BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Fonologi

Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi (fonem) bahasa
dan distribusinya. Kata fonologi, secara harfiah memiliki makna sederhana,
fonologi terdiri atas gabungan kata fon (yang berarti bunyi) dan logi (yang berarti
ilmu). Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyibunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi
adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi
yang membentuk suku kata.

Asal Fonologi terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu fonetik dan fonemik.
Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik 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. Sementara itu, Fonemik adalah bagian
fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti.
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Berikut penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi
fonologi
Crystal (2005) :
“Phonology is the study of how we find order within the apparent chaos of
speech sounds.”
Menurutnya fonologi adalah studi tentang bagaimana kita menemukan
keteraturan dalam bunyi. Sedangkan O’grady (2000:68 ) berpendapat :
“ The elements and principles that determine how sound pattern in a language”
Menurutnya fonologi adalah unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang
menentukan pola bagaimana suara dalam bahasa.
Pendapat lain dikemukakan Sedangkan Odden (20013:2) :“A fundamental part
of the structure of a word. And certainly the principles of pronunciation in a
language are subject to change over time. So phonology has a relation to
numerous domains of linguistics."
Menurutnya fonologi adalah bagian dasar dari kata dan dasar dari
pengucapan dalam bahasa dapat berubah subjek dari waktu ke waktu. Jadi fonologi
memiliki hubungan dengan banyak domain linguistik.

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 ëEnglish
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.
Memperhatikan beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa
bahwa fonologi adalah studi tentang bagaimana kita menemukan keteraturan
dalam bunyi. Fonologi juga bagian dasar dari kata dan dasar dari pengucapan dalam
bahasa dapat berubah subjek dari waktu ke waktu.
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2.1.1 Fonem
Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan
makna. Fonem disebut juga satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan
arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan
bagian dari fonologi.
O’grady ( 2000 : 73 ) berpendapat :
“ Predictable sounds that are phonetically similar, and that do not
contrast with each other , are grouped togeheter into a phonological unit
“
Dapat disimpulkan fonem adalah prediksi suara yang memiliki fonetik
yang sama, dan tidak berbeda satu sama lain dimasukan ke dalam satu unit
fonologi.
Thomas ( 1995 ) berpendapat bahwa :
“The central concept in phonology is the phoneme, which is a distinctive category

of sounds that all the native speakers of a language or dialect perceive as more or
less the same. “
Menurutnya konsep dasar dalam fonologi adalah fonem, yang merupakan
kategori khusus bahwa semua penutur asli bahasa atau dialek kurang lebih sama. .
Dapat disimpulkan bahwa fonem adalah prediksi suara yang memiliki
fonetik yang sama , dan tidak berbeda satu sama lain di masukan kedalam satu
unit fonologi yang merupakan kategori khas suara bahwa semua penutur asli
bahasa atau dialek kurang lebih sama.
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2.1.2 Silabel
Suku kata atau silabel adalah adalah unit pembentuk kata yang tersusun
dari satu fonem atau urutan fonem. unit bahasa lisan yang terdiri dari satu atau
lebih suara vokal sendiri atau dari suku kata konsonan . Silabel yang di akhiri oleh
konsonan closed syllable. Silabel yag di akhiri huruf vocal disebut open syllable.
Contoh :
[1] Cap , sit , men
Pada contoh [1] kata Cap , sit dan men adalah closed syllable, karena huruf vokal
diikuti oleh konsonan .
[2] baby , even , paper , able.
Pada contoh [2] kata baby , even , paper , able adalah open syllabe karena tidak
ada kata yang di tambahkan lagi setelah konsonan.
Lebih lanjut O’grady ( 2000: 83 ) mengungkapkan :
“ The syllable is composed of a nucles ( uasually a vowel ) and its
associated non-syllabic segments. Native speakers of a language
demostrate thir awareness of this unit of phonolical structure whenever
they count syllables in a word.”
Menurutnya suku kata yang terdiri dari dasar (biasanya vokal) dan segmen
yang tidak memiliki silabis. Penutur asli bahasa menunjukkan kesadaran mereka
dari unit ini struktur fonologis setiap kali mereka menghitung suku kata dalam
kata.
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Sementara itu bell and bain (1994: 67 ) berpendapat :
“ Syllable are usuals consisting of a centre which has a little or no obstruction to
airflow and which sounds comparatively loud. There will be greater obstruction
to airflow and/or less loud sound. “
Sukukata biasanya terdiri atas pusat yang memiliki sedikit atau tidak ada
halangan untuk aliran udara dan yang terdengar relatif keras. Akan ada halangan
yang lebih besar untuk aliran udara dan / atau suara kurang keras.
Dapat disimpulkan bahwa silabel adalah Suku kata yang terdiri dari dasar
(biasanya vokal) dan segmen yang tidak memiliki silabis. biasanya terdiri atas
pusat yang memiliki sedikit atau tidak ada halangan untuk aliran udara dan yang
terdengar relatif keras. Akan ada halangan yang lebih besar untuk aliran udara dan
/ atau suara kurang keras.
2.1.3 Struktur Silabel
Dalam teori khas struktur suku kata, struktur umum dari suku kata (σ)
terdiri dari tiga segmen :
o

onset (o)

s

p

Ryme (R)

i

Nucles (N)

I
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Coda(C)

n

t

Nucleus (N) vokal di tengah suku kata. Umumnya, setiap suku kata
membutuhkan inti (kadang-kadang disebut puncak), dan suku kata minimal hanya
terdiri dari inti, inti biasanya vokal, dalam bentuk monoftong, diftong, dan
triphthong, tapi kadang-kadang merupakan suku kata konsonan.
Coda (C) Coda terdiri suara konsonan dari suku kata yang mengikuti inti. Urutan
inti dan coda disebut rhyme.
Rhyme (R) terdiri dari nucles dan coda.
Onset (O) terdiri dari unsur-unsur yang mendahului para rhymein suku kata yang
sama.

2.2 Vocal dan Konsonan
Vokal atau huruf hidup (dalam fonetik) adalah suara di dalam bahasa lisan
yang dicirikhaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan
udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang
dicirikhaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang
rongga suara. Konsonan adalah suara yang diartikulasikan sebagian dari saluran
vokal.
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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:
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 artikulas

Terdapat artikulasi

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

Konsonan bersuara adalah konsonan
yangdihasilkan dengan bergetarnya
pita suara.Konsonan tidak bersuara
adalahkonsonan yang dihasilkan
tanpabergetarnya pita suara.

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.
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
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artikulasinya dalam sebuah suku kata. Dalam bahasa Inggris terdapat dua (2)
variasi vokal yaitu, vokal panjang dan vokal pendek:
-vokal pendek ëshortí:
i, ɛ (e), , a (Ê), ʌ , ɒ , ʊ
-Vocal panjang ëlongí:
i:, ɜ :, ɑ : (a:), o: (ɔ :), u:
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 strukturnya (jarak lidah dengan langitlangit).
c) Seperti halnya diftong, triphthongs adalah kombinasi vokal sederhana, yang
pada dasarnya di bentuk dengan menambahkan ke salah satu diftong, sehingga
berakhir dengan /ə/.
Sedangkan bunyi yang pengucapannya, arus udara di hambat sama sekali
oleh penutupan larynx (tenggorokan) atas jalan di mulut, atau dipaksa melalui
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).
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
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dilaluinya. Konsonan [p] dan [b] melewati mulut, karena itu disebut bunyi oral,
sedangkan konsonan [m] melalui hidung, karena itu disebut bunyi nasal.
(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 [] dan[q]. 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 []. 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.
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Sedangkan [tʃ ] dan [d] terjadi karena penyempitan antara lidah depan dan langitlangit keras serta penyempitan antara daun lidah dengan alveolum.
(7) Konsonan Velar, terdiri dari bunyi [k], [g] dan []. 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 [] 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.

2.3 Morfologi
Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan
dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk
bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan
dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi
mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk
kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik.
O’Grady (1997) juga berpendapat bahwa:
“Morphology is the system of categories and rules involvedin word formation and
interpretation”.
O’Grady menyatakan bahwa morfologi adalah suatu ilmu yang
mempelajari tentang kategori suatu kata serta aturan pada formasi kata dengan
interpretasinya.
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Sementara, Crystal (1980) menyatakan bahwa morfologi ialah :
“The branch of grammar which studies the structure of forms of words primary
trough theuse of the morpheme constructs”.
Menurutnya morfologi ialah sebagai cabang ilmu tata bahasa yang
berfokus

pada

struktur

pembentukan

kata

berdasarkan

morfem

serta

konstruksinya.
Dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari
tentang kategori suatu kata serta aturan pada formasi kata dengan interpretasinya.
berfokus

pada

struktur

pembentukan

kata

berdasarkan

morfem

serta

konstruksinya.

2.3.1

Morfem

Morfem (bahasa Inggris: Morpheme) adalah satuan gramatikal terkecil
yang mempunyai makna.
Dalam

bahasa

Inggris,

kata-kata

baru

dapat

dibentuk

dengan

menempatkan morfem tertentu sebelum kata-kata, memasukkan morfem tertentu
di tengah kata atau menambahkan morfem tertentu setelah kata-kata.
Baurer ( 1983 :13 ) menyatakan :
“Basic units of in morphology are morpheme”
Baurer menyatakan unit dasar dalam morfologi adalah morfem.
Morfem didefinisikan oleh Burling (1992: 38) sebagai berikut:
“The smallest pieces, those that can no longer be devided into even smaller
meaningful bits, are called morphemes.”
Sedangkan Fromkin (1998: 69) mendefinisikan morfem:
“The traditional term for the most elemental unit of grammatical form is
morpheme.”
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Dari pendapat Burling dan Fromkin penulis menyimpulkan bahwa morfem
adalah unsur terkecil atau unit yang paling dasar dalam gramatika yang tidak
dapat dibagi lagi ke dalam pengertian terkecil sekalipun.
Crystal ( 1997 : 248 ) berpendapat ada dua jenis morfem yaitu free
morpheme dan bound Morphemes.
A. Free Morphemes
Crystal (1997) menyebutkan bahwa “Free morpheme can occur as
separated words”.Pengertian tersebut menerangkan bahwa free morpheme dapat
berlaku sebagai kata yang terpisah dengan kata lain adalah kata tunggal yang
dapat berdiri sebagaikata yang utuh.
contoh :
[3] Eat
Pada contoh [3] kata eat dikategorikan sebagai free morpheme karena kata
tersebut dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, free morpheme ialah morfem
yang dapat berdiri sendiri sebagai kata .
B. Bound Morphems
Crystal (1997) berpendapat :
“Bound morpheme cannot occur mainly affixes: thus unselfish consistsof three
morphemes un-, self and -ish, of which self is a free form, un-and –ish bound
form”.
Ia menjelaskan bahwa bound morpheme tidak dapat muncul sendiri
terutama imbuhan.
contoh :
[4] unselfish
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Pada contoh [4] kata unselfish ini terdiri dari tiga morfem un-, self dan ish, yang mana self adalah bentuk bebas sedangkan un- dan –ish adalah bentuk
terikat.

2.3.2 Pembetukan Kata
Dalam linguistik, pembentukan kata adalah penciptaan kata baru.
derivation dan compounding adalah dua jenis yang paling umum dari
pembentukan kata dalam bahasa Inggris. namun ada beberapa cara lain untuk
membuat kata baru . O’grady ( 2000 : 157 ) membagi pembentukan kata menjadi
6 bagian conversion , clipping , Blends ,

Backformation , acronym , dan

onomatopeia.
2.3.2.1 Conversion
O’grady ( 2000 : 157 ) Berpendapat bahwa :
“ Conversion is a process that assigns an already existing word to a new syntatic
category”
Konversi adalah proses untuk membuat kata baru dari kata yang sudah
ada.
contoh :

[5] talkshow
verb + noun = noun
pada contoh [5] kata talksow berawal dari kata talk [v] dan show [N] bila
digabungkan menjadi sebuah kata baru talkshow menjadi [N].
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2.3.2.2 Cliping
O’grady ( 2000 : 157 ) berpendapat :
“ Clipping is a process that shorthens a polysyllabic word by deleting one more
syllable.”
Menurutnya Kliping adalah proses memendekan kata dengan menghapus
satu suku kata.
contoh :
[6] Prof -> Profesor
Kata prof pada contoh [6] adalah prof berasal dari kata profesor agar lebih
pendek maka kata profesor biasa disebut dengan sebutan prof saja.
2.3.2.3 Back Formation
O’grady ( 2000 : 158 ) berpedapat :
“ Backformation is a process that creates a new word by removing a real or
supposed affix from another word in the language”
Back formation adalah proses yang menciptakan kata baru dengan
menghapus sebuah imbuhan nyata atau seharusnya dari kata lain dalam bahasa.
Contoh :
[7] Television - televise.
Pada contoh [7] kata television berubah menjadi televise dan itu mengubah
formasi dari television (N) menjadi televise (V).
2.3.2.4 Blends
O’grady( 2000 : 159 ) berpendapat :
“ Blend are word that are created from non-morphemic parts of two already
exsisting item” Menurutnya Blend adalah kata baru yang terbuat dari dua kata
yang sudah ada.
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contoh :
[8] Brunch
Pada contoh [8] kata brunch berasal dari kata breafast and lunch . Dapat dilihat
kata tersebut terbentuk dari bentuk awal dan bentuk akhir dari kata .
2.3.2.5 Acronym
O’grady ( 2000 : 159 ) berpendapat :
“ Acronyms are formed by taking the initial letters of some or all of the words in
phrase or title and reading them as a word.”
Akronim dibentuk dengan mengambil huruf awal dari beberapa atau
semua kata-kata dalam kalimat atau judul dan membacanya sebagai sebuah kata.
contoh :
[9] UNICEF
Pada contoh [9] kata UNICEF berasal dari singkatan United Nations International
Childern‟s Emergency Fund.
O’gardy memasukan juga onomatope kedalam bagian dari pembentukan kata
akan di bahas tersendiri pada point 2.4
2.4 Onomatope
Onomatope dari Bahasa Yunani ονοματοποιία yang berarti kata atau
sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkannya
onomatope bisa disebut juga dengan "echoic" (menirukan bunyi) atau "imitative"
(meniru).

Mc Arthur (1992 : 202 ) mengkasifikan onomatope kedalam

phonological figure meliputi aliterasi, asonansi dan onomatope.
Alisterasi adalalah kata-kata atau suku kata mulai dengan suara suara yang
sama atau mirip atau yang memanfaatkan kata permulaannya sama bunyi.
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Contoh :
[10] “ Make a man to meet this material “
Pada contoh 10 dapat terlihat ada pengulangan di setiap awal kata pengulangan
huruf M dalam setiap kata ini disebut aliterasi.
Asonasi adalah permainan kata dengan suara yang sama tetapi berbeda arti.
contoh :
[11] “ Feet feet sweep by sleeping seek”
Terdapat pengulangan ucapan [i:] dalam contoh 3 di setiap kata dalam
kalimatnya semua diucapkan sama feet dibaca menjadi [fiet] begitu pula dengan
sweep sleeping dan seek.
Sementara itu onomatope adalah peniruan bunyi dari benda , hewan ,
ataupun alam .
Contoh :
[11] “quack quack said thelittle duck “
Kata quack quack pada contoh 8 menirukan bunyi dari hewan itik karena
itik jika bersuara terdengar seperti quack quack.
Berikut ini penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli bahasa
mengenai definisi dari onomatope
Daughlas (1999: 1) berpendapat :
“ onomatopoeia is the use of words whose pronunciation imitates the
sound the word describes, "buzz" for example when spoken is intended to
resemble the sound of a flying insect.”.
Pendapat tersebut dapat disimpulkan secara singkat bahwa kata yang
digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara menirukan suara tersebut .
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seperti contohnya “ buzz” kata buzz biasanya digunakan untuk menirukan suara
lebah.
Sedangkan pengertian onomatope menurut J.G. Herder dalam Gorys Keraf
(1990:3)
“Onomatopeia is object which give the name based on the sound such us animals
or thing “

Onomatope adalah objek objek yang diberi nama sesuai dengan bunyibunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu sendiri. Objek – objek yang dimaksud
adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa alam.
sementara itu fukuda (2003:8 ) mengatakan bahwa :
“Onomatopoeia the use of words whose meaning- is the one of the most enjoyable
and fascinating features.”
Onomatope penggunaan kata-kata yang memiliki makna- adalah salah satu
bentuk yang paling menyenangkan dan menarik.
Sedangkan menurut O’Grady ( 2000 : 159 ) berpendapat:
“ All language have words whose sound represents as aspect of the thing that they
name.
Semua bahasa memiliki kata-kata yang mewakili suara sebagai aspek dari hal
nama mereka.
contoh
[12] onomatope across languages
English : meow
japanese : pii-pii
tagalog : niyaw
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pada contoh [12] kita bisa lihat pelafalan suara kucing yang berbeda beda di setiap
negara di Inggirs suara kucing identik dengan meow sementara di jepang pii-pii
dan tagalog suara kucing identik dengan niyaw. ( O‟Grady :2000 )
Dengan demikian onomatopeia adalah kata yang digunakan untuk
menggambarkan sesuatu dengan cara menirukan suara tersebut . Objek objek
yang diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh obyek-obyek
itu sendiri.
2.4.1

Jenis Onomatopiea

Axelrod (1993:79) berpendapat :
“Onomatopoetic word express the production of a sound of noise
generated by an object, instrument or animals”
Kata Onomatopoetic mengespresikan produksi suara yang dihasilkan oleh
suatu objek, instrumen atau hewan"
Sedangkan menurut Terry Saunders ( 2003 ; 12 )
“ Onomatopeia is a word which immitates or refects the sound made by an
object , person and animals”.
Menurutnya Onomatope adalah kata yang menirukan suara yang dibuat
oleh objek, manusia dan juga binatang .
Mempelajari

beberapa

pendapat

dari

para

ahli

penulis

dapat

mengelompokan onomatope kedalam tiga jenis :
2.4.1.1 Onomatope Sound of Animals
Untuk suara binatang kata-kata seperti quack (bebek), moo (sapi),
Roar (singa), keok (ayam) dan baa (domba) biasanya digunakan dalam
Bahasa Inggris.
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Contoh :
[9] “quack..quack..said the mother “ ( The Ugly duckling face )
Pada contoh [9] kata quack quack adalah onomatope yang dihasilkan dengan cara
menirukan suara. Dalam hal ini quack quack menirukan suara binatang itik .
2.4.1.2 Onomatope Sound of Object
Untuk suara objek kata-kata seperti bang bang menirukan suara tembakan
ding-dong menirukan suara bel knock-knock menirukan suara pintu biasanya
digunakan dalam bahasa inggris.
Contoh :
[10] “ding dong tolled the hyacinth bells” . ( the snow queen )
Pada contoh [10] diatas kata ding-dong termasuk ke dalam jenis
onomatope sound of object karena ding dong dapat diumpamakan seperti
menirukan bunyi bel.
2.4.1.3 Onomatope Sound of Nature
Untuk suara alam kata-kata seperti wuzzz menirukan suara angin splash
splash menirukan suara air biasanya digunakan dalam bahasa inggris.
Contoh [11]
. “splsash...splash.. sounded in the air , and the two wild geesefell dead among
the rushes” ( The Ugly Duckling face )
Pada contoh [11] kata splash splash diatas termasuk kedalam
onomatophea sound of nature karena splash spalash biasanya digunakan untuk
menirukan bunyi air.
Selain menirukan bunyi dari binatang alam juga benda onomatope juga
mempunyai fungsi untuk mengeskpersikan perasaan sedih senang ataupun marah .
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arrrgh bisa digunakan ketika memngekspresikan perasaan marah atau kesal . hiks
digunakan untuk mengekspresikan perasaan sedih.
2..4.2 Struktur Onomatopiea
Ada empat sruktur silabel dalam onomatopeia :

1. One syllable atau biasa disebut monosyllabic:
Cat, dog, car, sky.
2. Two syllables words known as disyllabic:
Ho-tel, Po-em, Chor-us.
3. Three syllables words known as trisyllabic:
Beau-ti-ful, met-a-phor, po-e-try.
4. More than three syllables words known as polysyllabic:
Ox-y-mor-on.

2.5

Buku Cerita Anak

Buku bergambar adalah buku cerita yangdisajikan dengan menggunakan
teks dan ilustrasi atau gambar. Buku ini biasanya ditujukan pada anak-anak. Buku
bergambar lebih dapat memotivasi mereka untuk belajar. Dengan buku bergambar
yang baik, anak-anak akan terbantu dalam proses memahami dan memperkaya
pengalaman dari cerita (Rothlein, L., & Meinbach, A. M., 1991:132).
Dengan demikian buku-buku anak-anak sebaiknya diperkaya dengan
gambar,

baik gambar sebagai alat penceritaan maupun sebagai ilustrasi. Buku

bergambar adalah sebuah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar. Kedua
elemen ini bekerjasama untuk menghasilkan cerita dengan ilustrasi gambar.
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Biasanya buku-buku bergambar dimaksudkan untuk mendorong ke arah apresiasi
dan kecintaan terhadap buku. Selain ceritanya secara verbal harus menarik, buku
harus mengandung gambar sehingga mempengaruhi minat anak untuk membaca
(Stewing, 1980:57) Buku bergambar dapat digunakan untuk membantu anak
mengenal lingkungan dan situasi yang berbeda dengan lingkungan mereka.
Dengan buku bergambar anak dapat mengenal karakteristik pelaku, latar, yakni
waktu dan tempat terjadinya cerita,serta situasi.
Dengan demikian, melalui buku bergambar anak dapat memberikan
komentar atau reaksi terhadap gambar, misalnya orang, benda, dan tempat
(setting): warna yang ditampilkan; ilustrasi/gambar serta karakter dan perubahan
objek termasuk perkembangan cerita dari awal hingga akhir.
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