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SARI 

 

Falah, Aimah Nurul. 2016. Reduplikasi Verba Bahasa Indonesa dan Bahasa 

Jawa. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Wagiran, M.Hum., 

Pembimbing II: Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd.  

Kata Kunci: morfologi, analisis kontrastif, reduplikasi verba  

 Analisis kontrastif merupakan ilmu bahasa yang digunakan untuk 

membandingkan dua bahasa atau lebih secara sinkronis. BI dan BJ mempunyai 

perbedaan ciri dan struktur morfologis menurut kaidah masng-masing. Untuk 

mengetahui bentuk-bentuk reduplikasi verba kedua bahasa tersebut dapat 

dibuktikan dengan cara membandingkan kedua bahasa tersebut. Dalam penelitian 

ini peneliti membatasi permasalahan membandingkan BI dan BJ berdasarkan 

bentuk-bentuk reduplikasi verba. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah bentuk reduplikasi verba BI, bentuk reduplikasi verba BJ, 

dan perbandingan bentuk reduplikasi verba BI dan BJ. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu, mendeskripsikan masing-masing bentuk reduplikasi verba BI dan BJ serta 

mendeskripsikan perbandingan bentuk reduplikasi verba BI dan BJ. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 

teoretis dan metodologis. Secara teoretis penelitian ini menggunakan sinkronis 

konrastif, sedangkan secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan 

dekriptif komparatif. Langkah-langkah penelitian ini didasarkan pada tiga tahap, 

yaitu (1) tahap penyediaan data, (2) tahap analisis data, dan (3) tahap penyajian 

analisis data. 

 Hasil penelitian ini adalah mengenai bentuk reduplikasi verba BI, bentuk 

reduplikasi verba BJ, dan perbandingan bentuk reduplikasi verba BI dan BJ. Bentuk 

reduplikasi verba BI dibagi menjadi 4, yaitu (1) pengulangan seluruh, (2) 

pengulangan sebagian, (3) pengulangan berafiks, dan (4) pengulangan dengan 

perubahan fonem. Sedangkan reduplikasi verba BJ dibagi menjadi 3, yaitu (1) 

pengulangan penuh, (2) pengulangan parsial, dan (3) pengulangan semu. 

Persamaan bentuk reduplikasi verba BI dan BJ yaitu (1) pengulangan seluruh, baik 

dalam BI dan BJ masing-masing memiliki pola D + D, (2) pengulangan verba 

berafiks, pada pengulangan verba berafiks baik dalam BI dan BJ sama-sama 

memiliki pola D + (D + sufiks (-an)) dan pola (prefiks di- + D) + D, (3) pengulangan 

dengan perubahan fonem, dan (4) pengulangan verba ulang semu. Perbedaan 

reduplikasi verba antara BI dan BJ terdapat pada (1) pengulangan sebagian. Dalam 

BI pola (prefiks me- + D) + D berpadanan dengan pola (prefiks N(ng-) + D)  + D 

dan pola (prefiks N(ny-) + D) + D dalam BJ. Dalam BI pola (prefiks ber- + D) + D 

berpadanan dengan pola (prefiks N(ng-) + D)  + D dan pola D + D dalam BJ. Dalam 

BI pola (prefiks ter- + D) + D berpadanan dengan pola (prefiks N(ng-) + D) + D 

dalam BJ., dan pada (2) pengulangan berafiks. Dalam BI pola D + (prefiks me- + 

D) berpadanan pola D + (D + sufiks (-an)). Dalam BI pola (prefiks ber- + D) + D 
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berpadanan dengan pola D + (D + sufiks (-an)) dan pengulangan konsonan awal + 

sufiks –an dalam BJ. Dalam BI pola konfiks ber-an + (D + D) berpadanan dengan 

pola D + (D + sufiks (-an)). Dalam BI pola (kombinasi di-kan + D) + D berpadanan 

dengan pola (konfiks di-(-a)ke + D) + D dalam BJ. Dalam BI pola (prefiks me- + 

D) + D berpadanan dengan pola (prefiks N(ng-) + D)  + D dan pola (prefiks ma(-) 

+ D)  + D dalam BJ. Dalam BI pola (kombinasi (me-kan) + D) + D berpadanan 

dengan pola (konfiks (N-ake) + D) + D dalam BJ. Dalam BI pola (kombinasi (me-

i) + D) + D berpadanan dengan pola (konfiks (N-i) + D) + D dan pola D + (D + 

sufiks -i) dalam BJ. Dalam BI pola (prefiks ter- + D) + D berpadanan dengan pola 

D + (D + sufiks -a) dalam BJ.  

 Saran yang dapat direkomendasikan yaitu penelitian reduplikasi verba BI 

dan BJ ini dapat dikembangkan dengan memperbanyak rumusan masalah yang ada. 

Bentuk-bentuk reduplikasi verba BI dapat diteliti kembali berdasarkan ciri sintaksis 

maupun ciri semantis. Begitu juga reduplikasi verba pada BJ sebagai bahasa 

pembandingnya. Selain itu, pada perbandingan reduplikasi verba BI dan BJ perlu 

juga untuk mengkaji pengaruh antara kedua bahasa tersebut sehingga dapat 

diketahui tingkat kerumpunannya.  
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto: 

 :(۳۹َوأَ ْن لَْيَس لِْْلِ ْنَساِن ااِلَّ َماَسَعى ) النجم 

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya.” (Q.S An-Najm: 93). 

 Jika hidup adalah pilihan, pilihlah jalan yang kau sukai menurut versi-Nya. 

(Penulis). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu sarana atau alat untuk berkomunikasi. Bahasa 

merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri 

(Kridalaksana 2011:24). Kemampuan menyampaikan informasi melalui pemakaian 

bahasa menjadikan seseorang mampu menggunakan pengetahuan nenek 

moyangnya dan menyerap pengetahuan orang lain serta kebudayaan yang lain. 

Bahasa dapat berkembang karena adanya kontak dengan bahasa atau budaya lain 

sehingga antara satu bahasa dengan bahasa yang lain akan saling mempengaruhi. 

Adanya bahasa daerah yang sampai saat ini masih digunakan bahkan terus 

dilestarikan menunjukkan masing-masing daerah ingin mempertahankan 

identitasnya, di samping tetap mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 

negara. Namun arus interaksi yang tidak bisa dihentikan mengharuskan kedua 

bahasa tersebut saling mempengaruhi. Hal tersebut tampak misalnya dalam bentuk 

kata dan perluasan kosakata.  

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang masih digunakan oleh 

masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dan cara berpikir 

masyarakat Jawa pun dapat tercermin dari pemakaian bahasanya. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum., tentang “Model 
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Pemertahanan Bahasa Jawa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” menyatakan 

bahasa daerah adalah bahasa yang menyimpan nilai budaya luhur yang penuh 

kearifan lokal. Pada bahasa tersebut terkandung nilai-nilai budi pekerti atau 

karakter, pandangan hidup atau etika yang cocok untuk penduduknya, teknologi, 

politik, dan hukum, pengobatan dan keharmonisan bergaul antarmasyarakat dan 

dengan alam lingkungannya.  

Bahasa Jawa memiliki ragam bahasa yang lebih kompleks dibanding 

dengan bahasa Indonesia. Keragaman bahasa Indonesia lebih hanya sebatas pada 

jenis pengungkapan bahasanya saja, misalnya berdasarkan media yang digunakan. 

Bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa yang tidak ditemukan di dalam bahasa 

Indonesia. Tingkatan bahasa tersebut berfungsi untuk menghormati dan memberi 

penghargaan terhadap mitra tutur. Sebagai contoh, seorang anak yang ingin 

mempersilakan ayahnya makan, dalam masyarakat Jawa akan menggunakan kata 

yang penuh honorifik. “Bapak, Njenengan monggo dhahar rumiyin!” Ujaran ini 

tidak bisa dipadankan dengan kalimat bahasa Indonesia, misalnya “Bapak, kamu 

silakan makan dahulu!” Dalam masyarakat Jawa, ujaran seperti ini tidak 

mencerminkan penghormatan terhadap mitra tutur yang selayaknya dihormati.  

Bagi masyarakat Jawa tentu penggunaan bahasa Jawa khususnya bahasa 

lisan merupakan hal yang biasa. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa 

menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari. Bagi masyarakat lain 

yang ingin mempelajari bahasa Jawa tentu akan mengalami kesulitan dalam 

mempelajari bahasa Jawa. Namun, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa 

persatuan, bahasa nasional dapat digunakan sebagai cara untuk mempermudah 
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dalam mempelajari bahasa Jawa. Dengan mengetahui persamaan maupun 

perbedaan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, masyarakat suku lain akan lebih 

mudah menguasai bahasa Jawa karena mereka telah lebih dahulu mempelajari 

bahasa Indonesia. 

Bahasa Jawa yang memang serumpun dengan bahasa Melayu, wajarlah 

apabila unsur-unsur yang ada dalam bahasa Jawa memiliki persamaan dengan 

unsur-unsur bahasa Indonesia terutama pada kosakata, pelafalan, dan unsur 

gramatikalnya. Secara historis, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek 

temporal dari bahasa Melayu yang strukturnya maupun khazanahnya sebagian 

besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu, seperti 

bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Kuno.  

Bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup pemakaian yang lebih luas karena 

digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Sedangkan bahasa 

Jawa hanya sebatas bahasa daerah yang dipakai dalam lingkup daerah saja. Namun, 

bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa masing-masing memiliki fungsi 

kemasyarakatan yang khusus. Sejumlah fungsi kemasyarakatan yang penting 

misalnya sebagai bahasa resmi pada taraf negara atau daerah, sebagai bahasa 

perhubungan luas, sebagai bahasa yang dipakai dalam pendidikan formal, sebagai 

bahasa kesenian, dan sebagai bahasa keilmuan dan keteknologian. 

Bagi bangsa Indonesia yang pernah belajar di sekolah, mereka belajar 

bahasa Indonesia dan mampu berbahasa Indonesia di samping berbahasa daerah 

(Jawa). Hal ini berpengaruh terhadap pemakai bahasa menjadi seorang 

dwibahasawan atau memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih. 
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Sehubungan dengan itu, di dalam menggunakan bahasa daerahnya sedikit banyak 

mereka akan terpengaruh oleh bahasa Indonesia, atau sebaliknya.   

Tingkat penguasaan seorang dwibahasawan dari satu individu dengan 

individu yang lain jelas akan berbeda. Sudah lazim pula ditemukan bahwa seorang 

dwibahasawan terampil menggunakan struktur tata bahasa kedua bahasa yang 

dikuasainya tetapi tidak sama pengetahuannya dalam masing-masing kosakata 

bahasa tersebut. Pada tataran leksikal, tidak lazim ditemukan dwibahasawan yang 

kosakata bacaannya pada bahasa kedua lebih luas daripada bahasa pertamanya. 

Pada tataran semantik, seorang dwibahasawan mungkin dapat mengungkapkan 

makna dalam berbagai bidang lebih baik pada bahasa yang satu daripada bahasa 

yang lainnya. 

Jika kita perhatikan lebih lanjut lagi, masih dijumpai penutur bahasa Jawa 

yang menggunakan struktur kata bahasa Jawa saat berbahasa Indonesia. Padahal 

sebenarnya penutur yang berbahasa Jawa dapat menggunakan bahasa Indonesia 

dengan benar; artinya mematuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Di samping itu, 

masih dijumpai kerancuan dalam menentukan bentuk reduplikasi dalam bahasa 

Indonesia dan reduplikasi dalam bahasa Jawa sebagai reduplikasi homonim atau 

polisem. 

Reduplikasi diartikan sebagai salah satu dari proses morfemis yang berupa 

bentuk kata yang diulang yang berasal dari bentuk dasar atau berasal dari sebagian 

bentuk dasar sehingga menghasilkan perubahan makna yang baru. Reduplikasi 

bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa tentu sudah memiliki perbedaan dalam 

proses morfologisnya, afiks yang dimiliki kedua bahasa tersebut, dan sebagainya.  
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Reduplikasi bentuk verba atau reduplikasi pembentuk verba banyak 

dijumpai dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Bentuk verba yang 

diturunkan melalui proses reduplikasi akan menghasilkan makna baru yang 

bervariatif sesuai konteks dan bentuk kalimatnya. Masing-masing bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa mempunyai bentuk yang sama misalnya dalam kalimat berikut 

‘Andi ngajak mangan-mangan’ menjadi ‘Andi mengajak makan-makan’ dalam 

bahasa Indonesia. Kata ‘mangan-mangan’ merupakan verba turunan hasil proses 

reduplikasi dari kata dasar ‘mangan’ yang diulang dengan kata dasar yang sama 

yaitu ‘mangan’. Begitu juga bentuk kata ‘makan-makan’ merupakan verba turunan 

dari proses reduplikasi yang mengulang bentuk dasarnya, yaitu ‘makan’. 

Akan tetapi, ada beberapa kategori reduplikasi verba yang dilihat dari ciri 

morfologisnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang tidak bisa disamakan. 

Misalnya dalam kalimat ‘Ibuku mengaduk-aduk bubur’. Dalam kategori ini, kata 

‘mengaduk-aduk’ jika dipadankan dengan bahasa Jawa tidak bisa diturunkan 

dengan proses reduplikasi berafiks (me-(Ng-) + aduk) + aduk = ‘mengaduk-aduk’. 

Kata ‘mengaduk-aduk’ akan menjadi ‘ngaduk-aduk’ dalam bahasa Jawa yang 

diturunkan dari hasil reduplikasi berafiks (N-(ng)- + aduk) + aduk = ‘ngaduk-

aduk’.  

Perbedaan morfemis reduplikasi verba antara bahasa Indonesia (selanjutnya 

disingkat BI) dan bahasa Jawa (selanjutnya disingkat BJ) dapat diketahui melalui 

kajian analisis kontrastif. Analisis kontrastif merupakan sebuah cara dalam 

menganalisis suatu bentuk-bentuk kebahasaan yang bertujuan untuk mencari 
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persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara bahasa atau dialek untuk 

dijadikan sebagai bahan pengajaran atau pengetahuan linguistik. 

Kajian terhadap bahasa Jawa dengan pendekatan linguistik dan 

mengontraskannya dengan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

segi perbedaan dan persamaan secara berkaidah antara kedua bahasa tersebut. 

Melalui pendekatan kontrastif ini akan diperoleh masing-masing ciri morfemis 

reduplikasi verba yang dihasilkan serta perubahan maknanya.  

Usaha untuk membandingkan BJ dan BI diperlukan dengan alasan, (1) bagi 

masyarakat Jawa, BJ digunakan untuk berkomunikasi dalam sehari-hari, untuk 

acara-acara tertentu, atau sebagai media perwarisan budaya Jawa, (2) BJ saat ini 

banyak dipelajari oleh bangsa Indonesia untuk berbagai kepentingan berkaitan 

dengan ilmu, ekonomi, sosial, dan budaya, (3) untuk memahami secara reseptif 

bahasa diperlukan pengetahuan dan pembelajaran khusus. Salah satunya dengan 

cara membandingkan kedua bahasa untuk mengetahui perbedaan dan persamaanya. 

Selain itu, usaha kajian kontrastif ini didukung dengan kebutuhan akademis untuk 

pengajaran bahasa, yaitu menjembatani pelajar BI atau dari daerah luar Jawa agar 

lebih mudah dalam mempelajari dan memahami BJ, dan (4) adanya kosakata dari 

BJ yang terserap dalam BI ataupun sebaliknya. 

Berdasarkan hal di atas, menarik jika dilakukan perbandingan bentuk 

reduplikasi verba bahasa Indonesia dan bahasa Jawa agar menemukan persamaan 

dan perbedaan bentuk di antara kedua bahasa tersebut dan menemukan hal-hal baru 

yang perlu dikaji ulang untuk kemajuan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

(1) Bagaimanakah bentuk dan proses pembentukan reduplikasi verba bahasa 

Indonesia? 

(2) Bagaimanakah bentuk dan proses pembentukan reduplikasi verba bahasa 

Jawa? 

(3) Bagaimanakah perbandingan bentuk reduplikasi verba bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut:  

(1) mendeskripsikan bentuk dan proses pembentukan reduplikasi verba bahasa 

Indonesia  

(2) mendeskripsikan bentuk dan proses pembentukan reduplikasi verba bahasa 

Jawa 

(3) mendeskripsikan perbandingan bentuk reduplikasi verba bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini meliputi manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

Secara teoretis, (1) penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

khazanah pengetahuan kategori pembentuk reduplikasi verba, khususnya 
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reduplikasi BI baik yang sama maupun yang berbeda dari BJ, dan (2) penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian linguistik 

selanjutnya, terutama pada kajian kontrastif.   

Secara praktis, (1) penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang proses pembentukan reduplikasi verba BI dan BJ, dan (2) penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang bentuk-bentuk persamaan dan 

perbedaan proses pembentukan reduplikasi verba BI dan BJ. 




