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ABSTRAK 

 

Nuralamsyah, 2021. Karakterisik Bahasa Bugis Dialek Sinjai (Studi 

Analisis Pada Variasi Bentuk Kata). Tesis. Program Studi Magister 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abd. Rahman 

Rahim dan Munirah. 

Penelitian ini mengkaji karateristik bahasa Bugis dialek Sinjai 

(Ennak) dengan tujuan penelitian yaitu melihat bentuk perbedaan dan 

persamaan dengan bahasa Bugis dialek Bone (Palakka). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh 

berupa tuturan. Data tuturan tersebut diperoleh dengan mengombinasikan 

tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik simak, teknik cakap, dan teknik 

yang paling efisien digunakan dalam penelitian ini adalah teknik rekam. 

Data yang diperoleh tersebut kemudian disajikan dan dianalisis 

menggunakan teknik intralingual hubung banding menyamakan dan 

intralingual hubung banding membedakan.  

Hasil penelitian ditemukan sebanyak 25 kosakata yang berbeda 

dengan lima pasang fonem pembeda (h dan w), (f dan p), (sy dan c), (s 

dan c), dan, (d dan r ) dan ditemukan pula tiga kosakata yang sama 

dengan masing-masing proses pembentukannya yakni secara 

morfofonemik dan fonem yang menjadi penyama kosakata tersebut ada 

dua yaitu fonem  f dengan c. Sehingga pembahasan yang dihasilkan 

berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan 

dipengaruhi oleh letak geografis dan interferensi bahasa disetiap wilayah 

yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan persamaan itu terjadi 

karena bahasa Bugis dialek Sinjai (Ennak) dan bahasa Bugis dialek Bone 

(Palakka) berakar pada bahasa yang sama yaitu bahasa Bugis. 

 

Kata Kunci: Karakteristik, Bahasa Bugis, Dialek Sinjai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa yang merupakan wahana komunikasi manusia diberi arti 

secara beragam.  Menurut kamus besar bahasa Indonesia (daring) 

memberikan pengertian bahasa antara lain 1) sistem lambang bunyi yang 

arbitrer, yang digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berinteraksi, 

mengidentifikasi diri, dan bekerja sama; (2) percakapan (perkataan) yang 

baik; tingkah laku yang baik; sopan santun. Dari dua definisi tersebut 

dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi manusia antara 

individu dan fenomena sosial yang bersifat arbitrer. 

Bahasa merupakan fragmen yang tidak terpisahkan dalam inetraksi 

setiap individu manusia. Manusia hidup berdampingan dengan bahasa. 

Eksistensi manusia tidak lepas dari bahasa. Menurut Ernst Cassirer dalam 

Fakundus (2015), manusia sebagai animal symbolicum menjadi berarti 

karena adanya simbol-simbol (bahasa) yang digunakan untuk 

mengungkap realitas hidup. Terdapat temuannya yang menyebut bahwa 

manusia hidup di “dunia ketiga”. “Dunia ketiga” yang dimaksud ialah dunia 

lambang. Melalui lambang (bahasa) manusia membentuk kebudayaan 

yang diregenerasi. Bahasa adalah sumber daya dari seluruh aktivitas 

intelektual manusia.   

Bahasa adalah ekspresi individual. Karena itu, dalam kebanyakan 

kasus, bahasa sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh setiap 
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individu akan memiliki corak yang berbeda dengan individu lain. 

Perbedaan corak ini dapat disebut ragam bahasa. Ragam bahasa 

mengacu pada berbagai bentuk bahasa yang dipicu oleh faktor sosial. 

Bahasa dapat berubah antara geografis dengan geografis yang lain, kelas 

sosial dengan kelas sosial lainnya, individu dengan individu lainnya, serta 

situasi dengan situasi lainnya. Perubahan aktual inilah yang menghasilkan 

variasi bahasa.  

Setiap bahasa memiliki lebih dari satu ragam, khususnya dalam 

konteks penggunaan atau pengucapannya. Ini sesuai dengan pendapat  

Hudson (1980) bahwa  suatu bahasa memiliki lebih dari satu variasi. Di 

dalam kitab suci Al-Quran pun sudah dijelaskan 14 abad yang lalu pada 

surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi: 

ْْ ِت َو ا ْل و  ُق ا لسَّم  َخلْ  تِه  ي  ِمْن ا   و  -نَ ِلِميْ ع  لِّلْ ٍت ي   ِلَك َل   ذ   اِنَّ فيْ  ۗ   َوانُِكمْ َواَلْ  ِسنَيُِكمْ تََِلُف اَ لْ ِض َواخْ   

٢٢ 

Artinya: Dan di antara tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit 

dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguhpada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui. 

Adanya variasi dalam suatu bahasa tersebut memunculkan 

karakteristik tertentu. Karakteristik yang muncul itu yang dikenal dengan 

istilah dialek. Dialek merupakan salah satu bentuk variasi bahasa. Variasi 

ini biasanya diucapkan oleh sekelompok orang yang dicirikan oleh fitur 
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sistemasis (misalnya fonologi, leksikal, dan gramatikal) yang 

membedakannya dengan variasi yang lain dari bahasa yang sama.  

Dialek adalah sistem yang diatur aturan, dengan penyimpangan 

sistematis dari dialek lain dalam bahasa yang sama (Crystal, 1997). Dialek 

digunakan untuk merujuk pada bahasa yang digunakan oleh orang-orang 

kelompok geografis atau sosial tertentu (Preston, 1993). 

Penelitian tentang ciri-ciri linguistik atau dialek telah diteliti oleh 

banyak penelti. Penelitian dialek non-standar di Inggris misalnya telah 

menemukan bahwa dialek-dialek ini sama rumit dan teraturnya dengan 

ragam bahasa Inggris lainnya, yang dianggap lebih standar (Far dan Ball 

dalam Flores, 2006:2354-2379). Seperti yang dilakukan oleh Stanford 

(2007:284). Penelitian Stanford tersebut ditulis dalam bentuk disertasi 

yang diberi judul Dialect Contact and Identity: A Case of Exogamous Sui 

Clans. Hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa wanita imigran 

mempertahankan dialek klan asal mereka pada tingkat yang sangat tinggi 

daripada mempelajari ciri-ciri klan suami.  

Penelitian yang tersebut mencermati dialek dari bahasa asing. 

Sementara penelitian mengenai dialek khususnya di Indonesia telah 

dilaporkan oleh peneliti di antaranya Sanjoko dkk. (2016); Rahmwati 

(tanpa tahun), Rahmawati (2018), Arifin (2016), Abdussalam dan Mahmud 

(2014), dan Herawati (2013). Penelitian Sanjoko ditulis dalam bentuk 

artikel berjudul Dialektologi Bahasa Biak (Dialectology of Biak Language). 

Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa terdapat enam variasi dalam 
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bahasa Biak dan keseluruhan temuan tersebut berstatus subdialek. Dari 

hasil tersebut terdapat perbedaan yang ditemukan pada tataran fonologi 

dan leksikal berdasarkan varian pada bahasa Biak.  

Penelitian Rahmawati yang terbitkan dalam bentuk artikel dengan 

judul Geografi Dialek Bahasa Sunda Di Kecamatan Parungpanjang, 

Kabupaten Bogor (Kajian Dialektologi Sinkronis). Ditemukan hasil berupa 

perbedaan bahasa, dialek, dan subdialek. Penelitian Rahmawati yang 

ditulis dalam bentuk artikel berjudul Representasi Kelas Sosial Dalam 

Terjemahan Dialek Yorkshire pada Novel All Creatures Big and Small 

Karya James Herriot. Hasil temuan menunjukkan bahwa dialek yang 

Yorkshire berupa aspek gramatikal, kosakata, dan ortografis. Strategi 

penerjemahan dailakukan dengan menggunakan padanan bahasa standar 

di BSa dan penghilangan. Adapun cara yang digunakan unutk 

memunculkan kekhasan dialek yaitu dengan teknik peminjaman.   

Penelitian lainnya dilakukan oleh Arifin yang berjudul Bahasa Sunda 

Dialek Priangan. Temuan penelitian ini bertujuan untuk menampilkan 

bahwa terdapat kalimat, ungkapan, dan kosakata yang berbeda dalam 

bentuk dialek antara dialek Cirebon dengan dialek Banten baik dalam 

bentuk penulisan dan pelafalan. Penelitan Abdussalam dan Mahmud 

ditulis dalam bentuk artikel berjudul Gayo Language is Old Malay (A 

Dialectology Study: The Language Change). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahasa Gayo merupakan bahasa Melayu Kuno yang memiliki 

variasi aksen. Penelitian Herawati yang dipublikasikan dalam bentuk 
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artikel berjudul Inovasi Fonologis dan Variasi Leksikal dalam bahasa 

Bugis Dialek Sinjai. Hasil temuan tersebut menampilkan bahwa terdapat 

glos pada bahasa Bugis penutur Sinjai memiliki kekhasan dengan bahasa 

Bugis yang ada dan terdapat kemiripan dengan glos dialek Konjo. 

Untuk memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

dialek yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang disebutkan 

sebelumnya, berikut ini ditampilkan sebuah diagram tulang ikan (fishbone) 

(lihat Diagram 1). Penyajian diagram tersebut dimaksudkan agar 

kedudukan atau posisi penelitian ini tampak secara jelas.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Tulang Ikan (Fishbone) Penelitian Dialek 

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian terkait. Dari segi kesamaan, yaitu kesamaan dalam meneliti 

dialek. Sementara perbedaan dibagi menjadi beberapa urutan pembeda 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni: (1) metode 

penelitian yang digunakan; (2) lokus penelitian; dan (3) rancangan teori 

yang digunakan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji karakteristik 
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bahasa Bugis dialek Sinjai. Karakteristik dialek yang dikaji ialah variasi 

bentuk kata. 

Secara geografis Bugis Sinjai dialek Ennak adalah bagain dari induk 

bahasa Bugis itu sendiri. Bahasa Bugis di Sinjai merupakan salah satu 

variasi dari dialek Bugis (Grimes dan Grimes dalam Herawati, 2013:30). 

Dialek Bugis Sinjai digolongkan juga sebagai dialek Ennak (Palengkahu 

dalam Musayyedah, 2014). Sebagai variasi dari bahasa Bugis, bahas 

dialek Sinjai dapat dipandang dipengaruhi oleh adanya kontak bahasa 

yang terbangun secara internal (bahasa Bugis) itu sendiri.  

Daerah atau Kabupaten Sinjai diapit oleh beberapa daerah lain dan 

menggunakan dialek yang berbeda. Di bagian Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Bone yang menggunakan dialek Palakka yang merupakan 

sub-keluarga bahasa Bugis, di bagian selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Bulukumba yang menggunakan dialek Konjo yang merupakan 

sub-bahasa Makassar, dan di bagian Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Gowa menggunakan dialek Konjo yang juga merupakan sub 

keluarga Makassar. Dengan kondisi ini bahasa Bugis dialek Sinjai 

tentunya akan mempunyai sisi keunikan. Terutama bahasa  Bugis dialek 

Sinjai yang ada di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten 

Bulukumba dan Bone.   

Penggunaan dialek Sinjai yang berbatasan dengan kabupaten 

Bulukumba tentu akan dipengaruhi oleh dialek Konjo sedangkan dialek 

Sinjai yang berbatasan dengan Bone akan dipengaruhi oleh dialek 
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Palakka. Sebagai contoh, di Kecamatan Tellulimpoe yang berbatasan 

dengan kabupaten Bulukumba dalam menyebut kata air menggunakan 

kata uhae, sedangkan di Kecamatan Sinjai Utara yang berbatasan dengan 

Bone dalam menyebut kata air menggunakan kata wae. Hal ini 

membuktikan adanya pengaruh dialek lain. Ini juga didukung oleh hasil 

penelitian Herawati (2013) yang melaporkan bahwa penggunaan dialek 

Sinjai dipengaruhi oleh dialek Konjo baik pada sistem fonologi maupun 

variasi leksikal. 

Berdasarkan paparan tersebut penelitian ini berusaha untuk 

mengungkap karakteristik bahasa Bugis dialek Sinjai dilihat dari variasi 

bentuk kata. Penggunaan variasi bentuk kata tersebut dilihat pada dua 

wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini secara garis besar diklasifikasi ke 

dalam dua bentuk pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimanakah wujud perbedaan bentuk kata bahasa Bugis di 

Kabupaten Sinjai (dialek Ennak) dengan bahasa Bugis di Kabupaten 

Bone (dialek Palakka)? 

2. Bagaimanakah wujud persamaan bentuk kata bahasa Bugis di 

Kabupaten Sinjai (dialek Ennak) dengan bahasa Bugis di Kabupaten 

Bone (dialek Palakka)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar tujuan penelitian ini diklasifikasi ke dalam dua 

bagian berikut ini: 

1. Mendeskripsikan wujud perbedaan bentuk kata bahasa Bugis di 

Kabupaten Sinjai (dialek Ennak) dengan bahasa Bugis di Kabupaten 

Bone (dialek Palakka). 

2. Mendeskripsikan wujud persamaan bentuk kata bahasa Bugis di 

Kabupaten Sinjai (dialek Ennak) dengan bahasa Bugis di Kabupaten 

Bone (dialek Palakka). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Linguistik 

a. Pengertian Linguistik 

Secara garis besar ilmu tentang bahasa biasa disebut dengan istilah 

ilmiah yaitu linguistik. Melalui istilah tersebut lingusitik menjadi komoditas 

bedah dalam lingkup bahasa secara ilmiah. Linguitik merupakan serapan 

dalam istilah Latin dari kata lingua yaitu bahasa. 

Seperti dalam teori Lyon dalam Hasan Busri dan Moh. Badrih (2018:34) 

memaparkan dengan singkat bahwa linguistik didefenisiskan sebagai ilmu 

bahasa, atau studi ilmiah tentang bahasa. Ditambah dengan pendapat Allen 

dan Corder dalam Hasan Busri dan Moh. Badrih (2018:34) bahwa linguistik 

mempunyai bahasan utama, yaitu sisitem bahasa yang dikaji dari sudut 

pandang bahasa dan untuk bahasa itu sendiri. Merunut dari pendapat 

tersebut bahwa linguistik merupakan ilmu yang mengupas  bahasa dan 

gejala-gejalanya. 

b. Ruang Linkup Kajian Liguistik 

Bahasa tidak terbatas pada ilmu linguistik itu sendiri tetapi lebih dari itu. 

Bahasa sendiri juga melebur dalam ilmu lain atau bidang lain yang tentunya 

berhubungan dengan aktivitas manusia dalam penggunaan bahasa 

Sehubungannya dengan hal tersebut, maka ruang lingkup kajian bahasa 
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(linguistik) dapat diperinci berdasarkan pengkhususan objeknya menjadi 

dua, yaitu makrolinguistik dan mikrolinguistik. Makrolinguistik yaitu  

linguistik yang  mempelajari bahasa dalam ruang lingkup makro yang 

dibagii berdasarkan implementasi ilmu tersebut yaitu (1) makrolinguistik 

antardisiplin yaitu studi yang saling berkaitan atau saling membantu akibat 

bertemunya objek studi diantara cabanya yaitu  psikoliguistik, 

sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, dan lain sebagainya atau dengan 

kata lain macrolinguistik merupakan ilmu yang berkolaborasi dari cabang 

yang berbeda. (2) makrolinguistik terapan adalah cabang linguistik yang 

mempelajari penggunaan (penerapan) teori linguistik untuk tujuan-tujuan 

tertentu, misalnya, untuk kepentingan engajaran bahasa, yang mencakup: 

metode engajaran bahasa, materi pengajaran bahasa, penerjemahan, 

leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, linguistik medis, 

pembinaan bahasa, grafologi, mekanolinguistik. 

Mikrolingusitik merupakan ilmu yang mengupas pada ruang yang 

telah ditentukan batasnya, yaitu bahasa sebagai fenomena yang berdiri 

sendiri, misal teori linguistik, fonologi deskriptif, morfologi deskripti, 

sintaksis deskriptif, dan  lain sebagaiya. Sementara untuk dialektologi, 

masuk pada ranah makrolinguistik interdisipliner. 

1. Dialek 

a. Pengertian Dialek 

Dialek merupakan bagian dari variasi bahasa yang ditinjau 

berdasarkan faktor geografis. Adisumarto dalam Fitria Dewi, dkk (2017:60) 
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mengemukakan istilah dialek berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos. 

Dialek atau variasi dialektal ini dapat didefinisikan sebagai variasi bahasa 

berdasarkan pemakainya. Dengan demikan dapat diartikan bahwa dialek 

adalah variasi bahasa yang dilafalkan penuturnya dan bergantung letak 

geografi penuturnya.  

Dialek secara harfiah adalah, suatu ragam bahasa daerah yang 

dibedakan oleh ciri-ciri kosakata, tata bahasa, dan pelafalan dari ragam 

bahasa daerah lain dan bersama-sama merupakan satu bahasa Merriam 

Webster dalam Maya Rahmawati (2019:20). 

Menurut Nadra dalam Yenti Rahma (2018:14) merumuskan bahwa 

dialek adalah suatu sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu 

masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat lain yang 

bertetangga yang mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat 

hubungannya. 

Chaer dan Leonie dalam Fitria Dewi, dkk (2017:61) menyatakan bahwa 

dialek yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya 

relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Dari 

semua poin tersebut Maya Rahmawanti (2019:20) menggarisbawahi tiga 

arah utama dialek yaitu: (1) Khasnya dialek dapat ditinjau melalui 

pelafalan, kosakata, atau diksi dalamproses pertututran, (2) Dialek 

merupakan memiliki hakikat sebagai salah satu bentuk variasi yang 

berasal dari satu akar bahasa, dan (3) Merupakan varian bahasa yang 

dilihat dari letak dan struktur gografi. 
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b. Ruang lingkup dialek 

Masing-masing dailek memiliki pembeda atau karateristik yang 

sifatnya lingual. Karakter unik inilah yang menjadi penciri beda dari satu 

bahasa yang memiliki rumpun cabang disebut dialek. Ayatrohedi (1983) 

secara umum dialek terbagi menjadi lima bentuk yaitu (1) Pembeda 

semasologis konsep yang berbeda dengan nama yang sam, (2) Pembeda 

fonetik tentu saja berbeda dalam ruang lingkup fonologi, (3) Pembeda 

semantic yang terbagi ke dalam sinonim dan hominim, (4) Pembeda 

morfologi yang berbeda pada struktur kata, dan (5) Pembeda 

onomasiologis yaitu konsep yang sama namun nama yang berbeda. 

2. Fonologi 

a. Pengertian 

Secara etimologis ilmu fonologi merupakan dua kata yang berasal 

dari diksi bahasa Yunani yalni Latin Phone dan Logos masing-masing 

keduanya memiliki arti harfiah bunyi dan ilmu dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa phone dan logos merupakan ilmu yang mempelajari 

bunyi dalam hal ini ilmu bahasa. Fonologi sendiri secara garis besar dibagi 

menjadi dua objek kaji yaitu (1) fonetik yang membahas tentang tata  

bunyi dan (2) fonemik yang membahas tata huruf atau fonem. Sehingga 

dapat dirunutkan bahwa ilmu fonologi merupakan ilmu yang membahas 

seluk beluk bunyi bahasa dan perubahannya. 
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b. Ruang lingkup fonologi 

1) Fonetik 

Bunyi yang tidak membedakan makna yang disebut dengan fon dan 

dikenal dengan fonetik. Abdul Chaer (2003:102) mendefenisiskan bahwa 

fonetik adalah cabang studi fonologi yanng mempelajari bunyi bahasa 

tanpa meperhatikan bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai 

pembeda makna atau tidak. Menurut Ahmad Muaffaq (2012:8) bahwa 

fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, yang mencakup 

produksi, tranmisi, dan presepsi terhadapnya, tanpa memperhatikan 

fungsinya sebagai pembeda makna. 

Dihimpun dari berbagai ahli tersebut, fonetik secara garis besar 

merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa proses 

terbentuknya bunyi serta cara bunyi tersebut sampai kepada orang yang 

mendengarnya. Terdapat tiga urutan jenis foentik menurut Chaer yaitu:  

a) Fonetik auditoris cabang ilmu fon yang membahas pola cara bunyi 

menerima palafan bahasa melalui indra pendengaran kita yaitu 

telinga. Berdasarkan garis besar penjelasan singkat tersebut, 

auditoris berkaitan dengan struktur dan fungsi alat dengar serta 

pola dalam menerima bunyi. Untuk itu dapat diketahui bahwa 

fonetik auditoris lebih dipelajari dalam ilmu kesehatan atau ilmu 

kedokteran dalam hal ini spesialis dalam bidang neuron. 

b) Fonetik akustik merupakan rambatan bunyi melalui medium udara. 

Fonetik akustik mencakup arus bunyi juga panjang gelombang dan 
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kecepatannya saat bergerak di udara, tekanan bunyi, intensitas 

bunyi, dan juga spectrum. Serta membahas kekuatan bunyi 

(desibel), vibrasi suara (resonansi), audiofonologi, dan cara 

mengukurnya. Fonetik akustik lebih mencakup bidang fisika 

daripada ilmu lingusitik walaupun demikian ilmu lingusitik memiliki 

andil dalam ilmu tentang bunyi tetapi melihat definisi dari fonetik 

akustik tentu lebih cocok untuk disandingkan dengan ilmu fisika. 

c) Fonetik organis atau artikulasi merupakan bagian fonologi yang 

membahas tahapan dan pola fisologi alat ucap manusia dalam 

memproduksi dan memproses bunyi serta pengkalsifikasian bunyi 

yang telah diproses tersebut.  Tidak hanya itu saja fonetik organis 

mencakup problematika kondisi fisiologis saat proses pembentukan 

bunyi bahasa. Juga membahas jeda , tekanan, nada, dan tempo, 

belum selesai pada tartan hal tersebut fonetik organis juga 

mempelajari ciri segmental dan supresegmental serta unsur-

unsurnya.  

Berdasarkan klasifikasi di atas dapat dilihat bahwa fonetik yang lebih 

terintegrasi dengan lingusitik adalah fonetik organis atau fonetik artikulasi 

karena lebih mengarah pada proses memproduksi bunyi dan kondisi 

fisiologis  pada saat bunyi dihasilkan.. 

2) Transkrips Fonetik 

Penulisan fon merupakan penulisan dengan menggunakan huruf 

konsonan atau vocal yang diasa disebuh dengan fonem. Dalam bahasa 
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Indonesia sendiri menggunakan huruf-huruf pinjaman dari huruf  latin yang 

kemudian diserap. Diserap maksudnya adalah dimodifikasi sedemikian 

rupa agar sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam hal berbahasa. 

Hal tersebut dilakukan karena dalam huruf latin atau alphabet 

terbatas padahal bunyi bahasa itu cukup banyak dibandingkan hurufnya. 

Sebagai perbandingan yaitu, huruf vocal dalam bahas Indonesia ada lima 

yaitu <a>, <i>, <u>, <e, dan <o> , sedangkan dalam penyebutan bunyi 

dari kelima huruf vocal tersebut terdapat enam bunyi yaitu /a/, /i/, /u/, /e/, 

/∂/, /u/, dan /o/. Untuk fonem vokal keempat digunakan fonem  <e> yang 

diubah dan dibalik menjadi <∂>.  

3) Fonemik 

Fonemik Menurut Abdul Chaer (2003:102) fonemik adalah cabang 

studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan 

fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Menurut Ahmad Muaffaq 

(2012:11) bahwa fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki 

dan mempelajari bunyi ujaran/bahasa atau sistem fonem suatu bahasa 

dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Oleh Karena itu, disimpulkan 

dengan anggapan fonetik bisa diartikan dengan unit fungsional micro dari 

suatu bahasa. Dengan kata lain, setiap fonem memiliki fungsi identifikasi 

semantic. 

Fonem juga berfungsi untuk membedakan bunyi bahasa yang 

dihasilkan yang kemudian juga digunakan sebagai pembuktian suatu 

bunyi. Terdapat cara menentukan perbedan secara utuh yaitu dengan 
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cara minimum pair. Karena ada bunyi yang membutuhkan pembuktian 

posisi sebagai bentuk fonem atau bukan fonem yaitu dengan melihat 

persamaan pelafalan dan fonetis. 

3. Morfologi 

a. Pengertian 

Secara etimologis, morfologi terbentuk dari dua diksi morfp jika 

diartikan menjadi struktur atau bentuk dan logos jika diartikan menjadi ilmu 

sehingga dapat dirunutkan bahwa morp dan logos merupakan salah satu 

inti lingua yang membahas struktur, seluk beluk perubahannya, dan 

dampak perubahakn kata serta makna. 

Kamus linguistik memberikan sebutan bahwa definisi dari morpologi 

yaitu cabang bahasa yang  membahasa struktur dan integrasi morfem.  

Nurhayati dan Siti Mulyani  dalam Rini Agustina dkk (2018:118) 

mendefinisikan bahwa morf merupakan ilmu yang membahas kosakata 

dan morfemisasinya. Dari sekian banyaknya bahasan tentang morflogi 

dapat disimpulkan menjadi pengertian singkat yaitu ilmu yang 

membicarakan kosakata, struktur dan morefemisasi. 

b. Ruang lingkup mor]fologi 

Terdapat beberapa ruang lingkup morfologi beberapa di antaranya 

yaitu  morfem bebas, morfem terikat,morfemisasi dan piranti dalam proses 

morfemisasi tersebut. Terdapat bagian-bagian yang terlibat  dalam proses 

morfemisasi yaitu pemaknaan, susunan, replikasi, dan pengimbuhan. 

1) Morfem 
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Kesatuan lingua adalah verba antara format dan arti. Dilain sisi 

dalam menentukan suatu format antara yang bukan merupakan morfem 

dan morfem itu sendiri diasaskan pada format arti dari morfem tersebut. 

Morfem sebenarnya merupakan sesuatu yang abstrak. Sedangkan hasil 

dari realisasi morfem  adalah alomorf itu sendiri. 

Bauer dalam Joko Santoso (1988:247) menyatakan juga bahwa morf 

adalah a constituent of a word-form. Sebagai realisasi atau perwujudan 

morfem, morf adalah elemen yang merupakan konstituen bentuk-kata. 

Sebagai wujud morfem, morf berupa fonem atau urutan fonem yang 

berasosiasi dengan suatu makna (Kridalaksana dalam Joko Santoso 

1993:141). 

Morfem dapat diwujudkan oleh satu atau beberapa morf. Sebagai 

contoh untuk kata batu, jalan, dan kaki adalah diksi  monomorfemis. 

Sebagai kata bermorfem tunggal, kata-kata itu tentu saja hanya 

diwujudkan oleh sebuah morf. Di dalam kata berbuah terdapat morfem 

ber- dan morfem dasar tentunya. 

Berbeda halnya dengan itu, di dalam kata menyapu, memalu, 

menggoreng,dan menambah terdapat satu morfem meN- yang berarti 

„menggunakan‟ yang diwudukan oleh morf meN- dengan berbagai 

mecamnyayang memiliki bentuk fonetis yang berbeda-beda. Perbedaan 

morf tersebut terbentuk berdasarkan keadaan fonologis geografi morf itu 

berada. Realisasi segmen bunyi yang berada pada suatu morf disebabkan 
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oleh penyesuaian fonetis dengan segmen bunyi yang berdampingan 

dengannya. 

b) Macam Morfem 

Terdapat kriteria tertentu yang membedakan suatu morfem, kriteria 

tersebut diantaranya struktur, kesatuan, utuh, bersifat bebas dan lain 

sebagainya. Jenis morfem ini yang memberi khas yang berbeda pada 

masing-masing kosakata. Seperti dalam definisi Kridalaksana (2008) 

Kekhasan kosakata yang lihat dari segi leksikal dan gramatiks ditinjau 

secara grafem.  

Kridalaksana (2008) mengategorikan bahwa (1) morfem adalah 

satuan paling kecil dalam susuan bahasa, (2) merupakan unsur yang 

berdiri sendiri atau biasa disebut morfem tunggal, dan (3) merupakan 

bentuk paling kecil dalam tatanan sintaksis setelah mengalami proses. 

Berikut jenis-jenis morfem yang dimaksud. 

(1) Bentuk Asal 

Bentuk asal adalah kumupulan gramatikalitas yang tersusun dari unit 

terkecil Ramlan (1987). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

bentuk asal merupakan bentuk yang berdiri tanpa danya perlakuan 

morfologis. 

(2) Bentuk Kompleks 

Ada beberpa satuan komplek yang membentuk kata dasar dan 

mengubah makna berdasarkan unsur pembentuknya: 

(a) Afiksasi 
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Afiks adalah imbuhan yang disisipkan pada kata bentuk asal. Afik 

merupakan morfem yang tidak dapat digunakan tanpa adanya bentuk kata 

dasar. Afiks memiliki fungsi untuk mengubah struktur kata, pelafalan, dan 

makna kata bergantung posisi dan jenis afik yang digunakan. Seperti 

bentuk asal afiks memiliki sifatnya masing-masing dan ketika 

dikombinasikan dengan bentuk asal maka akan mengubah kelas kata 

bentuk asal tersebut. Ada beberapa bentuk imbuhan yaitu, awalan, 

akhiran, sisipan, awalan dan akhiran, dan afiks pelebur 

(b) Reduplikasi 

Seperti sebutannya, reduplikasi merupakan istilah ilmiah dari 

pengulangan kata. Pengulangan kata terdiri dari beberapa bentuk. Secara 

umum terdapat dua jenis pengulangan. Pertama pengulangan mutlak 

adalah pengulangan yang merupakan bentuk asal yang mengalami 

pengulangan secara alami yang berasal dari nama kata tersebut sebagai 

contoh seperti kupu-kupu, kura-kura, dan lain sebagainya. Kedua 

pengulangan karena perubahan fungsi dan makna dari bentuk asal sesuai 

dengan kontek keberadaan kata tersebut sehingga digunakan bentuk 

ulang. Pada pengulanagn bentuk kedua ini terbagi lagi menjadi 

berbe=agai jenis pengulanagn. (1) Pengulangan utuh adalah pengulangan 

bentuk dasar yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dari 

satu, (2) pengulangan imbuhan baik pada bentuk awalan maupun akhiran, 

(3) Pengulangan leksem bagian belakang adalah pengulangan pada 

beberapa suku kata dibagian akhir, (4) Pengulangan leksem pada suku 
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kata awal, (5) Pengulangan tiga kali, pengulangan ini terjadi pada 

onomatope (6) Pengulangan leksem awal suku kata tetapi pengulangan 

yang dimaksud disini adalah pengulangan dengan menyalin pelafalan 

bentuk awal yang kemudian dimodifikasi sebagai contoh plonga-plongo. 

(c) Abreviasi 

Pemenggalan atau abreviasi merupakan tahapan morfologis yang 

memotong beberapa suku kata atau leksem yang menyebabkan adanya 

bentukan baru berposisi sebagai kosakata. Abreviasi terbagi menjadi 

beberapa bagain yaitu (1) Akronim adalah memendekkan kata dengan 

menggabung leksem yang terpilih untuk menjadi sebuah kata baru yang 

dilafakan, (2) Proses pemenggalan merupakan langkah memendekkan 

bagian suku kata atau leksem, (3) Penyingkatan adalah memendekkan 

gabungan kata menjadi kumpulan huruf, berbeda dengan akronim yang 

bisa dieja, penyingkatan hanya disebutkan. Tetapi ada beberapa kasus 

penyingkatan yang diambil hanya satu huruf menjadi sebuah singkatan 

menjadi akronim karena singkatan dari fonem tersebut dapat terbaca dan 

membentuk kata baru dan (4) Selanjutnya adalah pemendekan dengan 

menggabungkan beberpa leksem dasar yang biasa disebut kontraksi. 

4. Leksikostatistik 

Seperti sebutannya leksikostatistik merupakan dua unsur kata yang 

terdiri atas leksikon dan statistic yang dikombinasi menjadi satuan utuh 

ilmu mengelompokkan leksikon menggunakan pola statistic yang 

berfungsi untuk mencari persamaan dan perbedaan Keraf (1996). 
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Leksikostatistik akan sangat berguna pada proses pengelompokan 

leksikon dalam bahasa Bugis dialek  Ennak dan dialek Palakka. 

Penggunaan sturktur leksikostatistic pada dasarnya bertujuan unutk 

mengetahui usia bahasa, baik usia awal bahasa itu muncul dan 

keterkaitannya dengan bahasa sekerabat. Menurut Keraf (1996) Pola 

tahapan leksikostatistik ada beberapa yaitu (1) Menggunakan kosakata 

asal yang kemudian dirangkum kedalam daftar 200 kata atau Swades, (2) 

Memilih dan memilah kosakata yang berhubungan dalam bahasa 

tersebut, (3) Menghitung masa pisah suatu bahasa atau dalam penelitian 

ini yaitu dialek, dan (4) Menghitung interval kekeliruan yang kemudian 

menentukan masa pisah yang tepat pada suatu bahasa. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Penelitian relesan dikatakan terkait ketika teori yang 

digunakan oleh peneliti sebeumnya dengan teori yang digunkana pada 

penelitian ini merupakan teori yang serupa namun dengan objek dan 

subjek yang berbeda. Penelitian relevan sering juga disebut dengan 

penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

seseorang, maksud dari keberadaan penelitian terdahulu  yaitu untuk 

digunakan sebagai refleksi pada penelitian yang akan dilakukan. Walapun 

peletakan penelitian terdahulu pada bagian ini bukan merupakn pondasi 

utama pada proses penguraian data yang nantinya diolah. Berdasarkan 
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hal tersebut, berikut di bawah ini ada beberapa penelitian terdahulu 

tentang dialektologi yang berfokus pada kekhasan. 

Penelitian dengan judul karakteristik Fonem Bahasa Ciacia Dialek 

Mbahae, penelitian ini dilakukan oleh Aji Prasetyo dan Firman dengan 

temuan fonem segmental sebanyak 48 fonem. Keempat puluh delapn 

fonem segmental tersebut terdiri atas 12 bunyi vocal, 25 bunyi konsonan 

dan diftong. 

Penelitian yang dilakukan oleh Didit Kurniadi dengan judul penelitian 

Dialek Perbatasan: Tinjauan Sosiolinguitik Desa Srinaan Kec.  

Kessesi Kab. Pekalongan. Pada penelitian tersebut, Kurniad 

menemukan kekhasan yang muncul dalam aspek fonologi, morfologi, dan 

leksikal. Dipaparkan pula alasan muculnya karakter dialek yang terdapat 

di daerah perbatasan desa Srinahan yaitu pertama penduduk desa yang 

menciptakan creol karena mereka tidak melakukan teranmigrasi dan yang 

kedua adalah factor geografi desa yang dibatasi oleh sungai yang 

memungkinkan untuk mengisolasi masing-masing daerah. 

Penelitan terkait karakteristik bahasa berikutnya dengan judul Bunyi 

t dan k: Karakteristik Bahasa Bonai Ulak Patian. Zainal Abidin yang 

melakukan penelitian tersebut dan menemukan  bunyi retofleks. 

Retrofleks merupakan Konsonan retroflex bunyi yang diartikulasikan 

dengan ditekuk ke belakang ujung lidah dan tempat artikulasi postalveolar, 

misalnya oleh Catford dalam Silke Hamann (1977: 150, 2002:13). Bunyi 
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retrofleks yang ditemukan berupa huruf t, k, dan g yang merupakan 

karakteristik bahasa Bonai dialek Ulak Patian. 

C. Kerangka Pikir 

Dialek merupakan cabang ilmu linguistik interdisipliner yang 

merupakan lintas ilmu linguistik dengan geografi, sehjarah, antropologi, 

sosiologi, dan sosiolinguistik dan kadang pula memanfaatkan filologi. 

Secara general dialek lebih mengarah pada ilmu geografi. 

Dialek mencakup ilmu murni yang merupakan tubuh ilmu linguistic itu 

sendiri seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi 

mencakup ruang lingkup fonetik dan fonemik untuk membahasa suatu 

penelitian dialek. Untuk bagian morfologi lebih mengarah pada perbedaan 

dan persamaan yang ditinjau dari segi morfnya. Dan bagian lainnya yaitu 

sintaksis berfokus pada penggunaan frasa atau klausa dalam petuturan 

subjek penelitn dialek.  

Pada bahasan ini ada tiga pokok ilmu dalam penelitian dialek dan 

secara khusus yang benar-benar diterapkan hanya satu yaitu morfologi 

atau bentuk kata dengan mencari persamaan dan perbedaan. Untuk 

menemukan bagian persamaan tidak membutuhkan uraian yang 

kompleks. Perbedaan dari segi penambahan, perubahan, dan pelesapan. 

Sehingga terdapat dua data yang diperbandingkan dan menemukan 

karakter dialek Ennak bahasa Bugis di dua kecamatan yang berbeda 

namun tetap dalam satu kabupaten yang sama yaitu kabupaten Sinjai. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tahapan kualitatif. Meng gaunakan tahapan 

pendekatan kualtitatifkarena penelitian ini bersifat natural dan berlandaskan 

observasi pada tahap pemerolehan yang inginditemukan yang berkaitan 

dengan penelitian. Peneliti menggunakan jenis yang bersifat deskriptif karena 

data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik deskriptif ini 

merupakan data berbentu tuturan yang ditranskripsi yang berasal dari bahasa 

Bugis dialek Sinjai. 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Semua kterangan narasumber atau responden adalah data yang 

dijadikan bahan analisis pada penelitian ini. Data pada penelitian ini berupa 

tuturan masyarakat. Tuturan yang yang dimaskud dalam hal ini adalah 

bentuk kata dalam bahasa Bugis dialek Ennak dengan dialek Palakka. 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan paparan yang telah uraikan secara singkat pada bagian 

data. (Lofland dalam Moeleong, Lexy J, 2009:157) mengungkapkan bahwa 

sumber data dalam penelitian kualitatif berupa tuturan, adapun data 

tambahan selain yang disebutkan tadi ialah berupa dokumen. Maka untuk 

sumber data pada penelitian ini yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai. 
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Sumber data tersebut adalah masyarakat yang berada di kedua 

kabupaten tersebut dengan beberapa syarat pemilihan  informan guna 

memenuhi data yang diinginkan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Simak 

Metode penyediaan data atau tuturan menggunakan teknik simak 

dengan teknik sadap. Menggunakan metode simak karena data ingin 

diperoleh berupa bentuk kata dalam proses petuturan masyarakat 

Kabupaten SInjai dan Kabupaten Bone. Terdapat teknik dasar  

berbebntuk sadapan. Disebut dengan teknik sadap karena dalam proses 

pengumplannya menggunakan piranti dengan tujuan penyadapan.  

Peneliti menggunakan teknik ini karena data yang diproleh adalah 

data kualitatif artinya data yang dikumpulkan merupakan data murni atau 

absah tanpa adanya tambahan berupa perlakuan dari peneliti terhadapa 

informan. 

Penyadapan petuturan dilakukan ketika peneliti tampil dan berbaur 

ditengah masyarakat yang sedang berinteraksi satu sama lain. Baik 

interaksi dari peneliti itu sendiri dan individu maupun peneliti dan  

kelompok orang yang sedang menggunakan bahasa Bugis.  

Teknik Sadap sendiri memiliki bentuk metode lain yang merupakan 

bagian lanjutan yaitu (1) teknik  menyimak terlibat percakapan merupakan 

teknik sadap dengan ikut berinteraksi sembari menyimak tentunya dalam 

konteks berupa percakapan dalam bahasa Bugis dan (2) Teknik 
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menyimak bebas terlibat percakapan merupakan teknik yang terbatas 

sebagai penyadap terhadap informan dan tidak ikut serta pada kejadian 

petuturan bahasa Bugis tersebut.  

Teknik sadap tidak sekadar menyadap tetapi memiliki tahap fungsi 

membakukan data hasil simakan. Teknik itu biasa disebut dengan teknik 

tindak lanjut rekam. Teknik yang dilakukan secara bersamaan saat 

sedang menerapkan Teknik sadap. Tuturan yang didokumentasikan dari 

rasponden atau informan merupakan hasil dari fungsi teknik tindak lanjut 

rekam dengan menggunakan piranti perangkat keras dalam bentuk Tape 

Recorder dan digunakan tentu tanpa informan mengetahuinya. 

Pada dasarnya ada empat teknik dasar lanjutan dari teknik sadap. 

Tetapi yang benar-benar diterapkan pada penelitian ini hanya tiga teknik 

dasar lanjutan seperti yang telah disebutkan sebelumnya (1) teknik 

menyimak terlibat percakapan, (2) teknik menyimak bebas terlinbat 

percakapan, dan (3) teknik perekaman. Ketiga tehnik ini digunakan secara 

bersama-sama. 

1. Teknik Cakap 

Teknik cakap merupakan tahap pertuturan antara responden dan 

penanya dalam hal ini peneliti. Teknik ini sejalan dengan teknik lainnya 

yang digunkana karena tahap ini merupakan tahapan yang mampu 

menggambarkan varian pada titik yang diamati untuk memeproleh 

karakteristik bahasa. Selain itu, tahap cakap ini memliki tahap selanjutnya 
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yaitu dengan memancing munculnya kata atau dengan kata lain taknik 

dasar pancing.  

Lebih lanjut, digunakan teknik tindak lanjutan semuka pada  

pelaksanaan penelitian dengan yang mengaiitkan percakapan yang 

mengaitkan tatap muka antara penanya dan responden dengan begitu 

lafal pada proses petuturan dapat diamati dengan baik. Pada tahap cakap 

semuka akan melibatkan daftar tanyaan. Daftar tanyaan merupakan 

instrumen utama pengumpulan data pada penelitian dialek. Daftar 

tanyaan berisi tanyaan-tanyaan yang digunakan untuk menyaring dan 

memilah data. Daftar tanyaan yang digunnakan yaitu daftar swadesh. 

2. Teknik Rekam 

Teknik lanjut kerekam juga merupakan bagian dari tehnik cakap. 

Perenapannya sepadan dengan tahapan simak yang juga melakukan 

transkrisi tuturan responden yang berasal dari hasil perekaman. 

 

  
Gambar 3.1 

Teknik Pengumpulan Data 
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D. Teknik Analisis Data 

Saat mengumpulkan serta memperoleh bukti berupa data, tahap 

berikutnya yaitu memilah, memilih, dan mengalisis bukti data yang telah 

tersedia. 

Penelitian ini menggunakan analisis data padan intralingual. Analisis 

data dengan konsep padan memiliki makna yang sama dalam konsep 

membandingkan dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu 

membandingkan terkait adanya hubungan antara penggunaan bahasa 

Bugis dialek Ennak dan dialek Palakka sehingga prosesnya dapa disebut 

dengan menghubungbandingkan sedangkan intralingual merunut pada 

konsep intrinsik yang terdapat dalam tubuh ilmu bahasa. Sehingga 

diketahui bahwa teknik pdan intralingual merupakan tahap akhir berupa 

analisis data dengan cara menghubungbandingkan sifat dan karakteristik 

yang terdapat di dalam bahasa Bugis dialek Ennak dan dialek Palakka 

baik dari segi perbedaan dan persamaannya. Khusus dalam penelitian ini 

hanya fokus pada satu bahasa yaitu bahasa Bugis dengan dua diale yang 

dibandingkan yaitu dialek Ennak dan dialek Palakka. Sebelumnya telah 

disebutkan bahwa yang dibandigkan dengan padan intalingual adalah 

perbedaan dan persamaan yang memiliki sebutan lain yaiut HBS (hubung 

banding sama) dan HBB (hubung banding beda) keduanya meurpakan 

taknik lanjutan dalam analisis data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari analisis data yang dilakukan terhadap penggunaan kata pada dialek 

ennak (penutur Sinjai) dengan dialek palakka (penutur Bone) ditemukan 

bahwa terdapat perbedaan dan persamaan penggunaan kata pada kata-kata 

tertentu. Perbedaan dan persamaan penggunaan kata itu dikemukakan 

berikut. 

1. Perbedaan Bentuk Kata bahasa Bugis di Kabupaten Sinjai (Dialek 
Ennak) dengan bahasa Bugis di Kabupaten Bone (dialek Palakka) 

 

a. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Abu 

Terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata abu pada penutur Sinjai 

dengan penutur Bone. Perbedaan penggunaan kata itu tampak pada data 

yang disajikan berikut.  

Data: 01 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Abu Ahu Awu 

Dari data 01 di atas tampak bahwa terdapat perbedaan penggunaan kata 

pada kata abu dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata abu pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf h dan w. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf h untuk menyebutkan 

kata ahu. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf w untuk 

menyebut kata awu. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 
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menyebut abu dalam bahasa Indonesia dengan abu dalam bahasa bugis 

untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada 

penggunaan huruf yaitu h dan w.   

b. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Air 

Terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata air pada penutur Sinjai 

dengan Bone. Perbedaan penggunaan kata tersebut tampak pada data yang 

disajikan berikut. 

Data: 02 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Air Uhae uwae 
 

Berdasarkan data 02 di atas ditemukan perbedaan penggunaan kata pada 

kata air dalam bahasa Indonesia dengan penutur Sinjai dengan Penutur 

Bone dalam bahasa Bugis. Pada penutur Sinjai untuk menyebut air 

menggunakan kata uhae. Sementara itu, untuk penutur Bone menggunakan 

kata uwae. Dari kedua penutur tersebut untuk menyebut kata air tampak 

memiliki perbedaan. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf. Penutur 

Sinjai menggunakan huruf h dalam menyebut kata uhae, sedangkan penutur 

Bone menggunakan huruf w untuk menyebut kata uwae. Dengan demikian, 

terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata air pada penutur Sinjai 

dengan Bone yang ditandai dengan penggunaan huruf h pada kata uhae 

untuk penutur Sinjai, dan huruf w pada kata uwae untuk penutur Bone.  
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c. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Biru 

Dari analisis data yang dilakukan ditemukan perbedaan penggunaan kata 

pada kata biru dalam bahasa Indonesia dengan biru  dalam bahasa Bugis 

untuk penutur Sinjai dengan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada data 

berikut. 

Data:  03 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Biru Gahu Gawu 
 

Berdasarkan data 03 di atas ditemukan perbedaan penggunaan kata pada 

kata biru dalam bahasa Indonesia dengan penutur Sinjai dan penutur Bone 

dalam bahasa Bugis. Pada penutur Sinjai dalam menyebut kata biru 

menggunakan kata gahu. Sementara itu, untuk penutur Bone menggunakan 

kata gawu. Dari kedua penutur tersebut terdapat perbedaan dlam menyebut 

kata biru. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf. Penutur Sinjai 

menggunakan huruf h dalam menyebut kata gahu, sedangkan penutur Bone 

menggunakan huruf w untuk menyebut kata gawu. Dengan demikian, 

terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata biru pada penutur Sinjai 

dengan Bone yang ditandai dengan penggunaan huruf h pada kata gahu 

untuk penutur Sinjai, dan huruf w pada kata gawu untuk penutur Bone. 
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d. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Di bawah 

Dari analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan kata pada kata 

di bawah dalam bahasa Indonesia dengan kata di bawah pada penutur Sinjai 

dan penutur Bone. Perbedaan tersebut tampak pada data berikut. 

Data:  04 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Di bawah Diaha riawa 
 

Berdasarkan data 04 di atas ditemukan perbedaan penggunaan kata pada 

kata di bawah dalam bahasa Indonesia dengan penutur Sinjai dan penutur 

Bone dalam bahasa Bugis. Pada penutur Sinjai dalam menyebut kata di 

bawah menggunakan kata diaha. Sementara itu, untuk penutur Bone 

menggunakan kata riawa. Dari kedua penutur tersebut terdapat perbedaan 

dalam menyebut kata di bawah. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf. Penutur Sinjai menggunakan huruf h dalam menyebut kata diaha, 

sedangkan penutur Bone menggunakan huruf w untuk menyebut kata riawa. 

Dengan demikian, terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata di bawah 

pada penutur Sinjai dengan Bone yang ditandai dengan penggunaan huruf h 

pada kata diaha untuk penutur Sinjai, dan huruf w pada kata riawa untuk 

penutur Bone. 
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e. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Malam 

Dari analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan kata pada kata 

malam dalam bahasa Indonesia dengan kata malam dalam bahasa Bugis 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut tampak pada data yang 

disajikan berikut. 

Data 05 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Malam Henni wenni 
 

Berdasarkan data 05 di atas ditemukan perbedaan penggunaan kata pada 

kata malam dalam bahasa Indonesia dengan penutur Sinjai dan penutur 

Bone dalam bahasa Bugis. Pada penutur Sinjai dalam menyebut kata malam 

menggunakan kata henni. Sementara itu, untuk penutur Bone menggunakan 

kata wenni. Dari kedua penutur tersebut terdapat perbedaan dalam 

menyebut kata malam. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf. 

Penutur Sinjai menggunakan huruf h dalam menyebut kata henni, sedangkan 

penutur Bone menggunakan huruf w untuk menyebut kata wenni. Dengan 

demikian, terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata malam pada 

penutur Sinjai dengan Bone yang ditandai dengan penggunaan huruf h pada 

kata henni untuk penutur Sinjai, dan huruf w pada kata wenni untuk penutur 

Bone. 

 

f. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Napas 
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Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan kata 

pada kata napas dalam bahasa Indonesia dengan kata napas dalam bahasa 

Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut tampak pada 

data yang disajikan berikut. 

Data 06 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Napas Nyaha nyawa 
 

Pada tabel data 06 di atas ditemukan perbedaan penggunaan kata pada kata 

napas dalam bahasa Indonesia dengan penutur Sinjai dan penutur Bone 

dalam bahasa Bugis. Pada penutur Sinjai dalam menyebut kata napas 

menggunakan kata nyaha. Sementara itu, untuk penutur Bone menggunakan 

kata nyawa. Dari kedua penutur tersebut terdapat perbedaan dalam 

menyebut kata napas. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf. 

Penutur Sinjai menggunakan huruf h dalam menyebut kata nyaha, 

sedangkan penutur Bone menggunakan huruf w untuk menyebut kata nyawa. 

Dengan demikian, terdapat perbedaan penggunaan kata pada kata napas 

pada penutur Sinjai dengan Bone yang ditandai dengan penggunaan huruf h 

pada kata nyaha untuk penutur Sinjai, dan huruf w pada kata nyawa untuk 

penutur Bone. 
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g. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Tawa 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan kata 

pada kata tawa dalam bahasa Indonesia dengan kata tawa dalam bahasa 

Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut tampak pada 

data yang disajikan berikut. 

Data 07 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Tawa Syaha cawa 
 

Dari tabel data 07 di atas tampak bahwa terdapat perbedaan penggunaan 

kata pada kata tawa dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata tawa 

pada penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada 

penggunaan huruf h dan w. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf h untuk 

menyebutkan kata syaha. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan 

huruf w untuk menyebut kata cawa. Dengan demikian, ada perbedaan 

pelafalan dalam menyebut tawa dalam bahasa Indonesia dengan tawa dalam 

bahasa bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu dapat 

ditandai pada penggunaan huruf yaitu h dan w. 
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h. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Tiup 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tampak perbedaan kata 

pada kata tiup dalam bahasa Indonesia dengan kata tiup dalam bahasa 

Bugis penutur Sinjai dan Penutur Bone. Hasil analisis tersebut tampak pada 

data yang disajikan berikut. 

Data 08 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Tiup Herrung werrung 
 

Dari tabel data 08 di atas tampak bahwa terdapat perbedaan penggunaan 

kata pada kata tiup dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata tiup 

pada penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada 

penggunaan huruf h dan w. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf h untuk 

menyebutkan kata herrung. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan 

huruf w untuk menyebut kata werrung. Dengan demikian, ada perbedaan 

pelafalan dalam menyebut tiup dalam bahasa Indonesia dengan tiup dalam 

bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu dapat 

ditandai pada penggunaan huruf yaitu h dan w. 

i. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Belah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tampak perbedaan kata 

pada kata belah dalam bahasa Indonesia dengan kata belah dalam bahasa 
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Bugis penutur Sinjai dan Penutur Bone. Hasil analisis tersebut tampak pada 

data yang disajikan berikut. 

Data 09 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Belah fue pue 
 

Tabel data 09 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

belah dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata belah pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 

p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata fue. 

Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk menyebut 

kata pue. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam menyebut belah 

dalam bahasa Indonesia dengan belah dalam bahasa Bugis untuk penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan 

huruf yaitu f dan p. 

j. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Panas 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata panas dalam bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan tersebut tampak pada tabel yang disajikan berikut. 
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Data 10 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Panas fella pella 
 

Tabel data 10 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

panas dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata panas pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf f dan p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan 

kata fella. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk 

menyebut kata pella. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut panas dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

k. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata panas dalam bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan tersebut tampak pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 11 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Paha foppang poppang 
 

Tabel data 11 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

paha dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata paha pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 
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p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata 

foppang. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk 

menyebut kata poppang. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut paha dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

l. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Pendek 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan kata 

pada pendek dalam bahasa Indonesia dengan kata pendek dalam bahasa 

Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersbeut tampak pada 

tabel yang disajikan berikut.  

Data 12 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Pendek foncok poncok 
 

Tabel data 12 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

pendek dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata pendek pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf f dan p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan 

kata foncok. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk 

menyebut kata poncok. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut pendek dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur 

Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 
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m. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Peras 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata peras dalam bahasa Indonesia dengan kata peras dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Peras ferrak perrak 
 

Tabel data 13 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

peras dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata peras pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 

p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata ferrak. 

Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk menyebut 

kata perrak. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam menyebut 

peras dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

n. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Peras 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata peras dalam bahasa Indonesia dengan kata peras dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 
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Data 14 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Pilih file pile 

 

Tabel data 14 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

pilih dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata pilih pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 

p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata file. 

Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk menyebut 

kata pile. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam menyebut pilih 

dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu 

dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

o. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Potong 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata potong dalam bahasa Indonesia dengan kata potong dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 15 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Potong folo polo 
 

Tabel data 15 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

potong dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata potong pada 
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penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf f dan p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan 

kata folo. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk 

menyebut kata polo. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut potong dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur 

Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

p. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Putih 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata putih dalam bahasa Indonesia dengan kata putih dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 16 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Putih fute pute 
 

Tabel data 16 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

putih dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata putih pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 

p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata fute. 

Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk menyebut 

kata pute. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam menyebut putih 
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dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu 

dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

q. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Sayap 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata sayap dalam bahasa Indonesia dengan kata sayap dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 17 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Sayap fannik pannik 
 

Tabel data 17 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

sayap dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata sayap pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf f dan p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan 

kata fannik. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk 

menyebut kata pannik. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut sayap dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

r. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Tipis 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata tipis dalam bahasa Indonesia dengan kata tipis dalam bahasa 
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Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 18 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Tipis nifik nipik 
 

Tabel data 18 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

tipis dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata tipis pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 

p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata nifik. 

Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk menyebut 

kata nipik. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam menyebut 

sayap dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

s. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Tumpul 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata tumpul dalam bahasa Indonesia dengan kata tumpul dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 
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Data 19 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Tumpul fuppuk puppuk 
 

Tabel data 19 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

tumpul dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata tumpul pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf f dan p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan 

kata fuppuk. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk 

menyebut kata puppuk. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut tumpul dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur 

Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

t. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Usus 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata usus dalam bahasa Indonesia dengan kata usus dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 20 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Usus ferruk perruk 
 

Tabel data 20 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

usus dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata usus pada penutur 
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Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf f dan 

p. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata ferruk. 

Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf p untuk menyebut 

kata perruk. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam menyebut 

usus dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan 

itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f dan p. 

u. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Celak 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata celak dalam bahasa Indonesia dengan kata celak dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 21 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Celak syillak cilla 
 

Tabel data 21 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

celak dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata celak pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf sy 

dan c. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf klaster sy untuk menyebutkan 

kata syillak. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf c untuk 

menyebut kata cillak. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 
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menyebut celak dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu sy dan c. 

v. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Merah 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata merah dalam bahasa Indonesia dengan kata merah dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 22 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Merah syellak cellak 
 

Tabel data 22 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

merah dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata merah pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf sy dan c. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf klaster sy untuk 

menyebutkan kata syellak. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan 

huruf c untuk menyebut kata cellak. Dengan demikian, ada perbedaan 

pelafalan dalam menyebut merah dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai 

dan penutur Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf 

yaitu sy dan c. 
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w. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Sempit 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata sempit dalam bahasa Indonesia dengan kata sempit dalam 

bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 23 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Sempit syikkek cikkkek 
 

Tabel data 23 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

sempit dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata sempit pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf sy dan c. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf klaster sy untuk 

menyebutkan kata syikkek. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan 

huruf c untuk menyebut kata cikkek. Dengan demikian, ada perbedaan 

pelafalan dalam menyebut merah dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai 

dan penutur Bone. Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf 

yaitu sy dan c. 

x. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Satu 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata satu dalam bahasa Indonesia dengan kata satu dalam bahasa 
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Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 24 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Satu seddi ceddi 

Tabel data 24 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata 

satu dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata satu pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan huruf s 

dan c. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf s untuk menyebutkan kata 

seddi. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf c untuk 

menyebut kata celddi. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut satu dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu s dan c. 

y. Perbedaan Penggunaan Kata pada Kata Di 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan perbedaan 

kata pada kata di dalam bahasa Indonesia dengan kata di dalam bahasa 

Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada tabel yang disajikan berikut. 
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Data 25 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Di di ri 
 

Tabel data 25 di atas menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata di 

dalam bahasa Indonesia sebagai preposisi dengan penggunaan kata di pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan itu tampak pada penggunaan 

huruf d dan r. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf d untuk menyebutkan 

kata di. Sementara itu, pada penutur Bone menggunakan huruf r untuk 

menyebut kata ri. Dengan demikian, ada perbedaan pelafalan dalam 

menyebut di dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Perbedaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu d dan r. 

Berdasarkan paparan data dan analisis data di atas, perbedaan penggunaan 

kata pada pada kata tertentu pada penutur Sinjai dengan penutur Bone 

disajikan rangkuman hasil temuan penelitian yang tampak pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Rangkuman Perbedaan Penggunaan Kata pada Penutur 

Bahasa Bugis Sinjai dan Penutur Bone 

No. Bahasa 

Indonesia 

Penutur 

Sinjai 

Penutur 

Bone 

Perbedaan  

1. Abu Ahu awu h dan w 

2. Air uhae uwae h dan w 

3. Biru gahu gawu h dan w 

4. Di bawah diaha riawa d dan r / h dan w 

5. Napas nyaha nyawa h dan w 

6. Tawa syaha cawa sy dan c / h dan 

w 

7. Malam henni wenni h dan w 
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No. Bahasa 

Indonesia 

Penutur 

Sinjai 

Penutur 

Bone 

Perbedaan  

8. Tiup herrung werrung h dan w 

9. Belah fue pue f dan p 

10 Panas fella pella f dan p 

11. Paha foppang poppang f dan p 

12. Pendek foncok Poncok f dan p 

13 Peras ferrak Perrak f dan p 

14. Pilih file Pile f dan p 

15. Potong folo Polo f dan p 

16. Putih fute Pute f dan p 

17. Sayap fannik Pannik f dan p 

18. Tipis nifik Nipik f dan p 

19.  Tumpul fuppuk Puppuk f dan p 

20. Usus ferruk Perruk f dan p 

21. Celak syillak Cillak sy dan c 

22. Merah syellak Cellak sy dan c 

23. Sempit syikek Cikkek sy dan c 

24. Satu seddi Ceddi s dan c 

25. Di Di Ri d dan r 
 

Tabel simpulan di atas merupakan rangkuman hasil analisis data yang 

menunjukkan perbedaan penggunaan kata pada kata tertentu dan 

didapatkan hasil berupa perbedaan huruf pada kata yang ditemukan dalam 

penggunaan bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Perbedaan 

huruf tersebut di antaranya (h dan w), (f dan p), (sy dan c), (s dan c), dan, (d 

dan r). 
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2. Persamaan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan daftar 

Swadesh pada dialek Sinjai (dialek Ennak) dengan dialek Bone (dialek 

Palakka) ditemukan persamaan pada penggunaan kata. Perbedaan 

penggunaan kata itu dikemukakan sebanyak tiga kata. Berikut dipaparkan 

perbedaan penggunaan kata tersebut. 

a. Persamaan Penggunaan Kata pada Kata Api 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan persamaan 

kata pada kata api dalam bahasa Indonesia dengan kata api dalam bahasa 

Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan tersebut dapat dilihat 

pada data yang disajikan berikut. 

Data 26 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Api Afi Afi 
 

Pada data 26 di atas menunjukkan persamaan penggunaan kata pada kata 

api dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata api pada penutur 

Sinjai dan penutur Bone. Persamaan itu tampak pada penggunaan huruf f. 

Pada penutur Sinjai menggunakan huruf f untuk menyebutkan kata afi. Pada 

penutur Bone juga menggunakan huruf f yang menyesuaikan diri dalam 

menyebut kata afi. Dengan demikian, terdapat persamaan pelafalan dalam 
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menyebut api dalam bahasa Bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone. 

Persamaan itu dapat ditandai pada penggunaan huruf yaitu f  pada kata afi. 

b. Persamaan Penggunaan Kata pada Kata Bercelak 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan persamaan 

kata pada kata bercelak dalam bahasa Indonesia dengan kata bercelak 

dalam bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan tersebut 

dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut. 

Data 27 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Bercelak Macillak Macillak 
 

Pada data 27 di atas menunjukkan persamaan penggunaan kata pada kata 

bercelak dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata bercelak pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan itu tampak pada penggunaan 

huruf c. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf c untuk menyebutkan kata 

maccillak. Penutur Sinjai menyesuaikan diri dalam menyebut kata maccillak 

hal tersebut disebabkan karena kata maccillak merupakan proses afiksasi 

yang memiliki kata dasar cillak dalam bahasa Bugis penutur Sinjai atau celak 

dalam bahasa Indonesia. Pada penutur Bone juga menggunakan huruf c 

dalam menyebut kata maccillak. Dengan demikian, terdapat persamaan 

pelafalan dalam menyebut maccillak dalam bahasa Bugis untuk penutur 
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Sinjai dan penutur Bone. Persamaan itu dapat ditandai pada penggunaan 

huruf yaitu c pada kata maccillak. 

c. Persamaan Penggunaan Kata pada Kata Memerah 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ditemukan persamaan 

kata pada kata memerah dalam bahasa Indonesia dengan kata memerah 

dalam bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan tersebut 

dapat dilihat pada data yang disajikan berikut. 

Data 28 

Bahasa Indonesia Penutur Sinjai Penutur Bone 

Memerah Maccellak Maccellak 
 

Pada data 28 di atas menunjukkan persamaan penggunaan kata pada kata 

memerah dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan kata memerah pada 

penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan itu tampak pada penggunaan 

huruf c. Pada penutur Sinjai menggunakan huruf c untuk menyebutkan kata 

maccellak. Penutur Sinjai menyesuaikan diri dalam menyebut kata maccellak 

hal tersebut disebabkan karena kata maccillak merupakan proses afiksasi 

yang memiliki kata dasar cillak dalam bahasa Bugis penutur Sinjai atau 

merah dalam bahasa Indonesia. Pada penutur Bone juga menggunakan 

huruf c dalam menyebut kata maccellak. Dengan demikian, terdapat 

persamaan pelafalan dalam menyebut maccellak dalam bahasa Bugis untuk 
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penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan itu dapat ditandai pada 

penggunaan huruf yaitu c  pada kata maccellak. 

Berdasarkan paparan data dan analisis data di atas, persamaan penggunaan 

kata pada pada kata tertentu pada penutur Sinjai dengan penutur Bone 

disajikan rangkuman hasil temuan penelitian yang tampak pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Rangkuman Persamaan Penggunaan Kata pada Penutur 

Bahasa Bugis Sinjai dan Penutur Bone 

No. Bahasa 

Indonesia 

Penutur 

Sinjai 

Penutur 

Bone 

Persamaan 

1. Api Afi Afi f 

2. Bercelak maccillak maccillak c 

3. Memerah maccellak maccellak c 

 

Tabel simpulan di atas merupakan rangkuman hasil analisis data yang 

menunjukkan persamaan penggunaan kata pada kata tertentu dan 

didapatkan hasil berupa persamaan huruf pada kata yang ditemukan dalam 

penggunaan bahasa Bugis penutur Sinjai dan penutur Bone. Persamaan 

huruf tersebut di antaranya f dan c. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan paparan data pada hasil penelitian terdapat perbedaan dan 

persamaan penggunaan pada bahasa bugis penutur Sinjai dan penutur 

Bone. Kata tersebut sebelumnya disusun dalam bentuk daftar kata 

(Swadesh) kemudian dipilah berdasarkan perbedaan dan persamaan kata 
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yang muncul. Perbedaan dan persamaan penggunaan kata tersebut 

dipaparkan berikut. 

1. Perbedaan 

Hasil penelitian pada perbedaan penggunaan kata pada kata tertentu 

ditemukan sebanyak 25 kata yang berbeda antara penutur Sinjai dan penutur 

Bone. Dari 25 kata tersebut terdiri dari lima huruf yang menjadi pembeda. 

Pertama h dan w, ditemukan delapan penggunaan kata yang berbeda dialek 

yang menggunakan huruf h dan w pada bahasa Bugis penutur Sinjai dan 

Bone. Kedua f dan p, ditemukan 12 penggunaan kata yang berbeda dialek 

yang menggunakan huruf f dan p pada bahasa Bugis penutur Sinjai dan 

Bone. Ketiga sy dan c, ditemukan tiga  penggunaan kata yang berbeda 

dialek yang menggunakan huruf sy dan c pada bahasa Bugis penutur Sinjai 

dan Bone. Keempat s dan c, ditemukan satu penggunaan kata yang berbeda 

dialek yang menggunakan huruf s dan c pada bahasa Bugis penutur Sinjai 

dan Bone. Kelima d dan r, ditemukan satu  penggunaan kata yang berbeda 

dialek yang menggunakan huruf d dan r pada bahasa Bugis penutur Sinjai 

dan Bone.  

Perbedaan penggunaan kata itu menunjukkan adanya perbedaan dialek dan 

aksen (tekanan suara pada kata) pada penggunaan bahasa Bugis. Dengan 

kata lain, penutur Sinjai dan penutur Bone walaupun sama-sama 

menggunakan bahasa Bugis tetapi memiliki corak yang berbeda dalam 

berbahasa Bugis. Hal ini terjadi karena masyarakat tutur yang heterogen dan 
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memiliki interaksi sosial yang berbeda. Karena keheterogenan itulah yang 

menyebabkan munculnya variasi bahasa. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Malabar (2015) bahwa penutur dalam suatu dialek, meskipun 

mempunyai idioleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang 

menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek yang berbeda dengan 

kelompok penutur lain, yang berada dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain 

yang menandai dialeknya juga. 

Perbedaan penggunaan kata yang ditemukan pada penelitian ini berada 

pada tataran fonetis. Menurut Susiati (tanpa tahun) perbedaan fonetis 

merupakan perbedaan yang berada di bidang fonologi dan biasanya pemakai 

dialek yang bersangkutan tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. 

Perbedaan dailek biasanya terletak pada gejala-gejala tertentu pada sistem 

fonologi yang meliputi ucapan dan intonasi kalimat, serta pada bentuk 

beberapa kata tertentu baik kata tugas maupun beberapa kata leksikal 

(Poedjosoedarmo dalam Herawati, 2013). Perbedaan fonetis ini 

dimungkinkan terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya 

ialah letak geografis. Hal ini selaras dengan pendapat (Patriantoro, dkk. 

2012) bahwa varian-varian bahasa itu muncul karena perbedaan geografi.  

Penggunaan bahasa bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone memiliki 

corak yang berbeda pada penggunaan kata tertentu karena letak geografi 

yang berbeda. Karena itu, ada kecenderungan terjadi pergeseran bahasa 

(language shift). Pergeseran bahasa merupakan fenomena sosiolinguistik 



61 
 

 
 

yang terjadi akibat adanya kontak bahasa (language contact). Pergeseran 

bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh sekelompok penutur 

yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke 

masyarakat tutur lain. Salah satu perpindahan ini terjadi di wilayah 

perbatasan antaran Sinjai dan Bulukumba yang secara jelas berbeda 

bahasa. 

Hasil penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Herawati (2013) memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu sama-sama 

menemukan variasi fonologis  fonem vokal yang terdiri dari fonem (h dan w), 

(p dan f), dan (sy dan c).  Untuk perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini terletak pada temuan variasi fonologis fonem (d dan r) antara 

penutur Sinjai dan penutur Bone. 

2. Persamaan 

Hasil penelitian pada persamaan penggunaan kata pada kata tertentu 

ditemukan sebanyak tiga kata yang memiliki persamaan antara bahasa Bugis 

penutur Sinjai dan Bone yaitu kata afi, maccellak, dan maccillak. Persamaan 

penggunaan kata itu dimungkinkan terjadi karena penutur Sinjai dan penutur 

Bone berakar pada rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Bugis. 

Hal tersebut sesuai dengan  pengelompokan yang dilakukan oleh The 

Australia Academy of the Humanitas dengan membagi bahasa daerah di 

Sulawesi Selatan dan mengklasifikasi masing dialek pada setiap bahasa 
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daerah. Termasuk bahasa Bugis yang terbagi menjadi 10 penutur yakni 

Luwu, Wajo, Bone (Palakka), Sinjai (Ennak), Soppeng, Sidrap, Pare-Pare, 

Pinrang (Sawitto), Barru, dan Maros (Camba). Kemudian dipertegas dengan 

adanya peta bahasa oleh Kemdikbud membagi juga dialek pada bahasa 

Bugis 10 penutur yang berada di Sulawesi Selatan belum termasuk 

penggunaan bahasa Bugis di luar lingkungan aslinya. Sehingga wajar jika 

terdapat kesamaan dalam penggunaan bahasa Bugis tersebut. 

Kesamaan tersebut bukan hanya sekadar berupa kata yang sama. Tetapi 

memiliki karakter dalam proses membentuk kesamaan tersebut. Sebagai 

contoh data yang ditemukan pada kata maccellak yang merupakan kata 

memerah dalam bahasa Indonesia. Memiliki proses pembentukan yang 

berawal dari kata dasar syellak pada penutur Sinjai yang mengalami 

morfonemik berupa penghilangan fonem sy dan penambahan fonem c.  

Kemudian proses morfofonemik dari kata dasar cellak pada penutur Bone 

mengalami proses morfonemik berupa penambahan fonem c. Perubahan 

tersebut membentuk kata yang serupa dengan proses yang berbeda.  

ma- + syellak (PS) = maccellak 

ma- + cellak (PB) = maccellak 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Pertama yaitu untuk temuan terkait perbedaan terdapat 25 kata terdiri 

dari lima pasang huruf yang menjadi pembeda. Huruf yang ditemukan 

berbeda yaitu (h dan w), (f dan p), (sy dan c), (s dan c), dan (d dan r). 

Penggunaan bahasa bugis untuk penutur Sinjai dan penutur Bone 

memiliki corak yang berbeda pada penggunaan kata tertentu karena letak 

geografi yang berbeda. Sehingga terjadi pecampuran penutur disetiap 

perbatasan wilayah kabupaten. 

2. Kedua yaitu dari segi persamaan sebanyak ditemukan tiga kata yang 

memiliki persamaan antara baasa Bugis penutur Sinjai dan Bone yaitu 

kata afi, maccellak, dan maccillak. Persamaan penggunaan kata itu 

terjadi karena penutur Sinjai dan penutur Bone berakar pada rumpun 

bahasa yang sama, yaitu bahasa Bugis. 

B. Saran 

Setelah ditemukan perbedaan dan persamaan dialek penutur Sinjai dan 

penutur Bone tersebut memunculkan saran-saran pada pihak yang terkait 

dengan bahasa dan penggunanya. Maka yang menjadi sasaran dari saran 

penulis ditujukan kepada beberapa piha yaitu (1) Pengguna bahasa daerah 
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terkhusus dalam penelitian ini yaitu bahasa Bugis untuk lebih mengajarkan 

berbahasa bugis yang tertib dan santun. (2) Pemangku kepentingan seperti 

pemerintah agar pengajaran bahasa daerah tidak hanya menjadi muatan 

lokal saja tetapi lebih memasifkan dengan pelaksanaan perda yang ada. (3) 

Peneliti berikutnya yaitu untuk lebih menggali lagi keunikan dari bahasa Bugis 

tersebut terutama bahasa Bugis dialek Sinjai, karena dimungkinkan masih 

banyak hal yang bisa digali tentang penggunaan bahasa Bugis tersebut. 
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