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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah bagian dalam kebudayaan yang ada dalam semua masyarakat di 

dunia. Bahasa dibagi menjadi dua jenis yaitu bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. 

Sebagai bagian di dalam sebuah kebudayan, bahasa juga turut ambil bagian dalam 

peran manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa berfungsi  sebagai alat 

komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu 

tersbut. Oleh karena itu,  bahasa berperan sangat penting sebagai alat komunikasi 

dan juga sebagai bagian dalam kebudayaan. Dengan demikian, bahasa perlu 

dilestarikan, khususnya yang berkenaan dengan bahasa daerah sebagai lambang 

identitas suatu daerah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan. 

         Bahasa Jawa memiliki jumlah penutur yang cukup banyak dan persebaran 

yang luas, bahasa Jawa sendiri secara otomatis dapat memperlihatkan variasi 

pemakainya yang biasa disebut dialek. Secara umum dialek dibagi menjadi dua 

yaitu dialek geografis dan dialek sosial. Dialek geografis adalah pemakaian bahasa 

yang ditentukan oleh letak geogtrafis wilayah atau lokasi penggunaan bahasa 

tersebut. misalnya bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya, disebut bahasa jawa 

dialek Surabaya. Penyebutan dialek geografis cenderung mengabaikan batasan 

antara dialek, ragam, dan variasi. Adapun dialek sosial adalah variasi pemakaian 

bahasa yang disebabkan oleh kelompok sosial penutur (Wedhawati dkk, 2006:16). 
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        Keberadaan  dialek pada bahasa Jawa merupakan sesuatu yang wajar, 

termasuk untuk pemakaian di wilayah Jawa sebagai pulau tempat asal bahasa Jawa. 

Secara garis besar variasi pemakaian bahasa Jawa di Pulau Jawa menurut 

(Wedhawati dkk., 2006:13) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dialek dan 

subdialek. Bahasa Jawa dialek stándar meliputi daerah Jogya dan Solo sehingga 

sering disebut dialek Jogya-Solo. Dialek stándar dengan berbagai perubahan isolek, 

juga digunakan di sekitar Yogyakarta seperti di Purworejo, Magelang, 

Temanggung, dan beberapa kabupaten di sekitar Surakarta, seperti Klaten, 

Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri. Sebagai dialek dengan pemakaian di 

tengah, dialek stándar memiliki peralihan bagian timur dan tengah. Wilayah  bagian 

timur berada di sekitar Surabaya, Gresik, Pasuruan, Jember, dan Banyuwangi. 

  Perkembangan bahasa Jawa dialek Surabaya secara kebahasaan menjadi 

bahasa Jawa dialek Surabaya, yaitu bahasa Jawa yang berbeda dari bahasa Jawa 

standar (bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Solo dan Yogya) juga merupakan 

salah satu akibat dari kondisi geografis wilayah tutur dialek tersebut. Secara 

geografis batas pemakaian bahasa Jawa Dialek Surabaya kurang jelas karena  sering 

terjadi perpindahan penduduk dari atau ke wilayah Surabaya. Namun demikian, 

bahasa Jawa Dialek Surabaya memiliki cakupan yang luas, misalnya sebelah 

selatan wilayah Perak (Jombang) sebagian menggunakan bahasa Jawa dialek 

Surabaya sebagian bahasa Jawa Mataraman. Di Malang pun sebagian dari 

masyarakatnya  menggunakan bahasa dialek Surabaya, dan sebagain menggunakan 

bahasa Malangan. Adapun sebelah Utara Madura juga menggunakan bahasa Jawa 

dialek Surabaya. Sebelah Barat seluruh wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, dan 
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sebagian Bojonegoro  dan hampir seluruh wilayah Tapal Kuda menggunakan 

bahasa Jawa dialek Surabaya tetapi bercampur dengan bahasa Madura. 

Secara teoretis, menurut Paryono (2008:3) bahasa dapat berubah akibat 

persentuhan dengan bahasa-bahasa lain. Dilihat dari jenis perubahan yang terjadi, 

Wardhaugh (1986:188) mengatakan bahwa perubahan bahasa dapat dilihat melalui 

dua segi yaitu, segi internal dan eksternal. Perubahan internal kebahasaan terlihat 

dari perubahan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantis, sedangkan 

perubahan eksternal dapat dilihat melalui peminjaman atau penyerapan kosakata, 

penambahan fonem dari bahasa lain, dan sebagainya. 

  Fenomena perubahan yang terjadi pada bahasa Jawa Dialek Surabaya jika 

dibandingkan dengan bahasa Jawa standar yang ada, juga dapat dilihat dari dua segi 

yaitu segi internal dan eksternal. Perubahan dari segi internal, misalnya, terlihat dari 

perbedaan pengucapan leksikon yang sama dalam kedua dialek. Kosakata  dalam 

bahasa Jawa standar  yang diucapkan dalam bahasa Jawa dialek Surabaya, misalnya 

[titêp]→[tetep], [kaya]→[koyo] atau [kɔyↄ], [ngiri] →[ŋɛri]’berhenti’. Dari segi 

eksternal, perubahan bahasa Jawa dialek Surabaya dengan kosakata  yang berasal 

dari  bahasa Madura, misalnya menggunakan partikel ’rek’ yang berasal dari kata 

‘arek’ untuk menggantikan kata anak(Wedhawati, 2006:22). 

   Fenomena yang cukup menarik dalam bahasa dialek Surabaya adalah 

memiliki beberapa kekhasan tata bunyi yang berbeda dengan bahasa Jawa standar.  

Bahasa Jawa Dialek Surabaya memiliki 8 (delapan) fonem vokal yaitu /a/, /i/, /u/, 

/e/, //,//, /O/,/Ɔ/. Contoh  kata /amba/[ɔmbhɔ] 'lebar'/amba/[ambha]'jelajah' dan 

/kabe/[kabh] 'keluarga berencana'. Dalam bahasa Jawa Dialek Surabaya  terdapat 

korespondensi  bunyi /ɔh/ dengan /Ih/ misalnya pada kata mulih ’pulang’ menjadi 
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[] dan  [mulIh]. Kata  [ɔh] dan [h] misalnya pada kata  abuh ’bengkak’ akan 

menjadi [abɔh].   Selain itu,  terjadi  penghilangan fonem /w/ yang berposisi pada 

awal kata, misalnyta kata wetan’timur’, weruh’lihat’, wutuh’utuh’ akan menjadi 

[tan], [әr(h)] atau [әrↄ(h)] (Wedhawati, 2006:22). 

Penelitian tentang bahasa Jawa Dialek Surabaya sudah banyak dilakukan 

orang. Penelitian-penelitian tersebut bekisar tentang struktur atau aspek tentang 

bahasa Jawa Surabaya. Penelitian yang berkaitan dengan struktur bahasa Jawa 

Dialek Surabaya yaitu: Sistem Morfologi Kata Kerja Dialek Jawa Timur oleh 

Soedjito, dkk. (1986: 11), Morfofonemik Verba Bahasa Jawa Dialek Surabaya oleh 

Adipitoyo, dkk (1993: 22). 

Berdasarkan kenyataan di atas, bahwa penelitian tentang Bahasa Jawa 

Dialek Surabaya sudah banyak dilakukan. Penelitian dilakukan karena adanya 

kekhasan dan hal yang menarik dari Bahasa Jawa Dialek Surabaya, baik dari segi 

struktur maupun yang lainnya. Meskipun demikian, kekhasan dari Bahasa Jawa 

Dialek Surabaya dapat dikatakan memiliki  daya tarik yang tinggi. 

Di samping kekhasan-kekhasan yang telah diteliti di atas, masih ada 

kekhasan lainnya dari Bahasa Jawa Dialek Surabaya dari aspek strukturnya. Bahasa 

Jawa Dialek Surabaya memunyai kekhasan mengenai peristiwa fonemis akibat 

morfem bertemu dengan morfem yang memunculkan kata sebagai berikut: [gu 

yu]+[-an] menjadi [guyↄn] ‘bergurau’. Contoh berikutnya adanya bentukan 

[gawa]+[-en] menjadi [gↄwↄәn] ‘bawalah’.  

Kekhasan-kekhasan tersebutlah yang menarik untuk dilakukan sebuah 

penelitian tentang fakta berita Pojok Kampung JTV  baik dari segi struktur 
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bahasannya maupun dari aspek-aspek lainnya yang memang layak dan pelu untuk 

dilakukan penelitian.                        
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah morfofonemik yang terjadi pada kata kerja bahasa Jawa Dialek 

Surabaya di Acara Pojok Kampung JTV?  

2) Bagaimanakah morfofonemik yang terjadi pada kata benda bahasa Jawa Dialek 

Surabaya di Acara Pojok Kampung JTV?  

3) Bagaimanakah peristiwa fonemis yang terjadi pada proses morfofonemik kata 

kerja bahasa Jawa Dialek Surabaya dalam acara Pojok Kampung di JTV? 

4) Bagaimanakah peristiwa fonemis yang terjadi pada proses morfofonemik  kata 

benda bahasa Jawa Dialek Surabaya dalam acara Pojok Kampung di JTV? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1) Mendeskripsikan morfofonemik pada  kata kerja bahasa Jawa dialek 

Surabaya di acara Pojok Kampung JTV. 

2) Mendeskripsikan morfofonemik pada  kata benda  bahasa Jawa dialek 

Surabaya di acara Pojok Kampung JTV. 

3) Mendeskripsikan peristiwa fonemis pada kata kerja bahasa Jawa dialek 

Surabaya di acara Pojok Kampung JTV. 
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4) Mendeskripsikan peristiwa fonemis pada kata benda bahasa Jawa dialek 

Surabaya di acara Pojok Kampung JTV. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 

1) Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan bidang bahasa, terutama dalam 

bidang  fonologi dan morfologi (morfofonemik bahasa Jawa Dialek 

Surabaya). Berkaitan dengan upaya pengembangan bahasa, penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian bahasa Indonesia, 

khususnya dalam pengkodifikasian bahasa Jawa ragam tulis. 

 

2).  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pembaca, masyarakat 

Jawa Timur dan pemerintah.  

a. Manfaat bagi pembaca 

Manfaat bagi pembaca setidak-tidaknya dapat memberikan pengetahuan 

tentang keberadaan bahasa Jawa Dialek Surabaya yang dipakai dalam 

acara Pojok Kampung JTV. 
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b. Manfaat bagi masyarakat Jawa Timur 

Manfaat bagi masyarakat Jawa Timur setidak-tidaknya skripsi ini dapat 

menambah pemahamam tentang pengetahuan tentang morfofonemik  

kata kerja dan kata benda bahasa Jawa Dialek Surabaya pada acara 

Pojok Kampung JTV.  

 

c. Manfaat bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam 

upaya pemasyarakatan, pengajaran, dan penelitian. Berkaitan dengan 

upaya pemasyarakatan bahasa, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam penyusunan silabus bahan penyuluhan. Berkaitan 

dengan pengajaran, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan para guru 

dalam pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di Kota Surabaya dan 

digunakan sebagai bahan rujukan dan sumber diskusi untuk berbagai 

mata kuliah pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berkaitan 

dengan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan teoretis  ilmu kebahasaan dalam dunia ilmiah di Indonesia, 

khususnya  bahasa Jawa Dialek Surabaya. 

 

1.5   Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian sebelumnya banyak kajian tentang morfofonemik yang telah 

banyak diteliti oleh pakar bahasa termasuk Nazara (2007, 1-14). Dengan judul 

penelitiannya “Morfofonemik Bahasa Nias”. Hasil penelitian tersebut adalah proses 

morfofonemik dalam bahasa Nias terjadi pada nomina dan verba. Morfofonemik 
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yang terjadi pada nomina terbagi atas dua jenis. Kedua jenis itu adalah perubahan 

bunyi konsonan dan penambahan bunyi konsonan.  

           Adipitoyo dkk. (1996 : 20) dalam penelitian yang berjudul 

“Morfofonemik Bahasa Jawa Dialek Surabaya”. Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa proses pembentukan kata dalam Bahasa Jawa Dialek Surabaya 

ada yang menimbulkan peristiwa fonemis dan ada pula yang tidak menimbulkan 

peristiwa fonemis. Proses pembentukan kata yang tidak menimbulkan peristiwa 

fonemis itu merupakan proses morfemis biasa, sedangkan yang menimbulkan 

peristiwa fonemis merupakan proses morfofonemis. 

         Sutopo dan Sarosa (2006, 7-21) juga pernah melakukan penelitian 

morofonemik dengan judul “Proses Morofonemik Prefiks (N) dalam Bahasa Jawa, 

(meN) dalam Bahasa Indonesia, dan (In) dalam Bahasa Inggris”. Hasil penelitian 

tersebut yaitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa proses penggabungan 

antara prefiks {meN-} dan {N} dengan bentuk dasarnya dapat mengalami dua 

proses morofonemik sekaligus, yaitu proses perubahan dan proses penghilangan 

fonem. 

        Penelitian sebelumnya juga tentang morfofonemik telah dilakukan di FKIP 

Universitas Tanjungpura Pontianak, sebagai berikut: 1) Suyarni (2006, 1-15) 

tentang “Morfofonemik Bahasa Dayak Kanayatn Dialek Bagak (BDKDB)”. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan jenis prefiks. 

Morfofonemik yang mengalami pergantian fonem, penambahan fonem, dan 

penghilangan fonem, akibat pertemuan prefiks dengan bentuk dasar. Perubahan 

yang terjadi dalam proses morfofonemik pada BDKDB diakibatkan proses 
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nasalisasi; 2) Wijiningsih (2010, 12-15) tentang “Proses Morfofonemik Bahasa-

Bahasa Melayu Dialek Sintang”. Hasil penelitian ini dalam kaitannya dengan 

pengajaran, diharapkan dapat memberikan masukan terutama sebagai bahan 

penunjang atau bahan bandingan. Selain itu, siswa dapat memahami bentuk dan 

makna imbuhan, siswa dapat mempergunakan imbuhan dalam berbagai teks; 3) 

Jumiati (2011, 51-60) tentang Proses “Morfofonemik Bahasa Dayak Sekujam”. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses morfofonemik 

yang terjadi yaitu proses perubahan, penambahan, penghilangan fonem. Perubahan 

fonem terjadi akibat pertemuan morfem /N-/ dan /peN-/ dengan bentuk dasar yang 

memiliki fonem awal /p, b, t, d, c, j, s, k, g dan vokal/. Penambahan fonem terjadi 

akibat pertemuan morfem /N-/ dan /PeN-/ dengan bentuk dasar yang terdiri dari 

satu suku kata dengan bentuk dasar yang memiliki fonem /m, l, r dan t/. 

Penghilangan fonem terjadi sebagai akibat pertemuan peNdengan bentuk dasar. 

Fonem yang hilang pada /peN-/ adalah /N-/ apabila bertemu dengan bentuk dasar 

yang berawalan /j, l, r dan w/. 

      Rismarini (2017, 357-367) pernah mnelakukan penelitian tentang 

morfofonemik dengan judul “Analisis Proses Morfofonemik dan Kesalahan 

Berbahasa pada Mini Project Pebelajar BIPA Kelas Menengah Program 

Darmasiswa dan KNB di Universitas Negeri Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pemerolehan proses morfofonemik ada empat, yaitu, (1) 

penambahan fonem (49.16%), (2) penghilangan fonem (36.95%), (3) penggantian 

fonem (0.24%), (4) penggeseran fonem (13.65%), dan pada kalimat rancu 

ditemukan 12 kalimat dengan indikator gagasan dan 17 kalimat dengan indikator 

struktur. Pada analisis kesalahan berbahasa ditemukan (1) (27.82%) pada kesalahan 
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berbahasa jenis penambahan, (2) (11.28%) pada kesalahan berbahasa jenis 

pengurangan, (3) (11.28%) pada kesalahan berbahasa jenis salah urutan, (4) 

(12.03%) pada kesalahan berbahasa jenis salah bentukan, (5) (14.29%) pada 

kesalahan berbahasa jenis salah penggunaan, (6) (1.50%) pada kesalahan berbahasa 

jenis kesalahan pola. Selain itu, dari hasil wawancara dapat dilihat kesulitan yang 

dialami pebelajar saat belajar bahasa Indonesia, dan bagaimana strategi mereka 

untuk belajar menulis, di antaranya: (1) lebih banyak membaca dalam bahasa 

Indonesia, (2) lebih banyak berlatih menulis. 

         Paryono (2008) dalam tesisnya yang berjudul “Morfofonemik Bahasa 

Jawa Dialek Banyumas” dalam tesisnya beliau memaparkan hasil temuan berupa 

Morfofonemik bahasa Jawa Dialek Banyumas yang terjadi pada afiksasi 

(prefiksasi, infiksasi, sufiksasi, dan konfiksasi) sebagai berikut. Dalam prefiksasi 

dihasilkan Sembilan belas prefiksasi terdiri atas prefiks /N-/ Nasal, prefiks /paN-/ 

nasal, prefiks nasal /N-/ berkombinasi sufiks /-na/, prefiks nasal /N-/ yang 

berkombinasi sufiks /-aken/, prefiks /tak-/ berkombinasi sufiks /-na/, prefiks /tak-/ 

yang berkombinasi sufiks /-i/, prefiks /tak-/ berkombinasi sufiks /-aken/, prefiks /di-

/, prefiks /di-/ yang berkombinasi sufiks /-i/, prefiks /di-/ yang berkombinasi sufiks 

/-aken/, prefiks /di-/ yang berkombinasi sufiks /-na/, prefiks /ko-/, prefiks /ke-/, 

prefiks /sa-/, prefiks /pa-/, prefiks /me-/, dan prefiks /pating-/ menyebabkan 

peristiwa fonemis berupa perubahan fonem, pemunculan fonem, dan penghilangan 

fonem. Morfofonemik pada konfiksasi /N-i/, /ke-an/, dan /pe—an/ berupa 

perubahan fonem dan pemunculan fonem. Morfofonemik yang terjadi pada 

klitiksasi berupa peristiwa fonemis perubahan fonem. Peristiwa fonemis yang 

berupa pemunculan fonem berupa pemunculan konsonan hambat letup dorso-velar 
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/k/ atau bunyi glottal stop, dan konsonan nasal dorso-velar /n/. Morfofonemik yang 

terjadi pada reduplikasi berupa perubahan bunyi /a/ menjadi /i/, fonem /a/ menjadi 

fonem /ә/ fonem /a/ bervariasi dengan /ә/, fonem /a/ menjadi fonem /u/, fonem /a/ 

menjadi fonem /ә/. Adapun morfofonemik yang terjadi pada proses modifikasi 

intern berupa pelesapan/penghilangan suku awal kata pada bentuk dasar tersebut 

dan berupa penyisipan atau penambahan vokal /u/.  Penelitian tersebut memiliki 

kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena pada kedua penelitian 

tersebut sama-sama membahas tentang proses morfofonemik. 

 

1.6  Landasan Teori 

               Skripsi yang berjudul ”Morfofonemik Bahasa Jawa Dialek Surabaya”  

berada dalam kajian morfologi dan  fonologi. Morfofonemik oleh sebagian pakar 

bahasa ada yang menyebutnya dengan istilah morfonemik, morfofonologi, atau 

morfonologi yaitu peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses 

morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi (Chaer,1994:195).   

               Menurut Chaer (2007:43) morfofonemik disebut juga morfonologi atau 

morfofonologi merupakan kajian tentang terjadinya perubahan bunyi atau 

perubahan fonem akibat proses morfologi. Kaidah morfofonemik dalam bahasa 

Jawa dialek Surabaya adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan 

morfem dengan morfem. Proses morfonemik dalam bahasa Jawa dialek Surabaya  

hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar (morfem) dengan realisasi 

afiks (morfem), baik prefiks, sufiks, infiks, maupun konfiks (Kridalaksana, 

2007:183). Namun, Chaer (2009: 96) hanya menjabarkan proses morfofonemik ke 

dalam lima peristiwa, yaitu (1) pemunculan fonem; (2) pelesapan fonem; (3) 
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peluluhan fonem; (4) perubahan fonem; (5) pergeseran fonem. Sementara itu, Chaer 

(2009:57) juga menegaskan bahwa seperti tampak pada namanya, morfofonemik  

merupakan gabungan dari dua bidang studi yaitu morfologi dan fonologi, atau 

morfologi dan fonemik, bidang kajian morfonologi atau morfofonemik ini 

meskipun biasanya dibahas dalam tataran morfologi tetapi sebenarnya lebih banyak 

menyangkut masalah fonologi. Kajian ini tidak dibicarakan dalam tataran fonologi 

karena masalahnya baru muncul dalam kajian morfologi, terutama dalam proses 

afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Masalah morfofonemik ini terdapat hampir di 

semua bahasa yang mengenal proses-proses morfologis.  

     Kajian morfofonemik  pada ilmu bahasa memiliki  dua konsep dasar teori.  

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

morfemis sebagai penyebab timbulnya peristiwa fonemis. Keduanya 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. Konsep tersebut senada dengan 

pendapat Samsuri (1985:201), yang menyatakan bahwa proses morfemis 

(morfofonemis) mengacu pada perubahan fonem yang disebabkan hubungan dua 

morfem atau lebih. 

Morfofonemik adalah kajian mengenai morfem dan fonem. Ramlan 

(2001:32) mendefinisikan morfem sebagai satuan gramatikal yang paling kecil; 

satuan gramatikal yang tidak memiliki satuan lain sebagai unsurnya. Fonem adalah 

satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna 
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(Chaer, 2007:137). Morfofonemik dapat diartikan sebagai kajian morfologi yang 

menjelaskan perubahan fonologis yang terjadi karena morfem yang satu dengan 

morfem yang lain dalam rangka pembentukan kata. Ada beberapa macam 

pengertian mengenai morfofonemik. Ramlan (2001:83) menyatakan bahwa 

morfofonemik memperlajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai 

akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Kemudian, Kridalaksana 

(2007:183) mendefinisikan bahwa proses morfofonemik adalah peristiwa fonologis 

yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Selanjutnya, Samsuri 

(1988:201) menjelaskah bahwa morfofonemik adalah studi tentang perubahan-

perubahan pada fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau 

lebih serta pemberian tanda-tandanya. 

Menurut Kridalaksana (2009:183), morfofonemik merupakan peristiwa 

fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem.  Hal itu, terlihat 

bahwa perubahan fonem yang dikemukakan oleh para pakar sebelumnya diartikan 

atau disamakan dengan proses fonologis oleh Kridalaksana. Akan tetapi bila 

dicermati keduanya tampak berbeda. Penggunaan istilah pengekalan oleh 

Kridalaksana merupakan peristiwa morfofonemis, sedangkan berdasarkan 

pandangan Ramlan hal itu bukan merupakan peristiwa morfofonemis karena di 

dalamnya tidak dijumpai perubahan fonemis. Namun dalam skripsi ini, penulis 

menggunakan istilah  proses morfemis  untuk  menggambarkan pertemuan morfem 

dengan morfem baik morfem bebas dengan morfem bebas maupun morfem bebas 

dengan morfem terikat. Adapun akibat dari proses morfemis  menyebabkan 

terjadinya  peristiwa fonemis. 
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 Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari  morfem / proses 

pembentukan morfem menjadi kata. Dalam proses ini menurut Sloat et all 

(1993:26) ada empat macam: 1) afiksasi yaitu penambahan prefiks, sufiks, dan 

infiks terhadap akar; 2) reduplikasi yaitu pengulangan semua atau sebagian dari 

akar; 3) simbolisme yaitu perubahan struktur dari akar; dan 4) compounding, yaitu 

penggabungan/ kombinasi dari dua atau lebih akar morfem. 

Menurut bentuk secara  linier, yakni dalam susunan tuturan sebagai yang 

mendahului dan yang menyusul, morfem dapat dibedakan sebagai morfem yang 

dapat berdiri sendiri(bebas/segmental) dan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri 

(terikat/nonsegmental). Proses morfemis bebas (segmental)   menurut Verhaar 

(2001, 98--99) meliputi empat macam, yaitu: 

a) pengimbuhan atau pengafiksan yaitu peleburan imbuhan atau afiks pada 

morfem dasar; 

b) pengklitikan, yaitu penambahaan klitika pada morfem dasar; 

c) pemajemukan, yaitu penggabungan dua morfem dasar atau lebih untuk 

membentuk satu kata majemuk), dan 

d) reduplikasi yaitu penggabungan dua morfem dasar yang sama (atau 

sebagaian daripadanya dengan morfem utuh) 

Verhaar (1985:60) menyatakan bahwa proses morfemis yang sering terjadi 

pada hampir setiap bahasa adalah afiksasi, klitiksasi, reduplikasi, komposisi, dan 

modifikasi intern. Pernyataan ada pada hampir setiap bahasa itu dalam hal ini 

dipandang lebih dari itu. Artinya, bukan saja pada bahasa, tetapi pada dialek suatu 

bahasa pun ada. 
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     Morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan dan mempelajari 

seluk beluk bentuk kata serta fungsi-fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, 

baik fungsi gramatik, maupun fungsi semantik (Ramlan, 2001:21). Verhaar 

(2006:52) menjelaskan bahwa morfologi adalah bidang lingustik yang mempelajari 

susunan bagian-bagian gramatikal. 

                 Morfem dapat ditinjau dari beberapa segi: (1) bentuk normal, (2) makna, 

dan (3) peran sintaksisnya. Dilihat dari segi bentuk formalnya, morfem merupakan 

bentuk satuan bunyi  yang berupa segmental dan suprasegmental. Ditinjau dari segi 

maknanya, setiap morfem selalu memiliki makna2 leksikal dan gramatikal. Dilihat 

dari segi perannya dalam kontruksi sintaksis, morfem bisa berperan dalam 

kontruksi yang lebih besar (Crystal, 1971:194). Di samping itu, Basuki, Imam 

Agus, dkk. (1995) menambahkan “....dalam bidang morfologi kita berbicara tentang 

bagaimana kata dibentuk dari morfem yang bagaimana hubungan morfem yang satu 

dengan morfem yang lain yang membentuk kata itu”. 

                Konsep morfem menurut Blommfield (1933:161) sebagai berikut “a 

linguistic form which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other 

form, is a simple form or a morpheme” (Satu bentuk bahasa yang sebagaiannya 

tidak mirip dengan bentuk lain mana pun juga, baik bunyi maupun arti, adalah 

bentuk tunggal atau morfem)”. Dalam bahasa Indonesia bentuk pelaut bukan terdiri 

dari sebuah morfem karena {pe-} memunyai kemiripan dengan lautan. Akan tetapi, 

jika pelaut kita pisahkan atas {pe-} dan laut, bentuk itu masing-masing tidak 

memunyai kemiripan dengan bentuk yang lain. Bentuk-bentuk itu dinamakan 

morfem. 
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      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menganalisis data, pada penelitian ini hakikatnya menggunakan gabungan teori 

morfologi dan teori fonologi yang dinamakan morfofonemik. Morfologi berbicara 

tentang pembentukan kata dan fonologi terkait dengan perubahan bunyi akibat 

bentukan kata. Teori  tentang morfofonemik yang penulis pakai, juga merupakan 

gabungan teori  pendapat Ramlan (2001:83),   Kridalaksana (2009:183),  Verhar 

(1985:60), Chaer  (2007:43) dan Samsuri (1985:201)) yang menyatakan bahwa 

morfofonemik adalah  proses morfemis yang menyebabkan peristiwa fonemis. 

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. 

 

1.7  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskirptif kualitatif karena data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Pendekatan kualitatif adalah salah satu 

jenis pendekatan dalam penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975:5).  

a. Sumber Data 

                 Sumber data adalah bahan yang diperoleh dengan cara memilih aneka 

tuturan (Mahsun 2007:18). Objek  data dalam penelitian ini berupa peristiwa 

fonemis akibat proses morfemis dalam Bahasa Jawa Dialek Surabaya di acara 

Pojok Kampung JTV. Penelitian ini adalah objek polimorfemis (pertemuan 
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morfem dengan morfem, baik pertemuan morfem bebas dan morfem terikat, atau 

pun morfem bebas dan morfem bebas) hasil proses morfemis dalam Bahasa Jawa 

Dialek Surabaya yang bersifat alamiah. 

               Data kemudian dipilah menjadi dua, yaitu data utama dan data 

pendukung. Data utama didapat melalui metode simak dan cakap, sedangkan 

data pendukung dengan sengaja dihadirkan oleh penulis untuk kepentingan dan 

keperluan pemerolehan kaidah dengan metode intuisi. 

               Sumber data pada penelitian adalah penggunaan bahasa Kata kerja dan 

Kata benda pada media elektronik di acara Pojok Kampung di JTV. Kemudian 

dibutuhkan juga seorang informan supaya data yang di dapat sesuai dengan fakta 

yang ada. Adapun beberapa syarat-syarat sebagai informan dalam penelitian ini, 

adalah 

(1) penutur asli bahasa Jawa dialek Surabaya yaitu penutur asli bahasa   

Jawa dialek Surabaya yang tinggal di Kota Surabaya. 

(2)  dewasa (tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua); 

(3)  tidak meninggalkan tempat asal lebih dari dua tahun; 

(4)  sehat fisik dan mental; 

(5)  tidak memunyai cacat artikulasi atau artikulator; 

(6)  bersedia menjadi informan: 

(7)  memunyai sifat terbuka dan tidak mudah tersinggung. 

 

b. Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak, 

rekam dan catat.  Metode simak adalah metode yang digunakan untuk 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI
MORFOFONEMIK
KATA BENDA ... Febri Pratomo Ramadhan Wijaya



19 
 

  
 

memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa baik secara 

langsung maupun tidak langsung baik secara semuka maupun tidak 

semuka. Dinamakan metode simak karena cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yaitu dengan cara menyimak penggunaan bahasa 

(Mahsun, 2007 : 29). 

        Dalam pengumpulan data ini, peneliti  menggunakan teknik 

simak bebas libat cakap, yaitu peneliti mengamati atau mendengarkan 

tuturan penggunaan kata benda dan kata kerja bahasa Jawa Dialek 

Surabaya oleh  penyiar acara Pojok Kampung di JTV. Tuturan data 

tersebut kemudian direkam dan dicatat berdasarkan klasifikasi data kata 

benda dan kata kerja yang mengandung  morfofonemik.  Data 

yang  terkumpul kemudian dicatat.   Sambil mencatat, peneliti juga  

merekam data tersebut untuk dicatat pada kartu data yang dilanjutkan 

pada klasifikasi data.  Teknik catat adalah teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan di 

atas. Hal yang sama, jika tidak dilakukan pencatatan, si peneliti dapat 

saja melakukan perekaman ketika menerapkan metode simak dengan 

kedua metode lanjutan di atas.  

a. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data  yang sesuai  dengan  rumusan masalah 1, 2, 3 dan 4, 

peneliti menggunakan teknik-teknik yang telah disebutkan, yaitu teknik 

simak rekam, dan catat. Dalam pengumpulan data, peneliti melalui 

tahap-tahap sebagai berikut. 
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1)  Menentukan cara  yang digunakan dalam pengumpulan data 

     Peneliti tidak setiap hari mengumpulkan data, tetapi pada waktu-

waktu tertentu, misalnya dua kali seminggu, sesuai dengan data 

yang dibutuhkan. Hal itu sesuai dengan cross-sectional, waktu 

penelitian tidak tentu. Peneliti merekam tuturan  kurang lebih 30—

60 menit. Tuturan yang disimak, direkam dan dicatat adalah yang 

mengandung ucapan/pelafalan peristiwa fonemis dan  proses 

morfemis bahasa Jawa Dialek Surabaya  pada acara Pojok 

Kampung di JTV. 

  

2) Instrumen pengumpulan data 

     Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

televisi JTV. Alat perekam dan alat untuk pencatatan data di 

lapangan digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan bentuk-

bentuk tuturan yang mengandung peristiwa fonemis dan proses 

morfemis bahasa Jawa Dialek Surabaya pada acara Pojok 

Kampung di JTV. 

 

3)  Klasifikasi data 

        Setelah  terkumpul, data kemudian diidentifikasikan dan 

diklasifikasi berdasarkan kelompok morfofonemik kata benda 

bahasa dialek Surabaya dan kelompok morfofonemik kata kerja 

bahasa dialek Surabaya  yang siap dianalisis. 
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c. Analisis Data 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif sebagai konsekuensi dari penelitian yang bersifat 

kualitatif. Dalam tahap pengolahan data, dilakukan pentranskripan dari 

hasil rekaman dan sadapan, pengklasifikasian, dan penganalisisan data. 

Dalam pengklasifikasian data, seluruh korpus data dikelompokkan 

berdasarkan jenisnya kemudian dianalisis.  

      Analisis morfofonemik kata benda dan kata kerja bahasa Jawa 

dialek Surabaya diawali dengan pengklasifikasian data yang berupa 

morfem dan fonem. Tahap selanjutnya adalah menyimpulkan sehingga 

akan diketahui bagaimanakah morfofonemik kata benda dan kata kerja 

bahasa Jawa Dialek Surabaya pada  acara Pojok Kampung di JTV. 

Prosedur analisis data dapat menggunakan tahapan sebagai berikut. 

1).  Memproses rekaman dan catatan lapangan.  

Data mentah yang telah direkam kemudian ditranskripkan ke 

dalam lembar transkrip yang dipadukan dengan catatan lapangan 

supaya data yang diperoleh menjadi lengkap. Lembar transkrip tersebut 

berupa kosakata kata benda dan kata kerja bahasa Jawa Dialek 

Surabaya yang mengandung tuturan peristiwa fonemis dan proses 

morfemis yang dibaca penyiar JTV dalam acara Pojok Kampung  
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2)  Mereduksi data 

yaitu kegiatan analisis data dengan cara menyusun data dalam satuan-

satuan sesuai dengan rumusan masalah. Penyusunan satuan-satuan 

tersebut menggunakan pemilahan dan pengodean. 

Pemilahan dan pengodean data ini dilakukan dengan bantuan 

kartu data, setiap kartu data dua sampai lima data.  Pemilahan dan 

pengodean dimaksudkan untuk mengidentifikasikan  bentuk-bentuk 

peristiwa fonemis dalam proses morfemis kata benda dan kata kerja 

bahasa Jawa Dialek  Surabaya.  

 

3) Menganalisis data 

Peneliti setelah mereduksi data kemudian menganalisis berdasarkan 

bentuk-bentuk peristiwa fonemis dalam proses morfemis. Dalam 

analisis data, peneliti mencoba untuk memberikan informasi  bentuk-

bentuk peristiwa fonemis  dalam proses morfemis yang disertai 

interpretasi peneliti terhadap perubahan yang terjadi dalam proses 

morfemis tersebut  dalam bentuk deskripsi. 

 

4. Menyimpulkan 

Penyimpulan dapat dilakukan setelah peneliti  menganalisis dan 

menginterpretasikan data-data peristiwa fonemis dalam proses 

morfemis  sebagai jawaban keempat rumusan masalah dalam penelitian 

ini. 
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1.8    Operasionalisasi Konsep 

Terdapat beberapa pengertian mengenai konsep-konsep yang akan dijelaskan 

supaya mendapatkan pehaman yang sesuai dengan pengertian dari konsep 

tersebut. adapun konsep tersebut antara lain: 

1. Morfofonemik  

Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang tiumbul dalam 

pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya 

kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem meN- dan morfem baca. 

Akibat pertemuan kedua morfem tersebut, fonem nasal (N) pada morfem  meN- 

menjadi mem-. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar 

(dasar kata) yang diikutinya. 

 

2. Morfofonemik Kata Benda 

Morfofonemik kata benda adalah proses morfologis baik afiksasi, reduplikasi, 

maupun komposisi yang berasal  dari kata benda atau bukan dan membentuk 

kata benda. Proses tersebut menyebabkan peristiwa fonemis, yaitu berupa 

perubahan fonem, pemunculan fonem, pelesapan fonem, peluluhan fonem, 

penggandaan fonem, dan pergeseran posisi fonem. Misalnya penggunaan 

bahasa jawa dialek Surabaya pada acara Pojok Kampung JTV, penggunaan 

sufiks /–an/ pada bentuk dasar tidak mengalami perubahan (variasi) walaupun 

melekat pada kata dasar jenis apa pun. Sufiks /-n/ tetap  berbentuk /–an/. 

Misalanya  bencah + /-an/ menjadi bencahan ’bajakan’;  batek + /-an/ menjadi 
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batekan ’tarikan’;  juwut + /-an/ menjadi  juwutan ’ambilan’;  gawa +/-an/ 

menjadi gawaan ’bawaan’; gunting + /-an/ menjadi guntingan ’guntingan’; 

graji +/-an/menjadi : grajian ’gergajian’ dan pangan +/-an/ menjadi  panganan 

’makanan’. Sufiks /an/  pada data di atas bermakna hasil seperti tersebut pada 

kata dasarnya dan dapat juga bermakna sesuatu yang tersebut pada kata 

dasarnya, misalnya sesuatu yang dimakan (panganan) dan sesuatu yang 

dibawa (gawaan). 

3. Morfofonemik Kata Kerja 

Morfofonemik kata kerja adalah proses morfologis baik afiksasi, reduplikasi, 

maupun komposisi yang berasal  dari kata kerja atau bukan kata kerja yang 

membentuk kata kerja. Proses tersebut menyebabkan peristiwa fonemis, yaitu 

berupa perubahan fonem, pemunculan fonem, pelesapan fonem, peluluhan 

fonem, penggandaan fonem, dan pergeseran posisi fonem. Misalnya dalam 

penggunaan bahasa dalam acara Pojok Kampung JTV pada penggunaan prefiks 

/N-/ akan menjelma menjadi /ng/ atau /

yang berawal dengan konsonan /g/, /k/, /r/, dan /l/ . Proses pembentukan /N-/   

+  ili menjadi  mili ‘mengalir; /N-/  +  pikir menjadi mikir ‘pikir’ dan  /N-/ +  

pilih menjadi  milih ‘memilih’. 

4. Bahasa Jawa Dialek Surabaya 

Bahasa Jawa Dialek Surabayaan sering disebut dengan dialek Arekan atau 

lebih sering dikenal sebagai bahasa Arekan atau bahasa Suroboyoan adalah 

sebuah dialek bahasa Jawa yang dituturkan wilayah Surabaya dan sekitarnya. 

Dialek ini berkembang dan digunakan oleh sebagian masyarakat Surabaya dan 
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sekitarnya. Secara struktural bahasa, bahasa Suroboyoan dapat dikatakan 

sebagai bahasa paling kasar. Namun demikian, bahasa dengan tingkatan yang 

lebih halus masih dipakai oleh beberapa orang Surabaya, sebagai bentuk 

penghormatan atas orang lain. Namun penggunaan bahasa Jawa halus (madya 

sampai krama) di kalangan orang-orang Surabaya kebanyakan tidaklah sehalus 

di Mataraman. 

5. Dialek 

Dialek adalah variasi atau ragam bahasa (Simajuntak, 1982). Setiap bahasa 

mempunyai ragam bahasa. Bahkan ragam bahasa ini pun mungkin mempunyai 

subdialek atau subvariasi bahasa. Mengapa demikian? Karena bahasa itu 

merupakan satu sistem yang hidup. Setiap yang hidup mengalami proses 

perubahan. Perubahan sintaksis (termasuk morfologi), perubahan fonologi, dan 

perubahan semantik dalam bahasa jawa dialek Surabaya dalam acara Pojok 

Kampung JTV. 

6. Acara Pojok Kampung JTV 

Acara Pojok Kampung JTV merupakan acara yang ditayangkan setiap hari 

Senin sampai Minggu (setiap hari) pada pukul 21.00 – 22.00 WIB di Televisi 

Jawa Pos dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya untuk 

melestarikan budaya lokal Jawa Timur  sebagai aset kebudayaan milik 

nasional.  
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1.9  Sistematik  Penyajian 

Penyajian hasil analisis data adalah tahap yang dilaksanakan sesudah data 

selesai dengan menyajikan hasil analisis data (Kesuma, 2007:71). Dalam hal ini 

hasil analisis disajikan secara informal. Dikatakan informal karena analisis 

disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami yang sifatnya 

deskriptfi dan menggambarkan hasil penelitian sejelas-jelasnya. 
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