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ABSTRAK 
 

Penelitian yang berjudul ”Morfofonemik Kata Benda dan Kata kerja Bahasa 

Jawa Dialek Surabaya dalam Acara Pojok Kampung JTV” berada dalam kajian 

morfologi dan fonologi. Morfofonemik yaitu peristiwa berubahnya wujud morfemis 

dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, komposisi, maupun 

modifikasi intern. Kajian morfofonemik  pada ilmu bahasa memiliki  dua konsep dasar 

teori.  Pertama, peristiwa fonemis sebagai akibat proses morfemis. Kedua, proses 

morfonemik sebagai penyebab timbulnya peristiwa fonemis yang saling berkaitan satu 

sama lain. Proses morfemis merupakan pertemuan morfem dengan morfem, sedangkan 

peristiwa fonemis dipandang sebagai proses perubahan fonem akibat  pertemuan 

morfem dengan morfem. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan proses perubahan 

fonem akibat proses morfemis.  Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan 

morfofonemik pada kata kerja dan kata benda  bahasa Jawa dialek Surabaya pada  acara 

Pojok Kampung JTV dan mendeskripsikan peristiwa fonemis pada kata kerja dan kata 

benda bahasa Jawa dialek Surabaya pada  acara Pojok Kampung JTV. Metode yang 

digunakan adalah deskirptif kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa kata 

bukan angka. Objek penelitian ini adalah penggunaan bahasa khususnya kata kerja dan 

kata benda pada media elektronik di acara Pojok Kampung di JTV. Metode penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan  metode simak dan catat. Metode simak yakni penyimakan 

penggunaan bahasa sedangkan  metode catat berupa  mencatat  tuturan penyiar  JTV 

pada acara Pojok Kampung. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis 

menggunakan teori struktural dan pendekatan deskriptif kuatitatif. Untuk menganalisis 

data digunakan pendekatan sinkronis yaitu pendekatan analisis bahasa yang 

menggunakan prinsip kesejamanan atau kesesaatan sebagai pegangannya. Hasil 

penelitian di atas memperlihatkan bahwa proses morfofonemik dalam bahasa Jawa 

dialek Surabaya pada Acara Pojok Kampung JTV menimbulkan peristiwa fonemis 

berupa perubahan fonem, pemunculan fonem, dan penghilangan fonem. Ketiga macam 

peristiwa fonemis tersebut yang paling banyak terjadi dalam proses morfofonemik 

pada afiksasi.  
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