dapat menyangkut aspek afiksasi atau reduplikasi; 

c. Perbedaan sintaksis, yaitu menyangkut perbedaan struktur klausa ataupun frasa 

yang digunakan untuk menyatakan makna yang sama; 

d. Perbedaan leksikon, yaitu leksem-leksem yang digunakan untuk merealisasikan 

suatu m akna yang s ama t idak b erasal d ari s atu et imon p rabahasa. S emua 

perbedaan di bidang leksikon selalu berupa variasi. 

e. Perbedaan s emantik, yaitu p erbedaannya m asih m emiliki p ertalian an tara 

makna yang digunakan pada daerah pengamatan tertentu dengan makna yang 

digunakan pada daerah pengamatan lainnya. 

Dari b eberapa p erbedaan t ersebut, da lam pe nelitian i ni ha nya akan 

difokuskan pada deskripsi perbedaan fonologi dan leksikon dalam variasi bahasa 

Jawa yang di gunakan ol eh m asyarakat di  K abupaten J ombang. H al i ni 

dikarenakan aspek perbedaan fonologi dan leksikon merupakan aspek yang sesuai 

dengan w ilayah k ebahasaan di K abupaten Jombang. Perbedaan f onologi 

menyangkut bun yi-bunyi ba hasa m enurut f ungsinya unt uk m embedakan makna. 

Proses fonologis dalam penelitian ini terdiri atas proses perubahan fonem vokal, 

perubahan fonem konsonan, perubahan fonem vokal dan konsonan, penambahan 

fonem, dan penghilangan fonem, sedangkan perbedaan leksikon berkaitan dengan 

leksem da n ka ta. D ari ke tiga s istem ke bahasaan yang m eliputi f onologi, 
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gramatika, d an l eksikon, leksikonlah yang m enduduki pos isi s entral. Leksikon 

diwujudkan dari fonologi dan bentuknya diatur oleh gramatika (Chaer, 2007: 6). 

Penelitian d ialektologi berupaya m emerikan pe rbedaan pol a l inguistik, 

baik secara h orisontal maupun ve rtikal yang m encakup va riasi di  s uatu t empat. 

Dialek yang b ersifat horisontal m enunjukkan va riasi ba hasa yang bersifat 

geografis, p erbedaan an tara s atu b ahasa d engan b ahasa l ain dalam l ingkungan 

suatu m asyarakat b ahasa. D ialek b ahasa yang bersifat h orisontal m enunjukkan 

adanya s atu b ahasa yang d apat m emiliki b eberapa d ialek yang t ersebar s ecara 

geografis, s edangkan d ialek b ahasa yang b ersifat v ertikal m enunjukkan v ariasi 

bahasa y ang be rsifat s osial, pe rbedaan s tatus da n prestise dalam l ingkungan 

sangat mempengaruhi. Variasi di suatu tempat yang bersifat vertikal ini juga dapat 

merambah pada kajian dialek sosial yang melibatkan faktor-faktor sosial.  

Dalam bidang dialektologi, pe nelitian yang m engkaji p erbedaan-

perbedaan yang t erdapat p ada b eberapa d aerah d isebut d ialek geografis, 

sedangkan yang t erjadi s ebagai a kibat da ri pe rbedaan di mensi s osial di sebut 

dialek sosial. Perbedaan dimensi sosial tersebut dapat berupa status, kelas sosial, 

golongan, d an s ebagainya. D ialek s osial atau s ering d isebut d engan i stilah 

sosiolek t ermasuk da lam ka jian s osiolinguistik, s edangkan di alek geografis 

termasuk dalam kajian dialektologi. 

 
1.7.3 Ragam Dialek 

 Kridalaksana (dalam A yatrohaedi, 2003:  5)  m enjelaskan ba hwa r agam 

dialek ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor tempat, waktu, sosial –
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budaya, situasi, dan sarana pengungkapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dialek 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok sebagai berikut. 

a. Dialek 1: dalam kepustakaan dialektologi Roman, dialek ini disebut dialecte 1, 

yaitu di alek yang be rbeda-beda yang d isebabkan o leh keadaan s ekitar t empat 

dialek t ersebut di gunakan s epanjang pe rkembangannya. D ialek t ersebut 

dihasilkan akibat adanya dua faktor yang saling melengkapi, yaitu faktor waktu 

dan faktor tempat; 

b. Dialek 2: dalam kepustakaan dialektologi Roman disebut dialecte 2, regiolecte, 

atau dialecte regional, yaitu dialek yang digunakan di luar daerah pakainya. 

c. Dialek Sosial: dialek sosial atau sosiolecte yaitu ragam bahasa yang digunakan 

oleh ke lompok t ertentu yang m embedakannya da ri ke lompok m asyarakat 

lainnya. Kelompok tersebut digolongkan berdasarkan pekerjaan, usia, kegiatan, 

jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. 

 
1.7.4  Peta Bahasa 

Ayatrohaedi ( 2003: 9)  menjelaskan ba hwa ga mbaran um um m engenai 

sejumlah d ialek d alam s uatu w ilayah ak an t ampak j elas j ika s emua g ejala 

kebahasaan yang di kumpulkan t ersebut di petakan s ehingga da pat di ketahui 

perbedaan d an p ersamaan yang t erdapat d i an tara d ialek yang d iteliti. S esuai 

dengan obj ek ka jiannya yang be rupa pe rbedaan uns ur-unsur ke bahasaan karena 

faktor geografis, maka peta bahasa dalam dialektologi khususnya dialek geografis 

memiliki kedudukan da n pe ran yang cukup p enting. P eran i tu b erkaitan dengan 

upaya m emvisualisasikan da ta l apangan ke  da lam be ntuk pe ta, a gar d ata yang 

diperoleh d apat t ergambar d alam p erspektif yang b ersifat g eografis s erta 
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memvisualisasikan p ernyataan-pernyataan u mum yang d ihasilkan b erdasarkan 

distribusi g eografis p erbedaan-perbedaan d alam u nsur k ebahasaan yang l ebih 

dominan dari wilayah ke wilayah yang dipetakan. 

 

1.8  Operasionalisasi Konsep 

Dalam s ebuah pe nelitian, ope rasionalisasi kons ep m erupakan ha l yang 

penting k arena b erisi p enjelasan te ntang is tilah-istilah yang d igunakan d alam 

penelitian. Suatu penelitian dapat berjalan dengan baik jika terdapat konsep yang 

dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.8.1  Variasi Bahasa Jawa 

Variasi b ahasa Jawa d alam p enelitian i ni m erupakan p erbedaan d ialek 

yang m uncul pa da s etiap i diolek pe nutur da lam m enggunakan b ahasa J awa di  

Kabupaten J ombang. V ariasi bahasa J awa yang m uncul dalam p enelitian in i 

terdiri atas variasi bunyi dan leksikal. Variasi bunyi merupakan perubahan bunyi 

yang muncul secara tidak teratur atau sporadis (Mahsun, 1995: 28). Bunyi-bunyi 

tersebut menyangkut vokal dan konsonan yang berhubungan dengan penggunaan 

bahasa J awa yang a da di K abupaten J ombang berupa pe rubahan fonem voka l, 

perubahan fonem konsonan, perubahan fonem vokal dan konsonan, penghilangan 

fonem, da n pe nambahan f onem. Adapun variasi l eksikal merupakan perbedaan 

kosakata untuk merealisasikan makna yang sama dalam penggunaan bahasa Jawa 

yang a da di  K abupaten J ombang. Leksikal berkaitan dengan k ata; b erkaitan 

dengan l eksem; be rkaitan de ngan kos akata ( KBBI, 2012:  805) . Melalui fonem 

atau bunyi dan leksikal ini akan tampak variasi bahasa Jawa yang muncul. 
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1.8.2  Bahasa Jawa di Kabupaten Jombang 

 Bahasa J awa d i K abupaten J ombang m erupakan b ahasa J awa yang 

dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Jombang akibat adanya dua dialek yang 

digunakan, yaitu di alek J awa T imur da n di alek S urakarta. Dialek J awa T imur 

merupakan di alek yang digunakan di  w ilayah Jawa T imur selain di alek Osing. 

Dalam di alek J awa Timur t erdapat s epuluh s ubdialek, yaitu s ubdialek 

Banyuwangi S elatan, s ubdialek B ojonegoro, s ubdialek G resik, s ubdialek 

Lamongan, s ubdialek Mojokerto, s ubdialek P asuruan, s ubdialek R owogempol, 

subdialek S idoarjo, s ubdialek S urabaya, da n s ubdialek T engger ( Kisyani, 2004:  

212). A dapun d ialek Surakarta m erupakan d ialek bahasa J awa yang d ituturkan 

oleh masyarakat di wilayah Mataraman yaitu Solo atau Surakarta dan perbatasan 

Provinsi Jawa Tengah hingga beberapa wilayah di Jawa Timur termasuk sebagian 

kecil w ilayah J ombang. D inamakan “M ataraman” k arena m asih m endapat 

pengaruh sangat kuat dari budaya Kerajaan Mataram dalam hal kebudayaan, adat-

istiadat, dan pola kebahasaan (Sutarto dan Sudikan, 2008: 54).  

 
1.8.3  Dialektologi 

  Dialektologi m erupakan i lmu yang m engkaji pe rbedaan uns ur-unsur 

kebahasaan yang b erkaitan d engan f aktor geografis, yang s alah s atu aspek 

kajiannya ad alah pemetaan perbedaan uns ur-unsur k ebahasaan yang t erdapat di 

antara d aerah p engamatan d alam pe nelitian ( Mahsun, 1995:  20) . Dalam h al in i, 

perbedaan unsur-unsur kebahasaan tersebut terdapat pada lima daerah pengamatan 

di Kabupaten Jombang. 
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1.9 Metode Penelitian 

Penelitian in i me nggunakan me tode p enelitian d eskriptif k ualitatif. 

Penelitian i ni be rusaha m endeskripsikan s ituasi ke bahasaan m asyarakat di  

Kabupaten J ombang yang t erdapat pada variasi b unyi, variasi leksikal, d an pe ta 

bahasa sehingga dapat diketahui dengan j elas pola pemakaian d ialek d i wilayah 

penelitian. P endekatan atau k ajian yang d igunakan d alam p enelitian i ni adalah 

kajian dialektologi yang terdiri atas tiga tahap, yaitu a) tahap penyediaan data, b) 

tahap analisis data, dan c) tahap penyajian hasil analisis (Mahsun, 1995: 93). 

Dalam penelitian dialektologi, S amarin ( dalam M ahsun, 1995:  106 ) 

menjelaskan ba hwa di perlukan ba nyak i nforman a gar da pat di peroleh gambaran 

yang l ebih o bjektif m engenai s ituasi k ebahasaan s etempat. Oleh ka rena itu, di  

setiap daerah pengamatan dalam penelitian ini dipilih t iga orang informan, yaitu 

satu o rang s ebagai i nforman u tama, s edangkan d ua o rang l ainnya s ebagai 

pendamping, sehingga j umlah i nforman s ecara keseluruhan da lam pe nelitian i ni 

adalah lima belas orang. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perebutan 

dalam m enjawab p ertanyaan-pertanyaan yang di ajukan. Pemilihan i nforman 

dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria berikut.  

a. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan; 

b. Berusia an tara 40 – 60 tahun ( tidak pikun). Usia ini dianggap sangat sesuai 

bagi seorang i nforman k arena p ada u sia t ersebut i nforman t elah m enguasai 

bahasa atau dialeknya, tetapi belum sampai pada taraf pikun. Informan yang 

terlalu muda atau terlalu tua dianggap kurang sesuai; 
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c. Orang tua, istri, atau suami informan lahir dan dibesarkan di daerah itu, serta 

jarang atau tidak pernah meninggalkan daerahnya; 

d. Berpendidikan m aksimal t amat pe ndidikan da sar ( SD – SMP). Akan t etapi, 

tidak m enutup ke mungkinan pul a, j ika i nforman yang m emiliki t ingkat 

pendidikan SMA dapat digunakan dengan catatan bahwa tempat pendidikan 

yang ditempuh tersebut masih berada di Kabupaten Jombang. 

e. Berstatus s osial m enengah ( tidak r endah a tau t idak t inggi) de ngan ha rapan 

tidak terlalu tinggi mobilitasnya; 

f. Dapat berbahasa Indonesia; dan 

g. Sehat j asmani d an r ohani. S ehat j asmani m aksudnya t idak cacat b erbahasa 

dan m emiliki pe ndengaran yang t ajam unt uk m enangkap pe rtanyaan-

pertanyaan dengan tepat. Hal ini terkait dengan salah satu variasi yang akan 

dideskripsikan da lam p enelitian di alektologi yaitu v ariasi bunyi, s edangkan 

sehat rohani maksudnya tidak gila atau pikun. 

  
1.9.1 Sumber Data 

Sumber d ata d alam p enelitian in i te rdiri a tas d ata p rimer d an s ekunder. 

Data primer merupakan data utama berupa data lingual, budaya, dan sejarah yang 

diperoleh p eneliti m elalui t eknik pe ngumpulan data di  l apangan da n pe nelitian 

pustaka di  p erpustakaan da erah s etempat. C ara pe merolehan da ta di lakukan 

dengan m elakukan w awancara k epada i nforman d an m enyadap p embicaraan 

masyarakat setempat dalam keadaan santai.  

Adapun d ata s ekunder merupakan da ta p endukung b erupa pe ta d asar 

monografi, ba tas w ilayah, kondi si s osial kul tural m asyarakat di  K abupaten 
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Jombang, dan kondisi geografis Kabupaten Jombang yang diperoleh dari instansi 

terkait serta pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dialek. 

 
1.9.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam p enelitian yang dilakukan di  K abupaten J ombang i ni, metode dan 

teknik yang a kan di gunakan untuk m enjaring d ata adalah m etode yang s esuai 

dengan yang dijelaskan oleh Kesuma (2007: 41) sebagai berikut. 

1. Metode Cakap 

Metode cakap merupakan metode yang dalam penjaringan datanya melalui 

percakapan atau kont ak a ntara p eneliti da n i nforman. M etode i ni di wujudkan 

melalui teknik lanjutan yaitu teknik cakap bertemu muka. Teknik cakap bertemu 

muka merupakan teknik penjaringan data melalui percakapan antara peneliti dan 

informan yang dapat d ilakukan de ngan be rtemu l angsung, t atap m uka, a tau 

bertemu muka. Teknik i ni di lakukan dengan s yarat an tara peneliti dan i nforman 

ada dalam satu ruangan sehingga dapat saling melihat. 

2. Metode Simak 

Metode i ni di lakukan d engan m enyimak penggunaan ba hasa. T eknik 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Teknik S imak Libat C akap, t eknik i ni d apat di lakukan d engan t erlibat atau 

berpartisipasi (entah aktif atau tidak) dalam pembicaraan; 

b. Teknik R ekam d an T eknik C atat, t eknik i ni dilakukan de ngan m erekam 

penggunaan b ahasa s erta m encatat h asil p enyimakan d ata p ada k artu data. 

Dalam p enelitian ini juga ak an digunakan t eknik s adap r ekam yang da pat 

dilakukan pada suasana informal dan santai. 
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Selain menggunakan metode beserta teknik tersebut, dalam penelitian ini 

juga akan digunakan teknik cross check data, yaitu menanyakan secara langsung 

kepada informan terhadap gloss yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cross check 

data d ilakukan j ika ad a j awaban at au k eterangan yang m eragukan d engan car a 

menanyakan k embali p ada i nforman m engenai kosakata yang ad a d alam d aftar 

tanyaan secara langsung dan bebas. 

 
1.9.2.1 Penentuan Daerah Pengamatan 

Hal u tama yang p erlu d ipertimbangkan s ebelum m enentukan d aerah 

pengamatan di  antaranya adalah ke adaan geografis, ke pendudukan, t injauan 

sejarah, ke daaan ke bahasaan, da n ka jian s ebelumnya ( Ayatrohaedi, 2003:  26) . 

Dalam h al in i, kependudukan be rarti pe nduduk di  da erah p enelitian ha rus 

memiliki mo bilitas yang rendah, b erpenduduk m aksimal 6000 j iwa, s erta 

memiliki kesamaan dalam hal budaya, etnis, agama, dan sosial. 

Keadaan geografis di perlukan unt uk m enentukan daerah p engamatan 

karena ke adaan geografis K abupaten J ombang berbatasan d engan wilayah 

Mataraman ( penutur Dialek S urakarta) da n w ilayah Arek (penutur Dialek Jawa 

Timur). H al i ni memunculkan p ola k ebahasaan yang k has, t erutama d i d aerah-

daerah yang berbatasan langsung dengan kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, 

mengacu p ada k eadaan geografis, etnis, d an s ituasi k ebahasaan m asyarakat d i 

Kabupaten J ombang, yaitu a danya pe makaian dialek b ahasa yang b erbeda p ada 

daerah yang berbeda, misalnya Kecamatan Mojoagung yang berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Mojokerto berbeda dengan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo 

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nganjuk.  
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Dari dua puluh satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, ada lima 

kecamatan yang d ijadikan s ebagai d aerah p enelitian. L ima k ecamatan tersebut 

terdiri atas Kecamatan Jombang di wilayah tengah, Kecamatan Kabuh di wilayah 

utara, Kecamatan M ojoagung d i w ilayah timu r, K ecamatan N goro d i wilayah 

selatan, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo di wilayah barat. Lima kecamatan 

ini diasumsikan sebagai daerah yang memiliki variasi dialek yang mencolok. 

 
1.9.2.2 Pembentukan Daftar Tanyaan 

 Daftar t anyaan m erupakan h al yang p aling u tama d i d alam p enelitian. 

Sebelum m elakukan w awancara t erhadap i nforman, pe rlu a danya pe mbentukan 

daftar tanyaan. Daftar tanyaan adalah daftar yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi a tau k eterangan d ari in forman. D aftar ta nyaan d alam p enelitian in i 

terdiri atas dua jenis. Daftar tanyaan pertama berisi pertanyaan mengenai asal-usul 

informan d an b ahasa s ehari-hari yang di gunakan ol eh i nforman. K emampuan 

berbahasa i ni pe rlu di tanyakan agar d apat d iketahui ap akah b ahasa yang 

digunakan ol eh i nforman t elah t erpengaruh b ahasa l ain atau t idak, s edangkan 

daftar t anyaan yang k edua b erisi leksikon dasar a tau um um da n leksikon yang 

berkaitan de ngan buda ya s etempat. S eperti yang di jelaskan ol eh J aberg dan J ud 

(dalam A yatrohaedi, 20 03: 29)  ba hwa d aftar t anyaan yang ba ik adalah da ftar 

tanyaan yang m emenuhi t iga s yarat, an tara l ain menampilkan ci ri-ciri is timewa 

daerah yang diteliti, mengandung hal-hal yang berkaitan dengan sifat dan keadaan 

budaya d aerah p enelitian, d an d aftar t anyaan t ersebut h arus m emberikan 

kemungkinan untuk di jawab secara langsung dan spontan, karena pada dasarnya 

jawaban yang pertama kali diberikan itulah yang paling tepat.  
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Berdasarkan kriteria tersebut, maka daftar tanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daftar tanyaan yang bersifat umum dan khusus. Istilah umum 

dan khus us dalam pe nelitian i ni di gunakan unt uk m embedakan antara k osakata 

yang terdapat dalam daftar kosakata Morris Swadesh dengan kosakata yang tidak 

terdapat dalam daftar kosakata tersebut. 

Bersifat um um m aksudnya, d alam penelitian i ni akan ditanyakan kepada 

informan mengenai kosakata dasar yang secara umum dimiliki oleh semua bahasa 

dan t erdapat da lam da ftar kos akata M orris S wadesh. U ntuk pe mbentukan da ftar 

kosakata umum, penelitian ini mengacu pada daftar Morris Swadesh karena daftar 

kosakata ini telah mencakup segala aspek kegiatan, benda, kondisi geografis yang 

bersifat universal, mis alnya /min um/, /m ulut/, / ular/, / panas/, / benih/, dan 

sebagainya, s edangkan k osakata yang d ianggap t idak s esuai d engan k eadaan 

daerah penelitian boleh tidak dipakai dalam penelitian, misalnya kata /salju/. 

Adapun da ftar t anyaan yang b ersifat khus us m aksudnya adalah kos akata 

yang ad a d alam d aftar t anyaan tersebut m erupakan r efleksi buda ya m asyarakat 

setempat dan t idak terdapat dalam daftar kosakata Morris Swadesh. Oleh karena 

itu, kos akata yang di tanyakan ha rus se suai d engan si tuasi dan kondi si s osial 

budaya m asyarakat yang kha s di  K abupaten J ombang dan t entunya kata-kata 

tersebut t idak terdapat dalam daftar kosakata Morris Swadesh. Misalnya / tukang 

sunat/, / silaturahmi h ari r aya/, / cobek/, d an s ebagainya yang memiliki b erian 

berbeda pada masing-masing daerah pengamatan di Kabupaten Jombang. 

Daftar t anyaan d alam p enelitian in i b erjumlah 300 k ata yang t erdiri at as 

medan makna: 1) Kata yang menunjukkan waktu, musim, dan arah; 2) Kata ganti, 
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sapaan, dan acuan; 3) Rumah dan bagian-bagiannya; 4) Peralatan; 5) Tanaman; 6) 

Binatang; 7 ) K eadaan alam d an b enda al am; 8 ) P erangai d an k ata s ifat; 9 ) 

Pakaian; 10) Aktivitas sehari-hari; 11) Profesi dan jabatan; 12) Bagian tubuh; dan 

13) Kata hubung dan kata tanya. 

 
1.9.3 Metode Analisis Data 

Metode a nalisis d ata d apat d ipilah me njadi d ua je nis me nurut le tak a lat 

penentunya, yaitu m etode pa dan da n m etode a gih ( Kesuma, 2007:  47) . Namun, 

dalam pe nelitian i ni m etode yang di gunakan untuk m enganalisis d ata ad alah 

metode p adan. M etode padan adalah m etode an alisis d ata yang al at p enentunya 

berada di  l uar, t erlepas, da n t idak m enjadi ba gian da ri b ahasa ( langue) ya ng 

bersangkutan a tau di teliti ( Sudaryanto da lam K esuma, 2007:  47) . T erdapat dua  

teknik yang d igunakan dalam analisis data dengan menggunakan metode padan, 

antara l ain: a) teknik pi lah unsur penentu, yaitu teknik analisis data dengan cara 

memilah-milah s atuan k ebahasaan yang d ianalisis d engan alat p enentu yang 

berupa d aya p ilah yang bersifat m ental yang d imiliki p enelitinya, dan b ) t eknik 

hubung banding, yaitu t eknik analisis da ta dengan car a m embandingkan s atuan-

satuan kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu berupa hubungan banding 

antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur satuan kebahasaan 

yang ditentukan. Tujuan hubung banding ini adalah untuk mencari perbedaan dan 

kesamaan h al p okok d i an tara s atuan-satuan k ebahasaan yang dibandingkan 

(Sudaryanto dalam Kesuma, 2007: 53).  

Selain itu , d ata yang di peroleh di  l apangan j uga akan di analisis 

menggunakan t eori yang t elah dijelaskan ol eh M ahsun ( 1995: 23)  ba hwa 
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perbedaan unsur kebahasaan terdiri atas lima macam, namun dalam penelitian ini 

hanya akan diambil dua macam perbedaan, yaitu sebagai berikut. 

a. Perbedaan fonologi, yaitu perbedaan pada segi fonetiknya yang terjadi pada 

vokal m aupun kons onan da lam s uatu ka ta. Biasanya s i p enutur t idak 

menyadari adanya perbedaan tersebut; dan 

b. Perbedaan l eksikon, yaitu l eksem-leksem yang di gunakan u ntuk 

merealisasikan s uatu m akna yang s ama t idak b erasal d ari s atu et imon 

prabahasa. Semua perbedaan dalam bidang leksikon selalu berupa variasi. 

 
1.9.3.1  Klasifikasi Data 

Data yang t erkumpul di kelompokkan be rdasarkan p erbedaan d an 

persamaannya. Korpus data yang berupa data berian diklasifikasikan berdasarkan 

persamaan at au k emiripan d an p erbedaan b entuk meliputi v ariasi b unyi d an 

variasi l eksikal. D alam v ariasi b unyi, d ata b erian yang ad a d iklasifikasikan l agi 

menjadi l ima ke lompok, a ntara l ain va riasi bun yi be rdasarkan pe rubahan f onem 

vokal, pe rubahan f onem kons onan, pe rubahan f onem voka l da n kons onan, 

penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Adapun dalam variasi leksikal, data 

berian yang ada diklasifikasikan lagi menjadi tiga belas kategori, antara lain kata 

yang menunjukkan waktu, musim, dan arah; kata ganti, sapaan, dan acuan; rumah 

dan ba gian-bagiannya; peralatan; tanaman; binatang; keadaan alam d an b enda 

alam; perangai dan kata sifat; pakaian; aktivitas sehari-hari; profesi dan jabatan; 

bagian tubuh; serta kata hubung dan kata tanya. 

Untuk m emudahkan da lam ha l kl asifikasi da ta, m aka a kan di buat ka rtu 

data yang t erdiri at as k artu v ariasi bunyi da n ka rtu va riasi l eksikal. K artu-kartu 

 
 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



27 
 

tersebut b erisi b erian-berian yang m uncul pa da masing-masing d aerah 

pengamatan. Berian yang memiliki bentuk mirip dijadikan dalam satu kelompok, 

sedangkan be rian yang memiliki be ntuk yang b erbeda di masukkan pa da ka rtu- 

kartu. Satu kartu memuat satu kartu berian dan pada pojok atas sebelah kiri diberi 

nomor. P ada ka rtu t ersebut di tuliskan pe rbedaan yang t erjadi di  m asing-masing 

daerah pengamatan. Misalnya kartu variasi leksikal berikut. 

No. 1 
‘mangga’ 

 
                    1                  2                    3                     4                     5 
 
                [pͻh]          [pәñcIt]          [pәlәm]           [pәlәm]         [pәñcIt] 

 
Keterangan gambar: 

1. No. 1 adalah nomor kartu; 

2. ‘mangga’ adalah judul kartu sekaligus makna berian yang akan dikelompokkan 

berdasarkan persamaan dan perbedaan; 

3. 1, 2, 3, 4, da n 5 adalah pe nomoran d aerah pe ngamatan, s ehingga 1 berarti 

Kecamatan M ojoagung, 2  b erarti K ecamatan Ngoro, 3 b erarti K ecamatan 

Jombang, 4  b erarti K ecamatan Bandar K edung M ulyo, da n 5 b erarti 

Kecamatan Kabuh; dan  

4. [pәlәm], [pәñcIt], dan [pͻh] adalah variasi leksikal yang muncul pada masing-

masing daerah pengamatan atas gloss ‘mangga’. 

 
1.9.3.2  Teknik Pemetaan 

  Peta yang d ibuat dalam p enelitian in i merupakan pe ta pe raga yang 

digunakan unt uk m emasukkan da ta-data b erupa simbol k e d alam p eta w ilayah. 
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Peta peraga digunakan sebagai perangkat tabulasi data lapangan sehingga korpus 

data yang b erupa variasi b unyi dan variasi leksikal dapat di deskripsikan da lam 

perspektif geografis. Dalam pembuatan peta peraga, diperlukan langkah-langkah 

yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ayatrohaedi (1979: 52) sebagai berikut. 

a. Menyiapkan p eta d asar yang h anya m emuat k eterangan p enting d i d aerah 

penelitian, mis alnya s kala, m ata angin, b atas alam, b atas administratif, d an 

nomor titik pengamatan; dan 

b. Pengisian be rian pa da pe ta de ngan be ntuk l ambang, yaitu m engganti be rian 

dengan lambang-lambang tertentu, kemudian dipetakan. Berian yang sama atau 

dianggap me miliki k emiripan dinyatakan d engan lambang yang s ama, 

sedangkan berian yang berbeda dinyatakan dengan lambang yang berbeda pula. 

 
1.9.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dapat disajikan melalui dua cara, yaitu secara 

formal da n i nformal. Namun, da lam pe nelitian ini, hasil an alisis d ata ak an 

disajikan d engan me tode in formal, yaitu p enyajian h asil a nalisis d ata dengan 

menggunakan kata-kata b iasa walaupun dengan terminologi yang teknis s ifatnya 

(Sudaryanto da lam Kesuma, 2007:  71) . Dalam penyajian i ni, rumus a tau ka idah 

dan ha sil t emuan di sampaikan de ngan m enggunakan ba hasa yang m udah 

dimengerti dan apabila dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami yang 

sifatnya d eskriptif a tau menggambarkan h asil p enelitian dengan j elas d an ap a 

adanya. H al yang d ideskripsikan d alam p enelitian i ni ad alah d ata v ariasi bunyi 

dan variasi leksikal bahasa Jawa di Kabupaten Jombang. Selanjutnya, data variasi 

bunyi dan variasi leksikal tersebut disajikan dalam bentuk peta interpretatif berupa 
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peta yang m enginterpretasikan p erbedaan b erian an tardaerah p engamatan yang 

diperoleh melalui analisis data. 

 

1.10  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk me mperoleh h asil p enelitian yang s istematis, p erlu a danya 

sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 Bab I, yaitu pendahuluan. Bab ini antara lain berisi tentang latar belakang 

masalah, b atasan m asalah, r umusan m asalah, t ujuan p enelitian, manfaat 

penelitian, t injauan pus taka, ope rasionalisasi k onsep, l andasan t eori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi;  

 Bab II, yaitu g ambaran umum objek pe nelitian. B ab i ni be risi t entang 

situasi geografis Kabupaten Jombang, asal-usul nama Jombang, seni dan budaya 

di K abupaten J ombang, w isata di  K abupaten J ombang, d an s ituasi kebahasaan 

pada masyarakat di Kabupaten Jombang; 

 Bab III, yaitu analisis data. Analisis data disajikan berdasarkan tiap objek 

penelitian. P enelitian di lakukan be rdasarkan r umusan m asalah yang t erdiri a tas 

dua point, yaitu variasi bun yi bahasa J awa di K abupaten J ombang dan variasi 

leksikal bahasa Jawa di Kabupaten Jombang; dan 

 Bab IV, yaitu penutup. Bab ini be risi s impulan dari hasil yang diperoleh 

dalam p embahasan d ata, s erta s aran yang b erisi an juran k epada p embaca at au 

peneliti s elanjutnya yang t ertarik u ntuk me neliti to pik p enelitian yang s ama. 

Selain itu, skripsi ini juga akan dilengkapi dengan peta bahasa, daftar pustaka, dan 

lampiran data dari hasil penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

2.1  Situasi Geografis 

 Kabupaten J ombang merupakan s alah s atu ka bupaten yang s ecara 

geografis b erada d i wilayah J awa T imur. K abupaten J ombang me miliki p osisi 

yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan 

Pulau J awa (Surabaya–Madiun–Yogyakarta), j alur Surabaya–Tulungagung, s erta 

jalur M alang–Tuban. Luas w ilayah K abupaten J ombang kur ang l ebih 1. 159,50 

Km2 atau 2,4%  l uas P rovinsi J awa Timur. S ecara administratif, Kabupaten 

Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri atas 302 desa dan 4 kelurahan 

serta 1.258 dusun (www.bappeda.jatimprov.go.id). Secara astronomis, Kabupaten 

Jombang m embentang a ntara 5.20° –5.30° Bujur T imur, da n a ntara 7.20 ’–7.45’ 

Lintang S elatan (www.jombangkab.go.id), de ngan ba tas-batas w ilayah sebagai 

berikut: s ebelah u tara b erbatasan d engan Kabupaten L amongan dan K abupaten 

Bojonegoro, s ebelah timu r berbatasan d engan Kabupaten M ojokerto, s ebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, dan sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk (www.bappeda.jatimprov.go.id). 

Secara umum, kondisi topografi Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 

tiga bagian sebagai berikut. 

1. Kawasan utara, merupakan pegunungan kapur muda Kendeng yang memiliki 

tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan 
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sebagian l agi b erbukit-bukit, m eliputi K ecamatan P landaan, Kecamatan 

Kabuh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Ngusikan; 

2. Kawasan t engah, yaitu d i s ebelah s elatan S ungai B rantas, s ebagian b esar 

merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup baik sehingga 

sangat co cok di tanami padi d an p alawija, meliputi K ecamatan M egaluh, 

Kecamatan B andar K edung M ulyo, K ecamatan P erak, K ecamatan G udo, 

Kecamatan D iwek, K ecamatan J ogoroto, K ecamatan J ombang, Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan S umobito, K ecamatan K esamben, K ecamatan 

Tembelang, dan Kecamatan Peterongan. 

3. Kawasan s elatan, merupakan t anah pe gunungan, c ocok unt uk t anaman 

perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan 

Mojowarno, dan Kecamatan Bareng (www.bappeda.jatimprov.go.id). 

Berikut ini merupakan peta Kabupaten Jombang secara keseluruhan. 

 
Peta 1. Peta Kabupaten Jombang 
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2.2 Asal – Usul Nama Jombang 

Ada beberapa versi sejarah mengenai asal-usul nama Jombang yang telah 

dikenal o leh m asyarakat di Kabupaten J ombang. S alah s atu v ersi menyebutkan 

bahwa nama Jombang konon tidak terlepas dari pertarungan dua tokoh  pada masa 

silam yang bernama Kebo Kicak dan Surontanu. Kebo Kicak adalah sosok ksatria 

yang mengobrak-abrik kerajaan Majapahit untuk mencari ayah kandungnya yang 

bernama P atih P angulang J agad. S etelah b ertemu P atih P angulang J agad, K ebo 

Kicak diminta menunjukkan bukt i bahwa di a benar-benar anak sang Patih. Cara 

membuktikannya t idak mudah. K ebo K icak di minta m engangkat ba tu hitam di  

Sungai Brantas. D alam upayanya i tu, Kebo Kicak ha rus be rkelahi dengan Bajul 

Ijo. Usaha Kebo Kicak membuahkan hasil. Setelah berhasil membuktikan bahwa 

dirinya adalah anak k andung P atih P angulang J agad, K ebo K icak di beri 

wewenang menjadi penguasa di wilayah barat. 

Namun, ambisi kekuasaan yang tinggi membuat Kebo Kicak tidak pernah 

puas. D ia b ertarung de ngan s audara s eperguruannya yang be rnama S urontanu 

demi m emperebutkan p usaka ba nteng m ilik S urontanu. K onon, saat k eduanya 

bertarung, muncul cahaya hijau (ijo) dan merah (abang). Dari penggabungan kata 

ijo dan abang tersebut muncul sebutan Jombang. Selain itu, ada pula masyarakat 

yang meyakini bahwa  perpaduan dua warna Jo dan Bang (ijo dan abang) tersebut 

mewakili dua  golongan yang ada di  K abupaten Jombang, yaitu golongan S antri 

(agamis) yang d ilambangkan d engan w arna h ijau ( ijo) da n golongan A bangan 

(nasionalis/kejawen) yang d ilambangkan d engan warna m erah (abang) sehingga 

terciptalah nama Jombang (www.jombangkab.go.id).  
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2.3  Seni dan Budaya 

 Terdapat dua  ke budayaan yang t erdapat di  K abupaten J ombang, yaitu 

budaya Arek yang merupakan penutur dialek Jawa Timur dan budaya Mataraman 

yang m erupakan p enutur di alek S urakarta. M eskipun A dipitoyo ( dalam S utarto 

dan S udikan, 2008:  112 ) m enjelaskan ba hwa s ebagian be sar wilayah J ombang 

termasuk d alam s ub-etnik S urabaya yang m erupakan w ilayah guyuban ba hasa 

Jawa d ialek J awa T imur, ak an t etapi t idak d apat d ipungkiri b ahwa terdapat 

wilayah yang t ermasuk da lam w ilayah buda ya M ataraman yang m erupakan 

wilayah guyuban b ahasa J awa d ialek S urakarta m eskipun h anya s ebagian k ecil 

saja. D ua k ebudayaan t ersebut t ercermin d alam s imbol-simbol buda ya berupa 

kesenian tradisional yang sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat 

di Kabupaten Jombang sebagai berikut. 

 
2.3.1  Budaya Arek 

 Budaya A rek a tau sub-etnik S urabaya me miliki id entitas yang me nonjol 

berupa b ahasa d an s eni. B ahasa J awa d ialek J awa T imur yang t erdapat d alam 

budaya A rek di citrakan de ngan ka ta arek ‘anak’ da n un gkapan yak apa  

‘bagaimana’ d apat m emberikan ciri pe mbeda yang ku at de ngan bud aya-budaya 

Jawa yang l ain. W ilayah ke beradaan buda ya Arek j auh m elampaui wilayah 

administratif K ota S urabaya. D i s amping s ecara a dministratif b erada di K ota 

Surabaya, buda ya A rek juga t ersebar di  M ojokerto, S idoarjo, di  s ebagian be sar 

wilayah Jombang, Gresik, Pasuruan, Batu, Malang, serta di sebagian kecil wilayah 

Lamongan dan Kediri. Sifat atau karakter masyarakat dalam budaya Arek dikenal 

egaliter, tegas, l ugas, bl ak-blakan, tanpa ba sa-basi, dan selalu b erupaya s ecara 
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maksimal da lam segala hal, bahkan ada ke cenderungan ‘nekat’. Secara s pesifik, 

budaya Arek j uga t urut m empengaruhi pol a hi dup m asyarakat di  K abupaten 

Jombang yang di refleksikan da lam be ntuk-bentuk ke senian t radisional r akyat 

sebagai berikut. 

a. Kesenian Besutan 

Besutan ad alah k esenian t radisional as li K abupaten J ombang yang t elah 

menjadi ikon dari Kabupaten Jombang. Kata Besutan berasal dari kata besut yang 

merupakan akronim dari kata mbeto maksud dan memiliki arti ‘membawa pesan’. 

Besutan m erupakan p engembangan da ri ke senian amen atau k esenian yang 

dimainkan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang 

bernama Lerok. Besutan juga merupakan cikal bakal dari Ludruk.  

b. Ludruk 

Ludruk m erupakan s eni l awakan r akyat, m elibatkan l aki-laki y ang 

mengenakan baju perempuan dan pelawak sebagai tokoh utamanya (Geertz, 2013: 

420). Meskipun secara umum masyarakat menganggap bahwa ludruk merupakan 

kesenian yang b erasal d ari S urabaya, ak an t etapi s ebenarnya l udruk m erupakan 

kesenian tradisional yang awalnya berasal dari Jombang dan kemudian mengalami 

perkembangan di  Surabaya. Dalam pertunjukan l udruk, cerita d an da gelan l ebih 

saling mengimbangi dengan maksud untuk menghibur dan bersifat mendidik. Ciri 

khas l udruk a dalah k ekuatan i mprovisasi, b agaimana m embangun s uasana 

interaktif de ngan pe nonton, di lakukan de ngan merespon c eletukan d an r eaksi 

penonton a tau j ustru s engaja m emancing a gar pe nonton be rkomentar, t ermasuk 

pula saat ada adegan yang tak direncanakan dalam pertunjukan. 
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c. Tari Remo 

Sebagaimana ludruk, secara umum masayarakat juga menganggap bahwa 

Tari Remo merupakan tarian yang berasal dari Surabaya, padahal sebenarnya Tari 

Remo m erupakan t arian yang b erasal d ari J ombang. T arian i ni pa da a walnya 

merupakan tarian yang digunakan sebagai pengantar pertunjukan ludruk. Namun, 

pada p erkembangannya t arian i ni s ering d itarikan s ecara t erpisah sebagai 

sambutan at as t amu k enegaraan, d itarikan d alam u pacara-upacara k enegaraan, 

maupun d alam f estival k esenian d aerah. T arian i ni m enceritakan t entang 

perjuangan seorang pangeran dalam medan laga. Karakteristik yang paling utama 

dari Tari Remo adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. 

 
2.3.2  Budaya Mataraman 

 Menurut S aryono ( dalam S utarto da n S udikan, 2008:  28) , buda ya 

Mataraman merupakan budaya yang dipangku, dipeluk, dan diikuti oleh manusia 

Jawa ( etnik J awa) yang t ersebar l uas d i b erbagai w ilayah t ermasuk s ebagian 

wilayah Jawa Timur. Selain i tu, budaya Mataraman juga mempunyai pengertian 

budaya yang secara genealogis-geografis pada mulanya tumbuh dan berkembang 

di w ilayah K erajaan M ataram yang k emudian menyebar k e b erbagai wilayah 

termasuk w ilayah J awa Timur d an yang s ecara historis m encakup m asa Islam 

sampai d engan m asa N egara-bangsa I ndonesia s ekarang. B erdasarkan sejarah, 

Kerajaan M ataram K uno p ernah m engalami p erpindahan d ari J awa T engah k e 

Jawa Timur oleh Empu Sindok. Bahkan beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa 

letak i bukota ke rajaannya berada d i s alah s atu d esa yang ad a d i Kabupaten 

Jombang, yaitu Watugaluh. Hal itu didasarkan pada Prasasti Paradah dan Prasasti 
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Anjukladang yang menyebutkan bahwa ibukota Kerajaan Mataram Kuno di Jawa 

Timur a dalah W atugaluh, s ebuah de sa di  t epi Sungai B rantas. A dapula pr asati 

lainnya, yaitu P rasasti T aryyan yang be rangka t ahun 851 S aka (929 M ) 

menyebutkan ba hwa i bukota M ataram K uno di  Jawa T imur a dalah T omwlang. 

Diperkirakan n ama T omwlang adalah n ama s alah s atu k ecamatan yang ada d i 

Kabupaten Jombang, yaitu Tembelang. Berdasarkan bukti sejarah tersebut, maka 

dapat diketahui latar belakang adanya pengaruh budaya Mataraman di Kabupaten 

Jombang. W ilayah pe rsebaran buda ya M ataraman m eliputi Y ogyakarta, 

Surakarta, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, dan sebagian 

kecil w ilayah J ombang. K arakteristik m asyarakat d alam b udaya M ataraman 

adalah be rsikap s opan s antun, andhap as or (merendahkan di ri s endiri de ngan 

sopan k epada o rang yang s ederajat at au l ebih t inggi), gemar b erbasa-basi, 

menyampaikan m aksud secara t idak l angsung, b ahkan c enderung be rpura-pura. 

Secara s pesifik, buda ya M ataraman j uga t urut m empengaruhi pol a hi dup 

masyarakat di  K abupaten J ombang yang di refleksikan da lam be ntuk ke senian 

tradisional rakyat sebagai berikut. 

a. Wayang Topeng 

Wayang Topeng adalah sebuah kesenian tradisional peninggalan Kerajaan 

Majapahit yang t elah ad a s ejak ratusan t ahun yang l alu d an m asih d ilestarikan 

oleh m asyarakat di  K abupaten J ombang. P ada m ulanya, W ayang Topeng 

digunakan masyarakat s ebagai u pacara r itual r uwatan at au k etika ad a s eseorang 

nadzar. Wayang Topeng ini sama halnya dengan Wayang Wong di Jawa Tengah, 

akan tetapi Wayang Topeng ini menggunakan topeng sebagai karakter tokohnya 
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masing-masing. D alam pe rtunjukan W ayang T openg, cerita yang di pentaskan 

pada umumnya adalah cerita siklus panji. 

b. Jaranan Dor 

Jaranan m erupakan t arian t radisional r akyat, d imana p ara p enari 

mengendarai kuda  da ri karton ( jaran berarti k uda) d an m engalami k erasukan 

hingga berlaku seolah-olah mereka sendiri kuda, berjingkrak-jingkrak, meringkik, 

makan but iran pa di ( juga c abai, pe cahan ka ca, da n s ebagainya), di cambuki da n 

seterusnya ( Geertz, 2013:  427) . Jaranan ba nyak t erdapat di  be berapa w ilayah di  

Jawa T imur, ak an t etapi d i K abupaten J ombang t erdapat J aranan k has yang 

disebut Jaranan Dor. Jaranan Dor merupakan kesenian tradisional Kuda Lumping 

asli dari Kabupaten Jombang. Perbedaan yang menonjol dengan jaranan lain dan 

menjadi ci ri kha snya a dalah a lat m usik j idor yang s aat di tabuh be rbunyi dor, 

sehingga jaranan ini disebut Jaranan Dor.  

Selain a danya buda ya Arek da n buda ya M ataraman, j uga t erdapat du a 

golongan yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu Golongan Santri dan Golongan 

Abangan. Penjelasan mengenai dua golongan tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Golongan Santri 

Adanya G olongan S antri di  K abupaten J ombang t idak t erlepas da ri 

julukan yang m elekat p ada K abupaten J ombang s endiri, yaitu “ Kota Santri”. 

Banyaknya pondok pe santren yang di dirikan di  K abupaten J ombang 

menyebabkan m unculnya j ulukan t ersebut. M enurut G eertz ( 2013: 589) , 

Golongan Santri merupakan golongan yang dimanifestasikan dalam pelaksanaan 

yang cermat d an t eratur d ari r itual-ritual pokok agama Islam, s eperti ke wajiban 
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shalat lima waktu, shalat Jumat di masjid, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan 

menunaikan i badah ha ji ke M akkah. K etaatan m elakukan i badah s halatlah yang 

pada t ingkat t erakhir m erupakan uku ran s antri, s edangkan G olongan Abangan 

hampir t idak pe rnah melakukannya. Keterlibatan a ktif d alam a gama Islam, 

kepercayaan-kepercayaan, ni lai-nilai da n no rma-normanya, m erupakan c iri kha s 

dari Golongan Santri.  

2. Golongan Abangan 

Meskipun Kabupaten Jombang terkenal dengan julukannya sebagai “Kota 

Santri”, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya juga terdapat 

sebagian Golongan Abangan di Kabupaten Jombang. Menurut Geetz (2013: 585), 

istilah Abangan diterapkan kepada orang-orang yang tidak menghiraukan agama. 

Ciri-ciri Golongan Abangan adalah sikap masa bodoh terhadap ajaran dan hanya 

terpesona o leh p erincian-perincian u pacara at au ritual. O rang A bangan menurut 

sebutan Orang Jawa, berarti ‘orang merah’ sebagai kebalikan dari wong putihan, 

yang s ecara h arfiah b erarti ‘ orang p utih’ ( Santri). S ecara s pesifik, adanya 

Golongan Abangan di Kabupaten Jombang ditandai dengan adanya kegiatan yang 

dilakukan, m isalnya S lametan. Slametan at au d isebut j uga kenduren merupakan 

sebuah upacara k ecil, s ederhana, formal, d an mengandung r ahasia. K elahiran, 

perkawinan, s ihir, ke matian, pi ndah rumah, m impi bur uk, pa nen, ganti na ma, 

membuka pa brik, s akit, m emohon ke pada a rwah pe njaga de sa, khi tanan, da n 

permulaan s uatu r apat politik s emuanya bisa menyebabkan ad anya s lametan 

(Geertz, 2013:  4) . A cara S lametan di  K abupaten Jombang pa da um umnya t idak 

hanya di lakukan ol eh G olongan A bangan s aja, akan t etapi j uga di lakukan ol eh 
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Golongan S antri. Bedanya, s lametan yang di lakukan ol eh G olongan A bangan 

masih m empertahankan ad anya p enggunaan s esaji, s edangkan s lametan yang 

dilakukan oleh Golongan Santri meniadakan unsur sesaji di dalamnya.  

 
2.4  Wisata di Kabupaten Jombang 

 Selain me miliki b eberapa s eni d an b udaya yang s ampai s aat in i ma sih 

berkembang, K abupaten J ombang j uga m emiliki b eberapa t empat w isata yang 

sangat indah dan menarik. Wisata tersebut tidak hanya berupa wisata alam, akan 

tetapi juga berupa wisata religi dan sejarah. Beberapa tempat wisata yang terdapat 

di Kabupaten Jombang sebagai berikut. 

a. Air Terjun Tretes 

Air T erjun T retes me rupakan air te rjun te rtinggi d i J awa T imur yang 

memiliki ke tinggian 15 8 m eter da n t erletak di  ke tinggian 1.250 m eter di  a tas 

permukaan air l aut. Air Terjun ini t erletak di  Kecamatan Wonosalam, Jombang. 

Air T erjun T retes m asuk d alam k awasan T aman H utan R aya ( Tahura) R aden 

Soeryo di  G unung J urug G uah da lam kom pleks G unung A njasmoro. S ecara 

geologis, kawasan ini merupakan batuan hasil gunung api kuarter tua dan kawasan 

hutan l indung yang m asih t erjaga k easlian dan ke indahan a lamnya. Nama ai r 

terjun ini sama dengan nama air terjun di Kabupaten Pasuruan. 

b. Gua Sigolo – Golo 

Gua S igolo-golo m erupakan s alah s atu g ua di  w ilayah J ombang yang 

menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Gua Sigolo-golo terletak di 

Kecamatan W onosalam t epatnya d i t ebing lereng G unung W elirang. Gua i ni
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dianggap k eramat o leh masyarakat s etempat k arena d ipercaya s ebagai tempat 

meditasi a yah Damar Wulan d ari K erajaan M ajapahit p ada m asa s ilam. O leh 

karena i tu, banyak m asyarakat yang m eyakini bahwa o rang yang b ermeditasi di 

gua ini akan mendapat kesaktian dan berkah. 

h.  Makam Gus Dur 

Nama G us D ur buka nlah na ma yang a sing d idengar. G us D ur yang 

memiliki nama asli Abdurrahman Wahid ini merupakan putra dari K.H. Wachid 

Hasyim dan cucu dari K.H. Hasyim Asy’ari. Selain itu, Gus Dur juga merupakan 

mantan P residen R epublik Indonesia keempat. M akam G us D ur t erletak d i 

kompleks P ondok P esantren T ebuireng, D esa C ukir, K ecamatan Diwek, 

Kabupaten J ombang. Makam i ni di jadikan t empat z iarah yang s elalu r amai 

dikunjungi oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 

 

2.5  Situasi Kebahasaan 

Sebagian b esar m asyarakat Kabupaten Jombang ad alah et nis J awa, 

sehingga b ahasa yang digunakan ad alah b ahasa J awa. Bahasa J awa memiliki 

tingkatan (undhak us uk) yang m asih d igunakan o leh m asyarakatnya d alam 

berkomunikasi. Jadi, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi 

bahasa Jawa yang digunakan tidak seluruhnya sama karena secara umum bahasa 

Jawa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Jawa kromo dan ngoko.  

 Bahasa J awa ngoko memiliki karakteristik yang berbeda. Hal in i tampak 

pada i soglos-isoglos yang m uncul di  s etiap da erah di  K abupaten J ombang, ba ik 

dari aspek bun yi maupun leksikal. Meskipun terdapat perbedaan i soglos, namun 
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masyarakat d i K abupaten J ombang t idak m enyadari ad anya v ariasi i soglos 

tersebut. Hal itu disebabkan selama proses komunikasi berlangsung, tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami arti atau makna. 

 Kabupaten J ombang t erdiri a tas dua  pul uh s atu ke camatan, da n l ima d i 

antaranya d iasumsikan memiliki potensi dalam kemunculan variasi bahasa J awa 

baik da ri s egi bun yi m aupun l eksikal. Lima k ecamatan yang m emiliki pot ensi 

dalam variasi bahasa Jawa tersebut sebagai berikut. 

1. Kecamatan Jombang 

Kecamatan J ombang m erupakan d aerah at au k ecamatan yang t erletak d i 

Kabupaten J ombang. D apat d ikatakan b ahwa Kecamatan J ombang m erupakan 

daerah pusat kabupaten sehingga m emiliki s arana dan p rasarana yang m emadai. 

Hal i tu d isebabkan o leh l etaknya yang b erada d i t engah-tengah K abupaten 

Jombang. Kantor kedinasan Kabupaten Jombang juga berpusat di  kecamatan ini. 

Oleh karena itu, hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan 

berlangsung di kecamatan ini. Kecamatan Jombang memiliki luas wilayah sebesar 

36,52 Km2 dan terdiri a tas 20 de sa. Kecamatan Jombang merupakan kecamatan 

yang memiliki kepadatan penduduk paling padat di  Kabupaten Jombang dengan 

jumlah pe nduduk s ebanyak 135.742 j iwa ( www.jombangkab.go.id). Kecamatan 

Jombang j uga m erupakan ke camatan de ngan j umlah pondok pe santren pa ling 

banyak di Kabupaten Jombang. Kurang lebih ada delapan belas pondok  pesantren 

yang berada di Kecamatan Jombang. Selain itu, Kecamatan Jombang merupakan 

daerah yang dilalui jalur utama Surabaya-Yogyakarta, sehingga arus t ransportasi 

antarkota j uga ramai terjadi d i kecamatan i ni. Hal i ni m emungkinkan adanya 
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variasi i soglos yang terdapat d i Kecamatan Jombang dengan kecamatan l ainnya. 

Sebagai daerah yang menjadi pusat kabupaten sekaligus memiliki penduduk yang 

heterogen, m aka situasi kebahasaan di  Kecamatan J ombang j uga menjadi le bih 

kompleks, yaitu me miliki p engaruh yang s ama kuatnya d ari d ialek J awa T imur 

maupun di alek S urakarta. M isalnya m uncul be rian [ yᴐʔpiye] unt uk m enyatakan 

makna ‘ bagaimana’, s edangkan d i b eberapa d aerah p engamatan lainnya 

digunakan berian [yᴐʔᴐpᴐ] dan [piye]. 

2. Kecamatan Kabuh 

Kecamatan K abuh m erupakan k ecamatan yang t erluas d i K abupaten 

Jombang dengan luas wilayah sebesar 132,33 Km2. Kecamatan Kabuh terletak di 

wilayah Jombang bagian utara dan terdiri atas 16 de sa dengan jumlah penduduk 

sebanyak 39.005 j iwa (www.jombangkab.go.id). Tidak seperti kecamatan lain di 

Kabupaten J ombang yang m emiliki beberapa p ondok pe santren, di  K ecamatan 

Kabuh t idak t erdapat s atu pun pondok pe santren. Kecamatan K abuh b erbatasan 

langsung d engan K abupaten Lamongan yang j uga d ilalui o leh j alur u tama yang 

menghubungkan J ombang d engan B abat d an T uban a tau bi asa di sebut dengan 

Jalur P antura. D i K ecamatan K abuh j uga t erdapat l okasi R adar A URI. S ecara 

umum, K ecamatan K abuh m emiliki s ituasi ke bahasaan yang kh as di bandingkan 

dengan d aerah l ain. Hal i ni m ungkin t erjadi k arena m endapat pe ngaruh da ri 

keadaan w ilayahnya yang b erdekatan a tau be rbatasan de ngan da erah l ain yang 

juga kental dengan kekhasan dari dialeknya sendiri, yaitu Kabupaten Lamongan. 

Salah satu leksikal yang khas dari Kecamatan Kabuh adalah berian [uñjUŋ uñjUŋ] 
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untuk m enyatakan makna ‘ silaturahmi h ari r aya’, s edangkan d i d aerah l ainnya 

menggunakan berian [riyayan] dan [bawalan]. 

Selain i tu, s ituasi k ebahasaan d i K ecamatan K abuh j uga m emiliki 

keunikan l ain k arena d i antara 1 6 d esa yang ad a, t erdapat s alah s atu d esa yang 

penduduknya merupakan Etnis Madura dan menggunakan bahasa Madura sebagai 

sarana kom unikasi da lam ke hidupan s ehari-hari, yaitu D esa M anduro. 

Berdasarkan sejarah, penduduk Desa Manduro merupakan pelarian dari berbagai 

daerah d i M adura. Ada d ua v ersi b erbeda yang b erkembang d i m asyarakat 

mengenai ne nek m oyang da ri pe nduduk D esa M anduro i ni. V ersi pe rtama 

menyebutkan ba hwa ne nek m oyang pe nduduk Desa M anduro a dalah Prajurit 

Trunojoyo yang enggan pulang ke tanah kelahirannya karena merasa malu setelah 

kalah melawan Mataram dan VOC dalam pertempuran d i l ereng G unung K elud 

sekitar t ahun 1679,  s edangkan ve rsi k edua m enyebutkan ba hwa p enduduk D esa 

Manduro a dalah ke turunan da ri pa sukan A rya Wiraraja yang t elah m embantu 

Raden Wijaya dalam pertempuran untuk mengalahkan Jayakatwang.  

3. Kecamatan Mojoagung 

Kecamatan M ojoagung m erupakan k ecamatan yang l etaknya b erada d i 

wilayah Jombang bagian timu r dan b erbatasan l angsung d engan Kabupaten 

Mojokerto. K ecamatan ini menjadi pi ntu g erbang s ebelah t imur K abupaten 

Jombang dan letaknya sangat strategis karena dilalui oleh jalur utama Surabaya–

Yogyakarta. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 60,18 Km2 yang terdiri atas 18 

desa de ngan j umlah pe nduduk s ebanyak 71.328 jiwa (www.jombangkab.go.id). 
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Di K ecamatan M ojoagung kur ang l ebih t erdapat e mpat pondok p esantren. 

Kecamatan M ojoagung merupakan k ecamatan di p edesaan yang p aling r amai 

sehingga mobilitas dan budaya konsumtif di  daerah ini lumayan t inggi. Pasar di  

Kecamatan M ojoagung selalu r amai d an b uka s etiap hari. Oleh k arena l etaknya 

yang t idak j auh da ri Kabupaten Mojokerto da n S urabaya yang ke ntal de ngan 

budaya Arek, maka situasi kebahasaan di Kecamatan Mojoagung juga tidak jauh 

berbeda dengan s ituasi kebahasaan d i Surabaya yang t erkesan egaliter dan b lak-

blakan. M isalnya m uncul b erian [ arԑʔe] u ntuk m enyatakan m akna ‘ dia’, 

sedangkan di daerah pengamatan lainnya digunakan berian [dhԑʔe ] dan [wᴐŋe]. 

4. Kecamatan Ngoro 

Kecamatan Ngoro merupakan kecamatan yang berada di wilayah Jombang 

bagian s elatan. K ecamatan i ni berbatasan l angsung de ngan K abupaten Kediri. 

Selain itu , Kecamatan N goro merupakan pe rsimpangan j alur da ri J ombang 

menuju M alang da n K ediri. Kecamatan N goro memiliki lu as w ilayah sebesar 

49,86 K m2 da n t erdiri atas 13 de sa d engan j umlah pe nduduk sebanyak 65.587 

jiwa ( www.jombangkab.go.id). Di K ecamatan N goro t erdapat b eberapa p ondok 

pesantren besar maupun kecil. Kurang lebih terdapat lima pondok pesantren yang 

berada di  K ecamatan Ngoro. M eskipun letaknya b erbatasan d engan K abupaten 

Kediri yang ke ntal de ngan b udaya M ataraman, ak an t etapi v ariasi b ahasa J awa 

yang muncul di Kecamatan Ngoro ini lebih cenderung mengacu pada dialek Jawa 

Timur, sehingga m emiliki k ekhasan j uga d alam s ituasi k ebahasaannya. 

Kecamatan N goro m emiliki l eksikal yang k has, s eperti m enggunakan berian 
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[gәbluk] untuk menyatakan m akna ‘ tumpul’, s edangkan di  da erah pe ngamatan 

lain ada yang menyebut dengan berian [kәthul] dan [papaʔ]. 

5. Kecamatan Bandar Kedung Mulyo 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo merupakan kecamatan yang terletak di 

wilayah Jombang ba gian ba rat-tengah. K ecamatan Bandar K edung M ulyo 

berbatasan l angsung de ngan K abupaten Nganjuk da n K abupaten K ediri serta 

dilalui o leh ja lur l intas s elatan P ulau J awa yaitu S urabaya–Yogyakarta. 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo memiliki luas wilayah sebesar 32,50 Km2 dan 

terbagi at as 1 1 d esa dengan j umlah pe nduduk sebanyak 45.272 j iwa 

(www.jombangkab.go.id). Di K ecamatan Bandar K edung M ulyo j uga t erdapat 

beberapa pondok p esantren. Kurang lebih ada dua pondok pesantren yang berada 

di Kecamatan B andar K edung Mulyo. S ituasi ke bahasaan di  Kecamatan B andar 

Kedung M ulyo sangat khas di bandingkan d engan da erah l ain di  K abupaten 

Jombang ka rena terpengaruh ol eh buda ya M ataraman yang m erupakan penutur 

dialek S urakarta. H al i ni dapat di maklumi ka rena letak w ilayahnya yang s angat 

berdekatan de ngan K abupaten N ganjuk da n hanya di pisahkan ol eh S ungai 

Brantas, sehingga di ke camatan i ni ba nyak di temukan ke unikan be rupa be rian-

berian khas yang tidak dimiliki oleh daerah pengamatan lainnya. Oleh karena itu, 

situasi k ebahasaan di  kecamatan i ni l ebih c enderung m engacu p ada di alek 

Surakarta. Misalnya untuk menyatakan gloss ‘bohong’, masyarakat di Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo m enyebutnya de ngan berian [ mblidhUʔ], s edangkan di  

daerah pengamatan lain menyebutnya dengan berian [mbijUʔ]. Perbedaan tersebut 

merupakan salah satu contoh variasi bunyi bahasa Jawa di Kabupaten Jombang. 
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BAB III 

ANALISIS DATA 

3.1  Variasi Bunyi Bahasa Jawa di Kabupaten Jombang 

Variasi bahasa Jawa yang muncul di l ima daerah pengamatan mengalami 

variasi bun yi yang te rdiri a tas variasi fonem voka l, variasi fonem k onsonan, 

variasi fonem vokal dan konsonan, pengurangan a tau penghilangan fonem, serta 

penambahan f onem. Perbedaan i solek yang m uncul d alam p engamatan ak an 

disajikan pada pembahasan berikut. 

3.1.1 Variasi Fonem Vokal 

Variasi f onem vokal y ang ditemukan di l ima d aerah p engamatan 

diklasifikasikan berdasarkan perubahan fonem vokal yang disebut dengan istilah 

Subtitusi. Berikut i ni m erupakan klasifikasi perubahan f onem vok al yang 

ditemukan di lima daerah pengamatan. 

3.1.1.1 Perubahan Fonem Vokal /i/ dengan /I/ 

 
No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. anjing [kIrIʔ] [kIrIʔ] [kIrIʔ] [kirIʔ] [kirIʔ] 

2. ayam [pItIʔ] [pItIʔ] [pItIʔ] [pitIʔ] [pitIʔ] 

3. dubur [sIlIt] [sIlIt] [sIlIt] [silIt] [silIt] 

4. hidung [IrUŋ] [IrUŋ] [IrUŋ] [irUŋ] [irUŋ] 

5. hitung [ItUŋ] [ItUŋ] [ItUŋ] [itUŋ] [itUŋ] 

46 
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6. kaki [sIkIl] [sIkIl] [sIkIl] [sikIl] [sikIl] 

7. kerikil [krIkIl] [krIkIl] [krIkIl] [krikIl] [krikIl] 

8. pikir [pIkIr] [pIkIr] [pIkIr] [pikIr] [pikIr] 

9. pilih [pIlIh] [pIlIh] [pIlIh] [pilIh] [pilIh] 

10. selatan [kIdUl] [kIdUl] [kIdUl] [kidUl] [kIdUl] 

11. siku [sIkUt] [sIkUt] [sIkUt] [sikUt] [sikUt] 

12. tikus [tIkUs] [tIkUs] [tIkUs] [tikUs] [tikUs] 

Tabel 1. Perubahan Fonem Vokal /i/ dengan /I/  

Peta 2. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /i/ dengan /I/ 

 

Pada peta di atas dapat diketahui bahwa terdapat perubahan fonem vokal 

/i/ dengan /I/ yang muncul pada beberapa gloss yang ditemukan. Perubahan fonem 

vokal /i/ dengan /I/ yang pertama muncul pada berian [kirIʔ] dengan [kIrIʔ] yang 

     [kirIʔ] 
     [kIrIʔ] 
     [pitIʔ] 
     [pItIʔ] 

[silIt] 
     [sIlIt] 
     [irUŋ] 
     [IrUŋ] 
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menyatakan m akna ‘ anjing’. Berian [kirIʔ] de ngan [ kIrIʔ] memiliki s uku k ata 

yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [kirIʔ] memiliki dua suku 

kata, yaitu ki-rIʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal 

dan f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). B egitu pul a de ngan be rian 

[kIrIʔ] yang me miliki d ua s uku k ata, yaitu kI-rIʔ dengan pol a s uku k ata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-

KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi 

keduanya m emiliki pe rbedaan p ada suku kata yang p ertama. Fonem vokal yang 

terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /i/ dengan /I/. Fonem /i/ 

merupakan bunyi vokal t inggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ 

merupakan bun yi vok al t inggi ba wah d epan t ertutup t ak bu lat. Berian [kirIʔ] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [kIrIʔ] 

merupakan be rian yang identik dengan dialek Jawa T imur. Terdapat dua daerah 

pengamatan yang m enggunakan be rian [ kirIʔ], y aitu Kecamatan K abuh d an 

Kecamatan B andar K edung M ulyo, sedangkan berian [ kIrIʔ] ditemukan di  tiga 

kecamatan l ainnya, ya itu Kecamatan N goro, K ecamatan M ojoagung, dan 

Kecamatan Jombang.  

Perubahan fonem vokal /i/ dengan / I/ juga terjadi pada berian [pitIʔ] dan 

[pItIʔ] yang memiliki makna ‘ayam’. Berian [pitIʔ] dengan [pItIʔ] memiliki suku 

kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [pitIʔ] memiliki dua 

suku kata, yaitu pi-tIʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan 

vokal dan f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Begitu pul a de ngan 

berian [ pItIʔ] yang me miliki d ua s uku k ata, yaitu pI-tIʔ dengan pol a s uku ka ta 
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yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi 

keduanya m emiliki perbedaan p ada suku kata yang p ertama. Fonem vokal yang 

terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /i/ dengan /I/. Fonem /i/ 

merupakan bunyi vokal t inggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ 

merupakan bun yi voka l t inggi ba wah de pan t ertutup t ak bul at. Berian [pitIʔ] 

merupakan berian k has yang d imiliki o leh dialek Surakarta, s edangkan berian 

[pItIʔ] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan di lima daerah, berian [pitIʔ] ditemukan di dua daerah 

pengamatan, yaitu di  Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, 

sedangkan di  tiga d aerah p engamatan lainnya, yaitu di  Kecamatan N goro, 

Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Jombang ditemukan berian [pItIʔ] untuk 

menyatakan makna ‘ayam’. 

Perubahan fonem vok al / i/ de ngan / I/ selanjutnya muncul pa da be rian 

[silIt] dengan [sIlIt] yang menyatakan makna ‘dubur’. Berian [silIt] dengan [sIlIt] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [silIt] 

memiliki d ua s uku k ata, yaitu si-lIt dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu 

pula dengan berian [sIlIt] yang memiliki dua suku kata, yaitu sI-lIt dengan pola 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem 

vokal yang terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu / i/ dengan 
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/I/. Fonem / i/ m erupakan bun yi voka l t inggi atas de pan t ertutup t ak bul at, 

sedangkan f onem / I/ m erupakan bun yi vok al t inggi ba wah de pan t ertutup t ak 

bulat. Berian [silIt] merupakan be rian yang biasanya di gunakan d alam dialek 

Surakarta, s edangkan be rian [sIlIt] merupakan b erian yang biasanya di gunakan 

dalam dialek Jawa T imur. Terdapat d ua d aerah p engamatan yang m enggunakan 

berian [ silIt] yaitu Kecamatan K abuh d an Kecamatan B andar K edung M ulyo, 

sedangkan b erian [sIlIt] di temukan di  tiga daerah p engamatan lainnya, y aitu 

Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Jombang. 

Selain itu , p erubahan fonem vokal / i/ de ngan /I/ j uga d itemukan p ada 

berian [irUŋ] dan [IrUŋ] yang menyatakan makna ‘hidung’. Berian [irUŋ] dengan 

[IrUŋ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian 

[irUŋ] memiliki dua suku kata, yaitu i-rUŋ dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( V-KVK). B egitu pul a 

dengan berian [IrUŋ] yang memiliki dua suku kata, yaitu I-rUŋ dengan pola suku 

kata yang di bentuk ol eh f onem voka l da n f onem kons onan voka l kons onan (V -

KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi 

keduanya m emiliki perbedaan p ada suku kata yang p ertama. Fonem vokal yang 

terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /i/ dengan /I/. Fonem /i/ 

merupakan bunyi vokal t inggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ 

merupakan bun yi voka l t inggi ba wah de pan t ertutup t ak bul at. Berian [irUŋ] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [IrUŋ] 

merupakan b erian yang i dentik d engan dialek Jawa T imur. Berdasarkan 

pengamatan d i lima daerah, be rian [irUŋ] digunakan di  dua  da erah, yaitu di 
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Kecamatan Bandar Kedung M ulyo dan K ecamatan K abuh, s edangkan b erian 

[IrUŋ] ditemukan di  tiga daerah p engamatan lainnya, yaitu di  Kecamatan 

Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro. 

Peta 3. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /i/ dengan /I/

 
Melalui pe ta di  a tas, da pat di ketahui b ahwa pe rubahan fonem vok al / i/ 

dengan / I/ j uga t erjadi pada b erian [itUŋ] dan [ItUŋ] yang be rmakna ‘ hitung’. 

Kedua b erian t ersebut memiliki s uku k ata yang s ama d an p ola s uku k ata yang 

sama pula. Berian [itUŋ] memiliki dua suku kata, yaitu i-tUŋ dengan po la suku 

kata yang di bentuk ol eh f onem voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( V-

KVK). Begitu juga dengan berian [ItUŋ] yang memiliki dua suku kata, yaitu I-tUŋ 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk oleh f onem voka l da n f onem kons onan 

vokal kons onan ( V-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua b erian t ersebut tampak 

     [itUŋ] 
     [ItUŋ] 
     [sikIl] 
     [sIkIl] 
     [krikIl] 
     [krIkIl] 
     [pikIr] 
     [pIkIr] 
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sama k arena k eduanya berasal d ari l eksem yang s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di 

suku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / i/ de ngan / I/. F onem / i/ 

merupakan bunyi vokal t inggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ 

merupakan bun yi vok al t inggi ba wah de pan t ertutup t ak bul at. Berian [itUŋ] 

merupakan berian k has yang d imiliki o leh dialek Surakarta, s edangkan berian 

[ItUŋ] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur. Berdasarkan 

pengamatan d i l ima d aerah, b erian [itUŋ] digunakan di  dua  ke camatan, yaitu 

Kecamatan K abuh d an K ecamatan Bandar Kedung M ulyo, s edangkan di  

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro berian yang 

digunakan untuk menyatakan makna ‘hitung’ adalah [ItUŋ]. 

Selain itu, perubahan fonem vokal /i/ dengan /I/ juga muncul pada berian 

[sikIl] dengan [sIkIl] yang m enyatakan m akna ‘ kaki’. Kedua b erian t ersebut 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [sikIl] 

memiliki d ua s uku k ata, yaitu si-kIl dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu 

juga dengan berian [sIkIl] yang memiliki dua suku kata, yaitu sI-kIl dengan pola 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama 

karena keduanya berasal dari l eksem yang sama, akan t etapi keduanya memiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami p erubahan, yaitu /i/ d engan / I/. Fonem /i/ me rupakan b unyi 

vokal tinggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ merupakan bunyi
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vokal tinggi bawah depan tertutup tak bulat. Berian [sikIl] merupakan berian yang 

biasanya digunakan dalam dialek Surakarta, sedangkan berian [sIkIl] merupakan 

berian yang b iasanya digunakan da lam dialek Jawa T imur. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan di lima daerah, berian [sikIl] ditemukan di dua daerah 

pengamatan, yaitu K ecamatan K abuh da n Kecamatan B andar K edung Mulyo, 

sedangkan d i t iga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan N goro, 

Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Jombang ditemukan berian [sIkIl]. 

Berian l ain yang mengalami pe rubahan f onem voka l / i/ de ngan / I/ pa da 

peta t ersebut adalah [krikIl] dan [krIkIl] yang me miliki ma kna ‘ kerikil’. Kedua 

berian tersebut memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. 

Berian [krikIl] memiliki dua suku kata, yaitu kri-kIl dengan pola suku kata yang 

dibentuk ol eh f onem k onsonan konsonan vokal da n f onem kons onan voka l 

konsonan ( KKV-KVK). Begitu j uga de ngan be rian [krIkIl] yang me miliki d ua 

suku kata, yaitu krI-kIl dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan 

konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KKV-KVK). J ika di lihat 

sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya berasal dari leksem 

yang s ama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang 

pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, 

yaitu /i/ d engan / I/. Fonem /i/ me rupakan bunyi vokal tinggi a tas depan tertutup 

tak bul at, s edangkan f onem / I/ m erupakan bun yi voka l t inggi ba wah de pan 

tertutup t ak bul at. Berian [krikIl] merupakan b erian yang i dentik de ngan dialek 

Surakarta, sedangkan berian [krIkIl] merupakan berian yang identik dengan dialek 

Jawa T imur. Berdasarkan p engamatan yang d ilakukan d i l ima daerah, 
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berian [krikIl] ditemukan di  dua  daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Kabuh 

dan Kecamatan B andar K edung Mulyo, s edangkan d i t iga d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu K ecamatan N goro, K ecamatan M ojoagung, d an K ecamatan 

Jombang ditemukan berian [krIkIl]. 

Selanjutnya, perubahan fonem vokal /i/ dengan /I/ juga terjadi pada berian 

[pikIr] da n [ pIkIr] yang bermakna ‘ pikir’. Kedua b erian te rsebut me miliki s uku 

kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [pikIr] memiliki dua 

suku kata, yaitu pi-kIr dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan 

vokal da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Begitu j uga dengan 

berian [pIkIr] yang me miliki d ua s uku k ata, yaitu pI-kIr dengan pol a s uku ka ta 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama ka rena 

keduanya b erasal d ari l eksem yang s ama, akan t etapi k eduanya memiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami p erubahan, yaitu /i/ d engan / I/. Fonem /i/ me rupakan b unyi 

vokal tinggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ merupakan bunyi 

vokal tinggi bawah depan tertutup tak bulat. Berian [pikIr] merupakan berian yang 

identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [pIkIr] merupakan berian yang 

identik de ngan dialek Jawa T imur. Berdasarkan pe ngamatan di  l ima daerah, 

terdapat du a da erah p engamatan yang m enggunakan be rian [ pikIr], yaitu 

Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan tiga daerah 

pengamatan lainnya, yaitu K ecamatan M ojoagung, K ecamatan J ombang, da n 

Kecamatan Ngoro menggunakan berian [pIkIr] untuk menyatakan gloss ‘pikir’. 
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Peta 4. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /i/ dengan /I/ 

 

Pada peta di atas dapat diketahui bahwa perubahan fonem vokal /i/ dengan 

/I/ terjadi pada berian [pilIh] dan [pIlIh] yang bermakna ‘pilih’. Baik berian [pilIh] 

maupun be rian [ pIlIh], ke duanya m emiliki s uku ka ta yang s ama da n po la s uku 

kata yang sama pula. Berian [pilIh] terdiri atas dua suku kata, yaitu pi-lIh dengan 

pola s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n fonem ko nsonan 

vokal kons onan ( KV-KVK). B egitu pun  dengan be rian [pIlIh] yang t erdiri at as 

dua s uku ka ta, yaitu pI-lIh dengan pol a s uku kata yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Kedua berian 

tersebut t ampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang pe rtama. Fonem vokal yang t erletak di  suku ka ta pe rtama m engalami 

perubahan, yaitu / i/ de ngan / I/. F onem / i/ m erupakan bun yi voka l t inggi a tas 

     [pilIh] 
     [pIlIh] 
     [kidUl] 
     [kIdUl] 
     [sikUt] 
     [sIkUt] 
     [tikUs] 
     [tIkUs] 
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depan t ertutup t ak bul at, s edangkan f onem / I/ m erupakan bun yi voka l t inggi 

bawah de pan t ertutup t ak bul at. Berian [pilIh] merupakan berian kha s yang 

dimiliki o leh dialek Surakarta, s edangkan b erian [pIlIh] merupakan be rian kha s 

yang d imiliki o leh dialek Jawa T imur. Berdasarkan p engamatan d i lima daerah, 

terdapat du a d aerah yang m enggunakan be rian [ pilIh], yaitu Kecamatan K abuh 

dan K ecamatan Bandar Kedung M ulyo. T iga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan 

Kabuh m enggunakan b erian [ pIlIh] unt uk m enyatakan m akna ‘ pilih’. Berian 

[pilIh] da n [ pIlIh] be rasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja m engalami 

perubahan fonem. Oleh karena itu, keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

Dalam berian [kidUl] dan [kIdUl] yang di  daerah pengamatan digunakan 

untuk m enyatakan m akna ‘ selatan’, j uga m engalami pe rubahan f onem voka l / i/ 

dengan / I/. Baik berian [kidUl] maupun berian [kIdUl], keduanya memiliki suku 

kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [kidUl] memiliki dua 

suku ka ta, yaitu ki-dUl dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh fonem 

konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). B egitu p un 

dengan b erian [kIdUl] yang m emiliki dua  s uku kata, yaitu kI-dUl dengan pol a 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan (KV-KVK). Kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di  

suku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / i/ de ngan / I/. F onem / i/ 

merupakan bunyi vokal tinggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ 
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merupakan bun yi vok al t inggi ba wah de pan t ertutup t ak bul at. Berian [kidUl] 

merupakan berian k has yang d imiliki o leh dialek Surakarta, s edangkan berian 

[kIdUl] merupakan be rian kha s yang d imiliki o leh dialek Jawa T imur. Daerah 

pengamatan yang menggunakan berian [kidUl] adalah Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo, s edangkan empat d aerah p engamatan l ainnya, yaitu Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, K ecamatan Ngoro, d an K ecamatan K abuh 

menggunakan berian [kIdUl] untuk menyatakan makna ‘ selatan’. Berian [kidUl] 

dan [kIdUl] berasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja m engalami p erubahan 

fonem. Oleh karena itu, keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

Selanjutnya, perubahan fonem vokal /i/ dengan /I/ juga terjadi pada berian 

[sikUt] dan [sIkUt] yang be rmakna ‘ siku’. Baik b erian [sikUt] maupun [sIkUt], 

keduanya m emiliki s uku ka ta yang s ama da n p ola s uku ka ta yang s ama pul a. 

Berian [sikUt] memiliki dua suku kata, yaitu si-kUt dengan pola suku kata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-

KVK). Demikian juga dengan berian [sIkUt] yang memiliki dua suku kata, yaitu 

sI-kUt dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk o leh f onem kons onan vo kal da n 

fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Kedua berian tersebut tampak sama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem 

vokal yang terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu / i/ dengan 

/I/. Fonem / i/ m erupakan bun yi voka l t inggi atas de pan t ertutup t ak bul at, 

sedangkan f onem / I/ m erupakan bun yi vok al t inggi ba wah de pan t ertutup t ak 

bulat. Berian [sikUt] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Surakarta, 

sedangkan b erian [sIkUt] merupakan berian k has yang di miliki ol eh dialek 
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Jawa T imur. Berdasarkan h asil p engamatan di li ma daerah, t erdapat d ua d aerah 

yang m enggunakan b erian [sikUt], yaitu K ecamatan K abuh d an K ecamatan 

Bandar K edung M ulyo. T iga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, d an K ecamatan N goro m enggunakan b erian 

[sIkUt] untuk menyatakan makna ‘siku’. Berian [sikUt] dan [sIkUt] berasal dari 

leksem yang s ama, h anya saja m engalami p erubahan f onem. O leh k arena i tu, 

keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

Selain itu, pada peta tersebut juga tampak adanya perubahan fonem vokal 

/i/ dengan /I/ pada berian [tikUs] dan [tIkUs] yang memiliki makna ‘tikus’. Baik 

berian [tikUs] maupun [tIkUs], keduanya memiliki suku kata yang sama dan pola 

suku ka ta yang s ama pu la. B erian [ tikUs] m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu ti-kUs 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n f onem 

konsonan voka l kons onan ( KV-KVK). D emikian pul a de ngan be rian [ tIkUs]  

yang memiliki dua suku kata, yaitu t I-kUs dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem kons onan v okal da n fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). 

Kedua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan 

pada s uku k ata yang p ertama. Fonem v okal yang t erletak d i s uku k ata pertama 

mengalami pe rubahan, yaitu / i/ de ngan / I/. Fonem / i/ m erupakan bun yi voka l 

tinggi atas depan tertutup tak bulat, sedangkan fonem /I/ merupakan bunyi vokal 

tinggi bawah depan tertutup tak bulat. Berian [tikUs] merupakan berian khas yang 

dimiliki oleh dialek Surakarta, sedangkan berian [ tIkUs] merupakan berian khas 

yang d imiliki o leh dialek Jawa T imur. Terdapat d ua d aerah d ari l ima d aerah 

pengamatan yang m enggunakan be rian [tikUs], yaitu K ecamatan K abuh d an 
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Kecamatan Bandar Kedung M ulyo. S atu be rian l ainnya yang di gunakan unt uk 

menyatakan m akna ‘ tikus’ ad alah [tIkUs], dan d aerah p engamatan yang 

menggunakan be rian i ni a da t iga, yaitu Kecamatan M ojoagung, Kecamatan 

Jombang, dan Kecamatan Ngoro. Berian [tikUs] dan [tIkUs] berasal dari leksem 

yang s ama, h anya s aja mengalami perubahan fonem. O leh k arena i tu, k eduanya 

merupakan sebuah variasi bunyi. 

Pada pr insipnya, terdapat p erubahan s istematis dari dialek Surakarta ke 

dialek Jawa T imur yang di temukan di d aerah pengamatan. Pada b erian yang 

terdiri a tas dua s uku k ata, f onem voka l / i/ yang t erletak di  s uku ka ta pertama 

dalam dialek Surakarta selalu m engalami p erubahan m enjadi f onem vokal / I/ 

dalam dialek Jawa Timur. Begitu pun sebaliknya, fonem vokal /I/ yang terletak di 

suku kata pertama dalam dialek Jawa Timur selalu mengalami perubahan menjadi 

fonem v okal /i/ d alam dialek Surakarta. Perubahan t ersebut ha nya t erjadi pa da 

suku k ata p ertama, s edangkan pada suku ka ta ke dua ba ik da lam dialek Jawa 

Timur maupun dalam dialek Surakarta tidak mengalami perubahan. Oleh karena 

itu, dalam klasifikasi perubahan fonem voka l / i/ de ngan / I/ i ni ada t iga d aerah 

pengamatan yang s ecara kons isten m enggunakan dialek Jawa T imur, y aitu 

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Jombang. Adapun dua 

daerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan B andar K edung M ulyo d an 

Kecamatan K abuh s ecara kons isten m enggunakan dialek Surakarta. Meskipun 

terdapat salah satu berian khas dialek Jawa Timur yang ditemukan di Kecamatan 

Kabuh, ak an t etapi s ecara k eseluruhan d i K ecamatan K abuh l ebih b anyak 

ditemukan berian khas dialek Surakarta daripada berian khas dialek Jawa Timur.
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3.1.1.2 Perubahan Fonem Vokal /u/ dengan /U/ 

 
No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. duduk [lUŋgUh] [lUŋgUh] [lUŋgUh] [luŋgUh] [luŋgUh] 

2. ekor [bUntUt] [bUntUt] [bUntUt] [buntUt] [buntUt] 

3. gunung [gUnUŋ] [gUnUŋ] [gUnUŋ] [gunUŋ] [gunUŋ] 

4. kaya [sUgIh] [sUgIh] [sUgIh] [sugIh] [sugIh] 

5. kerupuk [krUpUʔ] [krUpUʔ] [krUpUʔ] [krupUʔ] [krupUʔ] 

6. kopyah [kUplUʔ] [kUplUʔ] [kUplUʔ] [kuplUʔ] [kuplUʔ] 

7. kulit [kUlIt] [kUlIt] [kUlIt] [kulIt] [kulIt] 

8. kuning [kUnIŋ] [kUnIŋ] [kUnIŋ] [kunIŋ] [kunIŋ] 

9. pulang [mUlIh] [mUlIh] [mUlIh] [mulIh] [mulIh] 

10. sendok 

penggorengan 

[sUthIl] [sUthIl] [sUthIl] [suthIl] [sUthIl] 

11. sepuluh [sǝpUlUh] [sǝpUlUh] [sǝpUlUh] [sǝpulUh] [sǝpulUh] 

12. telinga [kUpIŋ] [kUpIŋ] [kUpIŋ] [kupIŋ] [kupIŋ] 

Tabel 2. Perubahan Fonem Vokal /u/ dengan /U/ 
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Peta 5. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /u/ dengan /U/ 

 

Di d aerah p engamatan j uga d itemukan ad anya variasi f onem voka l yang 

tampak p ada peta di at as. Perubahan fonem v okal t ersebut be rupa p erubahan 

fonem vokal /u/ dengan /U/ yang terjadi pada berian [luŋgUh] dan [lUŋgUh]. Dua 

berian t ersebut b erasal d ari g loss ‘duduk’. Berian [luŋgUh] dengan [lUŋgUh] 

memiliki s uku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta yang s ama pul a. B erian 

[luŋgUh] terdiri a tas dua s uku kata, y aitu luŋ-gUh dengan pol a s uku k ata yang 

dibentuk ol eh f onem k onsonan voka l kons onan da n f onem kons onan voka l 

konsonan (KVK-KVK). Begitu pula dengan berian [lUŋgUh] yang terdiri atas dua 

suku ka ta, yaitu lUŋ-gUh dengan pol a s uku kata yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l kons onan da n f onem kons onan voka l kons onan ( KVK-KVK). 

Jika d ilihat s epintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya 

     [luŋgUh] 
     [lUŋgUh] 
     [buntUt] 
     [bUntUt] 
     [gunUŋ] 
     [gUnUŋ] 
     [sugIh] 
     [sUgIh] 
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memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di 

suku ka ta p ertama m engalami pe rubahan, yaitu / u/ de ngan / U/. F onem / u/ 

merupakan bunyi vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem /U/ 

merupakan bun yi voka l t inggi ba wah be lakang s emi-tertutup bul at. B erian 

[luŋgUh] merupakan be rian yang bi asanya di gunakan da lam dialek Surakarta, 

sedangkan b erian [lUŋgUh] merupakan b erian y ang b iasanya digunakan da lam 

dialek Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan di l ima kecamatan yang digunakan 

sebagai daerah pengamatan, berian [luŋgUh] ditemukan di  dua  kecamatan, yaitu 

Kecamatan K abuh d an Kecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan di  tiga 

kecamatan l ainnya, yaitu K ecamatan N goro, Kecamatan Mojoagung, da n 

Kecamatan Jombang, u ntuk m enyatakan m akna ‘ duduk’ m enggunakan be rian 

[lUŋgUh]. Berian [luŋgUh] dan [lUŋgUh] berasal dari leksem yang sama, hanya 

saja mengalami perubahan fonem. Oleh karena i tu, keduanya merupakan sebuah 

variasi bunyi. 

Perubahan f onem voka l / u/ de ngan / U/ j uga t erjadi pa da be rian [ buntUt] 

dan [bUntUt] yang memiliki ma kna ‘ekor’. Berian [ buntUt] dengan [bUntUt] 

memiliki s uku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta yang s ama pul a. B erian 

[buntUt] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu bun-tUt dengan pol a s uku ka ta yang 

dibentuk ol eh f onem k onsonan voka l kons onan da n f onem kons onan voka l 

konsonan (KVK-KVK). Begitu pula dengan be rian [bUntUt] yang memiliki dua 

suku ka ta, yaitu bUn-tUt dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l kons onan da n f onem kons onan voka l kons onan ( KVK-KVK). 

Jika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi k eduanya 
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memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di  

suku ka ta p ertama m engalami pe rubahan, yaitu /u/ d engan /U /. F onem /u / 

merupakan bunyi vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem /U/ 

merupakan bun yi voka l t inggi ba wah be lakang s emi-tertutup bul at. B erian 

[buntUt] merupakan b erian yang b iasanya d igunakan d alam dialek Surakarta, 

sedangkan b erian [bUntUt] merupakan be rian yang bi asanya digunakan da lam 

dialek Jawa T imur. Berdasarkan pe ngamatan yang di lakukan di  lima daerah, 

berian [buntUt] ditemukan di dua daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Kabuh 

dan Kecamatan Bandar Kedung M ulyo, s edangkan di  tiga d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu d i Kecamatan N goro, Kecamatan M ojoagung, d an K ecamatan 

Jombang ditemukan berian [bUntUt]. 

Selanjutnya, perubahan fonem vokal /u/ dengan /U/ juga di temukan pada 

berian [gunUŋ] dengan [gUnUŋ] yang m enyatakan m akna ‘ gunung’. Berian 

[gunUŋ] dengan [gUnUŋ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang 

sama p ula. B erian [gunUŋ] memiliki dua  s uku kata, yaitu gu-nUŋ dengan pol a 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). Begitu pul a de ngan b erian [gUnUŋ] yang me miliki d ua 

suku ka ta, yaitu gU-nUŋ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Jika di lihat 

sepintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi k eduanya m emiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami perubahan, yaitu /u/ dengan /U/. Fonem /u/ merupakan bunyi 

vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem /U/ merupakan bunyi 
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vokal t inggi ba wah b elakang s emi-tertutup bul at. B erian [gunUŋ] merupakan 

berian yang b iasanya digunakan d alam dialek Surakarta, s edangkan b erian 

[gUnUŋ] merupakan berian yang b iasanya digunakan da lam dialek Jawa Timur. 

Di lima daerah p engamatan, b erian [gUnUŋ] paling ba nyak di gunakan. Daerah 

pengamatan yang m enggunakan b erian [gUnUŋ] adalah K ecamatan Mojoagung, 

Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro, s edangkan b erian [gunUŋ] 

ditemukan di dua daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo dan Kecamatan Kabuh. 

  Pada b erian [sugIh] dan [sUgIh] yang b ermakna ‘ kaya’ j uga m engalami 

perubahan fonem vokal /u/ dengan /U/. Berian [sugIh] dan [sUgIh] memiliki suku 

kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [sugIh] memiliki dua 

suku ka ta, yaitu su-gIh dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh fonem 

konsonan voka l da n fonem kons onan voka l kon sonan ( KV-KVK). B egitu pul a 

dengan be rian [sUgIh] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu sU-gIh dengan pol a 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi ke duanya m emiliki pe rbedaan pa da s uku kata yang p ertama. F onem 

vokal yang terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /u/ dengan 

/U/. F onem / u/ m erupakan bun yi v okal t inggi a tas be lakang t ertutup bul at, 

sedangkan f onem / U/ m erupakan bun yi voka l t inggi ba wah b elakang s emi-

tertutup bulat. Berian [sugIh] merupakan berian yang biasanya digunakan dalam 

dialek Surakarta, s edangkan b erian [sUgIh] merupakan b erian yang b iasanya 

digunakan dalam dialek Jawa Timur. Berian [sugIh] digunakan di dua kecamatan, 
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yaitu Kecamatan K abuh d an Kecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan di  

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro berian yang 

digunakan adalah [sUgIh]. 

Peta 6. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /u/ dengan /U/ 

 

Pada pe ta di  a tas da pat diketahui ba hwa be rian [krupUʔ] dan [ krUpUʔ] 

untuk m enyatakan m akna ‘ kerupuk’ m engalami pe rubahan f onem v okal / u/ 

dengan /U/. Kedua berian tersebut memiliki suku kata yang sama dan pola suku 

kata yang s ama p ula. B erian [krupUʔ] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu kru-pUʔ 

dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan konsonan vokal dan 

fonem kons onan voka l kons onan ( KKV-KVK). B egitu j uga de ngan be rian 

[krUpUʔ] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu krU-pUʔ dengan pol a s uku ka ta 

yang dibentuk oleh fonem konsonan konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

     [krupUʔ] 
     [krUpUʔ] 
     [kuplUʔ] 
     [kUplUʔ] 
     [kulIt] 
     [kUlIt] 
     [kunIŋ] 
     [kUnIŋ] 
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konsonan (KKV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama 

karena keduanya berasal dari l eksem yang sama, akan t etapi keduanya memiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami perubahan, yaitu /u/ dengan /U/. Fonem /u/ merupakan bunyi 

vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem /U/ merupakan bunyi 

vokal t inggi b awah b elakang s emi-tertutup bul at. B erian [krupUʔ] merupakan 

berian yang i dentik d engan dialek Surakarta, s edangkan be rian [krUpUʔ] 

merupakan b erian yang i dentik d engan dialek Jawa T imur. Berdasarkan 

pengamatan di  l ima d aerah, be rian [ krupUʔ] digunakan di  dua  da erah, yaitu di  

Kecamatan K abuh d an K ecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan b erian 

[krUpUʔ] digunakan d i t iga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i Kecamatan 

Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro. 

Gloss ‘ kopyah’ j uga m engalami pe rubahan f onem voka l / u/ de ngan / U/, 

sehingga terdapat dua berian yang muncul, yaitu [kuplUʔ] dan [kuplUʔ]. Kedua 

berian tersebut memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. 

Berian [kuplUʔ] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu kup-lUʔ dengan pol a s uku ka ta 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal konsonan dan fonem konsonan vokal 

konsonan (KVK-KVK). Begitu juga dengan berian [kUplUʔ] yang memiliki dua 

suku ka ta, yaitu kUp-lUʔ dengan pol a s uku kata yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l konsonan dan f onem kons onan voka l kons onan ( KVK-KVK). 

Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya berasal 

dari leksem yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang pe rtama. Fonem vokal yang t erletak di  suku ka ta pe rtama m engalami 
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perubahan, yaitu / u/ de ngan / U/. F onem / u/ m erupakan bun yi vo kal tin ggi a tas 

belakang t ertutup bul at, s edangkan fonem / U/ merupakan bun yi vok al t inggi 

bawah b elakang s emi-tertutup bul at. B erian [kuplUʔ] merupakan be rian yang 

identik de ngan di alek S urakarta, s edangkan berian [kUplUʔ] merupakan b erian 

yang identik dengan dialek Jawa Timur. Di antara lima kecamatan yang dijadikan 

sebagai d aerah p engamatan, t erdapat d ua d aerah yang m enggunakan b erian 

[kuplUʔ] untuk menyatakan makna ‘kopyah’, daerah t ersebut adalah Kecamatan 

Bandar Kedung Mulyo dan Kecamatan Kabuh. Berian lainnya untuk menyatakan 

makna ‘kopyah’ adalah [kUplUʔ]. Daerah pengamatan yang menggunakan berian 

ini adalah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Jombang. 

  Selanjutnya, pa da gloss ‘kulit’ j uga t erdapat p erubahan f onem voka l / u/ 

dengan /U/ s ehingga muncul dua  be rian, yaitu [ kulIt] dan [ kUlIt]. Kedua be rian 

tersebut memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian 

[kulIt] memiliki dua suku kata, yaitu ku-lIt dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem kons onan v okal da n fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). 

Begitu j uga d engan b erian [kUlIt] yang me miliki d ua s uku k ata, yaitu kU-lIt 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem konsonan vokal da n f onem 

konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut 

tampak s ama k arena k eduanya b erasal d ari l eksem yang s ama, ak an t etapi 

keduanya m emiliki perbedaan p ada suku kata yang p ertama. Fonem vokal yang 

terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /u/ dengan /U/. Fonem 

/u/ merupakan bunyi vokal t inggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem 

/U/ m erupakan bun yi v okal t inggi ba wah be lakang s emi-tertutup bul at. B erian 
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[kulIt] merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian 

[kUlIt] merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Di antara lima 

kecamatan yang d ijadikan s ebagai d aerah p engamatan, t erdapat d ua k ecamatan 

yang m enggunakan b erian [ kulIt], yaitu K ecamatan K abuh da n K ecamatan 

Bandar Kedung Mulyo. Berian lainnya yang digunakan untuk menyatakan makna 

‘kulit’ ad alah [ kUlIt]. D aerah p engamatan yang menggunakan b erian i ni ad alah 

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro. 

  Perubahan fonem vokal /u/ dengan /U/ juga terjadi pada berian [kunIŋ] dan 

[kUnIŋ] yang bermakna ‘kuning’. Kedua berian tersebut memiliki suku kata yang 

sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [kunIŋ] memiliki dua suku kata, 

yaitu ku-nIŋ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan 

fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu juga dengan berian [kUnIŋ] 

yang memiliki dua suku kata, yaitu kU-nIŋ dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem konsonan vokal da n fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). 

Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya berasal 

dari leksem yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang pe rtama. Fonem vokal yang t erletak di  suku ka ta pe rtama m engalami 

perubahan, yaitu / u/ de ngan / U/. F onem / u/ m erupakan bun yi voka l t inggi a tas 

belakang t ertutup bul at, s edangkan fonem / U/ merupakan bun yi vok al t inggi 

bawah b elakang s emi-tertutup bul at. B erian [kunIŋ] merupakan b erian yang 

identik de ngan dialek Surakarta, s edangkan be rian [kUnIŋ] merupakan b erian 

yang identik de ngan dialek Jawa T imur. Di d aerah p engamatan, t erdapat d ua 

daerah yang menggunakan berian [kunIŋ], yaitu Kecamatan Kabuh dan 
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Kecamatan B andar K edung M ulyo. T iga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan M ojoagung, Kecamatan J ombang, d an K ecamatan N goro 

menggunakan berian [kUnIŋ] untuk menyatakan makna ‘kuning’. 

Peta 7. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /u/ dengan /U/ 

 

  Melalui pe ta di  a tas, da pat di ketahui ba hwa t erdapat pe rubahan f onem 

vokal / u/ de ngan / U/ pa da be rian [mulIh] dan [mUlIh] yang me miliki ma kna 

‘pulang’. Baik b erian [mulIh] maupun [mUlIh], ke duanya m emiliki s uku ka ta 

yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [mulIh] memiliki dua suku 

kata, y aitu mu-lIh dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh fonem k onsonan 

vokal da n f onem kons onan voka l kons onan (KV-KVK). D emikian j uga de ngan 

berian [mUlIh] yang memiliki dua suku kata, yaitu mU-lIh dengan pola suku kata 

     [mulIh] 
     [mUlIh] 
     [suthIl] 
     [sUthIl] 
     [sǝpulUh] 
     [sǝpUlUh] 
     [kupIŋ] 
     [kUpIŋ] 
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yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). Kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya memiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami perubahan, yaitu /u/ dengan /U/. Fonem /u/ merupakan bunyi 

vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem /U/ merupakan bunyi 

vokal t inggi ba wah b elakang s emi-tertutup bul at. B erian [mulIh] merupakan 

berian kha s yang di miliki ol eh dialek Surakarta, s edangkan be rian [mUlIh] 

merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur. Penggunaan berian 

[mulIh] ditemukan di  d ua da erah pe ngamatan, yaitu di  K ecamatan K abuh da n 

Kecamatan Bandar K edung M ulyo. Adapun b erian [mUlIh] ditemukan d i tig a 

daerah p engamatan lainnya, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, K ecamatan 

Jombang, dan Kecamatan Ngoro. Berian [mulIh] dan [mUlIh] berasal dari leksem 

yang s ama, h anya s aja mengalami perubahan fonem. O leh k arena i tu, k eduanya 

merupakan sebuah variasi bunyi. 

  Pada p eta tersebut juga terdapat pe rubahan fonem voka l / u/ de ngan / U/ 

yang di temukan pa da be rian [suthIl] dan [sUthIl] yang m emiliki m akna ‘ sendok 

penggorengan’. Baik b erian [suthIl] maupun [sUthIl], k eduanya m emiliki s uku 

kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [suthIl] memiliki dua 

suku kata, yaitu su-thIl dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan 

vokal da n f onem kons onan voka l kons onan (KV-KVK). D emikian j uga de ngan 

berian [sUthIl] yang memiliki dua suku kata, yaitu sU-thIl dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). Kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya memiliki 
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perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami perubahan, yaitu /u/ dengan /U/. Fonem /u/ merupakan bunyi 

vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan fonem /U/ merupakan bunyi 

vokal tinggi bawah belakang semi-tertutup bulat. Berian [suthIl] merupakan berian 

khas yang d imiliki o leh d ialek S urakarta, s edangkan b erian [sUthIl] merupakan 

berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengamatan 

di l ima d aerah, p enggunaan b erian [suthIl] hanya di temukan di  s atu daerah 

pengamatan, yaitu di  Kecamatan B andar Kedung M ulyo, s edangkan be rian 

[sUthIl] ditemukan di  empat daerah p engamatan lainnya, yaitu d i K ecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, Kecamatan N goro, d an K ecamatan K abuh. 

Berian [suthIl] dan [sUthIl] berasal dari leksem yang sama, hanya saja mengalami 

perubahan fonem. Oleh karena itu, keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

  Selanjutnya, gloss ‘ sepuluh’ j uga m engalami pe rubahan f onem voka l / u/ 

dengan / U/. T erdapat d ua be rian yang di gunakan unt uk m enyatakan m akna 

‘sepuluh’, yaitu [sǝpulUh] dan [sǝpUlUh]. Baik berian [sǝpulUh] maupun 

[sǝpUlUh], keduanya m emiliki s uku k ata yang sama da n pol a s uku ka ta yang 

sama pula. Berian [sǝpulUh] memiliki tiga suku kata, yaitu sǝ-pu-lUh dengan pola 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal, fonem konsonan vokal, dan 

fonem konsonan voka l konsonan (KV-KV-KVK). Demikian j uga dengan berian 

[sǝpUlUh] yang memiliki tiga suku kata, yaitu sǝ-pU-lUh dengan pola suku kata 

yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l, f onem kons onan voka l, da n f onem 

konsonan voka l kons onan ( KV-KV-KVK). K edua b erian t ersebut t ampak s ama, 

akan te tapi k eduanya me miliki p erbedaan p ada suku k ata yang kedua. F onem 
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vokal yang t erletak di  s uku ka ta kedua mengalami pe rubahan, yaitu / u/ de ngan 

/U/. F onem / u/ m erupakan bun yi v okal t inggi a tas be lakang t ertutup bul at, 

sedangkan f onem / U/ m erupakan bun yi voka l t inggi ba wah b elakang semi- 

tertutup bulat. Berian [sǝpulUh] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek 

Surakarta, sedangkan berian [sǝpUlUh] merupakan berian khas yang dimiliki oleh 

dialek Jawa T imur. Berdasarkan h asil p engamatan di l ima d aerah, b erian 

[sǝpulUh] digunakan di  dua daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Kabuh dan 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan berian [sǝpUlUh] digunakan di 

tiga daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, 

dan Kecamatan Mojoagung. Kedua berian tersebut berasal dari leksem yang sama, 

hanya s aja m engalami p erubahan f onem v okal / u/ d engan / U/. O leh k arena i tu, 

keduanya termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

  Gloss t erakhir yang t erdapat p ada p eta ad alah ‘ telinga’. G loss t ersebut 

mengalami pe rubahan fonem voka l / u/ dengan /U/ s ehingga muncul du a be rian, 

yaitu [kupIŋ] dan [kUpIŋ]. Baik berian [kupIŋ] maupun [kUpIŋ], keduanya 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [kupIŋ] 

memiliki dua suku kata, yaitu ku-pIŋ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l konsonan (KV-KVK). 

Demikian juga dengan berian [kUpIŋ] yang memiliki dua suku kata, yaitu kU-pIŋ 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n fonem 

konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Kedua berian tersebut tampak sama, akan 

tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal 

yang t erletak di  s uku ka ta pe rtama m engalami p erubahan, yaitu / u/ de ngan / U/. 
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Fonem /u/ merupakan bunyi vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, sedangkan 

fonem / U/ m erupakan b unyi voka l t inggi b awah be lakang s emi-tertutup bul at. 

Berian [kupIŋ] merupakan be rian kha s yang dimiliki ol eh dialek Surakarta, 

sedangkan berian [kUpIŋ] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa 

Timur. Berdasarkan h asil p engamatan d i l ima d aerah, t erdapat d ua d aerah 

pengamatan yang menggunakan berian [kupIŋ], yaitu Kecamatan Kabuh dan 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Adapun tiga daerah pengamatan lainnya, yaitu 

Kecamatan M ojoagung, Kecamatan J ombang, d an K ecamatan N goro 

menggunakan berian [kUpIŋ] untuk menyatakan makna ‘telinga’. Kedua b erian 

tersebut berasal dari leksem yang sama, hanya saja mengalami perubahan fonem. 

Oleh karena itu, keduanya termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

  Pada p rinsipnya, t erdapat p erubahan s istematis dari d aerah s atu d engan 

daerah yang l ain. Pada berian yang t erdiri a tas dua s uku k ata, f onem v okal / u/ 

yang t erletak d i s uku k ata p ertama d alam dialek Surakarta selalu m engalami 

perubahan menjadi fonem vokal /U/ dalam dialek Jawa Timur. Perubahan tersebut 

hanya terjadi pada suku kata pertama, sedangkan pada suku kata kedua baik dalam 

dialek Jawa T imur maupun da lam dialek Surakarta tidak mengalami perubahan. 

Adapun pada berian yang terdiri atas tiga suku kata, fonem vokal /u/ yang terletak 

di s uku ka ta ke dua da lam dialek Surakarta juga mengalami p erubahan m enjadi 

fonem vokal /U/ dalam dialek Jawa Timur. Perubahan tersebut hanya terjadi pada 

suku kata kedua, sedangkan pada suku kata pertama dan ketiga tidak mengalami 

perubahan. Oleh karena itu, dalam klasifikasi perubahan fonem vokal /u/ dengan 

/U/ in i ada t iga d aerah yang s ecara k onsisten m enggunakan dialek Jawa T imur, 
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yaitu K ecamatan M ojoagung, Kecamatan N goro, d an K ecamatan J ombang. 

Adapun dua daerah pengamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bandar Kedung Mulyo 

dan Kecamatan Kabuh secara konsisten menggunakan dialek Surakarta. Meskipun 

terdapat salah satu berian khas dialek Jawa Timur yang ditemukan di Kecamatan 

Kabuh, ak an t etapi s ecara k eseluruhan d i K ecamatan K abuh l ebih b anyak 

ditemukan berian khas dialek Surakarta daripada berian khas dialek Jawa Timur. 

 
3.1.1.3 Perubahan Fonem Vokal /ԑ/ demgan /ᴐ/ 

 

No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. ada [ɔnɔʔ] [ɔnɔʔ] [ɔnɔʔ] [ɛnɛʔ] [ɔnɔʔ] 

2. hanya [mԑʔ] [mԑʔ] [mԑʔ] [mᴐʔ] [mᴐʔ] 

3. sentuh [dәmɔʔ] [dәmɛʔ] [dәmɛʔ] [dәmɛʔ] [dәmɛʔ] 

Tabel 3. Perubahan Fonem Vokal /ɛ/ dengan /ɔ/ 
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Peta 8. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /ɛ/ dengan /ɔ/  

 

Berdasarkan p eta d i atas, d apat d iketahui b ahwa g loss ‘ ada’ m erupakan 

gloss yang be riannya m engalami pr oses pe rubahan f onem voka l / ɛ/ de ngan / ɔ/. 

Berian-berian t ersebut a dalah [ɔnɔʔ] dan [ɛnɛʔ] yang b ermakna ‘ada’. Berian 

[ɔnɔʔ] dengan [ɛnɛʔ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama 

pula. B erian [ɔnɔʔ] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu ɔ-nɔʔ dengan pol a s uku ka ta 

yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (V-KVK). 

Begitu pula dengan berian [ɛnɛʔ] yang memiliki dua suku kata, yaitu ɛ-nɛʔ dengan 

pola s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem voka l da n f onem kons onan voka l 

konsonan ( V-KVK). Kedua berian t ersebut memiliki pe rbedaan pa da s uku ka ta 

yang p ertama dan ke dua. F onem voka l yang t erletak di  s uku ka ta pertama 

mengalami pe rubahan, yaitu / ᴐ/ de ngan / ԑ/. B egitu pul a pa da s uku ka ta kedua, 

     [ɛnɛʔ] 

     [ɔnɔʔ] 

     [mᴐʔ] 

     [mԑʔ] 

     [dәmɛʔ] 

     [dәmɔʔ] 
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fonem vokal yang terletak di suku kata kedua juga mengalami perubahan. yaitu /ᴐ/ 

dengan / ԑ/. Fonem / ᴐ/ merupakan bun yi voka l madya b awah b elakang s emi-

terbuka bulat, sedangkan fonem /ԑ/ merupakan bunyi vokal madya bawah depan 

semi-terbuka tak bul at. Berian [ɔnɔʔ] yang di temukan di  daerah p engamatan 

mengacu p ada b ahasa J awa Baku yaitu [ ɔnɔ] yang d engan ad anya k ebiasaan 

pengucapan o leh m asyarakat s ehingga b erubah m enjadi [ɔnɔʔ]. Berdasarkan 

pengamatan di l ima daerah, berian [ɔnɔʔ] mendominasi pada daerah pengamatan 

karena b anyak d itemukan d i em pat k ecamatan, yaitu d i K ecamatan Mojoagung, 

Kecamatan N goro, Kecamatan J ombang, dan Kecamatan K abuh. Adapun satu 

kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bandar Kedung Mulyo menggunakan berian 

[ɛnɛʔ] untuk m enyatakan m akna ‘ ada’. Kedua berian i ni va riasi bun yi ka rena 

berasal dari leksem yang sama. 

Pada gloss ‘hanya’ yang memiliki dua berian, yaitu [mԑʔ] dan [mᴐʔ] pun 

demikian. P ada be rian tersebut terdapat p erubahan f onem v okal /ɛ/ d engan / ɔ/. 

Berian [mԑʔ] dan [mᴐʔ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang 

sama pula. Berian [mԑʔ] memiliki satu suku kata, yaitu mԑʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal konsonan (KVK). Begitu pula dengan 

berian [mᴐʔ] yang memiliki satu suku kata, yaitu mᴐʔ dengan pola suku kata yang 

dibentuk ol eh f onem ko nsonan voka l kons onan ( KVK). Kedua b erian tersebut 

mengalami p erubahan fonem voka l, y aitu /ᴐ/ d engan / ԑ/. F onem / ᴐ/ m erupakan 

bunyi v okal m adya b awah b elakang s emi-terbuka bul at, s edangkan fonem / ԑ/ 

merupakan bunyi vokal madya bawah depan semi-terbuka tak bulat. Berdasarkan 

pengamatan di lima daerah, berian [mԑʔ] terdapat di tiga daerah pengamatan, yaitu 
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di Kecamatan Mojoagung, K ecamatan N goro, dan Kecamatan J ombang, 

sedangkan untuk dua  da erah pe ngamatan l ainnya, yaitu Kecamatan K abuh dan 

Kecamatan Bandar K edung M ulyo m enggunakan berian [mᴐʔ] dalam 

menyebutkan g loss ‘ hanya’. K edua be rian yang m uncul da ri g loss ‘ hanya’ i ni 

merupakan sebuah variasi bunyi karena berasal dari leksem yang sama. 

Selanjutnya, t erdapat s atu g loss l agi yang t ampak p ada p eta, yaitu g loss 

‘sentuh’. Terdapat dua berian yang digunakan untuk menyatakan makna ‘sentuh’, 

yaitu [dәmɛʔ] dan [dәmɔʔ]. D i da lam g loss t ersebut t erdapat pe rubahan f onem 

vokal /ɛ/ dengan /ɔ/. Berian [dәmɛʔ] dan [dәmɔʔ] memiliki suku kata yang sama 

dan pola suku kata yang sama pula. Berian [dәmɛʔ] memiliki dua suku kata, yaitu 

dә-mɛʔ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan vok al da n 

fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu pula dengan berian [dәmɔʔ] 

yang memiliki dua suku kata, yaitu dә-mɔʔ dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem kons onan v okal da n fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). 

Kedua be rian t ersebut memiliki pe rbedaan pa da s uku ka ta yang ke dua. F onem 

vokal yang terletak di suku kata kedua mengalami perubahan, yaitu /ᴐ/ dengan /ԑ/. 

Fonem / ᴐ/ m erupakan b unyi voka l m adya ba wah be lakang s emi-terbuka bul at, 

sedangkan fonem / ԑ/ m erupakan bun yi vok al m adya ba wah de pan s emi-terbuka 

tak bul at. Berdasarkan h asil p engamatan di lima d aerah, berian [dәmɛʔ] 

mendominasi p ada d aerah p engamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat 

kecamatan, yaitu di Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kabuh, 

dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan berian [dәmɔʔ] h anya 

digunakan di  s atu ke camatan lainnya, y aitu di Kecamatan M ojoagung. Kedua 
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berian tersebut berasal dari leksem yang sama, hanya saja mengalami perubahan 

fonem. Oleh karena itu, keduanya termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

Berdasarkan data-data perubahan fonem vokal /ԑ/ dengan /ᴐ/ yang ada, di 

antara l ima d aerah p engamatan t idak ad a daerah y ang secara konsisten 

menggunakan dialek Jawa T imur maupun dialek Surakarta, s ehingga p erubahan 

fonem vokal /ԑ/ dengan /ᴐ/ tersebut tidak dapat dipolakan. 

3.1.1.4 Perubahan Fonem Vokal /a/ dengan /ә/ 

 
No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. baru [ǝñar] [añar] [añar] [ǝñar] [añar] 

2. cium [ǝmbUŋ] [ambUŋ] [ambUŋ] [ambUŋ] [ambUŋ] 

3. karena [mәrgᴐ] [mәrgᴐ] [margᴐ] [mәrgᴐ] [margᴐ] 

4. tulang [bǝlUŋ] [bǝlUŋ] [balUŋ] [balUŋ] [balUŋ] 

Tabel 4. Perubahan Fonem Vokal /a/ dengan /ǝ/ 
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Peta 9. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /a/ dengan /ǝ/ 

 

  Pada peta di atas dapat diketahui bahwa gloss ‘baru’ mengalami perubahan 

fonem vokal /a/ dengan /ǝ/, yaitu [añar] dan [ǝñar]. Berian [añar] dengan [ǝñar] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [añar] 

memiliki dua  s uku ka ta, yaitu a-ñar dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh 

fonem vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (V-KVK). Begitu pula dengan 

berian [ǝñar] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu ǝ-ñar dengan pol a s uku ka ta 

yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (V-KVK). 

Jika d ilihat sepintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di  

suku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / a/ de ngan / ǝ/. F onem /a / 

merupakan bunyi vokal rendah bawah depan terbuka tak bulat, sedangkan fonem 

/ǝ/ m erupakan bun yi vo kal m adya t engah s emi-terbuka t ak bul at. B erian [añar] 

     [ǝñar] 
     [añar] 
     [ambUŋ] 
     [ǝmbUŋ] 
     [margᴐ] 
     [mǝrgᴐ] 
     [balUŋ] 
     [bǝlUŋ] 
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merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [ǝñar] 

merupakan b erian yang i dentik de ngan dialek Jawa T imur. Di a ntara lima  

kecamatan yang d ijadikan s ebagai d aerah p engamatan, t erdapat t iga k ecamatan 

yang menggunakan berian [añar] untuk menyatakan makna ‘baru’, daerah tersebut 

adalah K ecamatan J ombang, Kecamatan N goro, dan K ecamatan K abuh. Berian 

lainnya untuk menyatakan makna ‘baru’ adalah [ǝñar]. Daerah pengamatan yang 

menggunakan be rian ini a da dua , yaitu Kecamatan M ojoagung d an Kecamatan 

Bandar Kedung Mulyo. 

  Selanjutnya, perubahan fonem vokal /a/ dengan /ǝ/ juga terjadi pada berian 

[ambUŋ] dan [ǝmbUŋ] yang bermakna ‘cium’. Berian [ambUŋ] dengan [ǝmbUŋ] 

memiliki s uku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta yang s ama pul a. B erian 

[ambUŋ] memiliki dua  suku ka ta, yaitu am-bUŋ dengan pol a s uku ka ta yang 

dibentuk oleh fonem vokal konsonan dan fonem konsonan vokal konsonan (VK-

KVK). B egitu pul a de ngan be rian [ǝmbUŋ] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu 

ǝm-bUŋ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem voka l kons onan da n 

fonem konsonan vokal konsonan (VK-KVK). J ika di lihat sepintas, kedua berian 

tersebut t ampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang pe rtama. Fonem vokal yang t erletak di  suku ka ta pe rtama m engalami 

perubahan, yaitu /a/ dengan /ǝ/. Fonem /a/ merupakan bunyi vokal rendah bawah 

depan t erbuka t ak bul at, s edangkan f onem / ǝ/ merupakan bun yi voka l m adya 

tengah s emi-terbuka t ak bul at. B erian [ambUŋ] merupakan b erian yang identik 

dengan dialek Surakarta, s edangkan be rian [ǝmbUŋ] merupakan be rian yang 

identik de ngan dialek Jawa T imur. Berdasarkan p engamatan d i l ima daerah, 
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berian [ambUŋ] merupakan be rian yang p aling ba nyak di gunakan di  e mpat 

daerah, yaitu di Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jombang, dan 

Kecamatan B andar Kedung M ulyo, s edangkan s atu da erah pe ngamatan l ainnya, 

yaitu Kecamatan Mojoagung menggunakan berian [ǝmbUŋ]. 

  Gloss ‘ karena’ yang t ermuat d alam p eta tersebut ju ga me ngalami 

perubahan fonem vokal /a/ dengan /ǝ/ sehingga muncul dua berian, yaitu [margᴐ] 

dan [mәrgᴐ]. Berian [margᴐ] dengan [mәrgᴐ] memiliki suku kata yang sama dan 

pola s uku ka ta yang s ama pul a. B erian [margᴐ] m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu 

mar-gᴐ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l 

konsonan dan fonem konsonan vokal (KVK-KV). Demikian pula dengan berian 

[mәrgᴐ] yang memiliki dua suku kata, yaitu mәr-gᴐ dengan pola suku kata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal konsonan dan fonem konsonan vokal (KVK-

KV). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi 

keduanya m emiliki perbedaan p ada suku kata yang p ertama. Fonem vokal yang 

terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /a/ dengan /ǝ/. Fonem 

/a/ m erupakan bun yi vo kal r endah ba wah de pan t erbuka t ak bul at, s edangkan 

fonem / ǝ/ m erupakan bunyi v okal m adya t engah s emi-terbuka t ak b ulat. B erian 

[margᴐ] m erupakan be rian yang i dentik d engan dialek Surakarta, s edangkan 

berian [mәrgᴐ] m erupakan be rian yang i dentik de ngan di alek J awa T imur. 

Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [mǝrgᴐ] digunakan di tiga daerah,  

yaitu d i Kecamatan N goro, Kecamatan M ojoagung, d an K ecamatan B andar 

Kedung M ulyo, s edangkan be rian [ margᴐ] muncul di  dua d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Kabuh. 
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Selain itu, perubahan fonem vokal /a/ dengan /ǝ/ juga terjadi pada berian 

[balUŋ] dan [bǝlUŋ] yang bermakna ‘tulang’. Berian [balUŋ] dengan [bǝlUŋ] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [balUŋ] 

memiliki dua suku kata, yaitu ba-lUŋ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu 

pula d engan b erian [bǝlUŋ] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu bǝ-lUŋ dengan 

pola s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n fonem ko nsonan 

vokal konsonan (KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak 

sama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. 

Fonem vokal yang terletak di  suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /a/ 

dengan / ǝ/. Fonem / a/ m erupakan bun yi voka l rendah ba wah de pan t erbuka t ak 

bulat, s edangkan f onem / ǝ/ m erupakan b unyi v okal m adya t engah s emi-terbuka 

tak bulat. Berian [balUŋ] merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, 

sedangkan b erian [bǝlUŋ] merupakan berian y ang i dentik d engan dialek Jawa 

Timur. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, t erdapat t iga d aerah yang 

menggunakan berian [balUŋ], yaitu Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan 

Kecamatan B andar K edung M ulyo. D ua d aerah p engamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Ngoro menggunakan berian [bǝlUŋ] 

untuk m enyatakan m akna ‘ tulang’. Kedua b erian t ersebut b erasal d ari l eksem 

yang s ama, h anya s aja mengalami perubahan fonem. O leh k arena i tu, k eduanya 

termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan d ata-data p erubahan f onem v okal / a/ dengan /ǝ/ yang ad a, 

pada berian yang terdiri atas dua suku kata, fonem vokal /a/ yang terletak di suku 
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kata pertama dalam dialek Surakarta selalu mengalami perubahan menjadi fonem 

vokal /ǝ/ dalam dialek Jawa Timur. Begitu pun sebaliknya, fonem vokal /ǝ/ yang 

terletak d i s uku k ata p ertama d alam dialek Jawa T imur selalu m engalami 

perubahan m enjadi f onem voka l / a/ da lam dialek Surakarta. P erubahan t ersebut 

hanya terjadi pada suku kata pertama, sedangkan pada suku kata kedua baik dalam 

dialek Jawa T imur maupun da lam dialek Surakarta tidak mengalami pe rubahan. 

Oleh karen i tu, di antara l ima daerah pengamatan, hanya Kecamatan Mojoagung 

yang secara konsisten m enggunakan dialek Jawa T imur,  sedangkan K ecamatan 

Jombang dan Kecamatan Kabuh secara konsisten menggunakan dialek Surakarta. 

Adapun dua daerah pengamatan lainnya, yaitu Kecamatan Ngoro dan Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo t idak kons isten dalam menggunakan dialek Jawa T imur 

maupun m enggunakan dialek Surakarta pada k lasifikasi perubahan f onem voka l 

/a/ dengan /ǝ/ ini. 

3.1.1.3 Perubahan Fonem Vokal /e/ dengan /ԑ/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. binatang [kɛwan] [kɛwan] [kɛwan] [kewan] [kewan] 

2. enak [ԑnaʔ] [ԑnaʔ] [ԑnaʔ] [enaʔ] [enaʔ] 

3. mudah [pԑnaʔ] [pԑnaʔ] [pԑnaʔ] [penaʔ] [penaʔ] 

4. tempat 

pensil 

[tԑpaʔ] [tԑpaʔ] [tԑpaʔ] [tepaʔ] [tepaʔ] 

Tabel 5. Perubahan Fonem Vokal /e/ dengan /ԑ/ 
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Peta 10. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /e/ dengan /ԑ/ 

 

Melalui p eta d i at as, dapat di ketahui ba hwa perubahan fonem vokal /e/ 

dengan / ԑ/ terjadi p ada berian [kewan] dan [kɛwan] yang m emiliki ma kna 

‘binatang’. Berian [kewan] dengan [kɛwan] memiliki s uku k ata yang s ama d an 

pola suku kata yang sama pula. Berian [kewan] terdiri a tas dua suku kata, yaitu 

ke-wan dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n 

fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu pula dengan berian [kɛwan] 

yang terdiri atas dua suku kata, yaitu kɛ-wan dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem kons onan v okal da n fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). 

Jika dilihat s epintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di  

suku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / e/ de ngan / ԑ/. F onem / e/ 

     [kewan] 
     [kԑwan] 
     [enaʔ] 
     [ԑnaʔ] 
     [penaʔ] 
     [pԑnaʔ] 
     [tepaʔ] 
     [tԑpaʔ] 
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merupakan bun yi vokal m adya at as d epan s emi-tertutup t ak bul at, s edangkan 

fonem / ԑ/ m erupakan bun yi voka l m adya ba wah de pan s emi-terbuka t ak bul at. 

Berian [kewan] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Surakarta, 

sedangkan be rian [kԑwan] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Jawa 

Timur. Berdasarkan pengamatan yang di lakukan di  lima daerah, berian [kewan] 

ditemukan di dua daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Kabuh dan Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo, s edangkan di  tiga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan N goro, K ecamatan M ojoagung, da n Kecamatan J ombang ditemukan 

berian [kɛwan]. Kedua berian tersebut berasal dari leksem yang sama, hanya saja 

mengalami pe rubahan f onem. O leh ka rena i tu, ke duanya merupakan sebuah 

variasi bunyi. 

 Perubahan fonem vokal /e/ dengan /ԑ/ juga ditemukan pada berian [enaʔ] 

dan [ ԑnaʔ] yang m enyatakan m akna ‘ enak’. Berian [enaʔ] dan [ ԑnaʔ] memiliki 

suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [enaʔ] memiliki 

dua suku kata, yaitu e-naʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal 

dan fonem konsonan vokal konsonan (V-KVK). Begitu pula dengan berian [ԑnaʔ] 

yang memiliki dua suku ka ta, yaitu ԑ-naʔ dengan pola suku k ata yang d ibentuk 

oleh f onem voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( V-KVK). J ika di lihat 

sepintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya m emiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di suku kata 

pertama mengalami perubahan, yaitu /e/ dengan /ԑ/. Fonem /e/ merupakan bunyi 

vokal madya atas depan semi-tertutup tak bulat, sedangkan fonem /ԑ/ merupakan 

bunyi vokal madya bawah depan semi-terbuka tak bulat. Berian [enaʔ] merupakan 
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berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [ԑnaʔ] merupakan 

berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan di lima 

daerah, berian [ ԑnaʔ] digunakan di  tiga daerah, yaitu di Kecamatan Mojoagung, 

Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngoro, sedangkan berian [enaʔ] digunakan 

di dua daerah p engamatan lainnya, y aitu di Kecamatan K abuh dan Kecamatan 

Bandar Kedung Mulyo. 

 Selanjutnya, perubahan fonem vokal /e/ dengan /ԑ/ juga terjadi pada berian 

[penaʔ] dan [pԑnaʔ] yang b ermakna ‘ mudah’. Berian [penaʔ] dan [ pԑnaʔ] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [penaʔ] 

memiliki dua suku kata, yaitu pe-naʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu 

pula d engan b erian [pԑnaʔ] yang m emiliki dua  suku ka ta, yaitu pԑ-naʔ dengan 

pola s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem konsonan vokal da n fonem ko nsonan 

vokal kons onan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak 

sama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. 

Fonem vokal yang terletak di  suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /e/ 

dengan /ԑ/. Fonem /e/ merupakan bunyi vokal madya atas depan semi-tertutup tak 

bulat, s edangkan f onem / ԑ/ merupakan bun yi v okal m adya b awah de pan s emi-

terbuka t ak bul at. Berian [penaʔ] merupakan be rian yang i dentik d engan dialek 

Surakarta, sedangkan berian [pԑnaʔ] merupakan berian yang identik dengan dialek 

Jawa Timur. Berian [penaʔ] ditemukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kabuh 

dan Kecamatan B andar Kedung M ulyo, s edangkan di  tiga k ecamatan lainnya, 

yaitu Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Jombang, untuk 
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menyatakan makna ‘mudah’ menggunakan berian [pԑnaʔ]. Perlu diketahui bahwa 

di Kecamatan Mojoagung tidak hanya ditemukan berian [pԑnaʔ], akan tetapi juga 

ditemukan berian [gampaŋ] dan [ ԑnaʔ] untuk m enyatakan m akna ‘ mudah’. Di 

Kecamatan Mojoagung, berian [ԑnaʔ] digunakan untuk menyatakan dua hal, yaitu 

‘mudah’ da n ‘ enak’. Berian [ԑnaʔ] yang di gunakan unt uk m enyatakan m akna 

‘mudah’ i ni m erupakan b erian yang m engalami p engurangan at au p enghilangan 

fonem /p/ di  awal ka ta yang di sebut dengan i stilah Aferesis. Berian [ԑnaʔ] yang 

digunakan untuk menyatakan makna ‘mudah’ ini merupakan salah satu keunikan 

yang ditemukan di Kecamatan Mojoagung. 

Selain itu , perubahan fonem vokal /e/ dengan /ԑ/ juga terjadi pada berian 

[tepaʔ] dan [tԑpaʔ] yang bermakna ‘tempat pensil’. Berian [tepaʔ] dengan [tԑpaʔ] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [tepaʔ] 

terdiri atas dua suku kata, yaitu te-paʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu 

pula d engan b erian [tԑpaʔ] yang t erdiri at as dua suku ka ta, yaitu tԑ-paʔ dengan 

pola s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n fonem ko nsonan 

vokal kons onan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut tampak 

sama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. 

Fonem vokal yang terletak di  suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /e/ 

dengan /ԑ/. Fonem /e/ merupakan bunyi vokal madya atas depan semi-tertutup tak 

bulat, sedangkan fonem / ԑ/ merupakan bun yi v okal m adya b awah de pan s emi-

terbuka t ak bul at. B erian [tepaʔ] merupakan be rian yang i dentik de ngan di alek 

Surakarta, sedangkan berian [tԑpaʔ] merupakan berian yang identik dengan dialek 
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Jawa T imur. Berdasarkan pe ngamatan yang di lakukan di  lima daerah, b erian 

[tepaʔ] ditemukan di  dua d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan Kabuh d an 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan di tiga daerah pengamatan lainnya, 

yaitu d i Kecamatan N goro, K ecamatan M ojoagung, dan K ecamatan J ombang 

ditemukan berian [tԑpaʔ]. Kedua berian t ersebut berasal dari l eksem yang s ama, 

hanya s aja m engalami pe rubahan fonem. O leh ka rena i tu, ke duanya t ermasuk 

dalam sebuah variasi bunyi.  

Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola perubahan fonem vokal 

di daerah pengamatan. Pada berian yang terdiri a tas dua suku kata, fonem vokal 

/e/ yang t erletak d i suku kata pertama dalam dialek Surakarta selalu m engalami 

perubahan m enjadi f onem voka l / ԑ/ d alam dialek Jawa T imur. B egitu pun  

sebaliknya, fonem vokal /ԑ/ yang terletak di suku kata pertama dalam dialek Jawa 

Timur selalu m engalami pe rubahan m enjadi f onem voka l / e/ da lam dialek 

Surakarta. P erubahan t ersebut h anya t erjadi p ada s uku k ata p ertama, s edangkan 

pada suku ka ta kedua b aik d alam dialek Jawa T imur maupun da lam dialek 

Surakarta tidak m engalami p erubahan. Oleh k arena i tu, d i an tara l ima daerah 

pengamatan, ada t iga daerah yang cenderung m engacu pada dialek Jawa T imur, 

yaitu K ecamatan M ojoagung, Kecamatan N goro, da n K ecamatan J ombang. 

Adapun dua daerah pengamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bandar Kedung Mulyo 

dan Kecamatan Kabuh cenderung mengacu pada dialek Surakarta. 
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3.1.1.4 Perubahan Fonem Vokal /o/ dengan /ᴐ/  

 

 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. dari [tǝkᴐʔ] [tǝkᴐʔ] [tǝkᴐʔ] [tǝkoʔ] [tǝkᴐʔ] 

2. keponakan [pᴐnaʔan] [pᴐnaʔan] [pᴐnaʔan] [ponaʔan] [pᴐnaʔan] 

3. rumah [ᴐmah] [ᴐmah] [ᴐmah] [omah] [omah] 

4. tombak [tᴐmbaʔ] [tᴐmbaʔ] [tᴐmbaʔ] [tombaʔ] [tombaʔ] 

Tabel 6. Perubahan Fonem Vokal /o/ dengan /ᴐ/ 

Peta 11. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /o/ dengan /ᴐ/ 

 

 Melalui pe ta di  a tas da pat di ketahui ba hwa di temukan perubahan fonem 

vokal /o/ dengan /ᴐ/ yang t erjadi pada berian [tǝkoʔ] dan [tǝkᴐʔ] yang memiliki 

     [tǝkoʔ] 
     [tǝkᴐʔ] 
     [ponaʔan] 
     [pᴐnaʔan] 
     [omah] 
     [ᴐmah] 
     [tombaʔ] 
     [tᴐmbaʔ]  
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makna ‘ dari’. Berian [tǝkoʔ] dengan [tǝkᴐʔ] memiliki suku k ata yang s ama d an 

pola suku kata yang sama pula. Berian [tǝkoʔ] memiliki dua suku kata, yaitu tǝ-

koʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem 

konsonan voka l kons onan ( KV-KVK). Begitu pul a de ngan b erian [tǝkᴐʔ] yang 

memiliki dua s uku ka ta, yaitu tǝ-kᴐʔ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh 

fonem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). J ika 

dilihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang terakhir. Fonem vokal yang terletak di  

suku kata kedua mengalami perubahan, yaitu /o/ dengan /ᴐ/. Fonem /o/ merupakan 

bunyi v okal m adya at as b elakang s emi-tertutup bul at, s edangkan f onem / ᴐ/ 

merupakan bunyi vokal madya bawah belakang semi-terbuka bulat. Berian [tǝkoʔ] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [tǝkᴐʔ] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Terdapat empat daerah 

dari lima daerah pengamatan yang menggunakan berian [tǝkᴐʔ], yaitu Kecamatan 

Kabuh, K ecamatan M ojoagung, K ecamatan J ombang, da n K ecamatan N goro. 

Satu be rian l ainnya yang di gunakan unt uk m enyatakan m akna ‘ dari’ ad alah 

[tǝkoʔ], dan daerah pengamatan yang menggunakan berian ini adalah Kecamatan 

Bandar Kedung Mulyo. 

Pada peta tersebut juga tampak adanya perubahan fonem vokal /o/ dengan 

/ᴐ/ pa da be rian [ ponaʔan] dan [ pᴐnaʔan] yang bermakna ‘ keponakan’. Berian 

[ponaʔan] dengan [ pᴐnaʔan] memiliki s uku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta 

yang s ama p ula. B erian [ponaʔan] memiliki t iga s uku k ata, yaitu po-na-ʔan 

dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan vok al, f onem 
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konsonan voka l, da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KV-KVK). B egitu 

pula de ngan be rian [pᴐnaʔan] yang me miliki t iga s uku k ata, yaitu pᴐ-na-ʔan 

dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan vok al, f onem 

konsonan voka l, da n f onem kons onan voka l konsonan ( KV-KV-KVK). J ika 

dilihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di  

suku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / o/ de ngan / ᴐ/. F onem / o/ 

merupakan b unyi v okal m adya atas b elakang semi-tertutup bul at, s edangkan 

fonem / ᴐ/ m erupakan bun yi voka l m adya b awah be lakang s emi-terbuka bul at. 

Berian [ponaʔan] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Surakarta, 

sedangkan b erian [pᴐnaʔan] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Jawa 

Timur. Berian [pᴐnaʔan] paling banyak digunakan di  empat kecamatan, yaitu di  

Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan 

Ngoro. Adapun di  Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, untuk menyatakan makna 

‘dari’, berian yang digunakan adalah [ponaʔan]. 

Selanjutnya, perubahan fonem vokal /o/ dengan /ᴐ/ juga terjadi pada berian 

[omah] dan [ ᴐmah] yang be rasal da ri gloss ‘ rumah’. Berian [omah] de ngan 

[ᴐmah] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian 

[omah] memiliki dua suku kata, yaitu o-mah dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( V-KVK). B egitu pul a 

dengan b erian [ᴐmah] yang me miliki dua s uku kata, yaitu ᴐ-mah dengan pol a 

suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(V-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi 
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keduanya m emiliki perbedaan p ada suku kata yang p ertama. Fonem vokal yang 

terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /o/ dengan /ᴐ/. Fonem 

/o/ m erupakan bun yi vo kal madya atas b elakang s emi-tertutup bul at, s edangkan 

fonem / ᴐ/ m erupakan bun yi voka l madya b awah b elakang s emi-terbuka bul at. 

Berian [omah] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Surakarta, 

sedangkan be rian [ᴐmah] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Jawa 

Timur. Berdasarkan pengamatan di l ima daerah, berian [omah] digunakan di dua 

daerah pengamatan, yaitu di K ecamatan Kabuh da n Kecamatan Bandar K edung 

Mulyo, sedangkan b erian [ᴐmah] digunakan di  tiga daerah p engamatan lainnya, 

yaitu di  Kecamatan Mojoagung, K ecamatan N goro, da n K ecamatan J ombang. 

Meskipun muncul dua berian yang berbeda dari kata yang sama, akan tetapi tidak 

mengubah makna dari kata tersebut. 

Selanjutnya, perubahan fonem voka l / o/ dengan / ᴐ/ j uga di temukan pada 

berian [tombaʔ] dan [tᴐmbaʔ] yang menyatakan makna ‘tombak’. Berian [tombaʔ] 

dengan [ tᴐmbaʔ] memiliki s uku k ata yang s ama d an pola s uku ka ta yang s ama 

pula. B erian [tombaʔ] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu tom-baʔ dengan pol a s uku 

kata yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l konsonan dan f onem kons onan 

vokal konsonan (KVK-KVK). Begitu pula dengan berian [tᴐmbaʔ] yang memiliki 

dua s uku k ata, yaitu tᴐm-baʔ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l konsonan dan f onem kons onan voka l kons onan ( KVK-KVK). 

Jika d ilihat s epintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di 

suku ka ta pertama mengalami pe rubahan, yaitu / o/ de ngan / ᴐ/. F onem / o/ 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



93 
 

merupakan b unyi v okal m adya atas b elakang semi-tertutup bul at, s edangkan 

fonem / ᴐ/ m erupakan bun yi voka l m adya b awah be lakang s emi-terbuka bul at. 

Berian [tombaʔ] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Surakarta, 

sedangkan be rian [tᴐmbaʔ] merupakan b erian yang i dentik de ngan dialek Jawa 

Timur. Di lima daerah pengamatan, be rian [tombaʔ] digunakan di  dua daerah, 

yaitu d i K ecamatan K abuh dan Kecamatan B andar K edung M ulyo, sedangkan 

berian [tᴐmbaʔ] ditemukan di tiga daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan 

Mojoagung, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Jombang. Kedua berian t ersebut 

berasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja m engalami p erubahan f onem. O leh 

karena itu, keduanya termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola perubahan fonem vokal 

di daerah p engamatan. Pada berian yang t erdiri a tas dua  suku ka ta maupun t iga 

suku ka ta, fonem vok al / o/ yang t erletak d i s uku k ata p ertama d alam dialek 

Surakarta selalu m engalami perubahan m enjadi f onem voka l / ᴐ/ d alam dialek 

Jawa T imur. Ada j uga b erian yang t erdiri at as dua s uku k ata yang m engalami 

perubahan fonem voka l / o/ dengan / ᴐ/ di  suku kata t erakhir. O leh ka rena i tu, di  

antara l ima d aerah p engamatan, ad a t iga daerah yang s ecara k onsisten 

menggunakan dialek Jawa T imur, yaitu K ecamatan M ojoagung, K ecamatan 

Ngoro, da n Kecamatan J ombang, s edangkan K ecamatan Bandar Kedung Mulyo 

secara kons isten m enggunakan dialek Surakarta. A dapun s atu da erah l ainnya, 

yaitu Kecamatan Kabuh tidak konsisten dalam menggunakan dialek Jawa Timur 

maupun m enggunakan dialek Surakarta pada k lasifikasi perubahan f onem vokal 

/o/ dengan /ᴐ/ ini. 
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3.1.1.5 Perubahan Fonem Vokal /ǝ/ dengan /i/ 

 

 No. 
 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. ejek [ŋilᴐʔnᴐ] [ŋǝlᴐʔnᴐ] [ŋǝlᴐʔnᴐ] [ŋǝlᴐʔnᴐ] [ŋǝlᴐʔnᴐ] 

2. lihat [dǝlᴐʔ] [dilᴐʔ] [dǝlᴐʔ] [dǝlᴐʔ] [dǝlᴐʔ] 

Tabel 7. Perubahan Fonem Vokal /ǝ/ dengan /i/ 

 Peta 12. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Vokal /ǝ/ dengan /i/  

 

Melalui p eta d i at as, dapat di ketahui ba hwa p erubahan fonem vokal /ǝ/ 

dengan / i/ di temukan pa da be rian [ ŋǝlᴐʔnᴐ] dan [ ŋilᴐʔnᴐ] yang m enyatakan 

makna ‘ ejek’. Berian [ŋǝlᴐʔnᴐ] dengan [ ŋilᴐʔnᴐ] memiliki suku kata yang sama 

dan pol a s uku ka ta yang s ama pul a. Berian [ŋǝlᴐʔnᴐ] memiliki t iga s uku k ata, 

yaitu ŋǝ-lᴐʔ-nᴐ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal, 

     [ŋilᴐʔnᴐ] 

     [ŋǝlᴐʔnᴐ] 

     [dǝlᴐʔ] 

     [dilᴐʔ] 
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fonem kons onan vok al kons onan, da n f onem k onsonan voka l ( KV-KVK-KV). 

Begitu pula dengan berian [ŋilᴐʔnᴐ] yang memiliki tiga suku kata, yaitu ŋi-lᴐʔ-nᴐ 

dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan vok al, f onem 

konsonan voka l kons onan, da n f onem kons onan voka l ( KV-KVK-KV). J ika 

dilihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem vokal yang terletak di  

suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /ǝ/ dengan /i/. Fonem /ǝ/ 

merupakan bunyi vokal madya tengah semi-terbuka tak bulat, sedangkan fonem /i/ 

merupakan bun yi voka l t inggi atas depan t ertutup t ak bul at. B erian [ŋǝlᴐʔnᴐ] 

merupakan be rian yang biasanya di gunakan da lam dialek Surakarta, s edangkan 

berian [ŋilᴐʔnᴐ] merupakan b erian yang b iasanya d igunakan d alam dialek Jawa 

Timur. Berdasarkan p engamatan d i lima daerah, b erian [ ŋǝlᴐʔnᴐ] mendominasi 

pada d aerah p engamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu d i 

Kecamatan Kabuh, Kecamatan Jombang, K ecamatan Ngoro, d an Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo, s edangkan b erian [ŋilᴐʔnᴐ] hanya ditemukan di  satu 

daerah p engamatan lainnya, y aitu di Kecamatan Mojoagung. Kedua berian 

tersebut berasal dari leksem yang sama, hanya saja mengalami perubahan fonem. 

Oleh karena itu, kedua berian tersebut merupakan sebuah variasi bunyi.  

Selanjutnya, perubahan fonem vokal /ǝ/ dengan /i/ juga terjadi pada berian 

[dǝlᴐʔ] dan [dilᴐʔ] yang bermakna ‘lihat’. Berian [dǝlᴐʔ] dengan [dilᴐʔ] memiliki 

suku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta yang s ama pul a. Berian [dǝlᴐʔ] terdiri 

atas dua suku kata, yaitu dǝ-lᴐʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem 

konsonan vokal da n fonem kons onan voka l kon sonan ( KV-KVK). B egitu pul a 
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dengan b erian [dilᴐʔ] yang terdiri at as dua s uku ka ta, yaitu di-lᴐʔ dengan pol a 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). Jika d ilihat s epintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem 

vokal yang terletak di suku kata pertama mengalami perubahan, yaitu /ǝ/ dengan 

/i/. Fonem /ǝ/ merupakan bunyi vokal madya tengah s emi-terbuka t ak bulat, 

sedangkan fonem /i/ merupakan bunyi vokal tinggi atas depan tertutup tak bulat. 

Berian [dǝlᴐʔ] merupakan be rian yang bi asanya di gunakan d alam dialek 

Surakarta, s edangkan be rian [dilᴐʔ] merupakan b erian yang b iasanya d igunakan 

dalam dialek Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [dǝlᴐʔ] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu d i Kecamatan K abuh, K ecamatan M ojoagung, K ecamatan Jombang, dan 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan di satu daerah pengamatan lainnya, 

yaitu di Kecamatan Ngoro, untuk menyatakan makna ‘lihat’ menggunakan berian 

[dilᴐʔ]. Kedua b erian t ersebut b erasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja 

mengalami perubahan fonem. Oleh karena i tu, keduanya termasuk dalam sebuah 

variasi bunyi. 

Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola perubahan fonem vokal 

di daerah pengamatan. Pada berian yang terdiri a tas dua suku kata, fonem vokal 

/ǝ/ yang terletak di suku kata pertama dalam dialek Surakarta selalu m engalami 

perubahan m enjadi f onem voka l / i/ da lam dialek Jawa T imur. B egitu p un 

sebaliknya, fonem vokal /i/ yang terletak di suku kata pertama dalam dialek Jawa 

Timur selalu mengalami perubahan menjadi fonem vokal /ǝ/ dalam dialek 
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Surakarta. P erubahan t ersebut h anya t erjadi p ada s uku k ata p ertama, s edangkan 

pada suku ka ta ke dua ba ik da lam dialek Jawa T imur maupun da lam dialek 

Surakarta tidak m engalami p erubahan. Oleh k arena i tu, d i an tara l ima daerah 

pengamatan, ada t iga d aerah yang s ecara konsisten m enggunakan dialek 

Surakarta, yaitu K ecamatan K abuh, K ecamatan B andar K edung M ulyo, d an 

Kecamatan J ombang. Adapun dua daerah pengamatan l ainnya, yaitu Kecamatan 

Mojoagung da n Kecamatan N goro tidak kons isten m enggunakan dialek Jawa 

Timur maupun menggunakan dialek Surakarta dalam klasifikasi perubahan fonem 

vokal /ǝ/ dengan /i/ ini. 

3.1.2 Variasi Fonem Konsonan 

Selain terdapat variasi fonem vokal, di daerah pengamatan juga ditemukan 

adanya variasi fonem konsonan yang terjadi di awal, tengah, maupun akhir kata. 

Variasi t ersebut diklasifikasikan be rdasarkan p erubahan f onem kons onan yang 

disebut d engan is tilah S ubtitusi. Berikut i ni merupakan klasifikasi p erubahan 

fonem konsonan yang ditemukan di lima daerah pengamatan. 

3.1.2.1 Perubahan Fonem Konsonan /k/ dengan /ʔ/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. berdiri [ŋadәk] [ŋadәk] [ŋadәk] [ŋadәʔ] [ŋadәk] 

2. napas [ambǝʔan] [ambǝʔan] [ambǝʔan] [ambǝkan] [ambǝkan] 

3. sempit [supǝʔ] [supǝʔ] [supǝʔ] [supǝk] [supǝʔ] 

4. sering [gәlәʔ] [gәlәʔ] [gәlәʔ] [gәlәk] [gәlәʔ] 

Tabel 8. Perubahan Fonem Konsonan /k/ dengan /ʔ/ 
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Peta 13. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Konsonan /k/ dengan /ʔ/ 

 
 
 Dari pe ta di  a tas da pat di lihat a danya p erubahan f onem kons onan / k/ 

dengan / ʔ/ di akhir ka ta yang m uncul di  da erah pe ngamatan. P erubahan f onem 

konsonan / k/ de ngan / ʔ/ di  a khir ka ta t ersebut t erjadi pa da empat  g loss, yaitu 

‘berdiri’, ‘buta’, ‘s empit’, da n ‘sering’. P ada gloss ‘ berdiri’ m uncul du a berian, 

yaitu [ŋadәk] dan [ŋadәʔ]. Berian [ŋadәk] dengan [ŋadәʔ] memiliki s uku k ata 

yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [ŋadәk] memiliki dua suku 

kata, y aitu ŋa-dәk dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem k onsonan 

vokal da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Begitu p ula d engan 

berian [ŋadәʔ] yang memiliki dua suku kata, yaitu ŋa-dәʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi 

     [ŋadәʔ] 
     [ŋadәk] 
     [ambǝkan] 
     [ambǝʔan] 
     [supǝk] 
     [supǝʔ] 
     [gәlәk] 
     [gәlәʔ] 
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keduanya m emiliki pe rbedaan p ada s uku ka ta yang t erakhir. Fonem ko nsonan 

yang t erletak d i s uku k ata t erakhir m engalami p erubahan, yaitu / k/ d engan / ʔ/. 

Fonem / k/ m erupakan b unyi kons onan ha mbat l etup dor so ve lar t ak be rsuara, 

sedangkan fonem / ʔ/ m erupakan bun yi konsonan h ambat le tup glotal. Berian 

[ŋadәk] digunakan di empat daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung, 

Kecamatan N goro, K ecamatan J ombang, d an Kecamatan K abuh, s edangkan 

berian [ŋadәʔ] hanya d itemukan d i satu daerah pengamatan, yaitu d i Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo. Kedua be rian yang m uncul t ersebut m erupakan variasi 

bunyi, karena [ŋadәk] dan [ŋadәʔ] berasal dari kata atau leksem yang sama. 

 Gloss ‘buta’ juga mengalami perubahan fonem konsonan /k/ dengan /ʔ/ di 

akhir kata sehingga ditemukan dua berian, yaitu [ambǝʔan] dan [ambǝkan]. Kedua 

berian in i me miliki m akna yang s ama, yaitu ‘napas’. Berian [ambǝʔan] dengan 

[ambǝkan] memiliki s uku k ata yang s ama d an p ola s uku k ata yang s ama p ula. 

Berian [ambǝʔan] memiliki tiga suku kata, yaitu am-bǝ-ʔan dengan pola suku kata 

yang di bentuk ol eh f onem voka l kons onan, f onem kons onan voka l, da n f onem 

konsonan vokal konsonan (VK-KV-KVK). Begitu pula dengan berian [ambǝkan] 

yang m emiliki tig a s uku ka ta, yaitu am-bǝ-kan dengan pol a s uku ka ta yang 

dibentuk ol eh f onem vokal kons onan, f onem kons onan voka l, da n f onem 

konsonan voka l kons onan ( VK-KV-KVK). Jika di lihat s epintas, ke dua be rian 

tersebut t ampak sama, akan t etapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang t erakhir. Fonem k onsonan yang t erletak d i s uku ka ta t erakhir m engalami 

perubahan, yaitu / k/ d engan / ʔ/. Fonem / k/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat 

letup dorso ve lar t ak be rsuara, s edangkan fonem / ʔ/ merupakan bun yi ko nsonan 
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hambat letup glotal. Di antara lima daerah pengamatan, terdapat tiga daerah yang 

menyatakan m akna ‘ napas’ d engan b erian [ambǝʔan]. T iga d aerah p engamatan 

tersebut ad alah Kecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, dan K ecamatan 

Jombang. Akan t etapi, makna ‘ napas’ dinyatakan berbeda d i dua daerah 

pengamatan lainnya, yaitu d i Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo yang menyatakan makna ‘napas’ dengan berian [ambǝkan]. 

 Selanjutnya, g loss ‘ sempit’ yang me miliki dua b erian, yaitu [supǝk] dan 

[supǝʔ] juga mengalami perubahan fonem konsonan /k/ dengan /ʔ/ di  akhir kata. 

Berian [supǝk] dengan [supǝʔ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata 

yang sama pula. Berian [supǝk] memiliki dua suku kata, yaitu su-pǝk dengan pola 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan (KV-KVK). Begitu pula dengan berian [supǝʔ] yang memiliki dua suku 

kata, y aitu su-pǝʔ dengan pol a s uku ka ta yang dibentuk ol eh f onem ko nsonan 

vokal da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, 

kedua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya m emiliki pe rbedaan 

pada suku kata yang terakhir. Fonem konsonan yang terletak di suku kata terakhir 

mengalami perubahan, yaitu /k/ dengan /ʔ/. Fonem /k/ merupakan bunyi konsonan 

hambat l etup dor so ve lar t ak be rsuara, s edangkan f onem / ʔ/ m erupakan bun yi 

konsonan ha mbat l etup g lotal. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, 

penggunaan berian [supǝʔ] mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak 

ditemukan d i em pat k ecamatan, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, Kecamatan 

Ngoro, Kecamatan J ombang, d an Kecamatan K abuh, sedangkan satu kecamatan 

lainnya, yaitu K ecamatan Bandar K edung M ulyo m enggunakan be rian [supǝk] 
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untuk m enyatakan g loss ‘ sempit’. Kedua be rian t ersebut, yaitu [supǝk] dan 

[supǝʔ] berasal dari leksem yang sama, sehingga termasuk dalam variasi bunyi. 

 Selain itu , gloss ‘ sering’ j uga mengalami pe rubahan fonem konsonan /k/ 

dengan / ʔ/ s ehingga ditemukan m emiliki d ua bua h be rian pa da da erah 

pengamatan, y aitu [gәlәk] dan [gәlәʔ]. Berian [gәlәk] dengan [gәlәʔ] memiliki 

suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [gәlәk] memiliki 

dua s uku ka ta, yaitu gә-lәk dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l da n fonem kons onan voka l kon sonan ( KV-KVK). B egitu pul a 

dengan berian [gәlәʔ] yang memiliki dua suku kata, yaitu gә-lәʔ dengan pola suku 

kata yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l 

konsonan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada suku k ata yang t erakhir. F onem 

konsonan yang t erletak di  s uku ka ta t erakhir mengalami pe rubahan, yaitu / k/ 

dengan / ʔ/. Fonem / k/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat l etup dor so ve lar t ak 

bersuara, s edangkan f onem / ʔ/ m erupakan bun yi kons onan h ambat l etup g lotal. 

Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [gәlәʔ] mendominasi pada daerah 

pengamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu d i Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan N goro, K ecamatan J ombang, d an K ecamatan K abuh, 

sedangkan berian [gәlәk] hanya muncul di satu daerah pengamatan lainnya, yaitu 

di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Kedua berian tersebut berasal dari leksem 

yang sama, sehingga merupakan sebuah variasi bunyi dari gloss ‘sering’. 

Dalam kl asifikasi pe rubahan f onem kons onan / k/ de ngan / ʔ/ in i te rdapat 

keunikan y ang ditemukan di  Kecamatan B andar K edung M ulyo. K eunikan 
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tersebut yaitu pa da be rian yang t erdiri a tas dua  s uku ka ta, f onem kons onan / k/ 

yang t erletak d i s uku k ata t erakhir d alam b erian yang m uncul d i em pat daerah 

lainnya s elalu m engalami pe rubahan m enjadi f onem kons onan / ʔ/ d alam b erian 

yang muncul di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Begitu pun sebaliknya, fonem 

konsonan / ʔ/ yang t erletak d i s uku k ata t erakhir d alam berian yang m uncul di  

empat d aerah l ainnya selalu m engalami pe rubahan m enjadi f onem konsonan /k/ 

dalam berian yang muncul di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ada juga berian 

yang t erdiri a tas t iga suku ka ta yang m engalami pe rubahan fonem konsonan /k/ 

dengan /ʔ/ di suku kata terakhir. Berian tersebut ditemukan di Kecamatan Bandar 

Kedung M ulyo da n K ecamatan Kabuh. P erubahan t ersebut ha nya t erjadi pa da 

suku ka ta terakhir, s edangkan pada suku ka ta pertama maupun pada s uku k ata 

kedua tidak mengalami perubahan. 

3.1.2.2 Perubahan Fonem Konsonan /b/ dan /g/ 

 
No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. belakang [mburi] [mburi] [mburi] [ŋguri] [ŋguri] 

2. buang [guwaʔ] [guwaʔ] [buwaʔ] [guwaʔ] [buwaʔ] 

3. hapus [busǝʔ] [gusǝʔ] [gusǝʔ] [busǝʔ] [busǝʔ] 

4.  ketombe [gUsIʔ] [bUsIʔ] [bUsIʔ] [bUsIʔ] [bUsIʔ] 

Tabel 9. Perubahan Fonem Konsonan /b/ dengan /g/ 
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Peta 14. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem  Konsonan /b/ dengan /g/ 

 
 Pada p eta tersebut dapat di ketahui ba hwa gloss ‘belakang’, ‘ buang’, 

‘hapus’, dan ‘ketombe’ mengalami perubahan fonem konsonan /b/ dengan /g/ di  

awal kata. Gloss ‘belakang’ memiliki dua varian berian yang muncul pada daerah 

pengamatan, be rian i tu a dalah [ mburi] dan [ ŋguri]. Berian [mburi] de ngan [ŋguri] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [mburi] 

memiliki dua suku kata, yaitu mbu-ri dengan pol a suku ka ta yang dibentuk ol eh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal (KV-KV). Begitu pula dengan 

berian [ŋguri] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu ŋgu-ri dengan pol a s uku ka ta 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal (KV-KV). 

Jika d ilihat s epintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem konsonan yang terletak 

     [ŋguri] 
     [mburi] 
     [guwaʔ] 
     [buwaʔ] 
     [busǝʔ] 
     [gusǝʔ] 
     [bUsIʔ] 
     [gUsIʔ] 
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di s uku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, y aitu / b/ de ngan / g/. Fonem / b/ 

merupakan bunyi konsonan hambat letup bi labial bersuara, sedangkan fonem /g/ 

merupakan bun yi kons onan ha mbat l etup dor so ve lar be rsuara. B erian [mburi] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [ŋguri] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Berian [mburi] muncul 

di K ecamatan M ojoagung, Kecamatan Ngoro, da n K ecamatan J ombang, 

sedangkan b erian [ ŋguri] m uncul di  K ecamatan Kabuh da n Kecamatan Bandar 

Kedung M ulyo. K edua berian yang m uncul i ni be rasal d ari l eksem yang s ama, 

sehingga termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

 Gloss ‘buang’ juga mengalami perubahan fonem konsonan /b/ dengan /g/ 

di awal ka ta s ehingga m uncul dua  be rian [buwaʔ] dan [guwaʔ]. Berian [buwaʔ] 

dengan [guwaʔ] memiliki s uku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta yang s ama 

pula. Berian [buwaʔ] memiliki dua suku kata, yaitu bu-waʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). B egitu pul a de ngan be rian [guwaʔ] yang m emiliki dua  s uku ka ta, 

yaitu gu-waʔ dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l 

dan f onem kons onan v okal kons onan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua 

berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku 

kata yang pe rtama. F onem kons onan yang t erletak di  s uku ka ta pertama 

mengalami perubahan, yaitu /b/ dengan /g/. Fonem /b/ merupakan bunyi konsonan 

hambat letup bi labial bersuara, sedangkan fonem /g/ merupakan bunyi konsonan 

hambat letup dorso velar bersuara. Berian [buwaʔ] merupakan berian yang identik 

dengan dialek Surakarta, s edangkan be rian [guwaʔ] merupakan b erian yang
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identik de ngan dialek Jawa T imur. Berian [buwaʔ] muncul d i K ecamatan 

Jombang dan Kecamatan Kabuh, sedangkan berian [guwaʔ] muncul di Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan Ngoro, d an K ecamatan Bandar Kedung M ulyo. Kedua 

berian yang m uncul da ri g loss ‘ buang’ merupakan s ebuah va riasi bun yi karena 

berian [buwaʔ] dan [guwaʔ] berasal dari satu leksem yang sama. 

 Selanjutnya, gloss ‘hapus’ juga mengalami perubahan fonem konsonan /b/ 

dengan /g/ sehingga ditemukan dua berian yang muncul pada daerah pengamatan, 

yaitu berian [busǝʔ] dan [gusǝʔ]. Berian [busǝʔ] dan [gusǝʔ] memiliki suku kata 

yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [busǝʔ] memiliki dua suku 

kata, y aitu bu-sǝʔ dengan pol a s uku ka ta yang dibentuk ol eh f onem ko nsonan 

vokal da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Begitu pul a de ngan 

berian [gusǝʔ] yang memiliki dua suku kata, yaitu gu-sǝʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi 

keduanya m emiliki pe rbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem kons onan 

yang te rletak di  s uku ka ta pe rtama m engalami p erubahan, yaitu / b/ de ngan / g/. 

Fonem /b/ merupakan bunyi konsonan hambat letup bilabial bersuara, sedangkan 

fonem /g/ merupakan bunyi konsonan hambat letup dorso velar bersuara. Berian 

[busǝʔ] merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian 

[gusǝʔ] merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Berian [busǝʔ] 

ditemukan di tiga d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, 

Kecamatan K abuh, dan K ecamatan B andar Kedung M ulyo, s edangkan di  dua 

daerah p engamatan l ainnya, yaitu d i Kecamatan N goro dan K ecamatan 
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Jombang ditemukan berian [gusǝʔ]. Kedua varian yang muncul dari gloss ‘hapus’ 

ini termasuk dalam sebuah variasi bunyi karena berasal dari leksem yang sama. 

Selain itu, di daerah pengamatan juga ditemukan dua berian yang berbeda, 

yaitu [ bUsIʔ] d an [ gUsIʔ]. K edua be rian t ersebut be rasal da ri gloss ‘ ketombe’ 

yang m engalami pe rubahan fonem kons onan /b/ de ngan / g/. Berian [bUsIʔ] 

dengan [gUsIʔ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. 

Berian [bUsIʔ] memiliki dua suku kata, yaitu bU-sIʔ dengan pola suku kata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-

KVK). Begitu pula dengan berian [gUsIʔ] yang memiliki dua suku kata, yaitu gU-

sIʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem 

konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut 

tampak s ama, a kan t etapi ke duanya m emiliki pe rbedaan pa da s uku kata y ang 

pertama. Fonem kons onan yang t erletak di  suku ka ta pe rtama m engalami 

perubahan, yaitu / b/ de ngan / g/. F onem / b/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat 

letup bi labial bersuara, sedangkan fonem /g/ merupakan bunyi konsonan hambat 

letup dorso velar bersuara. Berian [bUsIʔ] merupakan berian yang identik dengan 

dialek Surakarta, s edangkan b erian [gUsIʔ] merupakan b erian yang identik 

dengan dialek Jawa T imur. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian 

[bUsIʔ] mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat 

daerah, yaitu di Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kabuh, dan 

Kecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan unt uk be rian [ gUsIʔ] h anya 

muncul di  s atu da erah pengamatan l ainnya, yaitu di Kecamatan Mojoagung.     

Kedua berian ini berasal dari leksem yang sama, sehingga termasuk dalam  sebuah 
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variasi bunyi dari gloss ‘ketombe’.  

Berdasarkan d ata-data yang ada, d apat di buat pol a pe rubahan f onem 

konsonan di  da erah p engamatan. P ada be rian yang t erdiri atas dua  s uku ka ta, 

fonem kons onan / b/ yang t erletak di  s uku k ata pertama d alam dialek Surakarta 

selalu mengalami perubahan menjadi fonem vokal /g/ dalam dialek Jawa Timur. 

Begitu pun sebaliknya, fonem vokal /g/ yang terletak di suku kata pertama dalam 

dialek Jawa T imur selalu mengalami pe rubahan menjadi fonem voka l / b/ da lam 

dialek Surakarta. P erubahan t ersebut h anya t erjadi p ada s uku k ata p ertama, 

sedangkan pada suku ka ta ke dua ba ik da lam dialek Jawa T imur maupun da lam 

dialek Surakarta tidak mengalami perubahan. Di antara lima daerah pengamatan, 

tidak ad a d aerah yang s ecara k onsisten m enggunakan dialek Surakarta maupun 

menggunakan dialek Jawa Timur dalam klasifikasi perubahan fonem konsonan /b/ 

dengan /g/ ini. 

3.1.2.3 Perubahan Fonem Konsonan /d/ dengan /g/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. belum [gUrUŋ] [dUrUŋ] [dUrUŋ] [gUrUŋ] [dUrUŋ] 

2. cari [gɔlɛʔ] [gɔlɛʔ] [dɔlɛʔ] [gɔlɛʔ] [dɔlɛʔ] 

Tabel 10. Perubahan Fonem Konsonan /d/ dengan /g/ 
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Peta 15. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Konsonan /d/ dengan /g/ 

 
 Melalui p eta d i at as d apat d iketahui b ahwa gloss ‘ belum’ d an ‘ cari’ 

mengalami perubahan fonem konsonan /d/ dengan /g/ di awal kata. Gloss ‘belum’ 

dalam p engamatan ditemukan dua berian, yaitu [dUrUŋ] dan [gUrUŋ]. Berian 

[dUrUŋ] dengan [gUrUŋ] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang 

sama p ula. Berian [dUrUŋ] memiliki dua  s uku kata, yaitu dU-rUŋ dengan pol a 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). Begitu pul a de ngan be rian [gUrUŋ] yang me miliki d ua 

suku ka ta, yaitu gU-rUŋ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh fonem 

konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Jika di lihat 

sepintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya m emiliki 

perbedaan pada suku kata yang pertama. Fonem konsonan yang terletak di suku 

     [gUrUŋ] 

     [dUrUŋ] 

     [gɔlɛʔ] 

     [dɔlɛʔ] 
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kata pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / d/ de ngan / g/. Fonem / d/ m erupakan 

bunyi kons onan ha mbat l etup a piko-dental b ersuara, s edangkan f onem / g/ 

merupakan bun yi kons onan ha mbat l etup do rso velar be rsuara. Berian [dUrUŋ] 

merupakan b erian kha s yang di miliki ol eh dialek Surakarta, s edangkan berian 

[gUrUŋ] merupakan be rian kha s yang di miliki ol eh dialek Jawa T imur. Berian 

[dUrUŋ] banyak ditemukan di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jombang, dan 

Kecamatan Kabuh, sedangkan berian [gUrUŋ] ditemukan di Kecamatan 

Mojoagung dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Kedua berian ini merupakan 

variasi bun yi da ri gloss ‘ belum’ yang m uncul pada da erah pe ngamatan ka rena 

berasal dari leksem yang sama. 

Gloss kedua yang tampak pada peta adalah ‘cari’. Pada gloss ‘cari’ yang 

memiliki dua berian, yaitu [dɔlɛʔ] dan [gɔlɛʔ] pun demikian. Pada berian tersebut 

terdapat perubahan fonem konsonan /d/ dengan /g/. Berian [dɔlɛʔ] dengan [gɔlɛʔ] 

memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [dɔlɛʔ] 

memiliki dua suku kata, yaitu dᴐ-lɛʔ dengan pola suku k ata yang dibentuk ol eh 

fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu 

pula dengan berian [gɔlɛʔ] yang memiliki dua suku kata, yaitu gᴐ-lɛʔ dengan pola 

suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem 

konsonan yang t erletak di s uku ka ta p ertama mengalami pe rubahan, yaitu / d/ 

dengan / g/. F onem / d/ merupakan bun yi kons onan ha mbat l etup a piko-dental 

bersuara, s edangkan fonem / g/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat l etup dor so 
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velar b ersuara. Berian [dɔlɛʔ] merupakan b erian khas yang d imiliki o leh dialek 

Jawa Timur, sedangkan berian [gɔlɛʔ] merupakan berian khas yang dimiliki oleh 

dialek Surakarta. Berdasarkan pengamatan di l ima daerah, berian [dɔlɛʔ] banyak 

muncul di dua daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Jombang dan Kecamatan 

Kabuh, s edangkan unt uk be rian [gɔlɛʔ] muncul di  t iga da erah pe ngamatan 

lainnya, yaitu d i Kecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, d an K ecamatan 

Bandar K edung M ulyo. K edua be rian [dɔlɛʔ] dan [gɔlɛʔ] ini m erupakan sebuah 

variasi b unyi k arena b erasal d ari l eksem yang s ama, hanya saja mengalami 

perbedaan fonologis yaitu proses subtitusi. 

 Berdasarkan d ata-data yang ada, d apat di buat pol a pe rubahan f onem 

konsonan di  da erah p engamatan. P ada be rian yang t erdiri atas dua  s uku k ata, 

fonem kons onan / d/ yang t erletak d i s uku k ata pertama d alam dialek Surakarta 

selalu me ngalami perubahan m enjadi f onem kons onan /g/ d alam dialek Jawa 

Timur. Be gitu pun s ebaliknya, f onem kons onan /g/ yang te rletak d i s uku k ata 

pertama d alam dialek Jawa T imur selalu m engalami p erubahan m enjadi f onem 

konsonan /d/ dalam dialek Surakarta. Perubahan tersebut hanya terjadi pada suku 

kata p ertama, s edangkan pada suku k ata k edua baik da lam dialek Jawa T imur 

maupun dalam dialek Surakarta tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, dalam 

kasus ini, pada berian khas dialek Surakarta yang terdiri atas dua suku kata, tidak 

semua f onem kons onan yang mengalami p erubahan di s uku ka ta pe rtamanya 

berupa f onem / d/, namun ada j uga b erian yang suku ka ta pe rtamanya be rupa 

fonem /g/. Begitu pula pada berian khas dialek Jawa Timur yang terdiri atas dua 

suku kata, tidak semua fonem konsonan yang mengalami perubahan di suku kata 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



111 
 

pertamanya berupa fonem /g/, ada juga berian yang suku kata pertamanya berupa 

fonem / d/. O leh ka rena itu, di  antara l ima d aerah p engamatan, h anya ada s atu 

daerah yang s ecara kons isten m enggunakan dialek Surakarta, yaitu K ecamatan 

Ngoro, s edangkan e mpat da erah l ainnya t idak konsisten da lam m enggunakan 

dialek Jawa T imur maupun m enggunakan dialek Surakarta dalam klasifikasi 

perubahan fonem konsonan /d/ dengan /g/ ini. 

3.1.2.4 Perubahan Fonem Konsonan /t/ dengan /p/ 

 

 No. 
 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. akan [kate] [kape] [kate] [kate] [kate] 

2. petir [kilat] [kilat] [kilat] [kilap] [kilat] 

Tabel 11. Perubahan Fonem Konsonan /t/ dengan /p/ 
Peta 16. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Konsonan /t/ dengan /p/ 

 

     [kate] 

     [kape] 

     [kilap] 

     [kilat] 
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Pada p eta tersebut dapat di ketahui ba hwa gloss ‘ akan’ m engalami 

perubahan fonem kons onan / t/ de ngan / p/ sehingga m emiliki dua  be rian yang 

muncul pa da da erah pe ngamatan, yaitu [ kate] da n [ kape]. Berian [kate] de ngan 

[kape] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian 

[kate] memiliki dua  suku kata, yaitu ka-te dengan pola suku kata yang dibentuk 

oleh f onem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l ( KV-KV). B egitu pul a 

dengan berian [kape] yang memiliki dua suku kata, yaitu ka-pe dengan pola suku 

kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal (KV-

KV). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi 

keduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem konsonan 

yang t erletak di  s uku ka ta pe rtama m engalami pe rubahan, yaitu / t/ de ngan / p/. 

Fonem / t/ m erupakan b unyi kons onan ha mbat l etup a piko d ental t ak b ersuara, 

sedangkan f onem / p/ merupakan bun yi kons onan ha mbat l etup bi labial t ak 

bersuara. Berdasarkan pengamatan d i l ima d aerah, b erian [ kate] m endominasi 

pada da erah p engamatan ka rena ba nyak di temukan di  e mpat da erah, yaitu di  

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo, s edangkan be rian [kape] hanya m uncul d i K ecamatan 

Ngoro. K edua be rian i ni be rasal d ari l eksem yang s ama, hanya saja mengalami 

perbedaan fonologi, sehingga termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

Gloss ‘ petir’ yang t erdiri at as d ua b erian, yaitu [kilat] dan [kilap] juga 

mengalami perubahan f onem kons onan / t/ de ngan / p/. Berian [kilat] dengan 

[kilap] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian 

[kilat] memiliki dua suku kata, yaitu ki-lat dengan pola suku kata yang dibentuk 
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oleh f onem kons onan v okal da n fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). 

Begitu pul a de ngan be rian [kilap] yang me miliki d ua s uku k ata, yaitu ki-lap 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n f onem 

konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut 

tampak s ama, a kan t etapi ke duanya m emiliki pe rbedaan pa da s uku ka ta yang 

kedua. Fonem konsonan yang terletak di suku kata kedua mengalami perubahan, 

yaitu / t/ de ngan / p/. F onem / t/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat l etup a piko 

dental t ak b ersuara, s edangkan f onem / p/ m erupakan bun yi kons onan hambat 

letup bilabial tak bersuara. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [kilat] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu d i K ecamatan Mojoagung, K ecamatan J ombang, K ecamatan K abuh, da n 

Kecamatan N goro, s edangkan d i s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i 

Kecamatan B andar Kedung M ulyo, m uncul be rian [kilap]. Kedua be rian i ni 

berasal d ari l eksem yang s ama, s ehingga k edua b erian d ari gloss ‘ petir’ yang 

ditemukan pada daerah pengamatan merupakan sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan data-data perubahan fonem konsonan /t/ dengan /p/ yang ada, 

terdapat hal menarik yang muncul di daerah pengamatan, yaitu gloss ‘petir’ dalam 

dialek Jawa T imur maupun dialek Surakarta sama-sama m enggunakan b erian 

[kilat]. A dapun be rian [ kilap] yang di temukan di K ecamatan Bandar K edung 

Mulyo merupakan sebuah keunikan tersendiri yang dimiliki oleh daerah tersebut 

dan tid ak d imiliki o leh e mpat d aerah la innya, s ehingga pe rubahan f onem 

konsonan /t/ dengan /p/ ini tidak dapat dipolakan. 
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3.1.2.5 Perubahan Fonem Konsonan /r/ dengan /l/ 

 

No. 
 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. renang [sǝlolop] [sǝlolop] [sǝlorop] [sǝlolop] [sǝlolop] 

2. setrika [sǝtlikᴐ] [sǝtlikᴐ] [sǝtrikᴐ] [sǝtrikᴐ] [sǝtlikᴐ] 

Tabel 12. Perubahan Fonem Konsonan /r/ dengan /l 

Peta 17. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Konsonan /r/ dengan /l/ 

 
 Peta d i at as t erdiri at as d ua gloss yang m engalami p erubahan f onem 

konsonan / r/ de ngan / l/, yaitu ‘ renang’ da n ‘ setrika’. G loss ‘ renang’ da lam 

pengamatan muncul dua berian, yaitu [sǝlUrUp] dan [sǝlUlUp]. Berian [sǝlUrUp] 

dengan [sǝlUlUp] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama 

pula. Berian [sǝlUrUp] memiliki tiga suku kata, yaitu sǝ-lU-rUp dengan pola suku 

     [sǝlUrUp] 

     [sǝlUlUp] 

     [sǝtrikᴐ] 

     [sǝtlikᴐ] 
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kata yang di bentuk ol eh f onem konsonan vokal, f onem kons onan voka l, dan 

fonem kons onan voka l kons onan ( KV-KV-KVK). B egitu pul a de ngan be rian 

[sǝlUlUp] yang memiliki tiga suku ka ta, yaitu sǝ-lU-lUp dengan pola suku ka ta 

yang di bentuk ol eh f onem konsonan vokal, f onem kons onan voka l, dan f onem 

konsonan voka l kons onan ( KV-KV-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian 

tersebut t ampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang ke tiga. Fonem ko nsonan yang t erletak d i s uku ka ta ke tiga m engalami 

perubahan, yaitu /r/ dengan / l/. Fonem /r/ merupakan bunyi konsonan getar (tril) 

apiko a lveolar, s edangkan f onem / l/ m erupakan bun yi kons onan s ampingan 

(lateral) ap iko alveolar b ersuara. Berian [sǝlUrUp] merupakan b erian k has yang 

dimiliki o leh dialek Surakarta, s edangkan b erian [sǝlUlUp] merupakan b erian 

khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur. Berian [sǝlUlUp] mendominasi pada 

daerah pe ngamatan ka rena ba nyak di temukan di  e mpat da erah, yaitu di  

Kecamatan Mojoagung, K ecamatan K abuh, K ecamatan N goro, dan K ecamatan 

Bandar K edung M ulyo, s edangkan be rian [sǝlUrUp] m uncul di s atu d aerah 

pengamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan J ombang. K edua b erian tersebut 

merupakan sebuah variasi bun yi yang m uncul da lam pe ngamatan unt uk 

menyatakan makna ‘renang’. 

 Gloss kedua yang juga mengalami perubahan fonem konsonan /r/ dengan 

/l/ pada peta d i atas adalah ‘setrika’. Gloss tersebut terdiri atas dua berian, yaitu 

[sǝtrikᴐ] dan [sǝtlikᴐ]. Berian [sǝtrikᴐ] dengan [sǝtlikᴐ] memiliki suku kata yang 

sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [sǝtrikᴐ] memiliki tiga suku kata, 

yaitu sǝ-tri-kᴐ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal, 
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fonem kons onan kons onan voka l, da n fonem k onsonan voka l ( KV-KKV-KV). 

Begitu pula dengan berian [sǝtlikᴐ] yang memiliki tiga suku kata, yaitu sǝ-tli-kᴐ 

dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan vok al, f onem 

konsonan konsonan vokal, da n f onem kons onan voka l ( KV-KKV-KV). J ika 

dilihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang kedua. Fonem konsonan yang terletak di 

suku kata ketiga mengalami perubahan, yaitu /r/ dengan /l/. Fonem /r/ merupakan 

bunyi konsonan getar (tril) apiko alveolar, sedangkan fonem /l/ merupakan bunyi 

konsonan sampingan (lateral) apiko alveolar bersuara. Berian [sǝtrikᴐ] merupakan 

berian kha s yang di miliki ol eh dialek Surakarta, s edangkan be rian [sǝtlikᴐ] 

merupakan be rian kha s yang di miliki ol eh dialek Jawa T imur. Berdasarkan 

pengamatan d i l ima d aerah, berian [sǝtrikᴐ] terdapat di  dua  da erah pengamatan, 

yaitu di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan 

untuk be rian [sǝtlikᴐ] muncul di  tiga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i 

Kecamatan K abuh, K ecamatan N goro, d an Kecamatan Mojoagung. M unculnya 

kedua b erian unt uk m enyatakan gloss ‘setrika’ j uga m erupakan sebuah variasi 

bunyi karena berasal dari leksem yang sama. 

 Perubahan f onem kons onan /r/ de ngan / l/ yang t erjadi d i d aerah 

pengamatan m erupakan sebuah pr oses di similasi, yaitu pe rubahan s ebuah bun yi 

supaya bun yi i tu m enjadi l ain de ngan bun yi di  de katnya. Perubahan fonem / r/ 

dengan / l/ tersebut pada satu berian terletak di  suku kata kedua, sedangkan pada 

berian lain terletak di  suku kata ketiga, sehingga perubahan fonem /r/ dengan / l/ 

ini tidak dapat dipolakan. 
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3.1.2.6 Perubahan Fonem Konsonan /p/ dengan /k/ 
 

 No. 
 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. ambil [jUkUʔ] [jUpUʔ] [jUpUʔ] [jUkUʔ] [jUpUʔ] 

2. meletakkan [ndԑkԑʔ] [ndԑkԑʔ] [ndԑpԑʔ] [ndԑpԑʔ] [ndԑkԑʔ] 

Tabel 13. Perubahan Fonem Konsonan /p/ dengan /k/ 

Peta 18. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Konsonan /p/ dengan /k/ 

 
Pada p eta d i at as dapat diketahui ba hwa pe rubahan fonem konsonan / p/ 

dengan / k/ terjadi p ada b erian [ jUpUʔ] dan [ jUkUʔ] yang me miliki ma kna 

‘ambil’. Berian [jUpUʔ] dengan [jUkUʔ] memiliki suku kata yang sama dan pola 

suku kata yang sama pula. Berian [jUpUʔ] terdiri atas dua suku kata, yaitu jU-pUʔ 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n f onem 

konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Begitu pula dengan berian [jUkUʔ] yang 

     [jUpUʔ] 

     [jUkUʔ] 

     [ndԑpԑʔ] 

     [ndԑkԑʔ] 
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terdiri atas dua suku kata, yaitu jU-kUʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). J ika 

dilihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya 

memiliki perbedaan pada suku kata yang kedua. Fonem konsonan yang terletak di 

suku kata kedua mengalami perubahan, yaitu /p/ dengan /k/. Fonem /p/ merupakan 

bunyi kons onan ha mbat l etup bi labial t ak b ersuara, s edangkan f onem / k/ 

merupakan bunyi konsonan hambat letup dorso velar tak bersuara. Berian [jUpUʔ] 

merupakan b erian yang i dentik de ngan dialek Surakarta, s edangkan b erian 

[jUkUʔ] merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Berdasarkan 

pengamatan di lima daerah, penggunaan berian [jUpUʔ] ditemukan di tiga daerah 

pengamatan, yaitu di  Kecamatan K abuh, Kecamatan N goro, d an K ecamatan 

Jombang. Selain b erian [jUpUʔ], berian l ain yang di gunakan unt uk m enyatakan 

makna ‘ambil’ adalah [ jUkUʔ]. Ada dua daerah pengamatan yang menggunakan 

berian [jUkUʔ], y aitu Kecamatan M ojoagung d an Kecamatan Bandar K edung 

Mulyo. Kedua b erian tersebut b erasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja 

mengalami pe rubahan f onem. O leh ka rena i tu, ke duanya m erupakan sebuah 

variasi bunyi. 

 Dalam gloss ‘ meletakkan’ juga terdapat perubahan f onem konsonan /p/ 

dengan / k/ dalam b erian-berian yang m uncul, sehingga d ari l ima daerah 

pengamatan muncul du a be rian, yaitu [ndԑpԑʔ] dan [ndԑkԑʔ]. Berian [ndԑpԑʔ] 

dengan [ndԑkԑʔ] memiliki s uku ka ta yang s ama da n pol a s uku ka ta yang s ama 

pula. Berian [ndԑpԑʔ] memiliki dua suku kata, yaitu ndԑ-pԑʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 
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(KV-KVK). Begitu pul a de ngan be rian [ndԑkԑʔ] yang m emiliki dua  s uku ka ta, 

yaitu ndԑ-kԑʔ dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l 

dan f onem kons onan v okal kons onan ( KV-KVK). J ika di lihat sepintas, ke dua 

berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku 

kata yang kedua. Fonem konsonan yang t erletak di  suku ka ta kedua mengalami 

perubahan, yaitu / p/ de ngan / k/. F onem / p/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat 

letup b ilabial t ak be rsuara, s edangkan f onem / k/ m erupakan bun yi ko nsonan 

hambat l etup dor so ve lar t ak be rsuara. B erian [ndԑpԑʔ] merupakan be rian yang 

identik de ngan dialek Surakarta, s edangkan b erian [ndԑkԑʔ] merupakan b erian 

yang identik dengan dialek Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, 

berian [ndԑpԑʔ] digunakan di  dua  da erah pe ngamatan, yaitu di  Kecamatan 

Jombang da n K ecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan be rian [ndԑkԑʔ] 

digunakan di  tiga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i Kecamatan M ojoagung, 

Kecamatan N goro, d an Kecamatan K abuh. Kedua b erian t ersebut b erasal d ari 

leksem yang s ama, adanya bun yi pe ngiring a tau s ertaan bun yi [ nd] m erupakan 

bunyi n asalisasi yaitu b unyi s ertaan yang d ihasilkan d engan cara m emberikan 

kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sesaat artikulasi bunyi 

utama diucapkan. Oleh karena itu, keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan d ata-data yang ada, d apat di buat pol a pe rubahan f onem 

konsonan di  da erah p engamatan. P ada be rian yang t erdiri atas dua  s uku ka ta, 

fonem kons onan / p/ yang t erletak di  s uku k ata t erakhir d alam dialek Surakarta 

selalu mengalami perubahan menjadi fonem vokal /k/ dalam dialek Jawa Timur. 

Begitu pun sebaliknya, fonem vokal /k/ yang terletak di suku kata terakhir dalam 
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dialek Jawa T imur selalu mengalami pe rubahan menjadi fonem voka l / p/ da lam 

dialek Surakarta. P erubahan t ersebut ha nya t erjadi pa da s uku ka ta t erakhir, 

sedangkan pada suku kata pertama baik dalam dialek  Jawa Timur maupun dalam 

dialek Surakarta tidak mengalami perubahan. Di antara lima daerah pengamatan, 

hanya K ecamatan M ojoagung yang kons isten m enggunakan dialek Jawa T imur, 

sedangkan Kecamatan Jombang secara konsisten menggunakan dialek Surakarta. 

Adapun t iga d aerah l ainnya, yaitu K ecamatan Ngoro, K ecamatan K abuh, d an 

Kecamatan B andar K edung M ulyo t idak kons isten da lam m enggunakan dialek 

Jawa T imur maupun m enggunakan dialek Surakarta pada klasifikasi perubahan 

fonem konsonan /p/ dengan /k/ ini. 

3.1.2.7 Perubahan Fonem Konsonan /m/ dengan /ŋ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. patuh [ŋanUt] [manUt] [ŋanUt] [manUt] [manUt] 

2. pengantin [mantԑn] / 

[kǝmantɛn] 

[ŋantԑn] [mantԑn] [mantԑn] [mantԑn] 

Tabel 14. Perubahan Fonem Konsonan /m/ dengan /ŋ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



121 
 

Peta 19. Variasi Bunyi dengan Adanya Perubahan Fonem Konsonan /m/ dengan /ŋ/ 

 

Melalui p eta d i at as, dapat di ketahui ba hwa p ada b erian [ manUt] dan 

[ŋanUt] yang b ermakna ‘ patuh’ me ngalami perubahan fonem konsonan / m/ 

dengan /ŋ/ di awal kata. Berian [manUt] dengan [ŋanUt] memiliki suku kata yang 

sama dan pola suku kata yang sama pula. Berian [manUt] memiliki dua suku kata, 

yaitu ma-nUt dengan po la suku ka ta yang dibentuk ol eh fonem konsonan voka l 

dan f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). B egitu pul a de ngan be rian 

[ŋanUt] yang memiliki dua suku kata, yaitu ŋa-nUt dengan pola suku kata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-

KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi 

keduanya m emiliki pe rbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem kons onan 

yang t erletak di  s uku ka ta pe rtama mengalami perubahan, yaitu /m/ dengan /ŋ/. 

     [manUt] 

     [ŋanUt] 

     [mantԑn] 

     [ŋantԑn] 
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Fonem / m/ m erupakan bun yi kons onan na sal ( sengau) bi labial b ersuara, 

sedangkan fonem /ŋ/ merupakan bunyi konsonan nasal ( sengau) dor so ve lar 

bersuara. Berian [manUt] merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, 

sedangkan b erian [ŋanUt] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Jawa 

Timur. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, penggunaan be rian [ manUt] 

ditemukan d i t iga d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan Ngoro, K ecamatan 

Kabuh, d an Kecamatan Bandar K edung M ulyo, s edangkan di  dua  da erah 

pengamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan Mojoagung dan K ecamatan Jombang, 

berian yang digunakan untuk menyatakan gloss ‘patuh’ adalah [ŋanUt]. 

Selanjutnya, p ada gloss ‘ pengantin’ yang memiliki d ua b erian, yaitu 

[mantԑn] dan [ŋantԑn] juga terjadi perubahan fonem konsonan /m/ dengan /ŋ/ di 

awal k ata. Berian [mantԑn] dengan [ŋantԑn] memiliki s uku k ata yang s ama d an 

pola s uku ka ta yang s ama pul a. B erian [mantԑn] memiliki dua  s uku k ata, yaitu 

man-tԑn dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l 

konsonan dan fonem konsonan vokal konsonan (KVK-KVK). Begitu pula dengan 

berian [ŋantԑn] yang memiliki dua suku kata, yaitu ŋan-tԑn dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal konsonan dan fonem konsonan vokal 

konsonan (KVK-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem 

konsonan yang t erletak d i s uku k ata p ertama m engalami p erubahan, yaitu / m/ 

dengan /ŋ/. Fonem /m/ merupakan bunyi konsonan nasal (sengau) bilabial 

bersuara, sedangkan fonem /ŋ/ merupakan bunyi konsonan nasal (sengau) dorso 

velar b ersuara. Berian [mantԑn] merupakan berian yang i dentik de ngan dialek 
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Surakarta, s edangkan b erian [ŋantԑn] merupakan be rian yang i dentik de ngan 

dialek Jawa Timur. Berian [mantԑn] digunakan di  t iga daerah pengamatan, yaitu 

di Kecamatan M ojoagung, Kecamatan Jombang, d an K ecamatan Kabuh. Satu 

berian l ain yang di gunakan unt uk m enyatakan m akna ‘ pengantin’ ad alah b erian 

[ŋantԑn], dan daerah pengamatan yang menggunakan berian ini adalah Kecamatan 

Ngoro d an K ecamatan B andar K edung M ulyo. Perlu di ketahui b ahwa di  

Kecamatan M ojoagung di temukan dua  bua h be rian yang di gunakan unt uk 

menyatakan m akna ‘ pengantin’, yaitu [ mantɛn] dan [kǝmantɛn]. J adi, selain 

terdapat pe rubahan fonem kons onan, pa da ka sus i ni j uga t erdapat a danya 

pengurangan atau penghilangan dua fonem di awal kata, yaitu /k/ dengan /ǝ/ yang 

disebut dengan istilah Aferesis. Berian [mantɛn] dan [ŋantɛn] yang ditemukan di  

masing-masing daerah pengamatan tersebut berasal dari leksem yang sama, hanya 

saja mengalami perubahan fonem. Oleh karena i tu, keduanya merupakan sebuah 

variasi bunyi. 

Berdasarkan d ata-data yang ada, d apat di buat pol a pe rubahan f onem 

konsonan di  da erah p engamatan. P ada be rian yang t erdiri atas dua  s uku ka ta, 

fonem kons onan / m/ yang t erletak di  s uku ka ta pe rtama da lam dialek Surakarta 

selalu m engalami perubahan menjadi fonem konsonan /ŋ/ dalam dialek Jawa 

Timur. Begitu pun sebaliknya, fonem konsonan /ŋ/ yang terletak di suku kata 

pertama dalam dialek Jawa T imur selalu m engalami pe rubahan m enjadi fonem 

konsonan /m/ dalam dialek Surakarta. Perubahan tersebut hanya terjadi pada suku 

kata p ertama, s edangkan pada suku k ata k edua baik da lam dialek Jawa T imur 

maupun da lam dialek Surakarta tidak m engalami p erubahan. Di an tara l ima 
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daerah p engamatan, ad a d ua d aerah yang s ecara k onsisten m enggunakan dialek 

Surakarta, yaitu K ecamatan K abuh d an K ecamatan Bandar K edung M ulyo. 

Adapun tiga daerah lainnya, yaitu Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoagung, dan 

Kecamatan J ombang t idak kons isten da lam m enggunakan dialek Jawa T imur 

maupun m enggunakan dialek Surakarta pada klasifikasi perubahan f onem 

konsonan /m/ dengan /ŋ/ ini. 

3.1.3 Variasi Fonem Vokal dan Konsonan 

Di lima daerah p engamatan j uga d itemukan ad anya variasi fonem vokal 

dan konsonan dalam satu kata yang di sebut dengan i stilah Subtitusi. Berikut in i 

merupakan tabel variasi fonem voka l da n ko nsonan dalam s atu k ata yang 

ditemukan di lima daerah pengamatan. 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. jakun [kᴐlᴐmәñjIŋ] [gulumәñjIŋ] [kᴐlᴐmәñjIŋ] [kᴐlᴐmәñjIŋ] [gulumәñjIŋ] 

2. gali [dhudhUʔ] [dhudhUʔ] [kǝdhUʔ] [kǝdhUʔ] [kǝdhUʔ] 

3. sungguh [tǝmǝn] [tǝnan] [tǝmǝn] [tǝnan] [tǝmǝn] 

Tabel 15. Variasi Fonem Vokal dan Konsonan 
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Peta 20. Variasi Fonem Vokal dan Konsonan 

 
 
 Pada p eta d i at as d apat d iketahui b ahwa berian [ kᴐlᴐmәñjIŋ] dan 

[gulumәñjIŋ] yang bermakna ‘jakun’ mengalami perubahan fonem v okal /ᴐ/ 

dengan /u/ dan perubahan fonem konsonan /k/ dengan /g/ dalam satu kata. Dalam 

Kamus Bahasa J awa (2008), as al k ata d ari gloss ‘jakun’ adalah [ kᴐlᴐmәñjIŋ]. 

Oleh karena itu, sangat tampak bahwa pada berian [kᴐlᴐmәñjIŋ] dan [gulumәñjIŋ] 

ini terdapat perubahan fonem vokal /ᴐ/ dengan /u/ dan perubahan fonem konsonan 

/k/ dengan /g/. Berian [kᴐlᴐmәñjIŋ] dengan [gulumәñjIŋ] memiliki suku kata yang 

sama da n pol a s uku ka ta yang s ama pul a. Berian [kᴐlᴐmәñjIŋ] memiliki empat 

suku kata, yaitu kᴐ-lᴐ-mәñ-jIŋ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem 

konsonan voka l, f onem konsonan voka l, f onem konsonan voka l kons onan, dan 

fonem konsonan vok al kons onan ( KV-KV-KVK-KVK). Begitu pul a de ngan 

[kᴐlᴐmәñjIŋ] 
[gulumәñjIŋ] 
[kǝdhUʔ] 
[dhudhUʔ] 

     [tǝmǝn] 
[tǝnan] 
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berian [gulumәñjIŋ] yang memiliki empat suku kata, yaitu gu-lu-mәñ-jIŋ dengan 

pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal, fonem konsonan vokal, 

fonem konsonan vokal konsonan, dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KV-

KVK-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama, akan tetapi 

keduanya m emiliki pe rbedaan pa da s uku ka ta yang pe rtama da n ke dua. F onem 

konsonan yang t erletak di s uku ka ta p ertama mengalami pe rubahan, yaitu /k/ 

dengan / g/. Fonem /k/ merupakan bun yi konsonan hambat l etup dorso velar t ak 

bersuara, s edangkan fonem / g/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat l etup dor so 

velar be rsuara. S elain i tu, f onem voka l yang t erletak di  s uku ka ta pe rtama da n 

kedua j uga m engalami p erubahan, yaitu / ᴐ/ de ngan / u/. F onem / ᴐ/ m erupakan 

bunyi voka l m adya ba wah be lakang s emi-terbuka bul at, s edangkan f onem / u/ 

merupakan bun yi voka l t inggi a tas be lakang t ertutup bul at. Berian [kᴐlᴐmәñjIŋ] 

merupakan be rian yang biasanya di gunakan da lam dialek Surakarta, s edangkan 

berian [gulumәñjIŋ] merupakan b erian yang b iasanya d igunakan d alam dialek 

Jawa T imur. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, p enggunaan be rian 

[kᴐlᴐmәñjIŋ] ditemukan di tiga daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, d an K ecamatan B andar K edung M ulyo, 

sedangkan di  dua  da erah pe ngamatan l ainnya, yaitu di  K ecamatan N goro da n 

Kecamatan Kabuh, berian yang digunakan untuk menyatakan gloss ‘jakun’ adalah 

[gulumәñjIŋ]. Kedua b erian i ni b erasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja 

mengalami pe rubahan fonem voka l da n kons onan da lam s atu ka ta, s ehingga 

termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 
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 Selain itu, gloss ‘gali’ juga mengalami variasi fonem vokal dan konsonan 

berupa perubahan fonem vokal /u/ dengan /ǝ/ dan perubahan fonem konsonan /dh/ 

dengan /k/ dalam satu kata. Di daerah pengamatan ditemukan bahwa gloss ‘gali’ 

terdiri a tas dua berian, y aitu [dhudhUʔ] da n [ kәdhUʔ]. Berian [dhudhUʔ] d engan 

[kәdhUʔ] m emiliki s uku k ata yang s ama d an p ola s uku k ata yang s ama p ula. 

Berian [dhudhUʔ] memiliki dua suku kata, yaitu dhu-dhUʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(KV-KVK). Begitu pul a de ngan b erian [kәdhUʔ] yang me miliki dua suku ka ta, 

yaitu kә-dhUʔ dengan po la suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal 

dan f onem kons onan v okal kons onan ( KV-KVK). Jika di lihat s epintas, ke dua 

berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku 

kata yang pe rtama. F onem kons onan yang t erletak di  s uku ka ta pertama 

mengalami perubahan, yaitu / dh/ de ngan / k/. Fonem / dh/ m erupakan bun yi 

konsonan ha mbat l etup apiko de ntal b ersuara, s edangkan f onem / k/ m erupakan 

bunyi kons onan ha mbat l etup dor so ve lar t ak b ersuara. S elain i tu, f onem voka l 

yang t erletak di  suku ka ta pe rtama juga mengalami pe rubahan, yaitu / u/ dengan 

/ǝ/. Fonem /u/ merupakan bunyi vokal tinggi atas belakang tertutup bulat, 

sedangkan fonem /ǝ/ merupakan bunyi vokal madya tengah semi-terbuka t ak 

bulat. Berdasarkan p eta tersebut, da pat di jabarkan ba hwa be rian [ dhudhUʔ] 

digunakan di  dua d aerah p engamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung d an 

Kecamatan N goro, s edangkan di tiga d aerah p engamatan l ainnya, y aitu d i 

Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo 

menggunakan b erian [kәdhUʔ] untuk m enyatakan gloss ‘ gali’. Dalam K amus 
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Bahasa Jawa (2008), asal kata dari gloss ‘gali’ adalah [dhudhUʔ]. Oleh karena itu, 

sangat tampak bahwa pada berian [dhudhUʔ] dan [kәdhUʔ] ini terdapat perubahan 

fonem vokal /u/ dengan /ǝ/ dan perubahan fonem konsonan /dh/ dengan /k/ dalam 

satu kata. Kedua berian ini berasal dari leksem yang sama, hanya saja mengalami 

perubahan fonem vokal dan konsonan dalam satu kata, sehingga termasuk dalam 

sebuah variasi bunyi. 

Gloss t erakhir yang t erdapat d alam p eta adalah ‘sungguh’. Melalui p eta 

tersebut dapat diketahui bahwa pada gloss ‘ sungguh’ yang memiliki dua berian, 

yaitu [tǝmǝn] dan [tǝnan] terjadi proses perubahan fonem vokal /ǝ/ dengan /a/ dan 

perubahan f onem konsonan / m/ dengan / n/ dalam s atu k ata. Berian [tǝmǝn] 

dengan [tǝnan] memiliki suku kata yang sama dan pola suku kata yang sama pula. 

Berian [tǝmǝn] memiliki dua suku kata, yaitu tǝ-mǝn dengan pola suku kata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV- 

KVK). Demikian pula dengan berian [tǝnan] yang memiliki dua suku kata, yaitu 

tǝ-nan dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan vok al, da n 

fonem konsonan vokal konsonan (KV-KVK). Jika di lihat sepintas, kedua berian 

tersebut t ampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang k edua. F onem kons onan yang t erletak d i s uku ka ta ke dua m engalami 

perubahan, yaitu / m/ de ngan / n/. F onem / m/ m erupakan bun yi kons onan na sal 

(sengau) bilabial bersuara, sedangkan fonem /n/ merupakan bunyi konsonan nasal 

(sengau) a piko a lveolar bersuara. S elain i tu, f onem voka l yang t erletak di  s uku 

kata kedua juga mengalami perubahan, yaitu /ǝ/ dengan /a/. Fonem /ǝ/ merupakan 

bunyi v okal m adya t engah s emi-terbuka t ak b ulat, s edangkan f onem / a/ 
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merupakan bun yi voka l r endah ba wah de pan t erbuka t ak bul at. Berdasarkan 

pengamatan di l ima daerah, terdapat dua daerah pengamatan yang menggunakan 

berian [tǝnan], yaitu K ecamatan Ngoro dan K ecamatan Bandar K edung Mulyo. 

Adapun d i ti ga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, 

Kecamatan Jombang, d an K ecamatan K abuh, berian yang di gunakan unt uk 

menyatakan makna ‘sungguh’ adalah [tǝmǝn]. Dalam Kamus Bahasa Jawa (2008), 

asal k ata d ari gloss ‘sungguh’ adalah [tǝmǝn]. Oleh k arena i tu, s angat tampak 

bahwa p ada b erian [tǝmǝn] dan [tǝnan] ini terjadi perubahan f onem vokal / ǝ/ 

dengan /a/ dan perubahan fonem konsonan /m/ dengan /n/ dalam satu kata. Kedua 

berian ini berasal dari leksem yang sama, hanya saja mengalami perubahan fonem 

vokal dan konsonan dalam satu kata, sehingga keduanya termasuk dalam sebuah 

variasi bunyi. 

Berdasarkan d ata-data yang ada d ari t iga p erubahan f onem v okal d an 

konsonan, ha nya di temukan m asing-masing satu jenis perubahan, s ehingga 

perubahan fonem vokal dan konsonan ini belum dapat dipolakan. Selain itu, pada 

berian yang t erdiri a tas dua s uku ka ta, f onem yang m engalami pe rubahan t idak 

hanya t erletak d i suku kata pertama, n amun ada juga yang t erletak d i suku ka ta 

terakhir. Di an tara l ima daerah p engamatan, h anya K ecamatan Mojoagung yang 

secara konsisten menggunakan dialek Surakarta, sedangkan empat daerah lainnya, 

yaitu Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, 

dan Kecamatan Jombang tidak konsisten dalam menggunakan dialek Jawa Timur 

maupun m enggunakan dialek Surakarta pada klasifikasi perubahan f onem vokal 

dan konsonan ini. 
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3.1.4 Penghilangan Fonem 

 Tidak ha nya p erubahan f onem, akan t etapi d i daerah p engamatan j uga 

ditemukan a danya p enghilangan fonem yang di sebut de ngan i stilah E liminasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan, semua data penghilangan fonem yang ada terjadi 

pada f onem kons onan yang di klasifikasikan b erdasarkan j enis kons onannya. 

Berikut ini merupakan tabel dan peta penghilangan fonem yang ditemukan di lima 

daerah pengamatan. 

3.1.4.1 Penghilangan Fonem /w/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. bulu [wulu] [ulu] [wulu] [ulu] [wulu] 

2. kemarin [dhԑʔiŋi] [dhԑʔwiŋi] [dhԑʔwiŋi] [dhԑʔiŋi] [dhԑʔwiŋi] 

3. pertama [kaitan] [kaitan] [kawitan] [kawitan] [kawitan] 

4. satu 

bulan 

[saʔwulan] [saʔwulan] [saʔulan] [saʔulan] [saʔulan] 

5. tahu [әrUh] [әrUh] [әrUh] [әrUh] [wәrUh] 

6. timur [ԑtan] [ԑtan] [ԑtan] [ԑtan] [wԑtan] 

Tabel 16. Penghilangan Fonem /w/ 
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Peta 21. Variasi Bunyi dengan Adanya Penghilangan Fonem /w/ 

 

 Pada p eta d i atas d apat d iketahui b ahwa berian [ wulu] da n [ ulu] yang 

bermakna ‘ bulu’ mengalami p engurangan atau p enghilangan f onem / w/. Berian 

[wulu] d engan [ ulu] memiliki s uku k ata yang s ama, a kan te tapi me miliki p ola 

suku k ata yang b erbeda. B erian [wulu] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu wu-lu 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n f onem 

konsonan vokal (KV-KV), sedangkan berian [ulu] memiliki dua suku kata, yaitu 

u-lu dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan 

vokal ( V-KV). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan 

tetapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem / w/ 

yang terletak d i s uku k ata p ertama m engalami pengurangan at au p enghilangan 

fonem. F onem / w/ m erupakan bun yi s emi-vokal l abio de ntal be rsuara. Dalam 

     [wulu] 
     [ulu] 
     [dhԑʔiŋi] 
     [dhԑʔwiŋi] 
     [kaitan] 
     [kawitan] 
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Kamus Bahasa J awa (2008), a sal ka ta da ri gloss ‘bulu’ adalah [ wulu], sehingga 

sangat tampak bahwa fonem /w/ yang terletak di awal kata ini dihilangkan. Proses 

penghilangan fonem d i aw al k ata i ni disebut de ngan i stilah A feresis. Berian 

[wulu] di gunakan di  tiga d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, 

Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Kabuh, sedangkan dua daerah pengamatan 

lainnya, y aitu Kecamatan N goro da n Kecamatan B andar Kedung M ulyo 

menggunakan be rian [ ulu] unt uk m enyatakan makna ‘ bulu’. Perlu di ketahui 

bahwa be rian [wulu] merupakan b erian yang b iasanya d igunakan d alam dialek 

Surakarta, s edangkan be rian [ulu] m erupakan b erian yang bi asanya di gunakan 

dalam dialek Jawa Timur. 

 Selanjutnya, p ada gloss ‘ kemarin’ yang me miliki d ua b erian, yaitu 

[dhԑʔiŋi] dan [dhԑʔwiŋi] juga terjadi proses pengurangan atau penghilangan fonem 

/w/. Berian [dhԑʔiŋi] dengan [dhԑʔwiŋi] memiliki suku kata yang sama, akan tetapi 

memiliki pola suku kata yang berbeda. Berian [dhԑʔiŋi] memiliki t iga suku kata, 

yaitu dhԑʔ-i-ŋi dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal 

konsonan, f onem vok al, da n f onem kons onan v okal ( KVK-V-KV), s edangkan 

berian [dhԑʔwiŋi] memiliki tiga suku kata, yaitu dhԑʔ-wi-ŋi dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal konsonan, fonem konsonan vokal, dan 

fonem kons onan vok al ( KVK-KV-KV). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian 

tersebut t ampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata 

yang kedua. Fonem /w/ yang terletak di suku kata kedua mengalami pengurangan 

atau pe nghilangan f onem. F onem / w/ m erupakan bun yi s emi-vokal l abio de ntal 

bersuara. Dalam Kamus Bahasa Jawa (2008), asal kata dari gloss ‘kemarin’ adalah 
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[dhԑʔwiŋi], sehingga sangat tampak bahwa fonem /w/ yang terletak di tengah kata 

ini di hilangkan. P roses pe nghilangan fonem di  tengah kata in i disebut de ngan 

istilah Sinkope. Terdapat t iga d aerah p engamatan yang m enggunakan b erian 

[dhԑʔwiŋi], yaitu Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Kabuh. 

Di d ua d aerah p engamatan l ainnya, yaitu di K ecamatan M ojoagung d an 

Kecamatan B andar Kedung M ulyo, be rian yang di gunakan unt uk m enyatakan 

makna ‘kemarin’ adalah berian [dhԑʔiŋi]. Perlu diketahui bahwa berian [dhԑʔwiŋi] 

merupakan b erian yang i dentik de ngan dialek Surakarta, s edangkan b erian 

[dhԑʔiŋi] merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. 

 Kasus s erupa j uga t erjadi p ada berian [kawitan] dan [kaitan] yang 

bermakna ‘ pertama’ juga m engalami pr oses pe nghilangan fonem /w/. Berian 

[kawitan] dengan [kaitan] m emiliki s uku ka ta yang s ama, akan t etapi memiliki 

pola suku kata yang berbeda. Berian [kawitan] memiliki tiga suku kata, yaitu ka-

wi-tan dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal, fonem 

konsonan vokal, dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-KV-KVK), sedangkan 

berian [kaitan] memiliki tiga suku kata, yaitu ka-i-tan dengan pola suku kata yang 

dibentuk ol eh f onem ko nsonan voka l, f onem voka l, da n f onem kons onan voka l 

konsonan (KV-V-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama, 

akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata yang kedua. Fonem /w/ 

yang t erletak di  s uku ka ta ke dua m engalami pe ngurangan atau pe nghilangan 

fonem. F onem / w/ m erupakan bun yi s emi-vokal l abio de ntal be rsuara. D alam 

Kamus Bahasa J awa ( 2008), as al k ata d ari gloss ‘ pertama’ adalah [ kawitan], 

sehingga s angat t ampak b ahwa f onem / w/ yang t erletak d i t engah kata i ni 
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dihilangkan. Proses penghilangan fonem di tengah kata ini disebut dengan istilah 

Sinkope. Berdasarkan pengamatan di l ima daerah, berian [kawitan] digunakan di 

tiga d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan J ombang, K ecamatan K abuh, d an 

Kecamatan Bandar K edung M ulyo, sedangkan b erian [kaitan] digunakan di  dua 

daerah p engamatan lainnya, yaitu d i Kecamatan M ojoagung d an K ecamatan 

Ngoro. Perlu diketahui ba hwa be rian [ kawitan] merupakan be rian yang i dentik 

dengan dialek Surakarta, s edangkan b erian [ kaitan] m erupakan be rian yang 

identik dengan dialek Jawa Timur. Kedua berian tersebut berasal dari leksem yang 

sama, sehingga merupakan sebuah variasi bunyi. 

Peta 22. Variasi Bunyi dengan Adanya Penghilangan Fonem /w/ 

 

 Melalui pe ta di  a tas, dapat di ketahui ba hwa berian [ saʔwulan] dan 

[saʔulan] yang bermakna ‘satu bulan’ juga mengalami proses penghilangan fonem 

     [saʔwulan] 

     [saʔulan] 

     [wәrUh] 

     [әrUh] 

     [ԑtan] 

     [wԑtan] 
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/w/. K edua b erian te rsebut memiliki s uku k ata yang s ama, akan te tapi memiliki 

pola s uku ka ta yang be rbeda. B erian [saʔwulan] memiliki tig a s uku k ata, yaitu 

saʔ-wu-lan dengan pol a s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l 

konsonan, f onem kons onan voka l, da n f onem k onsonan voka l kons onan ( KVK-

KV-KVK), s edangkan b erian [saʔulan] memiliki tig a s uku k ata, yaitu saʔ-u-lan 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem konsonan voka l ko nsonan, 

fonem voka l, d an fonem konsonan voka l konsonan (KVK-V-KVK). J ika d ilihat 

sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya berasal dari leksem 

yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata yang kedua. 

Fonem / w/ yang t erletak di  s uku ka ta ke dua m engalami pe ngurangan a tau 

penghilangan fonem. Fonem / w/ m erupakan bunyi s emi-vokal l abio-dental 

bersuara. Di dalam Kamus Bahasa J awa (2008), untuk menyatakan makna ‘ satu 

bulan’, berian yang digunakan adalah [saʔwulan], sehingga sangat tampak bahwa 

fonem /w / yang te rletak d i te ngah k ata in i d ihilangkan. P enghilangan b unyi d i 

tengah ka ta i ni di sebut de ngan i stilah S inkope. Berian [saʔwulan] m erupakan 

berian kha s yang di miliki ol eh dialek Surakarta, s edangkan be rian [saʔulan] 

merupakan be rian kha s yang di miliki ol eh dialek Jawa T imur. Berdasarkan 

pengamatan d i l ima d aerah, b erian [ saʔwulan] di gunakan di  dua  da erah 

pengamatan, yaitu d i K ecamatan M ojoagung d an K ecamatan Ngoro, s edangkan 

berian [ saʔwulan] di gunakan di  tiga d aerah pengamatan lainnya, yaitu di  

Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. 

 Selanjutnya, p enghilangan f onem j uga t erjadi pada gloss kedua, y aitu 

‘tahu’. P ada gloss ‘ tahu’, t erdapat d ua b erian yang m uncul p ada l ima d aerah 
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pengamatan, yaitu [әrUh] dan [wәrUh]. Kedua berian tersebut memiliki suku kata 

yang s ama, akan t etapi memiliki p ola s uku k ata yang berbeda. Berian [wәrUh] 

memiliki dua suku kata, yaitu wә-rUh dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l konsonan (KV-KVK), 

sedangkan berian [әrUh] memiliki dua suku kata, yaitu ә-rUh dengan po la suku 

kata yang di bentuk ol eh f onem voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( V-

KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya 

berasal d ari l eksem yang s ama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan p ada 

suku kata yang pertama. Fonem /w/ yang terletak di suku kata pertama mengalami 

pengurangan at au p enghilangan. F onem / w/ m erupakan bun yi s emi-vokal l abio-

dental b ersuara. B erdasarkan K amus B ahasa J awa ( 2008), k ata d asar d ari g loss 

‘tahu’ adalah [wәrUh], sehingga sangat tampak bahwa fonem /w/ yang terletak di 

awal kata ini dihilangkan. Penghilangan bunyi pada posisi awal ini disebut dengan 

istilah Aferesis. Berian [wәrUh] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek 

Surakarta, s edangkan b erian [әrUh] merupakan berian k has yang d imiliki o leh 

dialek Jawa Timur. Di antara lima daerah pengamatan, hanya terdapat satu daerah 

yang m enggunakan be rian [wәrUh], da erah t ersebut a dalah Kecamatan K abuh, 

sedangkan di empat daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Mojoagung, 

Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, 

berian yang di gunakan untuk m enyatakan m akna ‘ tahu’ a dalah [әrUh]. Hal in i 

menunjukkan bahwa berian [әrUh] mendominasi pada daerah pengamatan karena 

paling banyak digunakan. 
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 Berian [ԑtan] dan [wԑtan] untuk menyatakan m akna ‘ timur’ j uga 

mengalami pr oses pe nghilangan fonem /w/ d i a wal k ata. K edua be rian tersebut 

memiliki suku kata yang sama, akan tetapi memiliki pola suku kata yang berbeda. 

Berian [wԑtan] memiliki dua suku kata, yaitu wԑ-tan dengan pola suku kata yang 

dibentuk oleh fonem konsonan vokal dan fonem konsonan vokal konsonan (KV-

KVK), sedangkan berian [ԑtan] memiliki dua suku kata, yaitu ԑ-tan dengan pola 

suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan vokal konsonan 

(V-KVK). J ika dilihat s epintas, k edua b erian tersebut t ampak s ama karena 

keduanya b erasal d ari l eksem yang s ama, akan t etapi k eduanya memiliki 

perbedaan pa da s uku ka ta yang p ertama. Fonem / w/ yang t erletak di  s uku ka ta 

pertama mengalami pengurangan atau penghilangan. Fonem /w/ merupakan bunyi 

semi-vokal l abio-dental bersuara. Berdasarkan K amus Bahasa J awa (2008), ka ta 

dasar dari gloss ‘timur’ adalah [wԑtan], sehingga sangat tampak bahwa fonem /w/ 

yang te rletak d i awal kata in i d ihilangkan. Penghilangan bun yi pada pos isi awal 

ini di sebut de ngan i stilah A feresis. Berian [wԑtan] merupakan b erian k has yang 

dimiliki o leh dialek Surakarta, s edangkan be rian [ԑtan] merupakan be rian kha s 

yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur.  Di antara lima kecamatan yang digunakan 

sebagai d aerah p engamatan, h anya t erdapat s atu k ecamatan yang m enggunakan 

berian [wԑtan] untuk menyatakan makna ‘timur’, yaitu Kecamatan Kabuh. Empat 

kecamatan lainnya, yaitu K ecamatan M ojoagung, K ecamatan J ombang, 

Kecamatan N goro, d an K ecamatan Bandar K edung M ulyo m enggunakan be rian 

[ԑtan] untuk menyatakan makna ‘timur’. Hal ini menunjukkan bahwa berian [ԑtan] 

mendominasi p ada d aerah p engamatan k arena p aling b anyak di gunakan. Kedua 
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berian t ersebut b erasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja mengalami 

penghilangan fonem. Oleh karena itu, keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola penghilangan fonem /w/ 

di d aerah p engamatan. Pada b erian yang t erdiri at as d ua s uku k ata, fonem / w/ 

yang t erletak d i s uku k ata p ertama d alam dialek Surakarta selalu m engalami 

penghilangan fonem dalam dialek Jawa Timur. Penghilangan fonem /w/ tersebut 

hanya terjadi pada suku kata pertama, sedangkan pada suku kata kedua baik dalam 

dialek Jawa Timur maupun dalam Dialek Surakarta tidak mengalami perbedaaan. 

Adapun pada berian yang t erdiri at as tiga suku kata, fonem /w/ yang terletak di  

suku ka ta ke dua da lam dialek Surakarta selalu mengalami p enghilangan f onem 

dalam dialek Jawa T imur. P enghilangan f onem / w/ t ersebut h anya t erjadi p ada 

suku kata ke dua, s edangkan p ada s uku ka ta pe rtama da n t erakhir, b aik d alam 

dialek Jawa Timur maupun dalam dialek Surakarta tidak mengalami perbedaaan. 

Di an tara l ima d aerah pengamatan, t idak ad a daerah yang s ecara k onsisten 

menggunakan dialek Jawa T imur maupun m enggunakan dialek Surakarta pada 

klasifikasi penghilangan fonem /w/ ini. 

3.1.4.2 Penghilangan Fonem /m/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. ikut [ԑlᴐʔ] [mԑlᴐʔ] [mԑlᴐʔ] [mԑlᴐʔ] [mԑlᴐʔ] 

2. telanjang [mudᴐ] [mudᴐ] [mudᴐ] [udᴐ] [mudᴐ] 

Tabel 17. Penghilangan Fonem /m/ 
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Peta 23. Variasi Bunyi dengan Adanya Penghilangan Fonem /m/ 

 

Pada p eta tersebut da pat di ketahui ba hwa terjadi p roses p enghilangan 

fonem /m/ pada be rian [ԑlᴐʔ] da n [ mԑlᴐʔ] ya ng digunakan unt uk m enyatakan 

makna ‘ikut’. Berian [ԑlᴐʔ] dengan [mԑlᴐʔ] memiliki suku kata yang sama, akan 

tetapi me miliki p ola s uku k ata yang b erbeda. Berian [ԑlᴐʔ] memiliki dua  suku 

kata, y aitu ԑ-lᴐʔ dengan pol a s uku k ata yang d ibentuk ol eh f onem vok al da n 

fonem kons onan voka l konsonan ( V-KVK), s edangkan be rian [mԑlᴐʔ] memiliki 

dua s uku ka ta, yaitu mԑ-lᴐʔ dengan pol a s uku kata yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK). Jika di lihat 

sepintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, a kan t etapi ke duanya m emiliki 

perbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem / m/ yang t erletak di s uku ka ta 

pertama m engalami pe nghilangan. Fonem / m/ m erupakan bun yi kons onan na sal 

     [ԑlᴐʔ] 

     [mԑlᴐʔ] 

     [mudᴐ] 

     [udᴐ] 
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(sengau) b ilabial bersuara. Berian [mԑlᴐʔ] ini mengacu pada bahasa J awa Baku, 

yaitu [mԑlu] yang d engan ad anya k ebiasaan p engucapan o leh m asyarakat 

sehingga berubah menjadi [mԑlᴐʔ]. Berdasarkan Kamus Bahasa Jawa (2008), kata 

dasar d ari gloss ‘ ikut’ a dalah [ mԑlu], s ehingga s angat t ampak bahwa fonem /m/ 

yang terletak di awal kata ini dihilangkan. Penghilangan bunyi di posisi awal ini 

disebut de ngan i stilah Aferesis. Berdasarkan h asil p engamatan d i l ima d aerah, 

berian [ mԑlᴐʔ] mendominasi pa da da erah pe ngamatan ka rena pa ling banyak 

digunakan di em pat daerah, y aitu di Kecamatan J ombang, K ecamatan N goro, 

Kecamatan K abuh, d an K ecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan b erian 

[ԑlᴐʔ] hanya di gunakan di s atu daerah p engamatan l ainnya, y aitu di Kecamatan 

Mojoagung. Kedua b erian t ersebut b erasal d ari l eksem yang s ama, h anya s aja 

mengalami pe nghilangan f onem. O leh ka rena itu, ke duanya t ermasuk da lam 

sebuah variasi bunyi. 

Selanjutnya, pada berian [mudᴐ] dan [udᴐ] yang bermakna ‘telanjang’ juga 

mengalami p roses yang sama. Berian [mudᴐ] d engan [ udᴐ] memiliki s uku k ata 

yang s ama, ak an t etapi memiliki p ola s uku k ata yang b erbeda. Berian [mudᴐ] 

memiliki dua suku kata, yaitu mu-dᴐ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem kons onan voka l da n f onem kons onan voka l ( KV-KV), s edangkan b erian 

[udᴐ] memiliki d ua s uku k ata, yaitu u-dᴐ dengan pol a s uku ka ta yang d ibentuk 

oleh fonem vokal dan fonem konsonan vokal (V-KV). Jika dilihat sepintas, kedua 

berian tersebut tampak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku 

kata yang p ertama. Fonem / m/ yang t erletak d i s uku k ata p ertama m engalami 

penghilangan. Fonem / m/ m erupakan bun yi k onsonan na sal ( sengau) b ilabial 
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bersuara. Berian [mudᴐ] ini mengacu pada bahasa Jawa Baku, yaitu [wudᴐ] yang 

dengan adanya kebiasaan pengucapan oleh masyarakat sehingga berubah menjadi 

[mudᴐ], sehingga sangat tampak bahwa fonem /m/ yang terletak di awal kata ini 

dihilangkan. Penghilangan bunyi di posisi awal ini disebut dengan istilah Aferesis. 

Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [mudᴐ] mendominasi pada daerah 

pengamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu d i Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, K ecamatan Ngoro, da n K ecamatan K abuh, 

sedangkan berian [udᴐ] hanya digunakan di satu daerah pengamatan lainnya, yaitu 

di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Kedua berian tersebut berasal dari leksem 

yang sama, hanya saja mengalami penghilangan fonem. Oleh karena itu, keduanya 

termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

Berdasarkan data-data penghilangan fonem /m/ yang ada, tidak ada daerah 

yang secara konsisten menggunakan dialek Jawa Timur maupun dialek Surakarta, 

sehingga penghilangan fonem /m/ tersebut tidak dapat dipolakan. 

3.1.4.3 Penghilangan Fonem /c/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. dekat [idhәʔ] [cidhәʔ] [idhәʔ] [cidhәʔ] [cidhәʔ] 

2. pendek [ǝndhǝʔ] [cǝndhǝʔ] [ǝndhǝʔ] [cǝndhǝʔ] [cǝndhǝʔ] 

Tabel 18. Penghilangan Fonem /c/ 
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Peta 24. Variasi Bunyi dengan Adanya Penghilangan Fonem /c/ 

 

Melalui p eta di atas, da pat di ketahui ba hwa pada g loss ‘ dekat’ d engan 

berian [cidhәʔ] dan [idhәʔ] terdapat penghilangan fonem konsonan /c/ di awal kata. 

Kedua berian tersebut memiliki suku kata yang sama, akan te tapi memiliki pola 

suku k ata yang b erbeda. B erian [cidhәʔ] memiliki dua  s uku ka ta, yaitu ci-dhәʔ 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l da n f onem 

konsonan voka l kons onan ( KV-KVK), s edangkan b erian [idhәʔ] memiliki d ua 

suku kata, yaitu i-dhәʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal dan 

fonem kons onan voka l konsonan ( V-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian 

tersebut tampak sama karena keduanya berasal dari leksem yang sama, akan tetapi 

keduanya m emiliki pe rbedaan pa da s uku k ata yang pe rtama. Fonem / c/ yang 

terletak d i s uku k ata p ertama m engalami p enghilangan. Fonem / c/ m erupakan 

     [idhәʔ] 

     [cidhәʔ] 

     [ǝndhǝʔ] 

     [cǝndhǝʔ] 
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bunyi kons onan h ambat l etup m edio pa latal tak be rsuara. Berian [cidhәʔ] 

merupakan b erian kha s yang di miliki ol eh dialek Surakarta, s edangkan berian 

[idhәʔ] merupakan be rian kha s yang di miliki ol eh dialek Jawa T imur.  

Berdasarkan K amus B ahasa J awa ( 2008), k ata dasar d ari gloss ‘ dekat’ ad alah 

[cidhәʔ], sehingga sangat tampak bahwa konsonan /c/ di awal kata ini dihilangkan. 

Penghilangan bunyi pada awal kata disebut dengan istilah Aferesis. Berdasarkan 

pengamatan yang di lakukan d i lima  kecamatan y ang d igunakan s ebagai d aerah 

pengamatan, t erdapat t iga k ecamatan yang m enggunakan b erian [cidhǝʔ] untuk 

menyatakan makna ‘dekat’, yaitu Kecamatan Ngoro, Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo, dan Kecamatan K abuh, s edangkan dua kecamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan Mojoagung dan K ecamatan J ombang menggunakan be rian [idhәʔ] 

untuk menyatakan makna ‘dekat’. 

Selanjutnya, gloss kedua yang t ermuat d alam p eta t ersebut ad alah 

‘pendek’. Gloss ‘pendek’ memiliki dua buah berian, yaitu [cǝndhǝʔ] dan [ǝndhǝʔ]. 

Kedua berian tersebut memiliki suku kata yang sama, akan te tapi memiliki pola 

suku kata yang berbeda. Berian [cǝndhǝʔ] memiliki dua suku kata, yaitu cǝn-dhǝʔ 

dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem konsonan vokal konsonan dan 

fonem kons onan voka l ko nsonan ( KVK-KVK), s edangkan b erian [ǝndhǝʔ] 

memiliki dua suku kata, yaitu ǝn-dhǝʔ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem voka l kons onan da n f onem kons onan voka l kons onan ( VK-KVK). J ika 

dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya berasal dari 

leksem yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata yang 

pertama. Fonem /c/ yang terletak di suku kata pertama mengalami penghilangan. 
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Fonem / c/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat l etup m edio pa latal t ak be rsuara. 

Berian [cǝndhǝʔ] merupakan be rian kha s yang dimiliki ol eh dialek Surakarta, 

sedangkan berian [ǝndhǝʔ] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa 

Timur.  B erdasarkan Kamus Bahasa Jawa (2008), kata dasar dari gloss ‘pendek’ 

adalah [cǝndhǝʔ], s ehingga s angat t ampak ba hwa kons onan /c/ d i aw al k ata ini 

dihilangkan. Penghilangan b unyi p ada aw al k ata ini disebut de ngan i stilah 

Aferesis. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [cǝndhǝʔ] ditemukan di 

tiga daerah pengamatan, yaitu di  Kecamatan N goro, K ecamatan K abuh, dan 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan untuk berian [ǝndhǝʔ] ditemukan di 

dua daerah pengamatan lainnya, yaitu di  Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan 

Jombang. K edua b erian t ersebut b erasal d ari l eksem yang s ama, h anya saja 

mengalami pe nghilangan f onem kons onan / c/ di a wal ka ta. O leh ka rena i tu, 

keduanya termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola penghilangan fonem /c/ 

di daerah pengamatan. Pada berian yang terdiri atas dua suku kata, fonem /c/ yang 

terletak d i s uku k ata p ertama d alam dialek Surakarta selalu me ngalami 

penghilangan fonem da lam dialek Jawa T imur. P enghilangan f onem /c/ t ersebut 

hanya terjadi pada suku kata pertama, sedangkan pada suku kata kedua baik dalam 

dialek Jawa Timur maupun dalam dialek Surakarta tidak mengalami perbedaaan. 

Di antara lima daerah pengamatan, ada dua daerah yang memiliki kecenderungan 

terhadap dialek Jawa T imur, yaitu K ecamatan M ojoagung d an K ecamatan 

Jombang. A dapun t iga da erah l ainnya, yaitu K ecamatan N goro, Kecamatan
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Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo memiliki kecenderungan terhadap 

dialek Surakarta dalam klasifikasi penghilangan fonem konsonan /c/ ini. 

3.1.5 Penambahan Fonem 

Selain proses pe nghilangan f onem, di l ima d aerah p engamatan j uga 

ditemukan adanya proses penambahan fonem di akhir ka ta yang di sebut dengan 

istilah Paragog. Semua data penambahan fonem yang ada juga terjadi pada fonem 

konsonan yang di klasifikasikan be rdasarkan j enis kons onannya. Berikut i ni 

merupakan tabel penghilangan fonem yang ditemukan di lima daerah pengamatan. 

3.1.5.1 Penambahan Fonem /ʔ/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. bisa [isᴐ] [isᴐʔ] [isᴐ] [isᴐ] [isᴐ] 

2. jangan [ᴐjᴐʔ] [ᴐjᴐʔ] [ᴐjᴐ] [ᴐjᴐ] [ᴐjᴐʔ] 

3. nanti [ǝŋkoʔ] [ǝŋkoʔ] [ǝŋko] [ǝŋko] [ǝŋko] 

Tabel 19. Penambahan Fonem /ʔ/ 
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Peta 25. Variasi Bunyi dengan Adanya Penambahan Fonem /ʔ/ 

 

Berdasarkan p eta d i at as, dapat di ketahui ba hwa pada gloss ‘ bisa’ yang 

memiliki berian [isᴐ] dan [isᴐʔ] terjadi penambahan fonem konsonan /ʔ/ di akhir 

kata. Berian [isᴐ] dengan [isᴐʔ] memiliki s uku k ata yang s ama, ak an t etapi 

memiliki pola suku kata yang berbeda. Berian [isᴐ] memiliki dua suku kata, yaitu 

i-sᴐ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan 

vokal (V-KV), sedangkan berian [isᴐʔ] memiliki dua suku kata, yaitu i-sᴐʔ dengan 

pola s uku ka ta yang di bentuk ol eh f onem voka l da n f onem kons onan voka l 

konsonan ( V-KVK). J ika d ilihat s epintas, k edua b erian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki pe rbedaan p ada suku ka ta yang k edua. Fonem 

konsonan /ʔ/ yang terletak di suku kata kedua mengalami penambahan. Fonem /ʔ/ 

merupakan bun yi kons onan ha mbat l etup glotal. B erian [isᴐ] merupakan b erian 

     [isᴐ] 

     [isᴐʔ] 

     [ᴐjᴐʔ] 

     [ᴐjᴐ] 

     [ǝŋko] 

     [ǝŋkoʔ] 
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yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [isᴐʔ] merupakan berian 

yang identik dengan dialek Jawa Timur. Dalam Kamus Bahasa Jawa (2008), gloss 

‘bisa’ berasal d ari kata [isᴐ], s ehingga s angat t ampak ba hwa kons onan / ʔ/ ya ng 

terletak di  a khir ka ta i ni di tambahkan. Penambahan bun yi pa da pos isi a khir i ni 

disebut de ngan i stilah Paragog. Terdapat s atu k ecamatan yang m enggunakan 

berian [isᴐʔ], yaitu Kecamatan Ngoro. Adapun di empat kecamatan lainnya, yaitu 

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo, berian yang di gunakan untuk m enyatakan m akna ‘ bisa’ 

adalah [isᴐ]. 

Gloss kedua adalah ‘ jangan’. G loss i ni memiliki d ua b uah b erian, yaitu 

[ᴐjᴐ] dan [ᴐjᴐʔ]. Kedua berian tersebut mengalami penambahan fonem /ʔ/ di akhir 

kata. Berian [ᴐjᴐ] dengan [ᴐjᴐʔ] memiliki s uku k ata yang s ama, ak an t etapi 

memiliki pola suku kata yang berbeda. Berian [ᴐjᴐ] memiliki dua suku kata, yaitu 

ᴐ-jᴐ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh fonem vokal dan fonem konsonan 

vokal ( V-KV), s edangkan b erian [ᴐjᴐʔ] memiliki d ua s uku k ata, yaitu ᴐ-jᴐʔ 

dengan pol a s uku ka ta y ang di bentuk ol eh f onem voka l da n f onem kons onan 

vokal kons onan ( V-KVK). J ika d ilihat sepintas, k edua b erian t ersebut tampak 

sama, a kan t etapi ke duanya m emiliki pe rbedaan pa da s uku ka ta yang ke dua. 

Fonem kons onan / ʔ/ yang t erletak di  s uku ka ta ke dua m engalami pe nambahan. 

Fonem / ʔ/ m erupakan bun yi kons onan ha mbat l etup g lotal. B erian [ᴐjᴐ] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian [ᴐjᴐʔ] 

merupakan berian yang identik dengan dialek Jawa Timur. Dalam Kamus Bahasa 

Jawa (2008), gloss ‘jangan’ berasal dari kata [ᴐjᴐ], sehingga sangat tampak bahwa 
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konsonan /ʔ/ yang terletak di akhir kata ini ditambahkan. Penambahan bunyi pada 

posisi akhir ini disebut dengan istilah Paragog. Berdasarkan pengamatan di l ima 

daerah, b erian [ᴐjᴐ] ditemukan di  dua  da erah p engamatan, yaitu d i Kecamatan 

Jombang dan K ecamatan B andar K edung M ulyo, sedangkan di tiga d aerah 

pengamatan l ainnya, yaitu Kecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, dan 

Kecamatan Kabuh menggunakan berian [ᴐjᴐʔ] untuk menyatakan makna ‘jangan’. 

Selanjutnya, gloss ‘nanti’ yang memiliki dua buah berian, yaitu [ǝŋko] dan 

[ǝŋkoʔ] j uga m engalami p enambahan f onem / ʔ/ di  a khir ka ta. K edua b erian 

tersebut mengalami p enambahan f onem /ʔ/ di a khir ka ta. Berian [ǝŋko] dan 

[ǝŋkoʔ] memiliki suku kata yang sama, akan tetapi memiliki pola suku kata yang 

berbeda. Berian [ǝŋko] memiliki dua suku kata, yaitu ǝŋ-ko dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem vokal konsonan dan fonem konsonan vokal (VK-KV), 

sedangkan berian [ǝŋkoʔ] memiliki dua suku kata, yaitu ǝŋ-koʔ dengan pola suku 

kata yang di bentuk ol eh f onem vokal kons onan da n f onem kons onan voka l 

konsonan ( VK-KVK). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut t ampak s ama, 

akan t etapi k eduanya m emiliki pe rbedaan p ada suku ka ta yang k edua. Fonem 

konsonan /ʔ/ yang terletak di suku kata kedua mengalami penambahan. Fonem /ʔ/ 

merupakan bunyi konsonan hambat letup glotal. Berian [ǝŋko] merupakan berian 

yang i dentik de ngan dialek Surakarta, sedangkan berian [ǝŋkoʔ] m erupakan 

berian yang i dentik de ngan dialek Jawa T imur. D alam Kamus Bahasa J awa 

(2008), g loss ‘ nanti’ berasal d ari kata [ǝŋko], sehingga sangat tampak bahwa 

konsonan /ʔ/ yang terletak di akhir kata ini ditambahkan. Penambahan bunyi pada 

posisi akhir ini disebut dengan istilah Paragog. Berdasarkan pengamatan di lima 
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daerah, berian [ǝŋko] muncul di tiga daerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan 

Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan 

berian [ǝŋkoʔ] m uncul di d ua d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan 

Mojoagung da n Kecamatan N goro. K edua be rian t ersebut be rasal da ri l eksem 

yang s ama, h anya s aja mengalami p enambahan f onem / ʔ/ di  a khir ka ta. O leh 

karena itu, keduanya termasuk dalam sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola penambahan fonem /ʔ/ 

di daerah pengamatan. Pada berian yang terdiri a tas dua suku kata, fonem vokal 

yang t erletak d i s uku k ata t erakhir d alam dialek Surakarta selalu m engalami 

penambahan fonem /ʔ/ dalam dialek Jawa Timur. Penambahan fonem /ʔ/ tersebut 

hanya t erjadi p ada s uku k ata t erakhir, s edangkan p ada s uku k ata p ertama b aik 

dalam dialek Jawa T imur maupun da lam dialek Surakarta tidak me ngalami 

perbedaaan. Oleh karena itu, di antara lima daerah pengamatan, hanya Kecamatan 

Ngoro yang konsisten m enggunakan dialek Jawa T imur, s edangkan K ecamatan 

Jombang dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo secara kons isten menggunakan 

dialek Surakarta. A dapun dua  da erah l ainnya, yaitu K ecamatan M ojoagung d an 

Kecamatan K abuh t idak kons isten da lam menggunakan dialek Jawa T imur 

maupun Dialek Surakarta dalam klasifikasi penambahan fonem /ʔ/ ini. 
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3.1.5.2 Penambahan Fonem /m/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. dulu [biyԑn] [biyԑn] [biyԑn] [biyԑn] [mbiyԑn] 

2. ke sana [mrᴐnᴐ] [rᴐnᴐ] [rᴐnᴐ] [mrᴐnᴐ] [rᴐnᴐ] 

3. ke sini [mrene] [mrene] [rene] [mrene] [rene] 

Tabel 20. Penambahan Fonem /m/ 

Peta 26. Variasi Bunyi dengan Adanya Penambahan Fonem /m/ 

 

 Pada p eta d i at as da pat di ketahui ba hwa g loss ‘ dulu’ t erdiri a tas dua  

berian, yaitu [biyԑn] dan [mbiyԑn]. Kedua berian tersebut memiliki suku kata yang 

sama, akan tetapi memiliki pola suku kata yang berbeda. Berian [biyԑn] memiliki 

dua s uku k ata, yaitu bi-yԑn dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh fonem 

     [biyԑn] 

     [mbiyԑn] 

     [rᴐnᴐ] 

     [mrᴐnᴐ] 

     [mrene] 

     [rene] 
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konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK), s edangkan 

berian [mbiyԑn] yang m emiliki dua  s uku ka ta, yaitu mbi-yԑn dengan pol a s uku 

kata yang di bentuk ol eh f onem kons onan kons onan voka l da n f onem kons onan 

vokal konsonan (KKV-KVK). Jika dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak 

sama k arena k eduanya berasal d ari l eksem yang s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki p erbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem /m/ yang te rletak d i 

suku ka ta pe rtama m engalami pe nambahan. Fonem / m/ m erupakan bun yi 

konsonan nasal (sengau) bilabial bersuara. Berian [biyԑn] merupakan berian yang 

identik de ngan dialek Surakarta, s edangkan be rian [mbiyԑn] merupakan b erian 

yang i dentik de ngan dialek Jawa T imur. Kedua b erian t ersebut m engalami 

penambahan f onem / m/ d i aw al k ata yang d isebut d engan i stilah P rotesis. D i 

dalam Kamus Bahasa Jawa (2008), untuk menyatakan makna ‘dulu’, berian yang 

digunakan adalah [biyԑn], sehingga sangat tampak bahwa fonem /m/ yang terletak 

di a wal k ata in i d itambahkan. B erdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian 

[biyԑn] mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat 

daerah, yaitu di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jombang, 

dan Kecamatan B andar K edung Mulyo, sedangkan di s atu d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Kabuh ditemukan berian [mbiyԑn]. 

Gloss kedua pada peta tersebut adalah ‘ke sana’ yang juga terdiri atas dua 

berian, yaitu [rᴐnᴐ] dan [mrᴐnᴐ]. Kedua berian tersebut memiliki suku kata yang 

sama, akan tetapi memiliki pola suku kata yang berbeda. Berian [rᴐnᴐ] memiliki 

dua s uku ka ta, yaitu rᴐ-nᴐ dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh f onem 

konsonan vokal dan fonem konsonan vokal (KV-KV), sedangkan berian [mrᴐnᴐ] 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



152 
 

memiliki dua suku kata, yaitu mrᴐ-nᴐ dengan pola suku kata yang dibentuk oleh 

fonem kons onan kons onan voka l da n f onem kons onan voka l ( KKV-KV). J ika 

dilihat sepintas, kedua berian tersebut tampak sama karena keduanya berasal dari 

leksem yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan pada suku kata yang 

pertama. Fonem /m/ yang terletak di suku kata pertama mengalami penambahan. 

Fonem / m/ m erupakan bunyi kons onan n asal ( sengau) bi labial b ersuara. B erian 

[rᴐnᴐ] merupakan berian yang identik dengan dialek Surakarta, sedangkan berian 

[mrᴐnᴐ] merupakan be rian yang i dentik de ngan dialek Jawa T imur. Di d alam 

Kamus B ahasa J awa ( 2008), u ntuk m enyatakan m akna ‘ ke s ana’, b erian yang 

digunakan adalah [rᴐnᴐ], sehingga sangat tampak bahwa fonem /m/ d i awal kata 

ini di tambahkan. Penambahan fonem pada pos isi awal ini di sebut dengan i stilah 

Protesis. Berdasarkan p engamatan di  l ima da erah, b erian [mrᴐnᴐ] digunakan di  

dua daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Bandar 

Kedung M ulyo, s edangkan be rian [rᴐnᴐ] digunakan di  t iga d aerah pe ngamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Kabuh. 

Selanjutnya, p ada be rian [rene] dan [mrene] juga m engalami p roses 

penambahan fonem, yaitu kons onan / m/ di  a wal ka ta. Kedua b erian t ersebut 

memiliki suku kata yang sama, akan tetapi memiliki pola suku kata yang berbeda. 

Berian [rene] terdiri atas dua suku kata, yaitu re-ne dengan pola suku kata yang 

dibentuk ol eh f onem k onsonan voka l da n fonem kons onan voka l ( KV-KV), 

sedangkan be rian [mrene] terdiri a tas dua s uku kata, yaitu mre-ne dengan pol a 

suku kata yang di bentuk ol eh f onem kons onan ko nsonan voka l d an f onem 

konsonan vokal ( KKV-KV). J ika di lihat s epintas, ke dua be rian t ersebut tampak 
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sama k arena k eduanya berasal d ari l eksem yang s ama, ak an t etapi k eduanya 

memiliki perbedaan p ada s uku k ata yang p ertama. F onem / m/ yang t erletak d i 

suku ka ta pe rtama m engalami pe nambahan. Fonem / m/ m erupakan bun yi 

konsonan nasal (sengau) bi labial bersuara. Berian [rene] merupakan berian yang 

identik de ngan dialek Surakarta, s edangkan b erian [mrene] merupakan be rian 

yang i dentik de ngan dialek Jawa T imur. Di d alam K amus B ahasa J awa (2008), 

untuk menyatakan makna ‘ke sini’, berian yang digunakan adalah [rene], sehingga 

sangat t ampak ba hwa f onem / m/ di  a wal ka ta i ni di tambahkan. P enambahan 

fonem pa da pos isi a wal i ni di sebut de ngan i stilah Protesis. Berdasarkan 

pengamatan di l ima daerah, terdapat t iga daerah pengamatan yang menggunakan 

berian [mrene] untuk menyatakan makna ‘ke sini’, yaitu Kecamatan Mojoagung, 

Kecamatan N goro, d an K ecamatan Bandar K edung M ulyo, s edangkan b erian 

[rene] digunakan di dua daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang 

dan K ecamatan K abuh. Kedua b erian t ersebut b erasal d ari l eksem yang s ama, 

hanya s aja m engalami pe nambahan fonem kon sonan / m/ di  awal k ata. O leh 

karena itu, keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 

 Berdasarkan data-data yang ada, dapat dibuat pola penambahan fonem /m/ 

di daerah pengamatan. Pada berian yang terdiri atas dua suku kata, pada suku kata 

pertama dalam dialek Surakarta selalu mengalami penambahan fonem /m/ d alam 

dialek Jawa Timur. Penambahan fonem /m/ tersebut hanya terjadi pada suku kata 

pertama, s edangkan pa da s uku ka ta t erakhir baik da lam dialek Jawa T imur 

maupun da lam dialek Surakarta tidak m engalami p erbedaaan. Dalam k lasifikasi 

penambahan f onem / m/ i ni, hanya Kecamatan J ombang yang memiliki 
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kecenderungan terhadap dialek Surakarta, sedangkan empat daerah lainnya, yaitu 

Kecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, K ecamatan K abuh, d an K ecamatan 

Bandar Kedung Mulyo tidak memiliki kecenderungan terhadap salah satu dialek 

karena d i beberapa daerah t ersebut d itemukan berian yang mengacu pada kedua 

dialek sekaligus. 

3.1.5.3 Penambahan Fonem /l/ 

 
 No. 

 

Gloss 

 

Kecamatan 

Mojoagung 

 

Kecamatan 

Ngoro 

 

Kecamatan 

Jombang 

Kecamatan 

Bandar 

Kedung 

Mulyo 

 

Kecamatan 

Kabuh 

1. bohong [mbijUʔ] [mbijUʔ] [mbijUʔ] [mblidhUʔ] [mbijUʔ] 

2. lantai [mәstԑr] [mlәstԑr] [mәstԑr] [mlәstԑr] [mlәstԑr] 

Tabel 21. Penambahan Fonem /l/ 
Peta 27. Variasi Bunyi dengan Adanya Penambahan Fonem /l/ 

 

     [mbijUʔ] 

     [mblidhUʔ] 

[mlәstԑr] 

[mәstԑr] 
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Pada p eta d i at as dapat di ketahui ba hwa gloss ‘ bohong’ mengalami 

penambahan fonem / l/. G loss i ni me miliki d ua b erian, yaitu [ mbijUʔ] da n 

[mblidhUʔ]. Berian [mbijUʔ] de ngan [ mblidhUʔ] me miliki s uku k ata yang s ama, 

akan tetapi memiliki pola suku kata yang berbeda. Berian [mbijUʔ] memiliki dua 

suku ka ta, yaitu mbi-jUʔ dengan pol a s uku k ata yang di bentuk ol eh fonem 

konsonan voka l da n f onem kons onan voka l kons onan ( KV-KVK), s edangkan 

berian [mblidhUʔ] memiliki dua suku kata, yaitu mbli-dhUʔ dengan pola suku kata 

yang dibentuk oleh fonem konsonan konsonan vokal dan fonem konsonan vokal 

konsonan ( KKV-KVK). K edua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi 

keduanya m emiliki perbedaan p ada suku kata yang p ertama. S uku kata p ertama 

mengalami pe nambahan f onem / l/. F onem / l/ m erupakan bun yi ko nsonan 

sampingan ( lateral) ap iko alveolar bersuara. Dalam Kamus Bahasa Jawa (2008), 

kata dasar dari gloss ‘bohong’ adalah [mbijUʔ], sehingga dapat dilihat dengan jelas 

letak p enambahan f onemnya. B erdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian 

[mbijUʔ] mendominasi p ada d aerah p engamatan k arena b anyak d itemukan d i 

empat d aerah, yaitu d i Kecamatan M ojoagung, K ecamatan Ngoro, K ecamatan 

Jombang, dan Kecamatan Kabuh, sedangkan berian [mblidhUʔ] hanya di temukan 

di s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan Bandar K edung Mulyo. 

Selain penghilangan fonem /l/, pada berian [mbijUʔ] dan [mblidhUʔ] juga terdapat 

perubahan f onem kons onan / j/ de ngan / dh/. K edua be rian t ersebut be rasal da ri 

leksem yang s ama, h anya s aja m engalami p erbedaan s ecara f onologis. O leh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan sebuah variasi bunyi. 
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Satu g loss l ainnya yang me ngalami p enambahan f onem /l/ d alam p eta 

tersebut adalah gloss ‘ lantai’. G loss in i te rdiri a tas dua b erian yang ditemukan 

pada d aerah p engamatan, yaitu [mәstԑr] dan [mlәstԑr]. Berian [mәstԑr] dengan 

[mlәstԑr] memiliki suku kata yang sama, akan tetapi memiliki pola suku kata yang 

berbeda. Berian [mәstԑr] memiliki dua suku kata, yaitu mәs-tԑr dengan pola suku 

kata yang di bentuk ol eh f onem kons onan voka l kons onan da n f onem kons onan 

vokal konsonan (KVK-KVK), sedangkan berian [mlәstԑr] memiliki dua suku kata, 

yaitu mlәs-tԑr dengan pola s uku ka ta yang d ibentuk ol eh f onem kons onan 

konsonan voka l konsonan dan fonem konsonan vokal konsonan (KKVK-KVK). 

Kedua b erian t ersebut t ampak s ama, ak an t etapi k eduanya m emiliki p erbedaan 

pada suku kata yang pertama. Suku kata pertama mengalami penambahan fonem 

/l/. F onem / l/ m erupakan bun yi kons onan s ampingan (lateral) a piko al veolar 

bersuara. B erian [mәstԑr] merupakan be rian k has yang di miliki ol eh dialek 

Surakarta, sedangkan berian [mlәstԑr] merupakan berian khas yang dimiliki oleh 

dialek Jawa T imur. K edua be rian t ersebut m engalami pe nambahan f onem / l/ 

karena d alam K amus Bahasa J awa ( 2008), k ata d asar d ari gloss ‘ lantai’ ad alah 

[mәstԑr], sehingga d apat d ilihat d engan j elas l etak p enambahan f onemnya. 

Berdasarkan p engamatan d i lima daerah, ditemukan ba hwa di  dua  daerah 

pengamatan, yaitu d i Kecamatan M ojoagung d an K ecamatan J ombang m uncul 

berian [mәstԑr], sedangkan di tiga daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan 

Ngoro, K ecamatan K abuh, da n K ecamatan B andar K edung M ulyo di temukan 

berian [mlәstԑr] untuk menyatakan gloss ‘ lantai’. A ntara b erian [mәstԑr] dan 
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[mlәstԑr] ini berasal dari satu leksem yang sama sehingga termasuk dalam sebuah 

variasi bunyi. 

Berdasarkan d ata-data p enambahan f onem /l/ y ang ad a, terdapat hal 

menarik yang muncul di  daerah pengamatan, yaitu g loss ‘bohong’ dalam dialek 

Jawa Timur maupun dialek Surakarta sama-sama menggunakan be rian [mbijUʔ]. 

Adapun berian [mblidhUʔ] yang ditemukan di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo 

merupakan s ebuah ke unikan t ersendiri yang di miliki ol eh da erah t ersebut da n 

tidak dimiliki oleh empat daerah lainnya, sehingga klasifikasi penambahan fonem 

/l/ ini t idak da pat di polakan. Perlu d iketahui b ahwa b erian [ mblidhUʔ] in i ju ga 

mirip dengan b erian yang banyak di gunakan di  Kabupaten N gawi dan b eberapa 

daerah di Jawa Tengah, yaitu [mblitUʔ]. 

 

3.2.  Variasi Leksikal Bahasa Jawa di Kabupaten Jombang 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lima daerah pengamatan, ditemukan 

adanya variasi leksikal bahasa Jawa. Perbedaan yang muncul dalam pengamatan 

termasuk da lam be berapa ka tegori, m eliputi kata yang m enunjukkan w aktu, 

musim, dan a rah; ka ta ganti, s apaan, dan acu an; penyebutan rumah dan bagian-

bagiannya; peralatan; tanaman; binatang; keadaan alam dan benda alam; perangai 

dan k ata s ifat; p akaian; aktivitas s ehari-hari; p rofesi d an jabatan; b agian tubuh; 

serta kata hubung dan kata tanya. Variasi leksikal ini terlihat cukup jelas di daerah 

pengamatan di setiap penjuru mata angin. 

Adanya variasi leksikal di K abupaten J ombang i ni di sebabkan ol eh 

beberapa faktor, salah satunya adalah faktor letak geografis. Kabupaten Jombang 

termasuk d alam w ilayah J awa T imur yang b erbatasan d engan K abupaten 
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Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, da n Kabupaten Nganjuk. 

Setiap daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang ini memiliki karakter 

kebahasaan yang berbeda, sehingga ikut mempengaruhi dialek yang berkembang 

di da erah pe rbatasan. P erbedaan t ersebut tidak h anya t ampak p ada leksikal- 

leksikal yang di temukan, a kan t etapi j uga t erjadi pa da i ntonasi pe ngucapan. 

Meskipun K abupaten J ombang m erupakan wilayah yang ba hasanya c enderung 

egaliter d an b lak-blakan, ak an t etapi t erdapat w ilayah yang t erkenal b ahasanya 

yang h alus, yaitu K ecamatan B andar K edung M ulyo. H al i ni di karenakan 

wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk yang terkenal dengan budaya 

Mataramannya sehingga bahasanya pun cenderung lebih halus. 

Di d aerah p engamatan ditemukan b erian [njᴐgԑt] dan [nandʰaʔ] d alam 

menyatakan makna ‘joget’. Berian [ njᴐgԑt] ditemukan di  Kecamatan Mojoagung, 

Kecamatan Jombang, da n Kecamatan Kabuh, s edangkan berian [nandʰaʔ] 

ditemukan di  K ecamatan N goro da n Kecamatan Bandar K edung Mulyo. 

Kekhasan bentuk leksikal tersebut juga dapat menunjukkan pengaruh daerah lain 

yang m empengaruhi k emunculan s uatu b ahasa atau dialek. M isalnya b erian 

[nandʰaʔ] yang di gunakan di  Kecamatan Bandar K edung M ulyo unt uk 

menyatakan makna ‘ joget’ mendapat pengaruh dari s ituasi kebahasaan yang ada 

di Kabupaten Nganjuk. Namun, tidak s emua leksikal yang di gunakan di  

Kecamatan Bandar K edung M ulyo di pengaruhi ol eh dialek Nganjuk y ang 

merupakan wilayah kebudayaan Mataraman. Berian [nandʰaʔ] in i s ering 

ditemukan pada dialek Surakarta di wilayah kebudayaan Mataraman, s edangkan 
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berian [ njᴐgԑt] merupakan leksikal khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur di 

wilayah kebudayaan Arek. 

Selain variasi leksikal di at as, juga terdapat b eberapa leksikal yang 

dianggap sebagai leksikal yang k has K abupaten J ombang. A rtinya, leksikal- 

leksikal ini hanya ditemukan di Kabupaten Jombang dan dapat digunakan sebagai 

pembeda de ngan dialek di w ilayah l ain. D ikatakan s ebagai l eksikal khas di  

Kabupaten J ombang karena masyarakat d i s emua d aerah pengamatan 

menggunakan leksikal ini. Selain itu, leksikal-leksikal berikut ini tidak dikenal di 

daerah lain atau di luar Kabupaten Jombang. 

No. Gloss Bahasa Jawa Dialek Jombang 

1. bando [suŋgar] 

2. berbincang-bincang  [rәmpᴐn] 

3. gila [kәnthIr] 

4. hambar [añǝp] 

5. jorok [kᴐprᴐs] 

6. kepala dusun [kǝpᴐlᴐ] 

7. memasang semen [ŋәlԑpᴐ] 

8. membagikan makanan ke tetangga [wɛwɛh] 

9. mendorong kepala [ñjundhu] 

10. meriang [sәpsәp] 

11. penjual sayur keliling [lijᴐ] 

12. pita rambut [cәkԑp] 

13. selamatan bayi [brᴐkᴐwan] 
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14. singkong [kaspe] 

15. tidak renyah [ayǝm] 

    Tabel 22. Variasi Leksikal Bentuk Khusus Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Jombang 

Berian yang m uncul da ri g loss ‘bando’ merupakan salah s atu be ntuk 

leksikal yang khas karena hanya digunakan di  Kabupaten Jombang. Berian yang 

digunakan untuk menyatakan makna ‘bando’ tersebut adalah [suŋgar], sedangkan 

di daerah l ain atau di  ka bupaten l ain, b erian yang di gunakan untuk menyatakan 

makna ‘ bando’ adalah [bandhu]. Berdasarkan K amus Besar B ahasa I ndonesia 

(2012), k ata bando memiliki m akna ‘ benda pi pih m elengkung ( setengah 

lingkaran) t erbuat d ari plastik da n s ebagainya untuk m engatur r ambut ba gian 

depan (terutama pada anak perempuan)’. Secara umum, untuk menyatakan makna 

‘bando’, berian yang digunakan di daerah atau kabupaten lain adalah [bandhu]. 

Selanjutnya, juga di temukan be rian [rǝmpᴐn] di da erah p engamatan. 

Berian ini digunakan un tuk menyatakan makna ‘berbincang-bincang’. Di daerah 

atau ka bupaten l ain, un tuk m enyatakan m akna ‘ berbincang-bincang’ b iasanya 

menggunakan berian [jandhᴐn]. Berian lain yang ditemukan di daerah pengamatan 

adalah berian [kәnthIr]. Di Kabupaten Jombang, berian [kәnthIr] digunakan untuk 

menyatakan m akna ‘ gila’. A kan t etapi, di  l uar Kabupaten J ombang, b erian i ni 

digunakan unt uk m enyatakan m akna ‘ genit’. S alah s atu d aerah yang 

menggunakan berian [kәnthIr] d engan m akna ‘genit’ a dalah K abupaten 

Lamongan. Pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda di 

beberapa tempat ini merupakan contoh dari perbedaan Semasiologis. 

Kekhasan l eksikal lainnya ad alah d alam m enyebut gloss ‘ hambar’ 

digunakan be rian [ añǝp]. B erian i ni di katakan s ebagai leksikal khas K abupaten 
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Jombang ka rena di  da erah l ain atau k abupaten lain biasa menggunakan b erian 

[añǝp] untuk menyatakan makna ‘dingin’. Selanjutnya, g loss ‘jorok’ j uga 

memiliki pe nyebutan yang kha s, karena unt uk menyebut ‘ jorok’ m asyarakat 

Jombang m enggunakan berian [ kᴐprᴐs]. M asyarakat daerah l ain atau ka bupaten 

lain kebanyakan menyebut ‘jorok’ dengan berian [kәmprᴐh].  

Selain itu, ditemukan berian [kǝpᴐlᴐ] di daerah pengamatan. Di Kabupaten 

Jombang, berian [kǝpᴐlᴐ] di gunakan unt uk m enyatakan m akna ‘kepala dus un’. 

Akan t etapi, di  l uar K abupaten J ombang b erian yang di gunakan untuk 

menyatakan makna ‘kepala dusun’ adalah [pәtiŋgi] atau [waʔiŋgi]. Berikutnya, di 

Kabupaten Jombang muncul berian [ŋәlԑpᴐ] yang d ipakai untuk m enyatakan 

makna ‘ memasang s emen’. D i da erah l ain, be rian yang di gunakan unt uk 

menyatakan makna ‘memasang semen’ adalah berian [ŋәlepo].  

Berian kha s l ainnya yang di temukan di  K abupaten J ombang adalah 

[wɛwɛh]. D i K abupaten J ombang, berian [ wɛwɛh] digunakan unt uk m enyatakan 

makna ‘ membagikan m akanan ke  t etangga’. A kan t etapi, di  l uar K abupaten 

Jombang be rian yang di gunakan unt uk m enyatakan m akna ‘ membagikan 

makanan ke tetangga’ adalah berian [ñᴐñjᴐʔ]. Salah satu daerah yang menyatakan 

makna ‘membagikan makanan ke tetangga’ dengan menggunakan berian [ñᴐñjᴐʔ] 

adalah K abupaten Lamongan. S ebenarnya be rian [ ñᴐñjᴐʔ] juga di temukan di  

Kabupaten J ombang, akan t etapi be rian [ ñᴐñjᴐʔ] ini j arang di gunakan di  

Kabupaten Jombang, berian yang lebih sering digunakan adalah berian [wɛwɛh]. 

Tidak hanya itu, di daerah pengamatan juga ditemukan penggunaan berian 

[ñjundhu]. Makna dari berian [ñjundhu] adalah ‘mendorong kepala’. Secara umum, 
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untuk menyatakan makna ‘mendorong kepala’, berian yang digunakan di daerah 

lain atau kabupaten lain adalah [njәŋgUr]. Kekhasan leksikal lainnya adalah dalam 

menyebut gloss ‘meriang’ digunakan berian [sәpsәp]. Berian ini dikatakan sebagai 

leksikal khas Kabupaten Jombang karena di daerah lain biasa menyebut ‘meriang’ 

dengan berian [ŋgrәgәs]. 

Di d aerah p engamatan j uga d itemukan adanya berian [lijᴐ]. B erian i ni 

digunakan unt uk m enyatakan m akna ‘ penjual sayur k eliling’. D i da erah atau 

kabupaten lain, unt uk m enyatakan m akna ‘ penjual sayur k eliling’ b iasanya 

menggunakan berian [wᴐŋ dᴐdᴐl sayUr]. Kekhasan leksikal lainnya adalah dalam 

menyebut g loss ‘pita r ambut’ digunakan berian [cǝkɛp]. D i da erah l ain, be rian 

yang digunakan untuk menyatakan makna ‘pita rambut’ adalah berian [jәpIt]. 

Berian b erikutnya yang d itemukan d i d aerah p engamatan adalah 

[brᴐkᴐwan] yang memiliki makna ‘selamatan bayi’. Masyarakat di daerah lain atau 

kabupaten l ain kebanyakan m enyebut ‘ selamatan b ayi’ d engan b erian [ krayan]. 

Perbedaan da ri dua  leksikal berdasarkan s atu konsep yang s ama d i b eberapa 

tempat yang berbeda ini merupakan contoh dari perbedaan Onomasiologis. Selain 

itu, pada d aerah p engamatan juga ditemukan adanya berian [ kaspe] yang 

digunakan da lam kom unikasi s ehari-hari u ntuk me nyatakan m akna ‘singkong’. 

Berian i ni j uga m erupakan s alah s atu be rian kha s K abupaten J ombang. 

Berikutnya, ditemukan berian [ayǝm]. B erian [ayǝm] merupakan b erian yang 

tidak asing lagi di Kabupaten Jombang. [ayǝm] bukan be rian yang di gunakan 

untuk menyatakan suasana hati yang tenteram, akan tetapi di Kabupaten Jombang 

berian [ayǝm] ini digunakan untuk menyatakan makanan yang sudah tidak renyah.  
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 Kabupaten J ombang m erupakan s alah s atu wilayah yang b erada d i 

Provinsi Jawa T imur, s ehingga be rian yang muncul da n di gunakan da lam 

komunikasi s ehari-hari ad alah dialek Jawa T imur. Dalam penelitian in i, 

ditemukan be rian-berian yang d ikemas d alam tabel di at as yang m erupakan 

leksikal khas K abupaten Jombang. K ekhasan da ri leksikal yang d imiliki 

Kabupaten Jombang ini dapat di jadikan sebagai ciri khas masyarakat Kabupaten 

Jombang jika berinteraksi dengan masyarakat wilayah lain. 

 Ketika be rkomunikasi, m asyarakat d i K abupaten J ombang seringkali 

menggunakan berian [ -ta] d an [ sIh]. K emunculan be rian-berian t ersebut 

digunakan unt uk m enanyakan a tau m emastikan sesuatu, m isalnya [ iyᴐ ta?], [ laʔ 

iyᴐ sIh?], [ piye sIh carane?], d an s ebagainya. B erian [ -ta] d alam [ iyᴐ ta?] 

berfungsi unt uk m enanyakan s esuatu yang t etap m embutuhkan j awaban ya a tau 

tidak, yang d alam b ahasa Indonesia s ama h alnya d engan ‘ iya k ah?’, s edangkan 

berian [sIh] dalam [laʔ iyᴐ sIh?] berfungsi untuk memastikan sesuatu, yang dalam 

bahasa I ndonesia sama h alnya d engan ‘ iya k an?’. B erian [ sIh] j uga b iasanya 

digunakan k etika m enanyakan s esuatu d an b iasanya d itempatkan s etelah k ata 

tanya s eperti [ piye s Ih c arane?] yang ar tinya ‘ bagaimana sih car anya?’. Hampir 

semua daerah di Kabupaten Jombang menggunakan kedua berian tersebut karena 

pada setiap daerah pengamatan ditemukan berian [-ta] dan [sIh]. 

 Pada d aerah p engamatan j uga d itemukan ad anya p enggunaan b erian 

[hǝʔǝ], [hԑʔԑ], dan [hǝʔǝm] dalam menyatakan makna ‘iya’, yang biasanya dalam 

bahasa J awa dialek Jawa T imur digunakan be rian [ iyᴐ] da n [ hᴐʔᴐ]. M eskipun 

terkadang kata [ iyᴐ] j uga digunakan da lam kom unikasi, akan t etapi penggunaan 
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[hǝʔǝ], [ hԑʔԑ], dan [hǝʔǝm] lebih s ering di gunakan ol eh m asyarakat di  da erah 

pengamatan. Penggunaan ketiga berian t ersebut mengacu p ada dialek Surakarta, 

mengingat be ntuk-bentuk t ersebut j uga s ering ditemukan di  w ilayah budaya 

Mataraman. A kan t etapi, t idak s emua d aerah p engamatan m enggunakan ke tiga 

berian tersebut. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [hǝʔǝ] ditemukan 

di Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Jombang, berian [hԑʔԑ] hanya ditemukan di 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan berian [hǝʔǝm] ditemukan di  

Kecamatan N goro dan Kecamatan M ojoagung. S elain di  K abupaten J ombang, 

pemakaian b erian [ hԑʔԑ] ini juga banyak ditemukan di  K abupaten Nganjuk, 

Kabupaten Ngawi, dan sebagian besar wilayah Jawa Tengah. 

Selain i tu, di temukan pul a pa nggilan kha s yang di gunakan unt uk 

memanggil ‘ibu’ dan ‘ayah’, yaitu [maʔe] dan [paʔe], yang biasanya dalam bahasa 

Jawa dialek Jawa T imur digunakan berian [ǝmaʔ] dan [ bapaʔ]. M eskipun ka ta 

[ǝmaʔ] atau [ibuʔ] dan [bapaʔ] lebih sering digunakan oleh masyarakat di daerah 

pengamatan, a kan t etapi pe nggunaan b erian [ maʔe] dan [ paʔe] juga di gunakan 

dalam kom unikasi. P enggunaan k edua b erian tersebut m engacu p ada dialek 

Surakarta, m engingat be ntuk-bentuk t ersebut lebih sering di temukan di  wilayah 

budaya M ataraman. A kan t etapi, t idak s emua d aerah p engamatan menggunakan 

berian [maʔe] dan [paʔe]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [maʔe] 

dan [ paʔe] sebagai k ata s apaan t erhadap ‘ ayah’ d an ‘ ibu’ h anya ditemukan di  

Kecamatan B andar K edung M ulyo. P erlu di ketahui ba hwsa pemakaian b erian 

[maʔe] dan [paʔe] ini juga ditemukan di  Kabupaten Nganjuk dan sebagian besar 

wilayah Jawa Tengah. 
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Situasi kebahasaan di Kabupaten Jombang juga semakin beragam seiring 

ditemukannya beberapa d ata leksikal bahasa Madura yang di gunakan ol eh 

masyarakat d i s alah s atu d aerah p engamatan, yaitu K ecamatan K abuh. Namun, 

tidak s emua m asyarakat di K ecamatan K abuh menggunakan b ahasa M adura, 

melainkan hanya salah satu desa, yaitu Desa Manduro. Uniknya, bahasa Madura 

yang digunakan o leh m asyarakat D esa Manduro s edikit be rbeda de ngan b ahasa 

Madura pa da um umnya karena t elah di pengaruhi ol eh b ahasa J awa, m isalnya 

dalam m enunjuk t empat, m asyarakat di  D esa M anduro m enggunakan [ nԑŋ 

dhәlәm] untuk m enyatakan m akna ‘ di da lam’, s edangkan b ahasa M adura p ada 

umumnya menggunakan [ԑ dhalәm]. Hal serupa juga ditemukan pada penggunaan 

[nԑŋ dhәmma] u ntuk m enyatakan m akna ‘ di m ana’, sedangkan b ahasa M adura 

pada umumnya menggunakan [ԑ dhimma].  

Begitu pul a d alam m enyebut k ata k erja, masyarakat Desa M anduro j uga 

terpengaruh oleh bahasa Jawa, misalnya ditemukan penggunaan [mbәrriʔ] untuk 

menyatakan makna ‘memberi’, sedangkan dalam bahasa Madura pada umumnya 

menggunakan [abǝrriʔ]. K asus s erupa j uga t erjadi p ada p enggunaan [ njhәlliŋ] 

untuk m enyatakan m akna ‘ melihat’, s edangkan da lam b ahasa M adura p ada 

umumnya menggunakan berian [ajhәlliŋ]. 

Selanjutnya, pengaruh bahasa Jawa juga ditemukan dalam menyebut kata 

bilangan, m isalnya di temukan pe nggunaan [ limaŋ bәllas] untuk menyatakan 

makna ‘lima b elas’, sedangkan d alam b ahasa M adura p ada u mumnya 

menggunakan [ lԑmaʔ bәllәs]. Selain itu, ada juga penggunaan [limaŋ ԑbu] untuk 

menyatakan makna ‘lima ribu’, sedangkan dalam bahasa Madura pada umumnya 
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menggunakan [lԑmaʔ ԑbu]. Adanya penggunaan bahasa Madura yang terpengaruh 

oleh bahasa Jawa ini merupakan keunikan tersendiri di Kabupaten Jombang dalam 

hal situasi kebahasaan. Meskipun demikian, gambaran tentang penggunaan bahasa 

Madura di Desa Manduro ini hanya sekadar informasi dan tidak termasuk dalam 

objek kajian. Hal ini didasarkan pada realita bahwa secara umum, masyarakat di 

desa-desa l ain yang ad a d i K ecamatan K abuh m enggunakan b ahasa Jawa, 

sehingga D esa M anduro di anggap t idak da pat mewakili s ituasi kebahasaan di 

Kecamatan Kabuh secara menyeluruh. 

 Setelah m elakukan pe ngumpulan d ata, ke mudian di lakukan kl asifikasi 

data. S elanjutnya, d ata yang t elah di klasifikasikan t ersebut di masukkan da lam 

peta peraga dan s istem l ambang. Berian yang di petakan terdiri a tas berian yang 

memiliki variasi bun yi dan va riasi leksikal. B erian-berian yang t idak t ermasuk 

dalam k lasifikasi variasi bunyi m aupun va riasi leksikal tidak dipetakan. O leh 

karena itu, berian-berian yang dipetakan tersebut dianggap dapat mendeskripsikan 

situasi kebahasaan di Kabupaten Jombang. 

 Dalam p enelitian in i, s etiap p eta tid ak h anya me muat s atu b erian, 

melainkan m emuat d ua sampai em pat berian. H al i ni di lakukan a gar de skripsi 

variasi leksikal yang muncul di daerah pengamatan menjadi lebih jelas. Selain itu, 

setiap peta yang m emuat d ua h ingga em pat berian tersebut ak an m embuat 

lampiran peta menjadi lebih ringkas. Pengelompokan berian dalam variasi leksikal 

pada pe ta di dasarkan pa da kategori b erikut: 1)  Kata y ang menunjukkan waktu, 

musim, da n a rah; 2) Kata ganti, s apaan, d an acuan; 3) R umah da n bagian-

bagiannya; 4) Peralatan; 5) Tanaman; 6) Binatang; 7) Keadaan alam d an b enda 
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alam; 8) Perangai dan kata sifat; 9) Pakaian; 10) Aktivitas sehari-hari; 11) Profesi 

dan jabatan; 12)  Bagian tubuh; dan 13) Kata hubung dan kata tanya. Berikut ini 

merupakan tabel dan p eta v ariasi leksikal bahasa J awa yang d itemukan di l ima 

daerah pengamatan. 

3.2.1 Kata yang Menunjukkan Waktu, Musim, dan Arah 

 Dalam penelitian in i, ditemukan a danya tiga g loss yang t ermasuk d alam 

kategori kata yang m enunjukkan w aktu, m usim, da n a rah, yaitu ‘ baru s aja’, 

‘besok’, dan ‘samping’. Gloss pertama adalah ‘baru saja’. Gloss ini memiliki dua 

berian, yaitu [cakUt] dan [jeʔtas]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian 

[jeʔtas] mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat 

daerah, yaitu di Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kabuh, dan 

Kecamatan M ojoagung, sedangkan d i s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i 

Kecamatan Bandar K edung M ulyo, gloss ‘ baru s aja’ m emiliki be rian [cakUt]. 

Kedua b erian yang m uncul t ersebut m erupakan s ebuah variasi leksikal karena 

berasal dari leksem yang berbeda. 

Gloss kedua juga memiliki dua berian yang muncul di daerah pengamatan. 

Gloss tersebut adalah ‘besok’ yang memiliki berian [sesUʔ] dan [mǝne]. Di dua 

daerah p engamatan, yaitu K ecamatan J ombang dan K ecamatan Bandar Kedung 

Mulyo di temukan berian [ sesUʔ], sedangkan d i t iga daerah pengamatan l ainnya, 

yaitu d i K ecamatan M ojoagung, K ecamatan Ngoro, d an K ecamatan K abuh 

muncul berian [mǝne]. Kedua berian yang muncul dalam menyatakan gloss 

‘besok’ i ni m erupakan sebuah variasi leksikal karena b erasal d ari l eksem yang 

berbeda. Perlu diketahui bahwa berian [mǝne] merupakan berian khas yang 
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biasanya di gunakan da lam dialek Jawa T imur, s edangkan b erian [sesUʔ] 

merupakan berian khas yang biasanya digunakan dalam dialek Surakarta. 

Gloss t erakhir yang t ermasuk d alam k ategori kata yang menunjukkan 

waktu, musim, dan arah adalah gloss ‘samping’. Pada gloss ini ditemukan empat 

berian yang b erbeda p ada m asing-masing d aerah p engamatan, yaitu [sampIŋ], 

[jԑjԑr], [ sandhIŋ], dan [pIŋgIr]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian 

[sampIŋ] ditemukan di  K ecamatan B andar Kedung M ulyo, b erian [jԑjԑr] 

ditemukan di  K ecamatan M ojoagung, be rian [sandhIŋ] ditemukan d i K ecamatan 

Ngoro, sedangkan berian [pIŋgIr] ditemukan di  dua daerah pengamatan, yaitu di 

Kecamatan J ombang d an K ecamatan Kabuh. Keempat b erian i ni m erupakan 

sebuah variasi leksikal karena berasal dari empat leksem yang berbeda. Agar lebih 

jelas persebaran berian-berian di atas, maka akan disajikan dalam peta berikut. 

Peta 28. Variasi Leksikal Kategori Waktu, Musim, dan Arah 

     [jeʔtas] 
     [cakUt] 
     [mǝne] 
     [sesUʔ] 
     [sampIŋ] 
     [jԑjԑr] 

[sandhIŋ] 
[pIŋgIr] 
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3.2.2 Kata Ganti, Sapaaan, dan Acuan 

Pada daerah pengamatan juga ditemukan adanya tiga gloss yang termasuk 

dalam kategori ka ta ganti, s apaan, dan a cuan. Gloss tersebut adalah ‘dia’, ‘ ibu’, 

dan ‘kakak laki-laki’. Gloss ‘dia’ memiliki tiga berian yang berbeda, yaitu [wᴐŋe], 

[arԑʔe], dan [dhԑʔe]. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian [ wᴐŋe] 

muncul di  satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, berian 

[arԑɂe] juga muncul di  satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoagung, sedangkan 

tiga kecamatan l ainnya, yaitu K ecamatan K abuh, K ecamatan Ngoro, da n 

Kecamatan Jombang menggunakan berian [dhԑʔe]. Antara berian [wᴐŋe], [arԑʔe], 

dan [dhԑʔe] ini berasal dari t iga l eksem yang berbeda, s ehingga t ermasuk dalam 

variasi leksikal. Perlu diketahui bahwa berian [arԑʔe] merupakan berian khas yang 

dimiliki oleh dialek Jawa Timur dan berasal dari kata ‘arek’ ya ng biasanya juga 

digunakan untuk menyatakan makna ‘anak’. 

Gloss kedua adalah ‘ibu’ yang juga terdiri atas tiga berian, yaitu  [ǝmbᴐʔ], 

[ǝmaʔ], dan [ ibuʔ]. Berian [ǝmbᴐʔ] h anya t erdapat d i s atu d aerah p engamatan, 

yaitu K ecamatan M ojoagung, be rian i ni di anggap pa ling t ua pe makaiannya 

sebagai panggilan seorang ‘ibu’. Untuk berian [ǝmaʔ], m uncul di  dua d aerah 

pengamatan, yaitu K ecamatan N goro da n K ecamatan K abuh, s edangkan di  dua  

daerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan J ombang d an K ecamatan B andar 

Kedung M ulyo di temukan be rian [ ibuʔ]. Perlu diketahui bahwa berian [ǝmbᴐʔ] 

berasal d ari b ahasa J awa B aku yaitu [ simbᴐʔ] yang m engalami p roses Aferesis. 

Namun, pe nggunaan berian [ǝmbᴐʔ] s aat i ni s udah j arang d igunakan d i d aerah 

pengamatan d an telah mengalami pe rgeseran, dari yang dul u h anya di gunakan 
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untuk memanggil ‘ibu’, akan tetapi kini juga digunakan sebagai panggilan untuk 

perempuan yang s udah t ua a tau l anjut us ia. Munculnya ke tiga be rian unt uk 

menyatakan gloss ‘ ibu’ juga m erupakan sebuah variasi leksikal karena b erasal 

dari leksem yang berbeda. 

Selanjutnya, gloss ‘kakak laki-laki’ memiliki dua berian yang terdiri atas 

[mas] dan [ cacaʔ]. B erdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian [ cacaʔ] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu d i K ecamatan N goro, K ecamatan K abuh, Kecamatan M ojoagung, d an 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan di satu daerah pengamatan lainnya, 

yaitu di Kecamatan Jombang, muncul berian [mas]. Perlu diketahui bahwa berian 

[cacaʔ] merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur, sedangkan 

berian [mas] merupakan berian yang sampai saat ini digunakan untuk memanggil 

‘kakak l aki-laki’ dalam bahasa J awa s ecara umum. Kedua berian tersebut, yaitu 

[mas] dan [cacaʔ] berasal dari dua leksem yang berbeda, sehingga termasuk dalam 

sebuah va riasi leksikal. Agar l ebih j elas p ersebaran b erian-berian d i at as, m aka 

akan disajikan dalam peta berikut. 
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Peta 29. Variasi Leksikal Kategori Kata Ganti, Sapaaan, dan Acuan 

 

3.2.3 Rumah dan Bagian-Bagiannya 

Variasi leksikal lainnya yang d itemukan d i d aerah p engamatan adalah 

variasi dalam menyebut gloss yang t ermasuk dalam kategori rumah dan bagian-

bagiannya. Gloss t ersebut adalah ‘dinding bambu’, ‘dinding papan’, dan ‘ teras’. 

Gloss ‘dinding bambu’ muncul dua berian. Berian-berian tersebut adalah [gǝdhԑk] 

dan [sԑsԑʔ]. B erdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, berian [gǝdhԑk] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu d i K ecamatan Ngoro, K ecamatan Jombang, Kecamatan M ojoagung, da n 

Kecamatan Bandar Kedung M ulyo, s edangkan berian [sԑsԑʔ] hanya m uncul di  

satu daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Kabuh. 

     [dhԑʔe] 
     [arԑʔe] 

[wᴐŋe] 
     [ǝmaʔ] 
     [ibuʔ] 

[ǝmbᴐʔ] 
     [cacaʔ] 

[mas] 
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Gloss lainnya yang termasuk dalam kategori rumah dan bagian-bagiannya 

adalah ‘dinding papan’. Gloss ini memiliki empat berian, yaitu [gǝbyᴐk], [blabak], 

[triplԑk], dan [papan]. Berian-berian tersebut tersebar di lima daerah pengamatan. 

Persebarannya m eliputi Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan B andar K edung 

Mulyo m enggunakan be rian [gǝbyᴐk], Kecamatan Ngoro menggunakan b erian 

[blabak], K ecamatan J ombang m enggunakan b erian [triplԑk], serta K ecamatan 

Kabuh menggunakan be rian [papan]. K eempat berian t ersebut, yaitu [gǝbyᴐk], 

[blabak], [triplԑk], da n [papan] berasal d ari l eksem yang b erbeda, s ehingga 

termasuk dalam sebuah variasi leksikal. 

Selanjutnya, gloss ‘teras’ juga memiliki empat berian yang berbeda, yaitu 

[nirat], [ ԑmpԑr], [latar], dan [ŋarǝp ᴐmah]. Berdasarkan p engamatan di l ima 

daerah, ditemukan bahwa berian [nirat] muncul di Kecamatan Mojoagung, berian 

[ԑmpԑr] muncul d i K ecamatan N goro d an K ecamatan J ombang, b erian [latar] 

muncul d i K ecamatan Bandar K edung M ulyo, s edangkan be rian [ŋarǝp ᴐmah] 

muncul di  K ecamatan Kabuh. Keempat b erian t ersebut, yaitu [nirat], [ ԑmpԑr], 

[latar], dan [ŋarǝp ᴐmah] m erupakan s ebuah v ariasi leksikal karena b erasal d ari 

leksem yang berbeda. Agar lebih jelas persebaran berian-berian di atas, maka akan 

disajikan dalam peta berikut. 
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Peta 30. Variasi Leksikal Kategori Rumah dan Bagian-Bagiannya 

 

3.2.4 Kategori Peralatan 

Dalam p enelitian in i, d itemukan p ula a danya e nam g loss yang te rmasuk 

dalam k ategori peralatan. E nam g loss t ersebut a dalah ‘ cobek’, ‘ dayung’, ‘ ikat 

rambut’, ‘piring’, ‘sapu tangan’, dan t ruk’. Gloss pertama adalah ‘cobek’. Gloss 

ini me miliki dua b erian, yaitu [cᴐwԑʔ] dan [ layah]. Berdasarkan p engamatan d i 

lima daerah, berian [cᴐwԑʔ] muncul di Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, 

dan K ecamatan B andar K edung M ulyo, sedangkan b erian [layah] muncul di  

Kecamatan Mojoagung dan K ecamatan N goro. Perlu di ketahui ba hwa b erian 

[cᴐwԑʔ] merupakan be rian kha s yang di miliki o leh dialek Surakarta, s edangkan 

berian [layah] merupakan be rian kh as yang di miliki ol eh dialek Jawa T imur. 

     [sԑsԑʔ] 
     [gǝdhԑk] 
     [blabak] 
     [triplԑk] 
     [gǝbyᴐk] 
     [papan] 
     [nirat] 

[ԑmpԑr] 
[latar] 
[ŋarǝp ᴐmah] 
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Berian [cᴐwԑʔ] dan [layah] berasal dari leksem yang berbeda, sehingga termasuk 

dalam sebuah variasi leksikal. 

Gloss kedua yang termasuk d alam k ategori peralatan adalah g loss 

‘dayung’. G loss ini ju ga memiliki dua be rian, yaitu [ᴐbԑʔ] dan [dhayUŋ]. 

Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [ᴐbԑʔ] mendominasi pada daerah 

pengamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu d i Kecamatan 

Ngoro, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo, sedangkan K ecamatan Mojoagung menggunakan be rian [dhayUŋ] untuk 

menyatakan m akna ‘dayung’. B erian [ᴐbԑʔ] dan [dhayUŋ] berasal d ari l eksem 

yang berbeda sehingga termasuk dalam sebuah variasi leksikal. 

 Selain itu, pada gloss ‘ikat rambut’ terdapat tiga berian yang muncul dari 

gloss ini, yaitu [cañcaŋan], [kUñcIr], dan [tali rambUt]. Berdasarkan pengamatan 

di l ima d aerah, b erian [cañcaŋan] hanya muncul di satu kecamatan, yaitu di 

Kecamatan M ojoagung, b erian [kUñcIr] m uncul d i d ua k ecamatan, yaitu 

Kecamatan Jombang dan K ecamatan Bandar K edung M ulyo, s edangkan be rian 

[tali r ambUt] muncul di  dua k ecamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan N goro dan 

Kecamatan Kabuh. Ketiga berian ini berasal dari l eksem yang berbeda sehingga 

dapat d ikategorikan s ebagai s ebuah v ariasi leksikal. Agar l ebih j elas p ersebaran 

berian-berian dari ketiga gloss tersebut, maka akan disajikan dalam peta berikut. 
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Peta 31. Variasi Leksikal Kategori Peralatan 

 

 Ada tiga gloss lagi yang termasuk dalam kategori peralatan, yaitu ‘piring’, 

‘sapu t angan’, d an ‘truk’. G loss ‘ piring’ memiliki dua b erian, yaitu [ ajaŋ] dan 

[pIrIŋ]. Berian [pIrIŋ] ditemukan di empat daerah, yaitu di Kecamatan Jombang, 

Kecamatan N goro, Kecamatan K abuh, d an K ecamatan B andar Kedung Mulyo, 

sedangkan b erian [ ajaŋ] hanya ditemukan di satu daerah p engamatan, yaitu di 

Kecamatan Mojoagung. Berian [ajaŋ] dan [pIrIŋ] merupakan berian yang berasal 

dari leksem yang berbeda, sehingga termasuk dalam sebuah variasi leksikal. 

Gloss selanjutnya adalah ‘ sapu t angan’. G loss in i ju ga me miliki dua 

berian, yaitu [kacu] dan [ sǝtaŋan]. B erian [kacu] m uncul di  dua  daerah 

pengamatan, yaitu Kecamatan J ombang dan Kecamatan Bandar K edung Mulyo, 

sedangkan K ecamatan N goro, K ecamatan M ojoagung, d an Kecamatan K abuh 

menggunakan b erian [ sǝtaŋan] unt uk m enyatakan m akna ‘ sapu t angan’. Berian 

     [cᴐwԑʔ] 
     [layah] 
     [ᴐbԑʔ] 
     [dhayUŋ] 
     [tali rambUt] 

[kUñcIr] 
[cañcaŋan] 
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[kacu] dan [sǝtaŋan] merupakan sebuah variasi leksikal karena berasal dari leksem 

yang berbeda. Perlu diketahui bahwa berian [kacu] merupakan berian khas yang 

dimiliki oleh dialek Surakarta, sedangkan berian [sǝtaŋan] merupakan berian khas 

yang dimiliki oleh dialek Jawa Timur. 

Gloss terakhir ad alah ‘truk’. G loss in i ju ga me miliki dua b erian, yaitu 

[praUtᴐ] dan [ trԑk]. Berian [trԑk] mendominasi p ada d aerah p engamatan karena 

banyak di temukan di  empat da erah, yaitu di Kecamatan K abuh, Kecamatan 

Ngoro, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan 

berian [praUtᴐ] hanya muncul di  satu d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan 

Mojoagung. Kedua berian di at as b erasal d ari leksem yang b erbeda s ehingga 

dapat d ikategorikan s ebagai sebuah variasi leksikal. Agar l ebih j elas p ersebaran 

berian-berian dari ketiga gloss tersebut, maka akan disajikan dalam peta berikut. 

Peta 32. Variasi Leksikal Kategori Peralatan 

 

     [pIrIŋ] 
     [ajaŋ] 
     [kacu] 
     [sǝtaŋan] 
     [praUtᴐ] 

[trԑk] 
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3.2.5 Kategori Tanaman 

Pada d aerah p engamatan j uga d itemukan ad anya t iga gloss y ang 

merupakan sebuah va riasi leksikal, yaitu ‘benih’, ‘ jerami’ dan ‘mangga’. Ketiga 

gloss i ni be rasal da ri ka tegori t anaman. Di l ima da erah pe ngamatan, di temukan 

bahwa gloss ‘benih’ memiliki dua berian, yaitu [wInIh] dan [bIbIt]. Berdasarkan 

hasil pengamatan di l ima daerah, d itemukan bahwa berian [wInIh] mendominasi 

pada d aerah p engamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu di 

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan 

Bandar K edung M ulyo, s edangkan s atu da erah pe ngamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan Ngoro menggunakan berian [bIbIt] untuk menyatakan makna ‘benih’. 

Berian [wInIh] dan [bIbIt] berasal dari leksem yang berbeda, sehingga termasuk 

dalam sebuah variasi leksikal. 

Selanjutnya, g loss kedua y ang termasuk d alam k ategori tanaman ad alah 

‘jerami’. G loss in i memiliki tiga be rian yang be rbeda. B erian yang m uncul da ri 

gloss ‘ jerami’ ad alah [ damԑn], [ wIt p ari], da n [ kawUl]. B erdasarkan ha sil 

pengamatan di  l ima da erah, di temukan ba hwa be rian [ damԑn] mu ncul d i tig a 

daerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan N goro, K ecamatan K abuh, da n 

Kecamatan Bandar K edung M ulyo, be rian [ wIt pa ri] m uncul di  s atu da erah 

pengamatan, yaitu di  K ecamatan J ombang, s edangkan be rian [kawUl] ju ga 

muncul di  s atu da erah pengamatan l ainnya, yaitu di  K ecamatan M ojoagung. 

Ketiga berian tersebut, yaitu [damԑn], [wIt pari], dan [kawUl] berasal dari leksem-

leksem yang berbeda, sehingga merupakan sebuah variasi leksikal. 
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Gloss t erakhir da ri ka tegori t anaman a dalah ‘mangga’. Gloss i ni j uga 

memiliki tig a b erian, yaitu [ pᴐh], [pǝñcIt], dan [pǝlǝm]. Berian [ pᴐh] ha nya 

digunakan di  s atu da erah pe ngamatan, yaitu di  Kecamatan M ojoagung, b erian 

[pǝñcIt] digunakan di  d ua da erah pe ngamatan, yaitu di  K ecamatan N goro da n 

Kecamatan Kabuh, sedangkan berian [pǝlǝm] juga digunakan di dua daerah 

pengamatan, yaitu d i Kecamatan J ombang d an K ecamatan Bandar K edung 

Mulyo. Perlu diketahui bahwa berian [pǝlǝm] merupakan berian kha s yang 

digunakan da lam dialek Surakarta, s edangkan be rian [pᴐh] dan [pǝñcIt] 

merupakan be rian kha s yang di gunakan d alam dialek Jawa T imur. K etiga g loss 

tersebut, yaitu ‘benih’, ‘jerami’, dan ‘mangga’ memiliki berian yang berasal dari 

leksem y ang berbeda, s ehingga m erupakan s ebuah v ariasi leksikal. Agar l ebih 

jelas persebaran berian-berian tersebut, maka akan disajikan dalam peta berikut. 

Peta 33. Variasi Leksikal Kategori Tanaman 

 

     [wInIh] 
     [bIbIt] 
     [wIt pari] 
     [damԑn] 

[kawUl]  
[pǝñcIt] 
[pǝlǝm] 
[pᴐh] 
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3.2.6 Kategori Binatang 

Variasi leksikal lainnya yang d itemukan d i d aerah p engamatan ad alah 

variasi d alam me nyebut e mpat g loss yang t ermasuk d alam k ategori binatang. 

Keempat g loss tersebut adalah ‘nyamuk’, ‘kura-kura’, ‘lebah’, dan ‘ rusa’. G loss 

‘nyamuk’ memiliki dua varian yang muncul pada daerah pengamatan, yaitu berian 

[jԑŋklᴐŋ] dan [ lamUʔ]. Berdasarkan pengamatan d i l ima daerah, b erian [lamUʔ] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu d i K ecamatan M ojoagung, K ecamatan J ombang, K ecamatan K abuh, d an 

Kecamatan N goro, s edangkan di  Kecamatan Bandar K edung M ulyo muncul 

berian [jԑŋklᴐŋ]. K edua va rian yang m uncul da ri g loss ‘ nyamuk’ ini termasuk 

dalam v ariasi leksikal karena k eduanya b erasal dari d ua l eksem yang berbeda. 

Perlu di ketahui ba hwa be rian [jԑŋklᴐŋ] merupakan b erian yang b iasanya 

digunakan da lam dialek Surakarta, s edangkan be rian [lamUʔ] merupakan berian 

yang biasanya digunakan dalam dialek Jawa Timur. 

Gloss kedua y ang termasuk d alam kategori binatang adalah ‘ kura-kura’. 

Pada gloss ‘kura-kura’, juga ditemukan dua berian yang berbeda, yaitu [kurᴐ] dan 

[bUlUs]. B erdasarkan p engamatan di  l ima da erah, be rian [ kurᴐ] muncul d i tig a 

daerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan N goro, K ecamatan K abuh, d an 

Kecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan unt uk be rian [ bUlUs] m uncul di  

dua daerah pengamatan lainnya, yaitu d i Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan 

Jombang. Kedua be rian t ersebut, yaitu [ kurᴐ] dan [ bUlUs] berasal d ari l eksem 

yang berbeda, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah variasi leksikal. 
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Gloss ketiga yang termasuk dalam kategori binatang adalah ‘lebah’. Gloss 

ini terdiri at as d ua b erian, yaitu [ kᴐlᴐmᴐŋgᴐ] dan [ tawᴐn]. Berdasarkan h asil 

pengamatan di l ima daerah, ditemukan bahwa berian [ tawᴐn] mendominasi pada 

daerah p engamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu di 

Kecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, K ecamatan K abuh, d an K ecamatan 

Bandar Kedung Mulyo, sedangkan be rian [kᴐlᴐmᴐŋgᴐ] hanya digunakan di  s atu 

daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang. Kedua berian tersebut, 

yaitu [kᴐlᴐmᴐŋgᴐ] dan [tawᴐn] merupakan sebuah variasi leksikal karena berasal 

dari leksem yang berbeda. 

Selanjutnya, gloss terakhir yang termasuk dalam kategori binatang adalah 

‘rusa’. G loss i ni m emiliki dua  bua h be rian p ada da erah pe ngamatan, yaitu 

[mǝñjaŋan] dan [kidaŋ]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [kidaŋ] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu di K ecamatan M ojoagung, K ecamatan Jombang, K ecamatan K abuh, da n 

Kecamatan B andar Kedung Mulyo, s edangkan berian [mǝñjaŋan] hanya muncul 

di s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan N goro. Antara be rian 

[mǝñjaŋan] dan [kidaŋ] ini berasal dari dua leksem yang berbeda, sehingga 

termasuk dalam sebuah variasi leksikal. Agar lebih jelas persebaran berian-berian 

dari keempat gloss tersebut, maka akan disajikan dalam peta berikut. 
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Peta 34. Variasi Leksikal Kategori Binatang 

 

3.2.7 Keadaan Alam dan Benda Alam 

Dalam penelitian in i, d itemukan pula adanya empat gloss yang t ermasuk 

dalam k ategori keadaan al am dan benda a lam, y aitu ‘danau’, ‘kabut’, ‘ladang’, 

dan ‘parit’. Gloss pertama adalah ‘danau’. Gloss ‘danau’ memiliki empat berian 

yang b erbeda, yaitu [bǝleʔ], [d hanaw], [tǝlᴐgᴐ], dan [kali]. Terdapat s atu d aerah 

pengamatan yang menggunakan berian [bǝleʔ], yaitu Kecamatan Mojoagung, dua 

daerah p engamatan m enggunakan b erian [ dhanaw], yaitu K ecamatan N goro da n 

Kecamatan K abuh, s atu daerah p engamatan menggunakan berian [tǝlᴐgᴐ], yaitu 

Kecamatan Jombang, sedangkan berian [kali] muncul di satu daerah pengamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Keempat berian yang muncul 

     [jԑŋklᴐŋ] 
     [lamUʔ] 
     [bUlUs] 
     [kurᴐ] 
     [tawᴐn] 
     [kᴐlᴐmᴐŋgᴐ] 
     [mǝñjaŋan] 
     [kidaŋ] 
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dari g loss ‘ danau’ t ersebut m asing-masing b erasal d ari l eksem yang b erbeda, 

sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah variasi leksikal. 

 Gloss kedua yang termasuk dalam kategori keadaan alam dan benda alam 

adalah ‘kabut’. Gloss ‘kabut’ memiliki tiga berian, yaitu [mǝdhut], [ǝmbUn], dan 

[kabUt]. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian [ mǝdhut] ditemukan di  

dua daerah pengamatan, yaitu d i Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Kabuh, 

berian [ǝmbUn] juga ditemukan di d ua d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan 

Jombang da n Kecamatan B andar K edung M ulyo, sedangkan di s atu d aerah 

pengamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan Ngoro, g loss ‘ kabut’ me miliki b erian 

[kabUt]. Variasi le ksikal yang m uncul da ri gloss ‘ kabut’ t ersebut merupakan 

berian yang masing-masing berasal dari leksem yang berbeda. 

Gloss yang ketiga adalah ‘ladang’. Berian yang muncul dari gloss ini ada 

tiga, yaitu [kǝbᴐn], [sawah], dan [tǝgal]. Berian [kǝbᴐn] hanya muncul di  

Kecamatan Mojoagung, berian [sawah] muncul di t iga daerah pengamatan, yaitu 

di K ecamatan J ombang, K ecamatan N goro, d an K ecamatan Bandar K edung 

Mulyo, s edangkan di Kecamatan K abuh m enggunakan b erian [tǝgal] untuk 

menyatakan makna ‘ladang’. Berian-berian yang muncul tersebut masing-masing 

berasal d ari leksem yang be rbeda, s ehingga d apat di katakan s ebagai s ebuah 

variasi leksikal. 

Selanjutnya, gloss te rakhir yang te rmasuk d alam kategori k eadaan alam 

dan benda alam adalah ‘parit’. Gloss ini memiliki lima berian yang berbeda pada 

masing-masing daerah pengamatan, yaitu [waŋan], [pǝcǝrԑn], [ gᴐt], [ parIt], dan 

[kalԑn]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, diketahui bahwa di  Kecamatan 
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Mojoagung ditemukan berian [waŋan], di Kecamatan Ngoro m uncul be rian 

[pǝcǝrԑn], di Kecamatan J ombang m uncul b erian [ gᴐt], di Kecamatan B andar 

Kedung Mulyo m uncul be rian [ parIt], s edangkan di  K ecamatan K abuh muncul 

berian [kalԑn]. Masing-masing b erian yang m uncul da lam m enyatakan g loss 

‘parit’ in i m erupakan s ebuah va riasi l eksikal, k arena b erasal d ari l ima l eksem 

yang b erbeda. A gar l ebih j elas p ersebaran b erian-berian dari k eempat g loss 

tersebut, maka akan disajikan dalam peta berikut. 

Peta 35. Variasi Leksikal Kategori Keadaan Alam dan Benda Alam  

 

3.2.8 Perangai dan Kata Sifat 

Pada d aerah p engamatan j uga d itemukan ad anya sembilan g loss yang 

termasuk d alam k ategori p erangai d an k ata s ifat, yaitu ‘ bengkak’, ‘ lambat’, 

‘mungkin’, ‘penuh’, ‘rajin’, ‘terakhir’, ‘tetap’, ‘tuli’, dan ‘tumpul’. Gloss pertama, 

     [bǝleʔ] 
     [dhanaw] 
     [tǝlᴐgᴐ] 
     [kali] 

[mǝdhut] 
[ǝmbUn] 
[kabUt] 

      
      
 
     [tǝgal] 

[kǝbᴐn] 
[sawah] 
[parIt] 

     [gᴐt] 
[pǝcǝrԑn] 
[kalԑn] 
[waŋan] 
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yaitu ‘ bengkak’ di temukan be rian [mǝrapaʔ] d an [ abUh]. Berian [ abUh] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu di  K ecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, K ecamatan J ombang, da n 

Kecamatan K abuh, s edangkan unt uk be rian [mǝrapaʔ] ha nya di temukan di  s atu 

daerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan B andar K edung M ulyo. K edua 

berian yang m uncul t ersebut m erupakan s ebuah v ariasi leksikal karena b erasal 

dari leksem yang berbeda. 

Selanjutnya, gloss ‘ lambat’ p ada d aerah p engamatan m uncul t iga b erian, 

yaitu [ alᴐn], [rǝndhak rǝndhǝk], da n [ irih]. B erian [ alᴐn] h anya t erdapat di s atu 

daerah pengamatan, yaitu d i Kecamatan Jombang, berian [rǝndhak rǝndhǝk] juga 

terdapat di  s atu da erah pengamatan, yaitu di  K ecamatan Mojoagung, s edangkan 

berian [ irih] terdapat d i t iga d aerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan 

Ngoro, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Berian [alᴐn] 

ini m engacu p ada bahasa J awa Baku d ari k ata ‘ lambat’ yaitu [ alon] yang 

mengalami pe rubahan f onem, unt uk be rian [ irih] i ni j uga m engacu p ada bahasa 

Jawa Baku yaitu [ lirih] yang mengalami penghilangan fonem di  awal kata yang 

disebut d engan is tilah A feresis, sedangkan berian [rǝndhak rǝndhǝk] di  s ini juga 

mengacu p ada bahasa J awa Baku yaitu [ rindhIk] yang m engalami p erubahan 

fonem da n p roses reduplikasi. K etiga be rian yang m uncul da ri gloss ‘ lambat’ 

tersebut b erasal d ari t iga l eksem yang b erbeda, s ehingga k etiga b erian tersebut 

merupakan sebuah variasi leksikal. 

Gloss k etiga yang m asuk d alam k ategori p erangai d an k ata s ifat adalah 

‘mungkin’. Gloss in i me miliki e mpat b erian, yaitu [ mbᴐʔ mǝnᴐwᴐ], [ kirᴐ kirᴐ], 
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[bԑʔe], dan [mUŋkIn]. Berian [mbᴐʔ mǝnᴐwᴐ] ditemukan di Kecamatan Jombang, 

berian [kirᴐ kirᴐ] di temukan di  Kecamatan Mojoagung, be rian [bԑʔe] ditemukan 

di K ecamatan Bandar Kedung M ulyo, s edangkan d i d ua d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu d i K ecamatan Ngoro da n K ecamatan K abuh m uncul be rian 

[mUŋkIn]. Keempat berian tersebut berasal dari empat leksem yang berbeda, 

sehingga merupakan sebuah va riasi leksikal. Agar l ebih j elas persebaran berian-

berian dari ketiga gloss tersebut, maka akan disajikan dalam peta berikut. 

Peta 36. Variasi Leksikal Kategori Perangai dan Kata Sifat 

 

Selain i tu, g loss k eempat yang m asuk d alam k ategori p erangai d an k ata 

sifat a dalah ‘ penuh’. P ada g loss i ni di temukan t iga be rian, yaitu [gaʔ amᴐt], 

[ambԑr], dan [bǝʔ]. Berian [gaʔ amᴐt] muncul di tiga daerah pengamatan, yaitu di 

Kecamatan M ojoagung, K ecamatan K abuh, d an K ecamatan Bandar K edung 

     [mǝrapaʔ] 
     [abUh] 
     [alᴐn] 
     [irih] 

[rǝndhak rǝndhǝk] 
     [bԑʔe] 
     [mbᴐʔ mǝnᴐwᴐ] 
     [mUŋkIn] 

[kirᴐ kirᴐ] 
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Mulyo, b erian [ ambԑr] ha nya m uncul di  s atu da erah p engamatan, yaitu di  

Kecamatan N goro, s edangkan untuk s atu da erah pe ngamatan l ainnya, y aitu di  

Kecamatan Jombang muncul berian [bǝʔ]. Ketiga be rian yang m uncul i ni, yaitu  

[gaʔ amᴐt], [ ambԑr], dan [bǝʔ] juga m erupakan sebuah variasi leksikal karena 

masing- masing berasal dari tiga leksem yang berbeda.  

 Gloss kelima yang termasuk dalam kategori perangai dan kata sifat adalah 

gloss ‘rajin’. P ada gloss i ni ditemukan empat b erian yang b erbeda d i seluruh 

daerah p engamatan, yaitu berian [srǝgǝp], [kulinᴐ], [tǝlatԑn], dan [tǝkun]. 

Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [srǝgǝp] ditemukan di dua daerah 

pengamatan, yaitu di  K ecamatan M ojoagung da n K ecamatan N goro, be rian 

[kulinᴐ] muncul di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, berian [tǝlatԑn] muncul di 

Kecamatan K abuh, s edangkan u ntuk s atu d aerah p engamatan l ainnya, y aitu 

Kecamatan Jombang muncul berian [tǝkun] untuk menyatakan gloss ‘rajin’. 

Keempat berian yang muncul i ni b erasal d ari leksem yang b erbeda, sehingga 

merupakan sebuah variasi leksikal. 

Selanjutnya, gloss ‘ terakhir’ d itemukan memiliki t iga berian pada daerah 

pengamatan, yaitu [tǝrakhIr], [mbUrIt], dan [kԑri]. B erdasarkan pe ngamatan di  

lima daerah, ditemukan bahwa di dua daerah pengamatan, yaitu Kecamatan Ngoro 

dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo muncul berian [tǝrakhIr], di satu d aerah 

pengamatan, yaitu Kecamatan Mojoagung muncul berian [mbUrIt], sedangkan di 

dua d aerah p engamatan l ainnya, yaitu di Kecamatan J ombang d an K ecamatan 

Kabuh m uncul berian [ kԑri]. K etiga be rian yang m uncul i ni j uga m erupakan 

sebuah variasi leksikal, karena satu sama lain berasal dari leksem yang berbeda. 
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Agar l ebih j elas p ersebaran b erian-berian da ri ke tiga gloss t ersebut, m aka a kan 

disajikan dalam peta berikut. 

Peta 37. Variasi Leksikal Kategori Perangai dan Kata Sifat 

 

 Gloss ketujuh yang termasuk dalam kategori perangai dan kata sifat adalah 

gloss ‘ tetap’. P ada gloss i ni di temukan dua  be rian pa da s eluruh da erah 

pengamatan, yaitu be rian [pañcǝt] dan [tǝtǝp]. Berdasarkan p engamatan d i l ima 

daerah, berian [pañcǝt] ditemukan di tiga daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan Ngoro, da n K ecamatan J ombang, s edangkan unt uk dua  

daerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan K abuh d an k ecamatan Bandar 

Kedung Mulyo muncul berian [tǝtǝp] untuk menyatakan gloss ‘tetap’. Kedua 

berian yang m uncul i ni m emiliki l eksem yang be rbeda, s ehingga m erupakan 

sebuah variasi leksikal. 

     [gaʔ amᴐt] 
     [ambԑr] 

[bǝʔ] 
     [tǝkun] 
     [tǝlatԑn] 
     [kulinᴐ] 

[srǝgǝp] 
[mbUrIt] 
[kԑri] 

     [tǝrakhIr] 
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Selanjutnya, gloss ‘ tuli’ ditemukan t iga be rian p ada da erah p engamatan, 

yaitu [dublǝk], [budhǝk], dan [ kᴐpᴐʔ]. D i s atu da erah pe ngamatan, y aitu di  

Kecamatan Mojoagung muncul berian [dublǝk], di tiga daerah pengamatan, yaitu 

di K ecamatan N goro, Kecamatan J ombang, d an K ecamatan Bandar Kedung 

Mulyo m uncul be rian [ budhǝk], s edangkan di  s atu da erah pe ngamatan l ainnya, 

yaitu di Kecamatan Kabuh muncul berian [kᴐpᴐʔ]. Ketiga berian yang muncul ini 

juga merupakan sebuah variasi leksikal karena satu sama lain berasal dari leksem 

yang berbeda. 

Gloss t erakhir yang t ermasuk d alam k ategori perangai d an k ata s ifat 

adalah gloss ‘tumpul’. P ada gloss i ni di temukan t iga be rian pada d aerah 

pengamatan, yaitu [ papaʔ], [gǝbluk], dan [kǝthul]. Berdasarkan pengamatan d i 

lima d aerah, b erian [ papaʔ] ha nya m uncul di  s atu da erah pe ngamatan, yaitu d i 

Kecamatan Mojoagung, berian [gǝbluk] juga muncul di satu daerah pengamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Ngoro, sedangkan berian [kǝthul] d itemukan d i tiga 

daerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan J ombang, K ecamatan K abuh, d an 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ketiga berian ini terdiri atas tiga leksem yang 

berbeda, s ehingga va riasi yang m uncul i ni m erupakan s ebuah va riasi leksikal. 

Agar l ebih j elas p ersebaran b erian-berian da ri ke tiga gloss t ersebut, m aka a kan 

disajikan dalam peta berikut. 
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Peta 38. Variasi Leksikal Kategori Perangai dan Kata Sifat 

 

3.2.9 Kategori Pakaian 

Variasi leksikal lainnya yang d itemukan d i d aerah p engamatan ad alah 

variasi d alam menyebut tiga gloss yang te rmasuk d alam k ategori pakaian, yaitu 

‘rok’, ‘saku’, da n ‘sarung’. G loss ‘ rok’ m emiliki t iga va rian yang m uncul pa da 

daerah p engamatan, yaitu b erian [rᴐk],  [ŋisoran], da n [ sayaʔ]. Berian [ rᴐk] 

muncul di  t iga da erah p engamatan, yaitu di  K ecamatan M ojoagung, K ecamatan 

Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, berian [ŋisoran] hanya muncul di 

satu daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Jombang, sedangkan di satu daerah 

pengamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan N goro m uncul berian [sayaʔ]. Ketiga 

varian yang m uncul da ri g loss ‘ rok’ t ermasuk d alam v ariasi leksikal karena 

ketiganya berasal dari leksem yang berbeda. 

     [pañcǝt] 
     [tǝtǝp] 
     [budhǝk] 
     [kᴐpᴐʔ]      
     [dublǝk] 

[papaʔ] 
[kǝthul] 
[gǝbluk] 
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Selanjutnya, gloss ke dua a dalah ‘ saku’ yang m emiliki dua  be rian pa da 

daerah p engamatan, yaitu [ saʔ] da n [ kanthᴐŋ]. Berdasarkan pengamatan di lima 

daerah, b erian [ saʔ] mendominasi pa da da erah pe ngamatan ka rena banyak 

ditemukan di  empat daerah, yaitu d i Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, 

Kecamatan J ombang, da n K ecamatan Bandar K edung M ulyo, s edangkan unt uk 

satu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan K abuh m uncul v ariasi l ain, 

yaitu berian [kanthᴐŋ]. Kedua berian yang muncul ini merupakan sebuah variasi 

leksikal yang t erdapat p ada d aerah p engamatan, k arena k eduanya berasal d ari 

leksem yang berbeda. 

Gloss t erakhir yang t ermasuk d alam k ategori p akaian ad alah gloss 

‘sarung’. G loss i ni j uga t erdiri a tas dua  be rian yang m uncul pa da da erah 

pengamatan, yaitu berian [blǝbǝt] dan [sarUŋ]. Berdasarkan pengamatan di lima 

daerah, berian [sarUŋ] mendominasi pa da da erah pe ngamatan ka rena banyak 

ditemukan di  e mpat da erah, yaitu di  K ecamatan N goro, K ecamatan J ombang, 

Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan untuk satu 

daerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan M ojoagung d itemukan b erian 

[blǝbǝt]. Kedua berian yang ditemukan pada setiap daerah pengamatan ini berasal 

dari leksem yang berbeda sehingga keduanya merupakan sebuah variasi leksikal. 

Agar l ebih j elas p ersebaran b erian-berian da ri ke tiga gloss t ersebut, m aka a kan 

disajikan dalam peta berikut. 
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Peta 39. Variasi Leksikal Kategori Pakaian 

 

3.2.10 Aktivitas Sehari-hari 

Berdasarkan hasil pengamatan, di temukan sebanyak sembilan belas gloss 

yang termasuk dalam kategori aktivitas sehari-hari. Masing-masing gloss tersebut 

memiliki j umlah be rian yang be ragam ke tika digunakan unt uk be rkomunikasi 

sehari-hari. Adapun gloss pertama adalah gloss ‘memasak di acara hajatan’. Gloss 

ini me miliki tiga berian, y aitu [rɛwaŋ], [ mbiyᴐdᴐ], dan [ mladɛn]. B erdasarkan 

pengamatan di  lima d aerah, be rian [rɛwaŋ] ditemukan di  tiga daerah, yaitu di  

Kecamatan Jombang, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Kabuh, berian [mbiyᴐdᴐ] 

hanya d itemukan d i s atu d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, 

sedangkan b erian [mladɛn] juga ditemukan d i s atu d aerah p engamatan lainnya, 

yaitu d i K ecamatan Bandar K edung M ulyo. Ketiga b erian t ersebut d igunakan 

     [ŋisoran] 
     [rᴐk] 

[sayaʔ] 
     [saʔ] 
     [kanthᴐŋ] 
     [sarUŋ] 
     [blǝbǝt] 
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untuk menyatakan gloss ‘memasak di acara hajatan’. ‘Hajatan’ yang dimaksud di 

sini ad alah a cara p esta p ernikahan. Berian [rɛwaŋ], [ mbiyᴐdᴐ], dan [ mladɛn] 

tersebut m erupakan s ebuah v ariasi l eksikal karena masing-masing berasal d ari 

leksem yang berbeda. 

Kedua, gloss ‘berburu’ memiliki tiga berian, yaitu [ŋubǝr], [ŋgladhak], dan 

[mburu]. Berian [ŋubǝr] hanya digunakan di satu daerah pengamatan, yaitu d i 

Kecamatan M ojoagung, b erian [ŋgladhak] digunakan di  dua  da erah pe ngamatan, 

yaitu di  K ecamatan N goro da n K ecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan 

berian [ mburu] j uga di gunakan di  dua  da erah pe ngamatan l ainnya, yaitu di  

Kecamatan J ombang d an K ecamatan K abuh. Gloss ‘ berburu’ da lam K amus 

Bahasa J awa ( 2008) ha nya m emiliki s atu be rian da sar, yaitu [ mburu]. D engan 

demikian, dapat dikatakan bahwa berian [ŋubǝr] dan [ŋgladhak] yang memiliki arti 

‘berburu’ merupakan sebuah variasi bahasa Jawa berdasarkan kamus tersebut. 

Gloss ke tiga, yaitu ‘ berhenti’ di temukan d ua be rian pa da d aerah 

pengamatan, yaitu [ lԑrԑn] da n [ mandhǝk]. B erian [ lԑrԑn] muncul di  t iga da erah 

pengamatan, yaitu di  K ecamatan M ojoagung, K ecamatan J ombang, da n 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan berian [mandhǝk] ditemukan di dua 

daerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan N goro d an K ecamatan Kabuh. 

Kedua b erian i ni t erdiri at as d ua l eksem yang berbeda, s ehingga v ariasi yang 

muncul ini merupakan sebuah variasi leksikal. 

Selanjutnya, gloss k eempat adalah ‘berkelahi’. Gloss in i memiliki empat 

berian p ada m asing-masing d aerah p engamatan, yaitu [ gasaʔan], [ tukaran], 

[bǝŋkǝrǝŋan], dan [gǝlUt]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, di satu daerah 
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pengamatan, yaitu di  Kecamatan Mojoagung ditemukan berian [gasaʔan], di dua 

daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo di temukan b erian [ tukaran], di  K ecamatan N goro di temukan be rian 

[bǝŋkǝrǝŋan], sedangkan untuk satu daerah pengamatan lainnya, yaitu Kecamatan 

Kabuh muncul variasi lain, yaitu berian [gǝlUt]. Keempat berian yang muncul ini 

merupakan sebuah variasi leksikal yang terdapat pada daerah pengamatan, karena 

masing-masing m emiliki l eksem yang be rbeda. Penggunaan berian-berian d ari 

keempat gloss tersebut akan lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 40. Variasi Leksikal Kategori Aktivitas Sehari-hari 

 
 
 Selain itu, gloss yang termasuk dalam kategori aktivitas sehari-hari adalah 

gloss ‘ dorong’. G loss i ni t erdiri a tas dua  b erian yang m uncul pa da daerah 

pengamatan, y aitu [ñǝrUdUk] dan [ñUrUŋ]. Berdasarkan pengamatan di lima  

[lԑrԑn] 
     [mandhǝk] 
     [tukaran] 
     [gasaʔan] 

[bǝŋkǝrǝŋan] 
[gǝlUt] 

[rɛwaŋ] 
[mbiyᴐdᴐ] 
[mladɛn] 
[ŋgladhak] 
[mburu] 
[ŋubǝr] 
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daerah, b erian [ ñUrUŋ] ditemukan di  e mpat da erah, yaitu di K ecamatan N goro, 

Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, 

sedangkan unt uk s atu da erah pe ngamatan l ainnya, yaitu Kecamatan M ojoagung 

ditemukan be rian [ñǝrUdUk]. K edua b erian yang d itemukan p ada s etiap d aerah 

pengamatan i ni be rasal da ri l eksem yang be rbeda, s ehingga ke dua be rian i ni 

merupakan sebuah variasi leksikal. 

 Selanjutnya, p ada g loss ‘gonceng b ertiga’ di temukan lima varian b erian 

yang be rbeda pa da m asing-masing d aerah pengamatan, y aitu [ᴐmbyᴐŋan], 

[bandrԑʔan], [ gᴐñcԑŋan tǝlu], [rԑntԑŋan], dan [raŋkᴐʔan]. Berian [ ᴐmbyᴐŋan] 

ditemukan di  K ecamatan M ojoagung, be rian [ bandrԑʔan] di temukan di  

Kecamatan N goro, b erian [ gᴐñcԑŋan tǝlu] ditemukan di Kecamatan Jombang, 

berian [rԑntԑŋan] ditemukan di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan satu 

berian lainnya, yaitu [raŋkᴐʔan] di temukan di  Kecamatan Kabuh. Kelima berian 

yang d itemukan p ada s etiap d aerah p engamatan ini b erasal d ari l eksem yang 

berbeda, [ ᴐmbyᴐŋan] berasal dari kata dasar [ᴐmbyᴐŋ], [bandrԑʔan] b erasal d ari 

kata da sar [ bandrԑʔ], [g ᴐñcԑŋan] berasal dari kata dasar [gᴐñcԑŋ], [rԑntԑŋan] 

berasal d ari k ata d asar [rԑntԑŋ], sedangkan [raŋkᴐʔan] b erasal d ari k ata d asar 

[raŋkᴐʔ]. Oleh karena itu, kelima berian ini merupakan sebuah variasi leksikal. 

 Selain itu , g loss ‘ hisap’ ju ga me miliki v ariasi d ua b erian. G loss ‘ hisap’ 

pada daerah pengamatan ditemukan berian [ñǝsǝp] dan [ñǝdhᴐt]. Be rian [ñǝsǝp] 

muncul di  dua d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan M ojoagung d an 

Kecamatan Kabuh, sedangkan berian [ñǝdhᴐt] muncul di t iga daerah pengamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Bandar 
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Kedung M ulyo. K edua berian [ñǝsǝp] dan [ñǝdhᴐt] i ni b erasal d ari d ua l eksem 

yang berbeda, sehingga merupakan sebuah variasi leksikal dari gloss ‘hisap’. 

Gloss ‘jatuh’ dalam pengamatan memiliki tiga variasi berian yang muncul, 

yaitu [ rUtUh], [cǝblᴐʔ], da n [ tibᴐ]. B erdasarkan p engamatan d i l ima daerah, 

berian [ rUtUh] d itemukan d i d ua d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan 

Mojoagung dan Kecamatan Ngoro, berian [cǝblᴐʔ] hanya ditemukan d i s atu 

daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sedangkan berian 

[tibᴐ] ditemukan di dua daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang 

dan Kecamatan Kabuh. Ketiga berian ini berasal dari t iga l eksem yang berbeda, 

sehingga m erupakan s ebuah va riasi leksikal. P enggunaan berian-berian d ari 

keempat gloss tersebut akan lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 41. Variasi Leksikal Kategori Aktivitas Sehari-hari 

 

[ñǝsǝp] 
     [ñǝdhᴐt] 
     [cǝblᴐʔ] 
     [rUtUh] 
     [tibᴐ] 

 

[ñǝrUdUk] 
[ñUrUŋ] 
[raŋkᴐʔan] 
[rԑntԑŋan] 
[gᴐñcԑŋan tǝlu] 
[bandrԑʔan] 
[ᴐmbyᴐŋan] 
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Gloss selanjutnya yang termasuk d alam kategori a ktivitas s ehari-hari 

adalah ‘ joget’. G loss i ni di temukan dua  be rian, yaitu [ñjᴐgԑt] da n [ nandhaʔ]. 

Berian [ñjᴐgԑt] muncul di dua  daerah pengamatan, yaitu Kecamatan Mojoagung 

dan Kecamatan K abuh, s edangkan b erian [ nandhaʔ] m uncul d i t iga d aerah 

pengamatan l ainnya, yaitu di  K ecamatan N goro, K ecamatan J ombang, da n 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Berian [ñjᴐgԑt] dan [nandhaʔ] ini berasal dari 

leksem yang b erbeda sehingga d apat di katakan bahwa berian-berian d ari g loss 

‘joget’ ini merupakan sebuah variasi leksikal. 

 Gloss berikutnya adalah ‘jongkok’. Pada gloss ini di temukan t iga berian, 

yaitu [ndhᴐdhᴐʔ],  [jᴐŋkᴐʔ], dan [ñjǝŋkiŋ]. Berian [ndhᴐdhᴐʔ] muncul di tiga daerah 

pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan 

Jombang, berian [jᴐŋkᴐʔ] muncul di satu daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan 

Kabuh, sedangkan di satu daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Bandar 

Kedung Mulyo muncul berian [ñjǝŋkiŋ]. Munculnya ketiga berian yang ada pada 

daerah p engamatan i ni juga m erupakan s ebuah v ariasi leksikal karena k etiga 

berian tersebut berasal dari leksem yang berbeda. 

 Selain i tu, g loss ‘ lempar’ m uncul e mpat b erian yang di temukan pa da 

daerah pengamatan, yaitu [uñcal], [antǝm], [sawat], dan [guwaʔ]. Berian [uñcal] 

muncul di Kecamatan Mojoagung, berian [antǝm] muncul di Kecamatan Ngoro, 

berian [sawat] muncul di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Kabuh, sedangkan 

di s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu di  K ecamatan B andar K edung Mulyo 

muncul berian [guwaʔ]. Keempat berian yang muncul ini masing-masing berasal 

dari leksem yang berbeda, sehingga merupakan sebuah variasi leksikal. 
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Gloss be rikutnya yang t ermasuk d alam k ategori aktivitas s ehari-hari 

adalah gloss ‘ lepas’. P ada d aerah p engamatan, d itemukan d ua b erian yang 

muncul, y aitu [pǝdhᴐt] da n [ UcUl]. Di d ua d aerah p engamatan, yaitu d i 

Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo ditemukan berian 

[pǝdhᴐt], sedangkan di tiga d aerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan Ngoro, 

Kecamatan J ombang, d an K ecamatan K abuh di temukan be rian [ UcUl]. Variasi 

berian yang m uncul pa da g loss ‘ lepas’ i ni m asing-masing b erasal d ari le ksem 

yang be rbeda, s ehingga t ermasuk da lam s ebuah va riasi leksikal. P enggunaan 

berian-berian dari gloss tersebut akan lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 42. Variasi Leksikal Kategori Aktivitas Sehari-hari 

 

Selanjutnya, g loss yang t ermasuk d alam k ategori ak tivitas s ehari-hari 

adalah gloss ‘melahirkan’. Pada gloss ini ditemukan empat berian yang berbeda, 

     [uñcal] 
     [antǝm] 
     [guwaʔ] 

[sawat] 
     [UcUl] 
     [pǝdhᴐt] 

 

[ñjᴐgԑt] 
[nandhaʔ] 
[ndhᴐdhᴐʔ] 
[jᴐŋkᴐʔ] 
[ñjǝŋkiŋ] 
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yaitu [mbayi], [ manaʔ], [ŋlahIrnᴐ], da n [ babaran]. B erian [ mbayi] m uncul di  

Kecamatan M ojoagung dan K ecamatan Bandar Kedung M ulyo, b erian [ manaʔ] 

muncul di Kecamatan Ngoro, berian [ŋlahIrnᴐ] muncul di  Kecamatan J ombang, 

sedangkan u ntuk s atu daerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan K abuh 

muncul berian [babaran]. Keempat berian yang muncul ini masih termasuk dalam 

variasi leksikal dari gloss ‘melahirkan’ karena berasal dari leksem yang berbeda. 

 Gloss ‘pegang’ ditemukan dua variasi berian, yaitu [ñǝkǝl] dan [ŋgᴐcԑʔi]. 

Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [ñǝkǝl] mendominasi pada daerah 

pengamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu d i Kecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, K ecamatan Kabuh, d an K ecamatan B andar 

Kedung M ulyo, s edangkan unt uk berian [ŋgᴐcԑʔi] hanya m uncul di  s atu daerah 

pengamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan N goro. Kedua b erian yang m uncul i ni 

masih te rmasuk d alam sebuah variasi l eksikal d ari g loss ‘ melahirkan’ k arena 

berasal dari leksem yang berbeda 

 Selain itu , g loss ‘ sakit’ juga di temukan dua  berian yang b erbeda, yaitu 

[ŋgUgUh] da n [ lᴐrᴐ]. B erdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian [ lᴐrᴐ] 

mendominasi pada daerah pengamatan karena banyak ditemukan di empat daerah, 

yaitu d i Kecamatan Ngoro, K ecamatan J ombang, K ecamatan K abuh, da n 

Kecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan untuk s atu da erah p engamatan 

lainnya, yaitu K ecamatan M ojoagung d itemukan b erian [ŋgUgUh]. B erian 

[ŋgUgUh] dan [lᴐrᴐ] ini muncul sebagai variasi leksikal dari gloss ‘sakit’ karena 

keduanya berasal dari leksem yang berbeda. 
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Berikutnya, gloss ‘ datang ke acara h ajatan’ m emiliki t iga b erian yang 

berbeda, yaitu [bUwUh], [walimahan], dan [sǝdhahan]. Berdasarkan pengamatan 

di lima  d aerah, be rian [bUwUh] di temukan di  t iga da erah, yaitu di  K ecamatan 

Mojoagung, K ecamatan J ombang, d an K ecamatan N goro, b erian [ walimahan] 

hanya ditemukan di satu daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Bandar Kedung 

Mulyo, sedangkan berian [sǝdhahan] j uga d itemukan d i s atu d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu di  K ecamatan K abuh. K etiga b erian t ersebut di gunakan unt uk 

menyatakan gloss ‘ datang ke acara h ajatan’. ‘ Hajatan’ yang d imaksud d i s ini 

adalah a cara p esta p ernikahan. Berian-berian t ersebut b erasal d ari l eksem yang 

berbeda s ehingga t ermasuk da lam s ebuah va riasi l eksikal. Penggunaan berian-

berian dari keempat gloss di atas akan lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 43. Variasi Leksikal Kategori Aktivitas Sehari-hari 

 

     [manaʔ] 
     [mbayi] 

[ŋlahIrnᴐ] 
[babaran] 
[ñǝkǝl] 
[ŋgᴐcԑʔi].  
[ŋgUgUh] 
[lᴐrᴐ] 
[bUwUh] 
[walimahan] 
[sǝdhahan] 
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Selanjutnya, gloss yang t ermasuk da lam ka tegori a ktivitas s ehari-hari 

adalah gloss ‘silaturahmi hari raya’. Gloss ini pada daerah pengamatan ditemukan 

empat v ariasi b erian, yaitu [riyayan], [bawalan], [ŋlԑñcԑr], dan [uñjUŋ uñjUŋ]. 

Berian [ riyayan] di temukan d i K ecamatan M ojoagung, b erian [ bawalan] 

ditemukan di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Jombang, berian [ŋlԑñcԑr] 

ditemukan di  K ecamatan B andar K edung M ulyo, s edangkan unt uk s atu da erah 

pengamatan lainnya, yaitu Kecamatan Kabuh ditemukan berian [uñjUŋ uñjUŋ]. 

Adanya ke empat va riasi be rian yang muncul i ni i kut menambah variasi leksikal 

yang terdapat pada daerah pengamatan. 

Gloss ‘terima’ ditemukan dua berian, yaitu [nᴐmpᴐ] dan [nǝrimᴐ]. Berian 

[nᴐmpᴐ] m uncul di  t iga da erah pe ngamatan, yaitu di  K ecamatan M ojoagung, 

Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Kabuh, sedangkan berian [nǝrimᴐ] 

ditemukan di  dua  da erah pe ngamatan l ainnya, yaitu di  K ecamatan N goro da n 

Kecamatan B andar Kedung M ulyo. K edua be rian yang m uncul t ersebut 

merupakan sebuah variasi leksikal karena berasal dari leksem yang berbeda. 

 Selain itu , g loss te rakhir yang te rmasuk d alam k ategori a ktivitas s ehari-

hari adalah gloss ‘tusuk’. Pada gloss ini ditemukan tiga berian, yaitu [nujǝp], 

[ñublǝs], dan [ñjᴐjᴐh]. Berian [nujǝp] hanya muncul di satu daerah pengamatan, 

yaitu di Kecamatan Mojoagung, berian [ñublǝs] muncul di tiga daerah 

pengamatan, y aitu di K ecamatan N goro, Kecamatan J ombang, d an Kecamatan 

Kabuh, s edangkan be rian [ ñjᴐjᴐh] h anya m uncul d i s atu d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu di Kecamatan Jombang. Ketiga berian ini merupakan sebuah variasi 
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leksikal karena berasal dari leksem yang berbeda. Penggunaan berian-berian dari 

ketiga gloss tersebut akan lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 44. Variasi Leksikal Kategori Aktivitas Sehari-hari 

 

3.2.11 Profesi dan Jabatan  

Di daerah pengamatan ditemukan adanya tiga gloss yang termasuk dalam 

kategori pr ofesi da n jabatan, yaitu ‘ penjual s ayur ke liling’, ‘ tukang pe ngairan’, 

dan ‘tukang sunat’. Gloss pertama adalah ‘penjual sayur keliling’. Gloss ini terdiri 

atas t iga b erian, yaitu [bUtUh], [l ijᴐ], dan [ wᴐŋ dᴐdᴐl jaŋan]. Berdasarkan 

pengamatan di lima daerah, berian [bUtUh] ditemukan di satu daerah pengamatan, 

yaitu d i K ecamatan Mojoagung, b erian [ lijᴐ] di temukan di  t iga da erah 

pengamatan, yaitu d i Kecamatan N goro, Kecamatan K abuh, d an K ecamatan 

Bandar K edung M ulyo, sedangkan b erian [ wᴐŋ dᴐdᴐl jaŋan] ditemukan di satu 

     [bawalan] 
     [riyayan] 

[ŋlԑñcԑr] 
[uñjUŋ uñjUŋ] 
[nᴐmpᴐ] 
[nǝrimᴐ] 
[nujǝp] 
[ñublǝs] 
[ñjᴐjᴐh] 
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daerah pengamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan J ombang. K etiga v ariasi b erian 

yang m uncul i ni m erupakan s ebuah v ariasi leksikal karena b erasal d ari leksem 

yang berbeda. 

Selanjutnya, pa da g loss ke dua, yaitu ‘ tukang pe ngairan’ j uga di temukan 

tiga b erian, yaitu [ hipa], [tukaŋ pǝŋairan], dan [mata ul u]. Berdasarkan 

pengamatan d i l ima d aerah, b erian [ hipa] ha nya ditemukan di  s atu daerah 

pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung, berian [tukaŋ pǝŋairan] ditemukan 

di dua daerah pengamatan, yaitu d i Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Jombang, 

sedangkan berian [mata ulu] ditemukan di dua daerah pengamatan lainnya, yaitu 

di Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ketiga berian yang 

ditemukan tersebut, yaitu [hipa], [tukaŋ pǝŋairan], dan [mata ulu] merupakan 

sebuah variasi leksikal karena ketiga berian itu berasal dari leksem yang berbeda 

pada masing-masing daerah pengamatan. 

Gloss t erakhir yang t ermasuk d alam k ategori p rofesi d an jabatan ad alah 

gloss ‘tukang sunat’. Gloss ini memiliki tiga varian berian yang ditemukan, yaitu 

[calaʔ], [mantri sunat], dan [tukaŋ sunat]. Berian [calaʔ] ditemukan di tiga daerah 

pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan 

Bandar Kedung M ulyo, be rian [ mantri s unat] hanya d itemukan d i s atu d aerah 

pengamatan, yaitu di  K ecamatan N goro, s edangkan di s atu d aerah p engamatan 

lainnya, yaitu d i K ecamatan J ombang d itemukan b erian [tukaŋ sunat]. K ata 

[mantri] dalam berian [mantri sunat] dan kata [tukaŋ] dalam berian [tukaŋ sunat] 

serta b erian [ calaʔ] ma sing-masing b erasal d ari leksem yang b erbeda s ehingga 
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termasuk d alam s ebuah v ariasi leksikal. P enggunaan berian-berian d ari k etiga 

gloss tersebut akan lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 45. Variasi Leksikal Kategori Profesi dan Jabatan 

 

3.2.12 Kategori Bagian Tubuh 

Berdasarkan ha sil pe ngamatan, di temukan a danya e mpat g loss yang 

termasuk dalam kategori bagian tubuh, yaitu ‘lesung pipit’, ‘sayap’, ‘mata kaki’, 

‘dan ‘tumit’. Gloss pertama adalah ‘lesung pipit’. Gloss ini memiliki empat berian 

yang b erbeda p ada m asing-masing d aerah p engamatan, y aitu [pacǝʔ], [ simpit], 

[dhǝkIʔ], dan [cǝkᴐŋ]. Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian [pacǝʔ] 

digunakan di  K ecamatan M ojoagung, be rian [ simpit] di gunakan di  K ecamatan 

Ngoro, berian [dhǝkIʔ] digunakan di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Kabuh, 

     [lijᴐ] 
     [bUtUh] 

[wᴐŋ dᴐdᴐl 
jaŋan] 

     [hipa] 
[tukaŋ pǝŋairan] 

     [mata ulu] 
     [calaʔ] 

[tukaŋ sunat] 
[mantri sunat] 
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sedangkan berian [cǝkᴐŋ] digunakan di satu daerah pengamatan lainnya, yaitu di 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Keempat berian tersebut berasal dari leksem 

yang berbeda sehingga termasuk dalam sebuah variasi leksikal. 

Kedua, g loss ‘ sayap’ me miliki dua be rian, yaitu [ suwiwi] dan [ lar]. 

Berdasarkan p engamatan d i l ima d aerah, b erian [ suwiwi] ditemukan di  tiga 

daerah, yaitu d i K ecamatan M ojoagung, K ecamatan Ngoro, dan Kecamatan 

Kabuh, sedangkan d i dua daerah p engamatan l ainnya, yaitu d i K ecamatan 

Jombang da n K ecamatan B andar K edung M ulyo ditemukan be rian [lar]. Kedua 

berian tersebut merupakan sebuah variasi leksikal karena masing-masing berasal 

dari leksem yang berbeda. 

Selanjutnya, gloss ‘mata kaki’ memiliki tiga berian, yaitu [mǝniran], 

[kǝmirԑn], dan [pᴐlᴐʔ]. Berdasarkan pengamatan di lima daerah, berian [mǝniran] 

hanya ditemukan di  satu d aerah p engamatan, yaitu di  Kecamatan Ngoro, be rian 

[kǝmirԑn] ditemukan di tiga daerah pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung, 

Kecamatan J ombang, d an K ecamatan K abuh, sedangkan untuk s atu da erah 

pengamatan l ainnya, yaitu K ecamatan Bandar K edung M ulyo ditemukan berian 

lain, yaitu [ pᴐlᴐʔ]. K etiga berian i ni m erupakan s ebuah va riasi leksikal karena 

masing-masing berasal dari leksem yang berbeda. 

Gloss terakhir yang termasuk dalam kategori bagian tubuh adalah ‘tumit’. 

Gloss i ni t erdiri at as t iga b erian yang m uncul p ada d aerah p engamatan, yaitu 

[tuŋkaʔ], [kǝñcԑt], dan [dǝlamaʔan]. Berdasarkan pengamatan d i l ima daerah, 

diketahui ba hwa b erian yang pertama, yaitu [tuŋkaʔ] di temukan di  s atu da erah 

pengamatan, yaitu di Kecamatan Mojoagung, berian [kǝñcԑt] d itemukan d i tig a 
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daerah p engamatan, yaitu d i K ecamatan Ngoro, K ecamatan J ombang, d an 

Kecamatan K abuh, s edangkan unt uk s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo ditemukan berian [dǝlamaʔan]. Ketiga berian 

yang d itemukan p ada s etiap d aerah p engamatan i ni b erasal d ari l eksem yang 

berbeda, s ehingga ke tiga b erian i ni m erupakan s ebuah va riasi leksikal. 

Penggunaan berian-berian dari keempat gloss tersebut akan lebih jelas jika dilihat 

pada peta berikut. 

Peta 46. Variasi Leksikal Kategori Bagian Tubuh 

 
 
3.2.13 Kata Hubung dan Kata Tanya 

Berdasarkan hasil p engamatan, ditemukan a danya dua g loss y ang 

termasuk dalam kategori kata hubung dan kata tanya, yaitu gloss ‘bagaimana’ dan 

‘dengan’. Gloss pertama adalah ‘bagaimana’. Pada gloss ini ditemukan tiga varian 

     [pacǝʔ] 
     [simpit] 

[dhǝkIʔ] 
[pipi cǝkᴐŋ] 

     [suwiwi] 
[lar] 

 

     [kǝmirԑn] 
     [pᴐlᴐʔ] 

[mǝniran] 
[kǝñcԑt] 
[dǝlamaʔan] 
[tuŋkaʔ] 
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berian, y aitu [yᴐʔᴐpᴐ], [ piye], da n [ yᴐʔpiye]. Berdasarkan p engamatan d i l ima 

daerah, b erian [ yᴐʔᴐpᴐ] hanya ditemukan di  s atu daerah p engamatan, yaitu d i 

Kecamatan Mojoagung, berian [piye] ditemukan di tiga daerah pengamatan, yaitu 

di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, 

sedangkan u ntuk s atu d aerah p engamatan l ainnya, yaitu K ecamatan J ombang 

ditemukan be rian [ yᴐʔpiye]. Perlu di ketahui b ahwa b erian [yᴐʔᴐpᴐ] merupakan 

berian kha s yang di miliki ol eh dialek J awa T imur, s edangkan b erian [piye] 

merupakan berian khas yang dimiliki oleh dialek Surakarta. Adapun berian yang 

ketiga, y aitu [yᴐʔpiye] jika di lihat s epintas m erupakan gabungan da ri be rian 

[yᴐʔᴐpᴐ] da n [ piye]. H al i ni m enunjukkan ba hwa be rian [ yᴐʔpiye] m erupakan 

berian yang m uncul a kibat pe ngaruh da ri dua  di laek yang a da di  da erah 

pengamatan, y aitu dialek Jawa T imur dan dialek Surakarta. Oleh ka rena i tu, 

ketiga b erian yang m uncul i ni t ermasuk d alam s ebuah v ariasi leksikal karena 

masing-masing berasal dari leksem yang berbeda dan dianggap mampu mewakili 

kondisi kebahasaan di daerah pengamatan. 

Gloss terakhir yang termasuk dalam kategori kata hubung dan kata tanya 

adalah gloss ‘ dengan’. Pada g loss i ni di temukan dua  be rian, yaitu [ karo] da n 

[ʔambԑʔ]. B erdasarkan pengamatan di  l ima da erah, be rian [ karo] mendominasi 

pada d aerah p engamatan k arena b anyak d itemukan d i em pat d aerah, yaitu di  

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan 

Kabuh, sedangkan di satu daerah pengamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Bandar 

Kedung Mulyo ditemukan berian [ʔambԑʔ]. Perlu diketahui bahwa berian [karo] 

merupakan be rian yang biasanya di gunakan da lam di alek S urakarta, s edangkan 
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berian [ʔambԑʔ] merupakan b erian yang b iasanya d igunakan d alam d ialek Jawa 

Timur. Munculnya k edua b erian yang ad a p ada d aerah p engamatan ini j uga 

merupakan s ebuah v ariasi leksikal karena kedua berian tersebut b erasal d ari 

leksem yang b erbeda. Penggunaan berian-berian d ari kedua gloss t ersebut ak an 

lebih jelas jika dilihat pada peta berikut. 

Peta 47. Variasi Leksikal Kategori Kata Hubung dan Kata Tanya 

 

 

 

 

 

 

     [yᴐʔᴐpᴐ] 

     [piye] 

     [yᴐʔpiye] 

     [karo] 

[ʔambԑʔ] 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Simpulan 

Berdasarkan h asil analisis d ata variasi bun yi b ahasa J awa yang ad a d i 

Kabupaten J ombang, dapat di simpulkan ba hwa pa da pr insipnya t erdapat 

perubahan sistematis dari satu dialek dengan dialek yang lain dan dari satu daerah 

dengan d aerah yang l ain. O leh k arena i tu, s angat t erlihat j elas p erbedaan an tara 

daerah pengamatan yang menggunakan dialek Surakarta dan daerah pengamatan 

yang m enggunakan d ialek Jawa T imur. Salah satu p erubahan s istematis yang 

paling m enonjol di temukan pa da pe rubahan f onem vokal /i/ de ngan / I/ da n 

perubahan f onem vokal /u/ de ngan / U/. P ada b erian yang t erdiri a tas du a s uku 

kata, fonem vokal / i/ yang terletak d i suku kata pertama dalam d ialek S urakarta 

selalu mengalami perubahan menjadi fonem vokal / I/ dalam dialek Jawa Timur. 

Selain i tu, pa da be rian yang t erdiri a tas dua  s uku ka ta, f onem voka l / u/ yang 

terletak di suku kata pertama dalam dialek Surakarta selalu mengalami perubahan 

menjadi fonem vokal /U/ dalam dialek Jawa Timur. 

Dari h asil a nalisis data v ariasi bunyi tersebut dapat di simpulkan bahwa 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo dan Kecamatan Kabuh memiliki ciri khas dan 

kesamaan jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya. Hal ini dapat dilihat 

dari penyebutan kosakata tertentu yang telah dibandingkan. Di Kecamatan Bandar 

Kedung M ulyo da n Kecamatan K abuh l ebih ba nyak m enggunakan d ialek 

Surakarta, misalnya dalam menyebut ‘duduk’ dengan [luŋgUh], menyebut ‘kaki’ 

dengan [ sikIl], d an s ebagainya. Akan te tapi, dalam d ata v ariasi b unyi ju ga 
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terdapat beberapa berian khas dialek Jawa Timur yang ditemukan di Kecamatan 

Kabuh. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi kebahasaan di 

Kecamatan K abuh t idak h anya d ipengaruhi o leh b udaya M ataraman d an d ialek 

Surakarta, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya Arek dan dialek Jawa Timur. 

Hal ini merupakan sebuah keunikan yang terdapat di Kecamatan Kabuh. 

Adapun masyarakat di K ecamatan M ojoagung, K ecamatan N goro, da n 

Kecamatan J ombang j uga memiliki c iri kha s da n ke samaan j ika di bandingkan 

dengan dua k ecamatan yang t elah d isebutkan d i at as. H al i ni d apat d ilihat d ari 

penyebutan kos akata t ertentu yang t elah di bandingkan. D i Ke camatan 

Mojoagung, Kecamatan N goro, da n K ecamatan Jombang lebih ba nyak 

menggunakan di alek J awa T imur, m isalnya da lam m enyebut ‘ duduk’ de ngan 

[lUŋgUh], menyebut ‘kaki’ dengan [sIkIl], dan sebagainya.  

Berbeda d engan h asil a nalisis d ata v ariasi b unyi yang m emperlihatkan 

sangat jelas perbedaan antara daerah pengamatan yang menggunakan dialek Jawa 

Timur da n d ialek S urakarta, pada data v ariasi l eksikal b ahasa J awa yang 

ditemukan dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa terdapat keberagaman 

leksikon y ang muncul d i K abupaten J ombang, meskipun a da be berapa leksikon 

khas di alek S urakarta yang di temukan di  K ecamatan B andar K edung Mulyo. 

Keberagaman l eksikon tersebut t idak m emperlihatkan d engan j elas p erbedaan 

antara d aerah pe ngamatan yang m enggunakan d ialek S urakarta d an d ialek J awa 

Timur, m eskipun b eberapa k ecamatan yang t elah di sebutkan di  a tas a da yang 

merupakan pe nutur di alek J awa T imur dan be berapa k ecamatan l ainnya 

merupakan penutur dialek Surakarta. 
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 Dari hasil an alisis data variasi bunyi dan v ariasi l eksikal bahasa J awa d i 

Kabupaten J ombang, t erdapat s ebuah t emuan yang m enarik, yaitu di  K abupaten 

Jombang t erdapat v arian b ahasa J awa yang m engacu p ada d ialek J awa T imur 

akibat adanya pengaruh dari budaya Arek dan sekaligus juga mengacu pada dialek 

Surakarta akibat adanya pengaruh dari budaya Mataraman. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki budaya yang tidak sepenuhnya 

Mataraman da n t idak s epenuhnya Arek. Budaya M ataraman d an budaya A rek, 

keduanya m emberi p engaruh de ngan ka dar yang s ama di  K abupaten J ombang, 

baik da lam ha l buda ya maupun di laeknya. Hal i ni m erupakan s ebuah ke unikan 

tersendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang. 

 

4.2  Saran 

 Mengingat masih jarang penelitian yang dilakukan untuk mengkaji bahasa 

pada m asyarakat di  K abupaten J ombang, unt uk i tu pe rlu di lakukan pe nelitian 

lanjutan. P engkajian l ebih l anjut ba ik d engan f okus yang s ama m aupun dengan 

fokus y ang berbeda. P engaruh buda ya M ataraman di  K abupaten J ombang j uga 

perlu di lakukan p enelitian l ebih l anjut unt uk m engetahui s eberapa j auh buda ya 

tersebut be rpengaruh t erhadap ke budayaan yang t erbentuk pa da m asyarakat di  

Kabupaten J ombang, terutama p engaruh t erhadap b ahasa at au d ialek yang 

digunakan k arena b ahasa m erupakan s alah s atu uns ur k ebudayaan. Selain itu , 

adanya pe nggunaan b ahasa M adura yang di pengaruhi ol eh b ahasa J awa p ada 

salah s atu ke camatan d i K abupaten J ombang j uga p erlu di lakukan pe nelitian 

untuk m engetahui s eberapa j auh pe ngaruh t ersebut t erhadap pe nggunaan b ahasa 

Madura pada masyarakat di Kabupaten Jombang. 
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Lampiran 1 

DAERAH TITIK PENGAMATAN 

 

Kecamatan Mojoagung 

Kecamatan Ngoro  

Kecamatan Jombang 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo  

Kecamatan Kabuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VARIASI BAHASA JAWA... LULUK SHOIMAH



 
 

Lampiran 2 

JADWAL PENELITIAN 

 

No. Tahap Penelitian Waktu Pelaksanaan 

1. Tahap Persiapan 30 Desember 2015 

2. Tahap Perizinan 20 Januari – 26 Januari 2016 

3. Tahap Pengumpulan Data 27 Januari – 27 Maret 2016 

4. Tahap Analisis Data 28 Maret – 28 Mei 2016 

5. Tahap Penyusunan Laporan 29 Mei – 18 Juni 2016 
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Lampiran 3 

DAFTAR PERTANYAAN 

I. Keterangan tentang informan 
Nama   :  
Jenis Kelamin  : 
Umur   : 
Pendididkan terakhir : 
Pekerjaan   : 
Alamat   : 
Bahasa yang dikuasai : 
 

Daftar Kosa Kata Dasar Morris Swadesh (Kosa Kata Umum) 

1. Abu    21. baru   41.bunuh  

2. air     22. basah   42. buru (ber) 

3. akar    23. batu   43. buruk 

4. aku    24. beberapa   44. burung 

5. alir (me)    25. belah (me)   45. busuk 

6. anak    26. benar   46. cacing 

7. angin    27. benih   47. cium 

8. anjing    28. bengkak   48. cuci 

9. apa    29. berenang   49. daging 

10. api    30. berjalan   50. dan 

11. apung    31. berat   51. danau 

12. asap    32. beri   52. darah 

13. awan    33. besar   53. datang 

14. bagaimana   34. bilamana   54. daun 

15. baik    35. binatang   55. debu 

16. bakar    36. babi   56. dekat 

17. balik    37. buah   57. dengan 

18. banyak    38. bulan   58. dengar 

19. bapak    39. bulu   59. di dalam 

20. baring    40. bunga   60. di,pada 
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61. di mana    92. ibu           123. laut 

62. dingin    93. ikan          124. lebar 

63. diri (ber)    94. ikat          125. leher 

64. di sini     95. istri          126. lelaki 

65. di situ     96. ini           127. lempar 

66. dorong     97. itu           128. licin 

67. dua     98. jahit          129. lidah 

68. duduk     99. jalan          130. lihat 

69. ekor     100. jantung          131. lima 

70. empat     101. jatuh          132. ludah 

71. engkau     102. jauh          133. lurus 

72. gali     103. kabut          134. lutut 

73. garam     104. kaki          135. main 

74. garuk     105. kalau          136. makan 

75. gemuk     106. kami, kita         137. malam 

76. gigi   107. kamu          138. sayap 

77. gigit     108. kanan          139. matahari 

78. gosok     109. karena          140. mati 

79. gunung    110. kata (ber)          141. merah 

80. hantam     111. kecil          142. mereka 

81. hapus     112. kelahi (ber)         143. minum 

82. hati     113. kepala          144. mulut 

83. hidung     114. kering          145. muntah 

84. hidup     115. kiri          146. nama 

85. hijau     116. kotor          147. napas  

86. hisap     117. kuku          148. nyanyi  

87. hitam     118. kulit          149. orang  

88. hitung     119. kuning          150. panas  

89. hujan      120. kutu          151. panjang  

90. hutan     121. lain          152. pasir  

91. Ia     122. langit          153. pegang  
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154. pendek    170. siapa   186. terbang 

155. peras     171. sempit    187. tertawa 

156. perempuan   172. semua   188. tuli  

157. perut     173. suami   189. tidak   

158. pikir     174. sungai   190. tidur 

159. pohon    175. tajam   191. tusuk 

160. potong    176. tahu   192. tikam 

161. punggung   177. tahun   193. tipis 

162. pusar     178. takut   194. tiup 

163. putih     179. tali   195. tongkat  

164. rambut    180. tanah   196. tua 

165. rumput    181. tangan    197. tulang 

166. satu     182. tarik   198. tumpul 

167. sayap     183. tebal   199. ular 

168. sedikit    184. telinga   200. usus 

169. siang     185. telur  

Daftar Kosa Kata Tambahan dari Penulis (Kosa Kata Khusus) 

201. ada     215. buang    229. jakun 

202. akan      216. buta   230. jangan 

203. ambil     217. cari   231. jerami 

204. arus      218. cobek   232. joget  

205. ayam      219. dayung   233. jongkok 

206. baru saja     220. dinding bambu  234. kaya 

207. belakang     221. dinding kayu  235. kakak 

208. belum     222. dulu   236. kerikil  

209. dubur                           223. datang ke acara hajatan 237. kerupuk 

210. berhenti     224. ejek   238. ketombe 

211. besok     225. enak   239. kemarin  

212. bisa      226. hanya            240. keponakan  

213. bohong     227. ikat rambut  241. ke sana  

214. bonceng bertiga    228. ikut   242. ke sini 
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243. kopyah   263. penjual sayur keliling  283. sepuluh 

244. kura-kura   264. penuh   284. sering 

245. ladang    265. pertama   285. setrika 

246. lantai    266. petir   286. siku 

247. lambat   267. pilih          287. silaturahmi hari raya 

248. lebah    268. piring   288. sungguh 

249. lepas    269. pulang   289. telanjang 

250. lesung pipit  270. rajin   290. tempat pensil  

251. mangga   271. rok    291. terakhir  

252. mata kaki   272. rumah   292. teras  

253. melahirkan  273. rusa   293. terima  

254. meletakkan  274. sakit    294. tetap  

255. mudah   275. saku    295. tikus  

256. mungkin   276. samping    296. timur  

257. memasak di acara hajatan   277. sapu tangan   297. tombak  

258. nyamuk   278. sarung    298. truk  

259. parit    279. satu bulan  299. tukang pengairan  

260. patuh    280. selatan   300. tukang sunat 

261. pengantin   281. sendok penggorengan   

262. tumit    282. sentuh  
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Lampiran 4 

DAFTAR INFORMAN 

NAMA UMUR PENDIDIKAN 
TERAKHIR 

PEKERJAAN DAERAH 
PENGAMATAN 

Khotijah  54 SD Tani Dsn. Brodot, Ds. 
Brodot, Bandar Kedung 
Mulyo 

Sumamik 41 SMP Ibu Rumah 
Tangga 

Dsn. Brodot, Ds. 
Brodot, Bandar Kedung 
Mulyo 

Triman 60 SMP Pedagang Dsn. Gondang Legi, Ds. 
Gondang Manis, 
Bandar Kedung Mulyo 

Sudarmanik 49 SMP Pedagang  Dsn. Ngepeh, Ds. 
Karangtengah, Ngoro 

Partini  45 SD Ibu Rumah 
Tangga 

Dsn. Rejosari, Ds. 
Rejoagung, Ngoro 

Kosim 48 SD Tani Dsn. Payak Sanggrok, 
Ds. Rejoagung, Ngoro 

Minarsih  58 SD Ibu Rumah 
Tangga 

Dsn. Wonoayu, Ds. 
Wonoayu, Mojoagung 

Kasiyati  55 SD Ibu Rumah 
Tangga 

Dsn. Wonoayu, Ds. 
Wonoayu, Mojoagung 

Sunarsih  50 SD Tani Dsn. Dukuhmojo, Ds. 
Wonoayu, Mojoagung 

Sakuwan  60 SMP Pensiunan Dsn. Grobogan, Ds. 
Karangpakis, Kabuh 

Siti Badi’ah 43 SMP Pedagang Dsn. Kabuh, Ds. 
Kabuh, Kabuh 

Isa Anshori 51 SMP Tukang Kebun Dsn. Kabuh, Ds. 
Kabuh, Kabuh 

Romiyah  44 SMP Pedagang Dsn. Parimono, Ds. 
Plandi, Jombang 

Syuhada’ 47 SMP Pedagang Dsn. Parimono, Ds. 
Plandi, Jombang 

Ninik 
Kustantinah 

43 SMA Pedagang Dsn. Tawangsari, Ds. 
Pulo Lor, Jombang 
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Lampiran 5 

Bunyi Vokal Bahasa Jawa 

 

 

Tinggi 

Depan Tengah Belakang 

/i/ (atas) 

/I/ (bawah) 

 /u/ (atas) 

/U/ (bawah) 

Madya /e/ (atas) 

/ɛ/ (bawah) 

/ә/ /o/ (atas) 

/ɔ/ (bawah) 

Rendah  

/a/ (bawah) 
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Lampiran 6 

Bunyi Konsonan Bahasa Jawa 

Cara 
dihambat 

(cara 
artikulasi) 

Bersuara dan 
Tak bersuara 

Tempat hambatan (tempat artikulasi) 

Bilabial Labio-
dental 

Apiko-
dental 

Apiko-
alveolar 

Apiko-
palatal 

Lamino-
alveolar 

Medio-
palatal 

Dorso-
velar 

Laringal Glottal 
hamzah 

Hambat 
letup 

Tak bersuara p  t  th  c k  ʔ 

Bersuara bh  d  dh  j 
 jh 

g 
 gh 

 

Nasal 
(sengau) 

Bersuara  m   n   ñ ŋ   

Sampingan 
(lateral) 

Bersuara    l       

Geseran 
(frikatif) 

Tak bersuara  f    s  x h  

Bersuara  v    z   

Getar (tril)     r       

Semi-vokal Bersuara  w     y    
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