
1

PERUBAHAN LEKSIKAL PARSIAL DALAM BAHASA SUNDA BOGOR:

TINJAUAN DATA LINGUAL DALAM PERSPEKTIF GEOGRAFIS1)

Oleh Wa\hya2(

Abstrak

Bahasa alamiah manusia sebagai sistem simbol bunyi arbitrer dan konvensional
yang berfungsi sebagai alat komunikasi penuturnya bersifat dinamis dan kreaif.
Kedinamisan ini tampak dari terjadinya perubahan sistem bahasa, terutama pada tataran
leksikon atau kosakata, dalam memenuhi keperluan fungsi sosiokultural bahasa bagi
penuturnya. Kekreatifan dapat diamati pada munculnya variasi akibat perubahan yang
dikendalikan oleh sistem bahasa. Perubahan ini di antaranya dapat diamati pada kata
yang mengalami perubahan leksikal parsial. Peristiwa lingual ini teramati pada data
variasi geografis bahasa Sunda Bogor. Perubahan leksikal parsial tersebut menunjukkan
perwujudan penghilangan, penambahan, dan penggantian
bunyi atau suku kata. Penggantian mendominasi dua perwujudanan lainnya.

Kata kunci: bahasa alamiah, leksikon, variasi geografis, perubahan leksikal parsial

1. Pendahuluan

Bahasa alamiah manusia sebagai sistem simbol bunyi arbitrer dan konvensional

yang berfungsi sebagai alat komunikasi penuturnya terus berkembang sejalan dengan

perkembangan kehidupan manusia. Leksikon pun terus tunbuh. Kata dan istilah baru

tercipta sejalan dengan munculnya gagasan baru dalam kehidupan manusia, yang di

antaranya tampil sebagai neologisme. Bahasa sebagai sarana komunikasi verbal dalam

ruang kehidupan manusia terus tumbuh seirama dengan terus berputarnya jarum jam. Jika

diamati secara diakronis, kekayaan leksikon menyimpan jejaknya pada lapisan-lapisan

leksikon dalam rentang wilayah geografis. Fenomena ini menjadi objek menarik kajian

variasi bahasa, khususnya geolinguistik atau geografi dialek.

Mengkaji bahasa dari persfektif geografis adalah mengkaji bahasa berdasarkan

variasi geografis. Variasi geografis terjadi akibat perubahan bahasa di beberapa tempat.

Dalam makalah ini akan dicoba dibahas bagaimana salah satu unsur bahasa, yakni

leksikon, yang mengalami perubahan parsial atau fonetis di beberapa titik pengamatan.

Data diperoleh dari hasil pengamatan penulis terhadap variasi geografis bahasa Sunda di
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makalah ini akan dicoba dibahas bagaimana salah satu unsur bahasa, yakni leksikon, yang

mengalami perubahan parsial atau fonetis di beberapa titik pengamatan. Data diperoleh

dari hasil pengamatan penulis terhadap variasi geografis bahasa Sunda di Bogor pada

tahun 2005. Tulisan ini merupakan bagian dari bahasan disertasi penulis dengan

penyesuaian seperlunya untuk bahan makalah seminar. Tulisan ini akan menjawab

pertanyaan berikut: (1) Kata apa saja yang mengalami perubahan leksikal parsial atau

fonetis dan bagaimana perwujudan perubahan tersebut? (2) Bagaimana kecenderungan

perubahan leksikal parsial tersebut? Permasalahan akan dijawab dengan pendekatan

geolinguistik. Data yang dipaparkan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik

wawancara menggunakan daftar tanya. Diharapkan model penelitian ini dapat dijadikan

alternatif , khususnya bagi mahasiswa linguistik, mengingat masih melipahnya data di

lapangan di bumi Nusantara ini.

2. Variasi dan Perubahan Bahasa

Variasi bahasa adalah variasi unsur bahasa, baik yang terjadi pada lingkungan

geografis maupun lingkungan sosial, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal

bahasa, seiring dengan perjalanan waktu. Terkait dengan hubungan variasi dan perubahan,

dapat dikatakan bahwa perubahan menyebabkan variasi dalam bahasa atau variasi terjadi

karena adanya perubahan dalam bahasa (Wahya dan Lina, 2011: 93, bandingkan dengan

Francis, 1983: 15). Perubahan dalam bahasa terjadi secara bertahap sehingga ini dapat

digunakan untuk menelusuri adanya fenomena difusi leksikal dan difusi geografis unsur

bahasa (Wahya, 2005: 249). Dengan asumsi inilah keberadaan variasi diakui dan dapat

diamati sehingga dapat dikaidahkan oleh peneliti bahasa.

Perubahan bahasa secara diakronis menyebabkan variasi bahasa pada lingkungan

geografis, yang disebut variasi geografis atau dialek geografis dan variasi sosial atau

dialek sosial. Di samping itu, perubahan itu pun menimbulkan variasi temporal atau dialek

temporal. Sebagai contoh, bahasa Sunda memiliki variasi geografis Sunda Banten, Sunda

Priangan, Sunda Cirebon, dan Sunda di perbatsan ketiga daerah tadi (lihat pula Nothofer,

1977: 59). Bahasa Melayu di Jawa Barat memiliki variasi geografis Melayu Bekasi,

Melayu Bogor, dan Melayu Karawang. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan di

Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri dan Desa Jatisari, Kecamatan Cileunyi

Kabupaten Bogor muncul kelompok-kelompok penutur Melayu, yang memiliki perbedaan

dengan kelompok penutur Melayu di Bekasi (Wahya, 2005)..
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Variasi-variasi geografis tersebut sering ditandai oleh perbedaan leksikal.

Perbedaan leksikal terjadi akibat perubahan leksikal. Perubahan leksikal dapat bersifat

penuh jika kata baru (kata baru merupakan varian inovatif) sangat berbeda dengan kata

yang diasumsikan dikenal sebelumnya. Perubahan leksikal dapat bersifat parsial jika kata

baru memperlihatkan kemiripan struktur (fonotaktik) dengan kata yang diasumsikan

dikenal sebelumnya. Kata yang memperlihatkan perubahan leksikal parsial ditandai

dengan adanya penghilangan, penambahan, atau penggantian bunyi dari kata asalnya. Sifat

perubahan leksikal yang kedua ini dapat menunjukkan fakta perubahan bahasa yang

bertahap dan sistematis. Perubahan leksikal parsial ini penulis sebut juga dengan istilah

perubahan fonetis, Dalam makalah ini hanya akan digunakan istilah perubahan leksikal

parsial.

3. Perubahan Leksikal Parsial dalam Bahasa Sunda Bogor

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perubahan bahasa dapat diamati pada

variasi leksikal. Berikut ini akan disajikan kata yang mengalami perubahan leksikal parsial

yang terjadi dalam bahasa Sunda di daerah Bogor.

Tabel Variasi yang Menunjukkan Perubahan Leksikal Parsial
Bahasa Sunda Bogor

No. Glos Kata Asal Varian Inovatif

1 kukusan hasöpan ‘asöpan

2 kipas hihid hi’id

3 pedupaan parupuyan purukuyan

4 nanas ganas danas

5 kentang kumәli’ kumbәli’

6 laron siraru’ silaru’

7 rengginang raŋinaŋ raginaŋ 

8 serabi surabi’ sarabi’

9 penakut boraŋan böraŋan 

10 asam hasöm ‘asöm

11 gerimis girimis garimis

12 pelangi katumbiri’ tumbiri’

13 jari tengah jajaŋkuŋ jaŋkuŋ 
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14 alis halis ‘alis

15 bertepuk tangan kәprok tәprok 

16 saputangan carεcεt cεrεcεt 

17 seribu sarεbu’ saribu’

18 berapa sabaraha’ baraha’

Dari data di atas terdapat delapan belas kata yang menunjukkan perubahan leksikal parsial,

yaitu ‘asöpan, hi’id, purukuyan, danas, kumbәli’, silaru’, raginaŋ, sarabi’, böraŋan,

‘asöm, garimis, tumbiri’, jaŋkuŋ, ‘alis, tәprok, cεrεcεt, saribu’, dan baraha’, yang sebagian

besar berupa nomina.

Jika diklasifikasi berdasarkan perwujudannya, yakni peristiwa perubahannya,

perubahan leksikal parsial ini terbagi atas tiga perwujudan: penghilangan, penambahan,

dan penggantian.

a. Penghilangan

Penghilangan berwujud penghilangan konsonan h dan suku kata pertama.

(1) Penghilangan konsosoan h

Penghilangan konsonan h terjadi pada awal suku kata pertama kata ‘asöpan, ‘asöm,

dan ‘alis; pada awal suku kata kedua, yaitu pada kata hi’id.

hasöpan  →  ‘asöpan 

hasöm     →  ‘asöm        h → ø/-X1, -X2 (Bunyi h hilang pada awal suku kata

halis        →  ‘alis             pertama dan awal suku kata kedua.)

 hihid       →   hi’id 

(2) Penghilangan suku kata pertama

Penghilangan suku kata pertama berwujud penghilangan suku kata pertana sa pada

kata baraha’, suku kata ja pada kata jaŋkuŋ, dan suku kata ka pada tumbiri’.

         jajaŋkuŋ   →   jaŋkuŋ

sabaraha’  →  baraha’       ja, sa, ka → ø/XX1 (Suku kata ja, sa, ja hilang pada

katumbiri’ →   tumbiri’                                suku pertama,)

b. Penambahan

Penambahan berwujud penambahan konsonan b di tengah suku kata kedua pada

kata kumәli’ sehinga membentuk b membentuk suku kata kedua pada kumbәli’.
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       kumәli’ →  kumbәli’                m → mb/X-ә2 (Bunyi m menjadi mb di tengah suku

kata kedua)

c. Penggantian

Penggantian berwujud penggantian konsonan dan penggantian vokal.

(1) Penggantian konsonan

Penggantian konsonan terjadi pada konsonan d, l, t, dan g. Penggantian dengan

konsonan d dan t terjadi pada awal suku kata pertama masing-masing pada kata danas

dan tәprok . Penggantian dengan konsonan l dan g terjadi pada awal suku kata kedua

masing-masingh pada kata silaru dan raginaŋ.

ganas →  danas  g → d, k → t/-X1 (Bunyi g menjdi d, k menjadi t pada awal

keprok →  tәprok                                         suku kata pertama.)

 siraru’   →  silaru’        r → s, ŋ → g/-X2 (Bunyi r menjdai l, ŋ menjdi g pada awal

      raŋinaŋ → raginaŋ                                     suku kata jedua.)

(2) Penggantian vokal

Penggantian vokal terjadi pada vokal a, ö, ε, dan i. Penggantian dengan vokal a

terjadi pada akhir suku kata pertama kata sarabi dan garimis, Penggantian dengan

vokal ö terjadi pada akhir suku kata pertama kata böraŋan. Penggantian dengan vokal

ε terjadi pada akhir suku kata pertama kata cεrεcεt, Penggantian dengan vokal i terjadi

pada akhir suku kata kedua kata saribu

surabi’ → sarabi’  

girimis → garimis   u → a, i → a, o → ö, a → ε/X-1 (Bunyi u menjadi a, bunyi

i

boraŋan → böraŋan                                                          menjadi a, bunyi o

menjadi ö,

carεcεt → cεrεcεt bunyi a menjadi ε pada

akhir suku kata pertama.)

sarεbu’→ saribu’ ε → i/X-2 (Bunyi ε menjadi i pada akhir suku kata kedua.)

(3) Penggantian vokal dan konsoan sekaligus
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Penggantian vokal dan konsonan sekaligus terjadi pada a dan k, yang masing-masing

pada akhir suku kata pertama dan awal suku kata ketiga kata purukuyan.

parupuyan →  purukuyan   a → u/X-2; p → k/-X3 (Bunyi a menjadi u pada awal

suku pertama dan bunyi p

menjadi k pada awal suku kata

ketiga.)

4. Simpulan

Varisi fonetis merupakan variasi leksikal yang terjadi akibat perubahan leksikal

yang bersifat parsial. Perubahan ini dapat diamati pada perubahan fonetis. Perwujudan

perubahan fonetis ini berupa penghilangan, penggantian, dan penambahan bunyi atau suku

kata. Dalam penelitian ini, penghilangan mendominasi peristiwa perubahan fonetis,

Peristiwa perubahan fonetis pada variasi geografis bahasa Sunda Bogor ini dapat pula

diamati pula pada variasi bahasa lain karena perubahan bahasa bersifat universal,

sedangkan variasi yang muncul bersifat unik sesuai dengan karakter setiap bahasa.
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