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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak diciptakannya manusia oleh Allah Swt. yaitu Nabi Adam as. dan 

Hawa, maka pada saat itu lahir bahasa. Karena dengan diciptakannya dua insan 

tersebut terjadilah suatu dialog atau komunikasi timbal -balik, yang tentunya 

dengan menggunakan bahasa. Namun, bahasa yang digunakan, penulis tidak 

mengetahui secara pasti, dan mengenai nama bahasa itu tidak perlu dipersoalkan 

dan diperdebatkan, yang jelas, menurut hemat penulis, keberadaan bahasa itu 

muncul bersamaan diciptakannya manusia oleh Allah swt. Adanya manusia 

berarti akan ada pula komunikasi sedang yang dijadikan sebagai alat komunikasi, 

adalah bahasa itu sendiri. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara 

bahasa dan komunikasi dalam umat manusia. (Tarigan, 1990 :2). 

Karena perkembangan kehidupan manusia, terbentuklah negara-negara dan  

setiap negara itu memiliki bahasa nasional tersendiri. Kalau di negara Republik 

Indonesia yang menjadi bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, yakni bahasa 

yang diikrarkan oleh pemuda bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda 

yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Pada saat itu 

bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu dari penghubung antara daerah dan 

budaya di negara yang kita cintai.  
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Diikrarkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, agar lebih 

mempermudah komunikasi antardaerah. Mengingat setiap daerah dan suku di 

Indonesia memiliki bahasa tersendiri. Bahkan sampai saat ini belum ada data yang 

jelas dan akurat mengenai berapa banyak bahasa daerah di Indo nesia. 

Adapun berbagai macam bahasa itu, mengakibatkan masyarakat Indonesia 

menjadi masyarakat dwibahasawan bahkan multibahasawan. Dwibahasawan 

adalah orang yang memperoleh dan dapat berbicara dengan dua bahasa secara 

bersamaan atau beruturan. Sedangkan kalau orang tersebut memperoleh dan dapat 

berbicara lebih dari dua bahasa disebut multibahasawan (Nababan, 1992:73).  

Kalau di wilayah Sulawesi Selatan, masyarakatnya bisa mengalami 

kedwibahasaan karena sebagian masyarakat dapat bertutur kata (berbicara) 

dengan menggunakan  bahasa Bugis dan bahasa Makassar, bahasa Bugis dan 

bahasa Indonesia, bahasa Bugis dan bahasa Inggris, bahasa Makassar dan bahasa 

Indonesia, bahasa Makassar dan bahasa Inggris, dan lain-lain. Bahkan ada pula 

masyarakat yang multibahasawan karena mereka dapat berbicara bahasa Bugis, 

dan bahasa Makassar serta bahasa Inggris, dan sebagainya.  

Dengan adanya kondisi masyarakat seperti ini, mempengaruhi mereka 

dalam berbicara pada saat menggunakan satu bahasa. Sengaja atau tidak, sering 

terjadi kesalahan di dalam menggunakan bahasa tertentu karena kebiasaan 

menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian dalam kehidupan sehari -

hari. Namun, hal seperti ini sulit untuk dihindari bagi masyarakat, karena bahasa 
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pertama yang menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama yang dikuasai oleh 

masyarakat pada umumnya telah dipelajari bahkan terwaris secara alamiah. 

Bahasa ibu menurut  Parera (1993:17) adalah bahasa yang potensial dikuasai oleh 

seseorang sejak lahir secara terwaris. Bahasa ibu dikuasai bukan melalu i proses 

belajar, melainkan melalui perolehan bahasa secara bawah sadar.  

Bahkan masyarakat yang berasal dari daerah dan suku tertentu, apabila 

mereka tinggal pada daerah yang masyarakatnya berbahasa daerah yang lain pula, 

pada umumnya mereka tetap mempertahankan bahasa daerah atau bahasa ibu 

tersebut, di samping menggunakan bahasa Indonesia.  

Melihat kenyataan ini, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian terhadap masyarakat yang dwibahasaan, yakni di wilayah Kabupaten 

Bone tepatnya di Wilayah Kecamatan Kahu. Penulis memilih salah satu sekolah 

yaitu SLTP Negeri 4 Kahu sebagai objek penelitian.  

Kita telah mengetahui bahwa bahasa ibu bagi masyarakat Bone adalah 

bahasa Bugis, bahasa ini menjadi alat komunikasi masyarakat Bone, di samping 

merupakan pendukung kebudayaan daerah yang harus tetap dipelihara dan 

dikembangkan. 

Karena bahasa Bugis memang telah menjadi bahasa pertama (ibu) oleh 

masyarakat Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, mengakibatkan siswa khususnya 

siswa SLTP Negeri 4 Kahu , sering menggunakan bahasa Indonesia yang kurang 

benar. Penggunaan bahasa Bugis dan bahasa Indonesia secara bergantian itu, akan 
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sulit dihindari adanya kontak bahasa, yang tentunya berpengaruh pada 

penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Kesalahan berbahasa Indonesia bukan hanya dalam rumah tangga setiap 

siswa, melainkan terbawa sampai di sekolah. Padahal, sekolah sebagai lembaga 

formal pendidikan, untuk mendidik anak/siswa agar menguasai bahasa Indonesia 

yang benar, baik dalam tulisan maupun dalam bentuk lisan. Namun, 

kenyataannya, kesalahan berbahasa Indonesia  masih sering ditemukan di sekolah -

sekolah,  mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, bahkan di perguruan          

tinggi sekalipun. 

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk me ngadakan penelitian 

terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat yang dwibahasaan, yakni 

dengan memilih objek penelitian pada SLTP Negeri 4 Kahu . Dalam penelitian 

ini, penulis akan mengamati, meneliti, dan mencari data (informasi) mengenai 

“Interferensi Bahasa Bugis terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam 

Berkomunikasi oleh Siswa SLTP Negeri 4 Kahu Kabupaten Bone”.  

Alasan memilih judul ini karena sampai saat ini belum pernah ada 

mahasiswa yang mengadakan penelitian yang mengemukakan data dan informasi 

tentang bagaimana pengaruh bahasa Bugis yang merupakan bahasa ibu (pertama) 

bagi siswa SLTP Negeri 4 Kahu , terhadap penggunaan bahasa Indonesia, padahal 

data dan informasi seperti  itu sangat penting untuk menjadi bahan masukan bagi 
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para pembina pada SLTP Negeri 4 Kahu, terutama pembina/guru pelajaran bahasa 

Indonesia, agar pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia dapat lebih 

diperhatikan demi membentuk siswa yang dapat berbahasa Indonesia yang baik 

dan benar, berdasarkan kaidah yang berlaku 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada judul proposal, maka pokok permasalahan yang dibahas 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah pengaruh morfologis bahasa Bugis terhadap penggunaan 

bahasa Indonesia  dalam berkomunikasi ?  

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh morfologis bahasa Bugis terhadap penggunaan 

bahasa Indonesia  dalam berkomunikasi oleh siswa SLTP Negeri 4 Kahu.  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

pembina/guru bahasa Indonesia agar memberikan perhatian yang lebih 

banyak dalam pembinaan dan pengembangan pengajaran bahasa 

Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam rangka pemantapan penggunaan bahasa 

Indonesia bagi siswa SLTP Negeri 4 Kahu.  
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

mahasiswa lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang judulnya 

relevan dengan judul skripsi ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian dan Fungsi Bahasa 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah sistem lambang yang berupa bunyi yang dipakai 

untuk melukiskan pikiran dan perasaan ( Ali, 1989:23). 

 Pendapat tersebut menujukkan bahwa bahasa merupakan suatu 

sistem berupa lambang dan bunyi yang menjadi wahana atau alat bagi 

seseorang dalam mengapresiasikan dan melahirkan buah pikiran, ide, 

gagasan, dan perasaan. Dalam hal ini, setiap penyampaian pikiran dan 

perasaan bagi seseorang haruslah melalui bahasa. 

 Sedangkan, Parera (1993:15) mengatakan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer dan bermakna konvensional yang 

dengannya satu kelompok masyarakat berkomunikasi antarsesama 

anggota. 

 Selanjutnya, ahli ini juga memberikan definisi bahasa dari segi 

komunikasi, dengan mengatakan bahwa bahasa adalah sarana untuk 

menyampaikan pikiran, perasaan, pesan dan memahami pikiran, perasaan, 

dan pesan dari orang lain (Parera, 1993:15). 
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 Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, maka penulis menarik 

suatu kesimpulan bahwa bahasa itu mempunyai ciri, antara lain : 

1. Bahasa, adalah sebuah sistem 

2. Bahasa itu berwujud lambang 

3. Bahasa itu berupa bunyi 

4. Bahasa itu bersifat arbitrer 

5. Bahasa itu mempunyai makna 

6. Bahasa itu bersifat konvensional 

7. Bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk melahirkan atau menyampaikan 

pikiran, perasaan, dan pesan. 

8. Bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi atau berinteraksi sosial. 

b. Fungsi Bahasa 

Fungsi bahasa dapat diartikan sebagai cara orang menggunakan 

bahasa mereka (Halliday, 1994:16). 

Karl Buhler (1934) seorang psikolog Austria, membedakan fungsi 

bahasa ke dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa 

representasional (Halliday, 1994:16). 

Yang dimaksud fungi bahasa sebagai fungsi ekspresif adalah 

bahasa yang terarah pada diri sendiri. Bahasa sebagai fungsi konatif yaitu 

bahasa yang terarah pada lawan bicara. Adapun bahasa sebagai fungsi 

refresentasional yaitu bahasa yang terarah pada apa saja selain si 

pembicara ataupun lawan bicara (Halliday, 1994:17). 
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Sedangkan menurut Sudaryat (1985:204) bahwa bahasa berfungsi 

sebagai alat komunikasi dan pernyataan pikiran, menyatukan masyarakat 

dan kebudayaan bangsa. 

Merujuk dari pendapat dengan di atas, dapatlah dikatakan bahwa 

bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi atau berinteraksi, tanpa 

bahasa maka seseorang akan menjadi kaku, bahkan komunikasi atau 

interaksi sosial pun tidak akan ada. Karena itu, bahasa tidak akan lepas dari 

kehidupan dan peradaban kebudayaan manusia itu sendiri. 

Melihat fungsi bahasa secara umum, maka bahasa Indonesia 

sebagai bahasa Nasional, berfungsi sebagai : 

a. Lambang identitas nasional 

b. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang 

nasional budaya dan bahasanya. 

c. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya.  

1. Gambaran tentang Komunikasi 

Komunikasi sangatlah erat hubungannya dengan kehidupan manusia. 

Selama manusia itu masih hidup maka selama itu pula diperlukan adanya 

komunikasi. Karena manusia tidak akan pernah hidup tanpa berhubungan atau 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara kodrat, Allah swt memang 

menciptakan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk 
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sosial. Dalam hal ini, kapan dan di mana pun dalam setiap langkah manusia di 

situ pun akan ada komunikasi. Bahkan dalam kesendirian akan muncul 

komunikasi bagi manusia itu, yakni komunikasi antara manusia dengan Sang 

Penciptanya. 

Komunikasi itu merupakan  proses alih informasi. Tanpa komunikasi 

akan mengakibatkan pengabaian keberadaan manusia, dari segala aspek 

prilaku manusia yang berhubungan dengan banyak masalah atau membentuk 

proses pengiriman serta penerimaan informasi (Higham dkk. 1992:4). 

Menurut Louis Fordale (1981), bahwa komunikasi adalah suatu proses 

memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu 

sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah-ubah (dalam Muhammad, 

2000:2). 

Pada definisi ini, komunikasi dipandang sebagai suatu proses. Kata 

signal, maksudnya signal berupa verbal atau nonverbal yang mempunyai 

aturan tertentu. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad (2000:4) yang 

mengatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non 

verbal antara si pengirim dan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai komunikasi, maka 

penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi adalah hubungan 
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timbal-balik antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam 

kelompok dan masyarakat luas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau 

dapat pula dikatakan bahwa  komunikasi itu merupakan  suatu proses interaksi 

sosial. 

Oleh karena itu, dalam proses komunikasi terdapat komponen dasar 

yakni sebagai berikut :  

1. Pengirim pesan atau  individu yang mengirim pesan / informasi . 

2. Pesan, yakni informasi yang dikirim kepada orang lain ( penerima ) 

3. Saluran, yakni jalan yang dilalui pesan  dari pengirim ke penerima 

4. Penerima pesan, yakni orang yang menerima, menganalisis, dan 

menginterpretasi isi pesan yang diterima. 

5. Balikan (feed back) yaitu respon terhadap yang diterima atau tanggapan 

balik si penerima pesan (informasi) kepada si pengirim pesan tadi. 

Selanjutnya, dalam melakukan komunikasi seseorang harus memiliki 

keterampilan dan cara tersendiri agar komunikasi yang mereka lakukan dapat 

tercipta dengan baik dan lancar. Setiap orang memiliki karakteristik yang 

berbeda, sehingga orang yang akan melakukan komunikasi harus pandai-

pandai melihat dan membaca karakteristik lawan bicaranya, untuk segera 

mengadakan adaptasi dengan menyampaikan pesan yang mudah dimengerti 

dan menarik perhatian orang lain. Pada akhirnya orang yang diajak 

berkomunikasi mendapat kesan yang baik terhadap komunikan tersebut. 
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Namun, dalam berkomunikasi sering terjadi ketidaklancaran atau 

komunikasi yang kurang efektif. Hal ini biasanya disebabkan oleh : 

1. Adanya penggunaan kata-kata yang kurang dipahami arti dan maksudnya. 

Misalnya dengan menggunakan kata-kata ilmiah yang sulit dimengerti oleh 

orang awam. 

2. Terlalu banyak kata atau bertele-tele dalam berbicara, sehingga orang yang 

menerima pesan menjadi bingung dan merasa bosan. 

3. Adanya jarak yang berjauhan antara pembicara dengan pendengar. 

4. Faktor orang, yakni penyampaian berita atau pesan yang kurang jelas. Hal 

ini biasa disebabkan kurang/rendahnya penguasaan bahasa, sehingga pesan 

yang disampaikan kurang jelas dan tidak dimengerti. 

5. Faktor kepentingan, bahwa biasanya seseorang tidak memperhatikan 

kepentingan orang lain. Sehingga orang itu maunya menang sendiri. Dalam 

hal ini, orang tersebut hanya mau menyampaikan pesan atau keinginan 

terhadap orang lain tetapi tidak mau mendengar dan menerima tanggapan 

balik si pendengar.  

3. Pengertian Kedwibahasaan 

Kedwibahasaan seseorang ialah kebiasaan orang memakai dua bahasa 

dan penggunaan bahasa itu secara bergantian (Nababan, 1992:103). 

Kondisi ini terjadi pada masyarakat bangsa Indonesia karena di negara 

ini terdiri atas beberapa bahasa daerah berdasarkan suku daerah tersebut. 
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Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, sehingga mendorong 

dan mengharuskan masyarakat Indonesia menjadi dwibahasawan. Karena di 

samping bahasa daerah sebagai bahasa ibu (pertama) dari masyarakat itu, 

harus pula belajar dan memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, 

agar komunikasi antar warga dapat berjalan lancar. Apalagi kalau dua orang 

yang berbeda suku bangsa dan daerah, maka untuk berkomunikasi tentunya 

menggunakan bahasa kedua.  

Salah satu hasil pemerolehan atau pembelajaraan bahasa kedua ialah 

bahwa orang yang belajar atau memperoleh bahasa kedua itu menguasai dua 

bahasa, yang disebut dengan kemampuan dwibahasa (bilingualitas). Oleh 

karena itu, seseorang belajar bahasa kedua untuk menggunakannya dalam 

keadaan di mana bahasa kedua itu diperlukan.  

Menurut Nababan (1984) yang dikutip oleh Sri Utari Nababan 

(1992:104), bahwa penggunaan kedwibahasaan  (bahasa daerah dan bahasa 

Indonesia) terjadi karena : 

1. Dalam Sumpah Pemuda (1928) penggunaan bahasa Indonesia dikaitkan 

dengan perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme. 

2. Bahasa-bahasa daerah mempunyai tempat yang wajar di samping 

pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia. 

3. Perkawinan campur antarsuku. 
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4. Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain yang 

disebabkan urbanisasi, transmigrasi, mutasi karyawan dan pegawai, dan 

sebagainya. 

5. Interaksi antarsuku, yakni dalam perdagangan, sosialisasi dan urusan 

kantor atau sekolah. 

6. Motivasi yang banyak didorong oleh kepentingan profesi dan kepentingan 

hidup. 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai kedwibahasaan, maka yang 

dimaksud dengan dwibahasawan adalah orang yang dapat berbicara dalam dua 

bahasa. 

B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, maka dapat diketahui bahwa: 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat 

penghubung antar budaya dan antar daerah tetapi juga berfungsi sebagai alat 

untuk berkomunikasi atau berinteraksi dalam masyarakat.  

Dalam proses berkomunikasi terdapat komponen dasar yaitu: 

1. Pengirim pesan atau  individu yang mengirim pesan / informasi . 

2. Pesan, yakni informasi yang dikirim kepada orang lain (penerima) 

3. Saluran, yakni jalan yang dilalui pesan  dari pengirim ke penerima 

4. Penerima pesan, yakni orang yang menerima, menganalisis, dan 

menginterpretasi isi pesan yang diterima. 
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5. Balikan (feed back) yaitu respon terhadap yang diterima atau tanggapan 

balik si penerima pesan (informasi) kepada si pengirim pesan tadi. 

Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu 

dengan individu yang lain sehingga apabila ada dua orang yang berbeda suku 

bangsa dan daerah, maka dalam berkomunikasi tentunya menggunakan dua 

bahasa. Orang yang dapat berbicara dengan dua bahasa secara bersamaan atau 

beraturan disebut sebagai dwibahasawan. 

Adapaun landasan berpikir yang dimaksud adalah interferensi siswa dalam 

menggunakan bahasa bugis terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam 

berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagannya sebagai berikut: 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar dan Tipe Penelitian 

Dasar penelitian ini adalah survei dan tipe penelitian yang digunakan 

adalah tipe penelitian deskriptif.  

B. Populasi dan Sampel 

Bagian yang diamati disebut sampel, sedangkan kumpulan objek penelitian 

disebut populasi (Rahmat, 1999:78) 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SLTP Negeri 4 

Kahu Kabupaten Bone, termasuk guru pelajaran bahasa Indonesia. Adapun 

sampel penelitian terdiri atas 100 orang siswa, ditambah seorang guru bahasa 

Indonesia. Perincian sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1 

Populasi dan Sampel Menurut Kelas  

Kelas Populasi Sampel 

I 

II 

III 

75 

68 

30 

43 

39 

18 

Jumlah 173 100 

Sumber Data : Bag. TU/Adm. SLTP Negeri 4 Kahu Kabupaten Bone  

Adapun metode penarikan sampel yang digunakan yaitu dengan cara acak 

(Random Sampling), berarti setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel sehingga sampel tersebut dianggap dapat mewakili populasi 

yang ada. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian, dilakukan : 

1. Studi kepustakaan, yakni dengan membaca buku-buku yang berhubungan 

dengan judul dan pokok masalah yang berhubungan dengan masalah yang 

dirumuskan. 

2. Penelitian lapangan 

a) Melakukan dialog langsung dengan siswa (responden). 

b) Meminta kepada siswa untuk berdialog di depan kelas. 

c) Mengamati para siswa dalam melakukan hubungan komunikasi atau 

percakapan bebas diluar kelas. 

d) Memberikan kuesioner kepada responden untuk mengetahui latar belakang 

kebahasaan responden (siswa). 

e) Mewawancarai guru bahasa Indonesia untuk mendapat data mengenai 

penggunaan bahasa sehari-hari oleh siswa. 

f) Meminta kepada responden untuk membaca kalimat yang telah disediakan. 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah data dan informasi yang dianggap akurat telah diperoleh, maka 

peneliti menganalisis secara kualitatif, dengan melakukan pelaporan/penulisan 

deskriptif, yakni hasil analisis dipaparkan berdasarkan apa adanya dengan prinsip 

pelaporan/penulisan ilmiah.  



17 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan dalam berbahasa, baik 

dalam berucap maupun dalam bentuk tulisan. Sebagai salah satu penyebab 

terjadinya hal demikian adalah karena adanya kondisi kedwibahasaan orang 

tersebut. Bahasa pertama mempengaruhi penggunaan bahasa kedua, begitu pun 

sebaliknya sehingga penggunaan antarbahasa yang satu dengan bahasa yang 

lainnya sering terjadi interferensi atau saling mempengaruhi antar bahasa. 

Di negara kita yang terdiri ratusan bahasa daerah termasuk di dalamnya 

adalah bahasa Bugis, sangatlah memungkinkan terciptanya masyarakat 

dwibahasaan. Adanya kondisi ini disadari atau tidak, masyarakat pengguna bahasa 

Indonesia (BI) seringkali mengalami, penggunaan bahasa yang keliru dan tidak 

sesuai dengan kaidah-kaidah dalam berbahasa atau Ejaan yang Disempurnakan. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bone, khususnya masyarakat 

Kecamatan Kahu, pengaruh bahasa Bugis yang merupakan  bahasa ibu (pertama) 

dalam penggunaan bahasa Indonesia (bahasa kedua) sulit untuk dihindari. Dialek 

bahasa Bugis itu sangat nampak pada penggunaan bahasa Indonesia oleh 

masyarakat dalam bertutur. 

Hal seperti ini bukan hanya terjadi pada kehidupan dalam rumah tangga 

dan masyarakat, melainkan di lembaga pendidikan formal pun, yakni di sekolah-
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sekolah. Di sinilah tampak jelas, bahwa pengaruh bahasa ibu, dalam hal ini bahasa 

Bugis terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, sulit untuk 

dihindari oleh masyarakat Kecamatan Kahu pada umumnya dan siswa pada 

khususnya. Sebab bahasa Bugis ini secara alamiah telah diperoleh seseorang sejak 

lahir sampai memasuki usia sekolah. 

Oleh karena itu, setelah penulis melakukan penelitian langsung di lapangan 

dengan mengambil lokasi pada SLTP Negeri 4 Kahu, sampailah saatnya untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian itu pada bab IV ini. 

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran atau memaparkan tentang 

pengaruh bahasa Bugis (bahasa ibu) terhadap penggunaan bahasa Indonesia 

(bahasa kedua) dalam berkomunikasi oleh siswa SLTP Negeri 4 Kahu. Adapun 

yang dibahas adalah pengaruh Morfologis dan Fonologis bahasa Bugis itu 

terhadap penggunaan bahasa Indonesia, sesuai dengan pokok masalah yang telah 

dirumuskan. 

4.1 Pengaruh Morfologis Bahasa Bugis terhadap Penggunaan Bahasa 

Indonesia 

 Untuk melihat dan mengetahui seberapa jauh adanya pengaruh bahasa 

Bugis dalam tataran morfologis terhadap penggunaan bahasa Indonesia, dapat 

diketahui dari penggunaan klitik oleh siswa dalam berkomunikasi . 

 Yang dimaksud klitik adalah morfem terikat yang melekat pada kata 

sebagai konstituennya. Klitika ini terdiri atas dua macam yaitu klitik yang melekat 
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pada awal kata yang disebut proklitik dan klitik yang melekat pada posisi akhir 

kata disebut enklitik 

Adapun klitik yang dipakai oleh siswa SLTP Negeri 4 Kahu dalam 

berbahasa Indonesia sebagai pengaruh dari bahasa Bugis adalah sebagai berikut: 

1. Klitik Penegas  

- Pemakaian proklitik : tak- 

- Pemakaian enklitik : -mi, -pi, -po, -pa, -ji 

2. Klitik Sapaan 

- pemakaian enklitik : -kik, -ko, -kak 

3. Klitik yang menyatakan milik 

- pemakaian proklitik : na- 

- pemakaian enklitik : -ta, -na, -i  

 Untuk lebih jelasnya, mengenai pemakaian klitik tersebut dapat dilihat 

pada uraian/pemaparan hasil penelitian berikut. 

4.1.1 Klitik Penegas dalam Bahasa Bugis 

a. Pemakaian Proklitik  tak-  atau  ta? 

 Pada saat penulis mengadakan penelitian, klitik tak- ini dipergunakan oleh 

siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia, seperti pada dialog yang penulis 

kutip di bawah ini: 

A : Rudi!, ta?lempar helmku kemarin 

Rudi : Di mana ta?lempar ? 

A : Di jembatan 



 

 

20 

 Dialog di atas merupakan  salah satu dari sekian  banyak percakapan bebas 

yang dilakukan oleh siswa di luar kelas yang di dalamnya terdapat kesalahan 

berbahasa Indonesia dengan menggunakan klitik tak- (ta?), seharusnya kata di situ 

adalah terlempar. Namun, merasa tidak dapat memperoleh data yang lebih akurat, 

mengingat percakapan itu di luar kelas dan hasil dialog mereka sulit untuk penulis 

merangkumnya secara keseluruhan, apalagi memperoleh data dari 100 responden 

(siswa). Maka penulis berinisiatif untuk mengajukan pertanyaan berupa dialog 

antara penulis  dan responden. Dalam pertanyaan itu, penulis sengaja 

mengarahkan responden untuk memberikan jawaban pada dua kemungkinan, 

yaitu jawaban dengan menggunakan klitik ter- atau tak-. 

 Adapun pertanyaan penulis adalah "apabila mobil taksi berjalan dengan 

kecepatan 120 km/jam, persis pada tikungan 90, datang pula mobil dari arah 

berlawanan (depan), maka kemungkinan apa yang bisa terjadi pada taksi itu 

apabila sopirnya tidak mengurangi kecepatan ?" 

 Dari pertanyaan yang penulis ajukan pada 100 responden, diperoleh 

jawaban yang sama, tetapi pemakaian klitik yang berbeda. Jawaban responden 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2 

Jawaban Responden terhadap 

Kemungkinan yang Terjadi pada Taksi 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Terbalik 

Ta?balik 

60 

40 

60 

40 

Jumlah 100 100 

Sumber : Wawancara Responden, 1 Maret 2001. 

 Dari tabel di atas, yang merupakan  klasifikasi jawaban mengenai soal tadi, 

di mana responden memberikan jawaban yang sama, tetapi tampak adanya 

pengaruh bahasa Bugis pada sebagian jawaban responden. Terlihat pada tabel 

bahwa yang menjawab terbalik sebanyak 60 responden atau 60%. Sedangkan 

yang menjawab ta?balik sebanyak 40 responden atau 40% dari 100 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian klitik tak (ta?) sebagai pengaruh  bahasa 

ibu dari siswa, masih sering terjadi, apalagi perbandingan hasil jawaban dari 

responden hampir seimbang. 

 Kalau merujuk kepada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal 

seperti ini sangatlah tidak dibenarkan karena telah menyimpang dari kaidah 

bahasa Indonesia itu sendiri. 

 Namun, kesalahan berbahasa memang sulit untuk dihindari oleh siswa 

SLTP Negeri  3 Kahu khususnya, karena bahasa Bugis tetap sebagai bahasa 

sehari-hari dalam rumah tangga (keluarga) dan lingkungan masyarakatnya, 

sehingga sampai di sekolah pun pengaruh bahasa itu tetap akan ada. 
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 Mengenai bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa, dalam rumah 

tangga dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Kondisi Kebahasaan Siswa SLTP 

Negeri 3 Kahu dalam Rumah Tangga 

 

Jenis Frekuensi  Persentase (%) 

Bahasa Bugis 

Bahasa Indonesia 

Campuran 

70 

0 

30 

70 

0 

30 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Kuesioner Responden, 1 Maret 2001. 

 Data yang tertera pada tabel di atas, menunjukkan bahwa bahasa Bugis 

tetap menjadi bahasa dominan atau utama yang dipergunakan oleh siswa SLTP 

Negeri 4 Kahu dalam berkomunikasi dengan keluarganya. Terlihat responden 

yang memilih bahasa Bugis sebagai bahasa utama keluarga sebanyak 70 

responden (70%), sedangkan bahasa Indonesia dan campuran antara bahasa Bugis 

dan bahasa Indonesia masing-masing 0 (0%) dan 30 (30%) dari 100 responden.  

 Data lain yang diperoleh dari percakapan bebas pada siswa adalah adanya 

pemakaian klitik ta- sebagai pengganti prefiks ter-, yaitu:  

A : Kenapa tidak ta?buka pintu WC ? 

B : Jadi ta?tutupmi terus. 

C : Ta?kunciki mungkin dari dalam. 
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Dialog singkat yang penulis sempat dengarkan ini menunjukkan adanya 

pengaruh klitik bahasa Bugis ke dalam bahasa Indonesia. Dialog tersebut 

seharusnya. 

A : Kenapa tidak terbuka pintu WC ? 

B : Jadi, pintunya tertutup terus. 

C : Mungkin terkunci dari dalam. 

b. Pemakaian Enklitik  -mi 

Pemakaian enklitik -mi dalam bahasa Indonesia seringkali didapatkan, baik 

itu mengikuti kata kerja maupun kata sifat. Bahkan pemakaian enklitik -mi bukan 

hanya dipergunakan oleh orang Bugis atau penutur bahasa Bugis, tetapi enklitik    

-mi  tersebut juga dipakai oleh orang Makassar, orang suku Mandar, orang Tator, 

suku Bugis Konjo, Selayar dan lain-lain, dalam menggunakan bahasa Indonesia. 

Mengenai pemakaian enklitik -mi ini, penulis memperoleh data antara lain 

dengan melakukan pertanyaan kepada siswa, dengan bunyi pertanyaan sebagai 

berikut:  

1. Kenapa kamu tidak masuk kelas ? 

2. Kenapa kamu memakai sepatu putih ? 

3. Kenapa kau buang bukumu ? 

4. Kenapa kau buang pulpenmu ? 

5. Kenapa kau minta kapur lagi ? 

6. Sudah ada guru yang mengajar di kelas I1 ? 
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 Pertanyaan di atas dikondisikan atau disesuaikan dengan keadaan siswa 

pada saat ditanya. Dalam hal ini, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat 

dijawab oleh siswa sesuai keadaan siswa (responden) pada saat itu. Adapun 

jawaban responden yaitu: 

1. Istirahatmi  Pak 

2. Rusakmi sepatu hitamku Pak. 

3. Robekmi  Pak 

4. Habismi tintanya Pak 

5. Habismi kapur di kelas Pak 

6. Sudah adami Pak  

Dari data di atas, ditunjukkan bahwa enklitik -mi dapat mengikuti kata sifat 

dan kata kerja. Apabila enklitik -mi mengikuti kata kerja maka maknanya adalah 

menegaskan tindakan pada kata dasarnya. Kalau enklitik -mi mengikuti kata sifat 

maka maknanya adalah menyatakan arti sudah. 

Untuk mendapatkan data yang lebih meyakinkan mengenai pemakaian 

enklitik -mi ini, maka pertanyaan nomor 1 di atas, penulis ajukan kepada            

100 responden. Adapun jawaban dari responden itu dapat dilihat pada tabel 4       

di bawah ini.  



 

 

25 

Tabel 4 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan 

"Mengapa kamu tidak masuk kelas ?" 

Klasifikasi Frekuensi  Persentase (%) 

Sedang Istirahat 

Isturahatmi 

3 

97 

3 

97 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 1 Maret 2001. 

 Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa dari 100 responden yang ditanya 

sebagian besar memakai enklitik -mi yakni mencapai 97%, sedang yang 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku hanya 3%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh bahasa pertama (BB) sangat besar pada penggunaan enklitik -mi 

dalam berbahasa Indonesia. 

 Pada penelitian, penulis juga sempat mendengar dan mencatat hasil dialog 

bebas dua orang siswa, yaitu: 

A : Saya mau pulang deh, karena mauka?  ke pengantin. 

B : Tunggumi dulu sampai jam terakhir 

A : Tidak bisaka', nanti pergimi mamakku baru saya sampai di rumah. 

B : Pulang mako, kualfako itu. 

A : Biarmi   

 Pemakaian enklitik  -mi seperti di atas, seringkali penulis dengarkan saat 

melakukan penelitian, tetapi tidak akan mungkin penulis mengutipnya secara 

keseluruhan karena berbagai keterbatasan  yang dimiliki oleh penulis. 
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 Namun, dari semua data yang diperoleh melalui jawaban dari 100 responden 

yang tertera pada tabel 4, maupun hasil dialog yang dikutip tadi, maka penulis 

dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada kecenderungan bagi siswa SLTP 

Negeri 4 Kahu memakai enklitik -mi apabila berbicara atau berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. Padahal klitik -mi ini merupakan  enklitik dalam 

bahasa Bugis dan tidak ada dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi, adanya 

pemakaian enklitik -mi oleh siswa itu sebagai akibat dari pengaruh bahasa sehari-

hari yaitu bahasa Bugis. 

c. Pemakaian Enklitik -pi 

 Pemakaian enklitik -pi oleh siswa dalam ber bahasa Indonesia dapat dilihat 

melalui dialog bebas yang didengar dan dicatat oleh penulis, seperti di bawah ini: 

A  : Kenapa kau tidak masuk kelas ? 

B  : Belumpi datang Pak Kamar 

A  : Memangnya datangpi gurumu baru mau masuk ? Sekarang kan sudah 

waktunya belajar 

B  : Biar saja. Tapi belajarpi di kelasku baru saya masuk.        

 Data lain diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 100 siswa  

(responden) yang bunyinya: 

Apa kamu sudah ujian untuk cawu sekarang ?. Jawaban yang diperoleh tertera 

pada tabel 5. 
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Tabel 4 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan 

"Mengapa kamu tidak masuk kelas ?" 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Belum 

Belumpi 

25 

75 

25 

75 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 1 Maret 2001. 

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa sebagian besar responden memakai 

enklitik -pi yakni sebanyak 75 responden atau 75%, sedangkan yang tidak 

memakai enklitik -pi atau menggunakan kata baku hanya 25 responden  atau 25% 

dari 100 responden.   

 Pemakaian enklitik -pi mengacu kepada orang ketiga dan enklitik ini dapat 

menjadi pengganti kata : nanti, setelah, dan juga. 

 Pemakaian enklitik -pi seperti pada data di atas adalah enklitik bahasa 

Bugis yang dipindahkjan ke  dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan  suatu 

kesalahan dan penyimpangan terhadap kaidah bahasa Indonesia yang berlaku 

yang dilakukan oleh siswa SLTP Negeri 4 Kahu. 

d. Pemakaian Enklitik -po dan -pa 

Menurut pengamatan penulis sebelum menyelenggarakan penelitian secara 

resmi, enklitik -po dan -pa seringkali dipakai oleh siswa dalam berkomunikasi, 

baik dalam kelas maupun di luar kelas. 
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Pada saat melakukan penelitian, penulis memperoleh data dari hasil dialog 

di bawah ini: 

A : Belumpo makan bakso ? 

B : Belumpa. Karena makanpo baru saya makan juga. 

A : Kenapa makanpa baru kau mau makan ? 

B :Yah, supaya kau yang bayar semuanya. 

A : Kalau begitu tungguka, datangpa dari WC baru kita sama-sama ke warung.    

Pada dialog yang sempat dicatat dan dikutip dalam skripsi ini ditunjukkan 

adanya kesalahan berbahasa dengan memasukkan atau mengikutsertakan klitik -

po dan -pa dalam bahasa Indonesia. Padahal klitik tersebut adalah klitik yang 

digunakan dalam bahasa Bugis. Seharusnya dialog tersebut seperti ini: 

A : Kau belum makan bakso ? 

B : Belum. Karena nanti kau makan baru saya makan bakso juga. 

A : Kenapa nanti saya makan baru kau mau  makan ? 

B :Yah, supaya kau yang bayar semuanya. 

A : Kalau begitu tunggu saya, nanti datang dari WC baru kita sama-sama ke 

warung.    

 Berdasarkan data menganai pemakaian enklitik -po dan -pa, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa : 

- Pemakaian enklitik -po mengacu pada orang kedua tunggal 



 

 

29 

- Pemakaian enklitik -po dapat menjadi pengganti kata : nanti, setelah 

- Pemakaian enklitik -pa lebih mengacu pada orang pertama tunggal/diri sendiri 

- Pemakaian enklitik -pa dapat menjadi pengganti kata : setelah, nanti. 

- Enklitik -po dan -pa merupakan  bentuk enklitik bahasa Bugis yang dapat 

menyatakan waktu (tenggang waktu) dan seringkali dipakai   dalam berbahasa 

Indonesia. Padahal hal tersebut merupakan  suatu kesalahan dalam berbahasa. 

- Enklitik -po dan -pa dapat menjadi penegas makna pada kata yang diikutinya. 

e. Pemakaian Enklitik -ji  

  Enklitik -ji juga sering digunakan oleh siswa dalam berbahasa Indonesia. 

Sebagai salah satu dialog yang dicatat oleh penulis, yaitu sebagai berikut:  

A : Sama siapako pergi ke rumah Ani ? 

B : Sendirikuji 

A : Adaji Ani ? 

B : Adaji 

A : Bagaimana jalanan ke sana ? 

B : Bagusji. 

 Agar diperoleh data yang dapat mendukung penulis dalam mengambil 

kesimpulan mengenai pemakaian enklitik -ji, maka dalam penelitian, penulis 

mengajukan pertanyaan kepada 100 siswa  (responden).  
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Pertanyaannya  : "Apakah kepala sekolah yang menjadi pembina upacara tadi ?" 

Jawaban yang diperoleh adalah sama. Hanya saja ada yang memaki enklitik -ji 

dan ada yang tidak. Jawaban yang dimaksudkan yaitu: 

- Kepala sekolahji Pak. 

- Kepala sekolah Pak. 

 Adapun perbandingan jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut 

ini: 

Tabel 6 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan 

"Apa Kepala Sekolah yang Menjadi Pembina Upacara?" 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Kepala Sekolahji 

Kepala Sekolah 

67 

33 

67 

33 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 1 Maret 2001. 

 Pada tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden memakai 

enklitik -ji, yakni sebanyak 67 responden atau 67% sedangkan yang tidak 

memakai enklitik -ji sebanyak 33 responden atau 33% dari 100 responden. 

 Merujuk dari data tersebut, baik dari dialog yang dikutip maupun yang 

tertera dalam tabel di atas menunjukkan bahwa enklitik -ji di sini berperan sebagai 

penegas kata yang diikutinya dan dapat mengacu pada orang. 
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4.1.2 Klitik Sapaan Bahasa Bugis yang Dipakai dalam Berbahasa Indonesia  

a.  Pemakaian enklitik -kik   

Dalam masyarakat Bugis enklitik ini seringkali digunakan dengan 

mengikutkan/melekatkan pada kata sifat dan kata kerja. Pemakaian enklitik ini 

oleh penutur bahasa Bugis mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap 

lawan bicara. 

Pemakaian enklitik -kik dapat menjadi pengganti orang pertama jamak dan 

pengganti orang kedua tunggal, misalnya: pergikik. Enklitik  -kik pada kata ini, 

bisa berarti kita (kita pergi) dan bisa pula  berarti Anda (Anda pergi). 

Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pemakaian enklitik -kik 

oleh siswa SLTP Negeri 4 Kahu dalam berbicara (berkomunikasi), maka dalam 

penelitian, penulis melakukan dialog singkat, seperti di bawah ini : 

Penulis  : Boleh saya jalan-jalan ke rumahmu ? 

Siswa X  : Boleh Pak. Kapankik mau datang Pak ? 

Siswa Y  : Boleh Pak. Kapan bapak mau datang ? 

Penulis  : Nantilah kalau ada kesempatan.   

 Pada dialog berupa pertanyaan tersebut, terlihat ada dua klasifikasi 

jawaban yaitu X dan Y. Siswa X maksudnya adalah kelompok siswa yang 

memakai enklitik -kik dan siswa Y adalah kelompok siswa yang menjawab 

dengan tidak memakai enklitik -kik. 
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 Adapun perbandingan kedua klasifikasi jawaban itu dapat dilihat pada 

tabel 7 di bawah: 

Tabel 7 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan 

"Boleh Saya Jalan-jalan ke Rumahmu ?" 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Kapan 

Kapankik 

24 

76 

24 

76 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 2 Maret 2001. 

 Data yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memakai enklitik -kik dalam berbahasa Indonesia yakni sebanyak 76 

siswa (76%) sedangkan yang tidak memakai enklitik -kik hanya 24 responden atau 

24% dari 100 responden. Hal ini berarti siswa SLTP Negeri 4 Kahu cenderung 

memakai enklitik -kik dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

Padahal bentuk enklitik tersebut tidak ada dalam kaidah bahasa Indonesia. 

a) Pemakaian Enklitik -ko dan -kak  

Pemakaian enklitik -ko (mako) sering digunakan sebagai pengganti orang 

kedua. Dalam bahasa Bugis, enklitik -ko dipakai apabila berbicara kepada orang 

yang lebih muda atau biasa juga pada orang yang lebih rendah status sosialnya. 

Sedangkan enklitik -kak dipakai sebagai pengganti orang pertama tunggal. 

Enklitik -ko (mako) dan -kak merupakan  enklitik bahasa Bugis yang sering 

dipakai oleh masyarakat Bugis, termasuk siswa SLTP Negeri 4 Kahu dalam 
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menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya pada kata lariko, menulisko, 

sudahmako, pulangkak, sakitkak, dan lain sebagainya. 

Selanjutnya mengenai pemakaian enklitik -ko dan -kak oleh siswa SLTP 

Negeri 4 Kahu dapat dilihat pada salah satu hasil dialog siswa yang sempat 

didengar dan dicatat oleh penulis pada saat melakukan penelitian, yaitu sebagai 

berikut : 

A : Hei, Tunggukak, sama-samakik pulang. 

B : Naik motorko kah ? 

A : Ya, tapi kau saja yang boncengkak. 

B : Tidak bisakak ces, kurang sehatkak sekarang. 

 Dialog yang menggunakan enklitik seperti data di atas ini banyak ditemui 

atau didengar oleh penulis baik sebelum maupun saat melakukan penelitian. 

Tetapi tidak memungkinkan untuk mengutip semua dialog dalam skripsi ini. Yang 

jelasnya enklitik -ko (mako0 dan -kak seringkali didengar oleh penulis, bahkan 

boleh dikatakan setiap hari, karena kebetulan lokasi penelitian untuk memperoleh 

data ini adalah tempat penulis sendiri dalam menjalankan tugas sebagai abdi 

negara (guru). 

 Berdasarkan pada fungsi enklitik -ko dan -kak, maka doalog di atas dapat 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga dialog itu seperti di         

bawah ini: 
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A : Hai, Tunggu saya, kita sama-sama pulang. 

B : Apa kau naik motor ? 

A : Ya, tapi kau saja yang membonceng saya. 

B : Saya tidak bisa. Saya kurang sehat sekarang. 

 Kata yang ditulis miring adalah kata yang digantikan dengan enklitik -kik, 

-ko, dan -kak pada dialog yang dikutip tadi.  

 Pemakaian enklitik seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan dalam kaidah 

bahasa Indonesia baku. Namun, karena kondisi masyarakat atau siswa yang 

dwibahasaan mengakibatkan adanya pengaruh bahasa pertama (BB) terhadap 

penggunaan bahasa kedua (BI) dalam bertutur kata, bahkan dalam bentuk tulisan 

pun tidak menutup kemungkinan terpakainya enklitik -ko dan -kak. 

4.1.3 Klitik yang Menyatakan Relasi Posesif (Milik) 

a) Pemakaian Proklitik na-  

Proklitik na- merupakan  salah satu bentuk klitik dalam bahasa Bugis yang 

berfungsi sebagai pengganti orang ketiga. Namun, klitik ini juga seringkali 

digunakan dalam berbahasa Indonesia. Seperti pada dialog yang didapatkan dalam 

penelitian, sebagai berikut:  

A : Kapan nadatang bapakmu dari Malaysia ? 

B : Kemarin./ 

A : Apa nabelikanko ? 

B : Tidak ada nabelikakak di sana. Tapi nakasihkak uang untuk beli      motor.  
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 Pada dialog di atas klitik na- berfungsi sebagai pengganti orang ketiga 

yaitu ayah dari siswa B. Terdapat pula adanya pemakaian enklitik -ko dan -kak, 

sehingga terlihat dengan jelas adanya penyimpangan terhadap kaidah berbahasa 

Indonesia baku. 

 Untuk mengetahui seberapa jauh penggunaan proklitik na- oleh siswa, 

maka penulis berinisiatif untuk berdialog dengan siswa dengan mengajukan 

pertanyaan yang memungkinkan terpakainya klitik na- dalam dialog tersebut. 

Adapun dialog singkat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:  

Penulis : Apa kamu sering mencontek atau membuka buku catatan pada waktu 

ujian. 

Siswa : Tidak Pak. (semua responden menjawab sama) 

Penulis : Mengapa ? 

Siswa X : Guru marah  

Siswa Y : Namarahikik guru. 

 Perbandingan banyaknya antara siswa pada kelompok X dan kelompok 

Y, tertera pada tabel 8 di bawah ini:   

Tabel 8 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan 

"Mengapa Tidak Mencontek Saat Ujian ?" 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Marah 

Namarahikik 

21 

79 

21 

79 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 2 Maret 2001. 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memakai 

proklitik na- yakni sebanyak 79 responden (79%), sedangkan yang tidak memakai 

proklitik na- hanya 21 responden atau 21% dari100 responden. 

 Merujuk dari data, baik dari hasil dialog antar siswa maupun dialog antara 

penulis dengan siswa yang diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik suatu 

kesimpulan bahwa ada kecenderungan bagi siswa SLTP Negeri 4 Kahu untuk 

memakai proklitik na- dalam berbicara, walaupun bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Indonesia. 

b) Pemakaian Enklitik -ta 

Pemakaian enklitik -ta oleh siswa, sempat didengar oleh penulis pada saat seorang 

siswa menyampaikan sesuatu hal kepada seorang guru, yaitu sebagai berikut: 

Siswa : Pak. Ayamta mungkin mati di depan kelas I. 

Guru : Mengapa bisa mati ? 

Siswa : Nalemparki anak-anak. 

 Data lain diperoleh yakni pada saat penulis sengaja menjatuhkan pulpen di 

depan siswa yang sedang berkumpul. Siswa yang melihat pulpen itu jatuh 

mangatakan : Pak ! pulpenta jatuh. 

Karena penulis masih merasa bahwa data yang diperoleh di atas belum 

representatif dengan siswa yang ada, maka penulis berusaha memperoleh data 

yang lebih akurat lagi mengenai pemakaian enklitik -ta, dengan cara meminta  

bantuan kepada seorang staf tata usaha untuk memanggil siswa sebanyak 100 
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orang (sampel) dan memberitahukan kepada siswa bahwa ada surat di kantor 

untuk penulis. Setelah itu siswa dengan cara bergantian datang untuk 

menyampaikan bahwa ada surat untuk penulis. Siswa tersebut ada yang 

mengatakan : Pak ! Ada suratta di kantor, nabilang Ibu Bulan. Dan ada juga yang 

mengatakan : Pak ! Ada surat untuk Bapak di kantor. 

Untuk mengatahui perbandingan kedua kalimat penyampaian siswa, dapat 

dilihat pada tabel 9 di bawah : 

Tabel 9 

Klasifikasi Kalimat Penyampaian oleh Siswa/Responden   

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Suratta 

Surat 

87 

13 

87 

13 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Kalimat Penyampaian Responden, 2 Maret 2001. 

 Pada tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden atau sampel 

memakai enklitik -ta yakni sebanyak 87 responden (87%), sedangkan yang tidak 

memakai enklitik -ta hanya 13 responden atau 13% dari 100 responden. 

 Merujuk dari semua data tersebut, baik yang diperoleh melalui hasil dialog 

maupun data yang tertera pada tabel, maka penulis dapat mengatakan bahwa 

enklitik -ta dipakai sebagai penanda relasi posesif orang kedua yang dihormati. 

Kalau dalam bahasa Indonesia, enklitik -ta sama halnya dengan kata Anda. 
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 Pemakaian enklitik -ta dalam bertutur kata, baik itu dilekatkan pada kata 

Bugis maupun bahasa Indonesia mencerminkan adanya sikap sopan dan rasa 

hormat bagi penutur tersebut . Oleh karena itu, sepertinya ada kecenderungan bagi 

siswa SLTP Negeri 4 Kahu untuk memakai enklitik -ta apabila berbicara dengan 

orang yang lebih tua dari mereka. 

c) Pemakaian Enklitik -na 

Enklitik -na juga merupakan  klitik dalam bahasa Bugis yang fungsinya 

sama dengan enklitik -ta, yaitu sebagai pengganti orang ketiga yang menyatakan 

relasi posesif atau milik. Kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan enklitik       -

nya. 

 Data yang diperoleh mengenai pemakaian enklitik -na yaitu antara lain 

melalui dialog antarsiswa di bawah ini: 

A : Siapa punya buku ini ? 

B : Bukuna Adnan. 

A : Bukan bukana ini, karena bukan namana kulihat. 

 Dalam dialog tersebut terlihat dengan jelas adanya pemakaian enklitik -na. 

Pemakian enklitik seperti ini seringkali dengan didengar oleh penulis, yang 

dilakukan oleh siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. 

 Agar mendapatkan, data yang lebih mendukung penulis dalam menarik 

kesimpulan mengenai pemakaian enklitik -na, maka penulis mengajukan 

pertanyaan yang berupa dialog singkat kepada 100 sampel seperti di bawah ini: 
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Penulis  : Siapa punya motor yang di sana ? 

Siswa X : Motornya Pak Kamaruddin, Pak ! 

Siswa Y : Motorna Pak Kamaruddin, Pak. 

 Untuk mengetahui perbandingan antara kelompok siswa yang 

menjawab dengan memakai dan tidak memakai enklitik -na, terlihat pada tabel 10. 

Tabel 10 

Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 

"Siapa punya motor " 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Motornya 

Motorna 

47 

53 

47 

53 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 2 Maret 2001. 

 Data tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara yang memakai 

dan tidak memakai enklitik -na, masih lebih banyak yang memakai enklitik -na 

yakni sebanyak 53 responden, sedang yang tidak memakai sebanyak 47 

responden. Atau masing-masing 53% dan 47% dari 100 responden (sampel). 

 Berdasarkan data tersebut, maka penulis dapat mengambil suatu 

kesimpulan bahwa sebagian siswa SLTP Negeri 4 Kahu masih cenderung 

memakai enklitik -na, walaupun mereka berbicara dengan menggunakan bahasa 

Indonesia. Padahal enklitik ini tidak ada dalam kaidah bahasa Indonesia baku. 

Namun, hal ini merupakan suatu bentuk pengaruh bahasa Bugis terhadap 

penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi siswa tersebut.     
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d) Pemakaian Enklitik -i 

Enklitik -i merupakan  salah satu bentuk enklitik dalam bahasa Bugis yang 

berfungsi sebagai pengganti orang ketiga. Misalnya, manreri (dia makan), 

matinroi (dia tidur), maggurui (dia belajar), cemmei (dia mandi). 

Enklitik -i juga seringkali dipakai oleh siswa dalam berbahasa Indonesia. 

Seperti pada dialog yang dikutip oleh penulis di bawah ini: 

A : Adai kemarin Bapakmu di rumahku. 

B : Sama siapai? 

A : Tidak kutahui itu orangna 

B : Oh, samai mungkin omku yang dari Kajuara.  

 Melihat dialog tersebut, enklitik -i di samping berfungsi sebagai pengganti 

orang ketiga juga sebagai penanda pelengkap kata yang diikutinya. 

 Karena penulis masih menganggap bahwa data yang diperoleh melalui 

dialog bebas yang sering didengar itu, masih kurang mendukung untuk 

mengambil kesimpulan mengenai pemakaian enklitik -i, maka penulis melakukan 

dialog singkat atau berupa wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang 

pemakaian enklitik -i oleh siswa. 

 Adapun bunyi dialog singkat tersebut adalah sebagai berikut: 

Penulis  : Mengapa tidak pernah lagi main volli ? 

Siswa X : Rusak netnya Pak. 

Siswa Y : Rusaki netnya Pak. 
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 Untuk mengetahui banyaknya responden (siswa) yang memakai dan 

tidak memakai enklitik -i, maka data tersebut dirangkum dalam tabel di bawah : 

Tabel  11 

Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 

"Mengapa Tidak Pernah Main Volli ? " 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Rusak Net 

Rusaki Net 

9 

91 

9 

91 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 2 Maret 2001. 

  Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa ternyata sebagian besar responden 

memakai enklitik -i dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, 

yaitu sebanyak 91 responden (91%), sedangkan yang tidak memakai enklitik -i 

hanya 9 responden atau hanya 9% dari 100 responden yang dipilih. 

 Dari data yang diperoleh tersebut, maka penulis dapat berkesimpulan 

bahwa pada umumnya dan ada kecenderungan siswa SLTP Negeri 4 Kahu 

memindahkan enklitik -i sebagai enklitik bahasa Bugis ke dalam penggunaan 

bahasa Indonesia dalam berkomunikasi terutama dalam bertutur kata. 

Berdasarkan pada semua data yang diperoleh dan telah diuraikan dengan 

pemaparan apa adanya dalam pembahasan ini (4.1), maka penulis dapat menarik 

suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 
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1) Ada kecenderungan bagi siswa SLTP Negeri 4 Kahu untuk memindahkan atau 

memakai enklitik bahasa Bugis pada saat mereka berkomunikasi atau bertutur 

kata dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

2) Dari segi morfologi pengaruh bahasa pertama (bahasa Bugis) terhadap 

penggunaan bahasa kedua (bahasa Indonesia) oleh siswa SLTP Negeri 4 Kahu 

sangat besar. Hal ini juga diakui oleh guru pelajaran bahwa Indonesia dengan 

mengatakan : "Pengaruh bahasa Bugis terhadap penggunaan bahasa Indonesia 

bagi siswa sangat besar bahkan sulit terhindari. Karena bahasa Bugis memang 

menjadi bahasa utama sejak kecil hingga sekarang. Sehingga penggunaan 

kedua bahasa ini saling mempengaruhi satu sama lain" (Asma, 12 Maret 

2001). 

4.2 Pengaruh Fonologis Bahasa Bugis terhadap Penggunaan Bahasa 

Indonesia 

 Adanya kondisi masyarakat yang dwibahasaan (bahasa Bugis-bahasa 

Indonesia) menyebabkan terjadinya perubahan fonem atau sistem bunyi pada 

kata-kata tertentu dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari 

pengaruh bahasa pertama (BB) terhadap bahasa kedua (BI). 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka pengaruh bahasa Bugis 

terhadap perubahan fonem (sistem bunyi) terjadi pada tiga posisi pada kata dasar 

bahasa Indonesia yaitu: 
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- Terjadi pada awal kata dasar 

- Terjadi pada tengah kata dasar. 

- Terjadi pada akhir kata dasar. 

 Oleh karena itu, sub bahasa dari pembahasan kali ini (4.2) adalah ketiga 

bagian letak perubahan fonem tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 

uraian atau pembahasan di bawah. 

4.2.1 Pengaruh dan Perubahan di Awal Kata Dasar 

 Berdasarkan dari data yang diperoleh, maka ada beberapa fonem atau 

bunyi yang diubah dari bunyi sebenarnya yaitu sebagai berikut: 

a) Bunyi /c/ diubah menjadi /sy/ 

 Data yang diperoleh antara lain terdapat pada dialog siswa yang dilakukan 

di dalam kelas: 

Adhan : Sekarang kita sudah kelas III, berarti tidak lama lagi kita akan ujian 

akhir. 

Ani : Ya, tapi ngomong-ngomong apa sih syita-syitamu ? 

Adhan : Saya mau jadi polisi, dan ini merupakan  syita-syita saya sejak kecil. 

Ani : Saya doakan, semoga syita-syitamu dapat tercapai. 

Adhan : Terima kasih. 

Data lain diperoleh dengan meminta kepada 100 siswa (responden) secara 

bergiliran untuk berdialog dengan bunyi dialog hampir sama dengan di atas yang 

berbeda hanyalah cita-cita dari masing-masing siswa, misalnya ada yang ingin 
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jadi polisi, tentara, guru, dokter, dan lain-lain. Ternyata dari 100 responden atau 

siswa yang diminta untuk berdialog dalam kelas, ada yang mengubah bunyi /c/ 

menjadi /sy/ dan ada pula yang tidak mengubah (tetap). 

 Adapun perbandingan kedua bunyi (pengucapan huruf) tersebut dapat 

dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12 

Perbandingan Bunyi /c/ dan /sy/ pada Penuturan Kata Cita-cita. 

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Cita-cita 

Syita-syita 

49 

51 

49 

51 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 6 Maret 2001. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa pengucapan kata cita-cita oleh siswa 

masih mengalami pengaruh dari fonem bahasa Bugis yaitu bunyi /c/ diubah 

menjadi /sy/, tetapi ada juga yang tidak mengubah bunyi /c/ tersebut yaitu dengan 

perbandingan 51:49 atau 51%:49% dari 100 responden. 

 Data lain juga diperoleh dengan meminta responden membaca kalimat di 

bawah ini. 

- Kemarin muka saya dicakar kucing 

- Kenapa kau tidak cukur rambut 

- Di Sanrego kurang sekali pohon coklat 
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 Dari 100 siswa yang membaca kalimat di atas, yang mengubah bunyi /c/ 

menjadi bunyi /sy/ pada kata yang ditulis miring adalah sebanyak 52 siswa, 

sedangkan yang tidak berubah atau tetap bunyi /c/ sebanyak 48 siswa, atau 

masing-masing 52% dan 48% dari 100 responden. 

 Berdasarkan pada data tersebut, penulis berkesimpulan bahwa ada 

kecenderungan siswa SLTP Negeri 4 Kahu untuk mngubah bunyi /c/ menjadi 

bunyi /sy/ pada awal kata bahasa Indonesia. 

b. Bunyi /sy/ diubah menjadi /c/ 

 Perubahan bunyi seperti ini, terjadi pula pada siswa dalam berbahasa 

Indonesia. Padahal bunyi yang seharusnya bunyi /c/ pada uraian di atas (bagian a) 

justru  diubah menjadi bunyi /sy/. Fenomena ini memang agak lucu, tetapi itulah 

kenyataan, dan menurut pendapat penulis, hal seperti ini sulit dihindarkan. Karena 

merupakan  konsekuensi dari pengaruh bahasa Bugis yang menjadi bahasa 

pertama siswa tersebut. 

 Data yang dimaksudkan diperoleh melalui pertanyaan penulis kepada 100 

responden, sebagai berikut: 

Penulis : Apa yang menjadi rukun Islam yang pertama ? 

Siswa X : Syahadat. 

Siswa Y : Cahadat 

 Dari 100 responden yang ditanya, ternyata ada yang mengubah bunyi /sy/ 

menjadi bunyi /c/ pada kata syahadat. Dengan perbandingan dapat dilihat pada 

tabel 13 di bawah ini: 
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Tabel 13 

Perbandingan Bunyi /sy/ dan /c/ 

pada Penuturan Kata Syahadat 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

Syahadat 

Cahadat 

35 

65 

35 

65 

Jumlah 100 100 

Sumber Data : Wawancara Responden, 6 Maret 2001. 

 Data tabel ini terlihat bahwa sebagai besar responden mengubah bunyi /sy/ 

menjadi bunyi /c/, yakni sebanyak 65 (65%). Sedangkan yang tidak mengubah 

hanya 35 atau 35% dari 100 responden. Hal ini menunjukkan adanya 

kecenderungan bagi siswa untuk mengubah bunyi /sy/ menjadi bunyi /c/ sebagai 

pengaruh dari bahasa sehari-hari siswa tersebut. 

4.2.2 Perubahan di Tengah Kata Dasar  

a. Bunyi /n/ diubah menjadi /ŋ/ 

 Salah satu bentuk kesalahan berbahasa Indonesia, bahwa pada masyarakat 

Bugis atau para penutur bahasa Bugis, apabila menggunakan bahasa Indonesia 

dalam berbicara  ada kecenderungan bunyi  /n/ diubah menjadi bunyi /ŋ/ 

 Seperti data yang diperoleh dari 100 responden melalui hasil pembacaan 

kalimat oleh siswa, sebagai berikut: 

- Jepang adalah salah satu negara industri terbesar dikawasan asia. 

- Aku cinta negara  Republik Indonesia. 
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- Insya Allah  tahun depan saya rencana  naik haji. 

- Biaya transfortasi sekarang cukup tinggi. 

Hasil pembacaan oleh 100 siswa (responden) menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden mengubah bunyi /n/ pada  kata yang tulis miring 

menjadi bunyi  /ŋ/, yakni sebanyak 86 responden (86%), sedangkan  yang tidak 

mengubah atau tetap pada bunyi  /n/ sebanyak 14 responden atau 14% dari 100 

responden. 

 Data lain diperoleh melalui dialog 2 orang siswa  yang sempat didengar 

dan dicatat  oleh penulis, sebagai berikut; 

 A: Pangtas nilai bagus 

 B: Saya memang pingtar kok 

 C: Pingtar menyongtek 

 D: Yang pengting nilai  saya bagus. 

 Walaupun huruf /n/ terdapat di tengah kata, ternyata diucapkan pula seperti 

bunyi /ŋ/, Hal ini merupakan pengaruh dari bahasa Bugis, yang secara tidak sadar 

dilakukan karena bunyi tersebut tidak diucapkan  pada yang sebenarnya atau 

seharusnya. 

4.2.3. Perubahan di Akhir Kata Dasar 

 a) Bunyi /n/ diubah menjadi bunyi /ŋ/ 

 Untuk memperoleh data yang lebih meyakinkan dan akurat, maka penulis 

meminta kepada responden untuk membaca kalimat di bawah: 
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- Saya sudah makan bakso 

- Pohon kelapa semakin berkurang 

- Meskipun hujan, saya tetap berangkat  ke sekolah 

Hasil pembaca oleh 100 responden , menunjukkan bahwa sebagian besar 

bunyi /n/ pada kata yang ditulis miring diubah menjadi bunyi /ŋ/ yakni sebanyak 

89 responden. Sedangkan  yang tidak mengubah atau tetap dengan bunyi /n/ hanya 

sebanyak  11 responden. Dengan kata lain, masing-masing 89% dan 11% dari 100 

responden. 

 Perubahan bunyi tersebut juga diperoleh dari dialog siswa di luar kelas, 

yaitu: 

 A: Ayo, kita ke kebungku 

 B: Makang apa disana 

 A: Makang rambutang 

 B: Jangangmi panggil temang-temang. 

 Berdasar pada data di atas, penulis berkesimpulan bahwa sebagian besar  

dan ada kecenderungan  siswa SLTP negeri 3 kalau mengubah bunyi /n/ menjadi 

bunyi /ŋ/ dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

 Perubahan bunyi /n/ menjadi bunyi /ŋ/ memang paling banyak ditemui 

pada masyarakat dwibahasaan ( bahasa Bugis-Indonesia), baik itu dilakukan  oleh 

masyarakat biasa, anak/ siswa sekolah, maupun mahasiswa  bahkan para 

pembina/guru pelajar bahasa Indonesia sekalipun. 
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 Kenyataan ini agak sulit untuk dihindari kalau tidak ada kesadaran untuk 

mengubah kebiasaan berbahasa, Karena sebagai masyarakat Bugis yang tentunya 

pada umumnya dalam sehari-hari menggunakan bahasa Bugis, bunyi /n/ pada 

akhir kata memang tidak ada. Hal inilah menyebabkan terjadinya kesalahan 

pengucapan atau bunyi pada huruf-huruf tertentu dalam berbahasa Indonesia. 

 b. Bunyi /m/ diubah menjadi bunyi /ŋ/. 

  Setelah melakukan penelitian, ternyata ada pula sebagian siswa melakukan 

kesalahan berbahasa Indonesia dengan cenderung mengubah bunyi /m/ menjadi 

bunyi /ŋ/. 

 Realita ini berdasarkan data yang diperoleh dengan melalui hasil dialog 

bebas yang diduga oleh penulis, yaitu : 

 A : Tenggelangka kemarin di sungai 

 B : Kenapa bisa tenggelang 

 A : Saya kira tidak dalang airnya, langsungka lompat 

 B : Jadi siapami yang tolongko waktu tenggelang 

 A : Bapakku. 

 Pada saat siswa berdialog seperti di atas, terdengar dengan jelas adanya 

pengucapan bunyi /m/ menjadi /ŋ/, bahkan terdapat pula enklitik -ka, dan -ko. 

Semua bentuk kesalahan ini merupakan pengaruh dari bahasa Bugis, yakni bunyi 

huruf tertentu cenderung dipindahkan ke bahasa kedua (Bahasa Indonesia). Dialog 

dengan mengubah bunyi /m/ menjadi bunyi /ŋ/ banyak dilakukan oleh siswa 



 

 

50 

SLTP Negeri 4 Kahu, tetapi penulis beranggapan bahwa tidak mungkin dialog 

yang didengar dikutip semua dalam skripsi berbagai keterbatasan yang dimiliki 

oleh penulis sendiri.   

 c. Menghilang bunyi /h/ dan bunyi /k/, serta bunyi /t/ pada akhir kata dasar. 

 Mengenai hal ini diperoleh melalui hasil dilaog tiga orang siswa, seperti di 

bawah: 

A : Adu, tanganku teriris sile. 

B : Banyak darana keluar. 

C : Tidak usa taku, masi jauji dari jantung. 

A : Memangnya siapa yang taku. 

B : Dia tida taku, tapi merasa saki. 

 Dari data atau dialog  di atas terjadi kesalahan berbahasa yang cukup besar. 

Karena di samping bunyi huruf /h/, /k/, dan /t/ dihilangkan, juga memakai enklitik 

yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dialog tersebut  seharusnya: 

A : Aduh, tanganku teriris silet. 

B : Banyak darahnya keluar. 

C : Tidak usah takut, masih jauh dari jantung. 

A : Memangnya siapa yang takut. 

B : Dia tidak takut, tapi merasa sakit. 

 Dialog ini merupakan  salah satu dialog yang dikutip dengan melakukan 

berbagai kesalahan berbahasa Indonesia. Hal ini terjadi sebagai pengaruh dari 
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kondisi siswa yang dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya, mereka 

menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga dalam berbahasa   

Indonesia mereka pun terbawa dan terpengaruh dengan dialek bahasa Bugis. 

 Untuk memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis meminta kepada 

siswa untuk membaca kalimat di bawah : 

- Hidup memang penuh kesulitan. 

- Tanah tumpah darahku. 

- Dialah yang membuat aku susah. 

 Dari pembacaan kalimat ini, yang menghilangkan bunyi /h/ pada kata yang 

ditulis miring adalah sebanyak 79 responden (79%), sedangkan yang tidak  

menghilangkan hanya sebanyak 21 responden atau 21% dari 100 responden. 

 Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan bagi siswa SLTP Negeri 

4 Kahu untuk menghilangkan bunyi /h/, /k/ dan /t/ pada akhir kata dasar apabila 

mereka berbicara atau bertutur kata bahasa Indonesia. 

 Demikianlah uraian tentang pengaruh Fonologis bahasa Bugis terhadap 

penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi oleh siswa SLTP Negeri 4 

Kahu. Dari data yang diperoleh ditunjukkan adanya kecenderungan fonem atau 

bunyi, seperti yang diuraikan di atas, misalnya bunyi /n/ diubah menjadi bunyi /ŋ/ 

dan lain-lainnya yang ada dalam bahasa Bugis dipindahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. 
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