
7 

BAB II

LANDASAN TEORI 

1.1 Varieties of American English 

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa utamanya. Berdasarkan sensus penduduk Amerika tahun 

2013 yang dirilis oleh The Census Bureau's Population Estimates Program (PEP), 

jumlah penduduk di Amerika mencapai 316,364,000 jiwa yang terdiri dari 72% 

orang kulit putih, 13% kulit hitam dan 5% lainnya adalah orang-orang yang 

berasal dari Asia. Hasil persentase tersebut menunjukan ada banyak etnik yang 

tinggal di Amerika, sehingga bahasa Inggris di Amerika memiliki beberapa variasi 

seperti: 

(1) Bahasa Amerika Umum atau General American (GA), juga dikenal 

sebagai Bahasa Inggris Amerika Standar atau Standard American 

English (SAE), adalah aksen utama dalam bahasa Inggris Amerika. 

Menurut Crystal (1997:80-81), meskipun United States of America

tidak memiliki bahasa resmi yang di atur oleh undang-undang, sejak 

awal kemerdekaannya pada paruh abad ke-18, Amerika merasa perlu 

untuk membedakan bahasa mereka dari British English. Lebih lanjut, 

Crystal menambahkan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat dengan 

pemerintahan independen, mereka menginginkan, bahasa yang 

independen. Usaha pertama untuk mengkodifikasi bahasa Inggris 

Amerika dilakukan oleh Noah Webster, yang mengusulkan ortografi 

yang berbeda (dia memperkenalkan ejaan kata-kata baru seperti 
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“defense”, labor”, serta “theater”). Selain itu, pada tahun 1783 dan 

1785, Webster menerbitkan ejaan serta tata bahasa versi bahasa Inggris 

Amerika. Pada 1828, ia juga menambahkan kamus, tidak hanya untuk 

menyelesaikan karya-karya yang telah dibuatnya, namun juga karena 

ada kebutuhan untuk kodifikasi kosakata baru yang sesuai dengan 

keberagaman wilayah serta perkembangan bahasa itu sendiri (seperti 

misalnya “tobacco”, “plantation”, serta “congress”).  

Dilihat dari sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa Standard 

American English ialah bahasa yang digunakan baik secara lisan 

maupun tulisan yang pelafalan, tata bahasa dan kosakatanya sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Walfram dan Estes 

(2206) dalam bukunya yang berjudul American English: Dialects and 

Variation, menambahkan bahwa: 

"In the United States, we don't have a language academy, but we 
have many grammar and usage books that people turn to for the 
determination of standard forms.” 

(2) (Non) Standard American English (NSAE) atau bahasa Non-Standar 

Inggris Amerika, adalah istilah bahasa yang dilekatkan pada bahasa-

bahasa yang di anggap keluar dari aturan tata bahasa Standar Amerika, 

berikut ini ada dua (2) variasi bahasa non-standar Amerika yaitu: (a) 

Afrika Amerika Vernakular Inggris atau bahasa Ebonik (bahasa khas 

kulit hitam) dan (b) American White Southern English:

a. African American Vernacular English (AAVE), dalam buku 

Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan karya Thomas dan Wareing 

(2007:152) dijelaskan bahwa pada tahun 1990 ada kira-kira 30 juta 
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orang Afrika-Amerika di Amerika Serikat (sekitar 12% dari total 

populasi). Sebanyak 80-90 persen kalangan Afrika-Amerika ini 

diperkirakan menggunakan jenis bahasa Ebonics (dari kata “ebony” 

yang berarti “hitam” dan “phonics” yang berarti suara). Selain itu, 

Ebonics juga di kenal sebagai African American Vernacular English 

(AAVE, bahasa sehari-hari (vernakular) dari kalangan Afrika-

Amerika). Dialek AAVE ini memiliki sejumlah fitur yang tidak 

terdapat dalam standar utama bahasa Inggris Amerika. Tindakan 

linguistik yang berbeda ini dipandang sebagai simbol etnisitas 

(Holmes, 2001:177). Mereka mengekspresikan banyak rasa 

kekhasan budaya Afrika dan  menciptakan bahasa mereka sendiri 

sehingga kalangan  mayoritas Amerika menganggap  bahasa Ebonik 

bukanlah bahasa yang normal/wajar. Bahkan banyak yang 

memandang bahasa Ebonik/AAVE ini sebagai bahasa Inggris yang 

“rusak” atau penuturnya dianggap “bodoh, tidak berpendidikan.” 

(Wolfram dan Schilling-Estes, 2006:211). 

b. American White Southern English (AWSE), disebut juga dengan 

White Vernacular English atau Southern American English adalah 

dialek regional yang di pakai di beberapa daerah seperti Virginia 

hingga Texas; dari Kentucky dan Missouri hingga ke Teluk 

Meksiko (kecuali Florida). Mengingat sejarah perkembangan 

Amerika Selatan, daerah ini berada di bawah pengaruh linguistik 

yang kuat dari Perancis (terutama di sekitar New Orleans) dan 

Spanyol (khusunya di Texas). Namun demikian, pemukim dari 
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Kepulauan Inggris akhirnya lebih unggul: bagian selatan dihuni oleh 

orang-orang yang berasal dari Inggris dan Skotlandia-Irlandia 

(Wolfram dan Schilling-Estes 123). Lebih lanjut, Mengingat fakta 

bahwa perekonomian Amerika Selatan didasarkan pada tembakau 

dan perkebunan kapas dimana budak keturunan Afrika yang 

dipekerjakan oleh beberapa imigran Eropa, sehingga African 

American dan White Southern Englishes memiliki corak bahasa 

yang cukup mirip. Oleh sebab itu, dialek ini saling mempengaruhi 

satu sama lain, seperti misalnya dengan tidak adanya kata kerja 

penghubung –be dalam percakapan sehari-hari (Bernstein, 

2003:117). Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa Southern 

English cukup unik karena menawarkan beberapa struktur 

gramatikal yang dapat mengisi kesenjangan yang dimiliki oleh 

bahasa Standar Amerika pada umumnya (Bernstein, 2003:106). 

2.1.1 Types of Informal English

Berdasarkan pada sejarah variasi bahasa Inggris Amerika yang telah 

dijabarkan diatas, muncul tiga (3) jenis ragam bahasa informal yang dikemukakan 

oleh Manser (2006:190-191) yaitu: (1) Colloquialisms, (2) Contractions, dan (3) 

Liberties with grammar.

1. Colloquialisms 

Kata-kata dan ekspresi Colloquial adalah sinonim informal dari istilah-

istilah dari bahasa standar pada umumnya. Sebagai contoh, apabila 

seseorang mengatakan bahwa lawan bicaranya itu dengan kata 
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“Stupid”(Bodoh), maka penggunaan kata ini adalah bahasa standar. 

Sedangkan jika seseorang memilih kata, dim (tolol), thick (tidak berotak), 

chuckheaded (tidak punya akal), atau dumb (dungu), maka kata-kata ini 

lah yang dilabeli dengan istilah colloquial. Hal senada juga pada kata 

Clever (pintar) dan intelligent (pandai) bisa diubah dengan menggunakan 

bahasa informal seperti brainy, bright, cute dan lain-lain (Manser, 190).

2. Contractions

Bentuk kata yang di ringkas atau dipendekkan secara teknis disebut 

‘contraction’. Peringkasan kata yang identik dengan bahasa informal ini 

bukanlah peringkasan dari kata benda, tapi kata kerja. Kecuali ketika 

berbicara dengan bahasa formal, hampir semua orang yang menggunakan 

bahasa Inggris akan lebih sering mengatakan “I’m” dari pada “I am” dan 

“I do not” akan lebih sering diucapkan dengan “I don’t” (Manser, 191). 

3. Liberties With Grammar

Pokok utama yang mesti dipahami saat ini adalah bahwa sesungguhnya 

bahasa Inggris informal, baik itu bahasa tulis atau pun bahasa lisan, adalah 

bahasa non-standar. Saat ini, kata Snuck, yang digunakan sebagai kata 

kerja bentuk kedua dari kata sneak, diterima sebagai bahasa standar di 

Amerika meski di Inggris tidak. Seperti halnya he don’t sebagai ganti dari 

he doesn’t’, must of sebagai ganti must have adalah beberapa contoh 

kebebasan dalam menggunakan grammar (Manser, 191). 
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2.1.2  Contractions 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Contractions merupakan ciri 

umum dalam bahasa Inggris, khususnya pada saat berbicara santai (casual 

speech). Bentuk kontraksi dapat ditemukan dalam percakapan sehari-hari, 

biasanya digunakan bersama orang-orang yang dianggap lebih dekat demi 

menjaga ritme berbicara serta memudahkan proses artikulasi. Kontraksi kata juga 

akan mudah ditemukan dalam tulisan-tulisan yang bersifat santai (informal 

writing) seperti pada beberapa text messages, memos, social network postings dan

personal essays. Menurut Collins (2006):  

“Your style will be warmer and truer to your personality if you use 
contractions like 'I'll' and 'can't' when they fit comfortably into what you're
writing. . . . There's no rule against such informality--trust your ear and 
your instincts." 

Roberts (2005:167) mendeskripsikan bahwa “A contraction is a shortened 

version of the written and spoken forms of a word, syllable, or word group, 

created by omission of internal letters (actually, sounds).” Yang artinya, 

kontraksi adalah sebuah versi singkat dari bentuk tertulis dan lisan dari sebuah 

kata, suku kata, atau kelompok kata, yang diciptakan oleh penghilangan huruf di 

dalamnya (lebih tepatnya penghilangan bunyi). Pemahaman ini senada dengan apa 

yang diungkapkan oleh Akmajian (2001) bahwa:  

"[I]n English certain words have contracted ('shortened') forms. The word 
will can occur either as will in sentences such as They will go, or in 
contracted form, spelled 'll, in sentences such as They'll go.” 

Serta Manser (2006: 191) yang berpengertian bahwa:

“Shortened forms of words are known technically as “contractions.” The 
contractions that are most typical of informal language, however, are not 
contractions of nouns but of verbs.”
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Pada awalnya beberapa orang kurang meyakini tentang munculnya 

kontraksi kata pada bentuk tulisan karena dianggap akan merusak aturan-aturan 

dalam tatanan bahasa,  tapi pada akhirnya keyakinan itu keliru. Menurut Reid 

(2011) dalam studi analisisnya yang merangkum tetang ‘The History of 

Contractions’ menjelaskan bahwa kontraksi kata telah lahir dan berkembang dari 

masa ke masa, jauh sebelum akhirnya dikategorikan sebagai bentuk informal 

language saat ini, kontraksi kata telah lama digunakan oleh hampir seluruh 

pengguna bahasa pada masa Old English hingga Middle English.  

Sebagai contoh, pada masa Old English para penutur bahasa sering 

menggunakan kontraksi baik secara lisan maupun tulisan, seperti  pada kata 

Nis kontraksi kata dari ne is (yang artinya “is not”) dan naefde dari ne 

haefde (yang artinya “did not have”). Naes dari kata ne waes (yang berarti “was 

not”) dan nolde yang berasal dari dua kata ne dan wolde (yang artinya “would 

not”). 

Sedangkan pada masa Middle English, seorang penyair terkenal Geoffrey 

Chaucer pun dalam karyanya yang sangat populer dan di kenal hingga saat ini 

yaitu Canterbury Tales, sering kali menyisipkan bentuk-bentuk kontraksi kata di 

dalam setiap bait syairnya seperti, Thilke merupakan hasil kontraksi kata dari the 

ilke (yang artinya “the same”), sit (yang saat ini merupakan salah satu kosakata 

resmi dalam bahasa Inggris) pun adalah hasil dari kata yang telah di kontraksi 

yaitu sitteth, lalu noot yang merupakan kontraksi kata dari ne woot (yang berarti 

“knows not), dan nere adalah kontaksi dari kata ne were (yang berarti “were 

not”). 
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Lebih lanjut, berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh (Lorenz, 

2012:52-56) dalam studi kasus ‘Contractions of English Semi-Modals: The 

Emancipating Effect of Frequency’ menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mengindikasi lahirnya gaya bahasa non-standard forms ini, diantaranya; 

a. Speaker’s Age 

Para remaja yang dalam masa perkembangannya selalu membuat hal-hal 

baru untuk membuat perbedaan tingkatan usia dengan para orang dewasa, 

menjadi indikator utama lahirnya bahasa-bahasa bebas yang hanya akan 

dimengerti oleh kalangan remaja seusianya saja. Tanpa menyadari efek 

yang akan terjadi, dimana, ketika sebuah kata baru lahir, maka akan 

berakibat pada berubahnya tatanan bahasa yang selama ini telah ditetapkan, 

karena hampir seluruh kosakata baru yang diciptakan oleh kalangan remaja, 

merusak tatanan gramatikal serta aturan fonologis. Seperti misalnya kata 

gonna, wanna dan gotta yang tidak akan pernah padu dengan standard 

language.  

b. Speaker’s Education 

Speaker’s educations berpengaruh besar terhadap penggunaan gaya bahasa 

ini, Lorenz mencatat, setidaknya hampir 88% pengguna bahasa ini adalah 

anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.  
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c. Speaker’s Sex 

Di lihat dari segi speaker’s sex, penggunaan gaya bahasa ini lebih dominan 

dipakai oleh wanita dengan presentase 54.9% dari pada laki-laki dengan 

hanya 45.1%. 

d. Dialect Region 

Dialek wilayah yang tersebar di United States menghasilkan empat 

kategori, yaitu; North, Midland, South dan West. Dari keempat wilayah 

tersebut meliputi masing-masing group of states yang tentu memiliki 

ragam dialek yang berbeda, tergantung pada akar linguistik yang mereka 

bawa, sehingga tidak mengherankan jika American English memiliki 

geliat perubahan tatanan bahasa yang paling signifikan dari pada bahasa-

bahasa Inggris lain di dunia.  

2.1.2.1 Categories of Contractions

Berlandaskan pada Mair (2006:189) yang di kutip oleh Losef (2013:16-21) 

secara umum contractions dibedakan atas tiga (3) kategori yaitu: (1) Standard 

Contractions, (2) Negative Contractions, dan (3) Non-Standard Forms.

1. Standard Contractions 

Standard Contractions atau disebut juga dengan istilah contracted 

auxiliaries adalah kata kerja bantu yang telah mengalami pemendekan dengan 

menghilangkan satu huruf (bunyi) atau lebih. Dalam tulisan, apostrof menempati 

tempat dari huruf yang hilang. Penggunaannya umum dipakai dalam percakapan 
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dan penulisan sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh Mair (2006:189) bahwa 

“an increasing use of verb contractions, including negations are aspect of 

colloquialization-the contracted forms in written language.” Meski terjadi 

kesimpang siuran tentang kapan tepatnya bentuk kontraksi ini distandarisasikan, 

namun Reid (2011) mengatakan bahwa “Contractions have been used a lot since 

long before the 1800s; perhaps before 1900 they used to write contracted verbs in 

full.”  

Adapun berikut Common Standard Contractions in English, di ambil dari 

beberapa sumber seperti Radford (2004:324), Crystal (1997:35), Jurafsky dan 

Martin (2000:322). Untuk memudahkan penjabaran, telah dilakukan modifikasi 

dengan membuat daftar tabel seperti di bawah ini. 

Tabel 2.1 English Auxiliaries and Contractions 

BE WILL WOULD HAVE HAD 

I I'm 
I am 

I'll 
I will 

I'd 
I would 

I've 
I have 

I'd 
I had 

you you're 
you are 

you'll 
you will 

you'd 
you would 

you've 
you have 

you'd 
you had 

he he's 
he is 

he'll 
he will 

he'd 
he would 

he's 
he has 

he'd 
he had 

she she's 
she is 

she'll 
she will 

she'd 
she would 

she's 
she has 

she'd 
she had 

it it's (or 'tis) 
it is 

it'll 
it will 

it'd 
it would 

it's 
it has 

it'd 
it had 

we we're 
we are 

we'll 
we will 

we'd 
we would 

we've 
we have 

we'd 
we had 

they they're 
they are 

they'll 
they will 

they'd 
they would 

they've 
they have 

they'd 
they had 

that that's 
that is 

that'll 
that will 

that'd 
that would 

that's 
that has 

that'd 
that had 
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who who's 
who is 

who'll 
who will 

who'd 
who would 

who's 
who has 

who'd 
who had 

what what's/what're
what is/what are

what'll 
what will 

what'd 
what would

what's 
what has 

what'd 
what had 

where where's 
where is 

where'll 
where will

where'd 
where would

where's 
where has

where'd 
where had 

when when's 
when is 

when'll 
when will 

when'd 
when would

when's 
when has 

when'd 
when had 

why why's 
why is 

why'll 
why will 

why'd 
why would 

why's 
why has 

why'd 
why had 

how how's 
how is 

how'll 
how will 

how'd 
how would 

how's 
how has 

how'd 
how had 

Selain beberapa bentuk standard contractions di atas, para ahli linguistik 

menambahkan satu bentuk lain yaitu o’clock yang juga telah distandarisasi secara 

tertulis, hal ini diungkapkan oleh Roberts (2005:167) bahwa “of (full form) 

become o’- (contracted form) used mostly in o'clock, where it is mandatory in 

contemporary use”. Serta pada American Heritage yang mendeklarasikan bahwa  

“A word, as won't from will not, or phrase, as o'clock from of the clock, formed 

by omitting or combining some of the sounds of a longer phrase.” Lebih lanjut 

seperti apa yang telah dituliskan oleh Fitzgerald  (1896) dalam beberapa karyanya 

yang sering kali menggunakan kata o’clock pada setiap novel-novelnya, contoh 

yang ditemukan dalam salah satu tulisannya adalah sebuah kutipan yang berbunyi 

"In a real dark night of the soul it is always three o'clock* in the morning, day 

after day." Di bawahnya tertera makna yang berbunyi * "O'clock" is short for 

"of the clock." 
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2. Negative Contractions 

Tidak jauh berbeda dengan kategori yang pertama, Negative Contractions 

yaitu sebuah konstruksi verba negatif yang berakhiran dengan –n’t, telah 

distandarisasikan secara tertulis meskipun penggunaanya cenderung dihindari 

dalam penulisan formal. Mair (2006:24) mengatakan bahwa “The use of ain’t or 

double negatives was proscribed in formal writing and educated speech then as 

now”. Lebih lanjut, Hurford (1994) menambahkan bahwa: 

"In English, at least, contractions typically don't pile up on each other. So 
she is not can be contracted to either she isn't or she's not, but not to 
*she'sn't. And of them can be contracted to either o'them or of 'em, but not 
to *o'em.” 

Para penutur bahasa Inggris lebih terbiasa mengucapkan kata seperti won’t 

(contracted form) dari pada will not (full form). Begitu pula dalam penulisan, 

kata-kata yang di kontraksi biasanya ditandai dengan adanya apostrof (‘) sebagai 

pengganti huruf yang hilang. Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh 

Morley (1992:53) bahwa: 

“In contraction the two words is and not are combined into one word, 
isn’t. The letter o is omitted. This mark (‘), the apostrophe, shows where 
the letter o has been omitted.”

Untuk memudahkan penjabaran, telah dibuat daftar tabel dengan sedikit 

modifikasi yang di ambil dari berbagai sumber seperti Radford (1997:51), Adger 

(2003:176f.), dan Culicover (2009:177f.). 
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Tabel 2.2 Negative Contractions Commonly Used in Speech and in 

Informal Writing

Auxiliary + not (present)

long form short form 
have not haven't 
has not hasn't 
is not isn't 
are not aren't 
do not don't 
does not doesn't 

          Modal + not 

Modal + not 

long form short form 
Cannot can't 
could not couldn't 
shall not shan't 
should not shouldn't 
will not won't 
would not wouldn't 
must not mustn't 
might not mightn't 

Auxiliary + not (past) 

long form short form 
had not hadn't 
was not wasn't 
were not weren't 
did not didn't 
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3. Non-Standard Forms 

Diluar kontraksi yang diakui dan dapat diterima secara tertulis, ada 

sejumlah kontraksi informal lain, seperti going to → gonna, want to → wanna, 

should have → shoulda, have to → hafta, kind of → kinda, sort of → sorta 

dikategorikan sebagai Non-Standard Forms. Bentuk ini hanya akan ditemukan 

dalam casual speech, dan hanya dapat di lihat dalam komik, pesan pendek, dialog 

film atau  pada beberapa lirik lagu namun tidak akan pernah ditemukan dalam 

kamus serta tulisan akademis. Lebih lanjut, Mair (2006:49) mengungkapkan 

bahwa penggunaan gaya bahasa ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang 

yang berusia di bawah 35 tahun dari pada orang-orang yang berumur lebih tua 

diatasnya. 

“It is also interesting to compare usage in the three older age groups, for 
whom the contraction wanna is an infrequent option, with that of the 
under-35s, and particularly the under-24s, for whom the contraction is 
one of two normal choices.” 

Berdasarkan pada the most common American non-standard forms yang 

telah disebutkan oleh Tulga dalam postingnya yang berjudul Relaxed 

Pronunciation Reference (www.davidtulga.com latest update: 18 March 2014), 

penulis telah melakukan modifikasi serta telah mengelompokkannya kedalam 

daftar tabel seperti berikut: 

 Non-standard forms often combine with the following words: 

 + to 

 + you 
 + of 
 + have 
 Other contractions 
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Tabel 2.3 Non-Standard Forms

Contractions with "to" 

+ to 

uncontracted 
form 

contraction IPA example sentence 

going to Gonna /ɡʌnə/ She's gonna call you later.
want to Wanna /wɔnə/ They wanna buy a house.
have to Hafta /hæftə/ We hafta ask for help.
has to Hasta /hæstə/ He hasta hire an assistant.
had to Hadta / hædtə/ Julia hadta cook dinner for her kids.
used to Useta /justə/ Carrie useta smoke, but she quit.
got to Gotta /ɡɑdə/ You've gotta keep trying.

Contractions with “you” 

Contractions with "of" 

+ of 

uncontracted 
form 

contraction IPA example sentences 

kind of Kinda /kɑɪndə/ It's kinda hard to imagine their 
lifestyle.

out of Outta /’aʊɾə / get outta here!
lots of Lotsa /lɑtsə/ Lotsa studies support bilingual 

education.

+ you 

uncontracted 
form 

contraction IPA example sentence 

do you d’ya /djə/ Dya think she'll come?
did you Didja /dɪʤə/ Didja get your hair cut?
could you Couldja /kʊʤə/ Couldja drive me to the store?
would you Wouldja /wʊʤə/ Wouldja open the window?
how did you Howdja /haʊʤə/ Howdja do that?
what do you Whadaya /wʌdəjə/ Whadaya do about an overdue 

library book?
where did you Wheredja /wɛrʤə/ Wheredja put my keys?
what did you Whadja /wʌʤə/ Whadja think about the movie?
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Contractions with "have" 

+ have 

uncontracted 
form 

Contraction IPA example sentence 

would have Woulda /’wʊɾə/ We wouldaliked more time to prepare.
could have Coulda / ‘kʊɾə / I doubt that hecoulda been able to 

play so well if he hadn't practiced so 
often.

must have Musta /’mʌstə / They musta spent more time in Seville 

1.2 Fonologis 

Sebuah ungkapan menarik dicetuskan oleh McMahon (2002) dalam 

pendahuluan buku Introduction of English Phonology, bahwa seyogyanya 

manusia lebih pantas disebut dengan istilah homo loquens (makhluk yang 

berbicara) dari pada nama ilmiah homo sapiens (makhluk yang berfikir) yang 

sudah terlebih dahulu populer. Hal ini dikarenakan manusia menggunakan bunyi 

sebagai isyarat linguistik dan terus mengembangkan kemampuannya hingga jauh 

lebih berkembang, kemampuan berbicara itulah yang saat ini dikenal dengan 

istilah bahasa. 

Other Contractions 

uncontracted 
form 

Contraction IPA example sentences 

come on C’mon /kmɑn/ Cmon; we're leaving right now.
don't know Dunno /dənoʊ/ You dunno what you're doing.
let me Lemme /lɛmi/ Lemme help you with that.
robbing robbin’ /rɒbin’/ Are you robbin’ me
Is it Zit /zɪt/ Zit good? 
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Setiap bahasa memiliki sistem bunyi dan stuktur suku kata yang berbeda 

dan dengan kerumitan yang beragam pula. Bahasa Inggris merupakan salah satu 

bahasa yang memiliki ejaan yang cukup rumit dan memiliki beberapa suku kata 

yang sangat kompleks. Para ahli sepakat untuk mengklasifikasikan ragam bunyi 

tersebut ke dalam satu bidang kajian bahasa yaitu fonologi. 

Merujuk pada teori Spencer (1996:2) yang mengemukakan pandangannya 

bahwa “phonology is concerned with the linguistic pattering of sounds in human 

language”. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Roach (1983) 

dalam bukunya ‘English phonetics and phonology’, menjelaskan bahwa fonologi 

sebagai “the study of the distinctive sound units of a language, the patterns they 

form, and the rules which regulate their use.” Ilmu yang mempelajari perbedaan 

unit-unit pada bahasa, pola-pola yang mereka bentuk, dan aturan-aturan yang 

mengatur penggunaannya. 

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa fonologi merupakan satu sub 

disiplin linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, 

dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia berserta fungsinya. Fonologi juga membicarakan runtunan bunyi-bunyi 

bahasa dan cara menganalisnya.  

Fonologi secara garis besar mempunyai dua cabang pembahasan yaitu, 

fonetik dan fonemik. (Spencer, 1996:1-4). 
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Bagan 2.1 Fonologi dan Bidang Pembahasannya 

2.2.1 Fonetis 

Phonetic mengacu pada artikulasi bunyi bahasa. Para ahli fonetik telah 

berhasil menentukan cara artikulasi dari berbagai bunyi bahasa dan membuat 

abjad fonetik internasional sehingga memudahkan seseorang untuk mempelajari 

dan mengucapkan bunyi yang tidak ada dalam bahasa ibunya. Misalnya dalam 

bahasa Inggris ada perbedaan yang nyata antara bunyi tin dan thin, dan antara they 

dan day.  

Roach (1983) berpengertian bahwa fonetik adalah “The branch of 

linguistics that deals with the sounds of speech and their production, combination, 

description, and representation by written symbols”. Pemahaman ini senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh O’Grady (2005:15), “is a branch of linguistics 

that comprises the study of the sounds of human speech, or—in the case of sign 

languages—the equivalent aspects of sign.” Sedangkan Spencer (1996:2) 

mendefinisikan bahwa “phonetics is essentially the study of the physical aspects 

of speech”.
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Merunut pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fonetik ialah ilmu 

yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan 

atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, 

terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan 

kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan 

bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap 

manusia dengan menggunakan simbol-simbol tertulis. 

Berdasarkan pada Crystal (2003) fonetik dibedakan atas tiga (3) cabang 

utama, yaitu: 

(a) fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi, 

mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam 

menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu 

diklasifikasikan (Gleason, 1955:239-256).

(b) fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau 

fenomena alam (bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getaranya, 

aplitudonya, intensitasnya dan timbrenya (Malmberg, 1963:5-20). 

(c) fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima 

bunyi bahasa sebagai getaran udara (Bronstein dan Jacoby, 1967:70-72).  

Dari ketiga jenis fonetik tersebut yang paling berurusan dengan dunia 

lingusitik adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan 

masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. 

Sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika, dan fonetik 

auditoris berkenaan dengan bidang kedokteran (Spencer, 1996:10-11). 



26 

2.2.1.1 Produksi Bunyi Bahasa 

Sumber dari bunyi bahasa adalah paru-paru. Paru-paru berkembang dan 

berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Melalui saluran di 

tenggorokan, udara keluar melalui mulut atau hidung. Dalam perjalanan melalui 

mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dibendung oleh salah satu bagian dari 

mulut sebelum kemudian dilepaskan. Hasil bendungan udara inilah yang 

menghasilkan bunyi. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati 

suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lewat lorong 

yang dinamakan faring (pharynx). Dari faring itu ada dua jalan: yang pertama 

melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dibuat 

dengan udara melalui hidung disebut bunyi nasal. Sementara itu, bunyi yang 

udaranya keluar melewati mulut dinamakan bunyi oral. Di dalam rongga mulut 

inilah terdapat tempat-tempat artikulasi (place of articulation). (Roach, 1983:8-9), 

perhatikan gambar berikut ini: 

                           Gambar 2.1 The Articulators
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Di dalam rongga mulut terdapat dua bagian: bagian atas dan bagian bawah 

mulut. Bagian atas mulut umumnya tidak bergerak (disebut titik artikulasi), 

sedangkan bagian bawah mulut dapat digerakkan (disebut artikulator). Bagian-

bagian ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini: 

(a) Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan untuk 

membentuk bunyi yang dinamakan bilabial yang artinya dua bibir yang 

saling bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial. 

(b) Gigi: untuk ujaran hanya gigi ataslah yang mempunyai peran. Gigi ini 

dapat berlekatan dengan bibir bawah untuk membentuk bunyi yang 

dinamakan labiodental. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi: [f] dan [v]. 

Gigi juga dapat berlekatan dengan ujung lidah untuk membentuk bunyi 

dental, seperti bunyi [d] dan [t]. 

(c) Alveolar: daerah ini berada persis di belakang pangkal gigi atas. Pada 

alveolar dapat ditempelkan ujung lidah untuk membentuk bunyi yang 

dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggris adalah 

contoh bunyi alveolar. 

(d) Langit-langit Keras (hard palate): daerah ini ada di rongga atas mulut, 

persis di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat ditempelkan 

bagian depan lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal, 

sperti bunyi [c] dan [j].  

(e) Langit-langit Lunak (Soft palate): daerah ini, yang juga dinamakan velum, 

ada di bagian belakang rongga mulut atas. Pada langit-langit lunak dapat 

dilekatkan bagian belakang lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan 

bunyi velar, seperti bunyi [k] dan [g]. 
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(f) Uvula: pada ujung rahang atas terdapat tulang lunak yang dinamakan 

uvula. Uvula dapat digerakkan untuk menutup dan membuka saluran udara 

ke hidung. Bila uvula tidak berlekatan dengan bagian atas laring, maka 

bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi ini lah yang dinamakan bunyi 

nasal. Sebaliknya bila uvula berlekatan dengan dinding laring, maka udara 

disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan oral. 

(g) Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. 

Lidah merupakan bagian mulut yang fleksibel; dapat digerakkan dengan 

lentur. Lidah dibagi menjadi beberapa bagian: 

- Ujung Lidah (tip of the tongue), yakni bagian paling depan dari lidah. 

- Mata Lidah (blade), yakni, bagian yang berada persis di belakang 

ujung lidah. 

- Depan lidah (front), yakni, bagian yang sedikit agak ke tengah, tetapi 

masih tetap di depan.  

- Belakang lidah, yakni bagian yang ada di bagian belakang dari lidah. 

(h) Pita Suara (Vocal Cords): pita suara adalah sepasang selaput yang berada 

di jakun (larynx). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan 

dapat dibuka lebar. Status selaput suara ini ikut menentukan perbedaan 

antara satu konsonan dengan konsonan yang lain. 

(i) Faring (Pharynx): saluran udara menuju rongga mulut atau rongga hidung. 

(j) Rongga Hidung: rongga untuk bunyi-bunyi nasal, seperti [m] dan [n]. 

(k) Rongga Mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti [p], [b], [a], dan [i]. 
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2.2.1.2 Vokal dan Konsonan 

Selain itu, merujuk pada Roach (1983:10-14) dan Spencer (1996:10-25) 

bunyi bahasa dibagi menjadi dua kelas bunyi utama, yaitu konsonan dan vokal 

yang dapat dibedakan atas beberapa hal berikut: 

Tabel 2.4 Perbedaan antara Vokal dan Konsonan 

Bunyi yang pengucapannya tidak terhalang, sehingga arus udara dapat 

mengalir dari paru-paru ke bibir dan keluar tanpa di hambat, tanpa harus melalui 

lubang sempit, tanpa dipindahkan dari garis tengah ke alurnya, dan tanpa 

menyebabkan alat-alat supraglotal bergetar, disebut bunyi vokal (vokoid). 

Pembentukan bunyi vokal ditentukan oleh (1) posisi bibir, (2) tinggi rendahnya 

lidah, dan (3) maju mundurnya lidah (Spencer, 25). Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Vowels Quadrangle

vokal konsonan 

Bunyi yang tidak disertai hambatan pada 
alat bicara, hambatan hanya terjadi pada 

pita suara.

Bunyi yang dibentuk dengan 
menghambat arus udara pada sebagian 

alat bicara.

Tidak terdapat artikulasi Terdapat artikulasi

Semua vokal terjadi karena bergetarnya 
pita suara. Dengan demikian, semua vokal 

adalah bunyi suara.

Konsonan bersuara adalah konsonan yang 
dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. 

Konsonan tidak bersuara adalah 
konsonan yang dihasilkan tanpa 

bergetarnya pita suara.
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Lebih lanjut, Roach (1983:17-22) mengklasifikasikan bunyi vokal atas tiga 

(3) tipe yaitu Monophthong (vokal panjang, vokal pendek), diftong, dan 

triphthong.  Berikut ciri-ciri dari setiap tipe bunyi vokal:

a) Monophthong atau vokal murni (pure vowels) ialah bunyi vokal tunggal 

yang terbentuk dengan kualitas alat bicara (lidah) tidak berubah dari awal 

hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Dalam bahasa Inggris 

terdapat dua (2) variasi vokal yaitu, vokal panjang dan vokal pendek: 

- vokal pendek ‘short’: ɪ, i, ɛ (e), ə, a (æ), ʌ, ɒ, ʊ

- vokal panjang ‘long’: i:, ɜ:, ɑ: (a:), o: (ɔ:), u:

. Bagan 2.2 Primary Cardinal Vowels 

Vokal yang terletak di bagian atas grafik disebut sebagai close atau high 

vokal, sedangkan yang berada di bagian bawah sebagai open atau low. Hal ini 

juga tercermin dalam garis horizontal yang selanjutnya membagi grafik menjadi 

tiga daerah yaitu, front, central (mid) dan back. Merah dan biru sebagai tanda 

(blue=unrounded) yaitu bagaimana bentuk bibir tidak terlihat bulat saat 

mengeluarkan bunyi-bunyi vokal tersebut dan (red=rounded) adalah ketika bibir 

terlihat membentuk sebuah bulatan saat keluarnya bunyi vokal. 
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b) Diphthong mempunyai ciri pada saat diucapkan maka posisi lidah yang 

satu dengan yang lain saling berbeda. Perbedaan itu menyangkut tinggi 

rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strikturnya (jarak lidah 

dengan langit-langit). Dalam bahasa Inggris, diftong dibedakan atas dua 

(2) tipe, berikut diagram yang di kutip langsung dari Roach (1983:19). 

Bagan 2.3 Tree Diagram of Diphthong 

c) Seperti halnya diftong, triphthongs adalah kombinasi vokal sederhana, 

yang pada dasarnya di bentuk dengan menambahkan schwa ke salah satu 

diftong, sehingga berakhir dengan  /ə/. Berikut beberapa contoh triphthong 

/eɪə/ seperti pada kata player, sayer, layer,  lalu /aɪə/ seperti pada kata 

fire, tyre, begitupun  /aʊə/,  seperti pada kata hour, power, tower, dan  

/ɔɪə/,  seperti pada kata  loyal, royal, serta terkahir  /əʊə/, seperti pada kata 

lower, mower, rower (Roach, 1983:22). 

Sedangkan bunyi yang pengucapannya, arus udara di hambat sama sekali 

oleh penutupan larynx (tenggorokan) atas jalan di mulut, atau dipaksa melalui 

This image cannot currently be displayed.
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lubang sempit atau  menyebabkan bergetarnya salah satu alat supraglotal, disebut 

bunyi konsonan (kontoid).  Menurut Spencer (1996:11-17) ada tiga (3) aspek atau 

parameter yang dapat dibedakan pada bunyi konsonan, yaitu its voicing (pada 

bunyinya), its place of articulation (pada tempat artikulasinya), dan its manner of 

articulation (pada cara artikulasinya).  

Tabel 2.5 English Consonant Phonemes

Berdasarkan pada tempat artikulasinya (place of articulation), Spencer 

(1996:15)  mengklasifikasikan bunyi konsonan sebagai berikut: 

(1) Konsonan bi-labial, terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbedaan antara 

bunyi kedua yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran 

udara yang dilaluinya. Konsonan [p] dan [b] melewati mulut, karena itu 

disebut bunyi oral, sedangkan konsonan [m] melalui hidung, karena itu 

disebut bunyi nasal. 
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(2) Konsonan Labio-Dental, terdiri dari bunyi [v] dan [f]. Konsonan ini 

dibentuk dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan 

bibir bawah sebagai artikulatornya 

(3) Konsonan Inter-Dental, terdiri dari bunyi [ð] dan[θ]. Konsonan ini terjadi 

karena penyempitan ujung lidah atau daun lidah dan gigi. 

(4) Konsonan Alveolar, terdiri dari bunyi [t], [d], dan [n], [r]. Konsonan ini 

dibentuk dengan menempelkan ujung lidah pada bagian pangkal gigi atas 

dengan sedikit menyentuh bagian depan alveolar. Perbedaan antara bunyi 

kedua yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara 

yang dilaluinya. Konsonan [t] dan [d] melewati mulut, karena itu disebut 

bunyi oral, sedangkan konsonan [n] melalui hidung, karena itu disebut 

bunyi nasal. Sedangkan [s], [z] kedua konsonan ini dibentuk karena udara 

yang keluar dari paru-paru mendapat halangan berupa pengaduan, 

sementara itu terdengar bunyi desis saat keluarnya bunyi. Lain halnya 

dengan [r] yang dibentuk dengan melekatkan lidah ke alveolum dan 

seterusnya secara berulang-ulang, sehingga akan terjadi getaran pada saat 

bunyi di keluarkan. 

(5) Konsonan Palatal, yaitu konsonan [j]. Konsonan ini dihasilkan dengan 

menempatkan bagian depan lidah di dekat atau pada langit-langit keras. 

(6) Konsonan  Alveo-Palatal, terdiri dari [ʃ] dan [ʒ]. Konsonan ini dihasilkan 

bagian tengah lidah sebagai sebagai artikulator dan langit-langit keras 

(palatum) sebagai titik artikulasinya, konsonan ini di bentuk karena udara 

yang keluar dari paru-paru digesekkan, sehingga terjadilah bunyi geser 

atau bunyi frikatif. Sedangkan [tʃ] dan [dʒ] terjadi karena penyempitan 
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antara lidah depan dan langit-langit keras serta penyempitan antara daun 

lidah dengan alveolum. 

(7) Konsonan Velar, terdiri dari bunyi [k], [g] dan [ŋ]. Konsonan ini dibentuk 

dengan menepelkan bagian belakang lidah ke daerah velum.Perbedaan 

antara bunyi kedua yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada 

saluran udara yang dilaluinya. Konsonan [k] dan [g] melewati mulut, 

karena itu disebut bunyi oral, sedangkan konsonan [ŋ] melalui hidung, 

karena itu disebut bunyi nasal. 

(8) Konsonan  Glottal, yaitu  konsonan  [h]. Konsonan ini timbul karena 

terjadi penyempitan ruang antara kedua belah pita suara. 

Adapun berdasarkan pada cara artikulasinya (manner of articulation), 

Spencer (1996:13) mengklasifikasikan bunyi konsonan sebagai berikut: 

(1) Konsonan Hambat (Plosif/Stop), terdiri konsonan [p], [b], [k], [d], [k] dan 

[d]. Konsonan ini di bentuk karena udara yang keluar dari paru-paru sama 

sekali dihalangi.  

(2) Konsonan frikatif, terdiri dari konsonan [f], [v], [ð], [θ], [s], [z], [ʃ], [ʒ] 

dan [h]. Konsonan-konsonan ini dibentuk karena udara yang keluar dari 

paru-paru digesekkan, sehingga terjadilah bunyi geser atau bunyi frikatif.  

(3) Konsonan Afrikatif, terdiri dari [tʃ] dan [dʒ]. konsonan ini tidak 

mengalami penyempitan sehingga tidak terjadi pergeseran. 

(4) Konsonan  Nasal, terdiri dari [m], [n] dan [ŋ]. Konsonan dihasilkan dengan 

keluarnya udara melalui hidung. 
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(5) Konsonan Lateral atau Likuida, yaitu konsonan [l]. Konsonan ini dibentuk 

dengan mengangkat lidah ke langit-langit, sehingga udara terpaksa diaduk 

dan keluar melalui kedua sisi.  

(6) Konsonan Getar atau Approximant, yaitu konsonan [r]. Konsonan ini 

dibentuk dengan melekatkan lidah ke alveolum dan seterusnya secara 

berulang-ulang.  

(7) Konsonan Glide (semi-vokal), bunyi semi-vokal secara praktis termasuk 

konsonan tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk 

konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semi-vokal (Verhaar, 

1977:20). Menurut tempat hambatannya (artikulasinya) ada dua jenis 

semi-vokal, yaitu [w] dan [j]. 

Spencer (1996:20) menambahkan bahwa berdasarkan bergetar atau 

tidaknya pita suara (voicing), bunyi konsonan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

(1) Konsonan Bersuara, yaitu konsonan seperti [b], [v], [ð], [d], [z], [ʒ], [dʒ] 

dan [g]. Konsonan ini terjadi karena pita suara ikut bergetar saat bunyi 

dihasilkan. 

(2) Konsonan Tak Bersuara, yaitu konsonan seperti [p], [f], [θ], [s], [ʃ], dan 

[k]. Konsonan ini terjadi karena pita suara tidak ikut bergetar saat bunyi 

dihasilkan. 



36 

2.2.1.3 Strong and Weak Forms

Ritme dalam berbahasa Inggris pada dasarnya bertumpu pada kuat dan 

lemahnya tekanan pada beberapa suku kata. Suku kata yang kuat dan lemah dalam 

bahasa Inggris dapat dibedakan atas dasar kualitas vokal, tekanan, atau mungkin 

dari kedua faktor tersebut. Pada kata-kata yang tidak memiliki tekanan maka 

disebut dengan “weak form” sedangkan pada kata-kata yang mengalami tekanan 

dalam pengucapannya maka disebut dengan “strong form”. Hal ini dikemukakan 

oleh Roach (1989:65) bahwa “Strong syllables are stressed and weak syllables 

unstressed.”  

Dalam praktiknya weak forms sangat sering diucapkan dengan schwa, 

karena posisinya berada paling sentral dan paling sering mengalami pelemahan. 

Spencer (1996:225) mengatakan “This is characteristic of English, where 

unstressed vowels frequently reduce to [ə] or [i].” Sebagai contoh, I am French 

(strong form)  I'm French (weak form), atau seperti yang terjadi pada kata But

strong form: /bʌt/ weak form /bət/, serta contoh lain seperti I would like some 

fish and chips strong forms  /aɪ wʊd laɪk sʌm fɪʃ ænd tʃɪps/  weak 

forms  /ɑwəd laɪk səm fɪʃ ən tʃɪps/ atau yang lebih lemah menjadi /ɑd laɪk səm 

fɪʃ ən tʃɪps/ sehingga dapat di lihat bahwa auxiliary verb "would" memiliki dua 

weak forms yaitu /wəd/ and /d/. Hal ini di kenal dengan reduced schwa yaitu 

bentuk lemah yang dibedakan dengan perubahan dalam kualitas vokal dari posisi 

perbatasan pada segi empat vokal keposisi sentral. Vokal dalam bentuk yang 

lemah biasanya bertumpu  pada schwa /ə/. Bentuk lemah diucapkan lebih cepat 

dan pada volume yang lebih rendah dibandingkan dengan suku kata yang 

bertekanan.  



37 

Bagan 2.4 Reduced Vowel Schwa 

Teori ini dikuatkan oleh beberapa ahli linguistik diantaranya Jack (2007) 

dalam bukunya yang berjudul "Weakform Words and Contractions for the 

Advanced EFL User" mengatakan bahwa “many such syllables are pronounced 

with a centralized vowel (schwa)”, serta Lecumberri (2000) dalam bukunya yang 

berjudul English Transcription Course, yang mengungkapkan bahwa: 

You will notice that most of the unstressed words are pronounced with the 
sound /ə/: prepositions such as toand for, articles a, anandthe, and the 
conjunctionandauxiliary verbs frequently have weak forms.  

Selain schwa, Roach menjelaskan bahwa weak forms memiliki tipe 

pelemahan lain yang cukup sentral, diantaranya;  a close front unrounded vowel i: 

dan ɪ, sebagai contoh, easy = /i:zi/ + /i:zɪ/ dan busy  = /bɪzi/ + /bɪzɪ/. Serta a 

close back rounded vowel in the general area of  /u:/ dan  /ʊ/ untuk kata to, 

dalam kalimat good to eat dan food to eat, diucapkan dengan vokal /ʊ/

sebagaimana fonem untuk good dan vokal /u:/ sebagaimana fonem untuk food. 

Tabel berikut berdasarkan pada Roach (1983:88-93) dengan sedikit 

modifikasisertapenambahan untuk menyempurnakan analisis yang sedang dikaji. 
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Tabel 2.6 Strong Forms and Weak Forms 

Determiners/quantifier 

orthography strong form(s) weak form(s) 
the ði:  ðɪ, ðə  
a/an eɪ, an ə, ən 
some sʌm səm, sm ̩

Pronouns 

orthography strong form(s) weak form(s) 
his hɪz ɪz 
him hɪm ɪm 
her hɜ: hə, ə, ɜ: 
you ju: jʊ, jə 
your jo: jə 
she ʃi: ʃɪ

he hi: ɪ

we wi: wɪ

them ðɛm ðəm, əm 
us ʌs əs, s 

Prepositions ‘particles’ 

orthography strong form(s) weak form(s) 
than ðan ðən 
at at ət 
for fo: fə 

from fɹɒm fɹəm, fəm, fm ̩
of ɒv əv, v 
to tu: tə, tʊ
as az əz, z 

there ðɛə ðə 
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Conjunctions 

orthography strong form(s) weak form(s) 
and and ənd, ən, n ̩d, n̩
but bʌt bət 
that ðat ðət 

Auxiliaries 

orthography strong form(s) weak form(s) 
can kan kən, kn̩

could kʊd kəd 
have hav əv, v 
has haz əz, z 
had had əd, d 
will wɪl l 
shall ʃal ʃəl, ʃl, l 

should ʃʊd ʃəd 
must mʌst məs, məst 
do du: də, d 

does dʌz dəz, z 
am am əm, m̩
are ɒ: ə 
was wɒ z wəz 
were wɜ: wə 
been bi:n bɪn 

2.2.2  Fonemis 

Secara umum fonemis adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan 

memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Hal ini di selaraskan oleh 

beberapa ahli linguistik seperti Gimson (2008:41) yang menjelaskan bahwa: 
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A phoneme is a basic unit of a language's phonology, which is combined 
with other phonemes to form meaningful units such as words or 
morphemes. The phoneme can be described as "The smallest contrastive 
linguistic unit which may bring about a change of meaning” 

Sebagai contoh /p/ dan /b/ pada /pɪt/ dan /bɪt/ adalah sama-sama bilabial 

plosif  namun dibedakan atas voice dan voiceless nya sehingga dikategorikan atas 

dua (2) fonem yang berbeda, karena keduanya dapat membedakan makna. Dengan 

kata lain, Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, 

entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf 

mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dalam ilmu bahasa sering 

kali dituliskan dengan lambang /…./. Sedangkan apabila terdapat variasi suatu 

fonem yang tidak membedakan makna,dalam ilmu linguistik seringkali di kenal 

dengan istilah alofon. Alofon biasanya ditandai dengan dua kurung siku [...]. 

Sebagai contoh, [p] dan [ph] adalah alofon darifonem /p/. Bunyi /p/ pada pin 

[phɪn] yang diucapkan dengan sedikit letupan yang keluar dari bibir [ph], 

sedangkan bunyi /p/ pada spin [spɪn] akan terdengar lebih jelas tanpa disertai 

letupan, begitupun halnya dengan paper ['peɪpə (r)] → [' pheɪpə(r)] pada kata 

tersebut fonem /p/ memiliki dua alofon yaitu [ph] dan [p]. (Spencer, 1996:4-10). 

Bagan 2.5 Differences Between Allophones and Phonemes 
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2.3  Phonological Processes

Fonologi bukanlah sistem yang statis dimana sebuah unit yang didirikan 

akan terus stabil dan tidak berubah. Sebaliknya, fonologi adalah sistem yang 

dinamis dimana setiap unitnya dapat berubah ketika bersentuhan langsung dengan 

unit-unit lain. Keadaan ini menimbulkan proses-proses perubahan bunyi secara 

fonologis, baik pada tekanan bunyi vokal atau konsonan, pergeseran letak 

artikulasi serta pelesapan beberapa suku kata di dalamnya. Spencer (1996:58-68) 

mengklasifikasikan proses-proses yang terjadi secara fonologis diantaranya, 

deletion (elision) dan assimilation. 

2.2.3.1 Deletion (elision)

Deletion atau yang biasa di kenal dengan istilah consonant elision 

(Spencer, 1996:224) dalam percakapan sehari-hari dapat di pandang sebagai 

proses menghilangkan bunyi pada beberapa fonem, biasanya bertujuan untuk 

menyederhanakan pelafalan. Hal ini bisa terjadi pada konsonan dan vokal atau 

bahkan pada keduanya. Seperti contoh hilangnya bunyi vokal yang terjadi pada 

kata police, correct dan suppose yang direalisasikan menjadi [pli:s], [kɹɛkt] dan 

[spəʊz]. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada kata perhaps, baik 

konsonan dan vokal mengalami proses penghilangan bunyi pada waktu yang 

bersamaan, direalisasikan menjadi [pɹaps]. Lebih lanjut hal ini dikuatkan oleh 

teori yang dikemukakan oleh Roach (1983:108) dalam bukunya English 

Phonetic and Phonology, ia mengemukakan bahwa: 

“The nature of elision may be stated quite simply: under certain 
circumstances sounds disappear; one might express this in more technical 
language by saying that in certain circumstances a phoneme may be 
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realized as zero, or have zero realization or be deleted. As with 
assimilation, elision is typical or rapid, casual speech; the process of 
change in phoneme realizations produced by changing the speed and 
casualness of speech is sometimes called gradation.  Producing elisions is 
something which foreign learners do not need to learn to do, but it is 
important for them to be aware that when native speakers of English talk 
to each other, quite a number of phonemes that the foreigner might expect 
to hear are not actually pronounced.” 

Berdasarkan pada penjabaran yang telah dikemukakan oleh Roach di atas, 

disimpulkan bahwa elision merupakan sistem penghilangan bunyi pada fonem-

fonem baik konsonan atau vokal atau bahkan keduanya. Keadaan ini hanya akan 

ditemukan dalam percakapan sehari-hari (casual speech). Pada dasarnya 

penghilangan bunyi dalam percakapan bahasa Inggris tidak wajib, tapi sering 

digunakan dalam prakteknya, sehingga seorang pemula bahasa Inggris harus 

mengetahui bagian-bagian ini, untuk menghindari kesalahfahaman saat berbicara 

langsung dengan para penutur aslinya. 

Jadi secara sederhana elision merupakan penghilangan satu bunyi atau 

lebih pada sebuah frase atau kata dalam konteks tertentu; hal ini tergantung pada 

suara yang akan dihilangkan (elided). Roach (1983:108) memberikan 

Beberapa contoh yang mungkin terjadi dalam penghilangan bunyi, 

diantaranya: 

(i) Loss of weak vowel after p,t,k (hilangnya bunyi vokal 

lemahsetelah p, t ,  k) 

(ii) Weak vowel + n, l ,  or r becomes syllabic consonant.(vokal 

lemah + n, l ,  r menjadi suku kata konsonan) 

(iii) Avoidance of complex consonant clusters (menghindari gugus 

konsonan yang kompleks) 

(iv) Loss of final v in ‘of’ before consonant (hilangnya akhiran v pada 'of'

sebelum konsonan) seperti pada ‘waste of money’ di lafalkan /weɪst 

ə‘mʌni/. 
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(v) Contractions of grammatical words, Roach mengungkapkan bahwa dalam 

bentuk ini entah harus dianggap sebagai bagaian dari elison atau tidak, 

namun faktanya bentuk ini selalu dikhususkan dalam bentuk pelafalannya 

sehingga membuatnya agak berbeda dari beberapa contoh diatas. Contoh 

kasus yang paling terkenal seperti: 

- 'Had', 'would': dieja 'd, dilafalkan /d/ (setelah vokal), /əd/ (setelah 

konsonan). 

-'Is', 'has': dieja 's, dilafalkan s (setelah konsonan kuat), z (setelah 

konsonan lemah), 'is' dilafalkan iz and 'has' dilafalkan /əz/ pada 

bentuk kontraksi kata 

- 'Will': dieja 'll, dilafalkan l (setelah vokal), l (setelah konsonan) 

- 'Have': dieja 've, dilafalkan v (setelah vokal),  /əv/ (setelah konsonan) 

- 'Not': dieja n't, dilafalkan nt (setelah vokal), nt (setelah konsonan) 

- 'Are': dieja 're, dilafalkan /ə/ setelah vokal, biasanya dengan 

beberapa perubahan saat menghasilkan vokal, misalnya ‘you’ dieja 

/ju:/. 

- ‘you’re’ dieja /jʊə/, ‘we’ /wi:/ - ‘we’re’ /wiə/, ‘they’ /ðeə/; kontraksi 

kata ‘are’ sering kali dilafalkan dengan /ə/ atau /ər/ saat di ikuti bunyi 

vokal. 
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2.2.3.2 Assimilation

Dalam linguistik, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang 

menyebabkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya, Hal ini 

dapat terjadi baik dalam kata atau antara kata-kata. Dalam ucapan cepat, seperti 

"handbag" sering kali dilafalkan menjadi [‘hæmbæɡ] (Spencer, 1996:225).  

Pada contoh ini, segmen suara biasanya lebur bersama suara yang ada di 

depannya (regressive assimilation), dan sebaliknya “on the house” menjadi “onne 

house” hal ini juga akan terjadi jika suara di depannya justru lebur bersama suara 

dibelakangnya (progressive assimilation). Hans (1985:2-3) menjelaskan: 

 “If a sound changes with reference to a following segment, it is 
traditionally called "regressive assimilation"; changes with reference to a 
preceding segment are traditionally called "progressive".  

Apabila perubahan suara dengan mengacu pada segmen berikutnya secara 

tradisional disebut "asimilasi regresif"; perubahan dengan mengacu pada segmen 

sebelumnya secara tradisional disebut "progresif." 

Lebih lanjut, Morley (1992:52) mengungkapkan bahwa “Assimilation in 

the process by which sounds change phonetically to become more like 

neighboring sounds”, artinya asimilasi adalah sebuah proses dimana bunyi-bunyi 

berubah secara fonetis menjadi lebih seperti bunyi di sebelahnya. Sejalan dengan 

itu, dalam bukunya Morley (1992:65-66) mendeskripsikan tentang keterkaitan 

antara proses kontraksi dan berubahnya bunyi, dimana satu kata berakhir dan kata 

selanjutnya muncul, dua kata-kata yang saling bersentuhan. Terkadang, satu dari 

dua bunyi tersebut memaksa bunyi lain untuk berubah. Sebagai contoh, meet + 

you menjadi meet + chou; kemudian ou di reduksi kepada /ə/, lalu menjadi 

meetcha, sebuah kontraksi dengan berubahnya bunyi.  
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                       Bagan 2.6 Process of Assimilation (Morley, 1992:66) 

1.  t + y + tch                     2.   d + y + dj  3. nt + t + nn 
cannot you                             did you          want to 

                       can’tcha     didja          wanna 

Roach (1983:105) menambahkan bahwa ada tiga (3) tipe perbedaan utama 

yang dapat dilihat dari segi perubahan pada konsonan: 

i) Differences in place of articulation 

ii) Differences in manner of articulation 

iii) Differences in voicing 

Pada tipe yang pertama, differences in place of articulation adalah sebuah 

pergeseran bunyi dari satu tempat artikulasi kepada tempat artikulasi lainnya, 

seperti Alveolar kepada Bilabial pada kata ‘that person’ /ðætpə:sn/ menjadi /ðæp 

pə:sn/ akibat pergeseran bunyi konsonan final /t/ Alveolar kepada konsonan initial 

/p/ bilabial, serta beberapa kasus lainnya yang memungkinkan bunyi-bunyi saling 

bergesar dari tempatnya (seperti kasus yang dikenal dengan istilah palatalization). 

Begitupun halnya pada tipe kedua, differences in manner of articulation dapat 

difahami sebagai proses pergeseran bunyi dari cara keluarnya konsonan-konsonan  

tersebut, sebagai contoh ‘good night’ /gʊdnʌɪt/ menjadi /gʊn nʌɪt/ yaitu 

konsonan final /d/ plosif bergeser mengikuti konsonan inisial nasal /n/. 

Tipe ketiga, yang juga sangat penting adalah perbedaan dalam suara 

(differences in voicing), karena getaran pita suara bukanlah sesuatu yang dapat 

dimatikan atau dinyalakan dengan cepat seperti sebuah sakelar pada arus listrik. 

Sebagai hasilnya beberapa kelompok konsonan cenderung bersuara dan tidak 

bersuara tergantung pada bergetar atau tidaknya pita suara.  
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Tabel 2.7 Assimilations in Voicing

1. Have to

have to /hæv tu:/ 
become 

/hæftə/ 
has to /hæz tu:/ /hæstə/ 

2. Used to

used to /ju:zd  tu:/ becomes /ju:stə/ 

3. Supposed to

Supposed to /sə’pəʊzd tu:/ becomes /sə’pəʊstə/ 

Pada tipe ini, dapat diperhatikan pada contoh yang pertama bahwa 

asimilasi merubah bunyi /v/ (voiced) menjadi /f/ (voiceless) dan /z/ (voiced)

menjadi /s/ (voiceless), serta pada contoh kedua dan ketiga bahwa asimilasi justru 

mengganti bunyi /zd/ (voiced) menjadi /s/ (voiceless). Hal ini terjadi akibat 

pergeseran bunyi yang saling berdekatan sehingga speaker terkadang akan sangat 

mudah merubah kedua bunyi tersebut tergantung pada penyesuaian ritme serta 

nada yang dibutuhkan. Kenyataan ini ditegaskan oleh Roach (1983:106) yang 

menyatakan bahwa “If Cf [word-final consonant] is a lenis (“voiced”) consonant 

and Ci [word-initial consonant]  is fortis (“voiceless”) we often find that  the 

lennis consonant has no voicing.” 

I have to go! /aɪ ‘hæftə ‘gəʊ/ 

I used to live near you. /aɪ ju:stə ‘lɪv nɪə ‘ju:/ 

You were supposed to leave! /ju: wə sə’pəʊstə ‘li:v/ 
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Selain dari beberapa contoh yang telah dikemukakan  oleh Roach dan 

Spencer diatas, Hickey (2012:4-16) dalam bukunya yang berjudul “Areality and 

the Anglophone World” menambahkan beberapa contoh perubahan bunyi lainnya 

seperti berikut: 

2.2.3.3 Alveolarisation of velar nasals  

Hickey dalam Wells (1982:262f) menjelaskan bahwa Alveolarisation

adalah sebuah pergeseran bunyi /ŋ/  [ņ] seperti pada kata: 

Walking walkin’ 

Something  somethin’ 

Atau yang lebih populer dengan istilah “g-dropping”, yaitu sebuah 

fenomena hilangnya huruf “g” dalam penulisan dan posisinya diganti dengan 

apostrof (‘), hal ini terindikasi oleh fenomena bergesernya bunyi velar nasal /ŋ/ 

menjadi alveolar nasal [ņ] dalam percakapan sehari-hari. Alveolarisation 

merupakan bagian dari bahasa non-standar di hampir semua daerah, dianggap 

sebagai stereotip dari Cockney, Southern American English ataupun African 

American Vernacular English, karena pelafalannya dianggap tidak sesuai dengan 

tata bahasa Inggris yang telah ditetapkan selama ini, namun secara historis 

fenomena ini telahlama digunakan oleh anggota kelas atas yang berpendidikan 

pada masa Middle English. Tercermin dari beberapa ungkapan yang seperti kata 

huntin’, fishin’ dan shootin’. Bahkan fenomena ini pernah dianggap sebagai 

bahasa standar pada abad ke-19. (Sumber: Phonological History of English 

Consonant).
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2.2.3.4 Palatalization 

Spencer (1996:18) mendefinisikan bahwa palatalisasi (palatalization) ialah 

perubahan kualitas bunyi yang dihasilkan karena naiknya lidah ke arah palatum, 

dan biasanya menjadi ciri artikulasi sekunder (secondary articulation). Spencer 

menambahkan bahwa perubahan ini sering dipicu oleh bunyi [j] atau vokal depan. 

Sebagai contoh, bunyi /t/ pada kata question dan nature diucapkan [tʃ] sebelum [j] 

di sejumlah dialek bahasa Inggris, dan bunyi /d/ soldier dan procedure diucapkan 

menjadi [dʒ].  

Gambar 2.3 Palato-Alveolar Affricative 

Efek ini juga dapat di lihat pada casual speech dalam beberapa dialek, 

sebagai contoh “do you want to go?” Diucapkan menjadi [dʒu: ‘wʌnəɡoʊ], dan 

“Did you eat yet?” Menjadi [‘dɪdʒə ‘i:tʃɛt]. Menurut Bhat (1978:47-92) dari segi 

teknis, palatalisasi mengacu pada beberapa hal, yaitu: 

i. Sebuah istilah fonetik artikulasi konsonan sekunder dimana tubuh lidah 

diangkat ke arah langit-langit keras selama artikulasi konsonan. Konsonan 

fonetis tersebut dipalatalisasikan, pada International Phonetic Alphabet 

(IPA) ditandai dengan <j>, seperti [t ʲ] untuk [t].  
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ii. Proses assimilatory atau hasil dari proses tersebut, yang melibatkan vokal 

depan (yaitu, suara dengan forman kedua yang lebih tinggi seperti [i] dan 

[e]) dan/atau palatal approximant [j] menyebabkan bunyi terdekat 

bergeser arah (meski tidak harus ke) posisi artikulatoris palatal atau posisi 

lebih dekat kedepan mulut. 

2.2.3.5 Nasalization

Dalam fonetik, nasalization adalah produksi bunyi pada saat berbicara 

dimana velum diturunkan agak rendah sehingga udara keluar melalui hidung pada 

waktu bunyi dihasilkan oleh mulut. Harms (1968) dalam bukunya ‘Introduction to 

Phonological Theory’, menjelaskan bahwa nasalisasi (nasalization) adalah 

penglepasan udara melalui rongga hidung pada waktu bunyi dihasilkan.  

Harms menambahkan bahwa dalam bahasa Inggris ada tiga konsonan yang 

dinasalkan, seperti bilabial nasal [m], alveolar nasal [n] dan velar nasal [ŋ]. 

Bunyi-bunyi vokal yang jaraknya paling dekat dengan konsonan nasal akan sangat 

rentan sekali untuk dinasalisasikan karena terpengaruhi langsung oleh proses 

asimilasi. Sebagai contoh, “give me” menjadi gimme akibat nasalisasi yang terjadi 

pada ve /m/. Serta “want to” menjadi wanna akibat nasalisasi pada tt yang lebur 

bersama nasal /n/ di depannya. Perhatikan gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.4  Place of Nasal Articulation

2.2.3.6  Lack of word-initial /h/ 

Lack of word-initial /h/ atau yang biasa di kenal dengan istilah “h-

dropping” adalah  fenomena yang terjadi secara fonologis, dimana pelesapan 

bunyi glottal /h/ pada beberapa kata seperti house, heat dan hour (Wells 

1982:253-6). Fenomena ini banyak terjadi dalam beberapa dialek di berbagai 

negara seperti Serbia serta Late Latin yang berasal dari bahasa nenek moyangnya 

yaitu Romawi Modern. Sebaliknya, Perancis dan Spanyol yang mengakuisisi 

bunyi word-initial [h] pada abad pertengahan, kemudian ikut mengalami 

penghilangan bunyi [h] dalam perkembangan bahasanya. (Sumber: Phonological 

History of English Consonants).  

Menurut Walfram dan Schilling-Estes (1998:326) H-dropping dalam 

bahasa Inggris dapat di temui pada hampir semua dialek-dialek dalam bentuk 

lemah dari fungsi kata-kata nya (seperti pada kata him, her, his, had, dan have 

menjadi  im, er, iz, ‘d dan ‘ve). Pada kata-kata ini juga biasanya diucapkan /əv/ 

seperti, should have, would have, and could have. Semua bentuk tersebut sering 

kali diucapkan menjadi "should've", "would've", dan "could've". 
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Tollfree (1999:172-174) menambahkan bahwa London memiliki aksen h-

dropping yang lebih bervariasi. Bentuk zero cenderung dihindari oleh speaker 

kelas menengah, kecuali dalam konteks dimana h-dropping yang sudah di akui 

'berlisensi' yang mulai berkembang di hampir semua aksen British (seperti bentuk 

unstressed pronouns dan verbs pada his, her, him, have, had, dan lain 

sebagainya).  

2.2.3.7 Loss of Initial Glides 

Glides atau semi-vokal seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

bunyi semi-vokal secara praktis termasuk konsonan tetapi karena pada waktu 

diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut 

semi-vokal (Verhaar, 1977:20). Menurut tempat hambatnya (artikulasinya) ada 

dua jenis semi-vokal, yaitu /w/ dan /y/.  

Hickey (2005:7) menjelaskan bahwa bahasa Inggris memiliki variasi yang 

cukup kompleks dalam perkembangannya, fenomena terjadinya bunyi-bunyi 

konsonan atau vokal yang hilang, disisipkan, atau bahkan saling bergeser satu 

sama lain dapat mempengaruhi secara langsung proses-proses pelafalan yang 

keluar dari alat ucap manusia. Dalam hal ini, mungkin saja terjadi penghilangan 

bunyi semi-vokal /y/ pada awal kata seperti year, yeast dan awal kata /w/ pada 

woman, wool seperti di South-Western England di kutip dari Wakelin (1984:75).  

Contoh lain yang mungkin lebih familiar seperti hilangnya bunyi semi-vokal /w/ 

pada kata write /rʌɪt/, wrong /rɒŋ/ dan will (pada standard contractions seperti 

they’ll /ðeɪl/ atau I’ll /ʌɪl/). 


