


r
EI
E

E

E

E

i
E
r

F

i

BAHASA JAT'VA DI PUSAT KOTA DAN
DAERAH PINGGIRAN BAGIAN UTARA

VARIASI FONOLOGIS PEMAKAIAN

KABUPATEN GROBOGAN
Wening Sahayu*

1. Pengantar

abupaten Grobogan adalah kabupaten
yang wilayahnya terletak di Propinsi
Jawa Tengah, kurang lebih 64 km ke

arah timurdari ibu kota Propinsi Jawa Tengah.
Sarana Transportasi yang menghubungkan
wilayah ini dengan ibu kota Propinsi dan
wilayah-wilayah yang lain relatif baik dan
lancar, sehingga arus komunikasi ber-
langsung dengan baik pula. Demikian pula
mobilitas penduduk berfrekuensi tinggi dari
satu daerah kedaerah lain, kecuali penduduk
di daerah-daerah pedesaan di pinggiran
bagian utara. Hal ini disebabkan oleh letak
daerah-daerah ini sangat terpencil dan belum
terjangkau transportasi umum. Keadaan
sosial penduduk yang relatif miskin,
menyebabkan tidak terbelinya kendaraan
pribadi, bahkan juga sepeda, yang bisa
menjadi sarana transportasl penduduk. Oleh
karena itu, kegiatan penduduk cenderung
hanya berkisar di daerahnya atau paling jauh
di daerah tetangga.

Dalam berkomunikasi, mayoritas
masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan
menggunakan bahasa Jawa. Bahasa perta-
ma yang digunakan atau bahasa ibu di da-
erah ini adalah bahasa Jawa. Bahasa yang
dipakai dalam komunikasi sehari-hari, dalam
perdagangan, dalam berbisnis adalah bahasa
Jawa. Mengingat letak dan keadaan antara
daerah di pusat kota dan pinggiran bagian
utara berbeda, hal itu memungkinkan

munculnya variasi-variasi kebahasaan yang
menarik untuk dikaji.

Secara sosiologis, daerah di pusat kota
lebih terbuka dalam menerima pengaruh
pusat budaya dibandingkan daerah di ping-
giran. Hal initerlihat dari banyaknya fenomena
kebahasaan di daerah pusat kota yang me-
nunjukkan kesamaan dengan bahasa Jawa
standar. Keterbukaan itu juga dipengaruhi
oleh transportasi yang lancar, seperti telah
diungkapkan sebelumnya. Adapun daerah
pinggiran memiliki variasi bahasa yang
bersifat kedaerahan sendiri, selain fenomena
kebahasaan yang bersifat umum. Dimensi
individualitas dan universalitas selalu ada
dalam setiap bahasa, seperti hatnya dua
dimensi yang lain, yaitu temporalitas dan,
kausalitas.

Bertitik tolak dari hal tersebut, tutisan
ini akan mencoba memaparkan fonem dan
variasi fonologis yang terdapat di daerah
pusat kota dan daerah pinggiran bagian utara
Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai
berikut.

1. Fonem-fonem apa saja yang dimiliki
bahasa Jawa di daerah penelitian?
Bagaimana pengujiannya?

2. Variasi fonolgis apa saja yang terjadi
pada pemakaian bahasa Jawa di daerah
penelitian?

Tulisan ini akan mencoba mendeskrip-
sikan fonem dan variasi fonologis yang
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Variasi Fonologis Pemakaian Bahasa Jawa

terdapat di daerah penelitian. Dimensi univer-
salitas, dimensi individualitas, dimensi
temporalitas, dan dimensi kausalitas menjadi
dasar pemikiran dalam pendeskripsian fonem
dan variasifonologis pemakaian bahasa Jawa
di daerah pusat kota dan daerah pinggiran
bagian utara Kabupaten Grobogan.

Pendeskripsian fonem dan variasi fono-
logis yang dilakukan diharapkan dapat
menunjukkan kekhasan daerah penelitian.
Deskripsi inijuga diharapkan dapat menelur-
kan kaidah variasi fonologis yang timbul di
daerah penelitian.

Data akan dijaring di dua kecamatan,
yaitu Kecamatan Purwodadi yang berada di
pusat kota dan Kecamatan Grobogan yang
merupakan daerah pinggiran sebelah utara
Kabupaten Grobogan. Dari kedua kecamatan
tersebut diambil empat titik pengamatan (Tp)
sebagai sampel. Jarak TP satu dengan Tp
lainnya antara 15-20 km. Keempat Tp
tersebut adalah sebagai berikut.

TP Desa Kecamatan
1

2
3
4

Purwodadi
Kuripan
Jatipohon
Sedayu

Purwodadi
Punrodadi
Grobogan
Grobogan

Variasi fonologis yang diungkapkan
dalam tulisan ini terbatas pada tataran
fonologi segmental. Variasi fonem yang terjadi
sebagai akibat proses morfofonemik tidak
akan disinggung. Selain itu, kajian yang
dilakukan terbatas pada kajian sinkronis.

Metode penelitian ini meliputi tiga
tahapan, yaitu penyediaan data, analisis
data, dan penyajian hasil analisis. Sebelum
ketiga tahapan dalam metode penelitian
tersebut dikemukakan, terlebih dahulu akan
diketengahkan mengenai objek penelitian,
sasaran penelitian, dan konteks data. Objek
penelitian adalah variasi fonologis pemakaian
bahasa Jawa di daerah pusat kota dan
daerah pinggiran bagian timur Kabupaten
Grobogan. Sasaran penelitian ini adalah
bahasa Jawa yang dipakai di daerah pusat
kota dan daerah pinggiran bagian timur
Kabupaten Grobogan. Data penelitian ini
adalah fonem-fonem yang menunjukkan
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kevariatifan dalam
di daerah penelitian.
konteks data penelitian ini adalilr
yang di dalamnya terdapat
fonologis. Data dalam penetitian if
kan dengan menggunakan metode
dengan teknik dasar teknik sadap
teknik lanjutannya, yaitu teknik simak H'
cakap (SLC). Penggunaan teknik SLC diitqfi
dengan teknik catat. Selain itu, digundrzr
cakapan dengan teknik pancing (Sudar-
yanto, 1988:3-4).

Ketika berada di lokasi penetitian,
setelah menentukan pembantu bahasa
(Sudaryanto, 1990: 45) sebanyak dua orarg
untuk setiap titik pengamatan, peneliti me-
ngadakan pemancingan yang diikuti dengan
penyimakan dan pencatatan tuturan yang
diucapkan oleh pembantu bahasa. Kriteria
yang dipakai dalam menentukan pembantu
bahasa adalah seperti yang diungkapkan
Nothofer (1981: 5-6).

Analisis data dilakukan dengan mengF
gunakan metode Padan, yang diikutidengan
teknik Pilah Unsur Penentu dan semua
teknik lanjutannya. Metode Padan yang
dimaksud adalah metode Padan Referensia!
dan Fonetik Artikulatoris. Metode ini dipakai
untuk menentukan jenis variasi yang muncul
di daerah penelitian. Dimensi individualitas,
dimensi universalitas, dimensi temporalitas,
dan dimensi kausalitas menjadi dasar dalam
melakukan analisis sehingga menghasilkan
kajian yang utuh. Adapun hasil analisis
disajikan secara informal dan formal.

Penelitian mengenai geografi diatek
bahasa Jawa telah banyak dilakukan. Bebe-
rapa di antalenya akan dikemukakan
sebagai berikqt. Adisumarto (1978) menetiti
mengenai Geo$rafi Dialek Bahasa Jawa Solo
dan Geograf i 'Dialek Bahasa Jawa di
Yogyakarta (1979). Dirgo Sabariyanto dkk.
(1983) meneliti mengenai Geografi Diatek
Bahasa Jawa Kabupaten Pati dan Geografi
Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Jepara
(1985). Adapun Nothofer (1981) menetiti
mengenai'Dialekatlas von Zentral-Java' dan
Tinjauan Sinkronis dan Diakronis Diatek-
dialek Bahasa Jawa di Jawa Barat dan Jam
Tengah (Bagian Barat, 1990).
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Hasil penelitian yang dilakukan oteh
Nothofer (1990) akan dipaparkan berikut ini.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan
bahwa penelitian tersebut berkaitan Oenlan
permasalahan yang akan dikajidalam tuliian
ini, yaitu bidang fonotogi. Nothofer (1990:2_
5) menyimpulkan bahwa bahasa Jawa yang
terdapat di sebetah barat dialek Vogyatiartl
merupakan dialek yang lebih konservatif
daripada dialek Yogyakarta karena memper_
lihatkan banyak ciri yang mirip bahasa Jawa
kuna. Ciri-ciri konservatif tersebut adalah
sebagai berikut.

Dialek
Yogyakarta

Dialek di sebelah
barat Yogyakarta

Rekonstruksi

-p [atep],
-t fiemtlt],
-k [warakl
-j [tugka]
-a? [caca?]
-uw- fiuwrh]
-e [mate]
bersilabe dua

[kator]
o-a [omahl

-b larob],{ flemodl,
g [warag]
-k [tujkak]
- k [cecak]
cw- fiewrh]
-a [mata]
bersilabe tiga

Ibekatr:l]
u-a [umah]

'-b,
'd,,{
,-k

'-k,-b
-d

bersilabe tiga

*u-a

l4/ening Sahayu

Vokal Pasangan Minimal
(1) lil >< lul

(2) lul >< lel

(3) lol >< lel:

(4) tel >< lai

(5) lal >< lil

(6) lel >< lel

(7) lel >< lal

/tiru/'meniru' >< /turu/
'tidur'
ludanl 'hujan' >< /
edan/'gila'
/karo/ 'dengan' >< I
karel'nama sayur'
/rah/'tahu' >< lrahl
'ambil'
/maleh/'berubah' ><
/mileh/ 'memilih'
/kere/'gelandangan' ><
lkarel 'tirai bambu/
lbebe?l 'bebek' ><
lbcbc?l'param'

aksen jika variasi tersebut meliputi aspek
fonetis dan fonologis, apabila variasi tersebut
meliputi aspek fonologis, morfologis, fonetis,
dan leksikatdikatakan sebagai Oiitef . Dialek
adalah perbedaan bentuk dari bahasa yang
sama.

Selanjutnya, dikatakan petyt (1980:21_
22), variasi fonetis adalah variasi bunyi,
sedangkan variasi fonologis merupakin
variasi sistem fonologis, seperti perbedaan
jumlah fonem, perbedaan wujud fonem, dan
sebagainya.

2. Pembahasan

2.1 Pemerian Sistem Fonologi
di Daerah penelitian
Secara universal dapat dikatakan bahwa

setiap bahasa memiliki fonem vokal dan
fonem konsonan. Suatu bunyi dapat ditentu_
kan sebagai suatu fonem jika bunyi-bunyi itu
memiliki pasangan minimal. Untuk menen-
tukan fonem vokal dan fonem konsonan di
daerah penelitian, digunakan pasangan mini_
mal seperti terlihat sribagai berikut-

2.1.1 Pemerian Fonem Vokat
Fonem-fonem vokal yang terdapat di

daerah penelitian diketahui dari pasangan
minimal sebagai berikut.
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Selain ciri-ciri di atas, dikemukakan juga
adanya variasi fonetis atau fonologis yaig
berbeda antara diatek yogyakarta din dlateidi sebelah barat yogyakarta karena diatekdi sebelah barat yogyakarta tidak
mempunyai vokal lol dan let.

Teori-teori yang dijadikan landasan
penelitian ini adatah teori Meiilet (1970: 69_
70), Chambers dan Trudgiil (1990:5), dan
Petyt (1980: 1-17) mengenai variasi bahasa,
baik variasi leksikal, gramatikal, morfologis,
maupun fonologis.

Ciri utama dialek adalah perbedaan
dalam kesatuan dan kesatuan dalam
perbedaan. Selain itu, diatek memilikiciri tain,
yaitu adanya kemiripan bentuk ujaran antara
satu daerah dan daerah lainnya (Chambers
dan Trudgiil, 1980:5). Diatek mengacu pada
variasi yang bersifat gramatikal, telsilat, Oan
fonologis.

Adapun perbedaan antara dialek danaksen (accenf) ditentukan oleh Oanyatnya
perbedaan yang muncul. Variasi Oitltalin
ji8

Pasangan minimal di atas dapat dipakai
untuk mengidentifikasi adanya fonem vokal

*ct
Setain kefl

ditemukan ingi
masing-mastgf
/u/ karena [d{l
mal yang dag
identifikasi brryi
fonem. Untukl
fonem vokat ya4f
alofon dari funet
alofon dari fonC
- Setanju@fl
tonem yangmefl
yang menyertd{
tersebut. d
a. Fonem fd

dan $.
ketentuan

(2)

(1) Fonem
jika
p"d" k{
Fonemf;
jika ter{
tertrrtnF
Jenis gil

r"iiti
teII f;
tam{
tartfr
tilt{
IostlilItidf
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til, let, tal, let, lcl, lol, dan /u/ karena tiru b'
berbeda makna dengan furu, udan berbeda
makna dengan edan, karc berbeda makna
dengan kare, rohberbeda makna dengan rah,
mateh berbeda makna dengan mileh, kere
berbeda makna dengan kare, dan bebek
berbeda makna dengan bobok.

Fonem-fonem vokal di atas, kecuali
fonem vokal / /, dapat berdistribusi pada
posisi awal, tengah, dan akhir, sedangkan
ionetn vokal / / tidak bisa berdistribusi pada
posisi akhir.

Fonem /u/ memiliki dua alofon, yaitu [u]
dan [o]. Artinya fonem /u/ direalisasikan
sebagai [u] dan [t-r], dengan ketentuan
atau syarat sebagai berikut.
(1) Fonem /u/ direalisasikan sebagai

[u]jika pada silabe terbuka, seperti
pada kata [ba-u]'air'.

(2) Fonem /u/ direalisasikan sebagai
[ol jika terdaPat Pada silabe
iertuiuP, sePerti Pada kata [mu-o?]
'monyet'.

Selain kedelapan fonem vokal tersebut,
ditemukan juga bunyi /l/ dan /o/, yang
masing-masing merupakan alofon dari /i/ dan
/u/ karena tidak ditemukan pasangan mini-
mal yang daPat dipakai untuk meng-
identifikaai bunyi-bunyi tersebut sebagai
fonem. Untuk fonem /c/, selain sebagai
fonem vokal yang berdiri sendiri, juga sebagai
alofon dari fonem vokal /o/ alau lal dan I I
alofon darifonem vokal /e/.

Selanjutnya, akan dikemukakan fonem-
fonem yang memilikialofon dan syarat-syarat
yang menyertai realisasi dari alofon-alofon
tersebut.

a. Fonem /i/ memiliki dua alofon yaitu [i]
dan []. ArtinYa' fonem vokal /i/
direalisasikan sebagai [i] dan [ll dengan
ketentuan atau syarat sebagai berikut'
(1) Fonem /i/ direalisasikan sebagai [i[

jika Pada silabe terbuka, sePerti
Pada kata [mari] 'anak bebek''

(2) Fonem /il direalisasikan sebagai [l]
jika terdaPat Pada silabe ultima
tertutuP, sePerti Pada kata [buri?]
'jenis PenYakit kulit'.

Fhtmniora Volume XV, No. 3f2003

c. Fonem /e/ memiliki dua alofon, yaitu [e]
dan [e]. Artinya fonem /e/ direalisasikan
sebagai [e] dan [e], dengan ketentuan
atau sYarat sebagai berikut'
(1)

(2)

Fonem /e/ direalisasikan sebagai
[el jika pada silabe ultima terbuka
atau silabe Penultima Yang
mengandung fonem vokal [l] atau
[c], seperti pada kata [eli9] 'ingat"

[cebcg] 'anak katak' dan [aPe]
'akan'.
Fonem /e/ direalisasikan sebagai
lel jika terdaPat Pada silabe
tertutup, sePerti Pada kata [kele?l
'feiiaf' atau pada silabe ultima yang
mengandung fonem vokal [e]' [o]
atau [c], seperti pada kata [kentc[l
'betis' dan [bento] 'gila'.

Fonem /o/ memiliki dua alofon, yaitu [o]
dan [c]. Artinya, fonem /o/ direalisasikan
dengan [o] dan [c] dengan ketentuan
sebagai berikut.
(1) Fonem /o/ direalisasikan dengar

[o], iika terdapat pada silabeterh{ca

,l

I

x
s

!

339

[semi]'bersemi'
[ape'] 'akan'
[ora] 'tidak'

[barna] 'biarkan'
[bento] 'gila'
[turu] 'tidu/

[ci<;t] 'semPit'
[cebcN] 'anak katak'
[kalo]'saringan kelaPa'
[keri] 'geli'
[kcpca]'tidak ada isinYa'
[coro] 'kecoa'
[turi]'nama Pohon'

[isin] 'malu'
[eli]'ingat'
[amch] 'rusak'
[emban] 'selendang'
[cmber]'luas'
[oga?] 'tidak'
lulcl 'ula/

til
lel
lal
lel
lcl
lol
lul



Ilening Sahayu

seperti pada kata [kalo] 'saringan
kelapa' atau [kilo]'kilo'.

(2) Fonem /o/ direalisasikan dengan [c]jika terdapat pada silabe uttima
tertutup, atau silabe penultima yang
diikuti dengan silabe uttima yang
mengandung vokat [c] atau [u],

seperti pada kata [gcwc] 'bawa',
[wclu] 'delapan'.

2.1.2 Pemerian Fonem Konsonan
Penentuan bunyi sebagai fonem

konsonan di daerah penelitian menggunakan
pasangan minimal sebagai berikut.

li

$

*
{

il

I
il
fl
iI
*
I

i
{
fl
ilI
I

Dari pasangan-pasangan minimal di atas
dapat diidentifikasi adanya fonem konsonan
tpt, lbt, tgl, lll, tdt, tU, tdt, tct, tkt, tht, tnt,
tpl, hl trt, lyl, ty, tU, tmt, tsl, t?t karena
tiap-tiap pasangan minimal menunjukkan
makna yang berbeda-beda.

Selain fonem-fonem di atas, di daerah
penelitian juga ditemukan fonem-fonem /f/,

lvl, lzl, /r/, misalnya dalam kata-kata [kafan]
'kain kafan', [vetaran]'veteran', [zakat]'zakat',
dan Iaxerat] 'akhirat'. Keempat fonem
tersebut merupakan fonem pinjaman dari
bahasa lain.

Distribusi fonem-fonem di atas akan
dikemukakan berikut ini sehingga dimensi
temporalitas dalam linguistik dapat dipenuhi.

d
fl

2.2 Jenis

Berikut
fonologis
Variasi
fonem vokaf

2.2.1 Varirel
(1) Vadasi

a-

Humankxa

Konsonan Pasangan Minimal
(1) lpl>< lml lapeml Jenis makanan' >< /amem/'sepi atau diam'
(2) lbl>< lpl lcbcl'aba' >< /cpc/'apa'
(3) ftt >< fil /tuku/'beli' >< /luku/'peralatan bersawah'
(4) ldl>< lgl ldaga4l'berdagang' >< /gagan/'tangkai'
(5) N >< At /ba!i/'untung' >< lbalil'pulang'
(6) tdt >< tbt lsadp? l'tendang' >< /sabo?/'ikat pinggang'
(7) lcl>< tll /carr?/'sekretaris desa' >< ljan?l 'kain panjang'
(8) tw >< At /kuru/'kurus' >< /luru/'cari'
(9) tht>< t?t /embch/'tidak tahu' >< /embc?/'ibu'
(1O) lnl>< Al lene?l 'ada' >< /ele?/'jelek'
(11) lfl >< lml /pilrh/'pinjam' >< /mihh/'memilih'
(12) lql>< bl l4awa4l'berhitung' >< /Jrawa4/'memandang'
('13) lrl>< lll /remas/'remas' >< /lemas/'lemas'
(14) lwl>< lsl /wisc/'bisa' >< /sisc/'sisa'
(15\ lvl>< lwl layul'ayu' >< /awu/'abu'

Posisi Awal Posisi Tengah PosisiAkhir
tpl [paton]Jenis bambu' [apam] 'jenis makanan' [alap]'ambil'
tbt [barnc] 'biarkan' [ambch] 'tidak tahu' [antcp] 'sendawa'
tu [te4]'kendaraan perang' [antcp] 'sendawa' [madrt]'pelit'
tdt [dulor] 'saudara' [idu] 'ludah'
w [tukr?] 'pemukul' [gete?]'galah'
tdt [darjar]'tahu' [sado?] 'tendang'
lcl [ceret] 'teko' [pancen] 'memang'
4t [ano4]'nama' [wijr?] 'membasuh'

Humaniora Volume XV. No 3/2003
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2.2 Jenis Variasi Fonologis di Daerah
Penelitian

Berikut akan diketengahkan variasi
fonologis yang terjadi di daerah penetitian.
Variasifonologis ini hanya terjadi pada variasi
fonem vokal.

2.2.1 Variasi Fonem Vokal
(1) Variasiyang terjadi didaerah perkotaan

a. Variasi [i] dan [t]
Variasi [i] dan [t] yang terjadi di
daerah perkotaan dapat ditunjuk-
kan melalui data-data berikut.- untuk makna 'putih'

[putih] cenderung dipakai oteh
anak-anak muda yang berpen-
didikan tinggi
[puhh] cenderung dipakai oleh
orang-orang yang pendidikan_
nya tergolong kurang tinggi dan
orang-orang tua, baik yang ber-
pendidikan tinggi maupun
berpendidikan rendah- untuk makna'pedih'
[parih] cenderung dipakai oteh
anak-anak yang berpendidikan
tinggi

ftrrlaniora Volume XV, No. 3D.003

[panh] cenderung dipakai oteh
orang-orang yang pendidikan-
nya tergolong kurang tinggidan
orang-orang tua, baik yang ber-
pendidikan tinggi maupun
berpendidikan rendah.- untuk makna'sedih'
[sadrh] cenderung dipakai oteh
anak-anak muda yang berpen-
didikan tinggi
[sadrh] cenderung dipakai oteh
orang-orang yang pendidikan-
nya tergolong kurang tinggidan
orang-orang tua, baik yang ber-
pendidikan tinggi maupun ber-
pendidikan rendah

a-'
Dari'kata-kata di atas, terlihat batrura

anak-anak muda yang berpendidikan
tinggi di'daerah perkotaan cenderurg
menggunakan [i], sedangkan orang-
orang yang berpendidikan kurang tirqi
dan orang-orang tua dengan pendidikan
tinggi maupun rendah cenderung
menggunakan fi1. Walaupun demikia,
untuk konteks yang lain, orang-orang
yang berpendidikan kurang tinggi dan
orang tua dengan pendidikan tinggi
maupun rendah juga memakai [t, y*u
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untuk menyatakan makna kesangatan.
Adapun anak-anak muda yang
berpendidikan tinggi untuk menyatakan
kesangatan cenderung menambahkan
kala baget'sangat' pada hal yang
disangatkan. Contoh berikut menun-
jukkan hal yang dimaksud.
- untuk makna'sangat putih'

[putih] cenderung dipakai oleh
orang-orang tua yang berpendidik-
an tinggi maupun rendah dan orang-
orang yang berpendidikan rendah

[putih baget] cenderung dipakai
oleh anak-anak muda yang pen-
didikannya tergolong tinggi

- untuk makna'sangat pedih'
[perih] cenderung dipakai oleh
orang-orang tua yang berpen-
didikan tinggi maupun rendah dan
orang-orang yang b.erpendidikan
rendah

[perih bajat] cenderung dipakai
oleh anak-anak muda yang pen-
didikannya tergolong tinggi

- untuk makna 'sangat sedih'
[sadih] cenderung dipakai oleh
orang-orang tua yang berpen-
didikan tinggi maupun rendah dan
orang-orang yang berpendidikan
rendah

[sedih balat] cenderung dipakai
oleh anak-anak muda yang pen-
didikannya tergolong tinggi

Hal yang mungkin menyebabkan
timbulnya variasi [i] dan fll di atas adalah
frekuensi pemakaian bahasa lndonesia.
Orang-orang yang berpendidikan tinggi
dan anak-anak muda yang mempunyai
frekuensi lebih tinggi dalam pemakaian
bahasa lndonesia akan cenderung
mengucapkan [putih] untuk makna
'putih'karena untuk makna yang sama
dalam bahasa lndonesia juga diucapkan
lputih]. Sebaliknya, orang-orang yang
berpendidikan kurang tinggi dan orang-
orang tua yang frekuensi penggunaan
bahasa lndonesianya tidak tinggi, akan
memakai lputlh]. Dalam hal ini, dapat

dikatakan bahwa bahasa lndonesia
tidak mempengaruhi pemakaian bahasa
Jawa orang-orang tersebut.

(2\ Variasi yang terjadi antara daerah per-
kotaan dan daerah pedesaan
a. Variasi [c] dan [o]

Kata-kata di bawah ini menunjuk-
kan adanya variasi antara [c] dan
toI- Untuk makna 'pekerja'

[buruh] diPakai Pada TP: 1, 2
[burch] dipakai pada TP: 3, 4
Untuk makna'sepuluh'
[sapulUh] dipakai Pada TP: 1,
2
[sepulch] diPakai Pada TP: 3,
4

- Untuk makna'berkata buruk'
[misOh] dipakai pada TP: 1, 2
[misch] dipakai pada TP: 3, 4

- Untuk makna'butuh'
lbutUhl dipakai pada fP'. 1, 2
lbutchl dipakai pada TP: 3, 4

Dari kata-kata di atas terlihat
bahwa TP: 1, 2 menggunakan [U]
sedangkan TP: 3, 4 menggunakan [c].
Variasi antara [c] dan [U] terjadi jika
bunyi vokal [c] dan [O] berada Pada
silabe ultima dan pada silabe penultima
mengandung bunyi vokal [u] dan [I].
Kaidah tersebut dapat dituliskan
sebagai berikut: U-c/C(u,)-C(u.)C#.
Kaidah tersebut dibaca variasi antara
fonem vokal [c] dan [O] terjadijika bunyi
vokal [c] dan [U] berada pada silabe
ultima dan pada silabe penultima
mengandung bunyi vokal [u] dan [4.

b. Variasi [r] dan [e]
Kata-kata di bawah ini menunjuk-
kan adanya variasi antara [r] dan
le I.
- Untuk makna'lebih'

fluwrh] dipakai pada TP'. 1, 2
fiuweh] dipakai pada TP: 3, 4

- Untuk makna'pulih'
[puhh] dipakai pada TP: 1, 2
[puleh] dipakai pada TP: 3, 4

vokd llil
tirm

Kaidah

Kaktilr
dan S
berade
pada
bunyr

Dari
bagian
beberapa
1. Bahasa

fonem

dan lel-
lcl, @r
pakan
Selain
fonem

awal,
lclllanya
awal
Adapur
pada
tgt,ldt.
lNl, lrl,
Selain

lfl, lvl,
fonem
Variasi
hanya
melipr.rli:
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- Untuk makna'sedih'
[sedrh] dipakai pada Tp: 1, 2
[sedeh] dipakai pada Tp: 3, 4

Dari kata-kata di atas terlihat
bahwa TP: 1, 2 menggunakan /r/,
sedangkan TP: 3,4 menggunakan /e/.
Variasi antara ht dan /e/ terjadijika bunyi
vokal /r/ dan lel berada pada silabe ul-
tima tertutup dan pada silabe penultima
mengandung bunyi vokal /u/ dan lal.
Kaidah tersebut dapat ditutiskan
sebagai berikut: r-e /C(u")-C(,")C#.
Kaidah tersebut dibaca variasi antara [r]
dan [e] terjadijika bunyi vokal [r] dan [e]
berada pada silabe ultima tertutup dan
pada silabe penultima mengandung
bunyi vokal [u] dan [a].

3. Penutup

Dari deskripsiyang telah ditakukan pada
bagian sebelumnya, dapat dikemukakan
beberapa simpulan sebagai berikut.
1. Bahasa yang dipakai di daerah

penelitian memiliki fonem vokal dan
fonem konsonan. Fonem vokal di daerah
penelitian adalah tit, tut, tot, tct, tat, tct,
dan /e/. Selain itu, terdapat iuga trl, lOl,
lcl, dan lel yang masing-masing meru-
pakan alofon dari lil, lut, lol, dan tet.
Selain fonem vokal /c/ dan lal, fonem-
fonem vokal di daerah penelitian dapat
berdistribusi pada semua posisi, yaitu
awal, teng-ah, dan akhir. Fonem vokal
lclhanya dapat berdistribusi pada posisi
awal dan tengah.
Adapun fonem konsonan yang terdapat
pada daerah penelitian adalah tpl, tbl,
tgt, ldl, lV, tdl, ftt, tct, tkt, tht, tnt, t-t,
lNl, lrt, tw, tyt, tjt, tmt, tst, dan t?t.
Selain fonem-fonem konsonan tersebut,
ditemukan juga fonem-fonem konsonan
Itl, lvl, lzl, dan lxl yang merupakan
fonem pinjaman dari bahasa lain.

2- Variasi fonologis di daerah penelitian
hanya terjadi pada fonem vokal, yang
meliputi:
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Variasi yang terjadi di daerah
perkotaan
Pemakaian [i] dan [r] merupatran
variasi yang terjadi di daerah
perkotaan. [i] cenderung dipakai
oleh orang-orang yang berpendidk-
an tinggi dan anak-anak muda,
sebaliknya [r] dipakai oleh orangr
orang yang pendidikannya tidak
tinggi dan orang-orang tua.
Variasi yang terjadi di daerah
pedesaan dan perkotaan
- Variasi [c] dan [O], dengan

kaidah sebagai berikut: variasi
antara [c] dan [o] terjadi, jika
bunyi vokal lcl dan /O/ berada
pada silabe ultima tertutup dan
pada silabe penultima me-
ngandung bunyi vokal /u/ danlil. Secara formal kaidah
tersebut dituliskan sebagai
berikut: U-c/C(u,)-C(u")C#.

- Variasi lll dan /E/, dengan
kaidah sebagai berikut: variasi
antara [] dan [E] terjadi, jika
bunyi vokal lll dan tEt berada
pada silabe ultima tertutup, dan
pada silabe penultima mengan-
dung bunyi vokal /u/ dan l"t.
Secara formal kaidah tersebut
dituliskan sebagai berikut: r-e
/c(u")-c(,,)c#.

3. Pada daerah pinggiran bagian utara
Kabupaten Grobogan mempunyai
kekhasan dalam pemakaian bahasa
Jawa. Hal ini tampak pada pemakaian
bahasa Jawa oleh masyarakat di daerah
ini, yang cenderung menggunakan
fonem vokatTc/ dan leldaripada trJl dan
trl yang cenderung dipakai masyarakat
di pusat kota. Pada daerah pusat kota
terlihat banyaknya fenomena kebahasa-
an yang menunjukkan kemiripan
dengan bahasa Jawa standar.
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sia, psik
perhatian dai
tentang
konkret
buku
Bahasa
widjojo ini
rangsangan
lain untuk
psikolinguistik

Buku ini
hal yang
elementer
dibahas dalarn
produksi
neurologis
berbahasa,
Dardjowidjolo.
dibahas
sebelas bab.
bab
pengertian
Dardjowidjojo,
yang
yang dilalui
berbahasa

talyang dilatui

Doctorardrs.
Budaya.
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