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KAJIAN MORFOFONEMIK RUBRIK CERKAK DALAM MAJALAH 

DJAKA LODANG TERBITAN TAHUN 2006 

 

Oleh Anindita 

NIM 08205244094 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses morfofonemik 

yang terjadi pada bentuk kata dalam rubrik cerkak majalah Djaka Lodang 

terbitan tahun 2006. Fokus tujuan yang lain yaitu untuk mendeskripsikan 

jenis-jenis perubahan morfofonemik yang ditemukan dalam rubrik cerkak 

majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006 tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian 

ini adalah proses dan jenis perubahan morfofonemik dalam rubrik cerkak 

majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. Sumber data penelitian ini berupa 

bentuk kata bahasa Jawa dalam rubrik cerkak majalah Djaka Lodang terbitan 

tahun 2006.  Teknik pengumpulan data dengan baca dan catat serta teknik 

purposive sampling. Data dianalisis dengan teknik deskriptif. Instrument yang 

digunakan berupa human instrument dan kartu data. Keabsahan data diperoleh 

melalui validitas (morfologis, interrater, dan intrarater) dan reabilitas 

(stabilitas). 

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi dua hal. 

Pertama, proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya afiksasi dan 

reduplikasi berafiks. Imbuhan-imbuhan yang menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik sebagai akibat dari adanya proses afiksasi tersebut yaitu         

(a) imbuhan prefiks, (b) sufiks (c) konfiks (d) afiks gabung. Pada hasil proses 

morfofonemik yang terjadi akibat adanya proses perulangan berimbuhan 

(reduplikasi berafiks) ditemukan (a) dwilingga berafiks (b) dwilingga salin 

swara berafiks (c) dwipurwa berafiks (d) dwipurwa salin swara berafiks      

(e) dwiwasana berafiks. Kedua, jenis perubahan morfofonemik pada bentuk 

kata bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006 

di atas ditemukan tiga jenis perubahan morfofonemik yang terjadi, meliputi 

(1) perubahan morfofonemik yang berupa perubahan fonem. Fonem-fonem 

yang berubah dalam penelitan ini yaitu (a) /N/ berubah menjadi /ny/; (b) /N/ 

berubah menjadi /ng/; (c) /N/ berubah menjadi /n/;  (d) /N/ berubah menjadi 

/m/; (e) fonem /i/ berubah menjadi /e/; (f) fonem /u/ berubah menjadi /o/. Pada 

hasil (2) perubahan morfofonemik yang berupa penghilangan fonem. Fonem-

fonem  yang hilang dalam proses morfofonemik tersebut yaitu  (a) hilangnya 

fonem /c/; (b) hilangnya fonem /s/; (c) hilangnya fonem /t/; (d) hilangnya 

fonem /k/; (e) hilangnya fonem /w/; (f) hilangnya fonem /p/; (g) hilangnya 

fonem /a/; (h) hilangnya fonem /e/. Pada hasil (3) perubahan morfofonemik 

yang berupa penambahan fonem. Fonem-fonem baru yang muncul yaitu               

(a) penambahan fonem /k/; dan (b) penambahan fonem /e/. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa beberapa data dalam satu kata ditemukan lebih dari 

satu jenis perubahan morfofonemik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah lambang bunyi yang mempunyai arti dan fungsi sebagai 

alat komunikasi. Mengingat bahwa bahasa itu sebagai lambang untuk 

menyampaikan sesuatu, maka bahasa itu berkaitan dengan segala aspek 

kehidupan dan alam pikiran masyarakat yang menggunakannya. Bahasa itu 

muncul dari masyarakat dan kembali untuk kepentingan kehidupan sosial 

masyarakat. 

Bahasa dan kehidupan manusia merupakan dua hal yang sangat sulit 

untuk dipisahkan. Misalnya, dengan bahasa kita dapat mengemukan gagasan 

atau ide yang kita punya kepada orang lain sehingga apa yang dikemukakan 

itu dapat dipahami dengan baik. Untuk itu, setiap orang perlu memahami apa 

dan bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang digunakan dan dilestarikan 

oleh penggunanya, dihormati dan diberi tempat untuk hidup dan berkembang. 

Kedudukan bahasa daerah ditentukan, dibina dan dilestarikan oleh 

pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penjelasan pasal 36 UUD 

1945, BAB XV, yaitu di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang 

dipelihara rakyatnya dengan baik-baik. Seperti halnya dengan bahasa-bahasa 

daerah yang lain, misalnya, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, dan 

lain sebagainya. Bahasa-bahasa daerah tersebut akan dihormati dan dipelihara 
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oleh Negara. Untuk itu, kita harus memahami dan menggunakan bahasa 

daerah khususnya bahasa Jawa dengan baik dan benar. 

Berbagai penjelasan tersebut, memberikan pengetahuan kepada kita 

bahwa kedudukan bahasa Jawa adalah sebagai bahasa daerah dan yang 

berkewajiban melestarikan, membina dan mengembangkan bahasa Jawa 

adalah Negara dan rakyat pemilik bahasa Jawa. Salah satu wujud pelestarian, 

pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa, yaitu dengan terbitnya majalah-

majalah berbahasa Jawa. Adapun majalah-majalah berbahasa Jawa tersebut 

antara lain, Djaka Lodang, Panjebar Semangat, Sempulur, Mekar Sari dan 

Jaya Baya. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan majalah Djaka Lodang 

sebagai sumber penelitian dan penelitian difokuskan pada rubrik cerkak. 

Majalah Djaka Lodang yang digunakan dalam penelitian juga dibatasi pada 

majalah Djaka Lodang yang terbit pada tahun 2006. Majalah Djaka Lodang 

adalah majalah berbahasa Jawa yang terbit di Yogyakarta. Majalah tersebut 

terbit setiap hati sabtu dan minggu. Setiap bulannya, majalah tersebut terbit 

sebanyak 4-5 kali bergantung jumlah minggu tiap bulan. Majalah Djaka 

Lodang selain memuat tentang bahasa juga memuat tentang sastra dan 

budaya. 

Majalah merupakan salah satu contoh penyampaian bahasa secara 

tertulis. Pengguna bahasa perlu memahami bahasa itu sendiri, dengan 

pengkajian dan penelitian bahasa. Bahasa sebagai objek kajian mempunyai 

berbagai persoalan yang sangat luas. Bahasa itu sendiri di dalamnya terdapat 

banyak obyek yang dapat dikaji. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan 
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diteliti salah satu kajian bahasa tentang perubahan bentuk fonemis sebuah 

morfem yang disebabkan oleh fonem disekitarnya yang terjadi akibat adanya 

proses morfologi. Perubahan bentuk fonemis tersebut dapat disebut sebagai 

perubahan morfofonemik atau perubahan morfofonologi. 

Proses morfologi adalah proses pembentukan kata melalui proses yang 

terdapat dalam morfologi. Menurut Samsuri (1978:40), proses morfologi 

adalah proses atau peristiwa pembentukan kata dengan cara menghubungkan 

morfem yang satu dengan morfem yang lain, morfem dengan kata atau kata 

dengan kata. Sedangkan menurut Ramlan (1987:51), proses morfologi adalah 

proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk 

dasarnya. Proses morfologi sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu, afiksasi, 

reduplikasi, dan komposisi.  

Dalam proses morfologi terdapat beberapa perkecualian. Seperti 

misalnya dalam proses pembentukan kata nyapu. Bila diuraikan : 

Nyapu `menyapu` = {N-} + sapu,  

Morfem {N-} berubah menjadi {ny-} dan fonem /s/ pada kata sapu 

mengalami penghilangan, sehingga kata menjadi nyapu. Perubahan bentuk 

fonemis seperti ini dinamakan perubahan morfofonemis. Adanya perubahan 

bentuk fonemis tersebut juga menyebabkan makna dalam kata mengalami 

perubahan.  

Objek kajian dalam penelitian ini adalah kata yang mengalami proses 

morfofonemik dalam rubrik cerkak pada Majalah Djaka Lodang terbitan 

tahun 2006. Kata yang mengalami proses morfofonemik yang terdapat dalam 
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rubrik cerkak majalah Djaka Lodang tahun 2006 inilah yang menjadi 

perhatian oleh peneliti untuk dapat dikaji lebih lanjut.  

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi 

masalah yang dapat ditemukan yaitu. 

1. Proses morfofonemik yang terjadi pada kata dalam rubrik cerkak pada 

majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. 

2. Perubahan jenis morfofofonemik yang terdapat dalam rubrik cerkak 

pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. 

3. Perubahan arti kata akibat terjadinya proses morfofonemik. 

  

C. Batasan Masalah 

Masalah-masalah yang ditemukan pada latar belakang masalah masih 

terlalu luas, maka penelitian ini difokuskan pada. 

1. Proses morfofonemik yang terjadi pada kata dalam rubrik cerkak pada 

majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. 

2. Perubahan jenis morfofofonemik yang terdapat dalam rubrik cerkak 

pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah  dari 

penelitian ini yaitu : 
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1. bagaimanakah proses morfofonemik yang terjadi pada kata dalam 

rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006? 

2. perubahan jenis morfofofonemik apa sajakah yang terdapat dalam 

rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006?   

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. mendeskripsikan proses morfofonemik yang terjadi pada kata dalam 

rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. 

2. mendeskripsikan jenis-jenis perubahan morfofonemik dalam  rubrik 

cerkak pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. 

  

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan linguistik bagi penerapan ilmu berbahasa Jawa. 

Manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi. 

1. Bagi pendidik dan peserta didik. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengajaran dalam 

pembelajaran bahasa Jawa yaitu dengan mempelajari proses pembentukan 

kata khususnya pada kata yang mengalami perubahan-perubahan 

morfofonemik. 
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2. Bagi penelitian lebih lanjut. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian 

selanjutnya tentang bahasa, khususnya yang berkaitan dengan kajian 

morfofonemik. 

3. Bagi para peminat bahasa. 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang kajian 

morfofonemik pada rubrik cerkak dalam majalah Djaka Lodang terbitan 

tahun2006.  

 

G. Batasan Istilah 

1. Morfem 

Morfem adalah satuan terkecil yang memiliki makna. 

2. Fonem  

Fonem adalah satuan terkecil (dalam kajian fonologi) yang dapat 

menbedakan makna kata. 

3. Proses Morfofonemik  

Proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem 

akibat adanya proses morfologi, yaitu proses afiksasi, reduplikasi dan 

komposisi. 

4. Jenis Perubahan Morfofonemik 

Jenis perubahan morfofonemik dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

berupa perubahan fonem, penghilangan fonem dan penambahan fonem. 
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5. Cerkak  

Cerkak dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai cerpen. 

Cerpen merupakan bentuk karya sastra yang sederhana, namun cerpen 

adalah salah satu genre sastra yang kompleks dan menyajikan kode yang 

beraneka ragam. 

6. Majalah Djaka Lodang  

Majalah Djaka Lodang adalah majalah berbahasa Jawa yang terbit 

di Yogyakarta. Majalah tersebut terbit setiap hari sabtu dalam satu 

minggu. Setiap bulan majalah tersebut terbit sebanyak 4-5 kali bergantung 

jumlah minggu tiap bulannya.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Morfologi 

Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti 

bentuk dan juga kata logi yang berarti „ilmu‟ (Chaer, 2008 : 3). Jadi, 

secara harfiah kata morfologi  berarti „ilmu mengenai bentuk-bentuk dan 

pembentukan kata‟. Ramlan (1987 : 21) berpendapat bahwa morfologi 

ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk bentuk kata 

serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan 

arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi 

mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan 

bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik.  

Morfologi ialah cabang kajian linguistik (ilmu bahasa) yang 

mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari 

perubahan itu terhadap arti dan kelas kata (Mulyana, 2007 : 6). Artinya, 

morfologi merupakan kajian linguistik yang mempelajari segala hal yang 

berkaitan dengan kata, seperti tentang bentuk-bentuk kata, perubahannya, 

dan akibat yang didapatkan dari perubahan itu, entah dari arti kata maupun 

kelas katanya. Pendapat tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh 

Bauer (dalam Nurhayati, 2001 : 1) yang menjelaskan bahwa morfologi 

bukan saja membicarakan bentuk-bentuk kata tetapi juga untuk 
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mengoleksi bagian-bagian atau unit-unit yang digunakan dalam 

pengubahan bentuk kata. Menurut Verhaar (dalam Nurhayati, 2001 : 1) 

morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan 

dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Jadi, pendapat tersebut 

menyatakan bahwa morfologi mengidentifikasi bagian dasar bahasa 

sebagai satuan-satuan gramatikal. Nurhayati (2001 : 2) mengatakan bahwa 

dalam buku-buku tata bahasa Jawa morfologi disebut atau diistilahkan 

sebagai tata tembung atau titi tembung. Titi tembung membicarakan seluk 

beluk kata dan cara merubahnya ke bentuk yang lebih luas, perubahan arti 

kata akibat perubahan bentuknya, dan peristilahan setiap proses 

pembentukan kata yang dinamakan rimbag „bentuk, pola‟. Artinya titi 

tembung merupakan ilmu yang mempelajari tetntang berbagai hal tentang 

kata yaitu diantaranya berupa perubahan bentuk katanya, bentuk-bentuk 

peristilahan dalam proses perubahan dan perubahan dari makna dan arti 

kata tersebut setelah terjadinya proses pembentukan kata. 

Jadi dari beberapa pendapat tentang pengertian morfologi di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari 

seluk-beluk kata, pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap arti 

kata, dan mengoleksi bagian-bagian atau unit-unit yang digunakan dalam 

pengubahan bentuk kata serta mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa 

sebagai satuan gramatikal. 
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Menurut Tarigan (1985 : 4) morfologi atau morfemik adalah telaah 

morfem. Pada dasarnya dan yang paling bermanfaat bagi kita di sini, 

morfologi dapat dibagi menjadi dua tipe analisis, yaitu. 

a. Morfologi sinkronik 

Morfologi sinkronik menelaah morfem-morfem dalam suatu 

cakupan waktu tertentu, baik waktu lalu ataupun waktu kini. Pada 

hakekatnya, morfologi sinkronik adalah suatu analisis linear, yang 

mempertanyakan apa-apa yang merupakan komponen leksikal dan 

komponen sintaktik kata-kata, dan bagaimana caranya komponen-

komponen tersebut menambahkan, mengurangi, atau mengatur kembali 

dirinya di dalam berbagai ragam konteks. Morfologi sinkronik tidak ada 

sangkut-pautnya atau tidak menaruh perhatian pada sejarah atau asal-usul 

kata dalam bahasa kita. 

 

b. Morfologi diakronik  

Morfologi diakronik menelaah sejarah atau asal-usul kata, dan 

mempermasalahkan mengapa misalnya pemakaian kata kini berbeda 

dengan pemakaian kata pada masa lalu. Menurut Chaer (2008 :7) objek 

kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi 

dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Satuan morfologi itu sendiri 

meliputi morfem (akar atau afiks) dan kata. Sedangkan, proses morfologi 

melibatkan komponen dasar (bentuk dasar), alat pembentuk (afiks, 

duplikasi, komposisi, akronimisasi dan konversi) dan makna gramatikal.  
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2. Proses Morfologi 

Sudaryanto (1992 : 15) menjelaskan bahwa proses morfologis 

adalah proses pengubahan kata dengan cara yang teratur atau keteraturan 

cara pengubahan dengan alat yang sama, menimbulkan komponen 

maknawi baru pada kata hasil pengubahan, kata baru yang dihasilkan 

bersifat polimorfemis. Lebih lanjut Sudaryanto (1992:18) menjelaskan : 

Proses morfologis dapat ditentukan sebagai proses pembentukan kata 

dengan pengubahan bentuk dasar tertentu yang berstatus morfem 

bermakna leksikal dengan alat pembentuk yang juga berstatus morfem 

tetapi dengan kecenderungan bermakna gramatikal dan bersifat terikat. 

Bahasa bentuk dasar itu bermakna leksikal, hal itu terbukti dari dapat 

diketahuinya secara spontan oleh penutur ketika bentuk itu diucapkan 

secara tersendiri dan mandiri, sedangkan alat pengubah bentuk dasar 

itu bermakna gramatikal terbukti baru dapat diketahuinya makna itu 

ketika alat pengubah yang bersangkutan diucapkan secara bersama 

dengan bentuk dasarnya. 

 

Proses morfologi pada dasarnya adalah proses pembentukan kata 

dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks (dalam proses 

afiksasi), pengulangan (dalam proses reduplikasi), penggabungan (dalam 

proses komposisi), pemendekan (dalam proses akronimisasi) dan 

pengubahan status (dalam proses konversi) (Chaer, 2008 : 25). Artinya, 

poses morfologi tidak hanya terdiri dari satu macam proses saja, 

melainkan juga dari berbagai proses, dalam setiap proses tersebut juga 

masuk dibagi lagi dalam proses-proses yang lebih khusus/proses yang 

lebih rinci. Sedangkan Ramlan mengatakan bahwa (1987 : 51) proses 

morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang 

merupakan bentuk dasarnya. Jadi, proses morfologi merupakan suatu 
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proses pembentukan kata yang dibentuk dari bentuk dasarnya dengan 

digabungkan oleh bentuk-bentuk atau satuan-satuan yang lain. Hal ini 

diperkuat dengan pendapat dari Samsuri (1980 : 190) yang menjelaskan 

bahwa yang disebut dengan proses morfologis ialah cara pembentukan 

kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang 

lain. Dari beberapa pendapat di atas mengenai proses morfologi dapat 

diambil kesimpulan bahwa proses morfologi yaitu proses pembentukan 

kata dari morfem dan morfem, kata dan kata yang merupakan bentuk 

dasarnya dan menimbulkan makna yang baru. 

 Menurut Subroto, Verhaar dan Sudaryanto dalam Mulyana (2007 : 

17) proses perubahan morfologis pada umumnya terdiri atas tiga bentuk 

besar, yaitu :  

a. Afiksasi  

Proses afiksasi (affixation) disebut juga sebagai proses 

pengimbuhan (Mulyana, 2007 : 17). Menurut Nurhayati (2001 : 12), 

proses pengimbuhan afiks atau (wuwuhan) adalah proses pengimbuhan 

pada satuan bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk 

morfem baru atau satuan yang lebih luas. Samsuri (1980 : 190) 

memberikan pengertian bahwa afiksasi yaitu penggabungan akar atau 

pokok dengan afik (-afik). 

Proses afiksasi terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, konfiks dan afiks 

gabung. Masing-masing proses perubahannnya adalah  
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(1) Prefiks (awalan) adalah afiks yang ditambahkan di awal kata. Dalam 

paramasastra Jawa disebut dengan ater-ater. Sedangkan prosesnya 

biasa dinamakan prefiksasi. Prefiksasi adalah proses penambahan atau 

penggabungan afiks yang berupa prefiks dalam sebuah bentuk dasar. 

Contoh afiks dalam bahasa Jawa adalah (Mulyana, 2007 : 19-20),{N-} 

nasal (hanuswara); yang terdiri dari {ny-}, {m-}, {ng-}, {n-}; {sa-};   

{pa-}; {paN-}; {pi-}; {pra-}; {dak/tak-}; {kok/tok-}; {di-}; {ka/di-};   

{ke-}; {a-}; {ma-}; {kuma-}; {kapi-}; {tar/ter-}. 

(2) Infiks (sisipan) yaitu afiks yang bergabung dengan kata dasar di posisi 

tengah. Dalam Paramasastra Jawa disebut dengan seselan. Proses 

penggabungannya disebut infiksasi. Infiksasi adalah proses 

penambahan afiks bentuk sisipan di tengah bentuk dasar. Wujud infiks 

dalam bahasa Jawa relatif sedikit hanya empat yaitu {-er-}, {-el-},     

{-um-} dan {-in-}.  

(3) Sufiks (akhiran) yaitu afiks yang dilekatkan di akhir kata. Dalam 

Paramasastra Jawa disebut dengan panambang. Panambang iku 

pocapan utawa tembung kang diselehake ing pungkasaning tembung 

kang bisa ngowahi arti saka tembung llinggane (Mulyana, 2007 : 26). 

Prosesnya disebut sufiksasi. Sufiksasi adalah proses penambahan afiks 

yang berbentuk sufiks  dalam bentuk dasar. Penambahan ini terjadi di 

akhir kata yang dilekatinya. Wujud sufiks dalam bahasa Jawa adalah 

{-e/-ne}, {-an}, {-en}, {-i}, {-ake}, {-a}, {-ana}, {-na}.  
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(4) Konfiks ialah bergabungnya dua afiks di awal dan di belakang kata 

yang dilekatinya secara bersamaan. Konfiks adalah afiks utuh yang 

tidak dapat dipisahkan. Hal ini dibuktikan dengan bentuk dasar 

(lingga) yang telah mengalami proses afiksasi apabila salah satu afiks 

yang menempel tersebut dilepaskan, akan merusak struktur dan 

maknanya (Mulyana, 2007 : 29). Prosesnya biasa dinamakan 

konfiksasi. Konfiksasi adalah proses penggabungan afiks awal dan 

akhir sekaligus dengan bentuk dasar. Contoh konfiks dalam bahasa 

Jawa adalah {ka-an}, {ke-an}, {-in-an}, {ke-en}, {paN-an}, {pa-an}, 

{pi-an}, {pra-an}, {sa-e/ne}, dan lain sebagainya.  

(5) Afiks gabung ialah proses penggabungan prefiks dan sufiks dalam 

bentuk dasar. Kedua afiks tersebut berbeda jenis, maka keduanya 

dapat dipisahkan dari bentuk dasarnya. Pemisahan ini tidak merusak 

struktur kata (Mulyana, 2007 : 29). Sejumlah afiks gabung dalam 

bahasa Jawa antara lain adalah {tak-/-e}; {tak-/-ne}; {tak-/-ke};    

{tak-/-ane}; {tak-/-i}; {tak-/-na}; {tak-/-ana}; {tak-/-a}; {dak-/-ne}; 

{dak-/-e}; {kami-/-en}; {kok-/-i}; {kok-/-ake}; {kok-/-ana}; {di-/-i}; 

{di-/-a}; {di-/-ana} dan   {di-/-ake} akan memiliki sebuah arti jika 

telah bergabung atau melekat pada sebuah morfem bebas.  

Afiks gabung juga bisa dibentuk oleh penggabungan anuswara yang 

terdiri dari (m, n, ny dan ng) dan sufiks {-i}; {-a}; {-ana}; {-ake}; dan    

{-e}. Afiks gabung seperti ini disebut juga sebagai afik gabung 

renggang. Imbuhan afiks gabung renggang adalah imbuhan yang 
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berwujud prefiks dan sufiks yang diimbuhkan pada kata dasar tapi 

tidak serentak dengan kata lain. 

 

b. Reduplikasi 

Reduplikasi (tembung rangkep) disebut juga sebagai proses 

perulangan, yaitu perulangan bentuk atau kata dasar. Baik perulangan 

penuh maupun sebagian, bisa dengan perubahan bunyi maupun tanpa 

perubahan bunyi (Mulyana, 2007 : 42). Artinya, reduplikasi atau proses 

perulangan bentuk dasar ini tidak hanya berbentuk perulangan penuh saja 

melainkan juga untuk bentuk perulangan sebagian, adanya perubahan 

bunyi pada kata yang mengalami perubahan maupun tidak adanya 

perubahan bunyi pada kata yang mengalami perulangan. Hal ini setara 

dengan pendapat dari Nurhayati (2001 : 38) yang menyatakan bahwa 

reduplikasi adalah proses pembentukan bentuk yang lebih luas dengan 

bahan dasar kata dengan hasil kata, atau bentuk polimorfemis, sedangkan 

cara pengulangan dapat sebagian, dapat seluruhnya, dapat ulangan bagian 

depan atau belakang dan dapat juga dengan menambahkan afiks.  

Proses reduplikasi dalam bahasa Jawa menurut Mulyana (2007 : 

42-43) adalah : 

(1) Dwilingga : perulangan morfem asal. Dwilingga yaiku tembung lingga 

kang dirangkep utawa rerangkepe tembung lingga jenenge dwilingga 

(Sasangka, 1989 : 75). Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Dwilingga adalah kata dasar yan mengalami pengulangan penuh. 
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Contoh :  

mlaku „jalan‟ = mlaku-mlaku „jalan-jalan‟ 

gedhe „besar‟ = gedhe-gedhe „besar-besar‟ 

(2) Dwilingga salin swara : perulangan morfem asal dengan perubahan 

fonem. Dwilingga salin swara yaiku tembung lingga kang dirangkep 

dadi loro nanging salah sijine tembung ana swara sing owah 

(Sasangka, 1989 : 76). Jadi, bisa dikatakan bahwa dwilingga salin 

swara adalah pengulangan kata dasar dengan adanya perubahan bunyi. 

Contoh :  

watuk „batuk‟ = wotak-watuk „berulang kali batuk‟ 

celuk „panggil‟ = celak-celuk „memanggil berulang kali‟  

(3) Dwipurwa : perulangan pada silabe pertama/awal. Dwipurwa yaiku 

tembung kang dumadi saka pangrangkepe purwane tembung lingga, 

utawa rangkepe wanda wiwitaning tembung (Sasangka, 1989 : 74). 

Jadi, dwipurwa adalah pengulangan kata dasar yang terjadi pada suku 

kata pertama. 

Contoh : 

resik „bersih‟ = reresik „membersihkan‟ 

tenger „tanda‟ = tetenger „tanda‟  

(4) Dwipurwa salin swara : perulangan pada silabe awal dengan 

penggantian bunyi. Gejala ini sebenanrnya sama dengan perulangan 

dwipurwa murni. Sehingga, dalam penulisan aksara Jawa harus ditulis 

sama. 



 

17 
 

Contoh :  

lara „sakit‟ = lelara „penyakit‟ 

tulung „tolong‟ = tetulung „memberikan pertolongan‟ 

(5) Dwiwasana : perulangan pada akhir kata. Dwi tegese loro, wasana 

tegese wekasan utawa pungkasan. Dadi dwiwasana yaiku tembung 

kang dirangkep wasanane, utawa rangkepe wanda wekasan ing 

tembung lingga. Dwiwasana kalebu tembung ragkep semu, awit 

antarane tembung dwiwasana karo linggane, tegese geseh adoh. 

Upama ana tegese dwiwasana ngandhakake bab kang ora gumathok 

(ora ajeg) utawa ambal-ambalan (Sasangka, 1989 : 78). Jadi, bisa 

dikatakan bahwa dwiwasana adalah pengulangan kata dasar yang 

terjadi pada suku kata terakhir. 

Contoh : 

cenges = cengenges „tertawa-tawa‟ 

cekak = cekakak „tertawa terbahak-bahak‟ 

(6) Trilingga : bentuk lingga sejumlah tiga buah atau perulangan morfem 

asal dua kali.  

Contoh : dag dig dug, cas cis cus. 

 

c. Komposisi  

Pemajemukan (kompositum) atau tembung camboran adalah 

proses bergabungnya dua atau lebih morfem asal, baik dengan imbuhan 

atau tidak (Mulyana, 2007 : 45). Sedangkan Verhaar (2001 : 154) 
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mengemukakan bahwa pemajemukan adalah proses morfemis yang 

menggabungkan dua morfem dasar atau pradasar menjadi satu kata. 

Pendapat lain menyatakan bahwa pemajemukan adalah hasil dan proses 

penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas 

maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah kontruksi yang memiliki 

identitas leksikal (Chaer, 1994 : 185). Jadi, pemajemukan merupakan 

penggabungan morfem-morfem menjadi sebuah bentuk kata baru. 

Wedhawati, dkk (2004 : 42) berpendapat bahwa pemajemukan 

adalah proses perangkaian dua bentuk dasar atau lebih menjadi sebuah 

kata, yaitu kata majemuk.  Tembung camboran yaiku tembung loro utawa 

luwih sing digandheng dadi siji lan tembung mau dadi tembung anyar 

kang tegese uga melu anyar (Sasangka, 1989 : 79). Artinya, pemajemukan 

yaitu dua kata atau lebih yang dirangkai menjadi satu dan kata bentukan 

menjadi kata baru yang juga memiliki makna yang baru. Rangkaian kedua 

bentuk dasar tersebut membentuk kata yang memiliki kata baru.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemajemukan merupakan penggabungan dua bentuk dasar menjadi 

satu kata baru yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. 

Kata majemuk dalam bahasa Jawa dibagi menjadi dua yaitu 

tembung camboran wutuh dan tembung camboran tugel (Mulyana, 2007 : 

45). Adapun contohnya yaitu : 
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(1) Tembung Camboran Wutuh 

Tembung Camboran Wutuh yaitu kata majemuk yang kata 

bentukannya terdiri dari bentuk dasar secara utuh. Contoh : randha royal 

„tape goreng‟, semar mendem „makanan yang terbuat dari ketan dan 

dibungkus telor‟, raja lele „nama beras‟, dan lain sebagainya.  

(2) Tembung Camboran Tugel   

Tembung Camboran Tugel adalah kata majemuk yang dibentuk 

dari kata dasar yang disingkat. Tembung camboran tugel yaiku tembung 

kang dicambor awujud tembung wancahan (ringkesan) utawa tugelan. 

Sing diwancah utawa sing ditugel bisa mung salah siji, bisa uga loro-

lorone awujud wancahan kabeh (Sasangka, 1989 : 80). Jadi, tembung 

camboran tugel adalah kata majemuk yang merupakan gabungan kata 

dasar yang berupa ringkasan atau singkatan-singkatan. 

Contoh : balung kulit = lunglit dan abot repot = botrepot. 

 

3. Morfofonemik 

Morfofonemik atau yang biasa disebut sebagai morfofonologi 

adalah ilmu yang menelaah morfofonem (atau morfonem) (Tarigan, 1985 : 

27). Heatherington, (dalam Tarigan 1985 : 27) berpendapat bahwa 

morfofonologi adalah telaah umum mengenai bidang kebersamaan antara 

bunyi dan bentuk kata. Dalam morfonologi kita tidak menelaah bentuk 

tunggal beserta varian-variannya saja, tetapi justru menelaah bunyi-bunyi 

rangkap beserta varian-variannya. 
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Menurut Ramlan (1987 : 83) morfofonemik mempelajari 

perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan 

morfem dengan morfem lain. Sedangkan menurut Chaer (2008 : 43) 

morfofonemik atau yang biasa disebut juga sebagai morfonologi atau 

morfofonologi adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau 

perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses 

afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi.   

Arifin (2007 : 8) mengungkapkan bahwa proses morfofonemik 

adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan 

fonem awal kata yang bersangkutan. Perubahan morfofonemik adalah 

perubahan bentuk fonemis sebuah morfem yang disebabkan oleh fonem 

yang ada disekitarnya atau oleh syarat-syarat sintaksis lainnya 

(Poedjosoedarmo, 1979 : 186). Perubahan fonem itu semata-mata 

disebabkan oleh kondisi pertemuan antar fonem dalam proses morfologis. 

Jadi dari beberapa pendapat di atas mengenai perubahan 

morfofonemik dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan morfofonemik 

adalah perubahan bentuk fonemis sebuah morfem yang terjadi akibat 

adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, proses reduplikasi maupun 

proses komposisi. 

Poedjosoedarmo, dkk (1979) menyebutkan bahwa proses 

morfofonemik bahasa Jawa terjadi pada morfem-morfem seperti:  

(1) awalan {N-}; (2) awalan {di-}; (3) awalan {ka-}; (4) awalan {ke-}; 

(5) awalan {sa-}; (6) awalan {pa-}; (7) awalan {pi-}; (8) awalan   

{pra-}; (9) awalan {paN-}; (10) akhiran {-i}; (11) akhiran {-an}; (12) 
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akhiran {-ake}; (13) akhiran {-ono}; (14) akhiran {-o}; (15) akhiran  

{-no}; (16) akhiran {-en}; (17) akhiran {-e}; (18) sisipan {-in-}; (19) 

sisipan {-um-}; (20) sisipan {-er-}; (21) sisipan {-el-}; (22) 

reduplikasi; (23) simulfiks.  

 

Adanya morfem-morfem tersebut apabila digabungkan dengan 

morfem yang lain dalam proses morfologi menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik. Proses berubahnya fonem sebagai akibat proses 

morfologis tersebut meliputi proses penambahan fonem, penghilangan 

fonem, penggantian fonem, dan penggeseran fonem. Chaer menyebutkan 

bahwa jenis-jenis perubahan morfofonemik yaitu terdiri dari proses: (1) 

pemunculan fonem; (2) pelesapan fonem; (3) peluluhan fonem; (4) 

perubahan fonem dan (5) pergeseran fonem. Sedangkan menurut Ramlan 

(1987 : 83), terdapat tiga proses morfofonemik, ialah proses perubahan 

fonem, proses penambahan fonem dan proses hilangnya fonem.  

a. Proses perubahan fonem  

Proses perubahan fonem terjadi karena adanya kondisi pertemuan 

antara fonem yang satu dengan fonem yang lainnya pada saat proses 

morfologi. 

Menurut Mulyana (2007 : 104-105), perubahan morfofonemik 

terjadi antara lain : 

(1) {N-} berubah menjadi {ng(e)-} apabila bertemu dengan kata dasar 

bersuku kata satu. 

Contoh : 

(a) {N-} + bom „bom‟ = ngebom „mengebom‟ 
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(b) {N-} + lap „lap‟ = ngelap „mengelap, membersihkan dengan kain 

lap‟ 

(c) {N-} + cet „cat‟ = ngecet „mengecat‟ 

 

(2) {N-} berubah menjadi {m-} apabila bertemu dengan kata dasar yang 

dimulai dengan fonem /p, w, b,m/. 

Contoh : 

(a) {N-} + pangan „makanan‟ = mangan „makan‟ 

(b) {N-} + wedang „minuman‟ = medang „minum minuman‟ 

(c) {N-} + bolong „lubang‟ = mbolong „membuat lubang‟ 

 

(3) {N-} berubah menjadi {n-} apabila bertemu dengan fonem /t, d, th, 

dh/. 

Contoh : 

(a) {N-} + tuku „beli‟ = nuku „membeli‟ 

(b) {N-} + donga „doa‟ = ndonga „berdoa‟ 

(c) {N-} + thuthuk „pukul‟ = nuthuk „memukul‟ 

 

(4) {N-} berubah menjadi {ng-} apabila bertemu dengan fonem /k, g, r, l, 

w/. 

Contoh : 

(a) {N-} + kukur „garuk‟ = ngukur „menggaruk‟ 

(b) {N-} + gawa „bawa‟ = nggawa „membawa‟ 
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(c) {N-} + rasa „rasa‟ = ngrasa „merasa‟ 

 

(5) {N-} berubah menjadi {ny-} apabila bertemu dengan fonem /s, c, j, 

ny/. 

Contoh : 

(a) {N-} + sapu „sapu‟ = nyapu „menyapu‟ 

(b) {N-} + cawang „cabang‟ = nyawang „bercabang‟ 

(c) {N-} + jaluk „pinta‟ = njaluk „meminta‟ 

Selain kelima perubahan fonem tersebut di atas ada beberapa 

perubahan fonem yang lain, perubahan tersebut antara lain. 

(1) Perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/. 

Contoh :  

(a) {ke-} + lali „lupa‟ + {-an} = kelalen „terlupa‟ 

(b) {ke-} + dadi „jadi‟ + {-ane} = kedadeane „kejadiannya‟ 

(c) {ka-} + wigati „hati-hati‟ + {-ane} = kawigatenane „perhatiannya‟ 

 

(2) Perubahan fonem /u/ menjadi fonem /o/. 

Contoh : 

(a) {pe-} + turu „tidur‟ + {-an} = peturon „tempat tidur‟ 

(b) {N-} + tuku „beli‟ + {-i} = nukoni „membeli‟ 

(c) {N-} + laku „tingkah‟ + {-i} = nglakoni „membeli‟ 
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b. Proses penambahan fonem 

Proses penambahan fonem terjadi apabila sebuah kata bentukan 

hasil penggabungan morfem memunculkan fonem baru yang sebelumnya 

tidak terdapat pada morfem awal.   

Menurut Mulyana (2007 : 106-109) proses penambahan fonem 

dapat terjadi sebagai berikut : 

(1) Morfem {N-} + kata dasar yang diakhiri dengan vokal dapat 

menambah fonem baru /k/ dan apabila bertemu dengan akhiran {-ake}. 

(a) {ng-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh :  

(1) {ng-} + rungu „dengar‟ + {-ake} = ngrungokake 

„mendengarkan‟ 

(2) {ng-} + rugi  „rugi‟ + {-ake} = ngrugekake „merugikan‟ 

(3) {ng-} + rasa „rasa‟ + {-ake} = ngrasakake „merasakan‟ 

 

(b) {n-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {n-} + dadi „jadi‟ + {-ake} = ndadekake „membelikan‟ 

(2) {n-} + temu „temu‟ + {-ake} = nemokake „membelikan‟ 

(3) {n-} + temtu „tentu/pasti‟ + {-ake} = nentokake „menentukan‟ 
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(c) {m-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {m-} + bali „kembali‟ + {-ake} = mbalekake „mengembalikan‟ 

(2) {m-} + playu „lari‟ + {-ake} = mlayokake „melarikan‟ 

(3) {m-} + bage „bagi‟ + {-ake} = mbagekake „membagikan‟ 

 

(d) {ny-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {ny-} + sisa „sisa‟ + {-ake} = nyisakake „menyisakan‟ 

(2) {ny-} + crita „cerita‟ + {-ake} = nyritakake „menceritakan‟ 

(3) {ny-} + nyanyi „nyanyi‟ + {-ake} = nyanyekake „menyanyikan‟ 

 

(2) Morfem {dak-/tak-, kok-/tok-, di-, ka-} + kata dasar yang diakhiri 

dengan vokal dapat menambah fonem baru /k/ dan apabila bertemu 

dengan akhiran {-ake}. 

(a) {dak-} atau {tak-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {dak-} + gawa „bawa‟ + {-ake} = dakgawakake „saya 

bawakan‟ 

(2) {dak-} + crita „cerita‟ + {-ake} = dakcritakake „saya ceritakan‟ 

(3) {dak-} + guna „guna‟ + {-ake} = dakgunakake „saya gunakan‟ 
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(b) {kok-} atau {tok-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {kok-} + tuku „beli‟ + {-ake} = koktukokake „kamu belikan‟ 

(2) {kok-} + dadi  „jadi‟ + {-ake} = kokdadekake „kamu jadikan‟ 

(3) {kok-} + golek „cari‟+ {-ake} = kokgolekake „kamu carikan‟ 

 

(c) {di-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {di-} + rungu „dengar‟ + {-ake} = dirungokake „didengarkan‟ 

(2) {di-} + crita „cerita‟ + {-ake} = dicritakake „diceritakan‟ 

(3) {di-} + tawa „tawar‟ + {-ake} = ditawakake „ditawarkan‟ 

 

(d) {ka-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(1) {ka-} + laku „tingkah‟ + {-ake} = kalakoake „kamu lakukan‟ 

(2) {ka-} + tuku „beli‟ + {-ake} = katukoake „kamu belikan‟ 

(3) {ka-} + kudu „harus‟ + {-ake} = kakudokake „kamu haruskan‟ 

 

(3) Morfem {N-} + kata dasar yang di akhiri dengan konsonan dapat 

menambah fonem baru /ə/ yang berada di antara kedua morfem 

sebelumnya. Fonem baru tersebut secara fonetik dibaca /ə/. 

{ng-} + Bentuk Dasar 

Contoh :  
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(a) {ng-} + las „las‟ = ngelas „mengelas‟ 

(b) {ng-} + bom „bom‟ = ngebom „mengebom‟ 

 

(4) Morfem {N-} + kata dasar yang di akhiri dengan konsonan dapat 

menambah fonem baru /ə/ yang berada di antara kedua morfem 

sebelumnya, dan apabila bertemu dengan akhiran {-ake}. Dan fonem 

baru tersebut secara fonetik dibaca /ə/. 

{ng-} + Bentuk Dasar + {-ake} 

Contoh : 

(a) {ng-} + las „las‟ + {-ake}= ngelasake „mengelaskan‟ 

(b) {ng-} + bom „bom‟ + {-ake} = ngebomake „mengebomkan‟ 

 

c. Proses hilangnya fonem 

Proses hilangnya fonem terjadi apabila sebuah fonem mengalami 

penghilangan karena bertemu fonem lain dalam proses morfologis. 

Menurut Mulyana (2007 : 110-112) proses hilangnya fonem sebagai 

akibat proses morfologis dapat diperinci sebagai berikut : 

(1) Hilangnya Fonem /a/. 

Proses hilangnya fonem /a/ sering terjadi pada penggabungan 

sufiks {–an}, prefiks {sa-}, dan prefiks {pa-}. Hilangnya fonem /a/ pada 

{–an} terjadi jika {–an} bergabung dengan bentuk dasar yang berakhir 

vokal. Hilangnya fonem /a/ pada prefiks {sa-} dan {pa-} terjadi jika      

{sa-/pa-} bergabung dengan bentuk dasar yang berawal vokal. 
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Contoh : 

(a) {pa-} + adu „adu‟ = padu „bertengkar‟ 

(b) {ka-} + angel „susah‟ + {-an} = kangelan „kesusahan/terlalu susah‟ 

(c) gawa „bawa‟ + {-an} = gawan „barang bawaan‟ 

 

(2) Hilangnya Fonem /ə/. 

Proses hilangnya fonem /ə/ sering terdapat pada bentuk dasar yang 

berakhir /ə/ mendapat pembubuhan sufiks, mendapat perulangan 

berkombinasi dengan pembubuhan afiks. 

Contoh :  

(a) {ke-} + antem „pukul‟ = kantem „terpukul‟ 

(b) {ke-} + ili „aliran‟ = keli „terhanyut‟ 

(c) {ke-} + enom „muda‟ + {-en} = kenomen „terlalu muda‟ 

 

(3) Hilangnya Fonem /p/. 

Hilangnya fonem /p/ terjadi pada penggabungan  bentuk dasar 

yang berawal /p/ mendapat prefiks nasal. 

Contoh : 

(a) {N-} + pangan „pangan‟ = mangan „makan‟ 

(b) {N-} + paku „paku‟ = maku „memaku‟ 

(c) {N-} + tuku „beli‟ = nukoni „membeli‟ 
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(4) Hilangnya Fonem /s/. 

Hilangnya fonem /s/ terjadi pada penggabungan prefiks nasal 

dengan bentuk dasar yang berawal /s/. 

Contoh : 

(a) {N-} + sepi „sepi‟ = nyepi „menyepi‟ 

(b) {N-} + sapu „sapu‟ = nyapu „menyapu‟ 

(c) {N-} + sawang „pandang‟ = nyawang „memandang‟ 

 

(5) Hilangnya Fonem /t/. 

Hilangnya fonem /t/ kebanyakan terjadi pada penggabungan 

prefiks nasal dengan bentuk dasar yang berawal fonem /t/. 

Contoh : 

(a) {N-} + tulis „tulis‟ = nulis „menulis‟ 

(b) {N-} + tonton „tonton‟ = nonton „menonton‟ 

(c) {N-} + tuku „beli‟ = nuku „membeli‟ 

 

(6) Hilangnya Fonem /th/. 

Hilangnya fonem /th/ kebanyakan terjadi pada penggabungan nasal 

dengan bentuk dasar yang berawal /th/. 

Contoh : 

(a) {N-} + thuthuk „pukul‟ = nuthuk „memukul‟ 

(b) {N-} + thothok „ketuk‟ = nothok „mengetuk‟ 
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(7) Hilangnya Fonem /w/. 

Hilangnya fonem /w/ kebanyakan terjadi karena penggabungan 

prefiks nasal dengan bentuk dasar yang berawal /w/. 

Contoh : 

(a) {N-} + wulang „ajar‟ = mulang „mengajar‟ 

(b) {N-} + waca „baca‟ = maca „membaca‟ 

(c) {N-} + wicara „bicara‟ = micara „pembicaraan‟ 

 

4. Pengertian Kata 

Bloomfield dalam Tarigan  (1985 : 6) kata adalah bentuk bebas 

yang paling kecil, yaitu kesatuan terkecil yang dapat diucapkan secara 

berdikari. Kata merupakan dua macam satuan, ialah satuan fonologik dan 

satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau 

beberapa suku, dan suku itu terdiri dari satuan atau beberapa fonem. 

Sebagai satuan gramatik kata terdiri dari satu atau beberapa morfem. Kata 

ialah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satu 

satuan bebas merupakan kata (Ramlan, 1987 : 33). Hal ini berarti bahwa 

kata berupa satuan bebas, terdiri dari satu atau beberapa suku kata dan 

merupakan satuan yang paling kecil. 

Sedangkan Abdul Chaer (2008 : 7) mendefinisikan kata adalah 

satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses morfologis. Dalam 

tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar dalam tataran sintaksis 

merupakan satuan terkecil. Nurlina, dkk (2004 : 8) kata (word), yaitu 
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satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau 

gabungan morfem. 

Kridalaksana (dalam Cahyono, 1995 : 139) menyatakan kata 

mempunyai pengertian „satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai 

bentuk yang bebas‟. Dalam satuan fonologi, kata terdiri dari satu suku kata 

atau lebih dan suku kata itu terdiri dari satu fonem atau lebih. Dalam 

satuan gramatikal, kata terdiri atas satu morfem atau lebih. Hal yang sama 

ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 395) kata adalah 

unsur bahasa terkecil yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan 

kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. 

Jadi, dari beberapa pendapat di atas tentang pengertian kata maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kata adalah satuan gramatikal yang 

terkecil bila dilihat dari segi sintaksis dan terbesar bila dilihat dari segi 

morfologis, berbentuk bebas, terdiri dari satu suku kata atau lebih dan juga 

memiliki makna serta merupakan hasil bentukan dari proses morfologis. 

Menurut Tarigan (1985 : 19) kata terbagi menjadi dua macam 

yaitu, kata dasar dan dasar kata. Kata dasar adalah satuan terkecil yang 

menjadi asal permulaan sesuatu kata kompleks. Dasar kata adalah satuan, 

baik tunggal atau kompleks, yang menjadi dasar pembentukan bagi satuan 

yang lebih besar atau lebih kompleks. 

Pada umumnya, jenis kata atau kelas kata dalam bahasa jawa 

dipilah menjadi10 macam (Suhono, Padmoesoekotjo dalam Mulyana, 

2007 : 49-50), yaitu :  
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1) Tembung aran/ benda / nomina / noun; 2) Tembung kriya/ kerja / 

verbal / verb; 3) Tembung katrangan / keterangan / adverbial / adverb; 

4) Tembung kaanan / keadaan / adjektiva / adjective; 5) Tembung 

sesulih / ganti / pronominal / pronoun; 6) Tembung wilangan / 

bilangan / numeralia; 7) Tembung panggandheng / sambung / 

konjungsi / conjuction; 8) Tembung ancer-ancer / depan / preposisi / 

preposition; 9) Tembung panyilah / sandang / artikel; 10) Tembung 

panguwuh / panyeru / interjeksi. 

 

Kata benda (Tembung Aran) adalah kata yang menerangkan nama 

barang-barang secara kongkrit dan abstrak (Padmosoekotjo dalam 

Mulyana, 2007 : 51). Contoh : sega „nasi‟, tas „tas‟ dan omah „omah‟. 

Kata kerja (Tembung Kriya) adalah kata yang menerangkan suatu 

pekerjaan atau aktivitas. Biasanya kata kerja menduduki fungsi wasesa 

(predikat) dalam struktur kalimat (Padmosoekotjo dalam Mulyana, 2007 : 

55). Contoh : adus „mandi‟, ngombe „minum‟ dan turu „tidur‟. 

Kata keadaan (Tembung Kaanaan) adalah kata yang biasanya 

menerangkan suatu barang, benda atau yang dibendakan. Letaknya 

biasanya dibelakang kata yang diterangkan (Mulyana, 2007 : 60). Contoh : 

cilik „kecil‟, gedhe „gedhe‟ dan lemu „lemu‟. 

Kata keterangan (Tembung Katrangan) adalah kata yang 

menerangkan verba, adjektif, adver, dan klausa yang disejajarinya. Adver 

biasanya bergabung dengan unsur pusat Verb, Adj, Adv, atau klausa dan 

kata itu berstatus sebagai atribut (Subroto dalam Mulyana, 2007 : 61). 

Contoh : ora „ora‟, sesuk „besok‟ dan kudu „harus‟. 

Kata bilangan (numeralia, wilangan) yaitu kata berarti jumlah atau 

bilangan (Mulyana, 2007 : 70). Menurut Antonsuhono dalam Mulyana 
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(2007 : 71), tembung wilangan utawa kata bilangan (numeralia) yaiku 

tembung kang mratelakake gunggunge barang. Tembung wilangan iki 

bisa kanggo ngetung gunggunge uwong, barang, kewan, lan sawijining 

bab. Contoh : siji „satu‟, atusan „ratusan‟ dan papat „empat‟. 

Kata ganti atau pronominal (tembung sesulih, pronoun), yaitu kata-

kata yang referennya (dunia luar bahasa yang ditunjuk oleh kata/bahasa) 

berubah-ubah (Mulyana, 2007 : 73). Contoh : aku „aku‟, kowe „kamu‟ dan 

dheweke „dia‟. 

Kata Sambung (konjungsi, tembung panggandheng, conjunction) 

ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, 

klausa dengan klausa, dan klausa dengan kalimat majemuk (Mulyana, 

2007 : 82). Contoh : utawa „atau‟, lan „dan‟ dan karo „dengan‟. 

Kata sandang (tembung panyilah, artikel) adalah kata yang 

bervalensi di muka nomina yang menyatakan persona (Subroto dalam 

Mulyana, 2007 : 87). Contoh : Si „si‟, Sang „sang‟ dan hyang „hyang‟. 

Kata depan (tembung ancer-ancer, preposisi) pada umumnya 

berposisi di depan nomina. Tapi, bisa juga di depan verba atau adjektiva 

(Mulyana, 2007 : 91). Contoh : ing „di‟, saka „saka‟ dan kanggo „kanggo‟. 

Kata seru (interjeksi, panguwuh, sabawa) yaitu kata yang dipakai 

untuk menyatakan atau melahirkan rasa (Mulyana, 2007 : 97). Contoh : 

wadhuh „aduh‟, wah „wah‟ dan oo „oo‟. 
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5. Pengertian Morfem 

Morfem atau morpheme diyakini sebagai satuan kebahasaan 

terkecil yang terdiri atas deretan fonem dan membentuk sebuah struktur 

dan makna gramatik tertentu (Mulyana, 2007 : 11). Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Charless F. Hockett dalam Henry Guntur Tarigan (1985 : 

6) bahwa morfem adalah unsur yang terkecil yang secara individual 

mengandung pengertian dalam ujaran suatu bahasa. Morfem merupakan 

bentuk gramatikal terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bentuk 

gramatikal yang lebih kecil (Soeparno, 2003 : 72). Jadi, dapat dikatakan 

bahwa morfem adalah satuan kebahasaan terkecil, tidak dapat dipecah lagi 

menjadi bentuk gramatikal yang lebih kecil, membentuk sebuah struktur 

dan makna gramatik tertentu.   

Sedangkan menurut Ramlan (1987 : 32), morfem  ialah satuan 

gramatik yang paling kecil, satuan gramatik yang tidak mempunyai satuan 

lain sebagai unsurnya. Alwasilah (1985 : 101) mendefinisikan morfem 

sebagai satuan bentuk terkecil yang mempunyai arti. Menurut 

Kridalaksana (dalam Cahyono, 1995 : 140) morfem sebagai satuan bahasa 

terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat diabgi atas 

bagian bermakna yang lebih kecil.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa morfem adalah satuan gramatik yang paling kecil yang tidak dapat 

dipecah lagi menjadi bentuk gramatikal yang lebih kecil dan terdiri atas 

deretan fonem serta memiliki makna yang relatif stabil. 
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Adapun pengklasifikasian menurut Chaer (2008 : 16-21) yaitu : 

a. Berdasarkan penggunaan dalam pertuturan. 

Morfem berdasarkan penggunaannya dalam pertuturan dibedakan 

menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem 

yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan 

dalam pertuturan. Menurut Mulyana (2007 : 8) mendefinisikan morfem 

bebas (free morpheme) adalah morfem yang memiliki kemampuan berdiri 

sendiri secara utuh, baik dari segi gramatika maupun makna.  Nurhayati 

(2001 : 5) mendefinisikan morfem bebas sebagai morfem yang dapat 

berdiri sendiri dalam tuturan dan memiliki arti tanpa bergabung dengan 

satuan lain. 

Contoh : tali „tali‟ 

Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu 

bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. 

Menurut Mulyana (2007 : 7) morfem terikat (bound morpheme) adalah 

satuan atau unit kebahasaan terkecil yang tidak memiliki kemampuan 

untuk berdiri sendiri. Nurhayati (2001 : 4-5) mendefinisikan morfem 

terikat sebagai satuan yang selalu melekat atau selalu membutuhkan 

satuan lain untuk dilekati dan baru dimengerti artinya setelah bergabung 

dengan satuan lain. 

Contoh : nembang “menyanyi” 

Afiks {N-/n-} di dalam nembang merupakan morfem terikat. 

Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri di dalam 
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tuturan tanpa bergabung dengan morfem lain, yaitu morfem bebas 

(tembang). 

 

b. Berdasarkan keutuhan bentuknya. 

Berdasarkan keutuhan bentuknya dibedakan adanya morfem utuh 

dan morfem terbagi. Morfem utuh secara fisik merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat, serta prefix, 

infiks, dan sufiks termasuk morfem utuh. Sedangkan yang dimaksud 

morfem terbagi adalah morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem 

lain.  

Contoh : ketiban „kejatuhan‟ 

Kata ketiban „kejatuhan‟ terdiri dari satu morfem utuh tiba „jatuh‟ 

dan satu morfem terbagi ke-/-an. 

 

c. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. 

Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan 

kata, dibedakan morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah 

morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. 

Sedangkan yang tidak dapat menjadi dasar, melainkan hanya sebagai 

pembentuk disebut morfem afiks. 
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d. Berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. 

Berdasarkan jenis fonem yang membentuknya dibedakan adanya 

morfem segmental dan morfem suprasegmental atau morfem 

nonsegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh 

fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat 

disegmentasikan. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang 

terbentuk dari nada, tekanan, durasi, intonasi. 

 

e. Berdasarkan kehadirannya secara konkrit. 

Berdasarkan kehadirannya secara konkret dibedakan adanya 

morfem wujud dan morfem tanwujud. Morfem wujud adalah morfem 

yang secara nyata ada, tetapi yang tan wujug kehadirannya tidak nyata. 

Morfem ini hanya terdapat di dalam bahasa inggris saja. 

 

f. Berdasarkan ciri semantik. 

Berdasarkan ciri semantik dibedakan adanya morfem bermakna 

leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Sebuah morfem disebut 

bermakna leksikal karena di dalam dirinya, secara inheren, telah memiliki 

makna. Semua morfem dasar seperti turu „tidur‟, lunga „pergi‟ dan 

lungguh „duduk‟ termasuk morfem bermakna leksikal.sebaliknya morfem 

afiks seperti {dak-}, {kok-} dan {di-} termasuk morfem tidak bermakna 

leksikal. Morfem yang bermakna leksikal dapat langsung menjadi unsur 

pertuturan, sedangkan morfem tidak bermakna leksikal tidak dapat.  
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Menurut Nurhayati (2001 : 5) berdasarkan pembentukan morfem 

dapat dibedakan menjadi morfem asal atau pangkal, dasar, dan morfem 

hasil bentukan atau turunan. Morfem asal atau pangkal adalah morfem 

dasar yang bebas. Dalam bahasa Jawa dinamakan lingga. Sedangkan 

morfem dasar adalah morfem yang digabungi morfem lain, seperti 

imbuhan, klitika, dan bentuk dasar yang lain atau dengan pemajemukan 

dan pengulangan.  

 

6. Cerkak (Cerita cekak) 

Cerkak iku crita sing cekak, lumrahe dumadi saka 5.000-10.000 

tembung. Sanadyan cekak nanging cerita mau wis rampung 

(tuntas)(Marsono, dkk, 2010 : 11-12). Cerkak atau cerpen adalah sebuah 

cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara 

setengah sampai dua jam. Suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan 

untuk sebuah novel (Edgar Allan Poe, Jassin dalam Nurgiyantoro, 2000 : 

10). Cerpen adalah cerita fiksi bentuk prosa yang singkat dan padat, yang 

unsur ceritanya berpusat pada satu peristiwa pokok, jumlah dan 

pengembangan pelakunya terbatas, dan keseluruhan cerita memberikan 

kesan tunggal. 

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa cerkak atau cerpen adalah sebuah karangan atau cerita fiksi yang 

berbentuk prosa, sederhana, singkat dan padat, dapat habis dibaca dalam 

sekali duduk. Unsur ceritanya pun hanya berpusat pada satu peristiwa 
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pokok, jumlah dan pengembangan pelakunya terbatas dan keseluruhan 

cerita memberikan kesan tunggal. Namun cerita cekak ini ceritanya 

langsung selesai dalam satu cerita (tuntas atau tidak bersambung). 

Lubis (1997 : 93) menyebutkan bahwa sebuah cerpen agar dapat 

mencapai kesan yang tunggal dan utuh, harus mengandung unsur-unsur : 

(1) Ceritanya pendek, mengandung interpretasi pengarang tentang 

konsepsinya mengenai penghidupan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, (2) Sebuah cerpen harus menimbulkan suatu hempasan dalam 

pikiran pembaca, (3) Cerpen harus menimbulkan perasaan pada pembaca, 

bahwa pembaca merasa terbawa oleh jalan cerita dan cerpen pertama-tama 

menarik perasaan baru kemudian menarik pikiran, (4) Cerpen 

mengandung perincian dan insiden-insiden yang dipilih dengan sengaja 

dan yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran 

pembaca. 

Cerkak memiliki unsur pembangun karya sastra (intrinsik). 

Adapun unsur-unsur intrinsik cerpen adalah sebagai berikut. 

a. Tema  

Cerpen hanya berisikan satu tema karena ceritanya yang pendek. 

Tema adalah gagasan ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya 

sastra. 
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b. Plot/alur cerita 

Plot adalah apa yang dilakukan oleh tokoh dan peristiwa yang 

terjadi dan dialami tokoh (Kenry dalam Nurgiyantoro, 2000 : 75). Jadi, 

plot atau alur merupakan suatu rangkaian peristiwa. 

c. Penokohan  

Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

perlakuan dalam berbagai peristiwa dalam ceritera. Menurut Jones (dalam 

Nurgiyantoro, 2000 : 165) penokohan adalah pelukisan gambaran yang 

jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

d. Setting atau latar cerita 

Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang dan 

suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Lebih lanjut 

menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2000 : 216) latar atau setting 

disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, 

hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. 

e. Amanat  

Amanat adalah maksud yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Jadi, dalam suatu cerkak terdapat pesan-pesan yang disampaikan 

oleh pengarang dengan maksud agar pesan tersebut dapat memberikan 

kesan dan perubahan kepada pembaca.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan 

pada fakta yang ada atau fenomen yang memang secara empiris hidup pada 

penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian 

bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti apa 

adanya (Sudaryanto, 1988 : 62). Pendekatan penelitian deskriptif dalam 

penelitian ini yakni dengan menampilkan kata yang mengalami proses 

morfofonemik dan perubahan-perubahan morfofonemik pada rubrik cerkak 

yang termuat dalam majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006 khususnya 

pada rubrik cerkak. Langkah-langkah penelitian dalam analisis deskriptif 

yakni meliputi : 

1. Melakukan pembacaan terhadap obyek yang dikaji. 

2. Melakukan pengumpulan data dengan pencatatan. 

3. Pengkategorisasian data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

4. Data-data tersebut dianalisis berdasarkan teori yang ada. 

 

B. Data Penelitian 

Data yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu kata bahasa Jawa 

yang mengalami proses morfofonemik dalam rubrik cerkak majalah Djaka 
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Lodang tahun 2006. Proses morfofonemik yaitu adalah terjadinya perubahan 

fonem suatu morfem sebagai akibat dari adanya proses morfologi. 

 

C. Fokus dan Sumber Data 

Penelitian ini difokuskan pada proses morfofonemik dan jenis-jenis 

perubahan morfofonemik yang terdapat di dalam rubrik cerkak majalah Djaka 

Lodang terbitan tahun 2006. 

Data penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis, yaitu berupa majalah 

yang memuat kata berbahasa Jawa khususnya kata yang mengalami proses 

morfofonemik, yaitu majalah Djaka Lodang. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih menggunakan majalah Djaka Lodang tahun 2006. Penelitian dalam 

majalah Djaka Lodang lebih difokuskan pada rubrik cerkak. Alasan pemilihan 

dari rubrik cerkak ini adalah rubrik cerkak merupakan rubrik yang berisi 

wacana fiksi, bahasa yang digunakan sama dengan bahasa keseharian yang 

digunakan oleh warga pada umumnya. Rubrik cerkak juga banyak 

mengandung bentukan kata yang mengalami proses morfofonemik. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diambil adalah data tertulis. Oleh karena itu, teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Langkah pertama 

yang dilakukan adalah dengan membaca dengan cermat dan teliti setiap 

paragraf dalam rubrik cerkak dalam majalah Djaka Lodang tahun 2006.  
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Selanjutnya, langkah-langkah yag dapat dilakukan adalah mencatat 

kata yang termasuk dalam kata yang mengalami proses morfofonemik dan 

perubahannya. Kemudian data yang kiranya mendukung penelitian tersebut 

didokumentasikan pada kartu data. Dokumentasi yaitu pencatatan hasil 

observasi ke dalam kartu data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan 

teknik purposive sampling. Sampling yang purposive adalah sampling yang 

dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian (Nasution, 

2003 : 98). Salah satu ciri dari purposive sampling adalah pemilihan berakhir 

jika sudah terjadi pengulangan. Artinya, setelah kata yang ditemukan dalam 

cerkak sudah jenuh, dalam hal ini sudah tidak ada proses morfofofonemik 

dengan pola yang baru dan jenis perubahan yang baru, maka pengambilan 

data dihentikan.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses 

morfofonemik dan jenis perubahannya pada rubrik cerkak majalah Djaka 

Lodang. Data yang dianalisis adalah kata bahasa Jawa pada rubrik cerkak 

majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006.  

Data dianalisis atau diidentifikasi untuk menentukan proses 

morfofonemik dan jenis-jenis perubahan morfofonemik yang terjadi pada 
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kata. Proses selanjutnya adalah pengidentifikasian dan hasilnya 

dideskripsikan. 

Cara mendeskripsikan yaitu dengan menguraikan kata yang telah 

diidentifikasi sesuai dengan proses morfologi yang terjadi. Kemudian 

dideskripsikan bagaimana kata tersebut mengalami proses morfofonemik. 

Pada saat pendeskripsian kata, yaitu pada saat kata diuraikan juga dilakukan 

pula penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar 

pembaca yang tidak mengetahui bahasa Jawa bisa mengerti isi dari 

penelititian ini.  

Berikut ini format hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Tabel 1. Format Hasil Analisis Data 

No. Data 

Proses Morfologis Proses Perubahan Morfofonemik 

Ket. 
Afiksasi Reduplikasi 

Perubahan 

Fonem 

Penambahan 

Fonem 

Penghilangan 

Fonem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

F. Instrument Penelitian 

Instrument yang digunakan selama berlangsungnya penelitian adalah 

human instrument yang dibantu dengan alat bantu berupa kartu data. Human 

instrument di sini adalah peneliti sebagai instrument penelitian berperan 

dalam menentukan, menilai dan mengambil keputusan terhadap faktor-faktor 



 

45 
 

yang berhubungan dengan penelitian. Berbagai faktor tersebut antara lain 

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, penganalisisan, penafsiran data, 

sampai pada tahap pelaporan hasil penelitian. Peneliti berperan dalam hal 

menemukan, memilah, mengkategorikan, menganalisa dan menafsirkan kata 

dalam rubrik cerkak majalah Djaka Lodang tahun 2006 yang mengalami 

proses morfofonemik dan jenis-jenis perubahan morfofonemik.  

 

G. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Penentuan keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui 

pertimbangan validitas dan reabilitas. Validitas dan reliabilitas ini diperlukan 

untuk manjaga keabsahan dan kesahihan hasil penelitian. Hasil penelitian ini 

dikatakan valid apabila didukung oleh faktor yang secara empiris benar dan 

dapat dipakai sebagai alat prediksi yang kuat.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

morfologis. Validitas morfologis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

dengan mengamati data yang berupa kata yang telah ditemukan untuk 

mengetahui sejauh manakah kata tersebut mengalami perubahan-perubahan 

akibat pembentukan kata dalam proses morfologis. Berbagai pustaka dan 

penelitian  juga turut dirujuk untuk keabsahan penelitian ini. 

Selain menggunakan validitas morfologi, dalam penelitian ini peneliti 

juga menggunakan validitas intrarater dan interrater. Validitas intrarater yaitu 

dilakukan dengan cara cek ricek/kajian berulang. Dalam teknik ini, peneliti 

melakukan pembacaan berulang-ulang terhadap data yang dihasilkan sehingga 
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diperoleh data yang benar-benar sesuai/valid dan absah atau ajeg. Validitas 

interrater, yakni validitas yang diperoleh dengan cara berkonsultasi pada pakar 

atau para ahli yang berkompeten dalam bidangnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengadakan diskusi dengan dosen pembimbing dan peneliti lain yang 

mengetahui tentang permasalahan dari data-data yang diperoleh peneliti 

khususnya tentang permasalahan yang dikaji dalam kajian morfofonemik. 

Contoh nyata dari beberapa validitas tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) jeron ‘dalam’ = jero + {-an}  

(2) nyedhaki ‘mendekati’ = {N-} + cedhak + {-i} 

(3) nyumurupi ‘melihat’ = {N-} + sumurup + {-i} 

Ketiga kata di atas adalah beberapa kata yang mengalami proses 

morfofonemik yang ditemukan dalam majalah Djaka Lodang no.01, 3 Juni 

2006. Beberapa kata tersebut dibaca berualang kali dan diuraikan berdasarkan 

proses pembentukan kata yang terjadi (proses morfologi). Kata pada nomor 

(1) ditemukan adanya penghilangan fonem /a/ pada sufiks {-an}, sedangkan 

pada kata nomor (2) dan (3) ditemukan adanya perubahan fonem yaitu 

perubahan fonem /c/ pada kata cedhak menjadi {ny-} pada kata nyedhaki dan 

juga perubahan fonem /s/ pada kata sumurup menjadi {ny-} pada kata 

nyumurupi. Adanya penguraian proses pembentukan kata inilah dapat 

diketahui kata tersebut mengalami proses morfofonemik ataukah tidak. 

Langkah selanjutnya yaitu peneliti mengkaji berulang kali kata-kata tersebut 

dan menceknya berulang kali. Sehingga data yang ditemukan menjadi ajeg 

dan valid. Peneliti juga mengecek kebenaran data dengan cara mencocokan 
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dengan beberapa pustaka, bertanya kepada teman yang mengkaji penelitian 

yang masih dalam lingkup yang sama dan juga bertanya pada pakar yang lebih 

ahli, yaitu dosen pembimbing dalam penelitian ini.  

Uji reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas stabilitas, yakni tidak 

berubahnya hasil pengukuran yang dilakukan pada waktu yang berbeda, 

peneliti melakukan pengamatan terhadap butir-butir kata yang mengalami 

proses morfofonemik. Kata tersebut dibaca dan dipahami berulang-ulang agar 

diperoleh interpretasi yang sama mengenai proses perubahan morfofonemik 

tersebut dan termasuk ke dalam jenis yang manakah perubahan morfofonemik 

tersebut. Teknik ini diharapkan dapat menentukan keabsahan data dan 

kehandalan penelitian.     



 

48 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang 

akan disajikan di dalam bab ini beserta deskripsi pembahasannya. Pada bagian 

bab ini akan disajikan hasil penelitian yang berupa hasil analisis dan akan 

disajikan dalam bentuk tabel beserta penjelasan dari tabel tersebut. Hasil 

penelitian tentang proses morofofonemik dan jenis perubahan dalam rubrik 

cerkak majalah Djaka Lodang tahun 2006 akan dideskripsikan secara lebih 

rinci di dalam bagian pembahasan. 

A. Hasil Penelitian 

Proses pembentukan kata (proses morfologis) terdiri atas tiga bentuk 

dasar yaitu afiksasi, reduplikasi dan komposisi. Dalam proses pembentukan 

kata tersebut sering ditemukan perkecualian yaitu berubahnya bentuk fonemis 

sebuah morfem yang disebabkan oleh fonem yang ada di sekitarnya pada saat 

proses pembentukan kata berlangsung. Perkecualian dalam proses 

pembentukan kata tersebut disebut juga sebagai proses morfofonemik.  

Proses morfofonemik pada dasarnya terdiri atas tiga jenis perubahan 

yakni berupa perubahan fonem, penghilangan fonem dan penambahan fonem. 

Pada penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi proses morfofonemik dan 

jenis perubahannya pada kata jadian bahasa Jawa yang terdapat di dalam 
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rubrik cerkak majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. Pada hasil dari 

penelitian ini akan dipaparkan masalah proses morfofonemik dan jenis-jenis 

perubahan morfofonemik yang terjadi pada kata Bahasa Jawa dalam rubrik 

cerkak majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006.  

Hasil penelitian memaparkan tentang proses morfofonemik dan jenis 

perubahan morfofonemik yang terjadi pada kata bahasa Jawa dalam rubrik 

cerkak majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006. Hasil penelitian tentang 

proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik tersebut nampak 

pada tabel berikut 

Tabel 2: Proses morfofonemik dan  perubahan jenisnya pada kata bahasa Jawa 

dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

No. 
Proses 

Morfologi 

Proses 

Pembentuk 

Imbuhan 

Pembentuk 

Jenis  

Perubahan  

 

Indikator 

1 2 3 4 5 6 

1.  Afiksasi  Prefiksasi {ny-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghi-

langan 

fonem  

nyawang 

(DL,01/2006/05) 

- {N-}+sawang= 

nyawang 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghi-

langan 

fonem 

nyekel 

(DL,01/2006/49) 

- {N-}+cekel= nyekel 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

Perubahan 

fonem 

njawab 

(DL,01/2006/07) 

- {N-}+jawab= 

njawab 

- /N/ /ny/,kata dasar 

berfonem awal /j/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 
- Perubahan 

fonem  

nyanyi 

(DL,12/2006/400.2) 

- {N-}+nyanyi= 

nyanyi 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /ny/ 

{ng-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

ngunci 

(DL,10/2006/340) 

- {N-}+kunci= ngunci 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

Perubahan fonem 

nggawa 

(DL,01/2006/02) 

- {N-}+gawa= 

nggawa 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /g/ 

Perubahan fonem 

ngrembaka 

(DL,02/2006/85) 

- {N-}+rembaka= 

ngrembaka 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /g/ 

Perubahan fonem 

nglipur 

(DL,02/2006/82) 

- {N-}+lipur= nglipur 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /l/ 

Perubahan fonem 

ngarep 

(DL,01/2006/17)  

- {N-}+ arep= ngarep 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /a/ 

Perubahan 

fonem 

ngundang 

(DL,01/2006/17) 

- {N-}+ undang = 

ngundang 

- /N/  /ng/, kata 

dasar berfonem awal 

/u/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

ngomah 

(DL,01/2006/52) 

- {N-}+ omah = 

ngomah 

- /N/  /ng/, kata 

dasar berfonem awal 

/o/ 

Perubahan 

fonem 

ngendi 

(DL,01/2006/24)  

- {N-}+ endi = 

ngendi 

- /N/  /ng/, kata 

dasar berfonem 

awal /e/ 

{n-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nunggu 

(DL,01/2006/43) 

- {N-}+ tunggu = 

nunggu 

- /N/  /n/ kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

Perubahan 

fonem 

ndrandhang 

(DL,04/2006/125) 

- {N-}+ drandhang = 

ndrandhang 

- /N/  /n/, kata dasar 

berfonem awal /d/ 

Perubahan 

fonem 

ndhekep 

(DL,02/2006/80) 

- {N-}+dhekep= 

ndhekep 

- /N/  /n/, kata dasar 

berfonem awal /dh/ 

Perubahan 

fonem 

napas 

(DL,12/2006/389) 

- {N-}+napas= napas 

- /N/  /n/, kata dasar 

berfonem awal /n/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

{m-} 

 

- Perubahan 

fonem  

- Penghilangan 

fonem  

mangan 

(DL,01/2006/39) 

- {N-}+pangan= 

mangan 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

maca (DL,01/2006/23) 

- {N-}+maca= maca 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /m/ 

- /w/  θ 

Perubahan 

fonem 

mbukak 

(DL,01/2006/44) 

- {N-}+bukak= 

mbukak 

- /N/  /m/ kata dasar 

berfonem awal /b/ 

Perubahan 

fonem 

main 

(DL,12/2006/400.1) 

- {N-}+main = main 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /m/ 

{ng(e)-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

ngerim 

(DL,04/2006/128) 

- {N-}+rim= ngerim 

- /N//ng(ə)/, kata 

dasar bersuku kata 

satu 

- θ  /ə/ 

{ka-} 

Penghilangan 

fonem 

kanggo 

(DL,01/2006/16) 

- {ka-}+anggo= 

kanggo 

- /a/  θ 

{ke-} 

Penghilangan 

fonem 

keli (DL,07/2006/238) 

- {ke-}+ ili = keli 

- /ə/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

  

 

{paN-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilang-

an fonem 

panyakrabawa 

(DL,13/2006/433) 

- {paN-}+ 

cakrabawa= 

panyakrabawa 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

panemu 

(DL,13/2006/419.1) 

- {paN-}+temu= 

panemu 

- /N/  /n/, kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

{peN-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

penyebab 

(DL,13/2006/412) 

- {peN-}+sebab= 

penyebab 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

Sufiksasi 

{-an} 

Penghilangan 

fonem 

gawan 

(DL,01/2006/33) 

- gawa+{-an}= gawan 

- /a/  θ 

{-ane} 

Perubahan 

fonem 

ladenane 

(DL,09/2006/300) 

- laden+{-ane}= 

ladenane 

- ladi+{-an}= laden 

- /i/  /e/ 

{-na} 

- Perubahan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

lalekna 

(DL,07/2006/239) 

- lali+{-na}= lalekna 

- /i/  /e/ 

- θ  /k/ 

Konfiksasi {ka-/-an} 

Penghilangan 

fonem 

kangelan 

(DL,01/2006/63) 

- angel+{ka-/-an}= 

kangelan 

- /a/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

{ka-/-e} 

Perubahan 

fonem 

kawigatene 

(DL,02/2006/87) 

- {ka-}+wigaten+     

{-e}= kawigatene 

- wigati+{-an}= 

wigaten  

- /i/  /e/ 

{ke-/-en} 

Penghilangan 

fonem 

kenomen 

(DL,07/2006/211) 

- enom+{ke-/-en}= 

kenomen 

- /ə/  θ 

{ke-/-e} 

Penghilangan 

fonem 

klairane 

(DL,07/2006/234) 

- {ke-}+lairane= 

klairane 

- lairan+{-e}= 

lairane 

- lair+{-an}= lairan 

- /ə/  θ 

Perubahan 

fonem 

kedadeane 

(DL,13/2006/411) 

- kedadean+{-e}= 

kedadeane 

- {ke-}+dadean= 

kedadean 

- dadi+{-an}= dadean 

- /i/  /e/ 

{ke-/-an} 

Penghilangan 

fonem 

keluwen 

(DL,08/2006/281) 

- luwe+{ke-/-an}= 

keluwen 

- /a/  θ 

Perubahan 

fonem 

kelalen 

(DL,11/2006/347) 

- {ke-}+lalen= kelalen 

- lali+{-an}=lalen 

- /i/  /e/ 

Perubahan 

fonem 

kelalen 

(DL,11/2006/347) 

- {ke-}+lalen= kelalen 

- lali+{-an}=lalen 

- /i/  /e/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

 

  {pe-/-an} 

Perubahan 

fonem 

peturon 

(DL,03/2006/100) 

- {pe-}+turon= 

peturon 

- turu+{-an}= turon 

- /u/  /o/ 

  {pa-/-an} 

Penghilangan 

fonem 

pakulinan  

(DL,09/2006/288)  

- {pa-}+kulinan= 

pakulinan 

- kulina+{-an}= 

kulinan 

- /a/  θ 

  
{paN-/    -

an} 

Perubahan 

fonem 

panguripanku 

(DL,08/2006/252.2) 

- panguripan+{-ku}= 

panguripanku  

- {paN-}+urip+        

{-an}= panguripan 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /u/ 

  
{paN-/    -

e} 

Perubahan 

fonem 

panjaluke 

(DL,08/2006/256) 

- {paN-}+jaluke= 

panjaluke 

- jaluk+{-e}=jaluke 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /j/ 

   

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

panyeluke 

(DL,10/2006/326) 

- {paN-}+celuke= 

panyeluke 

- celuk+{-e}= celuke 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

  

 {paN-/ -e} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

panyawange 

(DL,04/2006/121)  

- sawang+ {paN-/-e}= 

panyawange 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

pamandenge 

(DL,10/2006/338) 

- pandeng+         

{paN-/-e}= 

pamandenge 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

Perubahan 

fonem 

pangrasane 

(DL,09/2006/321) 

- pangrasa+{-e}= 

pangrasane 

- {paN-}+rasa= 

pangrasa 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /r/ 

Afiks 

gabung 
{m-/-i} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

mecaki 

(DL,01/2006/35) 

- pecak+{N-/-i}= 

mecaki 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

menehi 

(DL,01/2006/15) 

- {N-}+wenehi= 

menehi 

- weneh+{-i}= wenehi 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /w/ 

- /w/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   {n-/-i} 

Perubahan 

fonem 

mbrambangi 

(DL,12/2006/378)  

- mbrambang+{-i}= 

mbrambangi 

- {N-}+brambang= 

mbrambang 

- /N/ /m/, kata dasar 

berfonem awal /b/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

mranani 

(DL,02/2006/75.2) 

- prana+{N-/-i}= 

mranani 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

Perubahan 

fonem 

mbaleni 

(DL,01/2006/9) 

- {N-}+baleni= 

mbaleni 

- bali+{-i}= baleni 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /b/ 

- /i/  /e/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem  

nambahi 

(DL,01/2006/10) 

- {N-}+tambahi= 

nambahi 

- tambah+{-i}= 

tambahi 

- /N/  /n/ kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nampani 

(DL,04/2006/114)  

- nampa+{-i}= 

nampani 

- {N-}+tampa= 

nampa 

- /N/ /n/, kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nukoni 

(DL,05/2006/169) 

- {N-}+tukoni= 

nukoni 

- tuku+{-i}= tukoni 

- /N/ /n/, kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

- /u/  /o/ 

{ny-/-i} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nyumurupi 

(DL,01/2006/3) 

- sumurup+{N-/-i}= 

nyumurupi 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nyedhaki 

(DL,05/2006/173) 

- nyedhak+{-i}= 

nyedhaki 

- {N-}+cedhak= 

nyedhak 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

Perubahan 

fonem 

njejeri (DL,01/2006/4) 

- jejer+{N-/-i}= 

njejeri 

- /N//ny/, kata dasar 

berfonem awal /j/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nyuwarani 

(DL,06/2006/204) 

- nyuwara+{-i}= 

nyuwarani 

- {N-}+suwara= 

nyuwara 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nyangoni 

(DL,05/2006/176) 

- {N-}+sangoni= 

nyangoni 

- sangu+{-i}= 

sangoni 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /u/  /o/ 

- /s/  θ 

{ng-/-i} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

ngabari 

(DL,04/2006/129) 

- {N-}+kabari= 

ngabari 

- kabar+{-i}=kabari 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

Perubahan 

fonem 

nggoleki 

(DL,05/2006/161.2) 

- {N-}+goleki= 

nggoleki 

- golek+{-i}= goleki 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /g/ 

Perubahan 

fonem 

ngresiki 

(DL,06/2006/205) 

- {N-}+resiki= 

ngresiki 

- resik+{-i}= resiki 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /b/ 

Perubahan 

fonem 

ngliwati 

(DL,04/2006/117) 

- {N-}+liwati= 

ngliwati 

- liwat+{-i}= liwati 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /l/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

    

Perubahan 

fonem 

ngampingi 

(DL,02/2006/84) 

- amping+{N-/-i}= 

ngampingi 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /a/ 

Perubahan 

fonem 

ngilangi 

(DL,03/2006/95.2) 

- ngilang+{-i}= 

ngilangi 

- {N-}+ilang= ngilang 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /i/ 

Perubahan 

fonem 

ngurusi 

(DL,05/2006/167) 

- ngurus+{-i}= 

ngurusi 

- {N-}+urus= ngurus 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /u/ 

Perubahan 

fonem 

ngelingi 

(DL,03/2006/96) 

- eling+{N-/-i}= 

ngelingi 

- /N//ng/, kata dasar 

berfonem awal /e/ 

Perubahan 

fonem 

ngowahi 

(DL,07/2006/219) 

- owah+{-i}= owahi 

- {N-}+owahi= 

ngowahi 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /o/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   {ng-/-i} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

ngandhani 

(DL,04/2006/131)  

- {N-}+kandhani= 

ngandhani 

- kandha+{-i}= 

kandhani 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

Perubahan 

fonem 

nggetuni 

(DL,04/2006/131) 

- getun+{N-/-i}= 

nggetuni 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /g/ 

Perubahan 

fonem 

ngrumangsani 

(DL,07/2006/212) 

- {N-}+rumangsa 

+{-i}= 

ngrumangsani 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /r/ 

Perubahan 

fonem 

nglakoni 

(DL,06/2006/197) 

- {N-}+lakoni= 

nglakoni 

- lakon+{-i}= lakoni 

- laku+{-an}= lakon 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /l/ 

- /u/  /o/ 

Perubahan 

fonem 

ngajeni 

(DL,04/2006/111) 

- {N-}+ajeni= 

ngajeni 

- aji+{-i}=ajeni 

- /N/  /ng/, kata 

dasar berfonem 

awal /a/ 

- /i/  /e/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata  

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

ngingoni 

(DL,07/2006/210) 

- {N-}+ingoni= 

ngingoni 

- ingu+{-i}= ingoni 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /i/ 

- /u/  /o/ 

Perubahan 

fonem 

ngenteni 

(DL,04/2006/145) 

- enti+{-i}= enteni 

- {N-}+enteni= 

ngenteni 

- /N/  /ng/, kata 

dasar berfonem 

awal /e/ 

- /i/  /e/ 

{ng(e)-/-i} 

Penambahan 

fonem 

ngedoli  

(DL,14/2006/454) 

- ngedol+{-i}= 

ngedoli 

- {N-}+dol= ngedol 

- /N//ng(e)/, kata 

dasar bersuku kata 

satu 

- θ  /ə/ 

{m-/ -ake} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

mlayokake 

(DL,07/2006/230)  

- mlayu+{-ake}= 

mlayokake 

- {N-}+playu= mlayu 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /u/  /o/ 

- /p/  θ 

- Θ  /k/ 

 

 



 

63 
 

Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

mikirake 

(DL,05/2006/159) 

- mikir+{-ake} 

=mikirake 

- {N-}+pikir =mikir 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

methukake 

(DL,04/2006/142) 

- methuk+{-ake}= 

methukake 

- {N-}+pethuk= 

methuk 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

mujudake 

(DL,02/2006/84) 

- wujud+{N-/-ake}= 

mujudake 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /w/ 

- /w/  θ 

Perubahan 

fonem 

mbandhingake 

(DL,08/2006/252) 

- {N-}+ 

bandhingake= 

mbandhingake 

- bandhing+{-ake} = 

bandhingake 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /b/ 

{n-/-ake} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nindakake 

(DL,11/2006/352) 

- tindak+ {N-/-ake}= 

nindakake 

- /N/ /n/, kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

 ndulitake 

(DL,08/2006/282)  

- dulit+{N-/-ake}= 

ndulitake 

- /N/ /n/, kata dasar 

berfonem awal /d/ 

{ny-/-ake} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nyekolahake 

(DL,05/2006/164) 

- sekolah+            

{N-/-ake}= 

nyekolahake 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

nyritakake 

(DL,04/2006/134) 

- crita+{N-/-ake}= 

nyritakake 

- /N//ny/ kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

- Θ  /k/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penambah-an  

fonem 

njodokake 

(DL,02/2006/87) 

- jodo+{N-/-ake}= 

njodokake 

- /N//ny/ kata dasar 

berfonem awal /j/ 

- θ  k 

{ng-/-ake} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem  

ngersakake 

(DL,09/2006/289) 

- kersa+{N-/-ake}= 

ngersakake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

    

Perubahan 

fonem 

nggemesake 

(DL,11/2006/351) 

- gemes+ {N-/-ake}= 

nggemesake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /g/ 

Perubahan 

fonem 

ngloropake 

(DL,10/2006/344) 

- lorop+{N-/-ake}= 

ngloropake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /l/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

ngetokake 

(DL,08/2006/275) 

- wetu+{N-/-ake}= 

ngetokake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /e/ 

- /u/  /o/ 

- /w/  θ  

- Θ  /k/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

ngrugekake 

(DL,13/2006/419) 

- rugi+{N-/-ake}= 

ngrugekake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /r/ 

- /i/  /e/ 

- θ /k/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

nganakake 

(DL,08/2006/265) 

- ana+{N-/-ake}= 

nganakake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /a/ 

Perubahan 

fonem 

ngilangake 

(DL,13/2006/423) 

- ilang+{N-/-ake}= 

ngilangake 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /i/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

ngumpetake 

(DL,14/2006/442) 

- umpet+{N-/-ake}= 

ngumpetake 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /u/ 

Perubahan 

fonem 

ngelikake 

(DL,04/2006/124.1) 

- elik+{N-/-ake}= 

ngelikake 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /e/ 

{ng(e)-/     

-ake} 

Penambahan 

fonem 

ngeterake 

(DL,01/2006/27) 

- ter+{N-/-ake}= 

ngeterake 

- /N//ng(ə)/,      

kata dasar bersuku 

kata satu 

- θ /ə/ 

{m-/-

aken} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

mriksakaken 

(DL,10/2006/337) 

- priksa+               

{N-/-aken}= 

mriksakaken 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

- Θ  /k/ 

{ng-/-

aken} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

ngulinakaken 

(DL,03/2006/110) 

- kulina+               

{N-/-aken}= 

ngulinakaken 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

- Θ  /k/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

nglairaken 

(DL,03/2006/109) 

- lair+{N-/-aken}= 

nglairaken 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /l/ 

Perubahan 

fonem 

ngaturaken 

(DL,08/2006/274) 

- atur+{N-/-aken}= 

ngaturaken 

- /N//ng/ kata dasar 

berfonem awal /a/ 

{n-/-aken} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

numbasaken 

(DL,12/2006/398) 

- tumbas+             

{N-/-aken}= 

numbasaken 

- /N/  /n/ kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

{m-/-an} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

mutungan 

(DL,09/2006/317) 

- mutung+{-an}= 

mutungan 

- {N-}+putung= 

mutung 

- /N//m/ kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

{n-/-an} 

Perubahan 

fonem 

neson 

(DL,01/2006/50) 

- nesu+{-an}= neson 

- {N-}+nesu= nesu 

- /N/  /n/ kata dasar 

berfonem awal /n/ 

- /u/ /o/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

{ng-/-an} 

Perubahan 

fonem 

ngarepan 

(DL,04/2006/141) 

- {N-}+arep= ngarep 

- ngarep+{-an}= 

ngarepan 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /a/ 

{ng(i)-/-

an} 

Penambahan 

fonem 

ngisoran 

(DL,10/2006/341) 

- {N-}+sor= ngisor 

- ngisor+{-an}= 

ngisoran 

- /N//ng(i)/, kata 

dasar bersuku kata 

satu 

- θ /i/ 

{m-/-e} 

Perubahan 

fonem 

mbayare 

(DL,10/2006/331) 

- mbayar+{-e}= 

mbayare 

- {N-}+bayar= 

mbayar 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /b/ 

{n-/-e} 

Perubahan 

fonem 

ndilalahe 

(DL,05/2006/172) 

- ndilalah+{-e}= 

ndilalahe 

- {N-}+dilalah= 

ndilalah 

- /N/ /n/ kata dasar 

berfonem awal /d/ 

{ng-/-e} 

Perubahan 

fonem 

ngarepe 

(DL,06/2006/193) 

- ngarep+{-e}= 

ngarepe 

- {N-}+arep= ngarep 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /a/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

ngarsane 

(DL,05/2006/175) 

- ngarsa+{e}= 

ngarsane 

- {N-}+arsa= ngarsa 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /a/ 

{ny-/-e} 

Perubahan 

fonem 

nyatane 

(DL,09/2006/294) 

- nyata+{-e}= 

nyatane 

- {N-}+nyata= 

nyatane 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /ny/ 

{m-/-a} 

Perubahan 

fonem 

mangkata 

(DL,15/2006/464) 

- mangkat+{-a}= 

mangkata 

- {N-}+mangkat= 

mangkat 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /m/ 

{ng-/-na} 

Perubahan 

fonem 

ngawasna 

(DL,07/2006/217) 

- awas+{N-/-na}= 

ngawasna 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /a/ 

{di-/-i} 

Perubahan 

fonem 

diajeni 

(DL,08/2006/249)  

- {di-}+ajeni= 

diajeni 

- aji+{-i}= ajeni 

- /i/ /e/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

 

Perubahan 

fonem 

dilakoni 

(DL,10/2006/333) 

- {di-}+lakoni= 

dilakoni 

- lakon+{-i}= lakoni 

- laku+{-an}= lakon 

- /u/ /o/ 

{dak-/-i} 

Perubahan 

fonem 

dakbekteni 

(DL,01/2006/19) 

- {dak-}+bekti+{-i}= 

dakbekteni 

- /i/ /e/ 

{tak-/-i} 

Perubahan 

fonem 

takenteni 

(DL,08/2006/276)  

- {tak-}+enti+{-i} = 

takenteni 

- /i/ /e/ 

{di-/-e} 

Penambahan 

fonem 

dirasakne 

(DL,08/2006/251) 

- {di-}+rasa+{-e}= 

dirasakne 

- θ /k/ 

{di-/-ake} 

Penambahan 

fonem 

dicritakake 

(DL,01/2006/48) 

- {di-}+critakake= 

dicritakake 

- crita+{-ake}= 

critakake 

- θ /k/ 

{dak-/-

ake} 

Penambahan 

fonem 

daksirnakake 

(DL,04/2006/149) 

- sirna+{dak-/-ake}= 

daksirnakake 

- θ /k/ 

{tak-/-

ake} 

- Perubahan 

fonem 

- Penambahan 

fonem 

taktemokake 

(DL,01/2006/25) 

- {tak-}+temu+       

{-ake}= 

taktemokake 

- /u/  /o/ 

- θ /k/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

{ng-/-ke} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

ngandhakke 

(DL,12/2006/379) 

- {N-}+ kandhakke= 

ngandhakke 

- kandha+{-ke}= 

kandhakke 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

- Θ  /k/ 

- Perubahan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

ngrungokke 

(DL,12/2006/363.2) 

- rungu+{N-/-ke}= 

ngrungoke 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /r/ 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

Perubahan 

fonem 

nglirwake 

(DL,15/2006/474) 

- lirwa+{N-/-ke}= 

nglirwake 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /l/ 

Perubahan 

fonem 

ngenengke 

(DL,15/2006/462) 

- eneng+{N-/-ke}= 

ngenengke 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /e/ 

Perubahan 

fonem 

nguntapke 

(DL,13/2006/436) 

- untap+{N-/-ke}= 

nguntapke 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /u/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

{ny-/-ke} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

nyritakke 

(DL,12/2006/394) 

- {N-}+critakke= 

nyritakke 

- crita+{-ke}= 

critakke 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

- Θ  /k/ 

{n-/-ke} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

- Penambah-an 

fonem 

nemtokke 

(DL,13/2006/406) 

- temtu+{N-/-ke} = 

nemtokke 

- /N/  /n/,kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /u/  /o/ 

- /t/  θ 

- Θ  /k/ 

{m-/-ke} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

methukke 

(DL,13/2006/435) 

- {N-}+pethuk 

=methuk 

- methuk+{-ke}= 

methukke 

- /N//m/,kata dasar 

berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

{ng(e)-/    

-ke} 

Penambahan 

fonem 

ngetrapke 

(DL,13/2006/425) 

- trap+{N-/-ke}= 

ngetrapke 

- /N//ng(e)/,kata 

dasar bersuku kata 

satu 

- θ /e/ 

{tak-/ -ke} 

Penambahan 

fonem 

takrasakke 

(DL,03/2006/94) 

- rasa+{tak-/-ke}= 

takrasakke 

- θ /k/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   

{-in-/-an} 

Perubahan 

fonem 

sineksenan 

(DL,07/2006/225) 

- sineksen+{-an}= 

sineksenan 

- seksi+{-in-/-an}= 

sineksen 

- /i/  /e/ 

{sa-/-e} 

Penambahan 

fonem 

saklawuhe 

(DL,14/2006/461.2) 

- {sa-}+lawuhe= 

saklawuhe 

- lawuh+{-e}= 

lawuhe 

- θ /k/ 

2. 
Kata ulang 

berafik 
Dwilingga {ng-} 

- Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

ngira-ira 

(DL,07/2006/215) 

- ngira+dwilingga 

=ngira-ira 

- {N-}+ kira=ngira 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /i/ 

- /k/  θ 

Perubahan 

fonem 

ngati-ati 

(DL,01/2006/51) 

- {N-}+ati-ati= 

ngati-ati 

- ati+dwilingga= ati-

ati 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /a/ 

Perubahan 

fonem 

ngintir-intir 

(DL,08/2006/280) 

- {N-}+intir-intir= 

ngintir-intir 

- intir+dwilingga= 

intir-intir 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /i/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

    Perubahan 

fonem 

ngendi-endi 

(DL,04/2006/139) 

- {N-}+endi= ngendi 

- ngendi+dwilingga 

= ngendi-endi 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /e/ 

Perubahan 

fonem 

ngoso-oso 

(DL,09/2006/308) 

- {N-}+oso-oso= 

ngoso-oso 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /o/ 

{ng-/-i} Perubahan 

fonem 

nganeh-anehi 

(DL,08/2006/264) 

- aneh-aneh+        

{N-/i}=nganeh-

anehi 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /g/ 

{ng-/-ke} Perubahan 

fonem 

nggering-nggeringke 

(DL,15/2006/466) 

- gering-gering+   

{N-/-ke}= 

nggering-

nggeringke 

- gering+dwilingga 

= gering-gering 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /g/ 

{di-/-ake} Penambahan 

fonem 

dibedak-bedakake 

(DL,09/2006/320) 

- beda-beda+       

{di-/-ake}= 

dibedak-bedakake 

- θ /k/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

   {paN-} Perubahan 

fonem 

pangangen-angen 

(DL,14/2006/461) 

- {paN-}+angen-

angen= 

pangangen-angen 

- angen+dwilingga=

angen-angen 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /a/ 

Dwilingga 

salin swara 

{n-} - Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nubras-nubrus 

(DL,02/2006/66) 

- {N-}+tubras-

tubrus= nubras-

nubrus 

- tubrus+ dwilingga 

salin swara= 

tubras-tubrus 

- /N/ /n/, kata dasar 

berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

{ng-} - Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

ngiyas-ngiyes 

(DL,04/2006/130) 

- {N-}+kiyas-kiyes = 

ngiyas-ngiyes 

- kiyas+dwilingga 

salin swara =kiyas-

kiyes 

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

Dwipurwa 

{-an} 

Penghilangan 

fonem 

reregan 

(DL,03/2006/96) 

- re+regan= reregan 

- rega+{-an}= regan 

- /a/  θ 

 Perubahan 

fonem 

pepesthen 

(DL,06/2006/206) 

- pe+pesthen= 

pepesthen  

- pesthi+{-an}= 

pesthen 

- /i/  /e/ 
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Tabel lanjutan: Proses morfofonemik dan perubahan jenisnya pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

1 2 3 4 5 6 

  

Dwipurwa 

salin swara 

{ng-} 

Perubahan 

fonem 

ngrerujit 

(DL,13/2006/435) 

- {N-}+rerujit= 

ngrerujit 

- re +rujit = rerujit   

- /N//ng/,kata dasar 

berfonem awal /r/ 

{n-} 

Perubahan 

fonem 

ndedonga 

(DL,13/2006/430)  

- {N-}+dedonga= 

ndedonga 

- de+donga= 

dedonga  

- /N/ /n/, kata dasar 

berfonem awal /d/ 

{-e} Perubahan 

fonem 

lelakone 

(DL,12/2006/394.2) 

- le+lakone= 

lelakone  

- lakon+{-e}= 

lakone 

- laku+{-an}= lakon 

- /u/  /o/ 

Dwiwasana 

{ny-} - Perubahan 

fonem 

- Penghilangan 

fonem 

nyengenges 

(DL,01/2006/51) 

- {N-}+ cengenges = 

nyengenges 

- cenges+ 

dwiwasana= 

cengenges 

- /N//ny/,kata dasar 

berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

Keterangan :  

{ny-, ng-, m-, n-} merupakan alomorf dari {N-}. Bentuk perubahan 

morfem {N-} menjadi {ny-, ng-, m-, n-} dalam tabel berdasar pada syarat-

syarat tertentu dalam proses perubahan morfofonemik.   
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Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian tentang proses 

morfofonemik pada kata bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah 

Djaka Lodang tahun 2006 di atas ditemukan 2 macam proses morfofonemik 

yang terjadi. Hasil penelitian tersebut meliputi (1) proses morfofonemik yang 

terjadi akibat adanya afiksasi. Imbuhan-imbuhan yang menyebabkan 

terjadinya proses morfofonemik sebagai akibat dari adanya proses afiksasi 

tersebut yaitu (a) imbuhan prefiks {N-}(ater-ater hanuswara) {ny-} dengan 

kata dasar berawalan fonem /ny, s, c, j/, {ng-} dengan kata dasar berawalan 

fonem /k, g, r, l, a, i, u, o, e/, {n-} dengan kata dasar berfonem awal /t, d, dh, 

n/, {m-} dengan kata dasar berfonem awal /p, w, b, m/); {ng(e)-}; {ka-};     

{ke-}; {paN-} dengan alomorf {pany-} dan {pan-}; {peN-} dengan alomorf 

{peny-} dan {peng-};  (b) sufiks {–an}; {-ane}; {-na};  (c) konfiks {ka-/-an};   

{ka-/-e}; {ke-/-en}; {ke-/-ane}; {ke-/-an}; {pe-/-an}; {pa-/-an}; {paN-/-an}; 

{paN-/-ane}; {paN-/-ke}; {paN-/-e}; (d) afiks gabung {m-/-i} dengan kata 

dasar berfonem awal /p, w, b, m/ dan alomorf {m-/-ni} dengan kata dasar 

befonem awal /p, b/ ; {n-/-i} dengan kata dasar befonem awal /t/ dan alomorf 

{n-/-ni} dengan kata dasar berfonem awal /t/; {ny-/-i} dengan kata dasar 

berfonem awal /s, c, j/ dan alomorf {ny-/-ni} dengan kata dasar berfonem 

awal /s/; {ng-/-i} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, i, u, e, o/ dan 

alomorf {ng-/-ni} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, i, e/;     

{ng(e)-/-i}; {m-/-ake} dengan kata dasar berfonem awal /p, w, b/; {n-/-ake} 

dengan kata dasar berfonem awal /t, d/; {ny-/-ake} dengan kata dasar 

berfonem awal /s, c, j/; {ng-/-ake} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, l, 



 

78 
 

w, r, a, i, u, e/; {ng(e)-/-ake}; {m-/-aken} dengan kata dasar berfonem awal 

/p/; {ng-/-aken} dengan kata dasar berfonem awal /k, l, a,/; {n-/-aken} dengan 

kata dasar berfonem awal /t/; {m-/-an} dengan kata dasar berfonem awal /p/; 

{n-/-an} dengan kata dasar berfonem awal /n/; {ng-/-an} dengan kata dasar 

berfonem awal /a/; {ng(i)-/-an}; {m-/-e} dengan kata dasar berfonem awal /b/; 

{n-/-e} dengan kata dasar berfonem awal /d/; {ng-/-e} dengan kata dasar 

berfonem awal /a/ dan alomorf {ng-/-ne} dengan kata dasar berfonem awal /a, 

i/; {ny-/-e} dengan alomorf {ny-/-ne}; {m-/-a} dengan kata dasar berfonem 

awal /m/; {ng-/-na} dengan kata dasar berfonem awal /a/; {di-/-na}; {dak-/-i}; 

{tak-/-i}; {di-/-e}; {di-/-ake}; {dak-/-ake}; {tak-/-ake}; {ng-/-ke} dengan kata 

dasar berfonem awal /k, r, l, u/; {ny-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal 

/c/;  {n-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal /t/; {m-/-ke} dengan kata dasar 

berfonem awal /p/; {ng(e)-/-ke}; {tak-/-ke}; {-in-/-an} dan {sa-/-e}. 

Pada hasil (2) proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya proses 

perulangan berimbuhan (reduplikasi berafiks). Pada proses perulangan 

ditemukan (a) dwilingga berafiks {ng-} dengan kata dasar berfonem awal /k, 

a, i, e, o/; {ng-/-i} dengan kata dasar berfonem awal /a/; {ng-/-ke} dengan kata 

dasar berfonem awal /g/; {di-/-ake}; {paN-} dengan alomorf {pang-};          

(b) dwilingga salin swara berafiks {n-} dengan kata dasar berfonem awal /n/; 

{ng-} dengan kata dasar berfonem awal /k/; (c) dwipurwa berafiks {-an};     

(d) dwipurwa salin swara berafiks {ng-} dengan kata dasar berfonem awal /r/, 

{n-} dengan kata dasar berfonem awal /d/, {- ne} (e) dwiwasana berafiks   

{ny-} dengan kata dasar berfonem awal /c/.  
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Hasil penelitian tentang jenis perubahan morfofonemik pada kata 

bahasa Jawa dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006 di 

atas ditemukan 3 jenis perubahan morfofonemik yang terjadi. Hasil penelitian 

tersebut meliputi (1) perubahan morfofonemik yang berupa perubahan fonem. 

Perubahan fonem tersebut terjadi karena adanya proses mofologi. Adapun 

fonem-fonem yang berubah dalam penelitan ini yaitu (a) /N/ berubah menjadi 

/ny/; (b) /N/ berubah menjadi /ng/; (c) /N/ berubah menjadi /n/;  (d) /N/ 

berubah menjadi /m/; (e) fonem /i/ berubah menjadi /e/; (f) fonem /u/ berubah 

menjadi /o/.        

Pada hasil (2) perubahan morfofonemik yang berupa penghilangan 

fonem. Fonem-fonem  yang hilang dalam proses morfofonemik tersebut yaitu 

(a) hilangnya fonem /c/; (b) hilangnya fonem /s/; (c) hilangnya fonem /t/;     

(d) hilangnya fonem /k/; (e) hilangnya fonem /w/; (f) hilangnya fonem /p/;    

(g) hilangnya fonem /a/; (h) hilangnya fonem /e/. 

Pada hasil (3) perubahan morfofonemik yang berupa penambahan 

fonem. Adapun fonem-fonem baru yang muncul dalam perubahan 

morfofonemik dan ditemukan dalam penelitian ini yaitu (a) penambahan 

fonem /k/; (b) penambahan fonem /e/. 

Masing-masing proses morfofonemik dan jenis-jenis perubahan fonem  

kata bahasa Jawa pada rubrik cerkak majalah Djaka Lodang tahun 2006 yang 

telah ditemukan dan dipaparkan di atas tersebut akan diuraikan dengan lebih 

detail lagi dalam pembahasan beserta data-data yang telah ditemukan dalam 

penelitian.  
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B. PEMBAHASAN 

1. Proses morfofonemik dan perubahan jenis pada kata bahasa jawa 

dalam rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006. 

Proses morfofonemik pada kata bahasa Jawa dalam rubrik cerkak 

pada majalah Djaka Lodang tahun 2006 meliputi: a) proses morfofonemik 

yang terjadi akibat adanya afiksasi; b) proses morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya proses perulangan berimbuhan (reduplikasi berafiks). Jenis-

jenis perubahan morfofonemik pada kata bahasa Jawa dalam rubrik cerkak 

pada majalah Djaka Lodang tahun 2006 meliputi: a) perubahan fonem; b) 

penghilangan fonem; dan c) penambahan fonem. 

a. Proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya afiksasi 

beserta jenis perubahannya. 

Proses afiksasi yang mengakibatkan adanya proses morfofonemik 

dalam pembentukan kata terdiri atas proses prefiksasi, sufiksasi, 

konfiksasi dan pelekatan afiks gabung, sedangkan jenis perubahannya 

meliputi perubahan fonem, penghilangan fonem dan penambahan fonem. 

Masing-masing akan diuraikan dan dibahas lebih lanjut dengan 

ditambahkan data yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun uraian 

tersebut sebagai berikut. 

1) Proses morfofonemik dan jenis perubahannya akibat adanya 

imbuhan prefiks. 

Proses morfofonemik dan perubahan-perubahan fonem akibat adanya 

imbuhan prefiks dalam penelitian meliputi: prefiks {N-}(ater-ater 
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hanuswara) {ny-} dengan kata dasar berawalan fonem /ny, s, c, j/, {ng-} 

dengan kata dasar berawalan fonem /k, g, r, l, a, i, u, o, e/, {n-} dengan 

kata dasar berfonem awal /t, d, dh, n/, {m-} dengan kata dasar berfonem 

awal /p, w, b, m/). Berikut adalah uraian dari masing-masing proses 

pelekatan imbuhan tersebut dan perubahan-perubahan fonem yang terjadi.   

a) Prefiks {N-} yakni dengan imbuhan {ny-}. 

Prefiks {N-} akan berubah menjadi {ny-} apabila dalam proses 

morfologi apabila prefiks {N-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Dalam penelitian ini ditemukan data 

yang berupa butir-butir kata yang dilekati imbuhan {ny-} dengan kata 

dasar berfonem awal /s, c, j, ny/. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai 

berikut. 

i) Imbuhan {ny-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /s/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyawang. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nyimpen dan nyambung. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ny-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /s/. 

(1) Didik nyawang Dini kanthi tajem. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/5). 

 

„Didik melihat Dini dengan begitu tajam.‟ 

 

(2) Ngerti menawa Dini nyimpen wewadi. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/6). 
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„Tahu bahwa Dini menyimpan rahasia.‟ 

 

(3) Nyambungbenang abang? (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/18). 

 

„Menyambung benang merah?‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyawang „melihat‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyimpen „menyimpan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nyambung „menyambung‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nyawang, nyimpen 

dan nyambung  terdiri atas kata dasar sawang „lihat‟, simpen „simpan‟ dan 

sambung „sambung‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nyawang 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /s/, dan bentuk dasar sawang fonem awal /s/ akan hilang 

sehingga katanya menjadi nyawang. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /s/. (2) Kata 

nyimpen bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi 

/ny/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /s/, dan bentuk dasar simpen fonem awal /s/ akan hilang 

sehingga katanya menjadi nyimpen. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /s/. (3) Kata 

nyaambung bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah 
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menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata 

dasar berfonem awal /s/, dan bentuk dasar sambung fonem awal /s/ akan 

hilang sehingga katanya menjadi nyambung. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem 

/s/. 

 

ii) Imbuhan {ny-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /c/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyandhet. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nyekel dan nyerak. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ny-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /c/. 

(1) Supaya bisa nyandhet Dini. (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/31). 

 

„Agar bisa menahan Dini.‟ 

(2) Didik nyekel kacang godhogan, disawatake Kandar, kena 

sirahe.(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/49). 

 

„Didik memegang kacang rebus, dilemparkan ke Kandar dan 

mengenai kepalanya.‟ 

 

(3) Ana pawongan njedhul seka gandengan lombok lan mlaku nyerak. 

(Djaka Lodang no.03/tahun 2006/93.2). 

 

„Ada seseorang muncul dari tanaman cabai dan jalan mendekat.‟  

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal nyandhet „menahan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nyekel „memegang‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nyerak „mendekat‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nyandhet, nyekel 

dan nyerak terdiri atas kata dasar candhet „ditahan‟, cekel „pegang‟ dan 

cerak „dekat‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nyandhet bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /c/, 

dan bentuk dasar candhet fonem awal /c/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nyandhet. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/. (2) Kata nyekel bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /c/, 

dan bentuk dasar cekel fonem awal /c/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nyekel. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/. (3) Kata nyerak bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /c/, 

dan bentuk dasar cerak fonem awal /c/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nyerak. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/. 
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iii) Imbuhan {ny-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /j/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

njawab. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata njaluk dan njedhul. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ny-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /j/. 

(1) Dini ora bisa terus njawab.(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/7 ). 

 

„Dini tidak bisa terus menjawab.‟ 

(2) Nek aku lancang, njaluk ngapura.(Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/26.1). 

 

„Kalau aku lancang, minta maaf.‟ 

(3) Ana pawongan njedhul seka gandengan lombok lan mlaku 

nyerak.(Djaka Lodang no.03/tahun 2006/93.1). 

 

„Ada seseorang muncul dari gandengan Lombok dan berjalan 

mendekat.‟ 

 

   

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal njawab „menjawab‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal njaluk „minta‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal njedhul „muncul‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata njawab, njaluk dan 

njedhul terdiri atas kata dasar jawab „jawab‟, jaluk „minta‟ dan jedhul 

„memperlihatkan diri‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata njawab 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ 
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karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /j/ sehingga katanya menjadi njawab. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. (2) Kata njaluk 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /j/ sehingga katanya menjadi njaluk. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. (3) Kata njedhul 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /j/ sehingga katanya menjadi njedhul. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. 

 

iv) Imbuhan {ny-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /ny/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata nyata. 

Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata 

nyana dan nyanyi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {ny-} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /ny/. 

(1) “Sliramu nyata minangka putra kang banget bekti marang ibu, 

aku pantes meri, kepengin duwe anak kaya sliramu…” Nanta 

nerusake maca. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/372). 

 

„“Dirimu benar-benar seorang putra yang sangat berbakti kepada 

ibu, aku pantas iri, ingin punya seorang anak seperti dirimu…” 

Nanta melanjutkan membaca.‟ 
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(2) Utik babar pisan ora nyana yen Nanta kang padinane katon alus 

iku uga bisa nyimpen mawa kang nyebarake hawa  panas. (Djaka 

Lodang no.12/tahun 2006/399.1). 

 

„Utik sama sekali tidak menyangka bahwa Nanta yang biasanya 

terlihat sangat halus dan juga bisa menyimpan bara yang dapat 

menyebarkan hawa panas.‟ 

 

(3) Manut critane Nanta, wiwit cilik dheweke wis seneng main gitar, 

wani pentas nyanyi tunggal neng acara pitulasan Agustus, ulang 

taun, lan acara cilik-cilikan liyane. (Djaka Lodang no.12/tahun 

2006/400.2) 

 

„Seperti apa yang telah diceritakan Nanta, semenjak kecil ia sudah 

senang bermain gitar, berani pentas menyanyi sendiri di acara 

tujuh belas agustus, ulang tahun dan acara kecil-kecilan lainnya.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyata „benar-benar‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nyana „menyangka‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nyanyi „menyanyi‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nyata, nyana dan 

nyanyi terdiri atas kata dasar nyata „nyata‟, nyana „menyangka‟ dan 

nyanyi „nyanyi‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nyata bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /ny/, 

sehingga katanya menjadi nyata. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. (2) Kata nyana bentuk afiksnya adalah 

prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /ny/ 
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sehingga katanya menjadi nyana. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. (3) Kata nyanyi bentuk afiksnya adalah 

prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /ny/ 

sehingga katanya menjadi nyanyi. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. 

 

b) Prefiks {N-} yakni dengan imbuhan {ng-}. 

Prefiks {N-} akan berubah menjadi {ng-} apabila dalam proses 

morfologi prefiks {N-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ atau vokal. Dalam penelitian ini 

ditemukan data yang berupa kata yang dilekati imbuhan {ng-} dengan 

kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, i, u, o, e /. Adapun penjelasan lebih 

lanjut sebagai berikut. 

i) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngunci. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngemu dan ngekep. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /k/. 

(1) Sawise ngunci lawang ngarep. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/60). 

 

„Sesudah mengunci pintu depan‟ 
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(2) Dene aku lan mas Tipo mung sawang sinawangan kanthi netra 

kang ngemu teges sing embuh kepiye, isih angel anggonku 

napsirake. (DjakaLodang no.02/tahun  2006/83). 

 

„Sedangkan aku dan Mas Tipo hanya saling berpandangan dengan 

mata yang mengandung arti entah seperti apa, masih begitu susah 

caraku menafsirkannya.‟ 

 

(3) Kandhane karo ngekep aku, lan netesake luh nganti tumetesing 

klambiku. (Djaka Lodang no.05/tahun 2006/185.1). 

 

„Katanya dengan memeluk aku dan meneteskan air mata sampai 

menetes di bajuku.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngunci „mengunci‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngemu „mengundang‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngekep „memeluk‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngunci, ngemu dan 

ngekep terdiri atas kata dasar kunci „kunci‟, kemu „berkumur‟ dan kekep 

„peluk‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata ngunci bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /k/ dan kata 

dasar kunci fonem awal /k/ akan hilang sehingga katanya menjadi ngunci. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan penghilangan fonem /k/. (2) Kata ngemu bentuk afiksnya adalah 

prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /k/ dan kata 
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dasar kemu fonem awal /k/ akan hilang sehingga katanya menjadi ngemu. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan penghilangan fonem /k/. (3) Kata ngekep bentuk afiksnya adalah 

prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /k/ dan 

bentuk dasar kekep fonem awal /k/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

ngekep. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. 

 

ii) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /g/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nggawa. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nggraita dan nggeblas. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /g/. 

(1) Ora let sedhela wis nggawa teh panas, malah karo nyamikan 

pisan. (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/12). 

 

„Tidak begitu lama sudah membawa teh panas, sudah dengan 

camilan juga.‟ 

 

(2) Dini wis nggraita.(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/8). 

 

„Dini sudah menduga.‟ 

 

(3) Terus nggeblas, bleger digawa taksi. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/36). 

 

„Lalu pergi begitu saja dengan taksi.‟ 
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Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nggawa „membawa‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nggraita „menduga‟, dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal nggeblas „pergi begitu saja‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nggawa, nggraita 

dan nggeblas terdiri atas kata dasar gawa „bawa‟, graita „batin‟ dan geblas 

„pergi dengan cepat‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nggawa 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /g/ sehingga katanya menjadi nggawa. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata nggraita 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /g/ sehingga katanya menjadi nggraita. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata 

nggeblas bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi 

/ng/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /g/ sehingga katanya menjadi nggeblas. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 
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iii) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /r/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngrembaka. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ngrembug dan ngruket. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan 

kata dasar berfonem awal /r/. 

(1) Nanging pesta kang sakawit mung cilik-cilikan kuwi, ngrembaka 

dadi gedhen jalaran budhe Endra, Mas Tipo lan pakdhe Darwis 

rawuh langsung saka Jakarta numpak mobil pribadine.(Djaka 

Lodang no.02/tahun 2006/85.1). 

 

„Namun pesta yang tadinya hanya kecil-kecilan itu, berubah 

menjadi besar karena Budhe Endra, Mas Tipo dan Pakdhe Darwis 

datang langsung dari Jakarta dengan mengendarai mobil pribadi 

miliknya.‟ 

 

(2) Sarehne tunggal sakutha, Prawoto ngrembug banget marang 

wong tuwa lan Pramono, ya adhine. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/115). 

 

„Meskipun dalam satu kota, Prawoto sangat menutup-nutupi 

tentang orang tua dan Pramono, adiknya.‟ 

 

(3) Wresti mlorot saka dhipan ngruket sikile bojone karo nangis, 

tembunge memelas. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/150.1). 

 

„Wresti merosot dari dipan dan mendekap kaki suaminya sambil 

menangis, perkataanya begitu mengiba.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngrembaka „berubah‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngrembug „menutup-nutupi‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ngruket „mendekap‟.  



 

93 
 

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngrembaka, 

ngrembug dan ngruket terdiri atas kata dasar rembaka „berkembang‟, 

rembug „bahas‟ dan ruket „sangat kencang‟dengan imbuhan prefiks {N-}. 

(1) Kata ngrembaka bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan kata dasar berfonem awal /r/ sehingga katanya menjadi 

ngrembaka. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. (2) Kata ngrembug bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan kata dasar berfonem awal /r/ sehingga katanya menjadi 

ngrembug. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. (3) Kata ngruket bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan kata dasar berfonem awal /r/ sehingga katanya menjadi 

ngruket. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

iv) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /l/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nglipur. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nglamar dan nglilir. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /l/. 
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(1) “Ya wis, In. Biskuit intip ya ra pa pa, aku seneng kok!” ujare Mas 

Tipo nglipur atiku sing gela-gela kuciwa marang luputku. (Djaka 

Lodang no.02/tahun 2006/82). 

 

„“Ya sudah, In. Biskuit intip juga tidak apa-apa, aku juga suka 

kok!” kata Mas Tipo menghibur hatiku yang kecewa dengan 

kekeliruanku.‟ 

 

(2) Apa maneh sawise acara ulang taun mau bengi kuwi uga Pakdhe 

Darwis, kangmase Budhe Endra, matur marang ibu sing bakune 

piyayi sepuh kuwi nglamar karep ben aku ing tembe dadi sisihane 

Mas Tipo. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/86.1). 

 

„Apa lagi sesudah acara ulang tahun tadi malam itu juga Pakdhe 

Darwis, kakak laki-laki dari Budhe Endra, berbicara pada ibu yang 

pada intinya bahwa para sesepuh itu berkeinginan ingin melamar 

aku untuk menjadi pendamping Mas Tipo.‟ 

 

(3) Tenan, esuke, rumangsane Pramono lagi turu saliyepan, ning jebul 

nglilir wis awan ndrandhang. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/125). 

 

„Benar, paginya, Pramono yang merasa hanya tidur sebentar, 

namun ketika terbangun sudah siang sekali.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nglipur „menghibur‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nglamar „melamar‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nglilir „terbangun‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nglipur, nglamar 

dan nglilir terdiri atas kata dasar lipur „hilang sedih‟, lamar „lamar‟ dan 

lilir „terbangun‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nglipur bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam 
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proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /l/ 

sehingga katanya menjadi nglipur. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata nglamar bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /l/ sehingga 

katanya menjadi nglamar. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata nglilir bentuk afiksnya adalah 

prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /l/ sehingga 

katanya menjadi nglilir. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

v) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngarep. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngapura dan nganggo. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /a/. 

(1) “Mas Didik percaya kena, ora kena. Mung wae, Herlambang 

ngundang awake dhewe menyang omahe, sadurunge minggu 

ngarep dheweke wis budhal layar maneh,” (Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/17.2). 

 

„Mas Didik percaya boleh, tidakpun tidak apa-apa. Hanya saja, 

Herlambang mengundang kita untuk datang kerumahnya, sebelum 

minggu depan dia kembali pergi berlayar lagi.‟ 
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(2) Nek aku lancang njaluk ngapura. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/26.2). 

 

„Kalau aku lancang aku minta maaf.‟ 

 

 

(3) Didik lan Dini kelakon bali. Sanajan Dini nganggo rodha papat. 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/58). 

 

„Didik dan Dini jadi pulang meskipun Dini mengendarai 

kendaraan roda empat.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngarep „depan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngapura „maaf‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nganggo „mengendarai‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngarep, ngapura 

dan nganggo terdiri atas kata dasar arep „mau‟, apura „maaf‟ dan anggo 

„pakai‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata ngarep bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /a/ sehingga 

katanya menjadi ngarep. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngapura bentuk afiksnya adalah prefiks 

{N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan 

kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /a/ sehingga katanya 

menjadi ngapura. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 
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/N/ menjadi /ng/. (3) Kata nganggo bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, 

/N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan kata dasar berfonem awal /a/ sehingga katanya menjadi 

nganggo. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

vi) Imbuhan {ng-}diikuti dengan kata dasar berfonem awal /i/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nginep. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngirit dan ngimpi. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /i/. 

(1) Bab mangan lan papan yen Darman gelem wis disekarep, 

apamaneh Darman isih lajang durung ana sing nggondheli, dadi 

bisa nginep ana ngomahe juragane. (Djaka Lodang no.06/tahun 

2006/189.2).  

 

„Masalah makan dan papan kalau Darman mau sudah terserah, 

apalagi Darman masih lajang belum ada yang melarang pergi, jadi 

bisa menginap di rumah juragannya 

 

 

(2) Asring aku kudu ngirit. (Djaka Lodang no.08/tahun 2006/259). 

 

„Sering kali aku harus berhemat.‟ 

 

(3) Aja ngimpi kowe, Min.(Djaka Lodang no.07/tahun 2006/218.1). 

 

„Jangan bermimpi kamu, Min.‟ 

 

      

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal nginep „menginap‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngirit „berhemat‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngimpi „bermimpi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nginep, ngirit dan 

ngimpi terdiri atas kata dasar inep „inap‟, irit „hemat‟ dan impi 

„impi‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nginep bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /i/ sehingga 

katanya menjadi nginep. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngirit bentuk afiksnya adalah prefiks  

{N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan 

kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /i/ sehingga katanya 

menjadi ngirit. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. (3) Kata ngimpi bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan kata dasar berfonem awal /i/ sehingga katanya menjadi 

ngimpi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

vii) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /u/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngundang. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngungak dan nguplik. Berikut ini adalah data yang ditemukan 
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dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /u/. 

(1) Mung wae, Herlambang ngundang awake dhewe menyang omahe, 

sadurunge minggu ngarep dheweke wis budhal layar maneh. 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/17.1). 

 

„Hanya saja, Herlambang mengundang kita datang ke rumahnya, 

sebelum dia minggu depan sudah berangkat berlayar.‟ 

 

(2) Aras-arasen Lik Thukul menyat seka peturon, metu saka ngomah, 

ngungak kandhang. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/100.2). 

 

„Dengan malas Paman Thukul bangun dari tempat tidur, keluar 

dari dalam rumah dan melihat kandhang.‟ 

 

(3) Senajan dadi wong cilik, gaweane nguplik, hasile sethithik, urip 

nang desa pisan, ora kena dadi alasan ngilangi rasa syukur 

marang sing gawe urip.(Djaka Lodang no.03/tahun 2006/95.2). 

 

„Meskipun menjadi orang kecil, pekerjaannya kecil, hasilnya 

sedikit, hidup di desa pula, tidak bisa menjadi alasan untuk 

mengilangkan rasa syukur terhadap Sang Pemberi Kehidupan.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngundang „mengundang‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngungak „melihat‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nguplik „kecil‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngundang, 

ngungak dan nguplik  terdiri atas kata dasar undang „panggil‟, ungak 

„melongok‟ dan uplik „kecil‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata 

ngundang bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi 

/ng/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 
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berfonem awal /u/ sehingga katanya menjadi ngundang. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngungak 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /u/ sehingga katanya menjadi ngungak. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata nguplik 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /u/ sehingga katanya menjadi nguplik. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

viii) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /o/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngomah. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngomong dan nganggo. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /o/. 

(1) Rasah kesusu tekan ngomah dhisik. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/52.2). 

 

„Jangan terlalu terburu-buru sampai rumah terlebih dahulu.‟ 

 

(2) Sawise ngomong kaya ngono mau Bisma metu nggleser bareng 

mobil mercy werna ireng kesayangane.(Djaka Lodang 

no.06/tahun 2006/203.1). 

  

„Sesudah berbicara seperti itu tadi, Bisma keluar dengan 

mengendarai Mercy berwarna hitam kesayangannya.‟ 
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(3) Karepe arep ngirit ora ngolah sega. (Djaka Lodang no.08/tahun 

2006/279). 

 

„Tujuaannya ingin berhemat tidak memasak nasi.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngomah „omah‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngomong „berbicara‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngolah „memasak‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngomah, ngomong  

dan ngolah terdiri atas kata dasar omah „rumah‟, omong „omong‟ dan olah 

„olah‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata ngomah bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /o/ sehingga 

katanya menjadi ngomah. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngomong bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /o/ sehingga 

katanya menjadi ngomong. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata ngolah bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /o/ sehingga 
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katanya menjadi ngolah. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

ix) Imbuhan {ng-} diikuti dengan kata dasar berfonem /e/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngendi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngece dan ngegla. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /e/. 

(1) Dakkira paling umure lagi selikur, piye, mas? Wis tekan ngendi? 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/24). 

 

„Saya kira umurnya paling baru 21tahun, gimana, Mas? Sudah 

sampai mana?‟ 

 

(2) Ida ora uwis-uwis anggone ngece.. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/55). 

 

„Ida tidak berhenti-henti mengejek.‟ 

 

 

(3) “Wis cetha wela-wela, ngegla kok arep dirembug. Apa 

maneh?”(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/28). 

  

„Sudah jelas sekali, terlihat sangat jelas kok masih mau dibahas. 

Apa lagi?‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngendi „mana‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal ngece „mengejek‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngegla „sangat jelas‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngendi, ngece dan 

ngegla terdiri atas kata dasar endi „mana‟, ece „ejek‟ dan egla „terlihat 

jelas‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata ngendi bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /e/ sehingga 

katanya menjadi ngendi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngece bentuk afiksnya adalah prefiks 

{N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan 

kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /e/ sehingga katanya 

menjadi ngece. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ng/. (3) Kata ngegla bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

akan berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan kata dasar berfonem awal /e/ sehingga katanya menjadi 

ngegla. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

c) Prefiks {N-} yakni dengan imbuhan {n-}. 

Prefiks {N-} akan berubah menjadi {n-} apabila dalam proses 

morfologi prefiks {N-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /n, t, d, th, dh/. Dalam penelitian ini ditemukan data 

yang berupa butir-butir kata yang dilekati imbuhan {n-} dengan kata dasar 
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berfonem awal /t, d, dh, n/.  Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai 

berikut. 

i) Imbuhan {n-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nunggu. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nampa dan nunggal. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {n-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /t/. 

(1) Nunggu tekane undangan, kang pancen ditunggu-tunggu. (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/43). 

 

„Menunggu datangnya undangan, yang memang ditunggu-

tunggu.‟ 

 

(2) Amarga ora gelem nampa apa kang bakal dicritakake Didik. 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/48.1). 

 

„Karena tidak ingin menerima apa yang akan diceritakan Didik.‟ 

 

(3) Ibuku karo Budhe Endra kuwi sedulur nunggal simbah sing wiwit 

cilik pancen akrab tenan. (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/61.1). 

 

„Ibuku dengan Budhe Endra itu saudara satu eyang yang dari kecil 

memang sangat begitu akrab.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nunggu „menunggu‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 



 

105 
 

bercetak tebal nampa „menerima‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nunggal „satu‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nunggu, nampa 

dan nunggal terdiri atas kata dasar tunggu „tunggu‟, tampa „terima‟ dan 

tunggal „tunggal‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata nunggu bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /n/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /t/ 

dan bentuk dasar tunggu fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nunggu. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. (2) Kata nampa bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /n/  karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /t/, 

dan bentuk dasarnya tampa fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nampa. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. (3) Kata nunggal bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /n/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /t/ 

dan bentuk dasar tunggal fonem awal /t/ akan hilang  sehingga katanya 

menjadi nunggal. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. 
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ii) Imbuhan {n-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /d/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ndrandhang. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ndadak dan ndangu. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {n-} yang diikuti dengan 

kata dasar berfonem awal /d/. 

(1) Tenan, esuke, rumangsane Pramono lagi turu saliyepan, ning jebul 

nglilir wis awan ndrandhang. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/125.2). 

 

„Benar, paginya, Pramono mengira hanya tidur sebentar, namun 

ternyata begitu terbangun sudah siang tengah hari.‟ 

 

(2) Tanpa sadar Pardi ndemok bathuke dhewe,… panas nguntar-

untar. (Djaka Lodang no.15/tahun 2006/494.1)   

 

„Tanpa sadar Pardi memegang dahinya sendiri, sangat panas.‟ 

 

(3) Bareng wis satata lenggah, Pak Danu ndangu, “Nak Pram, iki 

Wresti garwamu nyambut gawe?” (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/143). 

 

„Saat sudah duduk dengan rapi, Pak Danu bertanya, “Nak Pram, 

sekarang Wresti istrimu bekerja?”‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ndrandhang „tengah hari‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ndemok „memegang‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ndangu „bertanya‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ndrandhang, 

ndemok dan ndangu terdiri atas kata dasar drandhang „siang tengah hari‟, 

demok „pegang‟ dan dangu „tanya‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata 

ndrandhang bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata 

dasar berfonem awal /d/ sehingga katanya menjadi ndrandhang. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. 

(2) Kata ndemok bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata 

dasar berfonem awal /d/ sehingga katanya menjadi ndemok. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. (3) Kata 

ndangu bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /n/ 

karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /d/ sehingga katanya menjadi ndangu. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. 

 

iii) Imbuhan {n-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /dh/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ndhekep. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ndherek dan ndhoprok. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {n-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /dh/. 
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(1) Saking isinku tanpa sengaja aku ndhekep lengene Mas Tipo kang 

ana sandhingku banjur raiku tak ungsepake ana pundhake.(Djaka 

Lodang no.02/tahun 2006/80). 

 

„Begitu malunya aku tanpa sengaja memeluk lengannya Mas Tipo 

yang ada di sampingku kemudian mukaku aku sembunyikan di 

pundaknya.‟ 

 

(2) “Kula pribadi uga ndherek bingah. (Djaka Lodang no.03/tahun 

2006/108). 

 

„Saya pribadi juga ikut berbahagia.‟ 

 

(3) Ora sranta Sumono ndhoprok nyungkemi dhengkule wongtuwane, 

sungkem ngaturake pangabekti, nyuwun pangapura sakabehing 

kaluputane. (Djaka Lodang no.09/tahun 2006/323.1). 

  

Tidak sabar Sumono berlutut menciumi lutut orang tuanya, 

menghaturkan salam hormat, meminta maaf atas segala kesalahan.       

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ndhekep „memeluk‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ndherek „ikut‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ndhoprok „berlutut‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ndhekep, ndherek 

dan ndhoprok  terdiri atas kata dasar dhekep „peluk‟, dherek „ikut‟ dan 

dhoprok „terduduk di lantai‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata 

ndhekep bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi 

/n/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar 

berfonem awal /dh/ sehingga katanya menjadi ndhekep. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. (2) Kata ndherek 
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bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /n/ karena 

dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal 

/dh/ sehingga katanya menjadi ndherek. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. (3) Kata ndhoprok bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /n/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /dh/ 

sehingga katanya menjadi ndhoprok. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. 

 

iv) Imbuhan {n-} diikuti dengan kata dasar berfonem /n/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata napas. 

Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata nesu. Berikut 

ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {n-} 

yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /n/. 

(1) Impen kang endah mesthi wae tansah ngithik-ithik jiwane, nanging 

kanyatan uripe mung bisa menehi napas saka esuk tekan sore, lan 

sesuke kudu duwe tenaga supaya bisa ambegan nerusake uripe. 

(Djaka Lodang no.12/tahun 2006/389.3) 

 

„Mimpi yang indah pasti saja selalu menggelitik jiwanya, namun 

kenyataan hidupnya hanya bisa memberi nafas dari panggi hingga 

sore, dan besoknya harus mempunyai tenaga supaya bisa bernafas 

lagi meneruskan hidupnya.‟ 

 

(2) Ratih, ana apa ta wiwit mau kowe kok meneng bae? Apa kowe 

nesu marang aku? (Djaka Lodang no.14/tahun 2006/444.2). 

 

„Ratih, ada apa dari tadi kamu kok diam saja? Apa kamu marah 

dengan aku?‟ 
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Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal napas „nafas‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nesu „marah‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata napas dan nesu 

terdiri atas kata dasar  napas „nafas‟ dan nesu „marah‟ dengan imbuhan 

prefiks {N-}. (1) Kata napas bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

akan berubah menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan kata dasar berfonem awal /n/ sehingga katanya menjadi napas. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/. 

(2) Kata nesu bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata 

dasar berfonem awal /n/ sehingga katanya menjadi nesu. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/.  

 

d) Prefiks {N-} yakni dengan imbuhan {m-} 

Prefiks {N-} akan berubah menjadi {m-} apabila dalam proses 

morfologi prefiks {N-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /p, w, b, m/.  Dalam penelitian ini ditemukan data 

yang berupa butir-butir kata yang dilekati imbuhan {m-} dengan kata 

dasar berfonem awal /p, w, b, m/. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai 

berikut. 
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i) Imbuhan {m-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mangan. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata medhot dan manggon. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {m-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /p/. 

(1) Dideleng menawa iku para dosen kang nembe mangan awan. 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/39). 

 

„Dilihat kalu itu para dosen yang sedang makan siang.‟ 

 

(2) “Aku sadurunge nyuwun sewu mbak Dini, lan Didik. Ana wewadi 

kang kudu kababar ing wengi iki…,” Ida sengaja medhot 

tembunge .(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/48). 

 

„“Aku sebelumnya minta maaf mbak Dini, dan Didik. Ada rahasia 

yang harus aku ungkap di malam ini...,” ida sengaja memutus 

kalimatnya 

 

(3) „Saiki budhe Endra kang wis randha iku manggon ana Jakarta.‟ 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/62) . 

 

„Sekarang budhe Endra yang sudah janda itu tinggal di Jakarta.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mangan „makan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal medhot „memutus‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal manggon „tinggal‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata mangan, medhot 

dan manggon terdiri atas kata dasar pangan „makanan‟, pedhot „putus‟ dan 
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panggon „tempat‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata mangan bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /p/ 

dan bentuk dasar pangan fonem awal /p/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi mangan. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/. (2) Kata medhot bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /p/ 

dan bentuk dasar pedhot fonem awal /p/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi medhot. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/. (3) Kata manggon bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /p/ 

dan bentuk dasar panggon fonem awal /p/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi manggon. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/. 

 

ii) Imbuhan {m-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /w/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata maca. 

Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata 

mulang dan micara. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {m-} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /w/. 
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(1) Ing wayah esuk, kira-kira jam istirahate bocah sekolah, Pramono 

maca Koran ana ngarepan, ndadak Pak Danu rawuh. (Djaka 

Lodang no.04/tahun 2006/23). 

 

„Di pagi hari, kira-kira jam istirahat anak sekolah, Pramono 

membaca Koran di depan, tiba-tiba Pak Danu datang.‟ 

 

(2) Pramono sawise kecekel sarjanane, mulang dadi guru SMP ing 

kuthane Lowung… jare kangge pancatan.(Djaka Lodang 

no.04/tahun 2006/112). 

 

„Pramono sesudah tercapai sarjanannya, mengajar menjadi guru 

SMP di  kotanya lowung…. katanya untuk pijakan.‟ 

 

(3) Nyatane kowe akon njupuk ngono kok, saiki malah selak! Bocah 

saiki pancen wasis yen micara, huh, bocah apa kuwi.(Djaka 

Lodang no.09/tahun 2006/294.2). 

        

„Kenyataannya kamu menyuruh untuk mengambil gitu kok, 

sekarang malah keburu! Anak sekarang memang kalau berbicara, 

huh, anak seperti apa itu.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal maca „membaca‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mulang „mengajar‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal micara „berbicara‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata maca, mulang dan 

micara terdiri atas kata dasar waca „baca‟, wulang „ajar‟ dan wicara 

„bicara‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata maca bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /w/ dan 

bentuk dasar waca fonem awal /w/ akan hilang sehingga katanya menjadi 
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maca. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi 

/m/ dan penghilangan fonem /w/. (2) Kata mulang bentuk afiksnya adalah 

prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /w/ dan 

bentuk dasar wulang fonem awal /w/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi mulang. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /w/. (3) Kata micara bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /w/ 

dan bentuk dasar wicara fonem awal /w/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi micara. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /w/. 

 

iii) Imbuhan {m-} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mbukak. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata mbalang dan mbatin. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {m-} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /b/. 

(1) “Iki rasah ana basa-basi. Terus acarane diwiwiti wae,” Ida 

mbukak acara .(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/46). 

 

„“Ini tidak perlu berbasa-basi. Lalu acaranya dimulai saja,” Ida 

membuka acara.‟ 
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(2) Karo mbalang roti dua dara menyang Ida.kena klambine. (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/52.2). 

 

„Sambil melemparkan roti dua dara pada Ida, terkena bajunya.‟ 

 

 

(3) “Oalah Jii, Ji,” Lik Thukul mbatin.(Djaka Lodang no.03/tahun 

2006/99).  

„“Oalah Jii, Ji,” Lik Thukul membatin.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mbukak „membuka‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal mbalang „melemparkan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal mbatin „membatin‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata mbukak, mbalang 

dan mbatin terdiri atas kata dasar bukak „buka‟, balang „lempar‟ dan batin 

„batin‟dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata mbukak bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /b/ sehingga 

katanya menjadi mbukak. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /m/. (2) Kata mbalang bentuk afiksnya adalah prefiks 

{N-}, /N/ akan berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan 

kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /b/ sehingga katanya 

menjadi mbalang. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/. (3) Kata mbatin bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

akan berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 
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dengan kata dasar berfonem awal /b/ sehingga katanya menjadi mbatin. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/. 

 

iv) Imbuhan {m-} diikuti dengan kata dasar berfonem /m/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata main. 

Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata melu. Berikut 

ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {m-} 

yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /m/. 

(1) Manut critane Nanta, wiwit cilik dheweke wis seneng main gitar, 

wani pentas nyanyi tunggal neng acara pitulasan Agustus, ulang 

taun, lan acara cilik-cilikan liyane. (Djaka Lodang no.12/tahun 

2006/400.1). 

 

„Seperti apa yang telah diceritakan Nanta, semenjak kecil ia sudah 

senang bermain gitar, berani pentas menyanyi sendiri di acara 

tujuh belas agustus, ulang tahun dan acara kecil-kecilan lainnya.‟ 

 

(2) Yen nganti ora bisa mbayar tunggakan SPP, dheweke ora bisa 

melu ujian unggah-ungguhan kelas sepuluh dina maneh. (Djaka 

Lodang no.14/tahun 2006/443). 

 

„Kalau sampai aku bisa membayar tunggakan SPP, dia tidak bisa 

mengikuti ujian kenaikan kelas sepuluh hari lagi.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal main „bermain‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal melu „mengikuti‟.  

 Apabila dilihat dari struktur morfologisnya Kata main dan melu 

terdiri atas kata dasar main „main‟ dan melu „ikut‟dengan imbuhan prefiks 
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{N-}. (1) Kata main bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan 

berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan kata dasar berfonem awal /m/ sehingga katanya menjadi main. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/. 

(2) Kata melu bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah 

menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu dengan kata 

dasar berfonem awal /m/ dan bentuk sehingga katanya menjadi melu. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/. 

 

e) Prefiks {N-}yakni dengan imbuhan {ng(e)-} 

Prefiks {N-} akan berubah menjadi {ng(e)-} apabila dalam proses 

morfologi prefiks {N-} tersebut diikuti dengan kata dasar yang bersuku 

kata satu. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngerim. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngepit dan ngebis. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ng(e)-}. 

(1) Pramono pite kesrempet motor ambruk, ketubruk motor sing ana 

burine sing wis ora sempet ngerim. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/128). 

 

„Pramono sepedanya terserempet motor jatuh tertubruk motor yang 

ada dibelakangnya yang sudah tidak sempat mengerem.‟ 

 

(2) Pramono menyang mulih mulang cukup ngepit onthel ngiras 

olahraga, dhasare ya mung cedhak. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/114.1). 

 

„Pramono berangkat pulang dari mengajar cukup bersepeda onthel 

sekalian olahraga, dasarnya ya memang dekat.‟ 
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(3) Dene Wresti kudu ngebis merga omah lan hotel papane nyambut 

gawe lumayan adohe. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/116). 

 

„Sedangkan Wresti harus naik bis karena rumah dan hotel 

tempatnya bekerja lumayan jauhnya.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngerim „mengerem‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngepit „bersepeda‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngebis „naik bis‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngerim, ngepit  

dan ngebis terdiri atas kata dasar rim „rem‟, pit „sepeda‟ dan bis 

„bis‟dengan imbuhan prefiks {ng(e)-}. (1) Kata ngerim bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/, bentuk dasar rim 

bersuku kata satu dan akan mengalami penambahan fonem /ə/ sehingga 

katanya menjadi ngerim. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/ dan penambahan fonem /ə/. (2) Kata ngepit bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/, bentuk dasar 

pit bersuku kata satu dan akan mengalami penambahan fonem /ə/ sehingga 

katanya menjadi ngepit. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/ dan penambahan fonem /ə/. (3) Kata ngebis 

bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ akan berubah menjadi /ng/, 

bentuk dasar bis bersuku kata satu dan akan mengalami penambahan 
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fonem /ə/ sehingga katanya menjadi ngebis. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan penambahan fonem /ə/. 

 

f) Prefiks {ka-}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

kanggo. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata 

karep. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {ka-}. 

(1) “Ayak…, iku mung kanggo pawadan,”Didik isih emosi. (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/16).  

 

„“Ayak…, itu hanya untuk pura-pura,” Didik masih emosi.‟ 

 

(2) Apa maneh sawise acara ulang taun mau bengi kuwi uga Pakdhe 

Darwis, kangmase Budhe Endra, matur marang ibu sing bakune 

piyayi sepuh kuwi nglamar karep ben aku ing tembe dadi sisihane 

Mas Tipo. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/86.2). 

 

„Apa lagi sesudah acara ulang tahun tadi malam itu juga Pakdhe 

Darwis, kakak laki-laki dari Budhe Endra, berbicara pada ibu yang 

pada intinya bahwa para sesepuh itu berkeinginan ingin melamar 

aku untuk menjadi pendamping Mas Tipo.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal kanggo „untuk‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal karep „berkeinginan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya Kata kanggo dan karep 

terdiri atas kata dasar anggo „pakai‟ dan arep „mau‟ dengan imbuhan 

prefiks {ka-}. (1) Kata kanggo bentuk afiksnya adalah prefiks {ka-}, 
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bentuk dasar anggo fonem awal /a/ akan hilang karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem awal vokal yang sama sehingga katanya menjadi 

kanggo. Perubahan yang terjadi adalah berupa penghilangan fonem /a/. (2) 

Kata karep bentuk afiksnya adalah prefiks {ka-}, bentuk dasar arep fonem 

awal /a/ akan hilang karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal 

vokal yang sama sehingga katanya menjadi karep. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa penghilangan fonem /a/. 

 

g) Prefiks {ke-}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata keli. 

Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan 

{ke-}. 

Wong loro padha keli ing angene dhewe-dhewe. (Djaka Lodang 

no.07/tahun 2006/238). 

 

„Berdua sama terhanyut pada angannya sendiri-sendiri.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal keli 

„terhanyut‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata keli terdiri atas 

kata dasar ili „mengalir‟ dengan imbuhan prefiks {ke-}. Kata keli bentuk 

afiksnya adalah prefiks {ke-}, imbuhan {ke-} apabila bertemu dengan 

bentuk dasar ili yang berfonem awal /i/ maka fonem awal tersebut akan 
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hilang sehingga katanya menjadi keli. Perubahan yang terjadi adalah 

penghilangan fonem /i/.  

 

h) Prefiks{ paN-} dengan imbuhan {pany-} 

Prefiks {paN-} akan berubah menjadi {pany-} apabila dalam 

proses morfologi prefiks {paN-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Dalam penelitian ini ditemukan data 

yang berupa butir-butir kata yang dilekati imbuhan {pany-} dengan kata 

dasar berfonem awal /c/. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu 

berupa kata panyakrabawa. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {pany-}. 

 

Mbak Utik apuranen aku… aku pancen kudu blaka supaya ora ana 

panyakrabawa kang salah sajroning atimu ngenani awakku. (Djaka 

Lodang no.13/tahun 2006/433.1). 

 

„Mbak Utik maafkanlah aku. Aku memang harus jujur supaya tidak 

ada perkiraan yang salah di dalam hatimu mengenai diriku.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

panyakrabawa „perkiraan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata panyakrabawa 

terdiri atas kata dasar cakrabawa „dakwaan‟ dengan imbuhan prefiks 

{paN-}. Kata panyakrabawa bentuk afiksnya adalah prefiks   {paN-}, /N/ 

akan berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem 
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awal /c/ dan bentuk dasar cakrabawa fonem awal /c/ akan hilang sehingga 

katanya menjadi panyakrabawa. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/.  

 

i) Prefiks {paN-} dengan imbuhan {pan-}. 

Prefiks {paN-} akan berubah menjadi {pan-} apabila dalam proses 

morfologi prefiks {paN-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /n, t, d, th, dh/. Dalam penelitian ini ditemukan data 

yang berupa butir-butir kata yang dilekati imbuhan {pan-} dengan kata 

dasar berfonem awal /t/.  Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu 

berupa kata panemu. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {pan-}. 

 Awake dhewe kudu adil, bisa nampa pandhangan lan panemu kang 

seje sanajan katone iku ngrugekake kita. (Djaka Lodang no.13/tahun 

2006/413.1). 

 

„Kita harus adil, bisa menerima pandhangan dan pendapat yang 

berbeda meskipun kelihatannya itu merugikan kita.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal panemu 

„pendapat‟. Kata panemu merupakan kata jadian dari kata dasar temu 

„bertemu‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata panemu terdiri 

atas kata dasar temu dengan imbuhan prefiks {paN-}. (1) Kata panemu 

bentuk afiksnya adalah prefiks {paN-}, /N/ akan berubah menjadi /n/ 
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karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /t/ dan bentuk dasar 

temu fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya menjadi panemu. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/ 

dan penghilangan fonem /t/.  

 

 

j) Prefiks {peN-} dengan imbuhan {peny-} 

Prefiks {peN-} akan berubah menjadi {peny-} apabila dalam 

proses morfologi prefiks {peN-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Dalam penelitian ini ditemukan data 

yang berupa butir-butir kata yang dilekati imbuhan {peny-} dengan kata 

dasar berfonem awal /s/.  Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu 

berupa kata penyebab. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata penyakit. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan{peny-}. 

(1) Bapak iku dudu penyebab rusake angen-angenmu. (Djaka Lodang 

no.13/tahun 2006/415). 

 

„Bapak itu bukan penyebab rusaknya angan-anganmu.‟ 

 

(2) Ya ora paham Lik, ning apike sesuk mangkat wae, ben ngerti. 

Jarene kuwi penyakit bahaya lho. (Djaka Lodang no.15/tahun 

2006/463.2) 

 

„Ya tidak paham Lik, tetapi bagusnya besok berangkat saja, supaya 

tahu. Katanya itu penyakit berbahaya lho.‟ 

 

   

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal penyebab „penyebab‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal penyakit „penyakit‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata penyebab dan 

penyakit terdiri atas kata dasar sebab „sebab‟ dan sakit „sakit‟ dengan 

imbuhan prefiks {peN-}. (1) Kata penyebab bentuk afiksnya adalah 

prefiks {peN-}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem awal /s/ dan bentuk dasar sebab fonem awal /s/ 

akan hilang sehingga katanya menjadi penyebab. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem 

/s/. (2) Kata penyakit bentuk afiksnya adalah prefiks {peN-}, /N/ akan 

berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal 

/s/ dan bentuk dasar sakit fonem awal /s/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi penyakit. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /s/. 

 

k) Prefiks {peN-} dengan imbuhan {peng-}. 

Prefiks {peN-} akan berubah menjadi {peng-} apabila dalam 

proses morfologi prefiks {peN-} tersebut bertemu dengan kata dasar yang 

awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ atau vokal. Dalam penelitian ini 

ditemukan data yang berupa kata kata yang dilekati imbuhan {peng-} 

dengan kata dasar berfonem awal /k/.  Kata yang ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu berupa kata penguwasa. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {peng-}. 
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Kok kaya pejabat wae, rebutan penguwasa mung amarga kareben 

kondhang lan sugih nganti nglirwake amanah sing kudu ditindakake. 

(Djaka Lodang no.15/tahun 2006/474.1) 

 

„Kok seperti pejabat saja, berebut penguasa hanya karena supaya 

terkenal dan kaya sampai melupakan amanah yang harusnnya 

dilakukan.‟ 

 

   

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

penguwasa „penguasa‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata penguwasa terdiri 

atas kata dasar kuwasa „kuasa‟ dengan imbuhan prefiks {peN-}. Kata 

penguwasa bentuk afiksnya adalah prefiks {peN-}, /N/ akan berubah 

menjadi /ng/ karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /k/ dan 

bentuk dasar kuwasa fonem awal /k/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi penguwasa. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/.  

 

2) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang 

terjadi akibat adanya sufiksasi. 

Proses morfofonemik dan perubahan-perubahan fonem akibat 

adanya imbuhan sufiks dalam penelitian meliputi: {-an}; {-ane} dan        

{-na}.Berikut adalah uraian dari masing-masing proses pelekatan imbuhan 

tersebut dan perubahan-perubahan fonem yang terjadi.   
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a) Sufiksasi dengan imbuhan {–an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

gawan. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata tekan dan blanjan. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {–an}.  

(1) Sebab aja nganti wong nyumurupi, menawa aku nggawa gawan 

akeh kaya ngene kok mung mlaku dhewe. (Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/33). 

 

„Sebab jangan sampai orang-orang mengetahui, kalau aku 

membawa barang yang banyak seperti ini kok hanya berjalan 

sendiri.‟ 

 

(2)  Rasah kesusu tekan ngomah dhisik. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/52.1). 

 

„Jangan terburu-terburu sampai rumah dahulu.‟ 

 

(3) Tangan kiwane Darman nyangking blanjan lan tangan tengene 

nggandheng Lindri kan katon aleman ana sandhinge Darman. 

(Djaka Lodang no.06/tahun 2006/192.1). 

 

„Tangan kirinya Darman membawa belanjaan dan tangan 

kanannya menggandheng Lindri yang terlihat manja di samping 

Darman.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal gawan „barang‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal tekan „sampai‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal blanjan „belanjaan‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata gawan, tekan dan 

blanjan terdiri atas kata dasar gawa „bawa‟, teka „datang‟ dan blanja 

„belanja‟ dengan imbuhan sufiks {-an}. (1) Kata gawan bentuk afiksnya 

adalah sufiks {-an}, bentuk dasar gawa fonem akhir /a/ akan hilang karena 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal yang sama dengan 

sufiks tersebut sehingga katanya menjadi gawan. Perubahan yang terjadi 

adalah penghilangan fonem /a/. (2) Kata tekan bentuk afiksnya adalah 

sufiks {-an}, bentuk dasar teka fonem akhir /a/ akan hilang karena 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal vokal yang sama dengan 

sufiks tersebut sehingga katanya menjadi tekan. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa penghilangan fonem /a/. (3) Kata blanjan bentuk afiksnya 

adalah sufiks {-an}, bentuk dasar blanja fonem akhir /a/ akan hilang 

karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal vokal yang sama 

dengan sufiks tersebut sehingga katanya menjadi blanjan. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa penghilangan fonem /a/. 

 

b) Sufiksasi dengan imbuhan {–ane}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ladenane. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {-ane}.  

Genah tenan kuwi Nah, contone ya simbok kuwi, riwile ora karuwan, 

angel ladenane, gampang nesu. (Djaka Lodang no.09/tahun 

2006/300). 
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„Benar sekali itu Nah, contohnya ya ibu itu, rewelnya tidak karuan, 

susah untuk melayaninya, mudah marah.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ladenane „untuk melayaninya‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ladenane terdiri 

atas bentuk dasar laden dengan imbuhan {-ane}. Kata laden terdiri atas 

kata dasar ladi „melayani‟ dengan imbuhan sufiks {-an}. Kata laden 

bentuk afiksnya adalah sufiks {-an}, bentuk dasar ladi fonem akhir /i/ 

akan berubah menjadi /e/ sehingga katanya menjadi laden. Perubahan 

yang terjadi adalah perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/. 

 

c) Sufiksasi dengan imbuhan {–na}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

lalekna. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata 

tujokna. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {-na}.  

(1) Wis kang lalekna wae. (Djaka Lodang no.07/tahun 2006/239). 

 

„Sudah kang lupakan saja.‟ 

 

(2) Tujokna mawon kula gadhah ibu ingkang paling apikan sadonya, 

inggih ibu punika ingkang nyengkuyung. (Djaka Lodang 

no.12/tahun 2006/395.1) 

 

„Untung saja saya mempunyai ibu yang paling baik sedunia, ya 

ibu itu yang mendukung.‟ 
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Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal lalekna „lupakan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal tujokna „untung‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata lalekna dan tujokna 

terdiri atas kata dasar lali „lupa‟ dan tuju „arah‟ dengan imbuhan sufiks    

{-na}. (1) Kata lalekna bentuk afiksnya adalah sufiks {-na}, bentuk dasar 

lali berfonem akhir vokal maka akan mengalami penambahan fonem yaitu 

fonem /k/ dan perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/ sehingga katanya 

menjadi lalekna. Perubahan yang terjadi adalah penambahan fonem /k/ 

dan perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/. (2) Kata tujokna bentuk 

afiksnya adalah sufiks {-na}, bentuk dasar tuju berfonem akhir vokal 

maka akan mengalami penambahan fonem yaitu penambahan fonem /k/ 

dan perubahan fonem /u/ menjadi fonem /o/ sehingga katanya menjadi 

tujokna. Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan fonem /k/ dan 

perubahan fonem /u/ menjadi fonem /o/.  

 

3) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang 

terjadi akibat adanya konfiksasi 

Proses morfofonemik dan perubahan-perubahan fonem akibat 

adanya imbuhan konfiks dalam penelitian meliputi: {ka-/-an}; {ka-/-e};    

{ke-/-en}; {ke-/-e}; {ke-/-an}; {pe-/-an}; {pa-/-an}; {paN-/-an};       

{paN-/-ke}; dan {paN-/-e}. Berikut adalah uraian dari masing-masing 
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proses pelekatan imbuhan tersebut dan perubahan-perubahan fonem yang 

terjadi.   

a) Konfiksasi dengan imbuhan {ka-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

kangelan. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata karipan dan kacilakan. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ka-/-an}.  

(1) Sanajan adoh papane nanging ora kangelan menawa arep 

sesambungan karo ibu yaiku lumantar Ha.Pe utawa SMS. (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/63).  

 

„Meskipun jauh tempatnya namun tidak kesulitan kalau ingin 

berhubungan dengan ibu yaitu dengan Ha.Pe atau SMS.‟ 

 

(2) Tenan. Esuke ibu tangi karipan lan nubras-nubrus kelingan 

kangsenane karo Budhe Endra. (Djaka Lodang no.02/tahun 

2006/66.1). 

 

Benar. Paginya ibu bangun kesiangan dan terburu-buru teringat 

janjinya dengan Budhe Endra. 

 

(3) Tulung, anggepen wae iki kaya dene kacilakan, aku ora sengaja 

gawe laramu, nanging tetep wae aku lan sliramu ngrasakke lara. 

(Djaka Lodang no.12/tahun 2006/129.3). 

 

„Tolong, anggap saja iki seperti halnya kecelakaan, aku tidak 

sengaja membutamu sakit, namun tetap saja aku dan dirimu 

merasakan sakit.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal kangelan „kesulitan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 
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bercetak tebal karipan „kesiangan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal kacilakan „kecelakaan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata kangelan, karipan 

dan kacilakan terdiri atas kata dasar angel „susah‟, arip „masih berasa 

mengantuk‟ dan cilaka „celaka‟ dengan imbuhan konfiks {ka-/-an}. (1) 

Kata kangelan bentuk afiksnya adalah konfiks {ka-/-an}, bentuk dasar 

angel fonem awal /a/ akan hilang karena bertemu dengan konfiks{ka-/-an} 

sehingga katanya menjadi kangelan. Perubahan yang terjadi adalah 

penghilangan fonem /a/. (2) Kata karipan bentuk afiksnya adalah konfiks 

{ka-/-an}, bentuk dasar arip fonem akhir /a/ akan hilang karena bertemu 

dengan konfiks {ka-/-an} sehingga katanya menjadi karipan. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa penghilangan fonem /a/. (3) Kata kacilakan 

bentuk afiksnya adalah konfiks {ka-/-an}, bentuk dasar cilaka fonem akhir 

/a/ akan hilang karena bertemu dengan konfiks {ka-/-an} sehingga katanya 

menjadi kacilakan. Perubahan yang terjadi adalah berupa penghilangan 

fonem /a/. 

 

b) Konfiksasi dengan imbuhan {ka-/-e}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

kawigatene. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {ka-/-e}. 

Nanging kawigatene Mas Tipo marang aku nuwuhake rasa sengsem 

sing tanpa upama. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/87).  
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„Namun perhatian Mas Tipo terhadap aku menumbuhkan rasa cinta 

yang tanpa umpama.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

kawigatene „perhatian‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata kawigatene terdiri 

atas bentuk dasar wigaten dengan imbuhan {ka-/-e}. kata wigaten terdiri 

atas kata dasar wigati „sungguh-sungguh‟ dengan imbuhan sufiks {-an}. 

Kata wigaten bentuk afiksnya adalah sufiks {-an}, bentuk dasar wigati 

fonem akhir /i/ akan berubah menjadi /e/ karena bertemu dengan sufiks    

{-an} sehingga katanya menjadi wigaten. Perubahan yang terjadi adalah 

perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/.  

 

c) Konfiksasi dengan imbuhan {ke-/-en}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

kenomen. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {ke-/-en}.  

Dheweke nganggep isih kenomen nandhang rekasa ngene iki. (Djaka 

Lodang no.07/tahun 2006/211.2).     

 

„Dia menganggap masih terlalu muda untuk merasakan kesusahan 

seperti ini.‟ 

 

     

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

kenomen „terlalu muda‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata kenomen terdiri 

atas kata dasar enom „muda‟ dengan imbuhan konfiks {ke-/-en}. Kata 

kenomen bentuk afiksnya adalah konfiks {ke-/-en}, bentuk dasar enom 

fonem awal /e/ akan hilang karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem 

awal vokal yang sama sehingga katanya menjadi kenomen. Perubahan 

yang terjadi adalah penghilangan fonem /e/. 

 

d) Konfiksasi dengan imbuhan {ke-/-e}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

klairane. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata kedadeane. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {ke-/-e}.  

(1) Dina-dina cutine bakal dientekake ing desa klairane. (Djaka 

Lodang no.07/tahun 2006/234). 

 

„Hari-hari cutinya bakal dihabiskan di desa kelahirannya.‟ 

 

(2) Lha nek ngono kedadeane ya pancen abot. (Djaka Lodang 

no.13/tahun 2006/411) 

 

„Kalau seperti itu kejadiannya ya memang berat.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal klairane „kelahirannya‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal kedadeane „kejadiannya‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata klairane dan 

kedadeane terdiri atas  kata dasar lair „lahir‟ dan dadi „jadi‟dengan 

imbuhan konfiks {ke-/-e}. (1) Kata klairane bentuk afiksnya adalah 

konfiks {ke-/-e}, bentuk dasar lairan fonem awal konsonan maka fonem 

vokal /e/ pada imbuhan {ke-} akan hilang sehingga katanya menjadi 

klairane. Perubahan yang terjadi adalah penghilangan fonem /ə/. (2) Kata 

kedadeane bentuk afiksnya adalah konfiks {ke-/-e}, bentuk dasar dadi 

fonem akhir /i/ akan berubah menjadi fonem /e/ sehingga katanya menjadi 

kedadeane. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ 

menjadi fonem /e/. 

 

e) Konfiksasi dengan imbuhan {ke-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

keluwen. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata kelalen dan kedaden. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {ke-/-an}. 

(1) Upama ora rak padha keluwen. (Djaka Lodang no.08/tahun 

2006/281). 

 

„Umpama tidak pasti pada kelaparan.‟     

 

(2) Mula ing dina Sabtu tanggal 27 Mei, esuk kuwi laporan iku wus 

daksiapke, aja nganti kelalen. (Djaka Lodang no.11/tahun 

2006/347). 

 

„Maka di hari Sabtu tanggal 27 Mei, pagi itu laporan itu harus aku 

siapkan, jangan sampai terlupa.‟ 
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(3) Kahanan iki durung suwe kedaden, antarane lagi setahun. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006) 

 

„Keadaan ini belum lama terjadi, kira-kira baru setahun.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal keluwen „kelaparan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal kelalen „terlupa‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal kedaden „terjadi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata keluwen, kelalen 

dan kedaden terdiri atas kata dasar luwe „lapar‟, lali „lupa‟ dan dadi 

„jadi‟dengan imbuhan konfiks {ke-/-an}. (1) Kata keluwen bentuk 

afiksnya adalah konfiks {ke-/-an}, bentuk dasar luwe fonem akhir /e/ akan 

hilang karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal yang 

sama dengan imbuhan sehingga katanya menjadi keluwen. Perubahan 

yang terjadi adalah penghilangan fonem /a/. (2) Kata kelalen bentuk 

afiksnya adalah konfiks {ke-/-an}, bentuk dasar lali fonem akhir /i/ akan 

berubah menjadi fonem /e/ karena bertemu dengan imbuhan {-an} dan 

fonem /a/ akan hilang sehingga katanya menjadi kelalen. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/ dan 

penghilangan fonem /a/. (3) Kata kedaden bentuk afiksnya adalah konfiks 

{ke-/-an}, bentuk dasar dadi fonem akhir /i/ akan berubah menjadi fonem 

/e/ karena bertemu dengan imbuhan {-an} dan fonem /a/ akan hilang 
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sehingga katanya menjadi kedaden. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/ dan penghilangan fonem /a/. 

 

f) Konfiksasi dengan imbuhan {pe-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

peturon. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {pe-/-an}. 

Aras-arasen Lik Thukul menyat seka peturon, metu saka ngomah, 

ngungak kandhang. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/100.1).  

 

„Dengan bermalas-malasan Lik Thukul bangun dari tempat tidur, 

keluar dari rumahnya mellihat ke dalam kandang.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal peturon 

„tempat tidur‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata peturon terdiri 

atas  kata dasar turu „tidur‟ dengan imbuhan konfiks {pe-/-an}. (1) Kata 

peturon bentuk afiksnya adalah konfiks {pe-/-an}, bentuk dasar turu 

fonem akhir /u/ akan megalami perubahan fonem menjadi /o/ dan fonem 

/a/ pada imbuhan {-an} akan hilang sehingga katanya menjadi peturon. 

Perubahan yang terjadi adalah perubahan fonem /u/ menjadi fonem /o/ dan 

penghilangan fonem /a/.  

 

 



 

137 
 

g) Konfiksasi dengan imbuhan {pa-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

pawadan. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata pakulinan dan papriksan. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {pa-/-an}. 

(1) “Ayak…, iku mung kanggo pawadan,”Didik isih emosi. (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/16.2). 

 

„ayak, itu hanya untuk kepura-puraan, Didik masih emosi.‟ 

 

(2) Pakulinan mangkat menyang selepan mesthi mampir mrono. 

(Djaka Lodang no.09/tahun 2006/288). 

  

„Kebiasaan berangkat ke tempat penggilingan padi pasti mampir 

kesitu.‟ 

 

 

(3) Tunggu yen asile papriksan wis rampung, dhik! (Djaka Lodang 

no.04/tahun 2006/136). 

 

„Tunggu kalau hasil priksa sudah selesai, Dik!‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal pawadan „kepura-puraan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal pakulinan „kebiasaan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal papriksan „priksa‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata pawadan, 

pakulinan dan papriksan terdiri atas  kata dasar awad „pura-pura/tidak 

nyata‟, kulina „biasa‟ dan priksa „periksa‟dengan imbuhan konfiks {pa-/-

an}. (1) Kata pawadan bentuk afiksnya adalah konfiks {pa-/-an}, bentuk 
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dasar awad fonem awal /a/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

pawadan. Perubahan yang terjadi adalah penghilangan fonem /a/. (2) Kata 

pakulinan bentuk afiksnya adalah konfiks {pa-/-an}, bentuk dasar  kulina 

fonem akhir /a/ akan hilang sehingga katanya menjadi pakulinan. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa penghilangan fonem /a/. (3) Kata 

papriksan bentuk afiksnya adalah konfiks {pa-/-an}, bentuk dasar priksa 

fonem akhir /a/ akan hilang sehingga katanya menjadi papriksan. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa penghilangan fonem /a/. 

 

h) Konfiksasi dengan imbuhan {paN-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

panguripanku. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {paN-/-an}. 

Aku ora bisa mbandhingake panguripanku karo panguripane wong-

wong gedhe. (Djaka Lodang no.08/tahun 2006/252.2).  

 

„Aku tidak bisa membandingkan kehidupanku dengan kehidupan 

orang-orang besar.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

panguripanku „kehidupanku‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata panguripanku 

terdiri atas bentuk panguripan dengan klitik {-ku}. Bentuk panguripan 

terdiri atas  kata dasar urip „hidup‟ dengan imbuhan konfiks {paN-/-an}. 

Kata panguripanku bentuk afiksnya adalah konfiks {paN-/-an}, /N/ akan 



 

139 
 

berubah menjadi /ng/ karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal 

/u/ sehingga katanya menjadi panguripan. Perubahan yang terjadi adalah 

perubahan fonem /N/ menjadi fonem /ng/.  

 

i) Konfiksasi dengan imbuhan {paN-/-ke}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

panjaluke. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata panyeluke. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {paN-/-ke}.  

(1) Lan uga isih ana pos kebutuhan kanggo anakku lanang loro sing 

panjaluke maneka warna. (Djaka Lodang no.08/tahun 2006/256). 

 

„Dan juga masih ada pos kebutuhan untuk anakku laki-laki dua 

yang permintaanya beraneka ragam.‟ 

 

(2) “Suk, Sukinah.” Panyeluke kancane nalika tilik marang dheweke 

ing omahe. (Djaka Lodang no.10/tahun 2006/326). 

 

„“Suk, Sukinah.” Panggilan temannya ketika membesuk dirinya di 

rumahnya.‟ 

  

      

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal panjaluke „permintaa‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal panyeluke „panggilan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata panjaluke dan 

panyeluke terdiri atas kata dasar jaluk „minta‟ dan celuk „panggil‟dengan 

imbuhan konfiks {paN-/-e}. (1) Kata panjaluke bentuk afiksnya adalah 



 

140 
 

konfiks {paN-/-e}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem awal /j/ sehingga katanya menjadi panjaluke. 

Perubahan yang terjadi adalah perubahan fonem /N/ menjadi fonem /ny/. 

(2) Kata panyeluke bentuk afiksnya adalah konfiks {paN-/-ke}, /N/ akan 

berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal 

/c/ dan bentuk dasar celuk fonem awal /c/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi panyeluke. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/.  

 

j) Konfiksasi dengan imbuhan {paN-/-e}. 

a. Konfiksasi dengan imbuhan {paN-/-e}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

panyaute. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata panyawange dan pamandenge. Berikut ini 

adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan      

{paN-/-e}.  

(1) “Ho,oh, kono padha dipangan wae!” panyaute Mbah Mija paring 

dhawuh. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/77) 

 

„Iya, sana pada dimakan saja!, kata Mbah Mija memberi perintah.‟ 

 

(2) Saka panyawange Pramono, nonton sikap lan penampilane Pak 

Kendar sing prasaja ngarani, yen Pak Kendar iku wong sing 

becik. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/121.1). 
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„Dari penglihatan Pramono, melihat sikap dan penampilannya pak 

Kendar yang bersahaja berpendapat bahwa Pak Kendar itu orang 

yang baik.‟ 

 

(3) Sukinah koploken awit ora kuwat nantang pamandenge Ki 

Mujarab. (Djaka Lodang no.10/tahun 2006/338.2) 

 

„Sukinah ketakutan dari tadi tidak kuat menantaang pandangan Ki 

Mujarab.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan 

di dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal panyaute „kata‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal panyawange „penglihatan‟ dan kutipan (3) kalimat di 

atas terdapat kata bercetak tebal pamandenge „pandangan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata panyaute, 

panyawange dan pamandenge terdiri atas  kata dasar saut „diambil 

dengan cepat‟, sawang „lihat‟ dan pandeng „pandang‟dengan imbuhan 

konfiks {paN-/-e}. (1) Kata panyaute bentuk afiksnya adalah konfiks 

{paN-/-e}, /N/ akan berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem awal /s/ dan bentuk dasar saut fonem awal /s/ 

akan hilang sehingga katanya menjadi panyaute. Perubahan yang 

terjadi adalah perubahan fonem /N/ menjadi fonem /ny/ dan 

penghilangan fonem /s/. (2) Kata panyawange bentuk afiksnya adalah 

konfiks  {paN-/-e}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem awal /s/ dan bentuk dasar  sawang fonem awal 

/s/ akan hilang sehingga katanya menjadi panyawange. Perubahan 
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yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi fonem /ny/ 

dan penghilangan fonem /s/. (3) Kata pamandenge bentuk afiksnya 

adalah konfiks {paN-/-e}, /N/ berubah menjadi /m/ karena bertemu 

dengan bentuk dasar berfonem awal /p/ dan bentuk dasar  fonem awal 

/p/ akan hilang sehingga katanya menjadi pamandenge. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi fonem /m/ 

dan penghilangan fonem /p/. 

 

b. Konfiksasi {paN-/-e} dengan alomorf {paN-/-ne} 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

pangrasane. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {paN-/-e}. 

Tanpa kuwatir nyenggrok rasa pangrasane anak, wong wadon tuwa 

iku kandha. (Djaka Lodang no.09/tahun 2006/321.2).   

 

„Tanpa kuatir melukai rasa perasaan anak, permpuan tua itu berkata.‟       

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal pangrasane „perasaan‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata pangrasane 

terdiri atas  kata dasar rasa „rasa‟ dengan imbuhan konfiks {paN-/-e}. 

Kata pangrasane bentuk afiksnya adalah konfiks {paN-/-e}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem 

awal /r/ dan imbuhan {paN-/-e} akan berubah bentuk menjadi      
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{paN-/-ne} karena bentuk dasarnya diakhiri dengan fonem akhir vokal 

sehingga katanya menjadi pangrasane. Perubahan yang terjadi adalah 

perubahan fonem /N/ menjadi fonem /ng/.  

 

4) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang 

terjadi akibat adanya afiks gabung. 

Proses morfofonemik dan perubahan-perubahan fonem akibat adanya 

imbuhan konfiks dalam penelitian meliputi: afiks gabung {m-/-i} dengan 

kata dasar berfonem awal /p, w, b, m/ dan alomorf {m-/-ni} dengan kata 

dasar befonem awal /p, b/ ; {n-/-i} dengan kata dasar befonem awal /t/ dan 

alomorf {n-/-ni} dengan kata dasar berfonem awal /t/; {ny-/-i} dengan 

kata dasar berfonem awal /s, c, j/ dan alomorf {ny-/-ni} dengan kata dasar 

berfonem awal /s/; {ng-/-i} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, 

i, u, e, o/ dan alomorf {ng-/-ni} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, r, 

l, a, i, e/;     {ng(e)-/-i}; {m-/-ake} dengan kata dasar berfonem awal /p, w, 

b/; {n-/-ake} dengan kata dasar berfonem awal /t, d/; {ny-/-ake} dengan 

kata dasar berfonem awal /s, c, j/; {ng-/-ake} dengan kata dasar berfonem 

awal /k, g, l, w, r, a, i, u, e/; {ng(e)-/-ake}; {m-/-aken} dengan kata dasar 

berfonem awal /p/; {ng-/-aken} dengan kata dasar berfonem awal /k, l, a,/; 

{n-/-aken} dengan kata dasar berfonem awal /t/; {m-/-an} dengan kata 

dasar berfonem awal /p/; {n-/-an} dengan kata dasar berfonem awal /n/; 

{ng-/-an} dengan kata dasar berfonem awal /a/; {ng(i)-/-an}; {m-/-e} 

dengan kata dasar berfonem awal /b/; {n-/-e} dengan kata dasar berfonem 
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awal /d/; {ng-/-e} dengan kata dasar berfonem awal /a/ dan alomorf      

{ng-/-ne} dengan kata dasar berfonem awal /a, i/; {ny-/-e} dengan alomorf 

{ny-/-ne}; {m-/-a} dengan kata dasar berfonem awal /m/; {ng-/-na} 

dengan kata dasar berfonem awal /a/; {di-/-na}; {dak-/-i}; {tak-/-i};       

{di-/-e}; {di-/-ake}; {dak-/-ake}; {tak-/-ake}; {ng-/-ke} dengan kata dasar 

berfonem awal /k, r, l, u/; {ny-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal /c/;  

{n-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal /t/; {m-/-ke} dengan kata dasar 

berfonem awal /p/; {ng(e)-/-ke}; {tak-/-ke}; {-in-/-an} dan {sa-/-e}. 

Berikut adalah uraian dari masing-masing proses pelekatan 

imbuhan tersebut dan perubahan-perubahan fonem yang terjadi.   

a) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-i}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {m-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Dalam penelitian ini ditemukan 

data yang berupa butir-butir kata yang dilekati afiks gabung {m-/-i} 

dengan kata dasar berfonem awal /p, w, b/. Adapun penjelasan lebih lanjut 

sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {m-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mecaki. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata 

maringi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {m-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 
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(1) Sapa kang bisa mecaki dalan pepadhang samengkone. (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/35). 

 

„Siapa yang bisa melewati jalan yang terang nantinya.‟ 

 

(2) Le maringi Pak Kyai. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/103). 

 

„Yang memberikan Pak Kyai.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mecaki „melewati‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal maringi „memberikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata mecaki dan 

maringi terdiri atas kata dasar pecak „bagian kaki‟ dan paring „beri‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata mecaki bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /p/ dan bentuk 

dasar pecak fonem awal /p/ akan hilang sehingga katanya menjadi mecaki. 

Perubahan yang terjadi adalah perubahan fonem /N/ menjadi fonem /m/ 

dan penghilangan fonem /p/. (2) Kata maringi bentuk afiksnya adalah 

afiks gabung {m-/-i}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /p/ dan bentuk 

dasar  paring fonem awal /p/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

maringi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/.  

 



 

146 
 

ii) Afiks gabung {m-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /w/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

menehi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata 

meruhi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {m-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /w/. 

(1) Kandhane le krama wis rong wulan., ora kober menehi kabar lan 

ulem-ulem marang awake dhewe. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/15). 

 

„Katanya yang menikah sudah dua bulan, tidak sempat memberi 

kabar dan undangan kepada kita.‟ 

 

(2) Meruhi intip gorengan sing ana jeron kaleng biscuit kuwi aku 

dadi isiiin banget. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/79.2). 

 

„Melihat intip gorengan yang ada di dalam kaleng biscuit itu aku 

menjadi sangat malu..‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal menehi „memberikan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal meruhi „melihat‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata menehi dan 

meruhi terdiri atas kata dasar weneh „memberi‟ dan weruh „lihat‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata menehi bentuk afiksnya adalah 

afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /w/ dan bentuk 

dasar weneh fonem awal /w/ akan hilang sehingga katanya menjadi 
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wenehi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fonem /N/ menjadi 

fonem /m/ dan penghilangan fonem /w/. (2) Kata meruhi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {m-/-i}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /w/ dan bentuk 

dasar weruh fonem awal /w/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

meruhi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /m/ dan penghilangan fonem /w/. 

 

iii) Afiks gabung {m-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mbrambangi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata mbeneri dan mbarengi. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {m-/-i} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

(1) Ora krasa mripate Nanta mbrambangi merga saking trenyuhe 

maca surasane layang. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/378) 

 

„Tidak terasa mata Nanta berkaca-kaca karena begitu terharu 

membaca akhir surat.‟ 

 

(2) Nalika sekolah neng SMP mbentuk grup band karo kanca-kancane 

lan kerep pentas ing sekolahane dhewe uga sekolahan liya yen 

mbeneri ana acara. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/401.2) 

 

„Ketika sekolah di SMP membentuk grup band dengan teman-

temannya dan sering pentas di sekolahannya sendiri juga 

sekolahan lain dan kebetulan ada acara.‟ 

 

(3) Mbarengi kedaden kuwi, dheweke uga krungu kandha-kandhane 

tanggane maneh saka Prapti. (Djaka Lodang no.14/tahun 

2006/458) 
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„Bersamaan dengan itu, dia juga mendengar kata-kata tetangganya 

lagi dari Prapti.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mbrambangi „berkaca-kaca‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal mbeneri „kebetulan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal mbarengi „bersamaan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata mbrambangi, 

mbeneri dan mbarengi terdiri atas kata dasar brambang „bawang merah‟, 

bener „benar‟ dan bareng „bareng‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. 

(1) Kata mbrambangi bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ 

berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi 

mbrambangi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fonem /N/ menjadi 

fonem /m/. (2) Kata mbeneri bentuk afiksnya adalah afiks gabung {m-/-i}, 

/N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi mbeneri. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/. 

(3) Kata mbarengi bentuk afiksnya adalah afiks gabung    {m-/-i}, /N/ 

berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi mbarengi. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/. 
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b) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung imbuhan {m-/-i} dengan bentuk alomorf 

{m-/-ni}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {m-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Adapun penjelasan lebih lanjut 

sebagai berikut. Bentuk imbuhan {m-/-i} akan berubah bentuk menjadi 

{m-/-ni} apabila dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan kata dasar yang berakhiran fonem vokal. 

i) Afiks gabung {m-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mranani. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {m-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

Mak tratab, ana kang kumesar jroning atiku njalari aku males eseme 

kang mranani kuwi. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/75.2) 

 

„Tiba-tiba, ada yang bergetar di dalam hatuku dikarenakan aku 

membalas senyumnya yang menyenangkan itu.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini.  Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

mranani „menyenangkan‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata mranani terdiri 

atas kata dasar prana „perasaan hati‟ dengan imbuhan afiks gabung         

{N-/-i}. Kata mranani bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ 

berubah menjadi /m/ dan bentuk dasar prana fonem awal /p/ akan hilang 
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karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /p/ dan imbuhan {m-/-i} akan berubah bentuk menjadi {m-/-ni} 

karena bentuk dasarnya berakhiran dengan fonem vokal sehingga katanya 

menjadi mranani. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/.  

 

ii) Afiks gabung {m-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mbaleni. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {m-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

“Kandhane layar. Wis bali? Arep mbaleni?”(Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/9). 

 

„Katanya berlayar. Kok sudah pulang? Ingin mengulangi?‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal mbaleni 

„mengulangi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata mbaleni terdiri 

atas kata dasar bali „kembali‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}.  Kata 

mbaleni bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi 

/m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali 

dengan fonem /b/, bentuk dasar bali fonem akhir /i/ maka akan mengalami 

perubahan fonem dari /i/ menjadi fonem /e/ dan imbuhan {m-/-i} akan 

berubah bentuk menjadi {m-/-ni} karena bentuk dasarnya berfonem akhir 
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vokal sehingga katanya menjadi mbaleni. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan perubahan fonem /i/ menjadi 

/e/.  

 

c) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {n-/-i}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {n-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Dalam penelitian ini ditemukan 

data yang berupa butir-butir kata yang dilekati afiks gabung {n-/-i} 

dengan kata dasar berfonem awal /t/. Adapun penjelasan lebih lanjut 

sebagai berikut. 

Afiks gabung {n-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata nambahi. 

Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata 

nengahi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {n-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

(1) Nambahi atine didik kebranang.(Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/10). 

 

‘Menambah hatinya Didik yang terbakar.‟ 

 

(2) “Ora! Iki tanggung jawabe awake dhewe. Mula kudu golek cara, 

ning sing alus,” Kandar coba nengahi. (Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/41). 

 

„“Bukan! Ini tanggung jawab kita. Maka harus mencari cara namun 

yang halus,” Kendar mencoba menengahi.‟ 
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Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nambahi „menambah‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nengahi „menengahi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nambahi dan 

nengahi  terdiri atas kata dasar tambah „tambah‟ dan tengah „tengah‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata nambahi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {n-/-i}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /t/ dan bentuk 

dasar tambah fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

nambahi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. (2) Kata nengahi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {n-/-i}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /t/ dan bentuk 

dasar tengah fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

nengahi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /m/ dan penghilangan fonem /t/.  

 

d) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung imbuhan {n-/-i} dengan bentuk alomorf 

{n-/-ni}. 
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Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {n-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Adapun penjelasan lebih lanjut 

sebagai berikut. Bentuk imbuhan {n-/-i} akan berubah bentuk menjadi   

{n-/-ni} apabila dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan kata dasar yang berakhiran fonem vokal. 

i) Afiks gabung {n-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nampani. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata 

nukoni. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {n-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

(1) Kanthi ati nalangsa Pramono nampani dhuwit karo matur, 

“Inggih Pak, matur sembah nuwun.” (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/114) 

 

„Dengan hati nelangsa Pramono menerima uang sambil berkata, 

“Ya Pak, terima kasih.”‟ 

 

(2) Wektu iku ana wong wadon saka desa G karo putune sing aran 

Sumiyem teka ana ngomahku nukoni barang-barang sing wis ora 

kanggo, kayata jarik, klambi, bala pecah, plastic lan dluwang. 

(Djaka Lodang no.05/tahun 2006/169). 

 

„Waktu itu ada wanita dari desa G dengan cucunya yang bernama 

Sumiyem datang ke rumahku membeli barang-barang yang sudah 

tidak digunakan, seperti kain jarik, baju, pecah belah, plastic dan 

kertas. 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal nampani „menerima‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nukoni „membeli‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nampani  dan 

nukoni terdiri atas kata dasar tampa „terima‟ dan tuku „beli‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata nampani bentuk afiksnya adalah 

afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /t/, bentuk dasar 

tampa fonem awal /t/ akan hilang dan imbuhan {n-/-i} akan berubah 

bentuk menjadi {n-/-ni} sehingga katanya menjadi nampani. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/ dan 

penghilangan fonem /t/. (2) Kata nukoni bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /t/, bentuk dasar 

tuku fonem awal /t/ akan hilang, fonem akhir /u/ akan mengalami 

perubahan menjadi /o/ dan imbuhan {n-/-i} akan berubah bentuk menjadi 

{n-/ni} sehingga katanya menjadi nukoni. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/, penghilangan fonem /t/ dan 

perubahan fonem /u/ menjadi /o/. 

 

e) Proses morfofonemik dan jenis perubahan yang terjadi akibat adanya 

pelekatan afiks gabung {ny-/-i}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {ny-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 
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yang awalannya berfonem /s, c, j/. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai 

berikut. 

i) Afiks gabung {ny-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /s/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyumurupi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nyalami dan nyambangi. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ny-/-i} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /s/. 

(1) Nanging mripate nyumurupi tegesan ana asbak ing dhuwur meja 

tamu. (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/3). 

 

„Tetapi matanya melihat punting rokok yang ada di asbak atas 

meja tamu.‟ 

 

(2) Dheweke banjur nyedhaki aku lan nyalami aku lan rumangsa 

kangen banget amarga wis suwe ora tau ketemu. (Djaka Lodang 

no.05/tahun 2006/173.2). 

 

„Ia kemudian mendekati aku dan menyalami aku dan merasa rindu 

sekali karena sudah lama tidak pernah bertemu.‟ 

 

(3) Dheweke iku sing kala-kala nyambangi wong tuwane, niliki 

keslametane. (Djaka Lodang no.09/tahun 2006/287.1). 

   

„Dirinya itulah yang kandang-kadamg mendatangi orang tuanya, 

melihat keselamatannya.‟      

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyumurupi „melihat‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nyalami „menyalami‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal nyambangi „menyambangi‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nyumurupi, 

nyalami  dan nyambangi  terdiri atas kata dasar sumurup „lihat‟, salam 

„salam‟ dan sambang „ronda di waktu malam‟ dengan imbuhan afiks 

gabung {N-/-i}. (1) Kata nyumurupi bentuk afiksnya adalah afiks gabung 

{N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /s/ dan bentuk dasar sumurup 

fonem awal /s/ akan hilang sehingga katanya menjadi nyumurupi. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ 

dan penghilangan fonem /s/. (2) Kata nyalami bentuk afiksnya adalah 

afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /s/ dan bentuk 

dasar salam fonem awal /s/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

nyalami. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /s/. (3) Kata nyambangi bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /s/ 

dan bentuk dasar sambang fonem awal /s/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nyambangi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /s/. 

 

ii) Afiks gabung {ny-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /c/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyedhaki. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 
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yaitu kata nyelengi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ny-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /c/. 

(1) Ana swara jangkah sikil nyedhaki lawang. (Djaka Lodang No. 

01/tahun 2006/2). 

 

„Ada suara langkah kaki mendekati pintu.‟ 

 

(2) Biyen aku rumangsa mongkog amarga bojoku bisa menehi dhuwit 

aku sing cukup kanggo mangan lan nyekolahake anak-anakku, 

malah bisa nyelengi ing Bank. (Djaka Lodang no.05/tahun 

2006/164.2). 

 

„Dulu aku merasa besar hati karena suamiku bisa memberiku uang 

kepadaku yang cukup untuk makan dan menyekolahkan anak-

anakku, malah bisa menabung di Bank.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyedhaki „mendekati‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nyelengi „menabung‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nyedhaki dan 

nyelengi terdiri atas kata dasar cedhak „dekat‟ dan celeng „jenis hewan‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata nyedhaki bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /c/ dan 

bentuk dasar cedhak fonem awal /c/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

nyedhaki. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/. (2) Kata nyelengi bentuk 
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afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /c/ 

dan bentuk dasar celeng fonem awal /c/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nyelengi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem /c/.  

 

iii) Afiks gabung {ny-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /j/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata njejeri. 

Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata 

njalari. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {ny-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /j/. 

(1) Dini njejeri anggone lungguh didik. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/4). 

 

„Dini duduk disamping tempat Didik duduk.‟ 

 

(2) Mak tratab, ana kang kumesar jroning atiku njalari aku mbales 

eseme kang mranani kuwi. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/75.1). 

 

„Tiba-tiba, ada yang bergetar di dalam hatiku dikarenakan aku 

membalas senyummnya yang menwan itu.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal njejeri „duduk disamping‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal njalari „dikarenakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata njejeri  dan njalari 

terdiri atas kata dasar jejer „bersanding‟ dan jalar „sebab‟ dengan imbuhan 
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afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata njejeri bentuk afiksnya adalah afiks gabung 

{N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /j/ sehingga katanya menjadi 

njejeri. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ny/. (2) Kata njalari bentuk afiksnya adalah afiks gabung        

{N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /j/ sehingga katanya menjadi 

njalari. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ny/. 

 

f) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung imbuhan {ny-/-i} dengan bentuk alomorf 

{ny-/-ni}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {ny-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Bentuk imbuhan {ny-/-i} akan 

berubah bentuk menjadi {ny-/-ni} apabila dalam proses pembetukan kata 

bertemu dengan kata dasar berfonem akhir vokal. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyangoni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nyuwarani. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ny-/-ni} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /s/.  
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(1) Pramila kula betah yatra kangge nyangoni anak kula sing badhe 

KKN. (Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

 

„Maka dari itu saya membutuhkan uang untuk memberikan uang 

saku anak saya yang akan KKN.‟ 

 

(2) Dheweke ora duka, ora nempiling sopire apa maneh nyuwarani 

ala. (Djaka Lodang no.06, tahun 2006).   

 

„Dia tidak marah, tidak memukul sopirnya apa lagi menghujat 

yang jelek.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyangoni „memberikan uang saku‟ dan kutipan (2) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal nyuwarani „menghujat‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nyangoni dan 

nyuwarani terdiri atas kata dasar sangu „uang saku‟ dan suwara „suara‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ni}. (1) Kata nyangoni bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ni}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 

/s/, bentuk dasar sangu fonem awal /s/ akan hilang, fonem akhir /u/ akan 

berubah menjadi /o/ dan imbuhan {ny-/-i} akan berubah bentuk menjadi 

{ny-/ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal 

sehingga katanya menjadi nyangoni. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/, penghilangan fonem /s/ dan perubahan 

fonem /u/ menjadi /o/. (2) Kata nyuwara bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses 
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pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /s/, bentuk dasar 

suwara fonem awal /s/ akan hilang dan imbuhan {ny-/-i} akan berubah 

bentuk menjadi {ny-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem 

akhir vokal sehingga katanya menjadi nyuwara. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem 

/s/. 

 

g) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng-/-i}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {ng-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Dalam penelitian ini 

ditemukan data yang berupa butir-butir kata yang dilekati afiks gabung 

{ng-/-i} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, i, u, e, o/. Adapun 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngabari. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngebaki dan ngiyanati. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /k/. 

(1) Wresti dhewe entuk SMS saka Pak RTne, ngabari yen Pramono 

nemu kacilakan. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/129.1). 
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„Wresti sendiri mendapat SMS dari Pak RT nya, memberikan 

kabar kalau Pramono mendapat kecelakaan.‟ 

 

 

(2) Ana rasa kangen sing ngebaki dhadha. (Djaka Lodang 

no.07/tahun 2006/233). 

 

„Ada rasa rindu yang memenuhi dada.‟  

     

(3) “Aja, aku emoh. Aku wis ngiyanati atimu. Aku dudu Surti sing 

biyen.” (Djaka Lodang no.07/tahun 2006/242). 

 

„Jangan, aku tidak mau. Aku sudah menghiyanati hatimu. Aku 

bukan Surti yang dulu.‟    

   

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngabari „memberikan kabar‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngebaki „memenuhi‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ngiyanati „menghiyanati‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngabari, ngebaki  

dan ngiyanati terdiri atas kata dasar kabar „kabar‟, kebak „penuh‟ dan 

kiyanat „berhianat‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata 

ngabari bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi 

/ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali 

dengan fonem /k/ dan bentuk dasar kabar fonem awal /k/ akan hilang 

sehingga katanya menjadi ngabari. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/.  (2) Kata 

ngebaki bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi 

/ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali 
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dengan fonem /k/ dan bentuk dasar kebak fonem awal /k/ akan hilang 

sehingga katanya menjadi ngebaki. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. (3) Kata 

ngiyanati bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /k/ dan bentuk dasar kiyanat fonem awal /k/ akan 

hilang sehingga katanya menjadi ngiyanati. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. 

 

ii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /g/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nggoleki. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nggondheli. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /g/. 

(1) Telung dina sawise kedadean iku, aku mbukak lemari nggoleki 

buku celenganku. (Djaka Lodang no.05/tahun 2006/161.2). 

 

„Tiga hari setelah kejadian itu, aku membuka lemari mencari buku 

tabunganku.‟ 

 

(2) Bab mangan lan papan yen Darman gelem wis disekarep, 

apamaneh Darman isih lajang durung ana sing nggondheli, dadi 

bisa nginep ana ngomahe juragane. (Djaka Lodang no.06/tahun 

2006/189.1). 

 

„Soal makanan dan tempat kalau Darman mau sudah terserah, apa 

lagi Darman masih lajang belum ada yang memegangi, jadi bisa 

menginap di rumah majikannya.‟ 
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Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nggoleki „mencari‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nggondheli „memegangi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nggoleki  dan 

nggondheli terdiri atas kata dasar golek „cari‟ dan gondhel „memegangi‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata nggoleki bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /g/ 

sehingga katanya menjadi nggoleki. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata nggondheli bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /g/ 

sehingga katanya menjadi nggondheli. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

iii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /r/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngresiki. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngrewangi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /r/. 
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(1) “Semono uga aku dingapura, takkira Mas Bisma wis pirsa 

sesambunganku karo Darman, mula kanggo ngresiki tali 

asamaramu lan asmaraku golek dina becik awake dhewe golek 

layang pegat dhisik. (Djaka Lodang no.06/tahun 2006/205).     

 

„Begitu juga aku dimaafkan, aku kira Mas Bisma sudah tahu 

hubunganku dengan Darman, maka untuk membersihkan tali 

asmaramu dan asmaraku cari hari baik untuk kita mencari surat 

cerai.‟ 

 

 

(2) “Lha yen ora ana apa-apa kowe kok sajak goreh? Mbok ya yen 

ana prakara angel diomongake, mbok menawa aku bisa 

ngrewangi.” (Djaka Lodang no.14/tahun 2006/445) 

 

„Kalau memang tidak ada apa-apa kamu kok terlihat bingung ? 

Kalau ada sesuatu masalah yang susah bicarakanlah denganku, 

mungkin saja aku bisa membantu.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngresiki „membersihkan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngrewangi „membantu‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngresiki dan 

ngrewangi terdiri atas kata dasar resik „bersih‟ dan rewang „membantu‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngresiki bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /r/ 

sehingga katanya menjadi ngresiki. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngrewangi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 
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proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /r/ 

sehingga katanya menjadi ngrewangi. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

iv) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /l/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngliwati. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nglanjari. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /l/. 

(1) Ning bareng nyambut gawe wis ana kira-kira rong sasi, ngerti yen 

kepala staf sing asmane Pak Kendar, menyang mulih nyambut 

gawe ngliwati omahe Wresti. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/117). 

 

„Namun ketika bekerja kira-kira sudah dua bulan, tahu bahwa 

kepala staf yang bernama Pak Kendar, pulang pergi kerja melewati 

rumahnya Wresti.‟ 

 

(2) Arep nglanjari kudu golek lanjaran dhisik. (Djaka Lodang 

no.09/tahun 2006/307). 

 

„Mau memasang lanjaran (bilah penguat) harus mencari lanjaran 

(bilah bambu) terlebih dahulu.‟    

     

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nglewati „melewati‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nglanjari „memasang lanjaran bilah penguat‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngliwati  dan 

nglanjari terdiri atas kata dasar liwat „lewat‟ dan lanjar „bilah bambu 

penguat‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngliwati bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /l/ 

sehingga katanya menjadi ngliwati. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata nglanjari bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /l/ 

sehingga katanya menjadi nglanjari. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

v) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngampingi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngaturi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /a/. 

(1) Budhe Endra ngampingi aku nalika arep motong kue ulang taun. 

(Djaka Lodang no.02/tahun 2006/84.1). 

 

„Budhe Endra mendampingi aku ketika aku akan memotong kue 

ulang tahun.‟ 

 

(2) Cukup mas lan mbak ngono wae yen ngaturi panjenengane. 

(Djaka Lodang no.06/tahun 2006/188). 
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„Cukup mas dan mbak begitu saja kalau memanggil dirinya.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngampingi „mendampingi‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngaturi „memanggil‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngampingi  dan 

ngaturi terdiri atas kata dasar amping „mengiringi‟ dan atur „ucapan‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngampingi bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ 

sehingga katanya menjadi ngampingi. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngaturi bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ 

sehingga katanya menjadi ngaturi. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

vi) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /i/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngilangi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngimbangi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 
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penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /i/. 

(1) Senajan dadi wong cilik, gaweane nguplik, hasile sethithik, urip 

nang desa pisan, ora kena dadi alasan ngilangi rasa syukur 

marang sing gawe urip. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/95.2). 

 

„Meskipun jadi orang kecil, pekerjaannya kecil, hasilnya sedikit, 

hidup di desa pula, tidak menjadi alasan menghilangkan rasa 

syukur pada Sang Pemberi Kehidupan.‟ 

 

(2) Kawula ugi ngulinakaken dhiri pribadi supados ngimbangi 

tumindak sae ingkang sampun katindhakaken dening sedherek 

sanes. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/110.2). 

 

„Saya juga membiasakan diri pribadi supaya mengimbangi 

perbuatan yang baik yang sudah dilakukan oleh saudara yang 

lain.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngilangi „menghilangkan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngimbangi „mengimbangi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngilangi dan 

ngimbangi terdiri atas kata dasar ilang „hilang‟ dan imbang „imbang‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngilangi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /i/ 

sehingga katanya menjadi ngilangi. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngimbangi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 
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proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /i/ 

sehingga katanya menjadi ngimbangi. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

vii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /u/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngurusi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nguripi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /u/. 

(1) Anggonku ngurusi bale omah, apa maneh ing babagan dhuwit. 

(Djaka Lodang no.05/tahun 2006/167). 

 

„Caraku mengurus rumah tangga, apa lagi dalam bagian uang.‟ 

 

(2) Kanggo nguripi kulawargane. (Djaka Lodang no.05/tahun 

2006/180). 

 

„Untuk menghidupi keluwarganya.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngurusi „mengurus‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nguripi „menghidupi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngurusi  dan 

nguripi terdiri atas kata dasar urus „urus‟ dan urip „hidup‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngurusi bentuk afiksnya adalah 
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afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /u/ sehingga 

katanya menjadi ngurusi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata nguripi bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /u/ sehingga 

katanya menjadi nguripi. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

viii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /e/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngelingi. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngendhangi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /e/. 

(1) Nek ngelingi sedulur-sedulur sing netep ing kutha, wis riyel, 

panas, reregan larang, aku tambah mantep urip ing desa.  (Djaka 

Lodang no.03/tahun 2006/96.1). 

 

„Kalau mengingat saudara-saudara yang mentap di kota, sudah 

padat, panas, harga mahal, aku tambah mantap hidup di desa.‟ 

 

(2) Mbah kariyem banjur ngendhangi guludan liyane. (Djaka Lodang 

no.09/tahun 2006/304). 

    

„Mbah Kariyem kemudian melihat petak-petak lainnya.‟ 

     

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 
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ngelingi „mengingat‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngendhangi „melihat‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngelingi  dan 

ngendhangi terdiri atas kata dasar eling „ingat‟ dan endhang „kunjung‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngelingi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /e/ 

sehingga katanya menjadi ngelingi. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngendhangi bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /e/ 

sehingga katanya menjadi ngendhangi. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

ix) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /o/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngowahi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /o/. 

“Genea ora Sur? Awake dhewe kudu optimis. Ora ana sing bakal 

ngowahi nasib yen awake dhewe ora usaha”. (Djaka Lodang 

no.07/tahun 2006/219).     

 

„Kenapa tidak Sur? Kita harus optimis. Tidak ada yang bisa merubah 

nasib kalau kita taidak berusaha.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngowahi 

„merubah‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngowahi terdiri 

atas kata dasar owah „berubah‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. 

Kata ngowahi bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /o/ sehingga katanya menjadi ngowahi. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

h) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung imbuhan {ng-/-i} dengan bentuk alomorf 

{ng-/-ni}. 

Afiks gabung {N-/-i} akan berubah menjadi {ng-/-i} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-i} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Bentuk imbuhan     

{ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} apabila dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem akhir vokal. 

Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngandhani. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngetarani dan ngancani. Berikut ini adalah data yang ditemukan 
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dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /k/. 

(1) Bareng wis sore Pak Kendhar pamit mulih, arep ngandhani 

bojone kareben nggenteni tunggu Wresti. (Djaka Lodang 

no.04/tahun 2006/131.1). 

 

„Ketika sudah sore Pak Kendhar pamit pulang, mau memberitahu 

istrinya supaya mengganti tunggu Wresti.‟ 

 

(2) Mesthine ben ora ngetarani lungane menyang hotel, nyewa mobil 

kanggo slingkuh.  (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/144). 

 

„Pastinya agar tidak terlihat jelas perginya ke hotel, menyewa 

mobil untuk berselingkuh.‟ 

 

(3) Mbak Lindri pancen asring ditinggal Mas Bisma ana jaban kutha 

urusan bisnis, mula wis ora jeneng aneh yen kapinujon Mbak 

Lindri ana perlu mesthi si Darman kang ngancani lan ngeterake. 

(Djaka Lodang no.06/tahun 2006/190.3). 

 

„Mbak Lindri memang sering ditinggal Mas Bisma ke luar kota 

urusan bisnis, maka sudah bukan hal aneh kalau pada saat Mbal 

Lindri ada perlu pasti Darman yang menemani dan mengantar.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngandhani „memberitahu‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngetarani „terlihat jelas‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ngancani „menemani‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngandhani, 

ngetarani  dan ngancani terdiri atas kata dasar kandha „berkata‟, ketara 

„terlihat jelas‟ dan kanca „teman‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. 

(1) Kata ngandhani bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ 
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berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /k/, bentuk dasar kandha fonem awal /k/ 

akan hilang dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi           

{ng-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal 

sehingga katanya menjadi ngandhani. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. (2) 

Kata ngetarani bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /k/, bentuk dasar ketara fonem awal /k/ akan hilang 

dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal sehingga katanya 

menjadi ngetarani. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. (3) Kata ngancani 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /k/, bentuk dasar kanca fonem awal /k/ akan hilang dan imbuhan 

{ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem akhir vokal sehingga katanya menjadi ngancani. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan penghilangan fonem /k/. 
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ii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /g/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nggenteni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nggetuni. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /g/. 

(1) Bareng wis sore Pak Kendhar pamit mulih, arep ngandhani bojone 

kareben nggenteni tunggu Wresti. (Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

 

„Ketika sudah sore Pak Kendhar pamit pulang, mau memberitahu 

istrinya supaya menggantikan tunggu Wresti.‟ 

 

(2) Dheweke mung bisa nggetuni nasibe sing ala. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).  

 

„Dia hanya bisa menyesali nasibnya yang jelek.‟  

    

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngenteni „menunggui‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nggetuni „menyesali‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nggenteni  dan 

nggetuni  terdiri atas kata dasar genti „ganti‟ dan getun „menyesal‟dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata nggenteni bentuk afiksnya adalah 

afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /g/ dan imbuhan 

{ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem vokal sehingga katanya menjadi nggenteni. 
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Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

(2) Kata nggetuni bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /g/ dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah 

bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem 

akhir vokal sehingga katanya menjadi ngetarani. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

iii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /r/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngrumangsani. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ngrukuni dan ngregani. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /r/. 

(1) Dheweke ngrumangsani kang sepira rekasane dadi wong cilik. 

(Djaka Lodang no.07/tahun 2006/212).  

 

„Dia mengerti seberapa beratnya menjadi orang kecil.‟ 

 

(2) Wongtuwane sing mung buruh tani kuwi, rumangsa kabotan 

ngrukuni dheweke lan adhi-adhine. (Djaka Lodang no.07/tahun 

2006/213.2). 

 

„Orang tuanya yang hanya buruh tani itu, merasa keberatan 

membiayai dirinya dan adik-adiknya.‟ 

 

(3) Kaya wong tuwa kang duwe sifat feudal, nyawang donyane seni 

nganggo mripat sesisih, ora bisa ngregani pepinginane anake 

kang ing dhirine kebacut umep getih senine. (Djaka Lodang 

no.12/tahun 2006/397) 
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„Seperti orang tua yang mempunyai sifat feodal, melihat dunia seni 

hanya sebelah mata, tidak bisa menghargai keinginan anaknya 

yang di dalam dirinya terlanjur mendidih darah seninya.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngrumangsani „mengerti‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngrukuni „membiayai‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ngregani „menghargai‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngrumangsani, 

ngrukuni  dan ngregani terdiri atas kata dasar rumangsa „merasa‟, rukun 

„rukun‟ dan rega „harga‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata 

ngandhani bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /r/ dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk 

menjadi {ng-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir 

vokal sehingga katanya menjadi ngrumangsani. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngrukuni 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /r/ dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} 

karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal sehingga 

katanya menjadi ngrukuni. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata ngregani bentuk afiksnya 
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adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /r/ dan 

imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu 

dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal sehingga katanya menjadi 

ngregani. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

iv) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /l/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nglakoni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nglarani dan ngladeni. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /l/. 

(1) Apa kang ditindakake wong sakloron ing jeron kamar, ora ana 

sing weruh, sing bisa ngerti mung Darman lan Lindri kang 

nglakoni.(Djaka Lodang no.06/tahun 2006/197).   

 

„Apa yang dilakukan kedua orang tersebut di dalam kamar, tidak 

ada yang melihat, yang bisa tahu hanya Darman dan Lindri yang 

melakukannya.‟ 

 

(2) Ora ngira babar pisan kedadean kang nglarani ati kudu diweruhi 

nalika awak kesel bali lungaoh.(Djaka Lodang no.06/tahun 

2006/200.1).   

 

„Tidak menyangka sama sekali kejadian yang menyakiti hati ini 

harus terlihat ketika badan sedang capai pulang dari bepergian 

jauh.‟ 
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(3) Mula aku kudu pinter ngladeni penginane. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/257). 

 

„Makanya aku harus pinter melayani keinginannya.‟       

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nglakoni „melakukannya‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nglarani „menyakiti‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ngladeni „melayani‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata nglakoni ,nglarani  

dan ngladeni terdiri atas kata dasar laku „tingkah‟, lara „sakit‟ dan ladi 

„melayani‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata nglakoni 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /l/, imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan bentuk dasar laku 

fonem akhir /u/ akan berubah menjadi /o/ sehingga katanya menjadi 

nglakoni. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/ dan perubahan fonem /u/ menjadi /o/. (2) Kata nglarani 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /l/ dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} 

karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal sehingga 

katanya menjadi nglarani. Perubahan yang terjadi adalah berupa 
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perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata ngladeni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-ni}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /l/, 

imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu 

dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan bentuk dasar ladi fonem 

akhir /i/ akan mengalami perubahan fonem menjadi fonem /e/ sehingga 

katanya menjadi ngladeni. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan perubahan fonem /i/ menjadi 

fonem /e/. 

 

v) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngajeni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngakoni dan ngadani. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /a/. 

(1) Dhasar Pramono nggantheng, wresti ayu tur marak ati, bakti asih 

marang kakung, sungkem gemati ngajeni marang wong tuwa lan 

maratuwa. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/111) 

 

„Dasar Pramono tampan, Wresti cantik dan baik hati, berbakti 

dengan sang suami, perhatian dan menghormati orang tua dan 

mertua.‟ 

 

(2) Mas… apuranen aku ya Mas… aku ngakoni salah… aku wis 

slingkuh. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/150.2) 

 

„Mas… maafkan aku ya Mas… aku mengaku salah… aku telah 

berselingkuh…‟ 
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(3) Wengi kuwi aku ngadani pesta cilik-cilikan. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/283) 

 

„Malam itu aku mengadakan pesta kecil-kecilan.‟    

   

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngajeni „menghornati‟, kutipan (2) di atas terdapat kata yang 

bercetak tebal ngakoni „mengaku‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngadani „mengdakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngajeni, ngakoni  dan 

ngadani terdiri atas kata dasar aji „harga‟, aku „aku‟ dan ada „ada‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngajeni bentuk afiksnya adalah 

afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/, imbuhan 

{ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem akhir vokal dan bentuk dasar aji fonem akhir /i/ 

akan berubah menjadi /e/ sehingga katanya menjadi ngajeni. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan 

perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/. (2) Kata ngakoni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/, 

imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu 

dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan bentuk dasar aku fonem 



 

183 
 

akhir /u/ akan berubah menjadi /o/ sehingga katanya menjadi ngakoni. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan perubahan fonem /u/ menjadi fonem /o/. (3) Kata ngadani bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ 

dan imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal sehingga katanya 

menjadi ngadani. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /ng/. 

 

vi) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /i/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngingoni. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {ng-/-ni} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /i/. 

Rekasane ngingoni wedhus sakandhang wayah ngene iki. (Djaka 

Lodang no.07/tahun 2006/210). 

 

„Beratnya memberi makan kambing sekandang di waktu seperti ini.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngingoni „memberi makan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngingoni terdiri atas 

kata dasar ingu „pelihara‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. Kata 

ngingoni bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah 
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menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /i/, imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi 

{ng-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan 

bentuk dasar ingu fonem akhir /u/ akan berubah menjadi /o/ sehingga 

katanya menjadi ngingoni. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan perubahan fonem /u/ menjadi /o/. 

 

vii) Afiks gabung {ng-/-i} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /e/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngenteni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngestreni. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-i} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /e/. 

(1) Kanggo nyabarake atine, karo turon ngenteni mulihe bojone. 

(Djaka Lodang no.04/tahun 2006/145.3). 

 

„Untuk menyabarkan hatiku, sambil tidur menunggui pulangnya 

suaminya.‟ 

 

(2) Sidane wengi kuwi aku entuk jatah apem kaya tangga teparo 

liyane sing ngestreni kendhuri wengi kuwi. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/278). 

 

„Jadinya malam itu aku mendapat jatah apem seperti tetangga 

lainnya yang mendatangi kenduri malam itu.‟       

 

  

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal ngenteni „menunggui‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngestreni „mendatangi‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngenteni  dan ngestreni 

terdiri atas kata dasar enti „ditunggu sampai datang‟ dan estri „wanita‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. (1) Kata ngenteni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /e/, 

imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu 

dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan bentuk dasar enti fonem 

akhir /i/ akan berubah menjadi /e/ sehingga katanya menjadi ngenteni. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan perubahan fonem /i/ menjadi /e/. (2) Kata ngestreni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /e/, 

imbuhan {ng-/-i} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ni} karena bertemu 

dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan bentuk dasar estri fonem 

akhir /i/ akan berubah menjadi /e/ sehingga katanya menjadi ngestreni. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/.  

 

 

 



 

186 
 

i) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng(e)-/-i}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngedoli. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {ng(e)-/-i}.  

Ratih banjur nggenteni ibune ngedoli wong tuku, nanging kala 

mangsa dheweke ora gelem amarga lagi nanggung anggone sinau, 

banjur mangsuli “Kula nggih lagi sinau Bu, benjing wonten ulangan.” 

(Djaka Lodang no.14/tahun 2006/454.1) 

 

„Ratih kemudian menggantikan ibunya melayani pembeli, tetapi 

kadang kala tidak mau karena sedang tanggung belajarnya, kemudian 

ia menjawab, “Saya juga sedang belajar Bu, besok ada ulangan.”‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngedoli 

„melayani‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya kata ngedoli terdiri atas 

kata dasar dol „jual‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-i}. Kata ngedoli 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-i}, /N/ berubah menjadi /ng/ dan 

bentuk dasar dol bersuku kata satu maka akan mengalami penambhan 

fonem /e/ sehingga katanya menjadi ngedoli. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penambahan fonem 

/e/. 
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j) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-ake}. 

Afiks gabung {N-/-ake} akan berubah menjadi {m-/-ake} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ake} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Adapun penjelasan 

lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {m-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mlayokake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata mikirake dan methukake. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {m-/-ake} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

(1) Olehe lunga kuwi jane mung kanggo mlayokake atine sing 

semplah. (Djaka Lodang no.07/tahun 2006/230)     

  

„Perginya itu sebenarnya hanya untuk melarikan hatinya yang 

patah.‟ 

 

(2) Dheweke mbok menawa lagi stress mikirake anggone arep KKN. 

(Djaka Lodang no.05/tahun 2006/159) 

 

„Dirinya mungkin sedang stress memikirkan dirinya yang akan 

KKN.‟ 

 

(3) Gupug anggone methukake. (Djaka Lodang no.04/tahun 

2006/142). 

 

„Begitu tergesa-gesa sekali dia ingin menemui.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal mlayokake „melarikan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal mikirake „memikirkan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal methukake „menemui‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mlayokake, mikirake 

dan methukake terdiri atas kata dasar playu „lari‟, pikir „pikir‟  dan pethuk 

„bertemu‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata mlayokake 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /m/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /p/, bentuk dasar playu fonem awal /p/ akan hilang, fonem akhir /u/ 

akan berubah menjadi /o/ dan juga penambahan fonem /k/ sehingga 

katanya menjadi mlayokake. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /m/, penghilangan fonem /p/, perubahan 

fonem /u/ menjadi fonem /o/ dan penambahan fonem /k/. (2) Kata 

mikirake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /p/ dan bentuk dasar pikir fonem awal /p/ akan 

hilang sehingga katanya menjadi mikirake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/. (3) 

Kata methukake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /p/ dan bentuk dasar pethuk fonem awal 

/p/ akan hilang sehingga katanya menjadi methukake. Perubahan yang 
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terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan 

fonem /p/. 

 

ii) Afiks gabung {m-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /w/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mujudake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata menehake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {m-/-ake} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /w/. 

(1) Dina setu legi tanggal 2 Desember mujudake dina kelairanku. 

(Djaka Lodang no.02/tahun 2006/84) 

 

„Hari sabtu legi tanggal 2 Desember merupakan hari 

kelahiranku.‟  

 

(2) Foto kuwi sing menehake aku, mbak, apurane, ya mbak!  (Djaka 

Lodang no.01/tahun 2006/51.1) 

 

„Foto itu yang memberikan aku, mbak, maafkan, ya mbak!‟ 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mujudake „merupakan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal menehake „memberikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mujudake dan 

menehake  terdiri atas kata dasar wujud „wujud‟ dan weneh „memberi‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata mujudake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /m/ karena 
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dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 

/w/ dan bentuk dasar wujud fonem awal /w/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi mlayokake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/. (2) Kata menehake 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /m/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /w/ dan bentuk dasar weneh fonem awal /w/ akan hilang sehingga 

katanya menjadi wenehake. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /w/.  

 

iii) Afiks gabung {m-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mbandhingake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata mbutuhake dan mbacutake. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {m-/-ake} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

(1) Aku ora bisa mbandhingake panguripanku karo panguripane 

wong-wong gedhe. (Djaka Lodang no.08/tahun 2006/252.1) 

 

„Aku tidak bisa membandingkan kehidupanku dengan kehidupan 

orang-orang besar.‟ 

 

(2) Aku slingkuh karo… karo… karo… Mas Prawoto mas… aku 

wanita lumrah mas sing mbutuhake nafkah batin…, mangka 

panjenengan wis… wis… ora bisa maringi.(Djaka Lodang 

no.04/tahun 2006/155) 
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„Aku berselingkuh dengan… dengan… dengan… Mas Prawoto 

mas… aku wanita biasa yang membutuhkan nafkah batin…, 

padahal kamu sudah… sudah…. Tidak bisa memberikan.‟ 

 

 

(3) Wiji nggendring mbacutake laku. (Djaka Lodang no.03/tahun 

2006/98.3) 

 

„Wiji berjalan cepat meneruskan jalannya.‟  

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal mbandhingake „membandingkan‟, kutipan (2) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal mbutuhake „membutuhkan‟ dan kutipan (3) 

kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal mbacutake „meneruskan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mbandhingake, 

mbutuhake dan mbacutake terdiri atas gabungan kata dasar bandhing 

„bandhing‟, butuh „butuh‟ dan bacut „terus‟ dengan imbuhan afiks gabung 

{N-/-ake}. (1) Kata mbandhingake bentuk afiksnya adalah afiks gabung 

{N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan 

kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi 

mbandhingake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/N/ menjadi /m/. (2) Kata mbutuhake bentuk afiksnya adalah afiks gabung 

{N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan 

kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi 

mbutuhake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /m/. (3) Kata mbacutake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-
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/-ake}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi 

mbacutake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /m/. 

 

k) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {n-/-ake}. 

Afiks gabung {N-/-ake} akan berubah menjadi {n-/-ake} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ake} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Adapun penjelasan 

lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {n-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nindakake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata nikelake dan ninggalake. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {n-/-ake} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

(1) “Kula sakeluwarga ampun sami ngungsi, Pak”kandhane kancaku 

iku ing wektu kepungkur nalika bareng numpak bus Yogya-

Wonosari arep mangkat nindakake tugas. (Djaka Lodang 

no.11/tahun 2006/352.2) 

 

„“Saya sekeluarga sudah pada mengungsi, Pak” kata temanku 

beberapa waktu lalu  ketika bersama-sama naik bus Yogya-

Wonosari mau berangkat menjalankan tugas.‟ 
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(2) Jarene kandha; sapa sing syukur marang peparing Gusti Allah 

mula Gusti Allah bakal nikelake nikmat iku. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/247) 

 

„Ujarnya berkata; siapa yang bersyukur atas pemberian Gusti Allah 

maka Gusti Allah akan melipat gandakan nikmat itu.‟     

(3) Sedhela maneh bocah loro kuwi bakal ninggalake bangku SMA. 

(Djaka Lodang no.07/tahun 2006/221) 

 

„Sebentar lagi kedua anak itu akan meninggalkan bangku SMA.‟ 

      

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nindakake „menjalankan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nikelake „melipat gandakan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ninggalake „meninggalkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nindakake, nikelake 

dan ninggalake terdiri atas kata dasar tindak „langkah‟, tikel „lipat ganda‟ 

dan tinggal „tinggal‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata 

nindakake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /t/ dan bentuk dasar tindak fonem awal /t/ akan 

hilang. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. (2) Kata nikelake bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /t/ dan 

bentuk dasar tikel fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

nikelake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 
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menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. (3) Kata ninggalake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /n/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /t/ 

dan bentuk dasar tinggal fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi ninggalake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /t/. 

 

ii) Afiks gabung {n-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /d/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ndadekake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain yaitu kata 

ndulitake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {n-/-ake} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /d/. 

(1) Sandini trima nglungani karo prembak-prembik arep nangis, 

nggetuni anggone tawa sarapan marang wong tuwane wadon iku, 

jebul malah ndadekake muringe. (Djaka Lodang no.09/tahun 

2006/297.2) 

 

„Sandini memilih untuk pergi sambil mata penuh dengan air mata 

hendak menangis menyesali dirinya yang menawarkan sarapan 

kepada orang tuanya yang perempuan itu, ternyata malah 

menjadikan kemarahan untuknya.‟    

 

(2) “Iki lho dicoba dhisik. Ngerti sepisan panjenengan mesthi 

kurang,” kandhane bojoku karo ndulitake kue apem ana sambel 

sing diwadhahi lepek. (Djaka Lodang no.08/tahun 2006/282) 

 

„“Ini lho dicoba dulu. Tau sekali kamu pasti kurang.” Kata istrinya 

sambil menyolekkan kue apem ke sambal yang ditaruh dalam 

lepek.‟   
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 Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ndadekake „menjadikan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ndulitake „menyolekkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ndadekake dan 

ndulitake terdiri atas kata dasar dadi „jadi‟ dan dulit „colek‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata ndadekake bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /d/, 

bentuk dasar dadi fonem awal /i/ akan berubah menjadi /e/ dan 

penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi ndadekake. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/, perubahan 

fonem /i/ menjadi fonem /e/ dan penambahan fonem /k/.        (2) Kata 

ndulitake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /d/ sehingga katanya menjadi ndulitake. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/.  

 

l) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ny-/-ake}. 

Afiks gabung {N-/-ake} akan berubah menjadi {ny-/-ake} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ake} tersebut bertemu dengan 
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kata dasar yang awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Adapun penjelasan lebih 

lanjut sebagai berikut. 

 

i) Afiks gabung {ny-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /s/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyekolahake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata nyabarake dan nyelehake. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ny-/-ake} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /s/. 

(1) Biyen aku rumangsa mongkog amarga bojoku bisa menehi dhuwit 

aku sing cukup kanggo mangan lan nyekolahake anak-anakku, 

malah bisa nyelengi ing Bank. (Djaka Lodang no.05/tahun 

2006164.1) 

 

„Dulu aku merasa besar hati karena suamiku bisa memberikan 

uang yang cukup untuk makan dan menyekolahkan anak-anakku, 

malah bisa untuk menabung di Bank.‟ 

 

(2) Kanggo nyabarake atine, karo turon ngenteni mulihe bojone. 

(Djaka Lodang no.04/tahun 2006/145.1) 

 

„Untuk menyabarkan hatiku, sambil tidur menunggui pulangnya 

suaminya.‟ 

 

(3) “Kue ulang taun kanggo Dhik Indri taksiapake,” ujare Mas Tipo 

karo nyelehake kardhus persegi ana dhuwur meja.(Djaka Lodang 

no.02/tahun 2006/86) 

 

„Kue ulang tahun untuk Dik Indri saya siapkan, kata Mas Tipo 

sambil meletakkan kardus persegi di atas meja.‟ 
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Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nyekolahake „menyekolahkan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nyabarake „menyabarkan‟ dan kutipan (3) kalimat di 

atas terdapat kata bercetak tebal nyelehake „meletakkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nyekolahake, 

nyabarake dan nyelehake terdiri atas kata dasar sekolah „sekolah‟, sabar 

„sabar‟ dan seleh „istirahat‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}.      

(1) Kata nyekolahake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /s/ dan bentuk dasar sekolah fonem awal 

/s/ akan hilang sehingga katanya menjadi nyekolahake. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan 

fonem /s/. (2) Kata nyabarake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-

ake}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /s/ dan bentuk dasar sabar fonem 

awal /s/ akan hilang sehingga katanya menjadi nyabarake. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan 

fonem /s/. (3) Kata nyelehake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-

ake}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /s/ dan bentuk dasar seleh fonem 

awal /s/ akan hilang sehingga katanya menjadi nyelehake. Perubahan yang 
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terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan 

fonem /s/. 

 

ii) Afiks gabung {ny-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /c/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyritakake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ny-/-ake} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /c/. 

Wresti karo nrocos luhe nyritakake kahanane Pramono sing 

kacilakan, sing saiki dirawat ing rumah sakit iki. (Djaka Lodang 

no.04/tahun 2006/134) 

 

„Wresti sambil mengucurkan air mata menceritakan keadaannya 

Pramono yang kecelakaan, yang pada saat ini sedang dirawat si rumah 

sakit ini.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nyritakake „menceritakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nyritakake terdiri atas 

kata dasar crita „cerita‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. Kata 

nyritakake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /c/ dan bentuk dasar crita fonem awal /c/ akan 

hilang sehingga katanya menjadi nyritakake. Perubahan yang terjadi 
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adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan penghilangan fonem 

/c/. 

 

iii) Afiks gabung {ny-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /j/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

njlentrehake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata njodokake. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan afiks gabung {ny-/-ake} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /j/. 

(1) Aku uga njlentrehake kepriye carane anggonku golek dhuwit 

kuwi.(Djaka Lodang no.05/tahun 2006/184) 

 

„Aku juga menjelaskan bagaimankah caranya aku mencari uang 

itu.‟ 

 

(2) Nanging wong tuwa njodokake putrane durung mesthi ala. (Djaka 

Lodang no.02/tahun 2006/87) 

 

„Namun orang tua yang menjodohkan putranya belum tentu 

sesuatu yang buruk.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal njlentrehake „menjelaskan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal njodokake „menjodohkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya njlentrehake dan 

njodokake terdiri atas kata dasar jlentreh „jelas‟ dan jodo „jodoh‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata njlentrehake bentuk afiksnya 
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adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /j/ 

sehingga katanya menjadi njlentrehake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. (2) Kata njodokake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ny/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /j/ 

dan bentuk dasar jodo fonem akhir vokal /o/ bertemu dengan imbuhan {-

ake} maka akan mengalami penambahan fonem /k/ sehingga katanya 

menjadi njodokake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ny/ dan penambahan fonem /k/.  

 

m) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng-/-ake}. 

Afiks gabung {N-/-ake} akan berubah menjadi {ng-/-ake} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ake} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Adapun 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngersakake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ngrungokake dan ngursusake. Berikut ini adalah 

data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ake} 

yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /k/. 
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(1) “Mbok, anggen kula mangsak empun mateng, yen njenengan 

ngersakake sarapan, kula aturi mundhut piyambak!”. (Djaka 

Lodang no.09/tahun 2006/289)  

    

„Bu, saya yang memasak sudah matang, kalau ibu kepingin 

sarapan, saya persilahkan mengambil sendiri.‟   

 

(2) Kaya ana tenaga gaib kang nuntun tangane nulisake tembung-

tembung endah kang bisa ngirimake hawa adhem tumrap jiwa 

kang lagi butuh payung kang edhum. (Djaka Lodang no.13/tahun 

2006/409.2) 

 

„Seperti ada tenaga gaib yang menuntun tangannya menuliskan 

kata-kata indah yang bisa mengirimkan hawa dingin untuk jiwa 

yang sedang butuh paying yang teduh.‟ 

 

(3) Kajaba iku ana tanggaku sing ngursusake putrane loro sing 

sekolah ana SD nanging durung mudheng sinau basa Inggris. 

(Djaka Lodang no.05/tahun 2006/182) 

 

„Kecuali itu ada tetanggaku yang mengkursuskan kedua putranya 

yang sekolah di SD tetapi belum bisa mengerti pelajaran bahasa 

Inggris.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngersakake „kepingin‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngirimake „mengirimkan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal mengkursuskan  „ngursusake‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngersakake, 

ngrungokake dan ngursusake terdiri atas kata dasar kersa „mau‟, kirim 

„kirim‟ dan kursus „kursus‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}.     

(1) Kata ngersakake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /k/, bentuk dasar kersa fonem awal /k/ 
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akan hilang dan akan mengalami penambahan fonem /k/ di akhir kata 

sehingga katanya menjadi ngersakake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/, penghilangan fonem /k/ dan 

penambahan fonem /k/. (2) Kata ngirimake bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /k/ dan bentuk 

dasar kirim fonem awal /k/ akan hilang sehingga katanya menjadi 

ngrungokake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. (3) Kata ngurususake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 

/k/ dan bentuk dasar kursus fonem awal /k/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi ngursusake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. 

 

ii) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /g/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nggemesake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata nggenahake dan nggolekake. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /g/. 
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(1) Omahku dadi rame dening ocehe bocah-bocah lucu nggemesake 

iku. (Djaka Lodang no.11/tahun 2006/351) 

 

„Rumahku menjadi ramai dengan ocehan anak-anak yang lucu 

menggemaskan itu.‟ 

 

(2) Apa pancen ngelmune wis kebak apa kepriye, sukinah ora bisa 

nggenahake. (Djaka Lodang no.10/tahun 2006/328.2) 

 

„Apa memang ilmunya sudah penuh atau bagaimana, Sukinah 

tidak bisa menjelaskan.‟ 

      

(3) Kancaku bisa nggolekake murid cacahe 20, nanging aku kudu 

mara ana sekolahan sing mbutuhake. (Djaka Lodang no.05/tahun 

2006/181) 

 

„Temanku bisa mencarikan murid berjumlah 20, namun aku harus 

datang ke sekolahan yang membutuhkan.‟  

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nggemesake „menggemaskan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nggenahake „menjelaskan‟ dan kutipan (3) kalimat di 

atas terdapat kata bercetak tebal nggolekake „mencarikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nggemesake, 

nggenahake dan nggolekake terdiri atas kata dasar gemes „gemas‟, genah 

„jelas‟ dan golek „cari‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata 

nggemesake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /g/ sehingga katanya menjadi nggemesake. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 
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(2) Kata nggenahake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /g/ sehingga katanya menjadi nggenahake. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/. 

(3) Kata nggolekake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /g/ sehingga katanya menjadi nggolekake. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

iii) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /l/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngloropake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata nglarapake. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /l/. 

(1) “Kowe ngloropake aku ana cangkeme baya elek Jum!” (Djaka 

Lodang no.10/tahun 2006/344) 

 

„Kamu menjerumuskan aku ke mulut buaya jelek, Jum!‟ 

 

(2) Pardi mung bisa unjal ambegan nglarapake anak-anake. (Djaka 

Lodang no.15/tahun 2006/481) 

 

„Pardi hanya bisa menghela nafas mengantarkan anak-anaknya.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal ngloropake „menjerumuskan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal nglarapake „mengantarkan‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngloropake dan 

nglarapake  terdiri atas kata dasar lorop „sesat‟ dan larap „jalan cepat‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata ngloropake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /l/ 

sehingga katanya menjadi ngloropake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata nglarapake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /l/ 

sehingga katanya menjadi nglarapake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

iv) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /w/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngetokake. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngetokake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /w/. 

Paraga kang kajibah enggal ngetokake jatah. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/275)      

 

„Orang yang sudah berkewajiban cepat-cepat mengeluarkan jatah.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngetokake „mengeluarkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngetokake terdiri atas 

kata dasar wetu „keluar‟ dengan imbuhan afiks gabung {ng-/-ake}. Kata 

ngetokake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /w/ dan bentuk dasar wetu fonem awal /w/ akan 

hilang sehingga katanya menjadi ngetokake. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem 

/w/.  

 

v) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /r/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngrugekake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /r/. 

Awake dhewe kudu adil, bisa nampa pandhangan lan panemu kang 

seje sanajan katone iku ngrugekake kita. (Djaka Lodang no.13/tahun 

2006/419.2) 

 

„Kita harus adil, bisa menerima pandangan dan pendapat yang berbeda 

meskipun kelihatan itu merugikan kita.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngrugekake „merugikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngrugekake  terdiri atas 

gabungan kata dasar rugi „rugi‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. 

Kata ngrugekake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /r/, bentuk dasar rugi fonem akhir /i/ akan 

berubah menjadi /e/ dan penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi 

ngrugekake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/, perubahan fonem /i/ menjadi fonem /e/ dan penambahan 

fonem /k/.  

 

vi) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nganakake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngapalake dan ngamalake. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

(1) Karepku ngene Pakne; manut slenthang-slenthing warta sing tak 

krungu Pak Dhe Juwandi mengko bengi arep nganakake kendhuri. 

(Djaka Lodang no.08/tahun 2006/265)    

 

„Inginku seperti ini Pak; menurut selentingan kabar yang saya 

dengar Pakdhe Juwandi nanti malam akan mengadakan kenduri.‟  

    



 

208 
 

(2) Aku tenanan Sur, ora lagi ngapalake naskah sandiwara. (Djaka 

Lodang no.07/tahun 2006/241).      

 

„Aku serius Sur, tidak sedang menghapalkan naskah sandiwara.‟ 

 

(3) Aku banjur kelingan menawa biyen ora golek gawean kanggo 

ngamalake ilmuku sing dakgayuh kanthi rekasa ing sawijining 

perguruan tinggi. (Djaka Lodang no.05/tahun 2006162). 

 

„Aku lalu teringat bahwa dulu tidak mencari pekerjaan untuk 

mengamalkan ilmuku yang aku cari dengan begitu berat di salah 

satu perguruan tinggi.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nganakake „mengadakan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngapalke „menghapalkan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal ngamalke „mengamalkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nganakake, ngapalake 

dan ngamalake terdiri atas gabungan kata dasar ana „ada‟, apal „hafal‟ dan 

amal „amal‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata nganakake 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /a/ dan bentuk dasar ana fonem akhir /a/ akan mengalami 

penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi nganakake. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan 

penambahan fonem /k/. (2) Kata ngapalake bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ sehingga 
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katanya menjadi ngapalake. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata ngamalake bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ 

sehingga katanya menjadi ngamalake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

vii) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /i/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngilangake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /i/. 

Dheweke wis kupiya ngilangake rasa iku, nanging saben bapake 

nuduhake rasa ora senenge yen dheweke nggeluti donyane seni musik, 

rasa iku bali subur maneh nguwasani dhirine. (Djaka Lodang 

no.13/tahun 2006/423.1) 

 

„Dia sudah berusaha menghilangkan rasa itu, namun setiap ayahnya 

menunjukkan rasa tidak senangnya kalau dia menggeluti dunia seni 

music, rasa itu kembali subur menguwasai dirinya.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngilangake „menghilangkan‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngilangake terdiri atas 

gabungan kata dasar ilang „hilang‟ dengan imbuhan afiks gabung         

{ng-/-ake}. Kata ngilangake bentuk afiksnya adalah afiks gabung          
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{N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan 

kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem /i/ sehingga katanya menjadi 

ngilangake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

viii) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal 

/u/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngumpetake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ngulungake dan ngugungake. Berikut ini adalah 

data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ake} 

yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /u/. 

(1) Adat saben ing sasi-sasi kepungkur Ratih bisa ngumpetake 

prakara iki, nanging saiki dheweke katon banget. (Djaka Lodang 

no.14/tahun 2006/442) 

 

„Kebiasaan di bulan-bulan yang lalu Ratih tidak bisa 

menyembunyikan perkara ini, namun sekarang dia terlihat sekali.‟ 

 

(2) Sadurunge bali dheweke ngulungake amplop kang isine layang 

balesan kanggo Utik. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/22) 

 

„Sebelum pulang dia mengulurkan amplop yang berisi surat 

balasan untuk Utik.‟ 

 

(3) Dini wis ora percaya marang Herlambang, amarga mung 

ngugungake bandha. (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/38) 

 

„Dini sudah tidak percaya dengan Herlambang, karena hanya 

mengagung-agungkan harta.‟ 
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Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngumpetake „menyembunyikan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngulungake „mengulurkan‟ dan kutipan (3) kalimat di 

atas terdapat kata bercetak tebal ngugungake „mengagung-agungkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngumpetake, 

ngulungake dan ngugungake terdiri atas kata dasar umpet „sembunyi‟, 

ulung „memberi dengan mengulurkan tangan‟ dan ugung „memanjakan‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata ngumpetake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 

/u/ sehingga katanya menjadi ngumpetake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngulungake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 

/u/ sehingga katanya menjadi ngapalake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata ngugungake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 

/u/ sehingga katanya menjadi ngugungake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 
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ix) Afiks gabung {ng-/-ake} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /e/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngelikake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngelingake dan ngenthengake. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ake} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /e/. 

(1) Gandheng Wresti ngerti yen bojone penggemar sepak bola, mula 

Wresti ya ora wani ngelikake, mung ngelingake aja wengi-wengi 

mundhak ngantuk. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/124) 

 

„Karena Wresti tahu bahwa suaminya penggemar sepak bola, maka 

Wresti ya tidak berani melarang, hanya mengingatkan jangan 

malam-malam supaya tidak mengantuk nantinya.‟ 

 

(2) Ning Pramono ya weling, samangsa ana wektu sing apik, Wresti 

dikon ngejak Pak Kendar dolan ing omahe, awit Pramono kejaba 

kepingin kenalan, ning ya arep ngaturake panuwun dening kersane 

Pak Kendar sing becik. Ateges ngenthengake keluwaragane 

Pramono. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/120.3) 

 

„Namun Pramono juga berpesan, apabila ada waktu yang baik, 

Wresti disuruh untuk mengajak Pak Kendar bermain kerumahnya, 

karena Pramono kecuali ingin berkenalan, tetapi juga ingin 

mengucapkan terima kasih dengan itikad Pak Kendar yang baik. 

Dalam artian meringankan keluarganya Pramono.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngelikake „melarang‟ dan ngelingake „mengingatkan‟ dan kutipan (2) 

kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngenthengake „meringankan‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngelikake, ngelingake 

dan ngenthengake terdiri atas kata dasar elik „larang‟, eling „ingat‟ dan 
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entheng „ringan‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. (1) Kata 

ngelikake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /e/ sehingga katanya menjadi ngelikake. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata 

ngelingake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /e/ sehingga katanya menjadi ngelingake. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

(3) Kata ngenthengake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, 

/N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /e/ sehingga katanya menjadi 

ngenthengake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

n) Proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya afiks gabung dengan 

imbuhan {ng(e)-/-ake}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngeterake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {ng(e)-/-ake}. 

Gari mas Didik ngeterake, apa aku bali dhewe?(Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/27). 

 

„Tinggal mas Didik mengantarkan, apa aku pulang sendiri?‟  
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngeterake „mengantarkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngeterake terdiri atas 

kata dasar ter „antar‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ake}. Kata 

ngeterake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ dan bentuk dasar ter bersuku kata satu akan mengalami 

penambahan fonem /ə/ sehingga katanya menjadi ngeterake. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan 

penambahan fonem /ə/.  

 

o) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-aken}. 

Afiks gabung {N-/-aken} akan berubah menjadi {m-/-aken} 

apabila dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-aken} tersebut bertemu 

dengan kata dasar yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Dalam 

penelitian ini hanya ditemukan proses morfofonemik yang terjadi akibat 

adanya afiks gabung imbuhan {m-/-aken} dengan kata dasar berfonem 

awal /p/. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

mriksakaken. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {m-/-aken} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /p/. 
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Ki,niki kula badhe mriksakaken kanca kula. (Djaka Lodang 

no.10/tahun 2006/337) 

 

„Ki, ini saya mau memeriksakan teman saya.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

mriksakaken „memeriksakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mriksakaken terdiri 

atas kata dasar priksa „periksa‟ dengan imbuhan afiks gabung  {N-/-aken}. 

Kata mriksakaken bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ 

berubah menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /p/ dan bentuk dasar priksa fonem awal 

/p/ akan hilang sehingga katanya menjadi mriksakaken. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan 

fonem /p/. 

 

k) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng-/-aken}. 

Afiks gabung {N-/-ake} akan berubah menjadi {ng-/-aken} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-aken} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Adapun 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 
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i) Afiks gabung {ng-/-aken} diikuti dengan kata dasar berfonem awal 

/k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngulinakaken. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ngursusaken. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-aken} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /k/. 

(1) Kawula ugi ngulinakaken dhiri pribadi supados ngimbangi 

tumindak sae ingkang sampun katindhakaken dening sedherek 

sanes. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/110.1). 

 

„Saya juga membiasakan diri pribadi supaya mengimbangi 

perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh saudara yang lainnya.‟ 

 

(2) Bapak kersa ngursusaken kula lan numbasaken alat-alat musik, 

kula optimis nek samenika kula sampun saged eksis. (Djaka 

Lodang no.12/tahun 2006/398.1) 

 

„Bapak mau mengkursuskan saya dan membelikan alat-alat 

musik, saya optimis kalau sekarang saya bisa eksis.‟. 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngulinakaken „membiasakan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngursusaken „mengkursuskan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngulinakaken dan 

ngursusaken terdiri atas kata dasar kulina „biasa‟ dan kursus „kursus‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {N-/-aken}. (1) Kata ngulinakaken bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {N-/-aken}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan fonem 
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/k/, bentuk dasar kulina berfonem awal /a/ akan hilang dan fonem akhir /a/ 

akan mengalami penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi 

ngulinakaken. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/, penghilangan fonem /k/ dan penambahan fonem /k/. (2) Kata 

ngursusaken bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-aken}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /k/ dan bentuk dasar kursus fonem awal akan hilang 

sehingga katanya menjadi ngursusaken. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/dan penghilangan fonem /k/.  

 

ii)  Afiks gabung {ng-/-aken} diikuti dengan kata dasar berfonem awal 

/l/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nglairaken. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-aken} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /l/. 

Alhamdulillah. Kula pribadi uga ndherek bingah. Setunggal malih 

sedherek saking dhusun ingkang saget nglairaken rasa syukur ing 

manah kanthi tumindak nyata. (Djaka Lodang no.03/tahun 2006/109). 

 

„Alhamdulillah. Saya pribadi juga ikut berbahagia. Sekali lagi saudara 

saya dari dusun yang bisa melahirkan rasa syukur di hati dengan 

perbuatan yang nyata.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nglairaken „melahirkan‟.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nglairaken terdiri atas 

kata dasar lair „lahir‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-aken}. Kata 

nglairaken bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-aken}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /l/ sehingga katanya menjadi nglairaken. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

 

iii) Afiks gabung {ng-/-aken} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngaturaken. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-aken} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /a/. 

Dalu punika Pak Dhe Juwandi ngaturaken slametan khas kagem 

ruwahan. (Djaka Lodang no.08/tahun 2006/274). 

 

„Malam ini Pakdhe Juwandi menghaturkan selamatan khas untuk 

ruwahan.‟ 

      

 Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngaturaken „menghaturkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngaturaken terdiri atas 

kata dasar atur „bicara‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-aken}. Kata 

ngaturaken bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-ake}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 
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diawali dengan fonem /a/ sehingga katanya menjadi ngaturaken. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

l) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {n-/-aken}. 

Afiks gabung {N-/-aken} akan berubah menjadi {n-/-aken} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-aken} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata numbasaken. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {n-/-aken} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

Bapak kersa ngursusaken kula lan numbasaken alat-alat musik, kula 

optimis nek samenika kula sampun saged eksis. (Djaka Lodang 

no.12/tahun 2006/398.2). 

 

„Bapak mau mengkursuskan saya dan membelikan alat-alat musik, 

saya optimis kalau sekarang saya bisa eksis.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

numbasaken „membelikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya numbasaken terdiri atas 

kata dasar tumbas „beli‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-aken}. Kata 

numbasaken bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-aken}, /N/ berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /t/ dan bentuk dasar tumbas fonem awal /t/ akan 
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mengalami penghilangan fonem /t/ sehingga katanya menjadi 

numbasaken. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/.  

 

 

m) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-an}. 

Afiks gabung {N-/-an} akan berubah menjadi {m-/-an} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-an} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata mutungan. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {m-/-an} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

Watake Ratno ki mutungan, persis kaya gerangane kae. (Djaka 

Lodang no.09/tahun 2006/317).      

 

„Sifatnya Ratno memang mudah marah, persis seperti yang besar 

itu.‟  

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

mutungan „mudah marah‟. Kata mutungan merupakan kata jadian dari 

kata dasar putung „patah‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mutungan terdiri atas 

kata dasar putung „patah‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-an}. Kata 

mutungan bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-an}, /N/ berubah 

menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 
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diawali dengan fonem /p/ dan bentuk dasar putung fonem awal /p/ akan 

hilang sehingga katanya menjadi mutungan. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/.  

 

n) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {n-/-an}. 

 Afiks gabung {N-/-an} akan berubah menjadi {n-/-an} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-an} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata neson. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung   {n-/-an} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /n/. 

Didik lan Dini wis ora padha neson. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/50). 

 

„Didik dan dini sudah tidak marahan.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal neson 

„marahan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya neson terdiri atas kata 

dasar nesu „marah‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-an}. Kata neson 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-an}, /N/ berubah menjadi /n/ 

karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya diawali dengan 

fonem /n/, bentuk dasar nesu fonem akhir /u/ berubah menjadi /o/ dan 
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fonem /a/ akan hilang sehingga katanya menjadi neson. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/, perubahan fonem 

/u/ menjadi fonem /o/ dan penghilangan fonem /a/.  

 

o) Proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya afiks gabung dengan 

imbuhan {ng-/-an} 

Afiks gabung {N-/-an} akan berubah menjadi {ng-/-an} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-an} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Kata yang 

ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata ngarepan. Berikut ini 

adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung       

{ng-/-an} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Ing wayah esuk, kira-kira jam istirahate bocah sekolah, Pramono 

maca Koran ana ngarepan, ndadak Pak Danu rawuh.  (Djaka Lodang 

no.04/tahun 2006/141.1). 

 

„Pada pagi hari, kira-kira jam istirahatnya anak sekolahan, Pramono 

membaca koran di depan, tiba-tiba Pak Danu datang.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngarepan „di depan‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngarepan terdiri atas 

kata dasar arep „mau‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-an}. Kata 

ngarepan bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-an}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 
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diawali dengan fonem /a/ sehingga katanya menjadi ngarepan. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

p) Proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya afiks gabung dengan 

imbuhan {ng(i)-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngisoran. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

imbuhan {ng(i)-/-an}. 

Saikine dheweke mung nganggo rok ngisoran lan BH wae. (Djaka 

Lodang no.10/tahun 2006/341)  

 

„Sekarang ia hanya menggunakan rok bawahan dan BH saja.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngisoran „bawahan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngisoran terdiri atas 

kata dasar sor „bawah‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-an}. Kata 

ngisoran bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-an}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ dan bentuk dasar sor bersuku kata satu akan mengalami 

penambahan fonem /i/ sehingga katanya menjadi ngisoran. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan 

penambahan fonem /i/.  
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q) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-e}. 

Afiks gabung {N-/-e} akan berubah menjadi {m-/-e} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-e} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata mbayare. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {m-/-e} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /b/. 

Lan yen mbayare embuh aku ora ngerti. (Djaka Lodang no.10/tahun 

2006/331) 

 

„Dan kalau membayarnya entah aku juga tidak mengerti.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

mbayare „membayarnya‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mbayare terdiri atas 

kata dasar bayar „bayar‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-e}. Kata 

mbayare bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-e}, /N/ berubah 

menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /b/ sehingga katanya menjadi mbayare. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/.  

r) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {n-/-e}. 
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Afiks gabung {N-/-e} akan berubah menjadi {n-/-e} apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-e} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Kata yang ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu berupa kata ndilalahe.  Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {n-/-e} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /d/. 

Ndilalahe Yu Sumi krungu suwaraku. Dheweke banjur nyedhaki aku 

lan nyalami aku lan rumangsa kangen banget amarga wis suwe ora 

tau ketemu. (Djaka Lodang no.05/tahun 2006/172). 

 

„Kebetulan Yu Sumi mendengar suaraku. Ia kemudian mendekati aku 

dan menyalami aku dan merasa kangen sekali karena sudah lama tidak 

bertemu.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ndilalahe „kebetulan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ndilalahe terdiri atas 

kata dasar dilalah „kebetulan‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-e}. Kata 

ndilalahe bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-e}, /N/ berubah 

menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /d/ sehingga katanya menjadi ndilalahe. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/.  

 

 

s) Proses morfofonemik dan jenis perubahan yang terjadi akibat adanya 

afiks gabung dengan imbuhan {ng-/-e}. 
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Afiks gabung {N-/-e} akan berubah menjadi {ng-/-e} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-e} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Kata yang 

ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata ngarepe. Selain kata 

tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata ngamuke. 

Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks 

gabung {ng-/-e} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

(1) Nanging banjur ditututi Lindri karo kandha neng ngarepe mbok 

Nah (Djaka Lodang no.06/tahun 2006/193.1). 

 

„Namun kemudian diikuti oleh Lindri sambil berkata di depannya 

mbok Nah.‟ 

 

 

(2) “Mbah Sinu sapa? Iki dudu babagan ngamuke Mbah sinu sri, 

kowe aja percaya aloke wong liya.” (Djaka Lodang no.15/tahun 

2006/478)   

 

„Mbah Sinu siapa? Ini bukan hal mengamuknya Mbah Sinu Sri, 

kamu jangan percaya omongan orang lain.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngarepe „di depan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal ngamuke „mengamuknya‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngarepe dan ngamuke 

terdiri atas kata dasar arep „mau‟ dan amuk „amuk‟ dengan imbuhan afiks 

gabung {ng-/-e}. (1) Kata ngarepe bentuk afiksnya adalah afiks gabung 

{N-/-e}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 
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bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ sehingga katanya menjadi 

ngarepe. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. (2) Kata ngamuke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-

e}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bentuk dasarnya diawali dengan fonem /a/ sehingga katanya menjadi 

ngamuke. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/.  

 

t) Proses morfofonemik yang terjadi akibat adanya afiks gabung 

imbuhan {ng-/-e} dengan bentuk alomorf {ng-/-ne}. 

Afiks gabung {N-/-e} akan berubah menjadi {ng-/-e} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-e} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Bentuk 

imbuhan {ng-/-e} akan berubah bentuk menjadi {ng-/-ne} apabila dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem akhir 

vokal. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {ng-/-e} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngarsane. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {ng-/-e} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

“Kula ndherek belasungkawa nggih Yu, mugi-mugi arwahe keng putra 

ditampi ing ngarsane gusti Allah lan sedaya kalepatane diparingi 

pangapunten,” Mengkono celathuku.(Djaka Lodang no.05/tahun 

2006/175). 
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„Saya turut berduka cita ya Mbak, moga-moga arwah putranya bisa 

diterima dihadapan Gusti Allah dan semua kesalahannya bisa 

dimaafkan. Seperti itu perkataanku.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngarsane „dihadapan‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngarsane terdiri atas 

kata dasar arsa „mau‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-e}. Kata 

ngarsane bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-e}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /a/ dan imbuhan {ng-/-e} akan berubah bentuk 

menjadi {ng-/-ne} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir 

vokal sehingga katanya menjadi ngarsane. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

ii) Afiks gabung {ng-/-e} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /i/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngelmune. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-e} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /i/. 

Apa pancen ngelmune wis kebak apa kepriye, sukinah ora bisa 

nggenahake. (Djaka Lodang no.10/tahun 2006/328.1).   

 

„Apa memang ilmunya sudah penuh atau giman, Sukinah tidak bisa 

menjelaskan.‟  
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 Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngelmune „ilmunya‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngelmune terdiri atas 

kata dasar ilmu „ilmu‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-e}. Kata 

ngelmune bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-e}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /t/, imbuhan {ng-/-e} akan berubah bentuk menjadi 

{ng-/-ne} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir vokal dan 

bentuk dasar ilmu fonem awal /i/ akan mengalami perubahan fonem /i/ 

menjadi fonem /e/ sehingga katanya menjadi ngelmune. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan perubahan 

fonem /i/ menjadi fonem /e/.  

 

u) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung {ny-/-e} dengan bentuk alomorf {ny-/-ne}. 

Afiks gabung {N-/-e} akan berubah menjadi {ny-/-e} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-e} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Bentuk imbuhan {ny-/-e} 

akan berubah bentuk menjadi {ny-/-ne} apabila dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem vokal.  
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Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyatane. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

afiks gabung {ny-/-ne} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /ny/. 

“Nyatane kowe akon njupuk ngono kok, saiki malah selak! Bocah 

saiki pancen wasis yen micara, huh, bocah apa kuwi…” (Djaka 

Lodang no.09/tahun 2006/294.1).    

 

„Kenyataannya kamu memintaku mengambil sendiri kok, sekarang 

malah keburu! Anak sekarang memang pandai berbicara, huh, anak 

seperti apa itu…‟ 

    

 Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal nyatane 

„kenyataannya‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nyatane terdiri atas 

kata dasar nyata „nyata‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-e}. Kata 

nyatane bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-e}, /N/ berubah 

menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /ny/ dan imbuhan {ny-/-e} akan berubah bentuk 

menjadi {ny-/-ne} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem akhir 

vokal sehingga katanya menjadi nyatane. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/.  

 

 

v) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-a}. 
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Afiks gabung {N-/-a} akan berubah menjadi /m-/-a/ apabila dalam 

proses morfologi afiks gabung {N-/-a} tersebut bertemu dengan kata dasar 

yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Kata yang ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu berupa kata mangkata.  Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {m-/-a} yang diikuti 

dengan kata dasar berfonem awal /m/. 

Mangkata dhewe, aku sesuk duwe gawean macul. (Djaka Lodang 

no.15/tahun 2006/464.1)   

 

‘Berangkatlah sendiri, aku besok mau mencangkul.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

mangkata „berangkatlah‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya mangkata terdiri atas 

kata dasar mangkat „berangkat‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-a}. 

Kata mangkata bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-a}, /N/ berubah 

menjadi /m/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk dasarnya 

diawali dengan fonem /m/ sehingga katanya menjadi mangkata. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /m/.  

 

 

w) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng-/-na}. 
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Afiks gabung {N-/-na} akan berubah menjadi {ng-/-na} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-na} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Kata yang 

ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata ngawasna. Berikut ini 

adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung       

{ng-/-na} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /a/. 

“Ngati-ati Min, ngawasna dalan. Apa ta sing dipikir?” (Djaka 

Lodang no.07/tahun 2006/217).  

 

„Hati-hati Min, perhatikan jalan. Apa sih yang kamu pikirkan?‟   

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngawasna „perhatikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngawasna terdiri atas 

kata dasar awas „bisa melihat‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-na}. 

Kata ngawasna bentuk afiksnya adalah afiks gabung {N-/-na}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bentuk 

dasarnya diawali dengan fonem /a/ sehingga katanya menjadi ngawasna. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

x) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {di-/-i}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

dipateni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 
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yaitu kata dipadoni dan diajeni. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {di-/-i}. 

(1) Mesin pit motor dipateni. (Djaka Lodang No. 01/tahun 2006/01 ). 

  

„Mesin sepeda motor dimatikan.‟ 

 

(2) “Oooo. Apa wis kangsen karo Herlambang?” sing dipadoni malah 

mesem.(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/30). 

 

„Oooo. Apa sudah rindu dengan Herlambang? Yang dimusuhi 

malah tersenyum.‟ 

 

(3) Lan ora samar ora diajeni bawahan utawa kelangan kawibawan. 

(Djaka Lodang no.08/tahun 2006/249.1).   

 

„Dan tidak takut tidak dihormati bawahan atau kehilangan 

kewibawaan.‟ 

 

 

 Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal dipateni „dimatikan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal dipadoni „dimusuhi‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal diajeni „dihormati‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya dipateni, dipadoni dan 

diajeni terdiri atas kata dasar pati „mati‟, padu „bertengkar‟ dan aji 

„menghargai‟ dengan imbuhan afiks gabung {di-/-i}. (1) Kata dipateni 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {di-/-i}, bentuk dasar pati fonem 

akhir /i/ akan berubah menjadi /e/ dan imbuhan {di-/-i} akan berubah 

bentuk menjadi {di-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem 

vokal sehingga katanya menjadi dipateni. Perubahan yang terjadi adalah 
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berupa perubahan fonem /i/ menjadi /e/. (2) Kata dipadoni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {di-/-i}, bentuk dasar padu fonem akhir /u/ berubah 

menjadi /o/ dan imbuhan {di-/-i} akan berubah bentuk menjadi {di-/-ni} 

karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem vokal sehingga katanya 

menjadi dipadoni. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/u/ menjadi /o/. (3) Kata diajeni bentuk afiksnya adalah afiks gabung {di-/-

i}, bentuk dasar aji fonem akhir /i/ berubah menjadi /e/ dan imbuhan {di-/-

i} akan berubah bentuk menjadi {di-/-ni} karena bertemu dengan bentuk 

dasar berfonem vokal sehingga katanya menjadi diajeni. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ menjadi /e/. 

 

y) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {dak-/-i}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

dakbekteni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata dakiseni dan daktaleni. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan imbuhan {dak-/-i}. 

(1) “Wis ta, mas. Kepiyea wae, mas Didik saiki gurulakiku, arep 

dakbekteni nganti tekan pupute nyawa iki. ….”(Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/19). 

 

„Sudahlah Mas. Bagaimanapun juga, Mas Didik adalah suamiku, 

mau mau aku aku hormati sampai akhir hidupku…‟ 

 

(2) Aku banjur njupuk amplop, dakiseni dhuwit Rp 20.000 pinangka 

penjurungku anggone Yu Sumi kesripahan anake.(Djaka Lodang 

no.05/tahun 2006/178). 
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„Aku lalu mengambil amplop, aku isi uang Rp 20.000 sebagai 

penjurungku untuk Mbak Sumi yang anaknya meninggal.‟ 

 

(3) Tas daktumpangake bak motor banjur daktaleni kenceng. (Djaka 

Lodang no.11/tahun 2006/346). 

 

„Tas kuletakkan diatas bak motor kemudian kutali dengan 

kencang.‟  

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal dakbekteni „aku hormati‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal dakiseni „aku isi‟ dan kutipan (3) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal „daktaleni‟ kutali.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya dakbekteni, dakiseni 

dan daktaleni terdiri atas kata dasar bekti „bakti‟, isi „isi‟ dan tali „tali‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {dak-/-i}. (1) Kata dakbekteni bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {dak-/-i}, bentuk dasar bekti fonem akhir /i/ 

akan berubah menjadi /e/ dan imbuhan {dak-/-i} akan berubah bentuk 

menjadi {dak-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem vokal 

sehingga katanya menjadi dakbekteni. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /i/ menjadi /e/. (2) Kata dakiseni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {dak-/-i}, bentuk dasar isi fonem akhir /i/ berubah 

menjadi /e/ imbuhan {dak-/-i} akan berubah bentuk menjadi      {dak-/-ni} 

karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem vokal sehingga katanya 

menjadi dakiseni. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem 

/i/ menjadi /e/. (3) Kata daktaleni bentuk afiksnya adalah afiks gabung 
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{dak-/-i}, bentuk dasar tali fonem akhir /i/ berubah menjadi /e/ dan 

imbuhan {dak-/-i} akan berubah bentuk menjadi {dak-/-ni} karena 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem vokal sehingga katanya menjadi 

daktaleni. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ 

menjadi /e/. 

 

z) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {tak-/-i}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

takenteni. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata takbekteni. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan imbuhan {tak-/-i}. 

(1) Sing takenteni kendhurine mesthi sega kaya biasane. (Djaka 

Lodang no.08/tahun 2006/276).  

 

„Yang kutunggu kendurinya pastilah nasi seperti biasanya.‟  

 

 

 

 

(2) Ya mung ibu wong kang paling taktresnani, takbekteni lan 

takpundhi-pundhi. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/373) 

 

„Ya hanya ibu orang yang paling aku cintai, aku hormati dan aku 

junjung tinggi.‟      

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal takenteni „kutunggu‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal takbekteni „aku hormati‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya takenteni dan 

takbekteni terdiri atas kata dasar enti „ditunggu sampai datang‟ dan bekti 

„bakti‟ dengan imbuhan afiks gabung {tak-/-i}. (1) Kata takenteni bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {tak-/-i}, bentuk dasar enti fonem akhir /i/ 

akan berubah menjadi /e/ dan imbuhan {tak-/-i} akan berubah bentuk 

menjadi {tak-/-ni} karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem vokal 

sehingga katanya menjadi takenteni. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /i/ menjadi /e/. (2) Kata takbekteni bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {tak-/-i}, bentuk dasar bekti fonem akhir /i/ berubah 

menjadi /e/ dan imbuhan {tak-/-i} akan berubah bentuk menjadi {tak-/-ni} 

karena bertemu dengan bentuk dasar berfonem vokal sehingga katanya 

menjadi takbekteni. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /i/ menjadi /e/.  

 

aa) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {di-/-e}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

dirasakne. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {di-/-e}.  

Nadyan asile sethithik dirasakne bisa mirasa. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/251).  
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„Meskipun hasilnya sedikit bila dirasakan bisa merasa.‟   

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

dirasakne „dirasakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya dirasakne terdiri atas 

kata dasar rasa „rasa‟ dengan imbuhan afiks gabung {di-/-e}. Kata 

dirasakne bentuk afiksnya adalah afiks gabung {di-/-e}, bentuk dasar rasa 

fonem akhir /a/ akan mengalami penambahan fonem /k/ dan imbuhan    

{di-/-e} akan berubah bentuk menjadi {di-/-ne} karena bertemu dengan 

bentuk dasar berfonem vokal sehingga katanya menjadi dirasakne. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan fonem /k/.  

 

 

bb) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {di-/-ake}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

dicritakake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata dibalekake dan ditawakake. Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {di-/-ake}.  

(1) Amarga ora gelem nampa apa kang bakal dicritakake Didik. 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/48.2). 

 

„Karena tidak mudah menerima apa yang akan diceritakan Didik.‟ 

 

(2) Mobile bapakne Dini dibalekake, Dik. (Djaka Lodang no.01/tahun 

2006/53). 
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„Mobilnya ayahnya Dini dikembalikan, Dik.‟ 

 

(3) Tanpa rikuh-rikuh maneh Tipo banjur mbukak kaleng biscuit sing 

ditawakake. (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/78) 

 

„Tanpa malu-malu lagi Tipo lalu membuka kaleng biscuit yang 

ditawarkan.‟ 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal dicritakake „diceritakan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal dibalekake „dikembalikan‟ dan kutipan (3) kalimat di atas 

terdapat kata bercetak tebal „ditawakake‟ ditawarkan.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya dicritakake, dibalekake 

dan ditawakake terdiri atas kata dasar crita „cerita‟, bali „kembali‟ dan 

tawa „tawar‟dengan imbuhan afiks gabung {di-/-ake}. (1) Kata dicritakake 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {di-/-ake}, bentuk dasar crita fonem 

akhir /a/ akan mengalami penambahan fonem /k/ sehingga katanya 

menjadi dicritakake. Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan 

fonem /k/. (2) Kata dibalekake bentuk afiksnya adalah afiks gabung      

{di-/-ake}, bentuk dasar bali fonem akhir /i/ berubah menjadi /e/ dan 

mengalami penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi dibalekake. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ menjadi /e/ dan 

penambahan fonem /k/. (3) Kata ditawakake bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {di-/-ake}, bentuk dasar tawa fonem akhir /a/ akan mengalami 

penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi ditawakake. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa penambahan fonem /k/. 
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cc) Proses morfofonemik dan jenis perubahan yang terjadi akibat adanya 

afiks gabung dengan imbuhan {dak-/-ake}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

daksirnakake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata dakjagokake dan dakgunakake. Berikut ini adalah 

data yang ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {dak-/-ake}.  

(1) Pak Kendar sing dakanggep wong becik, jebul macan galak sing 

kudu daksirnakake. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/149). 

 

„Pak Kendar yang aku anggap orang yang baik, ternyata macan 

galak yang harus dimusnahkan.‟ 

 

(2) Tono sing dakgadhang-gadhang dadi sesulihe bapake, sing 

dakajab dadi panglipur wuyungku, sing dakjagokake dadi panutan 

adhi-adhine, nanging kabeh mau mung pangajabku. (Djaka 

Lodang no.05/tahun 2006/157). 

 

„Tono yang aku gadhang-gadhang menjadi pengganti ayahnya, 

yang aku harapkan menjadi pelipur ssedihku, yang kujagokan 

menjadi panutan adik-adikku, namun semua hanya harapanku.‟  

 

(3) Aku duwe ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, ijazah iku 

ora dakgunakake kanggo golek pangan kanggo mbantu bojoku. 

(Djaka Lodang no.05/tahun 2006/163.1). 

 

„Aku mempunyai ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, ijazah 

itu tidak kugunakan untuk mencari nafkah untuk membantu 

suamiku.‟ 

 

 

Ketiga kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal daksirnakake „dimusnahkan‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal dakjagokake „kujagokan‟ dan kutipan (3) kalimat di 

atas terdapat kata bercetak tebal „dakgunakake‟ kugunakan.  
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Apabila dilihat dari struktur morfologisnya daksirnakake, 

dakjagokake dan dakgunakake terdiri atas kata dasar sirna „hilang‟, jago 

„calon/jago‟ dan guna „guna‟ dengan imbuhan afiks gabung  {dak-/-ake}. 

(1) Kata daksirnakake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {dak-/-ake}, 

bentuk dasar sirna fonem akhir vokal /a/ akan mengalami penambahan 

fonem /k/ sehingga katanya menjadi daksirnakake. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa penambahan fonem /k/. (2) Kata dakjagokake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {dak-/-ake}, bentuk dasar jago fonem akhir 

vokal /o/ akan mengalami penambahan fonem /k/ sehingga katanya 

menjadi dakjagokake. Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan 

/k/. (3) Kata dakgunakake bentuk afiksnya adalah afiks gabung          

{dak-/-ake}, bentuk dasar guna fonem akhir vokal /a/ akan mengalami 

penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi dakgunakake. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan fonem /k/. 

 

dd) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {tak-/-ake}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

taktemokake. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata takkandhakake. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian dengan imbuhan {tak-/-ake}.  

(1) Foto kuwi taktemokake ana sak clana buri sing arep takkumbah. 

(Djaka Lodang no.01/tahun 2006/25). 
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„Foto itu aku temukan di saku celana belakang yang akan aku 

cuci.‟ 

 

(2) “Hm. Takkandhakake nanging aja nesu.” (Djaka Lodang 

no.10/tahun 2006/343). 

 

„Hm. Aku beritahu tapi jangan marah.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal taktemokake „aku temukan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal takkandhakake „aku beritahu‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya taktemokake dan 

takkandhakake terdiri atas kata dasar temu „bertemu‟ dan kandha „kandha‟ 

dengan imbuhan afiks gabung {tak-/-ake}. (1) Kata taktemokake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {tak-/-ake}, bentuk dasar temu fonem akhir 

/u/ akan berubah menjadi /o/ dan mengalami penambahan fonem /k/ 

sehingga katanya menjadi taktemokake. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /u/ menjadi /o/. (2) Kata takkandhakake bentuk 

afiksnya adalah afiks gabung {tak-/-ake}, bentuk dasar kandha fonem 

akhir vokal /a/ mengalami penambahan /k/ sehingga katanya menjadi 

takkandhakake. Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan fonem 

/k/. 
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ee) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng-/-ke}. 

Afiks gabung {N-/-ke} akan berubah menjadi {ng-/-ke} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ke} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Adapun 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 

i) Afiks gabung {ng-/-ke} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngandhakke. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain 

diantaranya yaitu kata ngalahke. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ke} yang diikuti dengan kata 

dasar berfonem awal /k/. 

(1) Aku nyuwun pangapuramu, senajan abot lan angel anggonku arep 

blaka marang sliramu, nanging aku kudu ngandhakke apa kang 

wis dumadi jroning awakku iki. (Djaka Lodang no.12/tahun 

2006/379) 

 

„Aku hanya minta maafmu, meskipun berat dan susah untukku 

dapat jujur kepadamu, namun aku harus mengatakan apa yang 

sudah terjadi dalam diriku ini. 

 

 

(2) Aku emoh ngalahke angen-angenku, gegayuhanku minangka 

seniman musik. (Djaka Lodang no.13/tahun 2006/427) 

 

„Aku tidak mau mengalahkan angan-anganku, cita-citaku sebagai 

seniman musik.‟ 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 
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tebal ngandhakke „mengatakan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngalahke „mengalahkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngandhakke dan 

ngalahke terdiri atas kata dasar kandha „berkata‟ dan kalah „kalah‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. (1) Kata ngandhakke bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {ng-/-ke}, /N/ akan berubah menjadi /ng/ karena 

dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut bertemu dengan bentuk 

dasar berfonem awal /k/, bentuk dasar kandha fonem awal /k/ akan hilang 

dan mengalami penambahan fonem /k/ di akhir kata dasar sehingga 

katanya menjadi ngandhakke. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/, penghilangan fonem /k/ dan 

penambahan fonem /k/. (2) Kata ngalahke bentuk afiksnya adalah afiks 

gabung {ng-/-ke}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata imbuhan tersebut bertemu dengan bentuk dasar 

berfonem awal /k/, dan bentuk dasar kalah fonem awal /k/ hilang sehingga 

katanya menjadi ngalahke. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. 

 

ii) Afiks gabung {ng-/-ke} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /r/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngrungokke. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-ke} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /r/. 
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Durung yen ngadhepi olok-olokane kanca-kancane, ngrungokke 

khotbahe Aji, kanca nunggal pondhokane. (Djaka Lodang no.12/tahun 

2006/363.2). 

 

„Belum kalau menghadapi olok-olokan teman-temannya, 

mendengarkan kotbahnya Aji, teman satu pondhokannya.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngrungokke „mendengarkan‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngrungokke terdiri atas 

kata dasar krungu „dengar‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. Kata 

ngrungokke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {ng-/-ke}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /r/, bentuk dasar rungu 

fonem akhir /u/ akan berubah menjadi /o/ dan mengalami penambahan 

fonem /k/ sehingga katanya menjadi ngrungokke. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/, perubahan fonem /u/ 

menjadi /o/ dan penambahan fonem /k/. 

 

iii) Afiks gabung {ng-/-ke} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /l/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nglirwake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-ke} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /l/. 



 

246 
 

Kok kaya pejabat wae, rebutan penguwasa mung amarga kareben 

kondhang lan sugih nganti nglirwake amanah sing kudu ditindakake. 

(Djaka Lodang no.15/tahun 2006/474.2)   

 

„Kok seperti pejabat saja, berebut kekuasaan hanya karena ingin 

terkenal dan kaya sampai melupakan amanah yang harus dilakukan.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nglirwake „melupakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nglirwake terdiri atas 

kata dasar lirwa „tidak berhati-hati‟ dengan imbuhan afiks gabung         

{N-/-ke}. Kata nglirwake bentuk afiksnya adalah afiks gabung {ng-/-ke}, 

/N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan 

tersebut bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /l/, sehingga katanya 

menjadi nglirwake. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. 

  

iv) Afiks gabung {ng-/-ke} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /e/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngenengke. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata ngestokke. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian dengan afiks gabung {ng-/-ke} yang diikuti dengan kata dasar 

berfonem awal /e/. 

(1) “Apa Pak Lurah arep ngenengke lomba maneh ta, Di?” (Djaka 

Lodang no.15/tahun 2006/462) 

 

„Apa pak Lurah ingin mengadakan lomba lagi ya, Di?‟ 
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(2) “Aku wis ngestokke kabeh kang mboktulis ing layang kae!” ujare 

Nanta sawise rada lerem. (Djaka Lodang no.13/tahun 2006/418)   

 

„Aku sudah membenarkan semua yang kau tulis di suratmu itu! 

Kata Nanta sesudah sedikat tenang.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngenengke „mengadakan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal ngestokke „membenarkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngenengke dan 

ngestokke  terdiri atas kata dasar eneng „ada‟ dan estu „benar‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. (1) Kata ngenengke bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {ng-/-ke}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata imbuhan tersebut bertemu dengan bentuk dasar 

berfonem awal /e/, sehingga katanya menjadi ngenengke. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata 

ngestokke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {ng-/-ke}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /e/, bentuk dasar estu fonem 

akhir vokal /u/ berubah menjadi /o/ dan mengalami penambahan fonem /k/ 

sehingga katanya menjadi ngestokke. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/, perubahan fonem /u/ menjadi 

/o/ dan penambahan fonem /k/.  
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v) Afiks gabung {ng-/-ke} diikuti dengan kata dasar berfonem awal /u/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nguntapke. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan afiks gabung {ng-/-ke} yang diikuti dengan kata dasar berfonem 

awal /u/. 

Utik nguntapke lungane Nanta ing ngarep lawang. (Djaka Lodang 

no.13/tahun 2006/436) 

 

„Utik mengantarkan perginya Nanta sampai pintu depan.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nguntapke „mengantarkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nguntapke terdiri atas 

kata dasar untap „antar‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. Kata 

nguntapke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {ng-/-ke}, /N/ berubah 

menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /u/, sehingga katanya 

menjadi nguntapke. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

ff) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ny-/-ke}. 

Afiks gabung {N-/-ke} akan berubah menjadi {ny-/-ke} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ke} tersebut bertemu dengan 
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kata dasar yang awalannya berfonem /s, c, j, ny/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata nyritakke.  Berikut ini adalah data 

yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung {ny-/-ke} yang 

diikuti dengan kata dasar berfonem awal /c/. 

Mula dheweke dadi ora ragu-ragu maneh nyritakke lelakone kang 

banget ora nyenengake iku. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/394.1) 

 

„Maka dia menjadi tidak ragu-ragu lagi menceritakan pengalamnnya 

yang sangat tidak menyenangkan itu.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nyritakke „menceritakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nyritakke  terdiri atas 

kata dasar crita „cerita‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. Kata 

nyritakke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {ny-/-ke}, /N/ berubah 

menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /c/, bentuk dasar crita fonem 

akhir /c/ hilang dan akan mengalami penambahan fonem /k/ sehingga 

katanya menjadi nyritakke. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ny/, penghilangan fonem /c/ dan 

penambahan fonem /k/.  
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gg) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {n-/-ke}. 

Afiks gabung {N-/-ke} akan berubah menjadi {n-/-ke} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ke} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /t, d, dh, th, n/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata nemtokke. Selain kata tersebut juga 

ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata nibakke. Berikut ini 

adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung         

{n-/-ke} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /t/. 

(1) Nanging kang kudu mbokbundheli, awakmu mung wenang ikhtiar, 

dene asile kabeh mung Allah kang wajib nemtokke. (Djaka 

Lodang no.13/tahun 2006/406). 

 

„Namun yang harus kamu ikat kuat, dirimu hanya harus berikhtiar, 

sedangkan hasilnya semua hanya Allah yang wajib menentukan.‟ 

 

(2) Yen wis bisa mengkono iku, anane mung maklum, lan awake 

dhewe ora gampang nibakke sengit marang liya. (Djaka Lodang 

no.13/tahun 2006/424) 

 

„Kalau bisa seperti itu, yang ada hanya maklum, dan kita tidak 

mudah menjatuhkan kebencian kepada orang lain.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal nemtokke „menentukan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal nibakke „menjatuhkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nemtokke dan nibakke 

terdiri atas kata dasar temtu „pasti‟ dan tiba „jatuh‟ dengan imbuhan afiks 
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gabung {N-/-ke}. (1) Kata nemtokke bentuk afiksnya adalah afiks gabung 

{n-/-ke}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata 

imbuhan tersebut bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /t/, bentuk 

dasar temtu fonem awal /t/ hilang, fonem akhir /u/ berubah menjadi /o/ dan 

mengalami penambahan fonem /k/ sehingga katanya menjadi nemtokke. 

Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/, 

penghilangan fonem /t/, perubahan fonem /u/ menjadi /o/ dan penambahan 

fonem /k/. (2) Kata nibakke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {n-/-ke}, 

/N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan 

tersebut bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /t/, bentuk dasar tiba 

fonem awal /t/ hilang dan mengalami penambahan fonem /k/ sehingga 

katanya menjadi nibakke. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /n/, penghilangan fonem /t/ dam penambahan fonem 

/k/.  

 

 

hh) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {m-/-ke}. 

Afiks gabung {N-/-ke} akan berubah menjadi {m-/-ke} apabila 

dalam proses morfologi afiks gabung {N-/-ke} tersebut bertemu dengan 

kata dasar yang awalannya berfonem /p, w, b, m/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata methukke. Selain kata tersebut juga 

ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu kata manaske. Berikut ini 
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adalah data yang ditemukan dalam penelitian dengan afiks gabung        

{m-/-ke} yang diikuti dengan kata dasar berfonem awal /p/. 

(1) Sikile diseret metu, ninggalake takdir kang ngrerujit atine, 

methukke takdir kang ngandhang ana ing dalan uripe samengko. 

(Djaka Lodang no.13/tahun 2006/435.2). 

 

„Kakinya diseret keluar, meninggalkan takdir yang menjerat 

hatinya, mempertemukan takdir yang terkurung di jalan hidupnya 

nanti.‟ 

 

(2) “Ning omongane Lik Tarmin ki marahi manaske kuping, mangka 

durung mesthi Kacer Kembangmu bisa menang lomba maneh.” 

(Djaka Lodang no.15/tahun 2006/467.1)    

 

„Tapi omongan Lik Tarmin ini membuat panas kupingku, padahal 

belum pasti Kacer Kembangmu bisa menang lomba lagi.‟ 

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal methukke „mempertemukan‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat 

kata bercetak tebal manaske „membuat panas‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya methukke dan manaske 

terdiri atas kata dasar pethuk „bertemu‟ dan panas „panas‟ dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. (1) Kata methukke bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {m-/-ke}, /N/ berubah menjadi /m/ karena dalam 

proses pembentukan kata imbuhan tersebut bertemu dengan bentuk dasar 

berfonem awal /p/, bentuk dasar pethuk fonem awal /p/ hilang sehingga 

katanya menjadi methukke. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /m/ dan penghilangan fonem /p/. (2) Kata 

manaske bentuk afiksnya adalah afiks gabung {m-/-ke}, /N/ berubah 
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menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata imbuhan tersebut 

bertemu dengan bentuk dasar berfonem awal /p/ dan bentuk dasar panas 

fonem awal /p/ hilang. sehingga katanya menjadi manaske. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/ dan 

penghilangan fonem /p/. 

 

ii) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {ng(e)-/-ke}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngetrapke. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {ng(e)-/-ke}. 

Aku bisa ngomong nanging ora bisa ngetrapke omonganku dhewe. 

(Djaka Lodang no.13/tahun 2006/425).  

 

„Aku bisa ngomong namun tidak bisa menerapkan omonganku 

sendiri.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngetrapke „menerapkan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngetrapke terdiri atas 

kata dasar trap „menata‟ dengan imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. Kata 

ngetrapke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {ng-/-ke}, /N/ berubah 

menjadi /n/, bentuk dasar trap bersuku kata satu maka akan mengalami 

penambahan fonem /e/ di awal kata sehingga katanya menjadi ngetrapke. 
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Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ 

dan penambahan fonem /e/.  

 

jj) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {tak-/-ke}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

takrasakke. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {tak-/-ke}. 

Bubar pengajian, takrasakke uripku saya padhang lan tentrem. 

(Djaka Lodang no.03/tahun 2006/94).  

 

„Sehabis pengajian, kurasakan hidupku semakin terasa terang dan 

tentram.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

takrasakke „kurasakan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya takrasakke terdiri atas 

kata dasar rasa „rasa‟ dengan imbuhan afiks gabung {tak-/-ke}. (1) Kata 

takrasakke bentuk afiksnya adalah afiks gabung {tak-/-ke}, bentuk dasar 

rasa berfonem akhir vokal /a/ hilang maka kata tersebut akan 

mendapatkan penambahan fonem yaitu penambahan fonem /k/ di akhir 

kata sehingga katanya menjadi takrasakke. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa penambahan fonem /k/. 
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kk) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {-in-/-an}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

sineksenan. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {-in-/-an}. 

“Yen mengkono sineksenan langit lan bumi aku ra bakal pisah sur.” 

(Djaka Lodang no.07/tahun 2006/225). 

 

„Kalu begitu dengan disaksikan langit dan bumi aku tidak akan 

pernah berpisah Sur.‟  

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

sineksenan „dengan disaksikan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya sineksenan terdiri atas 

bentuk dasar sineksen dengan imbuhan {-an}. Bentuk dasar sineksen 

terdiri atasa kata dasar seksi dengan imbuhan {-in-/-an}. Kata sineksen 

bentuk afiksnya adalah afiks gabung {-in-/-an}, bentuk dasar seksi 

berfonem akhir /i/ akan berubah menjadi /e/ sehingga katanya menjadi 

sineksenan. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ 

menjadi /e/. 

 

ll) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang terjadi 

akibat adanya afiks gabung dengan imbuhan {sa-/-e}. 
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Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

saklawuhe. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

dengan imbuhan {sa-/-e}.  

Saiki Ratih mung duwe pangangen-angen muga-muga ana sega 

saklawuhe ing omahe kanggo dheweke lan adhi-adhine, amarga 

wetenge wis luwe banget. (Djaka Lodang no.14/tahun 2006/461) 

 

„Sekarang Ratih hanya sendiri berangan-angan, semoga ada nasi 

beserta lauknya di rumah untuk dia dan adik-adiknya, karena 

perutnya sudah sangat lapar sekali.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

saklawuhe „beserta lauknya‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya saklawuhe terdiri atas 

kata dasar lawuh „lauk‟ dengan imbuhan afiks gabung {sa-/-e}. Kata 

saklawuhe bentuk afiksnya adalah afiks gabung {sa-/-e}, bentuk dasar 

lawuh mengalami penambahan fonem /k/ di awal kata karena 

penggunaannya sebagai bentuk informal sehingga katanya menjadi 

saklawuhe. Perubahan yang terjadi adalah berupa penambahan fonem /k/.  

 

b. Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik yang 

terjadi akibat adanya proses perulangan berimbuhan (reduplikasi 

berafiks). 

Proses perulangan berimbuhan (reduplikasi berafiks) yang 

mengakibatkan adanya proses morfofonemik dalam pembentukan kata 
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terdiri atas dwilingga, dwilingga salin swara, dwipurwa dan dwiwasana. 

Masing-masing akan diuraikan dan dibahas lebih lanjut dengan 

ditambahkan data yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun uraian 

tersebut sebagai berikut. 

1) Proses morfofonemik akibat adanya perulangan morfem asal 

(dwilingga) berimbuhan beserta jenis perubahannya. 

Proses morfofonemik akibat adanya perulangan morfem asal 

(dwilingga) berimbuhan terjadi jika kata ulang tersebut dilekati oleh afiks. 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa afiks yakni diantaranya {ng-}; 

{ng-/-i}; {ng-/-ke}; {di-/-ake}; {di-/-i};{ paN-}. Masing-masing pelekatan 

afiks tersebut akan dibahas lebih rinci dengan menambahkan data yang 

ditemuka dalam penelitian. Berikut ini adalah detail uraian tersebut. 

a) Perulangan morfem asal dilekati dengan imbuhan {ng-}. 

Imbuhan {ng-} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

perulangan morfem awal akan menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu dengan 

fonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Adapun uraian masing-masing akan 

dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

i) Perulangan morfem asal berimbuhan {ng-} dilekati kata dasar 

berfonem awal /k/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata ngira-

ira. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian. 
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Senajan dheweke wis bisa ngira-ira, ora wurunga uga cuwa atine. 

(Djaka Lodang no.07/tahun 2006/215).   

 

„Meskipun ia sudah menduga-duga, pada akhirnya kecewa juga 

hatinya.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngira-

ira „menduga-duga‟ 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngira-ira terdiri atas 

bentuk dasar ngira yang mengalami perulangan. Bentuk dasar ngira terdiri 

atas kata dasar kira „kira‟ dengan imbuhan prefiks {N-}. Kata ngira-ira 

bentuk perulangannya adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan kata dasar berfonem awal /k/, 

kata dasar kira mengalami penghilangan fonem awal /k/ sehingga katanya 

menjadi ngira. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/. 

 

ii) Perulangan morfem asal berimbuhan {ng-} dilekati kata dasar 

berfonem awal /a/.  

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata ngati-

ati. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu 

kata ngarah-arah dan ngathik-athik. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian. 
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(1) Ning yakuwi, nek kondur sing ngati-ati. (Djaka Lodang 

no.01/tahun 2006/51). 

 

„Tapi ya itu, kalau pulang hati-hati.‟ 

 

(2) Mula kanthi ngarah-arah Sandini njaluk pangapura. (Djaka 

Lodang no.09/tahun 2006/296). 

 

„Maka dengan hati-hati Sandini meminta maaf.‟ 

        

(3) Meruhi kahanan kaya mengkono kuwi mau wong-wong desa 

padha ngathik-athik menawa Pardi kena tulahe Mbah Sinu. 

(Djaka Lodang no.15/tahun 2006/475). 

 

„Melihat keadaan yang seperti itu, maka orang-orang desa 

menduga-duga bahwa Pardi terkena tulah Mbah Sinu.‟  

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngati-ati „hati-hati‟, kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngarah-arah „hati-hati‟ dan kutipan (3) di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngathik-athik „menduga-duga‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngati-ati, ngarah-arah 

dan ngathik-athik terdiri atas gabungan kata dasar ati „hati‟, arah 

„maksud‟ dan athik „rekaan‟ yang mengalami perulangan dengan imbuhan 

prefiks {N-}. (1) Kata ngati-ati bentuk dasarnya adalah kata ngati, bentuk 

perulangannya adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan katanya bertemeu dengan kata dasar berfonem vokal /a/, 

kata dasar ati tidak mengalami perubahan sehingga memkata ngati dan 

bentuk ulangnya menjadi ngati-ati. Perubahan yang terjadi adalah berupa 
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perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngarah-arah bentuk dasarnya 

adalah kata ngarah, bentuk perulangannya adalah dwilingga berafiks, 

sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan katanya bertemeu dengan kata dasar 

berfonem vokal /a/, kata dasar arah tidak mengalami perubahan sehingga 

memkata ngarah dan bentuk ulangnya menjadi ngarah-arah. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (3) Kata 

ngathik-athik bentuk dasarnya adalah kata ngathik, perulangannya adalah 

dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan katanya bertemeu 

dengan kata dasar berfonem vokal /a/, kata dasar athik tidak mengalami 

perubahan sehingga memkata ngathik dan bentuk ulangnya menjadi 

ngathik-athik. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/. 

 

iii) Perulangan morfem asal berimbuhan {ng-} dilekati kata dasar 

berfonem awal /i/. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngintir-intir. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian. 

 

Kamangka weteng iki wis kadung ngelih ngintir-intir. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/280). 

 

„Padahal perut ini sudah terlanjur lapar sekali.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngintir-

intir „lapar sekali‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngintir-intir terdiri atas 

kata dasar intir „menyangatkan (biasanya untuk orang lapar)‟ yang 

mengalami perulangan dengan imbuhan prefiks {N-}. Kata ngintir-intir 

bentuk dasarnya adalah kata ngintir, bentuk perulangannya adalah 

dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

berubah menjadi /ng/, karena dalam proses pembentukan katanya 

bertemeu dengan kata dasar berfonem vokal /i/, kata dasar intir tidak 

mengalami perubahan sehingga memkata ngintir dan bentuk ulangnya 

menjadi ngintir-intir. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /ng/. 

  

iv) Perulangan morfem asal berimbuhan {ng-} dilekati kata dasar 

berfonem awal /e/.  

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

ngendi-endi. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian. 

Nek perlu neng ngendi-endi diterke Prawoto kangmase nganggo 

mobil. (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/139). 

 

„Kalau perlu kemana-mana diantarkan Prawoto kakak laki-lakinya 

dengan menggunakan mobil.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngendi-

endi „kemana-mana‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngendi-endi terdiri atas 

kata dasar endi „mana‟ yang mengalami perulangan dengan imbuhan 

prefiks {N-}. Kata ngendi-endi bentuk dasarnya adalah kata ngendi bentuk 

perulangannya adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan katanya bertemeu dengan kata dasar berfonem vokal /e/, 

kata dasar endi tidak mengalami perubahan sehingga memkata ngendi dan 

bentuk ulangnya menjadi ngendi-endi. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

v) Perulangan morfem asal berimbuhan {ng-} dilekati kata dasar 

berfonem awal /o/.  

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata ngoso-

oso. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya yaitu 

kata ngondhok-ondhok. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian. 

(1)  Ya kaya Ratno kuwi, nek diprentah gawean anane mung ngoso-

oso! (Djaka Lodang no.09/tahun 2006/308). 

 

„Ya seperti Ratno itu, kalau diperintah mengerjakan sesuatu yang 

ada hanya marah-marah.‟ 
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(2) Utik melu ngondhok-ondhok ngrungokke critane Nanta. (Djaka 

Lodang no.12/tahun 2006/396). 

 

„Utik ikut marah mendengarkan crita Nanta.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngoso-oso „marah‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal ngondhok-ondhok „marah‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngoso-oso dan 

ngondhok-ondhok terdiri atas kata dasar oso „bicara yang salalu 

membentak‟ dan ondhok „jengkel sekali‟ yang mengalami perulangan 

dengan imbuhan prefiks {N-}. (1) Kata ngoso-oso bentuk dasar ngoso 

bentuk perulangannya adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan katanya bertemeu dengan kata dasar berfonem vokal 

/o/, kata dasar oso tidak mengalami perubahan sehingga memkata ngoso 

dan bentuk ulangnya menjadi ngoso-oso. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. (2) Kata ngondhok-ondhok 

bentuk dasar ngondhok bentuk perulangannya adalah dwilingga berafiks, 

sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ 

karena dalam proses pembentukan katanya bertemeu dengan kata dasar 

berfonem vokal /o/, kata dasar ondhok tidak mengalami perubahan 

sehingga memkata ngondhok dan bentuk ulangnya menjadi ngondhok-



 

264 
 

ondhok. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/.  

 

b) Perulangan morfem asal dilekati dengan imbuhan {ng-/-i}. 

Imbuhan {ng-/-i} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

perulangan morfem awal akan menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu dengan 

fonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini 

yaitu berupa kata nganeh-anehi. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian berupa perulangan morfem asal berimbuhan {ng-/-i} 

dilekati kata dasar berfonem awal /a/. 

Takanggep iki pitakonan sing nganeh-anehi. (Djaka Lodang 

no.08/tahun 2006/264).       

 

„Saya anggap ini adalah pertanyaan yang aneh-aneh.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal nganeh-

anehi „aneh-aneh‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nganeh-anehi  terdiri 

atas kata dasar aneh „aneh‟ yang mengalami perulangan dengan imbuhan 

afiks gabung {N-/-i}. Kata nganeh-anehi bentuk perulangannya adalah 

dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan bentuk ulang berfonem awal /a/, bentuk ulang aneh-aneh tidak 
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mengalami perubahan sehingga katanya menjadi nganeh-anehi. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

c) Perulangan morfem asal dilekati dengan imbuhan {ng-/-ke}. 

Imbuhan {ng-/-ke} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

perulangan morfem awal akan menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu dengan 

fonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Perulangan morfem asal berimbuhan     

{ng-/-ke} dilekati kata dasar berfonem awal /g/. Kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata nggering-nggeringke. Berikut ini 

adalah data yang ditemukan dalam penelitian berupa perulangan morfem 

asal berimbuhan {ng-/-ke} dilekati kata dasar berfonem awal /g/. 

“Lik, aku ki mung ajak-ajak, yen kowe ora gelem ya  wis, aja terus 

nggering-nggeringke manukku.” (Djaka Lodang no.15/tahun 

2006/466) 

 

„Lik, saya ini hanya mengajak, kalau kamu tidak mau ya sudah, jangan 

terus menjelek-jelekkan burung saya.‟    

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nggering-nggeringke „menjelek-jelekkan‟. Kata nggering-nggeringke 

merupakan kata jadian dari kata dasar gering „sakit‟. 

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nggering-nggeringke 

terdiri atas kata dasar gering „sakit‟  yang mengalami perulangan dengan 

imbuhan afiks gabung {N-/-ke}. Kata nggering-nggeringke bentuk 
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perulangannya adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya 

adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses 

pembentukan kata bertemu dengan bentuk ulang berfonem awal /g/, 

bentuk ulang gering-gering tidak mengalami perubahan sehingga katanya 

menjadi nggering-nggeringke. Perubahan yang terjadi adalah berupa 

perubahan fonem /N/ menjadi /ng/. 

 

d) Perulangan morfem asal dilekati dengan imbuhan {di-/-ake}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

dibedak-bedakake. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian. 

Parandene batine meksa kelara-lara, rumangsa dibedak-bedakake. 

(Djaka Lodang no.09/tahun 2006/320.2).  

 

„Akhirnya batinnya tersakiti, merasa dibeda-bedakan.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

dibedak-bedakake „dibeda-bedakan‟.   

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya dibedak-bedakake 

terdiri atas  kata dasar beda „beda‟ yang mengalami perulangan dengan 

imbuhan afiks gabung {di-/-ake}. Kata dibedak-bedakake bentuk 

perulangannya adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya 

adalah afiks gabung {di-/-ake}, bentuk ulang beda-beda bentuk dasarnya 

berfonem akhir beda maka akan mengalami penambahan fonem /k/ 
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sehingga katanya menjadi dibedak-bedakake. Perubahan yang terjadi 

adalah berupa penambahan fonem /k/. 

 

e) Perulangan morfem asal dilekati dengan imbuhan {paN-}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

pangangen-angen. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian. 

Saiki Ratih mung duwe pangangen-angen muga-muga ana sega 

saklawuhe ing omahe kanggo dheweke lan adhi-adhine, amarga 

wetenge wis luwe banget. (Djaka Lodang no.14/tahun 2006/461.1)  

 

„Sekarang Ratih hanya mempunyai harapan moga-moga ada nasi dan 

lauknya di rumahnya untuk dia dan adik-adiknya, karena perutnya 

sudah sangat lapar.‟  

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

pangangen-angen „harapan‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya pangangen-angen 

terdiri atas kata dasar angen „angan‟ yang mengalami perulangan dengan 

imbuhan prefiks {paN-}. Kata pangangen-angen bentuk perulangannya 

adalah dwilingga berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks 

{paN-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan bentuk ulang berfonem awal /a/, bentuk ulang angen-

angen tidak mengalami perubahan sehingga katanya menjadi pangangen-

angen. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ 

menjadi /ng/.  
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2) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik akibat 

adanya perulangan morfem asal dengan perubahan fonem 

(dwilingga salin swara) berimbuhan beserta jenis perubahannya. 

Proses morfofonemik akibat adanya perulangan morfem asal 

dengan perubahan fonem (dwilingga salin swara) berimbuhan terjadi jika 

kata ulang tersebut dilekati oleh afiks. Dalam penelitian ini ditemukan 

beberapa afiks yakni diantaranya {n-} dan {ng-}. Masing-masing 

pelekatan afiks tersebut akan dibahas lebih rinci dengan menambahkan 

data yang ditemuka dalam penelitian. Berikut ini adalah detail uraian 

tersebut. 

a) Perulangan morfem asal berubah fonem dilekati dengan imbuhan {n-}. 

Imbuhan {n-} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

perulangan morfem awal berubah fonem akan menyebabkan terjadinya 

proses morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu 

dengan fonem /t, d, th, dh, n/. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini 

yaitu berupa kata nubras-nubrus. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian berupa perulangan morfem asal berimbuhan {n-} dilekati 

kata dasar berfonem awal /t/. 

Esuke ibu tangi karipan lan nubras-nubrus kelingan kangsenane 

karo Budhe Endra.  (Djaka Lodang no.02/tahun 2006/66.2). 

 

„Paginya ibunya bangun kesiangan dan terburu-buru ingat janjinya 

dengan Budhe Endra.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal nubras-

nubrus „terburu-buru‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nubras-nubrus terdiri 

atas kata dasar tubras „tubruk‟ yang mengalami perulangan dengan 

imbuhan prefiks {N-}. Kata nubras-nubrus bentuk perulangannya adalah 

dwilingga salin swara berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks 

{N-}, /N/ berubah menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata 

bertemu dengan bentuk ulang berfonem awal /t/ dan bentuk ulang tubras-

tubrus bentuk dasarnya fonem awal /t/ akan hilang sehingga katanya 

menjadi nubras-nubrus. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan 

fonem /N/ menjadi /n/ dan penghilangan fonem /t/. 

 

b) Perulangan morfem asal berubah fonem dilekati dengan imbuhan   

{ng-}. 

Imbuhan {ng-} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

perulangan morfem awal akan menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu dengan 

fonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini 

yaitu berupa kata ngiyas-ngiyes. Berikut ini adalah data yang ditemukan 

dalam penelitian berupa perulangan morfem asal berimbuhan {ng-} 

dilekati kata dasar berfonem awal /k/. 
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Wrseti bisane mung nangis, dene Pramono isih ngiyas-ngiyes durung 

sadhar sawutuhe.  (Djaka Lodang no.04/tahun 2006/130.2). 

 

„Wresti bisanya hanya menangis, sedangkan Pramono masih bingung 

belum sadar seutuhnya.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal ngiyas-

ngiyes „bingung‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngiyas-ngiyes terdiri 

atas kata dasar kiyas „memilah nalar/pemikiran‟ yang mengalami 

perulangan dengan imbuhan prefiks {N-}. Kata ngiyas-ngiyes bentuk 

perulangannya adalah dwilingga salin swara berafiks, sedangkan bentuk 

afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ berubah menjadi /ng/ karena dalam 

proses pembentukan kata bertemu dengan bentuk ulang berfonem awal /k/, 

bentuk ulang kiyas-kiyes bentuk dasar fonem awal /k/ akan hilang 

sehingga katanya menjadi ngiyas-ngiyes. Perubahan yang terjadi adalah 

berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/ dan penghilangan fonem /k/.  

 

3) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik akibat 

adanya perulangan silabe pertama/awal (dwipurwa) berimbuhan 

beserta jenis perubahannya. 

Proses morfofonemik akibat adanya perulangan silabe 

pertama/awal (dwipurwa) berimbuhan terjadi jika kata ulang tersebut 

dilekati oleh afiks. Dalam penelitian ini hanya ditemukan perulangan kata 
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dengan satu imbuhan yaitu imbuhan {-an}. Pelekatan afiks tersebut akan 

dibahas lebih rinci dengan menambahkan data yang ditemukan dalam 

penelitian.  

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

reregan. Selain kata tersebut juga ditemukan kata yang lain diantaranya 

yaitu kata pepesthen. Berikut ini adalah detail uraian tersebut. 

(1) Nek ngelingi sedulur-sedulur sing netep ing kutha, wis riyel, 

panas, reregan larang, aku tambah mantep urip ing desa. (Djaka 

Lodang no.03/tahun 2006/96.3). 

 

„Kalau mengingat saudara-saudara yang menetap di kota, sudah 

berjejalan, panas, harga-harga yang mahal, aku tambah mantap 

hidup di desa.‟ 

 

(2) Ora ana kang perlu digetuni, pancen garising pepesthen mung 

tekan semene anggonku bisa urip bareng sliramu, Jeng Lindri.  

(Djaka Lodang no.06/tahun 2006/206.1).     

 

„Tidak ada yang perlu disesali, memang sudah garis takdir hanya 

sampai ini aku bisa hidup bersama denganmu, Jeng Lindri.‟  

 

 

Kedua kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di 

dalam penelitian ini. Kutipan (1) kalimat di atas terdapat kata bercetak 

tebal reregan „harga-harga‟ dan kutipan (2) kalimat di atas terdapat kata 

bercetak tebal pepesthen „takdir‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya reregan dan pepesthen 

terdiri atas gabungan kata dasar rega „harga‟ dan pesthi „harus terlaksana‟ 

yang mengalami perulangan dengan imbuhan sufiks {-an}. (1) Kata 

reregan bentuk dasarnya regan bentuk perulangannya adalah dwipurwa 

berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah sufiks {-an}, bentuk dasar 
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regan fonem akhir kata dasarnya rega, vokal /a/ akan hilang sehingga 

katanya menjadi regan dan bentuk ulangnya menjadi reregan. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa penghilangan fonem /a/. (2) Kata pepesthen 

bentuk dasarnya pesthen bentuk perulangannya adalah dwipurwa berafiks, 

sedangkan bentuk afiksnya adalah sufiks {-an}, bentuk dasar pesthen 

fonem akhir kata dasarnya pesthi, vokal /i/ akan berubah menjadi /e/ 

sehingga katanya menjadi pesthen dan bentuk ulangnya menjadi 

pepesthen. Perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /i/ 

menjadi /e/  

 

4) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik akibat 

adanya perulangan silabe pertama/awal dengan penggantian 

bunyi (dwipurwa salin swara) berimbuhan beserta jenis 

perubahannya. 

Proses morfofonemik akibat adanya perulangan silabe 

pertama/awal dengan penggantian bunyi (dwipurwa salin swara) 

berimbuhan terjadi jika kata ulang tersebut dilekati oleh afiks. Dalam 

penelitian ini ditemukan beberapa afiks yakni diantaranya {ng-}; {n-};    

{-an}; {-ne}. Masing-masing pelekatan afiks tersebut akan dibahas lebih 

rinci dengan menambahkan data yang ditemukan dalam penelitian. 

Berikut ini adalah detail uraian tersebut. 
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a) Perulangan silabe pertama/awal berubah bunyi dilekati dengan 

imbuhan {ng-}. 

Imbuhan {ng-} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

perulangan silabe pertama/awal akan menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu dengan 

fonem /k, g, r, l, w/ dan vokal. Kata yang ditemukan dalam penelitian ini 

yaitu berupa kata ngrerujit. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam 

penelitian berupa perulangan silabe pertama/awal berimbuhan {ng-} 

dilekati kata dasar berfonem awal /r/. 

Sikile diseret metu, ninggalake takdir kang ngrerujit atine, methukke 

takdir kang ngandhang ana ing dalan uripe samengko. (Djaka Lodang 

no.13/tahun 2006/435.1) 

 

„Kakinya diseret keluar, meninggalkan takdir yang membebani 

hatinya, mempertemukan takdir yang bersemayam di dalam hidupnya 

di jalan hidupnya nantinya.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ngrerujit „membebani‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ngrerujit terdiri atas 

kata dasar rujit „sedih/susah‟ yang mengalami perulangan dengan imbuhan 

prefiks {N-}. Kata ngrerujit bentuk perulangannya adalah dwipurwa salin 

swara berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

berubah menjadi /ng/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan bentuk ulang berfonem awal /r/, bentuk ulang rerujit tidak 
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mengalami perubahan sehingga katanya menjadi ngrerujit. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ng/.  

 

b) Perulangan silabe pertama/awal berubah bunyi dilekati dengan 

imbuhan {n-}. 

Imbuhan {n-} dalam proses morfologi yaitu pada proses 

Perulangan silabe pertama/awal berubah bunyi akan menyebabkan 

terjadinya proses morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut 

bertemu dengan fonem /t, d, th, dh, n/. Kata yang ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu berupa kata ndedonga. Berikut ini adalah data yang 

ditemukan dalam penelitian berupa perulangan silabe pertama/awal 

berubah bunyi berimbuhan {n-} dilekati kata dasar berfonem awal /d/. 

Dhimas, aku ndedonga, muga-muga yen kabeh bisa mbokrengkuh, 

awakmu tetepa dadi Nanta kaya wektu iki, Nanta kang tansah prasaja. 

(Djaka Lodang no.13/tahun 2006/430) 

 

„Dimas, aku berdoa, semoga ketika semua bisa kamu raih, kamu 

tetaplah menjadi Nanta yang sama seperti saat ini, Nanta yang selalu 

bersahaja.‟ 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

ndedonga „berdoa‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya ndedonga terdiri atas 

kata dasar donga „doa‟ yang mengalami perulangan dengan imbuhan 

prefiks {N-}. Kata ndedonga bentuk perulangannya adalah dwipurwa 
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salin swara berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

berubah menjadi /n/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan bentuk ulang berfonem awal /d/, bentuk ulang dedonga tidak 

mengalami perubahan sehingga katanya menjadi ndedonga. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /n/.  

 

c) Perulangan silabe pertama/awal berubah bunyi dengan akhiran {–e}. 

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

lelakone. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian. 

Mula dheweke dadi ora ragu-ragu maneh nyritakke lelakone kang 

banget ora nyenengake iku. (Djaka Lodang no.12/tahun 2006/394.2) 

 

„Maka ia tidak ragu-ragu lagi menceritakan jalan hidupnya yang 

tidak sangat menyenangkan.‟ 

 

 

Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal lelakone 

„jalan hidupnya‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya lelakone terdiri atas 

bentuk dasar lakone. Kata lakone terdiri atas kata dasar laku „tingkah‟ 

dengan imbuhan sufiks {-e}. Kata lelakone bentuk perulangannya adalah 

dwipurwa salin swara berafiks. Kata lakone terdiri kata dasar laku 

sedangkan bentuk afiksnya adalah sufiks {-e}, bentuk dasar lakone kata 

dasar laku fonem akhir /u/ akan berubah menjadi /o/ sehingga katanya 
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menjadi lakone dan bentuk ulangnya menjadi lelakone. Perubahan yang 

terjadi adalah berupa perubahan fonem /u/ menjadi /o/.  

 

5) Proses morfofonemik dan jenis perubahan morfofonemik akibat 

adanya perulangan pada akhir kata  (dwiwasana) berimbuhan 

beserta jenis perubahannya. 

Proses morfofonemik akibat adanya perulangan pada akhir kata  

(dwiwasana) berimbuhan terjadi jika kata ulang tersebut dilekati oleh 

afiks. Dalam penelitian ini ditemukan pelekatan dengan imbuhan {ny-}. 

Imbuhan {ny-} dalam proses morfologi yaitu pada proses Perulangan 

silabe pertama/awal berubah bunyi akan menyebabkan terjadinya proses 

morfofonemik apabila kata ulang atau kata dasar tersebut bertemu dengan 

fonem /s, c, j, ny/.  

Kata yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu berupa kata 

nyengenges. Berikut ini adalah data yang ditemukan dalam penelitian 

berupa perulangan pada akhir kata (dwiwasana) berimbuhan {ny-} dilekati 

kata dasar berfonem awal /c/. 

 “Foto kuwi sing menehake aku, mbak, apurane, ya mbak! Nganti 

mbak Dini purik. Mas Didik senajan seniman kang bagus, digandrungi 

para mahasiswi, ning kasetyane ora ana tandhinge kok, mbak,” Ujare 

Ida karo nyenyenges.  (Djaka Lodang no.01/tahun 2006/51.3). 

 

„Foto itu aku yang memberikan, mbak, maaf, ya mbak! Sampai mbak 

Dini pergi meninggalkan Mas Didik.  Mas Didik meskipun seniman 

yang tampan digandrungi para mahasisti tetapi kesetiaannya tidak ada 

tandingannya kok mbak, kata ida sambil tertawa.‟ 
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Kutipan kalimat di atas merupakan data yang ditemukan di dalam 

penelitian ini. Kutipan kalimat di atas terdapat kata bercetak tebal 

nyengenges „tertawa‟.  

Apabila dilihat dari struktur morfologisnya nyengenges terdiri atas 

kata dasar cenges „dieprmalukan‟ yang mengalami perulangan dengan 

imbuhan prefiks {ny-}. Kata nyengenges bentuk perulangannya adalah 

dwiwasana berafiks, sedangkan bentuk afiksnya adalah prefiks {N-}, /N/ 

berubah menjadi /ny/ karena dalam proses pembentukan kata bertemu 

dengan bentuk ulang berfonem awal /c/, bentuk ulang cengenges fonem 

awal /c/ akan hilang sehingga katanya menjadi nyengenges. Perubahan 

yang terjadi adalah berupa perubahan fonem /N/ menjadi /ny/ dan 

penghilangan fonem /c/.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kajian morfofonemik rubrik cerita 

cerkak dalam majalah Djaka Lodang terbitan taun 2006 maka diperoleh 

simpulan. 

1. Proses morfofonemik yang terjadi pada bentuk kata dalam rubrik cerkak 

pada majalah Djaka Lodang terbitan tahun 2006 ditemukan 2 macam 

proses morfofonemik yang terjadi, meliputi (1) proses morfofonemik yang 

terjadi akibat adanya afiksasi. Imbuhan-imbuhan yang menyebabkan 

terjadinya proses morfofonemik sebagai akibat dari adanya proses afiksasi 

tersebut yaitu (a) imbuhan prefiks {N-}(ater-ater hanuswara) {ny-} 

dengan kata dasar berawalan fonem /ny, s, c, j/, {ng-} dengan kata dasar 

berawalan fonem /k, g, r, l, a, i, u, o, e/, {n-} dengan kata dasar berfonem 

awal /t, d, dh, n/, {m-} dengan kata dasar berfonem awal /p, w, b, m/); 

{ng(e)-}; {ka-}; {ke-}; {paN-} dengan alomorf {pany-} dan {pan-}; 

{peN-} dengan alomorf {peny-} dan {peng-};  (b) sufiks {–an}; {-ane};   

{-na};  (c) konfiks {ka-/-an};   {ka-/-e}; {ke-/-en}; {ke-/-ane}; {ke-/-an}; 

{pe-/-an}; {pa-/-an}; {paN-/-an}; {paN-/-ane}; {paN-/-ke}; {paN-/-e};  

(d) afiks gabung {m-/-i} dengan kata dasar berfonem awal /p, w, b, m/ dan 

alomorf {m-/-ni} dengan kata dasar befonem awal /p, b/ ; {n-/-i} dengan 

kata dasar befonem awal /t/ dan alomorf {n-/-ni} dengan kata dasar 
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berfonem awal /t/; {ny-/-i} dengan kata dasar berfonem awal /s, c, j/ dan 

alomorf {ny-/-ni} dengan kata dasar berfonem awal /s/; {ng-/-i} dengan 

kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, i, u, e, o/ dan alomorf {ng-/-ni} 

dengan kata dasar berfonem awal /k, g, r, l, a, i, e/; {ng(e)-/-i}; {m-/-ake} 

dengan kata dasar berfonem awal /p, w, b/; {n-/-ake} dengan kata dasar 

berfonem awal /t, d/; {ny-/-ake} dengan kata dasar berfonem awal /s, c, j/; 

{ng-/-ake} dengan kata dasar berfonem awal /k, g, l, w, r, a, i, u, e/; 

{ng(e)-/-ake}; {m-/-aken} dengan kata dasar berfonem awal /p/;          

{ng-/-aken} dengan kata dasar berfonem awal /k, l, a,/; {n-/-aken} dengan 

kata dasar berfonem awal /t/; {m-/-an} dengan kata dasar berfonem awal 

/p/; {n-/-an} dengan kata dasar berfonem awal /n/; {ng-/-an} dengan kata 

dasar berfonem awal /a/; {ng(i)-/-an}; {m-/-e} dengan kata dasar 

berfonem awal /b/; {n-/-e} dengan kata dasar berfonem awal /d/; {ng-/-e} 

dengan kata dasar berfonem awal /a/ dan alomorf {ng-/-ne} dengan kata 

dasar berfonem awal /a, i/; {ny-/-e} dengan alomorf {ny-/-ne}; {m-/-a} 

dengan kata dasar berfonem awal /m/; {ng-/-na} dengan kata dasar 

berfonem awal /a/; {di-/-na}; {dak-/-i}; {tak-/-i}; {di-/-e}; {di-/-ake}; 

{dak-/-ake}; {tak-/-ake}; {ng-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal /k, r, 

l, u/; {ny-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal /c/;  {n-/-ke} dengan 

kata dasar berfonem awal /t/; {m-/-ke} dengan kata dasar berfonem awal 

/p/; {ng(e)-/-ke}; {tak-/-ke}; {-in-/-an} dan {sa-/-e}. (2) proses 

morfofonemik yang terjadi akibat adanya proses perulangan berimbuhan 

(reduplikasi berafiks). Pada proses perulangan ditemukan (a) dwilingga 
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berafiks {ng-} dengan kata dasar berfonem awal /k, a, i, e, o/; {ng-/-i} 

dengan kata dasar berfonem awal /a/; {ng-/-ke} dengan kata dasar 

berfonem awal /g/; {di-/-ake}; {paN-} dengan alomorf {pang-};              

(b) dwilingga salin swara berafiks {n-} dengan kata dasar berfonem awal 

/n/; {ng-} dengan kata dasar berfonem awal /k/; (c) dwipurwa berafiks      

{-an}; (d) dwipurwa salin swara berafiks {ng-} dengan kata dasar 

berfonem awal /r/, {n-} dengan kata dasar berfonem awal /d/, {- ne};       

(e) dwiwasana berafiks   {ny-} dengan kata dasar berfonem awal /c/. 

2. Jenis perubahan morfofonemik pada bentuk kata bahasa Jawa dalam 

rubrik cerkak pada majalah Djaka Lodang tahun 2006 di atas ditemukan 3 

jenis perubahan morfofonemik yang terjadi, meliputi (1) perubahan 

morfofonemik yang berupa perubahan fonem. Perubahan fonem tersebut 

terjadi karena adanya proses mofologi. Adapun fonem-fonem yang 

berubah dalam penelitan ini yaitu (a) /N/ berubah menjadi /ny/; (b) /N/ 

berubah menjadi /ng/; (c) /N/ berubah menjadi /n/;  (d) /N/ berubah 

menjadi /m/; (e) fonem /i/ berubah menjadi /e/; (f) fonem /u/ berubah 

menjadi /o/. Pada hasil (2) perubahan morfofonemik yang berupa 

penghilangan fonem. Fonem-fonem  yang hilang dalam proses 

morfofonemik tersebut yaitu (a) hilangnya fonem /c/; (b) hilangnya fonem 

/s/; (c) hilangnya fonem /t/; (d) hilangnya fonem /k/; (e) hilangnya fonem 

/w/; (f) hilangnya fonem /p/; (g) hilangnya fonem /a/; (h) hilangnya fonem 

/e/. Pada hasil (3) perubahan morfofonemik yang berupa penambahan 

fonem. Adapun fonem-fonem baru yang muncul dalam perubahan 
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morfofonemik dan ditemukan dalam penelitian ini yaitu (a) penambahan 

fonem /k/; (b) penambahan fonem /e/. Pada hasil penelitian ini ditemukan 

beberapa bentuk kata yang pada proses pembentukannya terjadi beberapa 

jenis perubahan. (a) bentuk kata yang mengalami dua jenis perubahan 

yaitu antara lain kata nyawang, nyekel dan ngunci. (b) bentuk kata yang 

mengalami tiga jenis perubahan yaitu antara lain kata nyritakake, 

mriksakaken dan ngulinakaken. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh 

implikasi sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk tenaga pendidik, 

yaitu tentang proses pembentukan kata yang di dalamnya terdapat 

beberapa perubahan-perubahan. 

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya untuk meneliti kajian yang masih berkaitan dengan proses 

mofofonemik dan jenis perubahannya, misalnya meneliti tentang 

perubahan makna yang terjadi dalam proses morfofonemik. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, ada 

beberapa saran yang dapat menjadi perhatian. 
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1. Penelitian ini mengkaji tentang kata-kata yang mengalami proses 

morfofonemik dan jenis perubahannya dalam rubrik cerkak majalah 

Djaka Lodang. Oleh karena itu terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengkaji rubrik-rubrik yang lain dalam majalah Djaka Lodang atau 

ragam karya sastra yang lain dengan penelitian yang sama. 

2. Penelitian ini hanya mengkaji tentang kata yang mengalami proses 

morfofonemik dan jenis perubahannya. Untuk itu bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang penelitian yang lain 

yang masih berkaitan erat dengan proses morfofonemik, misalnya 

tentang perubahan makna yang terjadi dalam proses morfofonemik  
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Hasil Analisis Data 

Tabel 1. Hasil Analisis Data 

No. Data 

Proses Morfologis Proses Perubahan Morfofonemik  

Keterangan 
Afiksasi  Reduplikasi  

Perubahan 

fonem 

Penambahan 

fonem 

Penghilangan 

fonem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Mesin pit motor dipateni.  (Djaka lodang 

No. 01, tahun 2006 ). 
  -   - - 

dipateni 

- {di-}+pateni= dipateni 

- pati + {-i}= pateni  

- /i/  /e/ 

2.  
Ana swara jangkah sikil nyedhaki lawing. 

(Djaka lodang No. 01, tahun 2006 ). 
  -   -   

nyedhaki 

- nyedhak+{-i}= nyedhaki 

- {N-}+cedhak= nyedhak 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/c/ 

- /c/ θ 

3.  

Terus lungguh. Nanging mripate 

nyumurupi tegesan ana asbak ing 

dhuwur meja tamu. (Djaka Lodang no.01, 

tahun 2006). 

  -   -   

nyumurupi 

- sumurup+{N-/-i}= nyumurupi 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/s/ 

- /s/ θ 

4.  
Dini njejeri anggone lungguh didik. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   - - 

njejeri 

- jejer+{N-/-i}= njejeri 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/j/ 

5.  
Didik nyawang Dini kanthi tajem.  

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nyawang 

- {N-}+sawang= nyawang 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/s/, /s/ θ 
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Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  
Didik nyawang Dini kanthi tajem.  

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nyawang 

- {N-}+sawang= nyawang 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/s/ 

- /s/ θ 

7.  
Ngerti menawa Dini nyimpen wewadi. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nyimpen 

- {N-}+simpen= nyimpen 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/s/ 

- /s/ θ 

8.  
Dini ora bisa terus njawab. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006 ). 
  -   - - 

njawab 

- {N-}+jawab= njawab 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal 

/j/ 

9.  
Dini wis nggraita.(Djaka Lodang no.01, 

tahun 2006 ). 
  -   - - 

nggraita 

- {N-}+graita= nggraita 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal 

/g/ 

10.  
“Kandhane layar. Wis bali? Arep 

mbaleni?”(Djaka Lodang no.01, tahun 

2006). 

  -   -   

mbaleni 

- bali+{N-/-i}= mbaleni 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal 

/b/ 

- /i/  /e/ 

11.  
Nambahi atine didik kebranang.(Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nambahi 

- tambah+{N-/-i}= nambahi 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 
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Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  

“Mas,, sik takpundhutke unjukan sik. 

Mengko aku dakcrita. Nembe kondur kok 

wis duka. Ana larah dilarah, sik ya…?” 

kandha kaya ngono Dini terus menyat.  

 (Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nembe 

- {N-}+tembe= nembe 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 

13.  
Ora let sedhela wis nggawa teh panas, 

malah karo nyamikan pisan. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   - - 

nunggu 

- {N-}+gawa= nggawa 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem 

awal /g/ 

14.  
Herlambang mrene pancen nilapake aku 

ana kantor, ta? (Djaka Lodang no.01, 

tahun 2006). 

  -   -   

nilapake 

- tilap+{N-/-ake}= nilapake 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 

15.  
Herlambang jam sepuluh esuk mau 

pancen mrene, karo garwane, ngenalake 

aku.  (Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

ngenalake 

- {N-}+kenalake= ngenalake 

- kenal+{-ake}=kenalake 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem 

awal /k/ 

- /k/  θ 

16.  

Kandhane le krama wis rong wulan., ora 

kober menehi kabar lan ulem-ulem 

marang awake dhewe. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -   -   

menehi 

- weneh+{N-/-i}= menehi 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal 

/w/ 

- /w/  θ 
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Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.  
“Ayak…, iku mung kanggo 

pawadan,”Didik isih emosi. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 

  - - -   

kanggo 

- {ka-}+anggo= kanggo 

- /a/  θ 

  - - -   

pawadan 

- {pa-}+awad+{-an}= pawadan 

- /a/  θ 

17.    

Mung wae, Herlambang ngundang awake 

dhewe menyang omahe, sadurunge minggu 

ngarep dheweke wis budhal layar maneh, 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   - - 

ngundang 

- {N-}+undang= ngundang 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem 

awal /u/ 

  -   - - 

ngarep 

- {N-}+arep= ngarep 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem 

awal /a/ 

18.  
Malah kepara nyalawadi.  

Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nyalawdi 

- {N-}+calawadi =nyalawadi 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem 

awal /a/  

- /c/  θ 

19.  
Sakawit praupan ayu, lan kebak esem 

ngujiwat iku.(Djaka Lodang no.01, tahun 

2006). 

  -   - - 

ngujiwat 

- {N-}+ujiwat = ngujiwat 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 

20.  
Dini ngulungake foto 4 kali 6. Didik kaget. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006) 
  -   - - 

ngulungake 

- {N-}+ulungake= ngulungake 

- ulung+{-ake}= ulungake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 
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Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.  
Apa maneh maca tulisane kang ana buri. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006) 
  -   -   

maca 

- {N-}+waca= maca 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/w/ 

- /w/  θ 

22.  

“Bocahe pancen ayu kok mas. Kayane 

pancen nresnani mas Didik. Pancen kalah 

aku menawa ditandhingke. Dakkira paling 

umure lagi selikur, piye, mas? Wis tekan 

ngendi?” (Djaka Lodang no.01, tahun 

2006). 

  -   -   

- {N-}+tresnani= nresnani 

- tresna+{-i}= tresnani 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 

  -   - - 

ngendi 

- {N-}+endi= ngendi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem 

awal /e/ 

25.  

Nuwun sewu mas. Foto kuwi taktemokake 

ana sak clana buri sing arep takkumbah. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

 

  -   - - 

taktemokake 

- {tak-}+temokake= taktemokake 

- temu+{-ake}= temokake 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

   

26.  

Nek aku lancang njaluk ngapura. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   - - 

njaluk 

- {N-}+jaluk= njaluk 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/j/ 

  -   - - 

ngapura 

- {N-}+apura= ngapura 

/N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 
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Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.  
Gari mas Didik ngeterake, apa aku bali 

dhewe?(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -     - 

ngeterake 

- ter+{N-/-ake}= ngeterake 

- /N/  /ng(e)/ kata dasar bersuku 

kata satu/ 

-  Θ  /ə/ 

28.  

“Wis cetha wela-wela, ngegla kok arep 

dirembug. Apa maneh?”(Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -   - - 

ngegla 

- {N-}+egla= ngegla 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/e/ 

29.  

Bisa kanggo mikir-mikir, piye dalan 

sangarepe mengko.”(Djaka Lodang no.01, 

tahun 2006). 

      - - 

mikir-mikir 

- mikir+ (dwilingga) = mikir-mikir 

- {N-}+pikir = mikir 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

30. 

“Oooo. Apa wis kangsen karo 

Herlambang?” sing dipadoni malah 

mesem.(Djaka Lodang no.01, tahun 2006).  

  -   - - 

dipadoni 

- padu+{di-/-i}= dipadoni 

- /u/  /o/ 

31.  
Supaya bisa nyandhet Dini. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nyandhet 

- {N-}+candhet = nyandhe 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/c/ 

- /c/  θ 

32.  
Didik ora tega. Kepaten piker. Sejatine 

arep nesu.  (Djaka Lodang no.01, tahun 

2006). 

  -   -   

kepaten 

- kepati+{-an} = kepaten 

- {ke-}+pati= kepati 

- /i/  /e/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

33.  

Sebab aja nganti wong nyumurupi, 

menawa aku nggawa gawan akeh kaya 

ngene kok mung mlaku dhewe.  (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 

  - - -   

gawan 

- gawa+{-an}  = gawan 

- /a/  θ 

34.  
Nyapih njenengan, Mas.  

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

nyapih 

- {N-}+sapih = nyapih 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/s/ 

- /s/  θ 

35.   

Sapa kang bisa mecaki dalan 

pepadhang samengkone,” ngono 

kandhane Dini, sanalika munggah taksi. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

mecaki 

- pecak+{N-/-i} = mecaki 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

36.  
Terus nggeblas, bleger digawa taksi. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   - - 

nggeblas 

- {N-}+geblas = nggeblas 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/g/ 

37.  
Kandhane bisa nguri-uri kang nyata.. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
      - - 

nguri-uri 

- {N-}+uri-uri = nguri-uri 

- uri+ dwilingga= uri-uri 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38.  

Dini wis ora percaya marang 

Herlambang, amarga mung ngugungake 

bandha. (Djaka Lodang no.01, tahun 

2006). 

  -   - - 

ngugungake 

- ugung+{N-/-ake} = ngugungake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 

39.  
Dideleng menawa iku para dosen kang 

nembe mangan awan. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006) 

  -   -   

mangan 

- {N-}+pangan = mangan 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

40.  
“Kudu nggolek dalan,” Ida nyambung. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nggolek 

- {N-}+golek = nggolek 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem 

awal /g/ 

        

nyambung 

- {N-}+sambung = nyambung 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem 

awal /s/ 

- /s/  θ 

41.  

“Ora! Iki tanggung jawabe awake dhewe. 

Mula kudu golek cara, ning sing alus,” 

Kandar coba nengahi. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nengahi 

- nengah+{-i} = nengahi 

- {N-}+tengah= nengah 

- /N/  /n/ /m/ kata dasar berfonem 

awal /t/ 

- /t/  θ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

42.  

“Wis-wis aku mengko sing golek akal. 

Ning, yakuwi wragate disangga bareng,” 

Ida kandha karo nyruput es jeruke. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nyruput 

- {N-}+sruput = nyruput 

- /N/  /ny/  kata dasar berfonem 

awal /s/ 

- /s/  θ 

43.  

Kanca papat iku padha gegojegan. 

Nunggu tekane undangan, kang pancen 

ditunggu-tunggu. (Djaka Lodang no.01, 

tahun 2006). 

  -   -   

nunggu 

- {N-}+tunggu = nunggu 

- /N/  /n/  kata dasar berfonem 

awal /t/ 

- /t/  θ 

44.  
Senajan dosen, ning Didikuga sastrawan 

Jawa. Mulane nyeniman banget. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nyeniman 

- {N-}+seniman = nyeniman 

- /N/  /ny/  kata dasar berfonem 

awal /s/ 

- /s/  θ 

45.  

“Nah, ini yang kita tunggu-tunggu,” 

celathune ida mbagekake Didik. Sawise 

nytandarake pit montore. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -     - 

mbagekake 

- mbage+{-ake}= mbagekake 

- {N-}+bage= mbage 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/b/ 

- Θ  /k/ 

  -   -   

nytandarake 

- standar+{N-/-ake} = nytandarake 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem 

awal /s/ 

- /s/  θ 
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46.    

“Iki rasah ana basa-basi. Terus acarane 

diwiwiti wae,” Ida mbukak acara 

.(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   - - 

mbukak 

- {N-}+bukak= mbukak 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem 

awal /b/ 

47.    

Aku sadurunge nyuwun sewu mbak Dini, 

lan Didik. Ana wewadi kang kudu 

kababar ing wengi iki. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nyuwun 

- {N-}+suwun = nyuwun 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem 

awal /s/ 

- /s/  θ 

48.  
Ida sengaja medhot tembunge .(Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

medhot 

- {N-}+pedhot = medhot 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem 

awal /p/ 

- /p/  θ 

49.  
Didik mandeng Ida.  

 (Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

mandeng 

- {N-}+pandeng = mandeng 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem 

awal /p/ 

- /p/  θ 

50.  
“Kejutan apa, Da?” Didik miterang. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

miterang 

- {N-}+piterang = miterang 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem 

awal /p/ 

- /p/  θ 
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51.  

“Foto kuwi sing menehake aku, mbak, 

apurane, ya mbak! Nganti mbak Dini 

purik. Mas Didik senajan seniman kang 

bagus, digandrungi para mahasiswi, ning 

kasetyane ora ana tandhinge kok, mbak,” 

Ujare Ida karo nyenyenges.  (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

menehake 

- {N-}+wenehake = menehake 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem 

awal /w/ 

- /w/  θ 

  -   - - 

nganti 

- {N-}+anti = nganti 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem 

awal /a/ 

      -   

nyengenges 

- {N-}+cengenges = nyengenges 

- cenges+dwiwasana = cengenges 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem 

awal /c/ 

- /c/  θ 

52.    

“Dhasarrrrrrr,” Didik mbengok. Karo 

mbalang roti dua dara menyang Ida.kena 

klambine. (Djaka Lodang no.01, tahun 

2006). 

  -   - - 

mbengok 

- {N-}+bengok = mbengok 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem 

awal /b/ 

   -   -  - 

mbalang 

- {N-}+balang = mbalang 

/N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 

53.  
Ida ora nesu ning malah ngguyu.  (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   - - 

ngguyu 

- {N-}+guyu = ngguyu 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem 

awal /g/ 
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54. 

Amarga ora gelem nampa apa kang bakal 

dicritakake Didik. (Djaka Lodang no.01, 

tahun 2006). 

  -   -   

nampa 

- {N-}+tampa = nampa 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 

  - -   - 

dicritakake 

- {di-}+critakake = dicritakake 

- crita+{-ake}= critakake 

- Θ  /k/ 

55.  
Didik nyekel kacang godhogan, 

disawatake Kandar, kena sirahe. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   -   

nyekel 

- {N-}+cekel = nyekel 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem 

awal /c/ 

- /c/  θ 

56.  
Didik lan Dini wis ora padha neson. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006).  
  -   -   

neson 

- {N-}+nesu= nesu 

- nesu+{-an} = neson 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/n/ 

- /u/  /o/ 

57.  
Ning yakuwi, nek kondur sing ngati-ati. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
      - - 

ngati-ati 

- ngati+dwilingga = ngati-ati 

- {N-}+ati = ngati 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem 

awal /a/ 
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58.  
Rasah kesusu tekan ngomah dhisik. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  - - -   

tekan 

- teka+{-an}  = tekan 

- /a/  /θ/ 

  -   - - 

ngomah 

- {N-}+omah = ngomah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/o/ 

59.  
Mobile bapakne Dini dibalekake, Dik. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

dibalekake 

- {di-}+balekake = dibalekake 

- bali+{-ake}= balekake 

- /i/  /e/ dan Θ  /k/ 

60.  
Mengko nembe mboncengake, sing mesra 

kae. (Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -     - 

mboncengake 

- mbonceng+{-ake} = mboncengake 

- {N-}+bonceng = mbonceng 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/b/ 

61.  
Ida ora uwis-uwis anggone ngece. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   - - 

ngece 

- {N-}+ece = ngece 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/e/ 

62.  
“Dhapurmu, Da. Mas Lilik, iki lo bojomu 

selak kepengin,” Didik mbales. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -   - - 

mbales 

- {N-}+bales = mbales 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/b/ 

63.  
Didik lan Dini kelakon bali. (Djaka 

Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   -   

kelakon 

- {ke-}+lakon = kelakon 

- laku+{-an}= lakon 

- /u/  /o/ 
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64.  
Sanajan Dini nganggo rodha papat. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 
  -   - - 

nganggo 

- {N-}+anggo = nganggo 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 

65.  
“Wis adicara nempukake Didik lan Dini 

rampung, lan kabeh bali kaya wingi. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -       

nempukake 

- {N-}+tempuk+{-ake} = nempukake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 

66.  
“Oalah…,” terus mlebu kamar. Sawise 

ngunci lawang ngarep. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -   -   

ngunci 

- {N-}+kunci = ngunci 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/k/ dan /k/  θ 

67.  
“Wis adicara nempukake Didik lan Dini 

rampung, lan kabeh bali kaya wingi. 

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006). 

  -       

nempukake 

- {N-}+tempuk+{-ake} = nempukake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/t/ 

- /t/  θ 

68.  
“Oalah…,” terus mlebu kamar. Sawise 

ngunci lawang ngarep. (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006). 

  -   -   

ngunci 

- {N-}+kunci = ngunci 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/k/ 

- /k/  θ 
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69.  

Ibuku karo Budhe Endra kuwi sedulur 

nunggal simbah sing wiwit cilik pancen 

akrab tenan.  

(Djaka Lodang no.01, tahun 2006) . 

  -   -   

nunggal 

- {N-}+tunggal = nunggal 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ  

  - - -   

pancen 

- panci+{-an} = pancen 

- /i/  /e/ 

70.  
Saiki budhe Endra kang wis randha iku 

manggon ana Jakarta.  (Djaka Lodang 

no.01, tahun 2006) . 

  -   -   

manggon 

- {N-}+panggon = manggon 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

71.  

Sanajan adoh papane nanging ora 

kangelan menawa arep sesambungan 

karo ibu yaiku lumantar Ha.Pe utawa 

SMS. (Djaka Lodang no.01, tahun 2006) . 

  - - -   

kangelan 

- angel+{ka-/-an} = kangelan 

- /a/  θ 

72.  

Ibu tansah ngabarake perkembangan 

kesehatane priyayi sepuh mau marang 

Budhe Endra.(Djaka Lodang no.02, tahun 

2006). 

  -   -   

ngabarake 

- kabar+{N-/-ake} = ngabarake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/k/ 

- /k/  θ 
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73.  

“Aku sesuk mruput numpak pesawat 

sepisanan jurusan Yogya lan terus 

menyang rumah sakit”, ujare Budhe 

Endra nalika ibu ngebel liwat nomer 

Ha.Pe-ne.(Djaka Lodang no.02, tahun 

2006). 

  -   -   

numpak 

- {N-}+tumpak = numpak 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -     - 

ngebel 

- {N-}+bel= ngebel 

- /N/  /ng(e)/ kata dasar bersuku kata 

satu 

- Θ  /ə/ 

74.  

Tenan. Esuke ibu tangi karipan lan 

nubras-nubrus kelingan kangsenane karo 

Budhe Endra.  (Djaka Lodang no.02, 

tahun 2006). 

  - - -   

karipan 

- {ka-}+arip+{-an} = karipan 

- /a/  θ 

      -   

nubras-nubrus 

- {N-}+tubras-tubrus = nubras-nubrus 

- tubrus+dwilingga salin swara = 

tubras-tubrus 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

75.  

Tenan. Esuke ibu tangi karipan lan 

nubras-nubrus kelingan kangsenane karo 

Budhe Endra.  (Djaka Lodang no.02, 

tahun 2006). 

  - - -   

kelingan 

- {ke-}+eling+{-an} = kelingan 

- /e/  θ 

76.  

“Kowe ki piye ta, In?” Ibu kok ora 

digugah?” celathune ibu rada nyengak 

merga kedereng saka rasa anyele dhewe. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006) 

  -   -   

nyengak 

- {N-}+sengak= nyengak 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/s/ 

- /s/  θ 
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77.  
Kula ajeng nggugah boten tegel, Bu. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 
  -   - - 

nggugah 

- {N-}+gugah = nggugah 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/g/ 

- /t/  θ 

78.  

Lho, soalipun ibu wau dalu rak nggih 

tengga mbah  Mija ta? Mesthine rak 

ngantuk kalian sayah?(Djaka Lodang 

no.02, tahun 2006).  

  -   - - 

ngantuk 

- {N-}+antuk = ngantuk 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 

 

79.  
Budhe Endra tetep awet ayu, apikan, 

ramah, semanak, lan nyenengake. (Djaka 

Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   -   

nyenengake 

- seneng+{N-/-ake} = nyenengake 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/s/ 

- /s/  θ 

80.  

Luwih seneng maneh nalika piyambake 

ngenalake putra angkate priya bagus 

kanga ran Tyopan Dipowinadi alias Tipo. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   -   

ngenalake 

- {N-}+kenalake = ngenalake 

- kenal+{-ake}= kenalake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/k/ 

- /k/  θ 

81.  

Mbok menawa priya kuwi katon prasaja, 

bisa ngemong, ora aneh-aneh nanging 

tetep nggantheng lan nyenengake.  (Djaka 

Lodang no.02, tahun 2006). 

  -     - 

ngemong 

- {N-}+mong = ngemong 

- /N/  /ng(e)/ kata dasar bersuku kata 

satu 

  -   -  - 

nggantheng 

- {N-}+gantheng = nggantheng 

/N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 
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82.  

Jalaran wis kaping papataku dikenalake 

karo kanca-kancakumarang priya sing 

seneng aneh-aneh, endi kuwi nganggo 

anting-anting, kalung, tatonan, jenthiran 

lan liya-liyane kang aku kurang kepranan. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  - - -   

kepranan 

- {ke-}+prana+{-an}= kepranan 

- /a/  θ 

83.  

“Ayo, Mas Tipo. Iki biscuit dicicipi Indri 

kok sing tuku”, ujare Ibu marang priya 

kang ngadeg ana sandhingku. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

ngadeg 

- {N-}+adeg = ngadeg 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 

84.  

Mak tratab, ana kang kumesar jroning 

atiku njalari aku males eseme kang 

mranani kuwi. (Djaka Lodang no.02, 

tahun 2006). 

  -   - - 

njalari 

- {N-}+jalari = njalari 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/j/ 

  -   -   

mranani 

- prana+{N-/-i} = mranani 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

85.  

“He,eh. Tip. Kaleng biscuit kuwi dibukak 

lan didhahar wae!” ujare Budhe Endra 

nanduki.  
(Djaka Lodang no.02, tahun 2006) 

  -   -   

tanduki 

- tanduk+{N-/-i} = nanduki 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

86.  
“Ho,oh, kono padha dipangan wae!” 

panyaute Mbah Mija paring dhawuh. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006) 

  -   -   

panyaute 

- saut+{paN-/-e} = panyaute 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/s/ dan /s/  θ 
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87.  
Tanpa rikuh-rikuh maneh Tipo banjur 

mbukak kaleng biscuit sing ditawakake. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006) 

  - -   - 

ditawakake 

- {di-}+tawa+{-ake} = ditawakake 

- Θ  /k/ 

88.  
Meruhi intip gorengan sing ana jeron 

kaleng biscuit kuwi aku dadi isiiin banget.  

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  - - -   

meruhi 

- {N-}+weruhi = meruhi 

- weruh+{-i}= weruhi 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/w/ 

- /w/  θ 

  -   -   

jeron 

- jero+{-an} = jeron 

- /a/  θ 

89.  

Saking isinku tanpa sengaja aku ndhekep 

lengene Mas Tipokang ana sandhingku 

banjur raikutakungsepake ana 

pundhake.(Djaka Lodang no.02, tahun 

2006). 

  -   - - 

ndhekep 

- {N-}+dhekep = ndhekep 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/dh/ 

90.  

Mbah Mijan kang lagi gerah wae kepeksa 

melu gumujeng, mbok menawa ing batin 

priyayi sepuh mau ngundarasa menawa 

putune wadon kok isih ana sing rada 

pethok. (Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

ngundarasa 

- {N-}+undarasa = ngundarasa 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 

91.  

“Yaw is, In. Biskuit intip ya ra pa pa, aku 

seneng kok!” ujare Mas Tipo nglipur atiku 

sing gela-gela kuciwa marang luputku. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

nglipur 

- {N-}+lipur = nglipur 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/l/ 
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92.  

Dene aku lan mas Tipo mung sawang 

sinawangan kanthi  

netra kang ngemu teges sing embuh 

kepiye, isih angel anggonku napsirake.  

(DjakaLodang no.02, tahun  2006). 

  -   -   

ngemu 

- {N-}+kemu = ngemu 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/k/ 

- /k/  θ 

  -   -   

napsirake 

- {N-}+tapsirake = napsirake 

- tapsir+{-ake}= tapsirake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

93.  
Dina setu legi tanggal 2 Desember 

mujudake dina kelairanku. (Djaka Lodang 

no.02, tahun 2006). 

  -   -   

mujudake 

- {N-}+wujudake = mujudake 

- wujud+{-ake}= wujudake 

- /N/  /w/ kata dasar berfonem awal 

/w/ 

- /w/  θ 

94.  

Nanging pesta kang sakawit mung cilik-

cilikan kuwi, ngrembaka dadi gedhen 

jalaran budhe Endra, Mas Tipo lan 

pakdhe Darwis rawuh langsung saka 

Jakarta numpak mobil pribadine. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

ngrembaka 

- {N-}+rembaka = ngrembaka 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/r/ 

  -  - -   
gedhen 

gedhe+{-an} = gedhen, /i/  /e/ 

95.  

“Kue ulang taun kanggo Dhik Indri 

taksiapake,” ujare Mas Tipo karo 

nyelehake kardhus persegi ana dhuwur 

meja.(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   -   

nyelehake 

- {N-}+selehake = nyelehake 

- seleh+{-ake}= selehake 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/s/ dan penghilangan /s/  θ 
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96.  

Nanging kawigatene Mas Tipo marang 

aku nuwuhake rasa sengsem sing tanpa 

upama. (Djaka Lodang no.02, tahun 

2006). 

  - - -   

kawigatene 

- {ka-}+wigaten+{-e} = kawigatene 

- wigati+{-an}= wigaten 

- /i/  /e/  

       

tuwuhake 

- {N-}+tuwuh+{-ake} = nuwuhake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

84.  
Budhe Endra ngampingi aku nalika arep 

motong kue ulang taun. (Djaka Lodang 

no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

ngampingi 

- {N-}+ampingi = ngampingi 

- amping+{-i}= ampingi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 

  -  -   

motong 

- {N-}+potong = motong 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ dan penghilangan /p/  θ 

85.  
Budhe Endra ngampingi aku nalika arep 

motong kue ulang taun. (Djaka Lodang 

no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

ngampingi 

- {N-}+ampingi = ngampingi 

- amping+{-i}= ampingi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 

  -  -   

motong 

- {N-}+potong = motong 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 
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86.  
“Surprise, In. Selamat ulang taun, ya!” 

ujare Budhe Endra mesem karo ngesun 

pipiku. (Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -     - 

ngesun 

- {N-}+sun = ngesun 

- /N/  /ng(ə)/ kata dasar bersuku kata 

satu 

- Θ  /ə/ 

87.  

Apa maneh sawise acara ulang taun mau 

bengi kuwi uga Pakdhe Darwis, kangmase 

Budhe Endra, matur marang ibu sing 

bakune piyayi sepuh kuwi nglamar karep 

ben aku ing tembe dadi sisihane Mas Tipo. 

(Djaka Lodang no.02, tahun 2006). 

  -   - - 

nglamar 

- {N-}+lamar = nglamar 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/l/ 

  - - -   

karep 

- {ka-}+arep = karep 

- /a/  θ 

88.  
Nanging wong tuwa njodokake putrane 

durung mesthi ala. (Djaka Lodang no.02, 

tahun 2006). 

  -     - 

njodokake 

- jodo+{N-/-ake} = njodokake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

- Θ  /k/ 

89.  
Esuk mruput, Wiji wis metu seka ngomah. 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   -   

mruput 

- {N-}+pruput = mruput 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

  -    -  

metu 

- {N-}+wetu = metu 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/w/ 

/w/  θ 
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89.  

Pantalone ditekuk sangisor dhengkul, 

sajake wedi kena bun sing isih nempel ing 

suketan, utawa katutan kembang teki. 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   -   

nempel 

- {N-}+tempel = nempel 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

90.  
Lagi pirang ambegan dalan desa wis entek 

ganti galengan nyigar bulak.  

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   -   

nyigar 

- {N-}+sigar = nyigar 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/s/ dan /s/  θ 

91.  
Ganda wit-witan lan segere bun ndayani 

langkahe Wiji. (Djaka Lodang no.03, tahun 

2006). 

  -   - - 

ndayani 

- daya+{N-/-i} = ndayani 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/d/ 

92.  
“Jiii…” ana swara celuk-celuk. Wiji 

durung nggagas. 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   - - 

nggagas 

- {N-}+gagas = nggagas 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/g/ 

93.  

Ana pawongan njedhul seka gandengan 

lombok lan mlaku nyerak. “Ora Ji, esuk-

esuk kok wis besus nyangking tela.(Djaka 

Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   - - 

njedhul 

- {N-}+jedhul = njedhul 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

  -   -  

nyerak 

- {N-}+cerak = nyerak 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/c/ dan /c/  θ 

  -   -  

nyangking 

- {N-}+cangking = nyangking 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal 

/c/ dan /c/  θ 
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94.  

 

Bubar pengajian, takrasakke uripku saya 

padhang lan tentrem. (Djaka Lodang 

no.03, tahun 2006). 

  - -   - 

takrasakke 

- {tak-}+rasa+{-ke} = takrasakke 

- Θ  /k/ 

95.  

Senajan dadi wong cilik, gaweane nguplik, 

hasile sethithik, urip nang desa pisan, ora 

kena dadi alasan ngilangi rasa syukur 

marang sing gawe urip. (Djaka Lodang 

no.03, tahun 2006). 

  -   - - 

nguplik 

- {N-}+uplik = nguplik 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 

  -   -  - 

ngilangi 

- {N-}+ilangi = ngilangi 

- ilang+{-i}=ilangi 

/N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

96.  

Nek ngelingi sedulur-sedulur sing netep 

ing kutha, wis riyel, panas, reregan larang, 

aku tambah mantep urip ing desa. (Djaka 

Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   - - 

ngelingi 

- {N-}+eling+{-i} = ngelingi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/e/ 

  -   -   

netep 

- {N-}+tetep = netep 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

    - -   

reregan 

- re+regan=reregan 

- rega+{-an} = regan 

- /a/  θ 

  -   -  - 

mantep 

- {N-}+antep = mantep 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 
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97.  
Lemah isih longgar, hawa seger, 

tetanduran ngarani apa wae ana.  

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   - - 

ngarani 

- aran+{N-/-i} = ngarani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/a/ 

98.  

“Urusan kuwi aku ora ngerti Lik. Aku 

ming nuruti krentege ati. Wis ah, selak 

awan. Pamit dhisik Lik. Andum slamet,” 

Wiji nggendring mbacutake laku. (Djaka 

Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   -   

nuruti 

- {N-}+turuti = nuruti 

- turut+{-i}= turuti 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -   - - 

nggendring 

- {N-}+gendring = nggendering 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

  -   - - 

mbacutake 

- {N-}+bacutake = mbacutake 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/b/ 

99.  
“Oalah Jii, Ji,” Lik Thukul mbatin. 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 
  -   - - 

mbatin 

- {N-}+batin = mbatin 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/b/ 

100.  

Aras-arasen Lik Thukul menyat seka 

peturon, metu saka ngomah, ngungak 

kandhang. (Djaka Lodang no.03, tahun 

2006). 

  - - -   

peturon 

- {pe-}+turon = peturon 

- turu+{-an}= turon 

- /u/  /o/  

  -   - - 

ngungak 

- {N-}+ungak = ngngak 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/u/ 
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101.  
Lik Thukul age-age nlesih.  

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 
  -   -   

nlesih 

- {N-}+tlesih = nlesih 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

102.  
Wiji katon lungguh lincak ngematke. 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 
  -   - - 

ngematke 

- {N-}+ematke = ngematke 

- emat+{-ke}= ematke 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/e/ 

103.  
“Le maringi Pak Kyai.” (Djaka Lodang 

no.03, tahun 2006). 
  -   -   

maringi 

- {N-}+paringi = maringi 

- paring+{-i}= paringi 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal 

/p/ 

- /p/  θ 

104.  

Iki mau aku pancen kasembadan sowan 

Pak Kyai. (Djaka Lodang no.03, tahun 

2006). 

  - - -   

kasembadan 

- {ka-}+sembada+{-an} = kasembadan 

- /a/  θ 

105.  

Aku matur apa anane kaya sing 

takcritakke marang Lik nang bulak.  

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  - -   - 

takcritakke 

- {tak-}+critakke = takcritakke 

- crita+{-ke}=critakke 

- Θ  /k/ 

106.  

 Nyuwun ngapunten, kawula mriki 

sinambi nuntun menda. 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   -   

nuntun 

- {N-}+tuntun = nuntun 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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107.  
“Menda? Kagem napa ngasta menda?” 

(Djaka Lodang no.03, tahun 2006). 
  -   - - 

ngasta 

- {N-}+asta = ngasta 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

108.  

Alhamdulillah. Kula pribadi uga ndherek 

bingah. (Djaka Lodang no.03, tahun 

2006). 

  -   - - 

ndherek 

- {N-}+dherek = ndherek 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal 

/dh/ 

109.  

Setunggal malih sedherek saking dhusun 

ingkang saget nglairaken rasa syukur ing 

manah kanthi tumindak nyata. (Djaka 

Lodang no.03, tahun 2006). 

  -   - - 

nglairaken 

- lair+{N-/-aken} = nglairaken 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

110.  

Kawula ugi ngulinakaken dhiri pribadi 

supados ngimbangi tumindak sae 

ingkang sampun katindhakaken dening 

sedherek sanes. (Djaka Lodang no.03, 

tahun 2006). 

  -   -   

ngulinakaken 

- kulina+{N-/-aken} = ngulinakaken 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal 

/k/ 

- /k/ θ 

  -   - - 

ngimbangi 

- {N-}+imbangi = ngimbangi 

- imbang+{-i}= imbangi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

111.  

Pramono lan Wresti wis telung taun 

mbangun brayat, ewadene durung katon  

ana tandha-tandha yen bakal pinaringan 

momongan .  (Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

  -   - - 

mbangun 

- {N-}+bangun = mbangun 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 
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112.  

Kamangka kekarone wis banget 

kepengine mbopong bayi, tandha 

pangiketing katresnan anggone padha 

bebrayan. (Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

  -   - - 

mbopong 

- {N-}+bopong = mbopong 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 

  - - -   

katresnan 

- {ka-}+tresna+{-an} = katresnan 

- /a/  θ 

111.  

Dhasar Pramono nggantheng, wresti 

ayu tur marak ati, bakti asih marang 

kakung, sungkem gemati ngajeni 

marang wong tuwa lan maratuwa. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

ngajeni 

- {N-}+ajeni = ngajeni 

- Aji+{-i}= ajeni 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

- /i/  /e/ 

112.  

Pramono sawise kecekel sarjanane, 

mulang dadi guru SMP ing kuthane 

Lowung… jare kangge pancatan. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

mulang 

- {N-}+wulang = mulang 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /w/ 

- /w/  θ 

113.  

Sarehne anggone nyambut gawe ya 

lagi wae (bubar ngantenan) mula wong 

loro isih kudu padha prihatin.  

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nyambut 

- {N-}+sambut = nyambut 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/ θ 

114.  

Pramono menyang mulih mulang cukup 

ngepit onthel ngiras olahraga, dhasare 

ya mung cedhak. (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  -     - 

ngepit 

- {N-}+pit = ngepit 

- /N/  /ng(ə)/ kata dasar bersuku kata 

satu dan penambahan Θ/ə/ 

  -   - - 

ngiras 

- {N-}+iras = ngiras 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 
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115.  

Sarehne tunggal sakutha, Prawoto 

ngrembug banget marang wong tuwa 

lan Pramono, ya adhine. (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

ngrembug 

- {N-}+rembug = ngrembug 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

116.  

Dene Wresti kudu ngebis merga omah 

lan hotel papane nyambut gawe 

lumayan adohe.  (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -     - 

ngebis 

- {N-}+bis = ngebis 

- /N/  /ng(ə)/ kata dasar bersuku kata 

satu 

117.  

Ning bareng nyambut gawe wis ana 

kira-kira rong sasi, ngerti yen kepala 

staf sing asmane Pak Kendar, 

menyang mulih nyambut gawe 

ngliwati omahe Wresti. (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

ngliwati 

- {N-}+liwati = ngliwati 

- liwat+{-i}= liwati 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

118.  
Bab mau, dening Wresti 

dikandhakake Pramono. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  - -   - 

dikandhakake 

- {di-}+kandhakake = dikandhakake 

- kandha+{-ake}= kandhakake 

- θ  /k/ 

119.  

Merga ngerti watake bojone sing 

jujur, lugu lan setya, Pramono 

ngidini. (Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

  -   - - 

ngidini 

- idin+{N-/-i} = ngidini 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 
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120.  

Ning Pramono ya weling, samangsa 

ana wektu sing apik, Wresti dikon 

ngejak Pak Kendar dolan ing omahe, 

awit Pramono kejaba kepingin 

kenalan, ning ya arep ngaturake 

panuwun dening kersane Pak Kendar 

sing becik. Ateges ngenthengake 

keluwaragane Pramono. (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

ngejak 

- {N-}+ajak = ngejak 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

  -   - - 

ngaturake 

- {N-}+aturake = ngaturake 

- atur+{-ake}= aturake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

  -   - - 

ngenthengake 

- entheng+{N-/-ake} = ngenthengake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /e/ 

121.  

Saka panyawange Pramono, nonton 

sikap lan penampilane Pak Kendar 

sing prasaja ngarani, yen Pak Kendar 

iku wong sing becik. (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -   -   

panyawange 

- panyawang+{-e}= panyawange 

- {paN-}+ sawang = panyawang 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/ θ 

  -  -   

nonton 

- {N-}+tonton = nonton 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -  -  - 

ngarani 

- {N-}+arani = ngarani 

- aran+{-i}= arani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 
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122.  

Marang Pramono, Pak Kendar ya 

genten tawa, e…. mbok menawa ana 

wektu sela Pramonolan Wresti dikon 

genten dolan neng omahe, jare arep 

ditepungake karo anak lan bojone. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

Pramono nonton tandhingan bal ing 

TV nganti ngebyar, mangka dina 

Senen esuk rak kudu mulang.  

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  - - -   

genten 

- genti+{-an} = genten 

- /i/  /e/ 

  -    - 

ngebyar 

- {N-}+byar = ngebyar 

- /N/  /ng(ə)/ kata dasar bersuku kata satu 

- Θ  /ə/ 

123.  

Gandheng Wresti ngerti yen bojone 

penggemar sepak bola, mula Wresti ya 

ora wani ngelikake, mung ngelingake 

aja wengi-wengi mundhak ngantuk. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

ngelikake 

- {N-}+elikake = ngelikake 

- elik+{-ake}= elikake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /e/ 

  -   - - 

ngelingake 

- {N-}+elingake = ngelingake 

- eling+{-ake}= elingake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /e/ 

124.  

Tenan, esuke, rumangsane Pramono 

lagi turu saliyepan, ning jebul nglilir 

wis awan ndrandhang. (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

nglilir 

- {N-}+lilir = nglilir 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

  -   - - 

ndrandhang 

- {N-}+drandhang = ndrandhang 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 
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125.  
Jarum jam wis nuduhake angka 

7.30.(Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

  -   -   

nuduhake 

- {N-}+tuduhake = nuduhake 

- tuduh+{-ake}= tuduhake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

126.  
Ati kemrungsung mesthekake yen 

mengko tekane telat. (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  - - -   

mesthekake 

- mesthi+{-ake}= mesthekake 

- {N-}+pesthi = mesthi 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /i/  /e/; /p/  θ 

- Θ  /k/ 

127.  

Pramono pite kesrempet motor 

ambruk, ketubruk motor sing ana 

burine sing wis ora sempet ngerim. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -     - 

ngerim 

- {N-}+rim = ngerim 

- /N/  /ng(e)/ kata dasar bersuku kata satu 

- Θ  /ə/ 

128.  

Wresti dhewe entuk SMS saka Pak 

RTne, ngabari yen Pramono nemu 

kacilakan. (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  -   -   

ngabari 

- {N-}+kabari = ngabari 

- kabar+{-i}= kabari 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

  -    -  

nemu 

- {N-}+temu = nemu 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -  -  -  

kacilakan 

- cilaka+{ka-/-an} = kacilakan 

- /a/  θ 
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129.  

Wrseti bisane mung nangis, dene 

Pramono isih ngiyas-ngiyes durung 

sadhar sawutuhe.  (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nangis 

- {N-}+tangis = nangis 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

      -   

ngiyas-ngiyes 

- {N-}+kiyas-kiyes = ngiyas-ngiyes 

- kiyas+dwilingga salin swara= kiyas-

kiyes 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

130.  

Bareng wis sore Pak Kendhar pamit 

mulih, arep ngandhani bojone 

kareben nggenteni tunggu Wresti. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

ngandhani 

- {N-}+kandhani = ngandhani 

- kandha+{-i}= kandhani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

  -   -   

nggenteni 

- {N-}+genteni = nggenteni 

- genti+{-i}= genteni 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

- /i/  /e/ 

131.  
Durung mangsuli wis gage genti 

takon Wresti. (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  -   -   

mangsuli 

- {N-}+wangsuli = mangsuli 

- wangsul+{-i}= wangsuli 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /w/ 

- /w/  θ 
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132.  

“Lha dhik Wresti kok ya ana kene tilik 

sapa?” Wresti nggeret Pak Kendar 

ditepungake Prawoto.(Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

nggeret 

- {N-}+geret = nggeret 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

133.  

Wresti karo nrocos luhe nyritakake 

kahanane Pramono sing kacilakan, 

sing saiki dirawat ing rumah sakit iki. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nyritakake 

- {N-}+critakake = nyritakake 

- crita+{-ake}= critakake 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

- Θ  /k/ 

134.  

Sakawit aku lan mbakyumu ngira yen 

anggone telat wulanan rong sasi kuwi 

arep diparingi momongan, e… tibane 

malah memala.(Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  -   -   

ngira 

- {N-}+kira = ngira 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

135.  
Tunggu yen asile papriksan wis 

rampung, dhik! (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  - - -   

papriksan 

- priksa+{pa-/-an} = papriksan 

- /a/  θ 

106.  

Wong loro meneng tumungkul katon 

sedhih…, Kakang adhi kok bareng 

mondhok ana rumah sakit.(Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

mondhok 

- {N-}+pondhok = mondhok 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

136.  

Saka hasil ronsen nuduhake yen 

lelarane wis metatesas alias nyebar, 

malah jantung wis kena.  

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nyebar 

- {N-}+sebar = nyebar 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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137.  
Tanpa ninggal putra, senajan 

anggone krama wis ana 7 taun. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006).  

  -   -   

ninggal 

- {N-}+tinggal = ninggal 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

138.  
Nek perlu neng ngendi-endi diterke 

Prawoto kamase nganggo mobil. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

      - - 

ngendi-endi 

- ngendi+dwilingga= ngendi-endi 

- {N-}+endi = ngendi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /e/ 

139.  

Panjenengane tansah nggedhekake 

atine Pramono, sarwi ngendika, 

“Nak Pram sing tabah lan sabar ya! 

Ora perlu jiguh pekewuh nampa 

gaji. Pokoke olehe mulang suk yen 

wis mari tenan.” (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

nggedhekake 

- {N-}+gedhekake = nggedhekake 

- gedhe+{-ake}= gedhekake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

- Θ  /k/ 

  -   -   

nampa 

- {N-}+tampa = nampa 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

114.  

Kanthi ati nalangsa Pramono 

nampani dhuwit karo matur, “Inggih 

Pak, matur sembah nuwun.”(Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nampani 

- {N-}+tampani = nampani 

- tampa+{-i}= tampani 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

 

 

 



320 
 

Tabel Lanjutan . Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

140.  

Ing wayah esuk, kira-kira jam 

istirahate bocah sekolah, Pramono 

maca Koran ana ngarepan, ndadak 

Pak Danu rawuh.  (Djaka Lodang 

no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

ngarepan 

- ngarep+{-an}= ngarepan 

- {N-}+arep = ngarep 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

  -   - - 

ndadak 

- {N-}+dadak = ndadak 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 

141.  
Gupug anggone methukake. (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 
  -   -   

methukake 

- {N-}+pethuk = methuk 

- methuk+{-ake}= methukake 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

142.  

Bareng wis satata lenggah, Pak 

Danu ndangu, “Nak Pram, iki 

Wresti garwamu nyambut gawe?” 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

ndangu 

- {N-}+dangu = ndangu 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 

143.  

Mesthine ben ora ngetarani lungane 

menyang hotel, nyewa mobil kanggo 

slingkuh.  (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  -   -   

ngetarani 

- ketara+{N-/-i} = ngetarani 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /k/  θ 

144.  
Kanggo nyabarake atine, karo turon 

ngenteni mulihe bojone. (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nyabarake 

- sabar+{N-/-ake} = nyabarake 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

  - - -   

turon 

- turu+{-an} = turon 

- /u/  /o/  
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118.     -   -   

ngenteni 

- {N-}+enteni = ngenteni 

- enti+{-i}= enteni 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /e/ 

- /i/  /e/ 

145.  
Keturon neng hotel mbok menawa, 

ngono batine Pramono. (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  - - -   

keturon 

- {ke-}+turon = keturon 

- turu+{-an}= turon 

- /u/  /o/ 

146.  
Presis jam 7 Wresti njedul.  

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 
  -   - - 

njedul 

- {N-}+jedul = njedul 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

147.  

Sawise salin dhaster, tanpa nyenggol 

wedang sing wis dicepakake 

Pramono, terus nggloso njejeri olehe 

turon sing lanang, tangane 

ditumpangake dhadhane.  (Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nyenggol 

- {N-}+senggol = nyenggol 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

/s/  θ 

  -   - - 

nggloso 

- {N-}+gloso = nggloso\ 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

  -   - - 

njejeri 

- jejer+{N-/-i} = njejeri 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

148.  

Pak Kendar sing dakanggep wong 

becik, jebul macan galak sing kudu 

daksirnakake. (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  - -   - 

daksirnakake 

- sirna+{dak-/-ake} = daksirnakake 

- θ  /k/ 
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149.  

Wresti mlorot saka dhipan ngruket 

sikile bojone karo nangis, tembunge 

memelas. “Mas… apuranen aku ya 

Mas… aku ngakoni salah… aku wis 

slingkuh…” (Djaka Lodang no.04, 

tahun 2006). 

  -   - - 

ngruket 

- {N-}+ruket = ngruket 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

  -   -   

ngakoni 

- ngaku+{-i}= ngakoni 

- {N-}+aku = ngaku 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

- /u/  /o/ 

152.  

Pramono ngipatake sikile sing 

diruket Wresti nganti klekaran. 

Kesusul tembunge pangancam, 

“Delengen Wresti janji Kendar 

ngetok, aku apa dheweke sing 

mati.(Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

  -   -   

ngipatake 

- kipat+{N-/-ake} = ngipatake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

  -   -   

ngetok 

- {N-}+ketok = ngetok 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /k/  θ 

153.  

Gregah… Wresti bali nubruk sikile 

bojone karo nangis megap-megap, 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   -   

nubruk 

- {N-}+tubruk = nubruk 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

154.  

“Lha njur karo sapa sundel…?” 

nesune Pramono wis tekan mbun-

mbunan. Ayo gage jawab! Karo sapa 

kowe tumindak! Cepet 

ngaku!!”(Djaka Lodang no.04, tahun 

2006). 

  -   - - 

ngaku 

- {N-}+aku = ngaku 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 
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155.  

Aku slingkuh karo… karo… karo… 

Mas Prawoto mas… aku wanita 

lumrah mas sing mbutuhake nafkah 

batin…, mangka panjenengan wis… 

wis… ora bisa maringi.(Djaka 

Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

mbutuhake 

- butuh+{N-/-ake} = mbutuhake 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 

156.  

Dene yen aku panjengan pisah…, 

mas Woto kersa ngrumat aku kanthi 

tulus ing ati, merga panjenengane 

kepingin banget kagungan putra…. 

(Djaka Lodang no.04, tahun 2006). 

  -   - - 

ngrumat 

- {N-}+rumat = ngrumat 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

157.  

Tono sing dakgadhang-gadhang dadi 

sesulihe bapake, sing dakajab dadi 

panglipur wuyungku, sing 

dakjagokake dadi panutan adhi-

adhine, nanging kabeh mau mung 

pangajabku. (Djaka Lodang no.05, 

tahun 2006). 

  - -   - 

dakjagokake 

- {dak-}+jagokake = dakjagokake 

- jago+{-ake}= jagokake 

- θ  /k/ 

158.  

Ing wayah esuk dakcritakake 

marang anakku wadon sing gedhe, 

menawa aku angel turu. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006). 

  - -   - 

dakcritakake 

- {dak-}+critakake = dakcritakake 

- crita+{-ake}= critakake 

- θ  /k/ 

159.  
Dheweke mbok menawa lagi stress 

mikirake anggone arep KKN. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   -   

mikirake 

- mikir+{-ake} = mikirake 

- {N-}+pikir= mikir 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/θ 

 



324 
 

Tabel Lanjutan . Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

160.  
Bener ndhuk, aku wis nglenggana 

yen kangmasmu iku lagi stress. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   - - 

nglenggana 

- {N-}+lenggana = nglenggana 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

161.  

Telung dina sawise kedadean iku, 

aku mbukak lemari nggoleki buku 

celenganku. (Djaka Lodang no.05, 

tahun 2006). 

  -   -   

kedadean 

- dadi +{ke-/-an}= kedadean 

- /i/  /e/ 

  -   - - 

nggoleki 

- {N-}+goleki = nggoleki 

- golek+{-i}= goleki 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

162.  

Aku banjur kelingan menawa biyen 

ora golek gawean kanggo 

ngamalake ilmuku sing dakgayuh 

kanthi rekasa ing sawijining 

perguruan tinggi. (Djaka Lodang 

no.05, tahun 2006). 

  -   - - 

ngamalake 

- {N-}+amalake = ngamalake 

- amal+{-ake}= amalake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

163.  

Aku duwe ijazah Sarjana Pendidikan 

Bahasa Inggris, ijazah iku ora 

dakgunakake kanggo golek pangan 

kanggo mbantu bojoku. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006).  

  - -   - 

dakgunakake 

- {dak-}+gunakake = dakgunakake 

- guna+{-ake}= gunakake 

- /k/  θ 

  -   - - 

mbantu 

- {N-}+bantu = mbantu 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 
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164.  

Biyen aku rumangsa mongkog 

amarga bojoku bisa menehi dhuwit 

aku sing cukup kanggo mangan lan 

nyekolahake anak-anakku, malah 

bisa nyelengi ing Bank. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   -   

nyekolahake 

- sekolah+{N-/-ake} = nyekolahake 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

  -   -   

nyelengi 

- {N-}+ celengi=nyelengi 

- celeng+{-i} = celengi 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /c/ dan 

/c/  θ 

165.  

Amarga aku ora nyambut gawe 

bojoku rada ngaya olehe nyambut 

gawe. (Djaka Lodang no.05, tahun 

2006). 

  -   - - 

ngaya 

- {N-}+ aya=ngaya 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

 

166.  

Senajan aku mung nggulawenthah 

anak-anakku sing ana omah, aku 

uga aktif ana organisasi ing kantore 

bojoku. (Djaka Lodang no.05, tahun 

2006). 

  -   - - 

nggulawentah 

- {N-}+ gulawentah=nggulawentah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

167.  
Anggonku ngurusi bale omah, apa 

maneh ing babagan dhuwit. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   - - 

ngurusi 

- ngurus+{-i}= ngurusi 

- {N-}+urus= ngurus 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 
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168.  

Ing wayah bengi sawise aku sholat 

Tahajud aku diparingi Gusti allah 

eling marang wong wadon sing 

biyen nulungi swargi ibuku yen lagi 

butuh dhuwit kanggo nyekolahake 

aku lan adhi-adhiku. (Djaka Lodang 

no.05, tahun 2006). 

  -   -   

nulungi 

- {N-}+ tulungi=nulungi 

- tulung+{-i} = tulungi 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

169.  

Wektu iku ana wong wadon saka 

desa G karo putune sing aran 

Sumiyem teka ana ngomahku 

nukoni barang-barang sing wis ora 

kanggo, kayata jarik, klambi, bala 

pecah, plastic lan dluwang. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006).  

  -   -   

nukoni 

- {N-}+ tukoni=nukoni 

- tuku+{-i} = tukoni 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

- /u/  /o/ 

170.  

Sawise bebrayan Sumiyem 

nerusake profesine mbahne dadi 

bakul rombengan. (Djaka Lodang 

no.05, tahun 2006).  

  -   -   

nerusake 

- {N-}+ terusake=nerusake 

- terus+{-ake} = terusake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

171.  

Nalika anakku lanang lagi ngurus 

KKN neng kampus, aku mlaku-

mlaku neng warung sacedhake 

omahku. (Djaka Lodang no.05, 

tahun 2006). 

  -   - - 

ngurus 

- {N-}+ urus=ngurus 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

172.  
Ndilalahe Yu Sumi krungu 

suwaraku. (Djaka Lodang no.05, 

tahun 2006). 

  -   - - 

ndilalahe 

- ndilalah+{-e}= ndilalahe 

- {N-}+ dilalah=ndilalah 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 
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173.  

Dheweke banjur nyedhaki aku lan 

nyalami aku lan rumangsa kangen 

banget amarga wis suwe ora tau 

ketemu. (Djaka Lodang no.05, tahun 

2006). 

  -   -   

nyedhaki 

- {N-}+ cedhaki=nyedhaki 

- cedhak+{-i} = cedhaki 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

  -   -   

nyalami 

- {N-}+ salami=nyalami 

- salam+{-i} = salami 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

174.  
Kanthi mbrebes mili, aku trenyuh 

banget krungu critane Yu Sumi. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   - - 

mbrebes 

- {N-}+ brebes=mbrebes 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 

175.  

“Kula ndherek belasungkawa nggih 

Yu, mugi-mugi arwahe keng putra 

ditampi ing ngarsane gusti Allah 

lan sedaya kalepatane diparingi 

pangapunten,” Mengkono 

celathuku.(Djaka Lodang no.05, 

tahun 2006). 

  -   - - 

ngarsane 

- ngarsa+{-e}= ngarsane 

- {N-}+ arsa=ngarsa 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

176.  

Pramila kula betah yatra kangge 

nyangoni anak kula sing badhe 

KKN. (Djaka Lodang no.05, tahun 

2006). 

  -   -   

nyangoni 

- {N-}+ sangoni= nyangoni 

- sangu+{-i} = sangoni 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

- /u/  /o/ 
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177.  
Dhuwit kuwi banjur daklebokake 

dhompetku kang isi Rp 50.000, 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  -       

daklebokake 

- {dak-}+ lebokake= daklebokake 

- lebu+{-ake} = lebokake 

- /u/  /o/ 

-  Θ  /k/ 

178.  

Aku banjur njupuk amplop, 

dakiseni dhuwit Rp 20.000 

pinangka penjurungku anggone Yu 

Sumi kesripahan anake. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  - - -   

dakiseni 

- {dak-}+ iseni=dakiseni 

- isi+{-i} = iseni 

- /i/  /e/ 

179.  

Neng omah ana mobil tinggalane 

bojoku, nanging aku ora bisa nyetir 

dadi ora bisa nunggang mobil. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   -   

nyetir 

- {N-}+ setir=nyetir 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

  -    -   

nunggang 

- {N-}+ tunggang= nunggang 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

180.  
Kanggo nguripi kulawargane. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 
  -   - - 

nguripi 

- urip+{N-/-i}= nguripi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

181.  

Kancaku bisa nggolekake murid 

cacahe 20, nanging aku kudu mara 

ana sekolahan sing mbutuhake. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   - - 

nggolekake 

- {N-}+ golekake= nggolekake 

- golek+{-ake}= golekake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 
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182.  

Kajaba iku ana tanggaku sing 

ngursusake putrane loro sing 

sekolah ana SD nanging durung 

mudheng sinau basa Inggris. 

(Djaka Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   -   

ngursususake 

- {N-}+ kursusake= ngursusake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

183.  

Bareng wis meh tekan dina budhale 

anakku KKN, tono nyedhaki aku 

nagih dhuwit sing arep dianggo 

tuku handphone lan kanggo 

sangu.(Djaka Lodang no.05, tahun 

2006). 

  -   -   

nagih 

- {N-}+ tagih= nagih 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

184.  

Aku uga njlentrehake kepriye 

carane anggonku golek dhuwit 

kuwi.(Djaka Lodang no.05, tahun 

2006). 

  -   - - 

njlentrehake 

- {N-}+ jlentrehake= njlentrehake 

- jlentreh+{-ake}= jlentrehake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

185.  

”Ibu aku nyuwun pangapura dene 

aku wani marang ibu. Aku biyen 

kae lagi stress Bu. Atiku lagi buneg 

awit arep KKN.” Kandhane karo 

ngekep aku, lan netesake luh nganti 

tumetesing klambiku. (Djaka 

Lodang no.05, tahun 2006). 

  -   -   

ngekep 

- {N-}+ kekep= ngekep 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

  -   -  

netesake 

- netes+{-ake}= netesake 

- {N-}+ tetes= netes 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

186.  
Aku uga ora bisa ngampet 

tumetesing luhku.(Djaka Lodang 

no.05, tahun 2006). 

  -   - - 

ngampet 

- {N-}+ ampet= ngampet 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 
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187.  

Aku banjur sujud syukur, awit 

antarane aku lan Tono wis ora ana 

sing ngganjel.(Djaka Lodang no.05, 

tahun 2006). 

  -   - - 

ngganjel 

- {N-}+ ganjel= ngganjel 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

188.  
Cukup mas lan mbak ngono wae yen 

ngaturi panjenengane. (Djaka 

Lodang no.06, tahun 2006). 

  -   - - 

ngaturi 

- {N-}+ aturi= ngaturi 

- atur+{-i}= aturi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

189.  

Bab mangan lan papan yen Darman 

gelem wis disekarep, apamaneh 

Darman isih lajang durung ana sing 

nggondheli, dadi bisa nginep ana 

ngomahe juragane. (Djaka Lodang 

no.06, tahun 2006). 

  -   - - 

nggondheli 

- {N-}+ gondheli= nggondheli 

- gondhel+{-i}= gondheli 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

  -   - - 

nginep 

- {N-}+ inep= nginep 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

190.  

Mbak Lindri pancen asring ditinggal 

Mas Bisma ana jaban kutha urusan 

bisnis, mula wis ora jeneng aneh yen 

kapinujon Mbak Lindri ana perlu 

mesthi si Darman kang ngancani lan 

ngeterake. (Djaka Lodang no.06, 

tahun 2006). 

  - - -   

jaban 

- jaba+{-an}= jaban 

- /a/  θ 

  -  - -  

kapinujon 

- pinuju+{ka-/-an}= kapinujon 

- /u/  /o/ 

  -   -  

ngancani 

- {N-}+ kancani= ngancani 

- kanca+{-i}= kancani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 
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191.  Nanging sapa ngira yen Darman 

kacunge, sebab Darman 

penampilane trendhi, necis, dhasar 

pawakane gagah pideksa lan rupane 

bagus pisan. (Djaka Lodang no.06, 

tahun 2006). 

  -   -   

ngira 

- {N-}+ kira= ngira 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

192.  Tangan kiwane Darman nyangking 

blanjan lan tangan tengene 

nggandheng Lindri kan katon 

aleman ana sandhinge 

Darman.(Djaka Lodang no.06, tahun 

2006). 

  - - -   

blanjan 

- blanja+{-an}= blanjan 

- /a/  θ 

  -   - - 

nggandheng 

- {N-}+ gandheng= nggandheng 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

193.  Nanging banjur ditututi Lindri karo 

kandha neng ngarepe mbok Nah, 

“Mbok takkira kowe bisa nyimpen 

wewadi iki, aja nganti pirsa juragan 

kakung ya?” karo ngomong ngono 

tangane Mbok Nah diseseli dhuwit 

skeet ewunan.(Djaka Lodang no.06, 

tahun 2006). 

  -   - - 

ngarepe 

- ngarep+{-e}= ngarepe 

- {N-}+ arep= ngarep 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

194.  

Nanging Lindri nyaut omongane 

Mbok Nah, “Aja ndara putri mbok 

cukup Mbak Lindri ngono 

wae.”(Djaka Lodang no.06, tahun 

2006). 

  -   -   

nyaut 

- {N-}+ saut= nyaut 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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195.  

“Apa ya ora krasa juragan kakung, 

apa ya ora cubriya yen satemene 

juragan putri wis menggok saka rel 

kang lempeng?” (Djaka Lodang 

no.06, tahun 2006).   

  -   - - 

menggok 

- {N-}+ penggok= menggok 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

196.  Embuh… Mbok Nah emoh mikir 

kang kaya ngono mau, sing penting 

nyambut gawe, dibayar bisa nyukupi 

kebutuhan uripe. (Djaka Lodang 

no.06, tahun 2006).   

  -   -   nyukupi 

- Cukup+{N-/-i}= nyukupi 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

197.  Ora let suwe Darman nyusul mlebu 

kamare Lindri kang sengaja ora 

dikunci, karo nutup lawang kamar 

Darman kandha, “Jeng, piye sida 

tindak apa ora?” (Djaka Lodang 

no.06, tahun 2006).   

  -   -   nyusul 

- {N-}+ susul= nyusul 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

  -   -   nutup 

- {N-}+ tutup= nutup 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

198.  

Ora dijawab pitakone Darman, 

nanging Lindri langsung ngrangkul 

karo ngarasi pipine Darman,sing 

diarasi mung meneng wae katon 

pasrah.(Djaka Lodang no.06, tahun 

2006).   

  -   - - 

ngrangkul 

- {N-}+ rangkul= ngrangkul 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

  -   -  - 

ngarasi 

- aras+{N-/-i}= nutup 

/N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 
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199.  

Apa kang ditindakake wong sakloron 

ing jeron kamar, ora ana sing weruh, 

sing bisa ngerti mung Darman lan 

Lindri kang nglakoni.(Djaka Lodang 

no.06, tahun 2006).   

  -   -   

nglakoni 

- {N-}+ lakoni= nglakoni 

- lakon+{-i}= lakoni dan laku+{-an}= lakon 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ dan 

/u/  /o/ 

200.  

Sasuwene iki Darman wis dianggep 

kaya kulawarga dhewe lan dipikir ora 

bakal wani tumindak sing nalisir kaya 

kang disawang.(Djaka Lodang no.06, 

tahun 2006).    

  -   -   

nalisir 

- {N-}+ talisir= nalisir 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

201.  

“Semono piwalesmu Darman, tega 

ngrusak pager ayune juraganmu…” 

(Djaka Lodang no.06, tahun 2006).   

  -   - - ngrusak 

- {N-}+ rusak= ngrusak 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

202.  

Ora ngira babar pisan kedadean kang 

nglarani ati kudu diweruhi nalika awak 

kesel bali lungan adoh.(Djaka Lodang 

no.06, tahun 2006).   

  -   - - nglarani 

- lara+{N-/-i}= nglarani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

  - - -   lungan 

- lunga+{-an}= lungan dan /a/  θ 

198.  

Lindri karo Darman age-age mlayu 

metu nututi Bisma kang katon nesu 

ninggal papan mau, nanging sawise 

wong telu sapejagong ana kursi tamu 

ing kamar tengah pranyata ora ana 

sing nesu apamaneh maju 

tangan.(Djaka Lodang no.06, tahun 

2006).   

  -   -   

mlayu 

- {N-}+ playu= mlayu 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

  -  -   

nututi 

- {N-}+ tututi= nututi 

- tutut+{-i}= tututi 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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202

.  

Tanpa bisa ngucap satembung wae 

Lindri wektu ditakoni bojone, raine 

sing putih mbrabak abang ana rasa 

isin campur wedi, nanging Bisma 

cepet tanggap kahanan, dheweke 

mbacutake tenbunge kang ora 

kajawab mau.(Djaka Lodang no.06, 

tahun 2006).   

  -   - - 

ngucap 

- {N-}+ ucap= ngucap 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

  -   - - 

mbrabak 

- {N-}+ brabak= mbrabak 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 

203.  Sawise ngomong kaya ngono mau 

Bisma metu nggleser bareng mobil 

mercy werna ireng kesayangane. 

(Djaka Lodang no.06, tahun 2006).   

  -   - - ngomong 

- {N-}+ omong= ngomong 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /o/ 

  -   - - nggleser 

- {N-}+ gleser= nggleser 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

204.  Dheweke ora duka, ora nempiling 

sopire apa maneh nyuwarani ala. 

(Djaka Lodang no.06, tahun 2006).   

  -   -   nempiling 

- {N-}+ tempiling= nempiling 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -   -   nyuwarani 

- nyuwara+{-i}= nyuwarani 

- {N-}+ suwara= nyuwara 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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205.    

“Semono uga aku dingapura, 

takkira Mas Bisma wis pirsa 

sesambunganku karo Darman, 

mula kanggo ngresiki tali 

asamaramu lan asmaraku golek 

dina becik awake dhewe golek 

layang pegat dhisik. (Djaka 

Lodang no.06, tahun 2006).     

  -   - - 

ngresiki 

- resik+{N-/-i}= ngresiki 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

206.  

“Ora ana kang perlu digetuni, 

pancen garising pepesthen mung 

tekan semene anggonku bisa urip 

bareng sliramu, Jeng Lindri. 

Muga-muga bale somahmu lan 

bale somahku kang anyar bisa 

langgeng tanpa rubeda,” 

kandhane Bisma mecah sepining 

wengi.  (Djaka Lodang no.06, 

tahun 2006).     

-   - -   

pepesthen 

- pe+pesthen= pepesthen 

- pesthi+{-an}= pesthen 

- /i/  /e/ 

 

  -   -   

mecah 

- {N-}+ pecah= mecah 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

207.  Angin sing silir-silir awan iku 

kuwawa nggusah hawa sumuk ing 

mangsa ketiga. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).     

  -   - - nggusah 

- {N-}+ gusah= nggusah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

208.  Capile disendhekake wit randhu 

sing godhonge wiwit gogrog. 

(Djaka Lodang no.07, tahun 2006).     

  - -   - disendhekake 

- {di-}+sendhekake= disendhekake 

- sendhe+{-ake}= sendhekake 

- Θ  /k/ 
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209.  
Olehe ngarit mau lagi oleh setengah 

krenjang. (Djaka Lodang no.07, tahun 

2006).     

  -   - - 

ngarit 

- {N-}+ arit= ngarit 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

210.  
Rekasane ngingoni wedhus 

sakandhang wayah ngene iki. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   -   

ngingoni 

- {N-}+ ingoni= ngingoni 

- ingu+{-i}= ingoni 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

- /u/  /o/ 

211.  
Dheweke nganggep isih kenomen 

nandhang rekasa ngene iki. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   -   

nganggep 

- {N-}+ anggep= nganggep 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

  - -   - 

kenomen 

- enom+{ke-/-en}= kenomen 

- /e/  θ 

212.  
Dheweke ngrumangsani kang sepira 

rekasane dadi wong cilik. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   - - 

ngrumangsani 

- rumangsa+{N-/-i}= ngrumangsani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

213.  

Wongtuwane sing mung buruh tani 

kuwi, rumangsa kabotan ngrukuni 

dheweke lan adhi-adhine. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  - - -   

kabotan 

- abot+{ka-/-an}= kabotan 

- /a/  θ 

  -   - - 

ngrukuni 

- rukun+{N-/-i}= ngrukuni 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

214.  

Wangsulane wong tuwane sing kalem 

rumangsane kaya bledheg sing 

nyamber ing mangsa ketiga. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   -   

nyamber 

- {N-}+ samber= nyamber 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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215.  
Senajan dheweke wis bisa ngira-ira, 

ora wurunga uga cuwa atine. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

      - - 

ngira-ira 

- {N-}+ kira= ngira 

- ngira+dwilingga= ngira-ira 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

216.  

Lakune sepedha onta lawas kuwi rada 

oleng mlindhes watu sabithi sing 

gumlethak pinggir dalan. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   -   

mlindhes 

- {N-}+ plindhes= mlindhes 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

217.  
“Ngati-ati Min, ngawasna dalan. Apa 

ta sing dipikir?” (Djaka Lodang no.07, 

tahun 2006).     

  -   - - 

ngawasna 

- {N-}+ awasna= ngawasna 

- awas+{-na}= awasna 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

218.  

“Aja ngimpi kowe Min. awake dhewe 

kudu ndeleng kahanan. Kekarepanmu 

apik ning tangeh lamun bakal 

kelakon.”(Djaka Lodang no.07, tahun 

2006).     

  -   - - 

ngimpi 

- {N-}+ impi= ngimpi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

  -   - - 

ndeleng 

- {N-}+ deleng= ndeleng 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 

219.  

“Genea ora Sur? Awake dhewe kudu 

optimis. Ora ana sing bakal ngowahi 

nasib yen awake dhewe ora usaha” 

(Djaka Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   - - 

ngowahi 

- {N-}+ owahi= ngowahi 

- owah+{-i}= owahi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /o/ 

220.  
Parmin nggresah jroning batin. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     
  -   - - 

nggresah 

- {N-}+ gresah= nggresah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 
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221.  
Sedhela maneh bocah loro kuwi bakal 

ninggalake bangku SMA. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  -   -   

ninggalake 

- ninggal+{-ake}= ninggalake 

- {N-}+ tinggal= ninggal 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

222.  
Wektu susah lan seneng sing tau 

dirasakake wong loro. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).     

  - -   - 

dirasakake 

- {di-}+ rasakake= dirasakake 

- rasa+{-ake}= rasakake 

- θ  /k/ 

223.  
Sanggan urip sing dirasakake krasa 

entheng dipikul wong loro. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).     

  - - -   

sanggan 

- sangga+{-an}= sanggan 

- /a/  θ 

224.  
Surti bakal didadekake kanca urip 

nganti tuwa lan mati. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).      

  -       

didadekake 

- {di-}+ dadekake= didadekake 

- dadi+{-ake}= dadekake 

- /i/  /e/  

- Θ  /k/ 

225.  
“Yen mengkono sineksenan langit lan 

bumi aku ra bakal pisah sur.” (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      

  -   -   

sineksenan 

- sineksen+{-an}= sineksenan 

- seksi+{-in-/-an}= sineksen 

- /i/  /e/  

226.  
Parmin nggragap nalika krungu bel 

tandha wiwit kerja maneh. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      

  -   - - 

nggragap 

- {N-}+ gragap= nggragap 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 
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227.  
Jam ngaso lan mangan awan ing 

pabrik kuwi wis entek. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).      

  -   - - 

ngaso 

- {N-}+ aso= ngaso 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

228.  

“Min, wiwit kerja maneh lho. 

Nglamun wae,” panyapane Minta 

kanca rakete. (Djaka Lodang no.07, 

tahun 2006).      

  -   - - 

nglamun 

- {N-}+ lamun= nglamun 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

229.  

Limang taun kepungkur dheweke 

ninggalake desane sawise rong taun 

nganggur. (Djaka Lodang no.07, 

tahun 2006).      

  -   - - 

nganggur 

- {N-}+ anggur= nganggur 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

230.  
Olehe lunga kuwi jane mung kanggo 

mlayokake atine sing semplah. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      

  -       

mlayokake 

- mlayu+{-ake}= mlayokake 

- {N-}+ playu= mlayu 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

- Θ  /k/ 

231.  

Wong tuwane ora bisa nampik 

panglamare mandhor Paeman sing 

umure sandhuwure adoh. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).       

  -   -   

nampik 

- {N-}+ tampik= nampik 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -   - - 

panglamare 

- panglamar+{-e}= panglamare 

- {paN-}+ lamar= panglamar 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 
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232.  
Dheweke mung bisa nggetuni nasibe 

sing ala. (Djaka Lodang no.07, tahun 

2006).      

  -   - - 

nggetuni 

- getun+{N-/-i}= nggetuni 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

233.  
Ana rasa kangen sing ngebaki dhadha. 

(Djaka Lodang no.07, tahun 2006).      
  -   - - 

ngebaki 

- {N-}+ kebaki= ngebaki 

- kebak+{-i}= kebaki 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

234.  
Dina-dina cutine bakal dientekake ing 

desa klairane. (Djaka Lodang no.07, 

tahun 2006).      

  - - -   

klairane 

- klairan+{-e}= klairane 

- lair+{ke-/-an}= klairan 

- θ  /ə/ 

235.  

Mak tratab atine Parmin bareng saka 

kadohan weruh pawongan sing tau 

cedhak ing atine lagi mlaku karo 

nggendhong bocah cilik. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      

  - - -   

kadohan 

- adoh+{ka-/-an}= kadohan 

- /a/  θ 

  -  -  - 

nggendhong 

- {N-}+ gendhong= nggendhong 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

236.  
Aku wis nglanggar sumpahku. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      
  -   - - 

nglanggar 

- {N-}+ langgar= nglanggar 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

237.  
Embuh ya Sur. Senajan ngono nanging 

ora ana sing nyocogi atiku. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      

  -   -   

nyocogi 

- nyocog+{-i}= nyocogi 

- {N-}+ cocog= nyocog 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 
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238.  
Wong loro padha keli ing angene 

dhewe-dhewe. (Djaka Lodang no.07, 

tahun 2006).      

  - - -   

keli 

- {ke-}+ ili= keli 

- /i/  /e/ 

 

239.  
Wis kang lalekna wae. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).      
  -       

lalekna 

- lali+{-na}= lalekna 

- /i/  /e/  

- Θ  /k/ 

240.  
Aja guyon kang. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).      
  -   -   

guyon 

- guyu+{-an}= guyon 

- /u/  /a/ 

241.  
Aku tenanan Sur, ora lagi ngapalake 

naskah sandiwara. (Djaka Lodang 

no.07, tahun 2006).      

  -   - - 

ngapalake 

- {N-}+ apalake= ngapalake 

- apal+{-ake}= apalake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

242.  
 Aku wis ngiyanati atimu. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      
  -   -   

ngiyanati 

- {N-}+ kiyanati= ngiyanati 

- kiyanat+{-i}= kiyanati 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

243.  
Saiki awake dhewe bisa nyawiji 

maneh. (Djaka Lodang no.07, tahun 

2006).      

  -   -   

nyawiji 

- {N-}+ sawiji= nyawiji 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

244.  

Surti nangis ngguguk karo ngekep 

wong lanang sing tau dilarani atine 

iku. (Djaka Lodang no.07, tahun 

2006).       

  -   - - 

ngguguk 

- {N-}+ guguk= ngguguk 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 
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245.  Nanging sing saiki dudu 

tangiskasusahan, nanging tangis 

kabagyan sing tanpa kinara. (Djaka 

Lodang no.07, tahun 2006).      

  - - -   kabagyan 

- bagya+{ka-/-an}= kabagyan 

- /a/  θ 

246.  Saben dina nggresula ya mung gawe 

ati kelara-lara. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006).      

  -   - - nggresula 

- {N-}+ gresula= nggresula 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

247.  Jarene kandha; sapa sing syukur 

marang peparing Gusti Allah mula 

Gusti Allah bakal nikelake nikmat 

iku. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

  -   -   nikelake 

- {N-}+ tikelake= nikelake 

- tikel+{-ake}= tikelake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

248.  

Ora perlu mikir kelangan jabatan. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   -   kelangan 

- ilang+{ke-/-an}= kelangan 

- /i/  /e/  

249.  
Lan ora samar ora diajeni bawahan 

utawa kelangan kawibawan. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   -   

diajeni 

- {di-}+ajeni= diajeni 

- aji+{-i}= ajeni 

- /i/  /e/  

 

  -  - -   

kawibawan 

- wibawa+{ka-/-an}= kawibawan 

- /a/  θ 

250.  
Pakaryanku kayadene tawon kang 

tutul-tutul ngupadi sarine kembang. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   - - 

ngupadi 

- {N-}+ upadi= ngupadi 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 
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251.  
Nadyan asile sethithik dirasakne bisa 

mirasa. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

  - -   - 

dirasakne 

- {di-}+rasakne= dirasakne 

- rasa+{-e}= rasakne 

- θ  /k/ 

252.  

Aku ora bisa mbandhingake 

panguripanku karo panguripane 

wong-wong gedhe. (Djaka Lodang 

no.08, tahun 2006). 

  -   - - 

mbandhingake 

- {N-}+ bandhingake= mbandhingake 

- bandhing+{-ake}= bandhingake 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /b/ 

  -   - - 

panguripanku 

- panguripan+{-ku}= panguripanku 

- urip+{paN-/-an}= panguripan 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

  -   - - 

panguripane 

- panguripan+{-e}= panguripane 

- urip+{paN-/-an}= panguripan 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

253. 

Mung wae aku karo kulawargaku iya 

kudu pinter ngatur dhuwit blanja. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006). 

  -   - - 

ngatur 

- {N-}+ atur= ngatur 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

 

254.  

Dhuwit sethithik ya kudu dijembreng 

sing jembar, diiwir-iwir, ditanjakake 

sing warata kanggo kebutuhan 

maneka warna. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006). 

  - -   - 

ditanjakake 

- {di-}+tanjakake= ditanjakake 

- tanja+{-ake}= tanjakake 

- θ  /k/ 
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255.  

Isih ana maneh pos kekeluargaan 

kanggo kebutuhan nyumbang sosial 

maneka warna. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006).        

  -   -   

nyumbang 

- {N-}+ sumbang= nyumbang 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

256.  

Lan uga isih ana pos kebutuhan 

kanggo anakku lanang loro sing 

panjaluke maneka warna. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   - - 

panjaluke 

- panjaluk+{-e}= panjaluke 

- {paN-}+jaluk=  panjaluk 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

257.  
Mula aku kudu pinter ngladeni 

penginane. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006).       

  -   -   

ngladeni 

- laden+{N-/-i}= ngladeni 

- ladi+{-an}= laden 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

- /i/  /e/ 

258.  Yen ora, saben dina mung ndhedher 

hawa, rasane  kepengin muring-

muring nesoni bocah sing durung 

nalar kuwi. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006).        

  -   - - ndhedher 

- {N-}+ dhedher= ndhedher 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /dh/ 

 

259.  Asring aku kudu ngirit. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   - - ngirit 

- {N-}+ irit= ngirit 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

260.  Ora perlu ngrungokake gembar-

gembor dhawuhe pemerintah supaya 

ngirit. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

  -       ngrungokake 

- rungu+{N-/-ake}= ngrungokake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 
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261.  
Yen ora gelem ngirit bisa kelakon 

kentekan nafas ana tengah dalan. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).       

  - - -   

kentekan 

- entek+{ke-/-an}= kentekan 

- /ə/  θ 

262.  
Pakne sore iki arep ngliwet apa ora? 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).       
  -   - - 

ngliwet 

- {N-}+ liwet= ngliwet 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

263.  
Aku kaget rada mlenggong krungu 

pitakon kaya ngono kuwi. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   -   

mlenggong 

- {N-}+ plenggong= mlenggong 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

264.  
Takanggep iki ptikonan sing nganeh-

anehi. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

      - - 

nganeh-anehi 

- aneh-aneh+{N-/-i}= nganeh-anehi 

- aneh+dwilingga= aneh-aneh 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

265.  

Karepku ngene Pakne; manut 

slenthang-slenthing warta sing tak 

krungu Pak Dhe Juwandi mengko 

bengi arep nganakake kendhuri. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).        

  -     - 

nganakake 

- ana+{N-/-ake}= nganakake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

- Θ  /k/ 

266.  
Yen ngono nyambel wae, Bune. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       
  -   -   

nyambel 

- {N-}+ sambel= nyambel 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

267.  
Yen wohe akeh bisa nambah asil 

kulawarga nadyan ora sepiraa. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       

  -   -   

nambah 

- {N-}+ tambah= nambah 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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268.  

Beda karo yen nekani undhangan 

liyane, adate yen teka na kendhuri 

ngene iki wong-wong padha seneng 

„tepat waktu. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006).        

  -   -   

nekani 

- {N-}+ tekani= nekani 

- tekan+{-i}= tekani 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

269.  
Ora kok merga lageane sing 

nglemprah wis ilang. (Djaka Lodang 

no.08, tahun 2006).        

  -   - - 

nglemprah 

- {N-}+ lemprah= nglemprah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

270.  

Sawise diaturi ngunjuk lan dhahar 

wedang lan nyamikan enggal padha 

dirahabi. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

  -   - - 

ngunjuk 

- {N-}+ unjuk= ngunjuk 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

271.  

Sawise pirembugan sedhela karo 

kanca lungguh sebelahku, Pak Kaum 

munggel pangandikane para tamu 

kabeh. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

  -   -   

munggel 

- {N-}+ punggel= munggel 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 
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272.  

Dalu punika Pak Dhe Juwandi 

kepareng ngawontenaken pengetan 

ruwahan inggih punika kintu donga 

dhumateng arwahipun para 

pepundhen ingkang sampun 

ngrumiyini murud ing kasedan jati.  

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).       

  -     - 

ngawontenaken 

- wonten+{ng(a)-/-aken}= ngawontenaken 

- /N/  /ng(a)/ 

- Θ  /a/  

  -   -   

pepundhen 

- pe+ pundhen= pepundhen 

- pundhi+{-an}= pundhen 

- /i/  /e/ 

  -   - - 

ngrumiyini 

- rumiyin+{N-/-i}= ngrumiyini 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /r/ 

273.  

Dalu punika Pak Dhe Juwandi 

ngaturaken slametan khas kagem 

ruwahan. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).       

  -   - - 

ngaturaken 

- atur+{N-/-aken}= ngaturaken 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

274.  
Paraga kang kajibah enggal 

ngetokake jatah. (Djaka Lodang 

no.08, tahun 2006).       

  -   -   

ngetokake 

- wetu+{N-/-ake}= ngetokake 

- /u/  /o/ 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /w/ 

- /w/  θ 

275.  
Sing takenteni kendhurine mesthi sega 

kaya biasane. (Djaka Lodang no.08, 

tahun 2006).       

  -   -   

takenteni 

- {tak-}+enteni=takenteni 

- enti+{-i}= enteni 

- /i/  /e/ 

276.  
Wong wis dakjagakake kanggo 

mangan bengi karo bojoku. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).       

  - -   - 

dakjagakake 

- {dak-}+ jagakake= dakjagakake 

- jaga+{-ake}= jagakake 

- θ  /k/ 
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277.  

Sidane wengi kuwi aku entuk jatah 

apem kaya tangga teparo liyane sing 

ngestreni kendhuri wengi kuwi. (Djaka 

Lodang no.08, tahun 2006).        

  -   -   

ngetsreni 

- estri+{N-/-i}= ngestreni 

- /i/  /e/ 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /e/ 

 

278.  
Karepe arep ngirit ora ngolah sega. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).         
  -   - - 

ngolah 

- {N-}+olah= ngolah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /o/ 

279.  
Kamangka weteng iki wis kadung 

ngelih ngintir-intir. (Djaka Lodang 

no.08, tahun 2006).        

      - - 

ngintir-intir 

- {N-}+intir-intir= ngintir-intir 

- intir+dwilingga= intir-intir 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /i/ 

280.  
Upama ora rak padha keluwen. 

(Djaka Lodang no.08, tahun 2006).         
  - - -   

keluwen 

- luwe+{ke-/en}= keluwen 

- /e/  θ 

281.  

“Iki lho dicoba dhisik. Ngerti sepisan 

panjenengan mesthi kurang,” 

kandhane bojoku karo ndulitake kue 

apem ana sambel sing diwadhahi 

lepek. (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).         

  -   - - 

ndulitake 

- {N-}+dulitake= ndulitake 

- dulit+{-ake}= dulitake 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 

282.  
Wengi kuwi aku ngadani pesta cilik-

cilikan . (Djaka Lodang no.08, tahun 

2006).        

  -   - - 

ngadani 

- ada+{N-/-i}= ngadani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 
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283.  

Beja bocah-bocah wis padha mapan 

turu dadi ora weruh wong tuwane 

anggone mangan. (Djaka Lodang 

no.08, tahun 2006).        

  -   -   

mapan 

- {N-}+papan= mapan 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

284.  

Kejaba isih kuwagang ngliwet dhewe, 

dheweke isih ketunggonan bandha 

omah loro saisen-isene, pekarangane 

isih wutuh, isih sabuk galeng pisan. 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

ketunggonan 

- tunggu+{ke-/-an}= ketunggonan 

- /u/  /o/ 

-     -   

saisen-isene 

- isen-isen+{sa-/-e}= saisen-isene 

- isi+{-an}= isen 

- /i/  /e/ 

285.  
Anak-anake wis padha misah dhewe. 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        
  -   -   

misah 

- {N-}+pisah= misah 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

286.  

Dheweke iku sing kala-kala 

nyambangi wong tuwane, niliki 

keslametane. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   -   

nyambangi 

- {N-}+sambangi= nyambangi 

- sambaing+{-i}= sambangi 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /s/ 

  -   -   

niliki 

- {N-}+tiliki= niliki 

- tilik+{-i}= tiliki 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

287.  
Pakulinan mangkat menyang selepan 

mesthi mampir mrono. (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

  - - -   

pakulinan 

- kulina+{pa-/-an}= pakulinan 

- /a/  θ 
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288.  

“Mbok, anggen kula mangsak empun 

mateng, yen njenengan ngersakake 

sarapan, kula aturi mundhut 

piyambak!”. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -       

ngersakake 

- {N-}+kersakake= ngersakake 

- kersa+{-ake}= kersakake 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

289.  
“Piye Ndhuk?” wangsulane sing 

ditawani karo mlerok. (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

  -   -   

mlerok 

- {N-}+plerok= mlerok 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

290.  
Aku iki ijik kuwat ngglawat! (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        
  -   - - 

ngglawat 

- {N-}+glawat= ngglawat 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /g/ 

291.  
Wong tuwa kok dikongkon nggawa 

pincuk ngalor ngidul (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

  -     - 

ngalor 

- {N-}+lor= ngalor 

- /N/  /ng(a)/ kata dasar bersuku kata satu 

  -   -   

ngidul 

- {N-}+kidul= ngidul 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

292.  

“Simbok niku pripun ta, kula niku 

naming tawi, yen njenengan kersa… 

boten ngaken boten mrentah!” (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

mrentah 

- {N-}+prentah= mrentah 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 
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293.  

“Nyatane kowe akon njupuk ngono 

kok, saiki malah selak! Bocah saiki 

pancen wasis yen micara, huh, bocah 

apa kuwi…” (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   - - 

nyatane 

- nyata+{-e}= nyatane 

- {N-}+nyata=nyata 

- /N/  /ny/ kata dasar berfonem awal /ny/ 

  -   -   

micara 

- {N-}+wicara= micara 

- /N/  /m/ kata dasar berfonem awal /w/ 

- /w/  θ 

294.  
Njegreg sanalika Sandini krungu 

kandhane wong tuwane mangkono iku. 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   - - 

njegreg 

- {N-}+jegreg= njegreg 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /j/ 

295.  
Mula kanthi ngarah-arah Sandini 

njaluk pangapura. (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

      - - 

ngarah-arah 

- {N-}+arah-arah= ngarah-arah 

- arah+dwilingga= arah-arah 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /a/ 

 

296.  

Sandini trima nglungani karo 

prembak-prembik arep nangis, 

nggetuni anggone tawa sarapan 

marang wong tuwane wadon iku, jebul 

malah ndadekake muringe. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   - - 

nglungani 

- lunga+{N-/-i}= nglungani 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /l/ 

  -     - 

ndadekake 

- ndadi+{-ake}= ndadekake 

- {N-}+dadi= ndadi 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /d/ 
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297.  

Karo tumungkul Sandini terus 

jumangkah nuju marang selepan, 

perlu golek dagangan beras. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

nuju 

- {N-}+tuju= nuju 

- /N/  /n/ kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

298.  
Tawa sarapan bae malah dijar-ujari, 

apes ora kaya awakku. (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

    - -   

dijar-ujari 

- ujar-ujari+{di-/-i}= dijar-ujari 

- /u/  θ 

299.  

Genah tenan kuwi Nah, contone ya 

simbok kuwi, riwile ora karuwan, 

angel ladenane, gampang nesu. 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

ladenane 

- ladenan+{-e}= ladenane 

- laden+{-an}= ladenan 

- ladi+{-an}= laden 

- /i/  /e/  

300.  
Dene mbah Kariyem banjur bengok-

bengok ngundangi putune. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   - - 

ngundangi 

- ngundang+{-i}= ngundangi 

- {N-}+undang= ngundang 

- /N/  /ng/ kata dasar berfonem awal /u/ 

301.  
Dheweke mesem kelegan. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        
  - - -   

kelegan 

- lega+{ke-/-an}= kelegan 

- /a/  θ 

302.  
Ing atase wong wadon, nyatane bisa 

nenandur sing lemune kaya ngono. 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).         

  -   -   

nenandur 

- ne+nandur= nenandur 

- {N-}+tandur=nandur 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

303.  
Mbah kariyem banjur ngendhangi 

guludan liyane. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   - - 

ngendhangi 

- endhang+{N-/-i}= ngendhangi 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /e/ 
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304.  
Dheweke njomblak maneh. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        
  -   - - 

njomblak 

- {N-}+jomblak=njomblak 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /j/ 

305.  

Kuciwane tanduran sing lemu iku 

durung dilanjari, mula banjur padha 

mentelung klengsreh lemah. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

mentelung 

- {N-}+pentelung=mentelung 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

306.  
Arep nglanjari kudu golek lanjaran 

dhisik. (Djaka Lodang no.09, tahun 

2006).        

  -   - - 

nglanjari 

- lanjar+{N-/-i}=nglanjari 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /l/ 

307.  
Ya kaya Ratno kuwi, nek diprentah 

gawean anane mung ngoso-oso! 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        

      - - 

ngoso-oso 

- {N-}+oso-oso=ngoso-oso 

- oso+dwilingga= oso-oso 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /o/ 

308.  

Teka kono Ratno wis nyunggi carang 

sebongkok arep kanggo nglanjari 

tandurane embahne iku. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

nyunggi 

- {N-}+sunggi=nyunggi 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

309.  

Kantho polatan ndlureg, bocah 

lanang umur pitulas taun iku 

tumandang gawe. (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

  -   -   

polatan 

- ulat+{pa-/-an}=polatan 

- /u/  /o/ 

  -   -  - 

ndlureg 

- {N-}+dlureg=ndlureg 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /d/ 
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310.  
Kosok baline malah ngalembana 

marang putune lanang iku. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   - - 

ngalembana 

- {N-}+alembana=ngalembana 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /a/ 

311.  
Alon-alon lehmu nglanjarke kacang 

kuwi, mengko rak ceklek kabeh wite! 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   - - 

nglanjarke 

- {N-}+lanjarke=nglanjarke 

- lanjar+{-ke}= lanjarke 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /l/ 

312.  

Ratno sing durung ilang anyele iku 

tambah njelu diaruh-aruhikaya 

ngono. (Djaka Lodang no.09, tahun 

2006).        

  -   - - 

njelu 

- {N-}+jelu=njelu 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /j/ 

313.  
Oooo, bocah mbedadok, dikandhani 

malah mutung! (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   - - 

mbedadok 

- {N-}+bedadok=mbedadok 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /b/ 

  -   -   

mutung 

- {N-}+putung=mutung 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

314.  
Eling-eling anake Sandini, ya cugetan 

ngono kuwi! Bocah ora nggenah! 

(Djaka Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   - - 

nggenah 

- {N-}+genah=nggenah 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 
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315.  

Karo tumandang Mbah Kariyem isih 

terus grenengan, nggrenengi putune 

lanang. (Djaka Lodang no.09, tahun 

2006).        

  -   - - 

nggrenengi 

- greneng+{N-/-i}=nggrenengi 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 

316.  
Watake Ratno ki mutungan, persis 

kaya gerangane kae. (Djaka Lodang 

no.09, tahun 2006).        

  -   -   

mutungan 

- putung+{N-/-an}=mutungan 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

317.  

Dina riyaya kepungkur Mbah 

Kariyem wis ngurungi pitik jago 

sadurunge. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   -   

ngurungi 

- {N-}+kurungi=ngurungi 

- kurung+{-i}= kurungi 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

318.  

Nyedhiyani anake sing ana ing 

Jakarta mbokmenawa padha tilik 

mulih. (Djaka Lodang no.09, tahun 

2006).        

  -   -   

nyedhiyani 

- {N-}+sedhiyani=nyedhiyani 

- sedhiya+{-i}= sedhiyani 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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319.  
Parandene batine meksa kelara-lara, 

rumangsa dibedak-bedakake. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

meksa 

- {N-}+peksa=meksa 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

    -   - 

dibedak-bedakake 

- {di-}+ bedak-bedakake= dibedak-bedakake 

- beda-beda+{-ake}=bedak-bedakake 

- beda+dwilingga= beda-beda 

- θ  /k/ 

319.  

Saka ora kuwat ngampet panguneg-

uneging batin, kanthi geguyon 

dheweke nyemoni wong tuwane 

wadon iku. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   -   

geguyon 

- ge+guyon= geguyon 

- guyu+{-an}=guyon 

- /u/  /o/ 

  -   -   

nyemoni 

- {N-}+semoni=nyemoni 

- semu+{-i}= semoni 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

320.  
Oleh pasemon kaya ngono Mbah 

Kariyem ngakak guyune. (Djaka 

Lodang no.09, tahun 2006).        

  -   -   

pasemon 

- semu+{pa-/-an}=pasemon 

- /u/  /o/ 
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321.  

Tanpa kuwatir nyenggrok rasa 

pangrasane anak, wong wadon tuwa 

iku kandha. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   -   

nyenggrok 

- {N-}+senggrok=nyenggrok 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

  -   - - 

pangrasane 

- {paN-}+rasane=pangrasane 

- rasa+{-e}= rasane 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /r/ 

322.  

Kirno kuwi nek mulih oleh-olehe akeh, 

mengko nek bali ninggali aku ya 

akeh. (Djaka Lodang no.09, tahun 

2006).        

  -   -   

ninggali 

- {N-}+tinggali=ninggali 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

323.  

Ora sranta Sumono ndhoprok 

nyungkemi dhengkule wongtuwane, 

sungkem ngaturake pangabekti, 

nyuwun pangapura sakabehing 

kaluputane. (Djaka Lodang no.09, 

tahun 2006).        

  -   - - 

ndhoprok 

- {N-}+dhoprok=ndhoprok 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /dh/ 

  -   -   

nyungkemi 

- {N-}+sungkemi=nyungkemi 

- sungkem+{-i}= sungkemi 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 
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324.  

Wis ana sesasinan dheweke 

nandhang lelara sing ora mari-mari. 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006).        

-     -   

nandhang 

- {N-}+tandhang=nandhang 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

325.  
Embuh wis pirang dhuwit sing kontal 

kanggo ngupaya bagas warase. 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006).        

  -   - - 

ngupaya 

- {N-}+upaya=ngupaya 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /u/ 

326.  

“Suk, Sukinah.” Panyeluke kancane 

nalika tilik marang dheweke ing 

omahe. (Djaka Lodang no.10, tahun 

2006).        

  -   -   

panyeluke 

- {paN-}+celuke=panyeluke 

- celuk+{-e}= celuke 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

327.  

“Jarene wong akeh ing desa Kenthos 

ana wong pinter. Bisa nambani 

sawernane lelara.” (Djaka Lodang 

no.10, tahun 2006).        

  -   -   

nambani 

- {N-}+tambani=nambani 

- tamba+{-i}= nambani 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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328.  

Apa pancen ngelmune wis kebak apa 

kepriye, sukinah ora bisa 

nggenahake. (Djaka Lodang no.10, 

tahun 2006).        

  -   -   

ngelmune 

- {N-}+elmune=ngelmune 

- elmu+{-e}= elmune 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /e/ 

- /e/  θ 

  -   - - 

nggenahake 

- {N-}+genahke=nggenahke 

- genah+{-ke}= genahke 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 

329.  
Kaya-kaya becik yen kowe gelem 

nyoba njaluk tamba ana kana Suk. 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006).        

  -   -   

nyoba 

- {N-}+coba=nyoba 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

330.  

“Suk, ora ana alane wong kuwi 

mbudidaya. Ngupaya amrih 

sentosaning raga, slameting nyawa.” 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006).        

  -   - - 

mbudidaya 

- {N-}+budidaya=mbudidaya 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /b/ 

331.  
Lan yen mbayare embuh aku ora 

ngerti. (Djaka Lodang no.10, tahun 

2006) 

  -   - - 

mbayare 

- {N-}+bayare=mbayare 

- bayar+{-e}= bayare 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /b/ 
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332.  
Nanging sangertiku ora larang-

larang nemen kok. (Djaka Lodang 

no.10, tahun 2006) 

  -   -   

nemen 

- {N-}+temen=nemen 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

333.  
Wis pokoke dilakoni dhisik. (Djaka 

Lodang no.10, tahun 2006) 
  -   -   

dilakoni 

- {di-}+lakoni=dilakoni 

- laku+{-i}= lakoni 

- /u/  /o/ 
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334.  
Perkara dhuwit rak ya bisa 

diupayakake, mbuh kepriye carane. 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006) 

  - -   - 

diupayakake 

- {di-}+upayakake=diupayakake 

- upaya+{-ake}= upayakake 

- θ  /k/ 

335.  

Ing meja kerjane ana bal saka kaca, 

ana cowek cilik mlumah sing diiseni 

kembang telon. (Djaka Lodang no.10, 

tahun 2006) 

  -   -   

diiseni 

- {di-}+iseni=diiseni 

- isi+{-i}= iseni 

- /i/  /e/ 
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336.  
Kajaba kuwi ana uga cowek cilik sing 

dienggo ngobong menyan. (Djaka 

Lodang no.10, tahun 2006) 

  -   - - 

ngobong 

- {N-}+obong=ngobong 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /o/ 

337.  
Ki,niki kula badhe mriksakaken 

kanca kula. (Djaka Lodang no.10, 

tahun 2006) 

  -     - 

mriksakaken 

- mriksa+{-aken}= mriksakaken 

- {N-}+priksa=mriksa 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

338.  
Sukinah koploken awit ora kuwat 

nantang pamandenge Ki Mujarab. 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006) 

  -   -   

nantang 

- {N-}+tantang=nantang 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

  -     - 

pamandenge 

- pandenge+{paN-/e}=pamandenge 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

339.  
Ki mujarab Husada nudingi kasur 

ana ing urine meja kerjane. (Djaka 

Lodang no.10, tahun 2006) 

  -   -   

nudingi 

- {N-}+tudingi=nudingi 

- tuding+{-i}= tudingi 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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340.  
Kanthi gemeter Sukinah nyopoti 

benik-benik sing ngunci klambine. 

(Djaka Lodang no.10, tahun 2006) 

  -   -   

nyopoti 

- {N-}+copoti=nyopoti 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 

  -   -   

ngunci 

- {N-}+kunci=ngunci 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

341.  
Saikine dheweke mung nganggo rok 

ngisoran lan BH wae. (Djaka Lodang 

no.10, tahun 2006) 

  -     - 

ngisoran 

- ngisor+{-an}= ngisoran 

- {N-}+sor=ngisor 

- /N/  /ng/, kata dasar bersuku kata satu 

- Θ  /i/ 

342.  
Ki Nujarab nyaketi. (Djaka Lodang 

no.10, tahun 2006) 
  -   -   

nyaketi 

- {N-}+caketi=nyaketi 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /c/ 

- /c/  θ 
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343.  
Hm. Takkandhakake nanging aja 

nesu. (Djaka Lodang no.10, tahun 

2006) 

  - -   - 

takkandhakake 

- {tak-}+kandhakake=takkandhakake 

- kandha+{-ake}= kandhakake 

- θ  /k/ 

 

344.  
Kowe ngloropake aku ana cangkeme 

baya elek Jum! (Djaka Lodang no.10, 

tahun 2006) 

  -   - - 

ngloropake 

- nglorop+{-ake}= ngloropake 

- {N-}+lorop=nglorop 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /l/ 

345.  
Esuk njemun aku tangi turu. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 
  -   - - 

njemun 

- {N-}+jemun=njemun 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /j/ 

346.  
Tas daktumpangake bak motor banjur 

daktaleni kenceng. (Djaka Lodang 

no.11, tahun 2006) 

  -   -   

daktaleni 

- {dak-}+taleni=daktaleni 

- tali+{-i}= taleni 

- /i/  /e/ 

347.  

Mula ing dina Sabtu tanggal 27 Mei, 

esuk kuwi laporan iku wus daksiapke, 

aja nganti kelalen. (Djaka Lodang 

no.11, tahun 2006) 

  -   -   

kelalen 

- lali+{ke-/-an}=kelalen 

- /i/  /e/ 
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348.  
Aku dakadus saiki ya, Bu dhenok isih 

bubuk, ditunggoni thole. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   -   

ditunggoni 

- {di-}+tunggoni=ditunggoni 

- tunggu+{-i}= tunggoni 

- /u/  /o/ 

349.  
“Nggih!” wangsulane bojoku cekak 

sinambi ubeg nguleg bumbu. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006)  

  -   - - 

nguleg 

- {N-}+uleg=nguleg 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /u/ 

350.  

“Nggih. Adhik-adhik, tak kintung 

kintung kintung!” bocah loro iku 

munggah ngamben lan ngudang 

anakku. (Djaka Lodang no.11, tahun 

2006) 

  -   - - 

munggah 

- {N-}+unggah=munggah 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /u/ 

  -   - - 

ngamben 

- {N-}+amben=ngamben 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /a/ 

  -   -   

ngudang 

- {N-}+kudang=ngudang 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

351.  
Omahku dadi rame dening ocehe 

bocah-bocah lucu nggemesake iku. 

(Djaka Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   - - 

nggemesake 

- gemes+{N-/-ake}=nggemesake 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 
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352.  “Kula sakeluwarga ampun sami 

ngungsi, Pak”kandhane kancaku iku 

ing wektu kepungkur nalika bareng 

numpak bus Yogya-Wonosari arep 

mangkat nindakake tugas. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   - - ngungsi 

- {N-}+ungsi=ngungsi 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /u/ 

  -   -   nindakake 

- tindak+{N-/-ake}=nindakake 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

353.  “Nggih, Pak. Matur nuwun 

pamujinipun,” wangsulane karo 

nyerot ambegan landhung. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   -   nyerot 

- {N-}+serot=nyerot 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

354.  Ana sing raine nglokop. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   -   nglokop 

- {N-}+klokop=nglokop 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 
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355.  
Ibune nunggoni bocah loro sing lagi 

maem, sinambi nyusoni Inda. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   -   

nunggoni 

- {N-}+tunggoni=nunggoni 

- tunggu+{-i}= tunggoni 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

 

  -   -   

nyusoni 

- nyusu+{-i}= nyusoni 

- {N-}+susu=nyusu 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /s/ 

- /s/  θ 

356.  

“Hore, aku rampung sikik dhewe, aku 

nomer satu!” aku wiwit nggodha 

bocah-bocah sing lagi padha maem. 

(Djaka Lodang no.11, tahun 2006) 

  -   - - 

nggodha 

- {N-}+godha=nggodha 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 

357.  
Aku ndheprok, banjur tangi. (Djaka 

Lodang no.11, tahun 2006) 
  -   - - 

ndheprok 

- {N-}+dheprok=ndheprok 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /dh/ 

358.  
Aku tiba nglumpruk. (Djaka Lodang 

no.11, tahun 2006) 
  -   -   

nglumpruk 

- {N-}+klumpruk=nglumpruk 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 
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359.  

Alhamdulillah, saka papan peteng 

methungul bojoku mbopong anakku 

sing cilik, karo nangis jempling-

jempling. (Djaka Lodang no.11, tahun 

2006) 

  -   -   

methungul 

- {N-}+pethungul=methungul 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

  -   - - 

mbopong 

- {N-}+bopong=mbopong 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /b/ 

359.   

Nyawang ngiwa nengen, omah wis 

rata karo lemah. (Djaka Lodang 

no.11, tahun 2006) 

  -   -   

ngiwa 

- {N-}+kiwa=ngiwa 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

  -   -   

nengen 

- {N-}+tengen=nengen 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

360.  

Tulung, anggepen wae iki kaya dene 

kacilakan, aku ora sengaja gawe 

laramu, nanging tetep wae aku lan 

sliramu ngrasakke lara. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006). 

  - - -   

kacilakan 

- cilaka+{ka-/-an}=kacilakan 

- /a/  θ 
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361.  

Racikaning ukara jroning layang iku 

banget nabet ing atine, bisa gawe 

geter ing jiwane. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   -   

nabet 

- {N-}+tabet=nabet 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

362.  
Dheweke mbenerake yen dheweke uga 

ngrasakke lara kang ditulis ing layang 

iku. (Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

mbenerake 

- bener+{N-/-ake}= mbenerake 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /b/ 

363.  

Durung yen ngadhepi olok-olokane 

kanca-kancane, ngrungokke khotbahe 

Aji, kanca nunggal pondhokane. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

ngadhepi 

- {N-}+adhepi=ngadhepi 

- adhep+{-i}= adhepi 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /a/ 

  -   -   

ngrungokke 

- krungu+{N-/-ke}=ngrungokke 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

364.  
Wektu iku Nanta ora bisa kumecap 

kanggo mbantah omongane Aji. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

mbantah 

- {N-}+bantah=mbantah 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /b/ 
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365.  

Kadidene priya kang wis diwasa 

Nanta bisa nangkep apa tegese kabeh 

tandha-tandha kang ketangkep 

indrane iku. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

  -   -   

nangkep 

- {N-}+tangkep=nangkep 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

366.  

Dheweke banget ora narimakake 

krungu ana wong kang ngelek-elek 

Utik. (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   -   

narimakake 

- narima+{-ake}= narimakake 

- {N-}+tarima=narima 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

- Θ  /k/ 

      - - 

ngelek-elek 

- {N-}+elek-elek=ngelek-elek 

- elek+dwilingga= elek-elek 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /e/ 

367.  
“Aku ora ngidini kowe kabeh ngina 

Mbak Utik!” dheweke muring. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

ngina 

- {N-}+ina=ngina 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /i/ 

368.  
Nitik glagate sajake Nanta nesu 

tenan. (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   -   

nitik 

- {N-}+titik=nitik 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 
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369.  
Iki banget nggumunake. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 
  -   - - 

nggumunake 

- nggumun+{-ake}= nggumunake 

- {N-}+gumun=nggumun 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 

370.  

Ya wiwit iku kancane Nanta ora nate 

ngomentari sesambungane Nanta 

karo Utik. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

  -   -   

ngomentari 

- {N-}+komentari=ngomentari 

- komentar+{-i}= komentari 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /k/ 

- /k/  θ 

371.  

Kabeh percaya yen Nanta wis duwe 

pikiran kang diwasa, wis bisa milah-

milah endi kang oleh lan kena 

ditindakke lan endi kang kudu 

disingkiri. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

          

milah-milah 

- milah+dwilingga= milah-milah 

- {N-}+pilah=milah 

- /N/  /m/, kata dasar berfonem awal /p/ 

- /p/  θ 

372.  

“Sliramu nyata minangka putra kang 

banget bekti marang ibu, aku pantes 

meri, kepengin duwe anak kaya 

sliramu…” Nanta nerusake maca. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

nyata 

- {N-}+nyata=nyata 

- /N/  /ny/, kata dasar berfonem awal /ny/ 

373.  

Ya mung ibu wong kang paling 

taktresnani, takbekteni lan takpundhi-

pundhi. (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   -   

takbekteni 

- bekti+{tak-/-i}=takbekteni 

- /i/  /e/ 
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374.  

Nanta kandha yen pirang-pirang dina 

lagi ngrawat ibune kang lagi gerah, 

dene Aji kepener lagi KKN, dadi omah 

pondhokane suwung. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

ngrawati 

- {N-}+rawati=ngrawati 

- rawat+{-i}= rawati 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /r/ 

375.  
Nanta dhewe wis rampung KKN lan 

wektu iku lagi nggarap skripsi. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

nggarap 

- {N-}+garap=nggarap 

- /N/  /ng/, kata dasar berfonem awal /g/ 

376.  
Jantunge Nanta nitir cepet banget 

nalika dheweke maca pener ukara iku. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006)  

  -   -   

nitir 

- {N-}+titir=nitir 

- /N/  /n/, kata dasar berfonem awal /t/ 

- /t/  θ 

377.  

Malah yen Nanta ora bisa kekancan 

karo Utik mergo keletan umur kang 

pancen adoh, Utik kepengin bisa 

srawung kaya salumrahe tangga. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  - - -   

kekancan 

- kanca+{ke-/-an}= kekancan 

- /a/  θ 

378.  

Ora krasa mripate Nanta 

mbrambangi merga saking trenyuhe 

maca surasane layang. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

mbrambangi 

- mbrambang+{-i}= mbrambangi 

- {N-}+brambang= mbrambang 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 
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379.  

Aku nyuwun pangapuramu, senajan 

abot lan angel anggonku arep blaka 

marang sliramu, nanging aku kudu 

ngandhakke apa kang wis dumadi 

jroning awakku iki. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   -   

ngandhakke 

- {N-}+kandhakke= ngandhakke 

- kandha+{-ke}= kandhakke 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

380.  

Blaka wae nalika aku kenal sliramu, 

aku kaya nemokke idholaku kang 

takkira mung ana ing alam 

pangimpen wae, nanging nyatane 

temen-temen ana neng ngarep 

mripatku. (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   -   

nemokke 

- {N-}+temokke= nemokke 

- temu+{-ke}= temokke 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

381.  

Aku nyoba ngyakinake atiku yen iki 

mung fatamorgana, nanging… saya 

suwe rasa iku samsaya subur, 

ngrembuyungkaya kembang aster 

kang taktandur ana latar omahku.  

 (Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

ngrembuyung 

- {N-}+rembuyung= ngrembuyung 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /r/ 
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382.  

Nanta ngerti yen Utik ngarep-arep 

telpon saka dheweke kanggo 

nanggapi isine layang iku. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

      - - 

ngarep-arep 

- ngarep+dwilingga= ngarep-arep 

- {N-}+arep= ngarep 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

        

nanggapi 

- {N-}+tanggapi= nanggapi 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

381.  

Dheweke butuh nata atine dhisik, 

nata getering rasa. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   -   

nata 

- {N-}+tata= nata 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

382.  
Nganti pirang-pirang dina Nanta 

ngenam pikiran. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -     - 

ngenam 

- {N-}+nam= ngenam 

- /N/  /ng/, kata dasar bersuku kata satu 

- Θ  ə 

383.  

“Sugeng sonten… Mbak Utik, niki 

Nanta…,” swarane Nanta rada 

ndhredheg. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

  -   - - 

ndhredheg 

- {N-}+dhredheg= ndhredheg 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /dh/ 
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384.  

“Se… suk sore? Ora… aku ora ana 

acara metu… Taktunggu tenan lho… 

kepengin disuguhi apa?” Utik 

nggodhani. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

  -   - - 

nggodhani 

- {N-}+godhani= nggodhani 

- godha+{-i}= godhani 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 

385.  
Utik ketara yen gugup senajan nyoba 

ditutupi kanthi guyonan iku. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -       

guyonan 

- guyon+{-an}= guyonan 

- guyu+{-an}=guyon 

- /u/  /o/ 

386.  

Sadurunge bali dheweke ngulungake 

amplop kang isine layang balesan 

kanggo Utik. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

  -   - - 

ngulungake 

- {N-}+ulungake= ngulungake 

- ulung+{-ake}=ulungake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /u/ 

387.  

Nanging yen bab-bab kang wis 

lumrah iku bisa narik kawigatene 

liyan engga bisa ndadekake wong iku 

tumoleh menehi rasa simpati, bab iku 

dadi nuwuhake rasa mongkog kang 

bisa njalari anget jiwane. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   -   

narik 

- {N-}+tarik= narik 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 
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388.  

Contone ibu-ibu sepuh kang nggawa 

dagangan grabah saka Kasongan 

nganggo sepedhane, utawa ibu-ibu  

mudha buruh Samitex kang mangkat 

jam sepuluh bengi numpak sepedha, 

mung mburu butuh bisa ngisi weteng 

lan mbokmenawa ana turahan 

sethithik kanggo tuku celak. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

mburu 

- {N-}+buru= mburu 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

  -   - - 

ngisi 

- {N-}+isi= ngisi 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /i/ 

389.  

Impen kang endah mesthi wae tansah 

ngithik-ithik jiwane, nanging 

kanyatan uripe mung bisa menehi 

napas saka esuk tekan sore, lan sesuke 

kudu duwe tenaga supaya bisa 

ambegan nerusake uripe. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

      - - 

ngithik-ithik 

- {N-}+ithik-ithik= ngithik-ithik 

- ithik+dwilingga = ithik-ithik 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /i/ 

  -  -   

kanyatan 

- {ka-}+nyata+{-an}= kanyatan 

- /a/  θ 

  -   - - 

napas 

- {N-}+napas= napas 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /n/ 

390.  

Dheweke temen-temen wanita kang 

ora njuwarehi, bisa digawa ngobrol 

tekan ngendi wae. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

njuwarehi 

- {N-}+juwareh+{-i}= njuwarehi 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /j/ 
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391.  

Yen ana bab kang durung 

dimangerteni ora wigah-wigih takon 

lan blaka yen dheweke uga butuh 

ngangsu kawruh marang Nanta, kang 

senajan luwih enom nanging nyimpen 

ilmu kang bisa diangsu kawruhe. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

ngangsu 

- {N-}+angsu= ngangsu 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

392.  

Enten napa kok njenengan mastani 

nek kula sampun boten gadhah 

bapak? (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   -   

mastani 

- {N-}+wasta+{-i}= mastani 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /w/ 

- /w/  θ 

393.  

Pingget ing atine kang ora bisa ilang 

iku kaya bali njiret, nuwuhake rasa 

perih kang tanpa kinara. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

njiret 

- {N-}+jiret= njiret 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /j/ 

394.  

Mula dheweke dadi oar ragu-ragu 

maneh nyritakke lelakone kang 

banget ora nyenengake iku. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -       

nyritakke 

- {N-}+critakke= nyritakke 

- crita+{-ke}=critakke 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /c/ 

      -   

lelakone 

- le+lakone= lelakone 

- laku+{-ne}= lakone 

- /u/  /o/ 
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395.  

Tujokna mawon kula gadhah ibu 

ingkang paling apikan sadonya, inggih 

ibu punika ingkang nyengkuyung. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -       

tujokna 

- tuju+{-na}= tujokna 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

  -   -   

nyengkuyung 

- {N-}+sengkuyung= nyengkuyung 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

/s/  θ 

396.  
Utik melu ngondhok-ondhok 

ngrungokke critane Nanta. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

      - - 

ngondhok-ondhok 

- {N-}+ondhok-ondhok= ngondhok-ondhok 

- ondhok+dwilingga= ondhok-ondhok 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /o/ 

397.  

Kaya wong tuwa kang duwe sifat 

feudal, nyawang donyane seni 

nganggo mripat sesisih, ora bisa 

ngregani pepinginane anake kang ing 

dhirine kebacut umep getih senine. 

(Djaka Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

ngregani 

- {N-}+rega+{-i}= ngregani 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /r/ 

398.  

Bapak kersa ngursusaken kula lan 

numbasaken alat-alat musik, kula 

optimis nek samenika kula sampun 

saged eksis. (Djaka Lodang no.12, 

tahun 2006) 

  -   -   

ngursusaken 

- {N-}+kursus+{-aken}= ngursusaken 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

  -   -   

numbasaken 

- {N-}+tumbas+{-aken}= numbasaken 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 
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399.  

Utik babar pisan ora nyana yen Nanta 

kang padinane katon alus iku uga bisa 

nyimpen mawa kang nyebarakehawa  

panas. (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   - - 

nyana 

- {N-}+nyana= nyana 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /ny/ 

  -   -   

nyebarake 

- {N-}+sebarake= nyebarake 

- sebar+{-ake}= sebarake 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

400.  

Manut critane Nanta, wiwit cilik 

dheweke wis seneng main gitar, wani 

pentas nyanyi tunggal neng acara 

pitulasan Agustus, ulang taun, lan 

acara cilik-cilikan liyane. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   - - 

main 

- {N-}+main= main 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

  -   - - 

nyanyi 

- {N-}+nyanyi= nyanyi 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /ny/ 

401.  

Nalika sekolah neng SMP mbentuk 

grup band karo kanca-kancane lan 

kerep pentas ing sekolahane dhewe 

uga sekolahan liya yen mbeneri ana 

acara. (Djaka Lodang no.12, tahun 

2006) 

  -   -   

mbentuk 

- {N-}+bentuk= mbentuk 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

  -   -  

mbeneri 

- bener+{N-/-i}= mbeneri 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 
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402.  

Utik dhewe asring krungu Nanta 

gitaran karo nyanyi lan swarane 

Nanta pancen ora nguciwani. (Djaka 

Lodang no.12, tahun 2006) 

  -   -   

nguciwani 

- kuciwa+{N-/-i}= nguciwani 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

403.  
Malah wektu iki Nanta wis bisa nyipta 

lagu pirang-pirang. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   -   

nyipta 

- {N-}+cipta= nyipta 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /c/ 

- /c/  θ 

404.  
Ora maido jalaran dheweke pancen 

seneng nulis puisi. (Djaka Lodang 

no.12, tahun 2006) 

  -   -   

maido 

- {N-}+paido= maido 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

  -   -   

nulis 

- {N-}+tulis= nulis 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

405.  

Nalika wancine wis mrabat wengi, 

sawise ngoreksi asil ulangan Bahasa 

Indonesaia murid-murid ing saweneh 

SMA, Utik banjur nulis kang kanggo 

Nanta. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   -   

ngoreksi 

- {N-}+koreksi= ngoreksi 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

406.  

Nanging kang kudu mbokbundheli, 

awakmu mung wenang ikhtiar, dene 

asile kabeh mung Allah kang wajib 

nemtokke. (Djaka Lodang no.13, 

tahun 2006) 

  -       

nemtokke 

- temtu+{N-/-ke}= nemtokke 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 
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407.  

Yen wis bisa mahami bab iki, kasile 

usahamu ora marakke mongkog lan 

sombong, nanging disyukuri. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006) 

  -   -   

mahami 

- paham+{N-/-i}= mahami 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

408.  

Ukara tharik-tharik iku kaya dudu 

tulisane, pitutur luhur iku kaya ora 

mrentul saka pikirane. (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006) 

  -   -   

mrentul 

- {N-}+prentul= mrentul 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

409.  

Kaya ana tenaga gaib kang nuntun 

tangane nulisake tembung-tembung 

endah kang bisa ngirimake hawa 

adhem tumrap jiwa kang lagi butuh 

paying kang edhum. (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006) 

  -   -   

nulisake 

- nulis+{-ake}= nulisake 

- {N-}+tulis=nulis 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

  -   -   

ngirimake 

- ngirim+{-ake}= ngirimake 

- {N-}+kirim= ngirim 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

410.  

Mula pepipinganmu kuwi isah kalah 

penting yen dibandhing kebutuhan 

padinan. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  - - -   

padinan 

- dina+{pa-/-an}= padinan 

- /a/  θ 

411.  
Lha nek ngono kedadeane ya pancen 

abot. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   -   

kedadeane 

- kedadean+{-e}= kedadeane 

- {ke-}+dadi+{-an}= kedadean 

- /i/  /e/ 
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412.  
Sepisan maneh Utik nyedhot ambegan 

landhung. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   -   

nyedhot 

- {N-}+sedhot= nyedhot 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

413.  
Kahanan kaya mengkono iku ora 

mung Nanta kang nyandhang . (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006) 

  -   -   

nyandhang 

- {N-}+sandhang= nyandhang 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

414.  

Nah, Dhimas… saiki buwangen sing 

adoh rasa getun kang wos ngracuni 

jiwamu pirang-pirang taun suwene 

iku. (Djaka Lodang no.13, tahun 2006) 

  -   - - 

ngracuni 

- racun+{N-/-i}= ngracuni 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /r/ 

415.  
Bapak iku dudu penyebab rusake 

angen-angenmu. (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006) 

  -   -   

penyebab 

- {peN-}+sebab = penyebab 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

416.  
Awakmu ora kena nyalahake Bapak. 

(Djaka Lodang no.13, tahun 2006) 
  -   -   

nyalahake 

- salah+{N-/-ake}= nyalahake 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

417.  

“Matur nuwun Mbak Utik…,” Nanta 

ngambungi tangane Utik kang banjur 

teles kebak luh merga jejaka iku ora 

bisa ngampet tangise. (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006) 

  -   - - 

ngambungi 

- ngambung+{-i}= ngambungi 

- {N-}+ambung= ngambung 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 
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418.  

“Aku wis ngestokke kabeh kang 

mboktulis ing layang kae!” ujare 

Nanta sawise rada lerem. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006)  

  -       

ngestokke 

- estu+{N-/-ake}= ngestokke 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /e/ 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

419.  

“….. Awake dhewe kudu adil, bisa 

nampa pandhangan lan panemu kang 

seje sanajan katone ikku ngrugekake 

kita…,” napase Nanta ngangsur 

saking semangate anggone ngomong. 

(Djaka Lodang no.13, tahun 2006)  

  -   -   

panemu 

- {paN-}+temu= panemu 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

  -   -   

ngrugekake 

- rugi+{N-/-ake}= ngrugekake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /r/ 

- /i/  /e/ 

- Θ  /k/ 

  -   - - 

ngangsur 

- {N-}+angsur= ngangsur 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

420.  

Utik nyemak kanthi rasa bungah kang 

ora bisa digambarake nganggo 

tembung-tembung endah kang 

kasimpen ing kamus uteke. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006)   

  -   -   

nyemak 

- {N-}+semak= nyemak 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 
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421.  

“Saiki aku wis  plong, lega. Aku wis 

bisa ngobrol karo Bapak kanthi penak, 

santai. Sasuwene iki kaya ana 

sagegem kang nggrenjel ing 

dhadhaku, nyesegi napasku lan 

nyriweti lakuku. Nanging wektu iki 

watu iku kaya wis ilang, rasane 

enthing kanggo mlaku. Kabeh mau 

merga jasamu, Mbak!” (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006) 

  -   - - 

nggrenjel 

- {N-}+grenjel= nggrenjel 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 

  -   -   

nyesegi 

- nyeseg+{-i}= nyesegi 

- {N-}+seseg= nyeseg 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

422.  

“Kabeh kang kudu mboklakoni iku 

mujudake dalan uripmu. Aku uga 

padha karo Keng Bapak, mung 

minangka wayang, dadi paraga kaya 

kang wis ditemtokake. (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006)   

  -   -   

ditemtokake 

- temtu+{di-/-ake}= ditemtokake 

- /u/  /o/ 

- Θ  /k/ 

423.  

Dheweke wis kupiya ngilangake rasa 

iku, nanging saben bapake nuduhake 

rasa ora senenge yen dheweke 

nggeluti donyane seni musik, rasa 

ikubali suburmaneh nguwasani 

dhirine. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   - - 

ngilangake 

- ngilang+{-ake}= ngilangake 

- {N-}+ilang= ngilang 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /i/ 

  -   -   

nguwasani 

- kuwasa+{N-/-i}= nguwasani 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

/k/  θ 

 

 



384 
 

Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

424.  

Yen wis bisa mengkono iku, anane 

mung maklum, lan awake dhewe ora 

gampang nibakke sengit marang liya. 

(Djaka Lodang no.13, tahun 2006) 

  -       

nibakke 

- {N-}+tibakke= nibakke 

- tiba+{-ke}= tibakke 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- Θ  /k/ 

425.  
Aku bisa ngomong nanging ora bisa 

ngetrapke omonganku dhewe. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006) 

  -     - 

ngetrapke 

- trap+{N-/-ke}= ngetrapke 

- /N/  /ng(e)/, kata dasar bersuku kata satu 

- Θ  /ə/ 

426.  

Nanging awake dhewe ora kena 

amping-amping tembung salah lan 

khilaf iku kanggo nutupi ancas kita 

kang ora becik. (Djaka Lodang no.13, 

tahun 2006) 

  -   -   

nutupi 

- {N-}+tutupi= nutupi 

- tutup+{-i}= tutupi 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

427.  

Aku emoh ngalahke angen-angenku, 

gegayuhanku minangka seniman 

music. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   -   

ngalahke 

- ngalah+{-ke}= ngalahke 

- {N-}+kalah= ngalah 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

428.  
“Sukses?” Utik nggeget lambene. 

(Djaka Lodang no.13, tahun 2006) 
  -   - - 

nggeget 

- {N-}+geget= ngeget 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 
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429.  

Mrpate nrawang, nyawang 

gegodhongan ing jaba kang obah-

obah dingo dolanan angin. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006) 

  -   - - 

nrawang 

- {N-}+trawang= nrawang 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

430.  

Dhimas, aku ndedonga, muga-muga 

yen kabeh bisa mbokrengkuh, awakmu 

tetepa dadi Nanta kaya wektu iki, 

Nanta kang tansah prasaja. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006) 

      - - 

ndedonga 

- {N-}+dedonga = ndedonga 

- de+donga =dedonga 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /d/ 

431.  
Sirahe tumungkul nyingidake rasa 

sedhihe. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   -   

nyingidake 

- singid+{N-/-ake}= nyingidake 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

432.  
Nanta ndengengek, nyawang Utik 

kebak rasa sedhih. (Djaka Lodang 

no.13, tahun 2006) 

  -   - - 

ndengengek 

- {N-}+dengengek= ndengengek 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /d/ 

433.  

“Mbak Utik apranen aku… aku 

pancen kudu blaka supaya ora ana 

panyakrabawa kang salah sajroning 

atimu ngenani awakku. Aku kandha 

ora bisa srawung jalaran aku… 

aku…,” Nanta katon rangu-rangu 

arep ngandhakake gembolaning 

atine. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006)  

  -   -   

panyakarabawa 

- {paN-}+cakrabawa= panyakrabawa 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /c/ 

- /c/  θ 

  -       

ngandhakke 

- {N-}+kandhakke= ngandhakke 

- kandha+{-ke}= kandhakke 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

- Θ  /k/ 

 



386 
 

Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

434.  

Pengalaman uripe kang wis 

nggondhol umur meh patangpuluh 

taun bisa dadi gaman kanggo 

ngadhepi saweneh perkara. (Djaka 

Lodang no.13, tahun 2006) 

  -   - - 

nggondhol 

- {N-}+gondhol= nggondhol 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 

435.  

Sikile diseret metu, ninggalake takdir 

kang ngrerujit atine, methukke takdir 

kang ngandhang ana ing dalan uripe 

samengko. (Djaka Lodang no.13, 

tahun 2006)  

      - - 

ngrerujit 

- {N-}+rerujit= ngrerujit 

- re+rujit = rerujit 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /r/ 

  -   -   

methukke 

- methuk+{-ke}= methukke 

- {N-}+pethuk = methuk 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

  -   -   

ngandhang 

- {N-}+kandhang= ngandhang 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

436.  
Utik nguntapke lungane Nanta ing 

ngarep lawang. (Djaka Lodang no.13, 

tahun 2006) 

  -   - - 

nguntapke 

- untap+{N-/-ke}= nguntapke 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /u/ 
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437.  

Dheweke isih tetep nggejejer neng 

kono nalika ana motor mlebu 

pekarangan nggendhong bojone kang 

mulih saka kantor langsung methuk 

anake ontang-anting les ing 

sekolahane, kang sekolah ing SMP 

klas telu. (Djaka Lodang no.13, tahun 

2006) 

  -   - - 

nggendhong 

- {N-}+gendhong= nggendhong 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 

  -   -   

methuk 

- {N-}+pethuk = methuk 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

438.  

Awan kuwi hawane panas banget, 

nggenepi rasa kesel lan luwe bubar 

sekolah sedina mau. (Djaka Lodang 

no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

nggenepi 

- {N-}+genepi= nggenepi 

- genep+{-i}= genepi 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 

439.  

Ratih ora gelem kandha marang Yuni 

kanca cedhake kang saben dinane 

mlaku bali bareng dheweke, apa kang 

nyebabake atine goreh. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006) 

  -   -   

nyebabake 

- {N-}+sebab+{-ake}= nyebabake 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

440.  

Arepa Yuni ora nate nyombongake 

bandhane wong tuwane, Ratih isin yen 

nganti Yuni ngerti kang dadi pikirane. 

(Djaka Lodang no.14, tahun 2006) 

  -   -   

nyombongake 

- {N-}+sombong+{-ake}= nyombongake 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 
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441.  

Wis telung sasi iki Ratih nunggak 

anggone mbayar sekolah amarga 

pancen durung ana dhuwit kanggo 

kuwi. (Djaka Lodang no.14, tahun 

2006) 

  -   -   

nunggak 

- {N-}+tunggak= nunggak 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

  -   - - 

mbayar 

- {N-}+bayar= mbayar 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

442.  

Adat saben ing sasi-sasi kepungkur 

Ratih bisa ngumpetake prakara iki, 

nanging saiki dheweke katon banget. 

(Djaka Lodang no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

ngumpetake 

- {N-}+umpetake= ngumpetake 

- umpet+{-ake}= umpetake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /u/ 

443.  

Yen nganti ora bisa mbayar 

tunggakan SPP, dheweke ora bisa 

melu ujian unggah-ungguhan kelas 

sepuluh dina maneh. (Djaka Lodang 

no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

melu 

- {N-}+melu= melu 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

444.  

“Ratih, ana apa ta wiwit mau kowe 

kok meneng bae? Apa kowe nesu 

marang aku?” Yuni nyoba ngajak 

guneman. (Djaka Lodang no.14, tahun 

2006) 

  -   - - 

meneng 

- {N-}+meneng= meneng 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

       

nesu 

- {N-}+nesu= nesu 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /n/ 

445.  

Lha yen ora ana apa-apa kowe kok 

sajak goreh? Mbok ya yen ana 

prakara angel diomongake, mbok 

menawa aku bisa ngrewangi. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

ngrewangi 

- {N-}+rewangi= ngrewangi 

- rewang+{-i}= rewangi 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /r/ 
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446.  

Yuni sabar nakoni Ratih, nanging sing 

diajak omong ora wangsulan, mung 

mesem. (Djaka Lodang no.14, tahun 

2006) 

  -   -   

nakoni 

- {N-}+takoni= nakoni 

- takon+{-i}= takoni 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

447.  

Yuni sing tekan omahe luwih dhisik 

ngampirake Ratih kaya adat saben, 

nanging sing ditawani ora gelem, 

kandha yen rada mumet lan selak 

kepingin tekan omah. (Djaka Lodang 

no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

ngampirake 

- ampir+{N-/-ake}= ngampirake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

  -   - - 

mumet 

- {N-}+mumet= mumet 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

448.  
Kahanan iki durung suwe kedaden , 

antarane lagi setahun. (Djaka Lodang 

no.14, tahun 2006) 

  -   -   

kedaden 

- dadi+{ke-/-an}= kedaden 

- /i/  /e/ 

449.  

Bapakne duwe montor kang asring 

disewa uwong liya kanggo lelungan 

adoh. (Djaka Lodang no.14, tahun 

2006) 

    - -   

lelungan 

- le +lungan= lelungan 

- lunga+{-an}= lungan 

- /a/  θ 

450.  

Kendaraan ya  wis kontal kabeh, 

kanggo nambal butuh lan kepara ana 

sing dijupuk maneh karo dealer 

amarga ora bisa mbayar kreditane. 

(Djaka Lodang no.14, tahun 2006)  

  -   -   

nambal 

- {N-}+tambal= nambal 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

 

 



390 
 

Tabel Lanjutan. Hasil Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

451.  

Telpon sing biyen kanggo lantaran 

usaha wong tuwane wis ora bisa 

digunakake maneh amarga ora bisa 

mbayar biaya pendhak sasine. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006) 

  - -   - 

digunakake 

- {di-}+guna+{-ake}= digunakake 

- Θ  /k/ 

452.  

Ratih sansaya ngambra-ambra 

anggone nggagas kahanane 

kluwargane ngeling-eling kang wis 

kedaden marang kluwargane ing dina-

dina kepungkur. (Djaka Lodang no.14, 

tahun 2006)  

      - - 

ngambra-ambra 

- {N-}+ambra-ambra = ngambra-ambra 

- ambra+dwilingga =ambra-ambra 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

      - - 

ngeling-eling 

- {N-}+eling-eling= ngeling-eling  

- eling+dwilingga = eling-eling 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /e/ 

453.  

Wektu iki kluwarga saka bapak 

mengerteni kahanan usahane wong 

tuwane Ratih banjur padha nulungi 

kanthi nyilihi modal kanggo bukak 

warung kebutuhan pokok. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006) 

  -       

nyilihi 

- nyilih+{-i}= nyilihi 

- {N-}+silih= nyilih 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 

454.  

Ratih banjur nggenteni ibune ngedoli 

wong tuku, nanging kala mangsa 

dheweke ora gelem amarga lagi 

nanggung anggone sinau, banjur 

mangsuli “Kula nggih lagi sinau Bu, 

benjing wonten ulangan. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

ngedoli 

- {N-}+dol+{-i}= ngedoli 

- /N/  /ng/, kata dasar bersuku kata satu 

- Θ  /ə/ 

  -    -   

nanggung 

- {N-}+tanggung= nanggung 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 
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455.  

“Sing serik ki sapa? Aku mung gumun 

warung anyar kok sing tuku akeh 

temen. Mangka regane ya ora luwih 

murah tinimbang warung liyane,” 

wangsulane mbokdhe Puja karo rada 

mbesengut. (Djaka Lodang no.14, 

tahun 2006)  

  -   - - 

mbesengut 

- {N-}+besengut = mbesengut 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

456.  

Mbak Sri sing lagi blanja ing warunge 

mbokdhe Puja melu nyaturi, nglegani 

atine mbokdhe Puja sing isih sedulure.  

(Djaka Lodang no.14, tahun 2006) 

  -   -   

nyaturi 

- nyatur+{-i}= nyaturi 

- {N-}+catur= nyatur 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /c/ 

- /k/  θ 

457.  

Wong tuwane goreh banget nalika 

nganti rong minggu adhine durung 

mari malah kepara tambah parah 

larane. (Djaka Lodang no.14, tahun 

2006) 

  -   - - 

mari 

- {N-}+mari= mari 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

458.  

Mbarengi kedaden kuwi, dheweke uga 

krungu kandha-kandhane tanggane 

maneh saka prapti. (Djaka Lodang 

no.14, tahun 2006) 

  -   - - 

mbarengi 

- bareng+{N-/-i}= mbarengi 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

459.  

Bisane adhine ragil mari larane 

amarga wongtuwane gelem medhot 

sesambungan karo wong pinter mau, 

lan saguh mbalekake apa bae sing wis 

diwenehake dening dheweke. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006)   

  -       

mbalekake 

- {N-}+balekake= mbalekake 

- bali+{-ake}= balekake 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

- /i/  /e/ 

- Θ  /k/ 
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460.  

Lha nika mas-masane bu Karta nggih 

pun didol kanggo nambal warunge 

sing kentekan  dagangan, nanging 

warunge tetep sepi. (Djaka Lodang 

no.14, tahun 2006)   

  - - -   

kentekan 

- {ke-}+entek+{-an}= kentekan 

- /e/  θ 

461.  

Saiki Ratih mung duwe pangangen-

angen muga-muga ana sega 

saklawuhe ing omahe kanggo 

dheweke lan adhi-adhine, amarga 

wetenge wis luwe banget. (Djaka 

Lodang no.14, tahun 2006)   

      - - 

pangangen-angen 

- {paN-}+angen-angen= pangangen-angen 

- angen+dwilingga = angen-angen 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

  - -   - 

saklawuhe 

- {sa-}+lawuhe= saklawuhe 

- lawuh+{-e}= lawuhe 

- Θ  /k/ 

462.  
“Apa Pak Lurah arep ngenengke 

lomba maneh ta, Di?” (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

ngenengke 

- {N-}+enengke= ngenengke 

- eneng+{-ke}= enengke 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /e/ 

463.  

“Ya ora paham Lik, ning apike sesuk 

mangkat wae, ben ngerti. Jarene kuwi 

penyakit bahaya lho.” (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

mangkat 

- {N-}+mangkat= mangkat 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

  -   -   

penyakit 

- {peN-}+sakit= penyakit 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /s/ 

- /s/  θ 
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464.  

“Rak idhep, Di. Mangkata dhewe, aku 

sesuk duwe gawean macul. Nek ora 

ndang takayahi ndak telat lehku 

tandhur. Kowe rak ya ngerti, watake 

Kang Karta kae, angger lehku tandur 

keri mung marahi mungsuh wae. 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

mangkata 

- mangkat+{N-/-a}= mangkata 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

  -   -   

macul 

- {N-}+pacul= macul 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

  -   - - 

mungsuh 

- {N-}+mungsuh= mungsuh 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 

465.  

“Owalah Di… Di…, mbokya disuntik 

ping pitulikur ta, ocehhe Anis kae rak 

bakal isa nandhingi Kacerku.” (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

nandhingi 

- tandhing+{N-/-i}= nandhingi 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

466.  

“Lik, aku ki mung ajak-ajak, yen kowe 

ora gelem ya  wis, aja terus nggering-

nggeringke manukku.” (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)    

      - - 

nggering-nggeringke 

- gering-gering+{N-/-ke}= nggering-nggeringke 

- gering+dwilingga= gering-gering 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 

467.  

“Ning omongane Lik Tarmin ki 

marahi manaske kuping, mangka 

durung mesthi Kacer Kembangmu 

bisa menang lomba maneh.” (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)    

  -   -   

manaske 

- panas+{N-/-ke}= manaske 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

  -   - - 

menang 

- {N-}+menang= menang 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /m/ 
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468.  
“Dibuktekake piye?” (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)   
  -       

dibuktekake 

- {di-}+bukti+{-ake}= dibuktekake 

- /i/  /e/ 

- Θ  /k/ 

469.  
Tarmin mesem sajak lega bisa gawe 

nesune Pardi. (Djaka Lodang no.15, 

tahun 2006)   

  -   - - 

nesune 

- nesu+{N-/-e}= nesune 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /n/ 

470.  
Jarene rikala ditemu Pardi, kahanane 

manuk iku melas banget. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

melas 

- {N-}+welas= melas 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /w 

- /w/  θ 

471.  
Sewiwine pepes lan sikile ngoreng 

sajak kena plintheng. (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)   

  -   -   

ngoreng 

- {N-}+korek= ngoreng 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

472.  

Goteke wong akeh Cucakrawa sing 

ditemu Pardi kuwi putune Mbah Sinu 

sing mbaureksa wit gayam pinggir 

mblumbang. (Djaka Lodang no.15, 

tahun 2006)   

  -   - - 

mbaureksa 

- {N-}+baureksa = mbaureksa 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 

  -   - - 

mblumbang 

- {N-}+blumbang =mblumbang 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /b/ 
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473.  

Mula bareng nemu manuk kuwi olehe 

ngopeni pancen temen-temen nganti 

manuk kuwi olehe ngopeni pancen 

temen-temen  nganti manuk mau mari 

lan bisa ngoceh kaya sing kawentar 

saiki. (Djaka Lodang no.15, tahun 

2006)   

  -   - - 

ngopeni 

- kopen+{N-/-i}= ngopeni 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

  -   - - 

ngoceh 

- {N-}+oceh= ngoceh 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /o/ 

474.  

Kok kaya pejabat wae, rebutan 

penguwasa mung amarga kareben 

kondhang lan sugih nganti nglirwake 

amanah sing kudu ditindakake. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

penguwasa 

- {PeN-}+kuwasa= penguwasa 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /k/  θ 

  -   - - 

nglirwake 

- lirwa+{N-/-ake}= nglirwake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /l/ 

- /a/  θ  

475.  

Meruhi kahan kaya mengkono kuwi 

mau wong-wong desa padha ngathik-

athik menawa Pardi kena tulahe 

Mbah Sinu. (Djaka Lodang no.15, 

tahun 2006)   

      - - 

ngathik-athik 

- {N-}+athik-athik = ngathik-athik 

- athik+dwilingga = athik-athik 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

476.  

Awit saka pokale Pardi sing ora gelem 

nguculake Cucakrawa sing wis mari 

larane. (Djaka Lodang no.15, tahun 

2006)   

  -   - - 

nguculake 

- ucul+{N-/-ake}= nguculake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /u/ 
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477.  

“Wis ta Kang, culna manukmu kuwi, 

aku khawatir Mbah Sinu bakal 

numpes awake dhewe?” (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

numpes 

- {N-}+tumpes= numpes 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

478.  

“Mbah Sinu sapa? Iki dudu babagan 

ngamuke Mbah sinu sri, kowe aja 

percaya aloke wong liya.” (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

ngamuke 

- amuk+{N-/-e}= ngamuke 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

479.  

“Sabar Sri, kabeh mau rak wis 

dikersakake wing kuwasa, awake 

dhewe rak mung saderma nglakoni.” 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   

  - -   - 

dikersakake 

- kersa+{di-/-ake}= dikersakake 

-  Θ  /k/ 

480.  

“Ora Sri, aku takreresik kandhang lan 

omah iki sadurunge ditinggal, aja 

nganti mala sing nemahi awake 

dhewe dadi pageblug ing desa kene.” 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

nemahi 

- temah+{N-/-i}= nemahi 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

481.  
Pardi mung bisa unjal ambegan 

nglarapake anak-anake. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

nglarapake 

- larap+{N-/-ake}= nglarapake 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /l/ 

482.  
Ngocehe tetep ngganter. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

ngocehe 

- {N-}+ocehe = ngocehe 

- oceh+{-e}= ocehe 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /o/ 

  -   - - 

ngganter 

- {N-}+ganter= ngganter 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /g/ 
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483.  
Pardi mesem karo nyetheti manuke. 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   
  -   -   

nyetheti 

- cethet+{N-/-i}= nyetheti 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /c/ 

- /c/  θ 

484.  

Ning ora kaya padatan, dina iki Pardi 

maskumambangan, kamngka adat 

sabene menawa ngedusi utawi 

makani Slamet, Pardi sumringah 

dhandhanggulanan. (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)   

  -   -   

ngedusi 

- adus+{N-/-i}= ngedusi 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /a/ 

- /a/  /ə/ 

  -   -   

makani 

- pakan+{N-/-i}= makani 

- /N/  /m/, kata dasar berawalan fonem /p/ 

- /p/  θ 

485.  
Malah ne kana Pras, barengan 

nembang lagon Cucakrawa. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

nembang 

- {N-}+tembang= nembang 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /t/ 

- /t/  θ 

486.  
Pardi terus ngelus-elus Slamet. 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   
      - - 

ngelus-elus 

- ngelus+dwilingga = ngelus-elus 

- {N-}+elus= ngelus 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /ə/ 

487.  

Angen-angene nglembara, kedadean 

setahun kepungkur kaya diputer 

meneh. (Djaka Lodang no.15, tahun 

2006)   

  -   - - 

nglembara 

- {N-}+lembara= nglembara 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /l/ 

488.  
Durung semaur Pras wis ngadheg 

nyekethem manuk neng sisihe. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

nyekethem 

- {N-}+cekethem= nyekethem 

- /N/  /ny/, kata dasar berawalan fonem /c/ 

- /c/  θ 
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489.  

“Syukur yen ora mbok plintheng, 

kene-kene ndang digawakake susuh 

ben anget, sajake iki isih piyik.” 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   

  - -   - 

gawakake 

- gawa+{-ake}= gawakake 

- θ  /k/ 

490.  
Bebeke ngendhog ajeg. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   
  -   - - 

ngendhog 

- {N-}+endhog= ngendhog 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /e/ 

491.  
Ora krasa anggone Pardi ngupakara 

Slamet nganti surup. (Djaka Lodang 

no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

ngupakara 

- {N-}+upakara= ngupakara 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /u/ 

492.  

Nalika arep ngaso turonan neng 

amben, lawang ngarep digedhor-

gedhor bocah. (Djaka Lodang no.15, 

tahun 2006)   

  -   -   

turonan 

- turu+{-an}= turonan 

- /u/  /o/ 

493.  
Sawetara wektu Pardi ora bisa 

ngendhaleni rasa sedhihe. (Djaka 

Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   -   

ngendhaleni 

- kendali+{N-/-i}= ngendhaleni 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /k/ 

- /i/  /e/ 

- /k/  θ 

494.  
Tanpa sadar Pardi ndemok bathuke 

dhewe,… panas nguntar-untar. 

(Djaka Lodang no.15, tahun 2006)   

  -   - - 

ndemok 

- {N-}+demok= ndemok 

- /N/  /n/, kata dasar berawalan fonem /d/ 

     -  - 

nguntar-untar 

- {N-}+untar-untar = nguntar-untar 

- untar+dwilingga = untar-untar 

- /N/  /ng/, kata dasar berawalan fonem /u/ 
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Keterangan : 

1 : No - : Tidak termasuk di dalamnya 

2 : Data 

3 : Afiksasi 

4 : Reduplikasi 

5 : Perubahan fonem 

6 : Penambahan fonem 

7 : Penghilangan fonem 

8 :  Keterangan 

 : Termasuk di dalamnya 
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