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ABSTRAK
Tulisan ini hendak mendeskripsikan dan membandingkan kaidah reduplikasi antara bahasa Jawa
dan bahasa Banjar menggunakan teori Distributed Reduplication. Data pada tulisan ini adalah
kata ulang dwipurwa dan dwilingga berimbuhan dalam bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Data
dikumpulkan menggunakan metode simak dan catat. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada
perbedaan kaidah penambahan juncture pada reduplikasi dwilingga bersufiks dalam bahasa Jawa
dan bahasa Banjar yang mengakibatkan perbedaan arah penduplikasian. Perbedaan juga tampak
pada kaidah penambahan juncture pada reduplikasi dwilingga bersimulfiks dalam bahasa Jawa
dan bahasa Banjar, tetapi penambahan itu tidak mengakibatkan perbedaan arah penduplikasian.
Perbedaan juga tampak pada tahap reduplikasi kata bersimulfiks dan dwipurwa dalam bahasa Jawa
dan bahasa Banjar.
Kata kunci: reduplikasi distribusi, kontrastif, bahasa Jawa, bahasa Banjar.

ABSTRACT
This paper aims to discuss and compare reduplication rule between Javanesse and Banjarnese
language. The data which is used in this paper are dwipurwa and dwilingga affixation reduplication
word on Javanesse and Banjarnese language. The results shows that the difference come out on the
rule of juncture insertion of the dwilingga suffixiton word reduplication. It causes the difference
of the direction of reduplication. The difference also appears on the rule of juncture insertion
of the dwilingga simulfixition word reduplication but it does not cause the difference of the
direction of reduplication. Meanwhile, the difference can be seen on the process of reduplication
of the dwilingga simulfixition word reduplication and dwipurwa reduplication on Javanese and
Banjarnese language.
Keyword: distributed reduplication, contrastive, Javanesse language, Banjarnese language.

PENDAHULUAN
Bahasa Jawa dan bahasa Banjar
merupakan dua bahasa yang dituturkan
di wilayah tutur yang berbeda. Bahasa
Jawa dituturkan oleh suku yang mendiami
pulau Jawa, sedangkan bahasa Banjar
merupakan bahasa yang dituturkan oleh
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masyarakat di pulau Kalimantan. Secara
geografis letak wilayah tutur kedua bahasa
ini berjauhan karena letak pulau Jawa dan
pulau Kalimantan dipisahkan oleh laut
Jawa.
Meskipun kedua wilayah tutur bahasa
itu berjauhan, kedua bahasa itu berasal
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dari rumpun yang sama, yaitu rumpun
Austronesia (Kushartanti, 2005:195). Oleh
sebab itu, tidak mengherankan apabila
kedua bahasa ini memiliki persamaan,
terutama di tataran leksikal. Akan tetapi,
jika ditinjau dari tataran morfologisnya,
kedua bahasa itu memiliki kaidah yang
berbeda, salah satunya kaidah reduplikasi.
Untuk itu, penelitian ini dilakukan demi
mengupas perbedaan kaidah reduplikasi
antara dua bahasa dari rumpun yang sama
ini.
Pendeskripsian dan perbandingan
reduplikasi kedua bahasa tersebut
diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti
dan pemerhati kajian morfologi. Di
samping itu, penelitian ini juga diharapkan
mampu melengkapi khazanah penelitian
bahasa di Indonesia.
Berkaitan
dengan
reduplikasi,
Haspelmath
dan
Sims
(2010:38)
mengungkapkan bahwa reduplikasi adalah
formal operation whereby (part of) the
base is copied and attached to the base.
Ramlan (1983:55) mengatakan bahwa
proses pengulangan atau reduplikasi
adalah pengulangan satuan gramatik,
baik seluruhnya maupun sebagian, baik
dengan variasi fonem maupun tidak.
Dalam hal ini reduplikasi termasuk dalam
kajian morfologi.
Keraf (1991:149) membagi reduplikasi
ke dalam empat macam, yaitu reduplikasi
dwipurwa, dwilingga, dwilingga salin
suara, dan dwilingga berimbuhan.
Reduplikasi
dwipurwa
merupakan
reduplikasi suku pertama dari sebuah kata.
Ramlan (1983:55) menyebut reduplikasi
ini dengan reduplikasi sebagian, seperti
tetangga, tetamu, dan tetanaman.
Reduplikasi dwilingga merupakan
reduplikasi bentuk dasar. Ramlan
(1983:55) menyebut reduplikasi ini
dengan reduplikasi seluruh, seperti
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tamu-tamu, meja-meja, dan buku-buku.
Adapun reduplikasi dwilingga salin suara
adalah reduplikasi bentuk dasar dengan
mengubah bunyi bentuk dasarnya, seperti
gerak-gerik dan compang-camping.
Sementara itu, reduplikasi dwilingga
berimbuhan
merupakan
reduplikasi
dengan membubuhkan imbuhan, baik
sufiks, konfiks, maupun simulfiks ke dalam
bentuk dasarnya, misalnya bermain-main
dan berjalan-jalan.
Penelitian tentang reduplikasi bahasa
Jawa maupun bahasa Banjar telah banyak
dilakukan oleh peneliti di Indonesia.
Herawati (2010) dalam artikelnya pernah
meneliti tentang reduplikasi bahasa Jawa
di Klaten. Herawati menemukan bahwa
bentuk dasar reduplikasi bahasa Jawa
ada yang terletak di depan dan ada yang
terletak di belakang.
Selanjutnya, Yahdillah (2009) dalam
tesisnya menganalisis tentang reduplikasi
morfemis bahasa Banjar Hulu. Yahdillah
menemukan bahwa ada beberapa bentuk
reduplikasi morfemis dalam bahasa
Banjar Hulu, yaitu reduplikasi kata dasar,
kata berafiks, dan gabungan leksem.
Penelitian reduplikasi yang telah
dilakukan tersebut masih menggunakan
teori reduplikasi tradisional sehingga belum
terdeteksi bagaimana kaidah reduplikasi
yang terjadi dalam sebuah kata. Untuk
itu, melalui tulisan ini peneliti hendak
mengetahui dan membandingkan kaidah
beserta tahapan reduplikasi antara bahasa
Jawa dan bahasa Banjar menggunakan
teori Distributed Reduplication.
Teori Distributed Reduplication
(DR) merupakan teori yang digagas oleh
John Frampton yang bersumbu pada teori
transformasi generatif. Melalui teori ini
Frampton ingin membuktikan bahwa
analisis reduplikasi tidak hanya berfokus
pada stem apa saja yang direduplikasi,
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melainkan juga kaidah apa yang
memicu munculnya reduplikasi. Dengan
demikian, teori ini bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana penyalinan stem
dan pembentukan kaidahnya (Frampton,
2004:1).
Frampton (2004:2) mengungkapkan
bahwa analisis DR tidak hanya pada
tataran morfologi saja, melainkan juga
pada tataran fonologi. Tataran morfologi
bekerja ketika ada penambahan juncture,
sedangkan tataran fonologi bekerja ketika
proses transkripsi.
Frampton (2004:5) menyebutkan
bahwa ada tiga komponen dalam analisis
DR, yaitu (1) juncture insertion; (2)
transcription; dan (3) NCC repair.
Juncture insertion merupakan proses
morfologi yang mencakupi penambahan
juncture. Pada juncture insertion
ditentukan lokasi juncture yang akan
ditambahkan. Juncture ditandai dengan
tanda [- dan -]. Juncture [- diletakkan
di sebelah kanan sebelum timing slot
pertama, sedangkan -] diletakkan setelah
vokal pertama.
Tahap transkripsi merupakan proses
fonologis yang menggambarkan proses
reduplikasi dari bagian yang ditandai
dengan juncture. Sementara itu, NCC
repair atau No Crossing Constraint Repair
merupakan proses fonologis. Tahap ini
merupakan tahap penyusunan kembali
fonem-fonem menjadi bentuk outputnya.
Tulisan
ini
menggunakan
ancangan deskriptif kualitatif untuk
mendeskripsikan dan membandingkan
kaidah reduplikasi yang terjadi dalam
bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Data
dalam tulisan ini adalah kata ulang bahasa
Jawa dan bahasa Banjar. Adapun kata
ulang yang dibandingkan adalah kata
ulang dwipurwa dan kata ulang dwilingga
berafiks. Pembatasan itu dilakukan karena

proses morfologis kedua kata ulang itu
lebih kompleks.
Adapun teknik penyediaan data yang
digunakan ialah teknik rekam dan catat.
Data bahasa Jawa dikumpulkan dengan
menyimak tuturan penutur bahasa Jawa.
Dalam hal ini data bahasa Jawa direkam
menggunakan alat rekam kemudian
dicatat dan ditranskripsi secara fonetis.
Sementara itu, data bahasa Banjar
dikumpulkan melalui studi pustaka
dengan cara mencatat dan mentranskripsi
tuturan secara fonetis.
Data yang telah ditranskripsi secara
fonetis
kemudian
dikelompokkan
berdasarkan
kesamaan
bentuk
reduplikasinya. Dalam hal ini data
bahasa Jawa dipisahkan dengan data
bahasa Banjar. Selanjutnya, data yang
telah dikelompokkan itu dianalisis
untuk mengetahui tahap dan kaidah
reduplikasinya menggunakan analisis
Distributed Reduplication.
Analisis
terakhir
adalah
membandingkan antara kaidah dan taapan
reduplikasi bahasa Jawa dan bahasa
Banjar. Hasil analisis dideskripsikan
menggunakan kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Reduplikasi dalam Bahasa Jawa
Reduplikasi Kata Berafiks
Reduplikasi kata berafiks dalam bahasa
Jawa muncul pada kata bersufiks dan
bersimulfiks. Berikut ini set data (1) yang
mengandung reduplikasi kata bersufiks.

a. /anaˀ/
à
/a.naˀ-a.naˀ.an/
‘boneka’
b. /mɔntɔr/
à /mɔn.tɔr-mɔn.tɔ.ran/
‘mobil mainan’
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c. /antəm/
à /an.təm- an.tə.man/
‘saling memukul’
Data tersebut menunjukkan adanya
reduplikasi penuh pada bentuk dasarnya
dan juga penambahan sufiks pada bentuk
reduplikasinya. Dalam hal ini kata anak
mengalami reduplikasi bersufiks menjadi
anak-anakan.
Adapun reduplikasi yang terjadi
pada kata bersufiks dalam bahasa Jawa
digambarkan pada Bagan 1 berikut.
Bagan 1
Reduplikasi Kata Bersufiks
dalam Bahasa Jawa

Tampak ada empat tahap reduplikasi
kata bersufiks dalam bahasa Jawa yang
terlihat pada bagan 1. Tahap reduplikasi
itu,
yaitu
penambahan
juncture,
transkripsi, proses afiksasi, dan terakhir
adalah NCC repair.
Adapun juncture diletakkan di antara
bentuk dasar /anaˀ/ dan tidak mengubah
kelas kata. Berdasarkan hal itu, dapat
ditentukan kaidah penambahan juncture
reduplikasi kata bersufiks dalam bahasa
Jawa sebagai berikut.
Ø→[/—V
Penambahan juncture [- diletakkan
sebelum vokal. Penambahan juncture
ini memicu penyalinan bentuk dasar ke
kanan menjadi /anaˀ- anaˀ/.
Tahap selanjutnya adalah proses
afiksasi dengan menambahkan sufiks –
an di belakang bentuk dasar yang telah
direduplikasi sehingga memunculkan
output /anaˀ- anaˀan/.
Reduplikasi berafiks juga tampak
pada kata bersimulfiks, seperti pada set
data (2) berikut.

a. /tuku/
à
/ditukɔˀ-tukɔˀke/
‘dibeli-belikan’
b. /ambu/
à
/ɳambɔn-ɳambɔni/
‘membau-baui’
c. /jupUˀ/
à
/njupUˀ- njupUˀke/
‘mengambil-ambilkan’

catatan: σ menunjukkan sebuah kata
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Tampak adanya proses fonologis
pada set data (2), terutama pada data (a)
dan (b). Pada data (a) proses fonologis
yang terjadi adalah perpaduan vokal atau
vowel coancelence (VC) dan epentesis.
Sementara itu, pada data (b) terjadi
perubahan vokal dari /u/ menjadi
/ɔ/. Berikut ini dalam bagan (2) akan
ditunjukkan proses reduplikasi data (a).
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Bagan 2
Reduplikasi Kata Bersimulfiks
dalam Bahasa Jawa

memunculkan proses fonologis vowel
coascelence (VC) atau perpaduan vokal
antara vokal /u/ dan /a/ menjadi vokal /ɔ/.
Selain VC, proses fonologis lainnya
adalah epentesis atau penyisipan konsonan
dari semula tidak ada fonem /ˀ/ menjadi
ada fonem /ˀ/. Proses fonologis itu terjadi
karena penambahan bunyi /k/ pada proses
afiksasi.
Bunyi /k/ yang memiliki fitur (+back)
memengaruhi munculnya bunyi dengan
fitur serupa dan menghilangkan bunyi
yang berfitur tak sama. Bunyi /u/ dan
/a/ yang memiliki fitur (-back) berpadu
menjadi bunyi /ɔ/ yang berfitur (+back).
Selain itu, juga memunculkan bunyi /ˀ/
yang berfitur (+back).
Tahap selanjutnya adalah tahap
penambahan juncture pada fonem /tukɔˀ/,
dengan kaidah sebagai berikut.
Ø→[/V—
Juncture [- diletakkan setelah vokal,
yaitu vokal /i/ pada afiks /di/. Penambahan
juncture ini memicu adanya pengulangan
ke kiri. Tahap terakhir adalah NCC repair
yang merupakan hasil akhir dari proses
reduplikasi, yaitu munculnya bentuk /
ditukɔˀ-tukɔˀke/.
Reduplikasi Dwipurwa
Berikut ini set data (3) yang menunjukkan
adanya reduplikasi pada suku pertama.

Melalui bagan (2) tersebut tampak
bahwa reduplikasi bentuk fonemis /
tuku/ menjadi /ditukɔˀ-tukɔˀke/ melalui
enam tahap, yaitu proses afiksasi, vowel
coascelence (VC), epentesis, penambahan
juncture, transkripsi, dan NCC repair.
Proses afiksasi terjadi dengan
menambahkan simulfiks /di-ake/ pada
bentuk dasarnya. Proses afiksasi ini

a. /tuku/
à /tətuku/
‘membeli’
b. /putu/
à/pəputu/
‘memiliki cucu’
Pada data set (3) itu terlihat adanya
perubahan bunyi pada reduplikasi suku
awal. Bagan 3 berikut ini menggambarkan
reduplikasi data (b) pada set data (3).
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Bagan 3
Reduplikasi Dwipurwa dalam bahasa Jawa

memunculkan bentuk reduplikasi [puputu]
yang tampak pada tahap transkripsi.
Reduplikasi dalam Bahasa Banjar
Reduplikasi Kata Berafiks
Reduplikasi berafiks dalam bahasa Banjar
juga muncul dalam bentuk reduplikasi kata
bersufiks dan reduplikasi kata bersimulfiks.
Berikut ini set data (5) reduplikasi pada
kata bersufiks bahasa Banjar.

a. /mɔ.tɔr/
à /mɔ.mɔ.tɔ.ran/
‘motor mainan’
b. /ru.mah/ à /ru.ru.ma.han/
‘rumah-rumahan’
c. /a.nak/
à /a.a.na.kan/
‘anak mainan (boneka)’
Reduplikasi yang terjadi pada data itu
merupakan reduplikasi suku pertama yang
ditandai dengan warna abu-abu. Adapun
proses reduplikasinya terlihat pada bagan
berikut.
Bagan 4
Reduplikasi Suku Pertama
dalam Bahasa Banjar

Proses reduplikasi bentuk fonemis /
putu/ menjadi [pəputu] melalui empat
tahapan, yaitu penambahan juncture,
transkripsi, perubahan bunyi /u/ menjadi
/ə/, terakhir adalah NCC repair.
Pada proses ini juncture disisipkan
pada suku pertama dari bentuk dasar,
yaitu [pu] dengan kaidah sebagai berikut.
Ø→]/V—
Juncture -] dibubuhkan setelah vokal
sehingga memicu reduplikasi ke kiri dan
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Reduplikasi kata bersimulfiks ini
membentuk makna kausatif. Berikut
ini bagan (4) yang menggambarkan
reduplikasi kata tersebut.
Bagan 5
Reduplikasi Kata Bersimulfiks
dalam Bahasa Banjar

Reduplikasi
kata
momotaran
yang berwujud fonemis [mɔmɔtɔran]
merupakan reduplikasi suku kata
pertama ke kiri. Ada empat tahap dalam
pembentukan reduplikasi ini, yaitu tahap
penambahan juncture, transkripsi, proses
afiksasi, dan NCC repair.
Tahap awal ialah penambahan
juncture yang memiliki kaidah sebagai
berikut.
Ø→]/V—
Melalu kaidah itu tampak bahwa
juncture -] ditambahkan setelah vokal
suku pertama, sehingga pada tahap
transkipsi tampak adanya pengulangan
ke sebelah kiri yang memunculkan ouput
[mɔmɔtɔr].
Set data (6) adalah reduplikasi pada
kata bersimulfiks.

a. /bu.kah/ à /ba.bu.bu. ka.han/
‘saling berlari-larian’
b. /ka.puɳ/ à /ba.ka.ka. pu. ɳan/
‘saling kejar-mengejar’
c. /su.rat/
à /ba.su.su.ra. tan/
‘saling surat menyurati’
Simulfiks ba-an dalam bahasa Banjar
merupakan afiks derivasional karena
penambahan afiks ini mengakibatkan
perpindahan kelas kata, seperti tampak
pada data (6). Ketika kata surat yang
memiliki kelas kata nomina mendapat
tambahan simulfiks ba-an, kelas katanya
berubah menjadi verba.

Sama halnya dengan proses reduplikasi
kata bersufiks, reduplikasi kata bersimulfiks
dalam bahasa Banjar terdiri atas 4 tahap,
yaitu tahap penambahan juncture, tahap
transkripsi, penambahan afiks pada bentuk
dasar, dan terakhir NCC repair.
Tahap penambahan juncture adalah
penyisipan -] juncture. Penambahan -]
juncture ini memiliki kaidah sebagai
berikut.
Ø→]/V—
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Kaidah itu menunjukkan bahwa
juncture -] disisipkan setelah vokal pada
suku awal pertama, yaitu pada suku kata
pertama [su]. Penambahan juncture ini
menimbulkan reduplikasi ke kiri.
Tahap selanjutnya adalah tahap
transkripsi yang memperlihatkan bahwa
reduplikasi terjadi ke arah kiri sehingga
memunculkan output [susurat]. Setelah
itu, tahap pembubuhan simulfiks /
ba-an/ pada bentuk dasar sehingga
mengakibatkan berubahnya kelas kata
yang awalnya nomina menjadi verba.
Setelah proses afiksasi, tahap
selanjutnya adalah NCC repair yang
merupakan bentuk output reduplikasi,
yaitu [basusuratan].
Reduplikasi Dwipurwa
Pada bahasa Banjar juga muncul
reduplikasi suku kata, seperti yang tampak
pada set data (7) berikut.

a. /ka.rik/ (verba) à /ka.ka.rik/
‘alat untuk mengerik’
b. /sa.pit/ (verba) à /sa.sa.pit/
‘alat untuk menjepit’
c. /su.duk/ (verba) à /su.su.duk/
‘alat untuk menusuk’
Melalui set data itu tampak bahwa
kata tambal yang berkelas kata verba
berubah menjadi nomina setelah adanya
reduplikasi. Reduplikasi kata tersebut
dapat dilihat pada bagan 6 berikut.

Melalui bagan itu tampak ada tiga
tahap reduplikasi suku kata dalam bahasa
Banjar, yaitu tahap penambahan juncture,
transkripsi, dan NCC repair. Penambahan
juncture pada suku kata pertama [ta]
menimbulkan perubahan kelas kata dari
verba menjadi nomina. Adapun kaidah
penambahan juncture adalah sebagai
berikut.
Ø→]/V—
Kaidah itu menunjukkan bahwa
juncture -] ditambahkan setelah vokal
pada suku pertama. Penambahan juncture
ini mengakibatkan reduplikasi ke kiri.
Selanjutnya, tahap transkripsi yang
memunculkan reduplikasi ke arah kiri
bentuk dasar. Reduplikasi itu kemudian
menghasilkan output [tatambal].

SIMPULAN
Bagan 6
Reduplikasi Dwipurwa dalam Bahasa Banjar
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Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan
kaidah reduplikasi antara bahasa Jawa
dan bahasa Banjar. Perbedaan itu
berkaitan dengan penambahan juncture
pada reduplikasi kata berafiks. Jika
dalam bahasa Jawa yang ditambahkan
sebelum vokal adalah juncture [-, dalam
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bahasa Banjar yang ditambahkan adalah
juncture -]. Penambahan juncture itu
juga mengakibatkan perbedaan arah
penduplikasian. Arah duplikasi bahasa
Jawa adalah ke kanan, sedangkan dalam
bahasa Banjar arah duplikasinya ke kiri.
Selanjutnya, ada perbedaan dalam
tahap reduplikasi kata bersimulfiks dalam
bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Jika
dalam bahasa Jawa reduplikasi ini terdiri
atas enam tahap, dalam bahasa Banjar ada
empat tahap.
Penambahan juncture dalam bahasa
Jawa terjadi setelah adanya proses
afiksasi, sedangkan dalam bahasa
Banjar penambahan juncture terjadi
sebelum proses afiksasi. Sementara itu,
kaidah penambahan juncture pada kata
bersimulfiks antara bahasa Jawa dan
Banjar tidak ada perbedaan.
Perbedaan juga ditemukan dalam
tahap reduplikasi dwipurwa antara
bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Tahapan
reduplikasi dwipurwa dalam bahasa Jawa
ada empat tahap, sedangkan tahapan
reduplikasi dwipurwa dalam bahasa
Banjar ada tiga tahap.
Dalam hal ini ada proses perubahan
bunyi pada bahasa Jawa, sedangkan dalam
bahasa Banjar tidak. Akan tetapi, tidak
ada perbedaan dalam kaidah penambahan
juncture pada reduplikasi dwipurwa
bahasa Jawa dan bahasa Banjar.
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