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Abstract

Nasals as one of common categories of speech sounds exist in almost all
languages. They are also found in both Indonesian and Mandarin. However, both
languages do not share the same set and number of nasals. Even a few nasals that
are owned by both languages do not have the exactly same phonological
distributions. The difference in phonotactic constraints lead to the great
difficulties for Indonesian language learners from Chinese language background
in listening and speaking. With the theory of contrasting linguistics, nasals from
Indonesian and Chinese languages are made as the platform of reference for
exploring the differences and similarities between the sounds of two languages.
Due to the fact that this research is more phonological, qualitative methodology is
mainly adopted. The results of this research show that nasals are different from
one another by their frequency performances. Nasals [m] [n] and [ ] are shared

by both Indonesian and Chinese. However, only [n] and [ ] could function as
codas in vocalic Chinese. In addition, Indonesian nasals have language-specific
phonological processes that are not met in Chinese. This research is intended to
contribute to teachers and students who teach or learn languages that have to do
with Indonesian and Mandarin.

Keywords: nasals Indonesian Mandarin differences similarities

Abstrak

Bunyi sengau sebagai salah satu kategori bunyi ujaran berada hampir
dalam semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Namun,
kedua bahasa tidak berbagi bunyi sengau yang sama baik pada itemnya maupun
pada jumlahnya. Walaupun beberapa bunyi sengau dimiliki kedua bahasa, tetapi
bunyi sengau tersebut ini tidak memiliki distribusi fonologis yang sama dalam
kedua bahasa tersebut. Perbedaan kendala fonotaktik menyebabkan kesulitan
besar bagi pembelajar bahasa Indonesia asal dari latar belakang dengan bahasa Ibu
Mandarin. Dengan teori linguistik kontras, bunyi sengau bahasa Indonesia and
bunyi sengau bahasa Mandarin dijadikan platform acuan untuk menjelajahi
perbedaan dan persamaan antara bunyi kedua bahasa tersebut. Penelitian ini
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bersifat fonologis, maka metedologi kualitatif digunakan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa bunyi sengau berbeda satu sama lain khususnya pada kinerja
frekuensi akustik. Bunyi sengau [m] [n] dan [ ] berada dalam bahasa Indonesia

dan bahasa Mandarin. Akan tetapi, hanya bunyi [n] dan [ ] bisa berfungsi
sebagai koda dalam suku kata bahasa Mandarin yang vokalis. Apalagi, bunyi
sengau bahasa Indonesia memiliki proses fonologis yang spesifik dan tidak
ditemui dalam bahasa Mandarin. Penelitian ini direncanakan memberi kontribusi
kepada para guru yang mengajar bahasa dan para mahasiswa yang belajar bahasa
yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin.

PENDAHULUAN

Beberapa penelitian telah memperbandingkan Bahasa Mandarin dan

bahasa Indonesia dari aspek sintaksis, semantik, dan pragmatik, sedangkan dari

aspek fonologi dan fonetik masih sangat kurang. Liang (2014) dalam tesisnya

membandingkan perbedaan dan persamaan fonem bahasa Indonesia dan bahasa

Mandarin, akan tetapi fonem-fonem kedua bahasa belum dianalisis dalam

lingkungan fonologis, terutama pada bunyi sengau kedua bahasa. Di Indonesia,

buku dan artikel yang membahas fonologi dan fonetik mengacu kepada bunyi

sengau biasanya sangat singkat. Chaer (2009) dalam Fonologi hanya menyebut

distribusi bunyi sengau dalam kata, yaitu bunyi sengau pada posisi awal, posisi

tengah, atau posisi akhir kata. Asas-asas Linguistik Umum (J.W.M.Verhaar 2012)

hanya membahas bagian kecil mengenai bunyi sengau yang diurai dari sudut

pandang artikulasi. Marsono (2013) dan Muslich (2008) dalam penelitiannya juga

belum membahas proses fonologis bunyi sengau dan ciri-ciri lain bunyi Bahasa

Indonesia. Menurut penelitian Multamia (1996), bunyi konsonan membentuk 55%

dari semua bunyi dalam wacana Bahasa Indonesia. Antaranya bunyi sengau

alveolar /n/ 10,8%, bunyi sengau bilabial /m/ 7,7%, bunyi sengau velar /ŋ/ 5,8%,

dan bunyi sengau palatal / / 2,3%. Hasil penelitian ini menyatakan bunyi sengau

sangat aktif membentuk sistem bunyi Bahasa Indonesia. Sedangkan penelitan

yang khusus disarankan untuk bunyi sengau Bahasa Indonesia belum banyak. Di

luar Indonesia, Ladefoged dan Disner (2012) telah meneliti struktur akustik bunyi



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

468

termasuk bunyi sengau. Shi (2017) memfokus pada bunyi sengau berdasarkan

banyak bahasa yang berada di China dan mengukur persentase arus udara keluar

hidung. Sebuah penelitian yang khusus meneliti bunyi sengau Bahasa Indonesia,

dan membandingkan perbedaan dan persamaan bunyi sengau Bahasa Indonesia

dan bahasa Mandarin masih tetap kosong.

Gejala yang sering ditemukan adalah penutur asli Bahasa Indonesia tidak

merasa sesuai, ketika mereka mendengar pengucapan Bahasa Indonesia dari

pemelajar yang berbahasa Mandarin sebagai bahasa Ibu. Salah satu persoalan

tersebut merupakan bunyi-bunyi sengau. Makalah ini dirancangkan untuk

menjelajahi perbedaan dan persamaan bunyi sengau antara bahasa Mandarin dan

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, teori kontrastif tertium comparationis yang

dikemukakan dalam buku Contrasting Languages (Krzeszowski 1990) dapat

diaplikasikan. Berdasarkan teori dalam penelitian ini, bunyi sengau dijadikan

platform referensi, sehingga perbedaan dan persamaan bunyi sengau antara bahasa

Mandarin dan Bahasa Indonesia akan dapat diteliti.

Bunyi sengau adalah bunyi yang diucapkan dengan 80% atau lebih arus

udara ke luar dari paru-paru orang melalui hidung(Shi 2017). Dalam Bahasa

Indonesia, kata lengan [le an] dan lengang [le a ] berbeda karena adanya

pasangan minimal [n] dan [ ]. Kata ngeri [ ri] berbeda dengan kata nyeri

[ ri] karena adanya kontras [ ] dan [ ]. Bunyi sengau dalam bahasa

Indonesia ada [m], [n], [ ](simbol fonetis untuk grafem ny), dan [ ] (simbol

fonetis untuk grafem ng) yang bisa muncul pada awal kata misalnya monyet,

nenek, ngeri and nyanyi. Bunyi sengau [m], [n], dan [ ] bisa juga muncul pada

akhirnya kata misalnya makam, santun, dan langsung. Namun, bunyi sengau

palatal [ ] sebagai bunyi sengau satu-satunya yang tidak muncul pada posisi

koda suku kata bahasa Indonesia.
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Bunyi sengau dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi formannya

seperti bunyi vokal dan bunyi approximant, tetapi ketiga kategori bunyi berbeda

karena forman bunyi sengau itu tidak senyaring forman bunyi vokal (Ladefoged

and Disner 2012). Bunyi sengau terproduksi melalui hambatan arus udara bunyi

saat keluar dari rongga mulut sehingga arusnya terpaksa keluar dari rongga hidung.

Proses ini memengaruhi amplitudo forman yang bersifat relatif. Kini mari kita

perhatikan struktur akustik fonetis bunyi sengau bahasa Indonesia. Yang di bawah

adalah spektrogram kata mala, nala, nyala dan ngala agar perbedaan pada struktur

akustik bunyi sengau [m] [n] [ ] dan [ŋ] dapat dilihat dan dibandingkan.
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Gambar 1 Spektrogram Bunyi Sengau pada Awal Kata mala, nala,

nyala dan ngala.

Antara semua kata stimulus, kata mala, nala dan ngala merupakan kata

palsu (yang tidak bermakna dalam Bahasa Indonesia) hanya untuk kemudahan

pengamatan bunyi sengau, sedangkan kata nyala merupakan kata asli. Gambar

spektrogram di atas mengilustrasikan struktur akustik keempat bunyi sengau

dalam kata mala, nala, nyala dan ngala. Terlihat dari keempat spektrogram

tersebut, bunyi sengau di muka vokal /a/ tidak menunjukkan sebanyak amplitudo

konsonan bunyi sengau yang mengikuti vokal /a/. Semua bunyi sengau

mempunyai forman pertama yang mengandung tak sebanyak energi (tidak sejelas

jika terlihat warnanya) forman pertama bunyi vokal yang mengikut bunyi sengau

tersebut. Vokal /a/ ini mempunyai frekuensi rendah kurang lebih 300 Hz. Bagi

bunyi sengau Bahasa Indonesia, forman kedua yang terlihat antara frekuensi 1000

Hz – 1750 Hz, tetapi biasanya dibandingkan dengan area berfrekuensi lebih

rendah, area yang biasanya diduduki oleh forman kedua mempunyai energi lebih

kurang. Pola ini mewakili konsonan bunyi sengau.

Perbedaan terutama antara keempat bunyi sengau tidak pada seluruh

akustik bunyi sengau, tetapi pada pengaruh bunyi sengau terhadap segmen

berikutnya. Cara pemindahan forman-forman vocal /a/ dalam kata nyala spesial

ketika struktur akustik bunyi sangau pada spektrogram itu dibuka untuk bunyi

vokal. Gejala ini disebab ujung lidah yang naik untuk membentuk penutupan

dengan gerakan pengucapan bunyi sengau palatal. Gerakan ini menyebabkan
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frekuensi forman kedua turun dengan cepat. Forman kedua dan forman ketiga

saling mendekati sehingga bentuk akustiknya pada spectrogram itu seperti

mencupit. Penutupan bibir untuk pengucapan bunyi sengau bilabial /m/,

penutupan lidah dan alveolar untuk pengucapan bunyi sengau /n/ dan penutupan

lidah dan velar untuk pengucapan bunyi / / semuanya merubahkan cara

pemindahan forman kedua bunyi sengau terhadap pemindahan forman-forman

vokal berikutnya. Seperti yang sudah tertunjukkan pada gambar di atas, forman

ketiga setiap bunyi nasal mempunyai frekuensi yang hampir sama, dan forman

ketiga ini sedikit lebih tinggi daripada forman kedua masing-masing.

1. Awalan-awalan Bahasa Melayu, Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia

Dalam bahasa Indonesia lisan, sering kali dapat terdengar banyak kata

kerja yang mulai dengan bunyi sengau. Contoh, orang bilang ngerjain tugas,

ngobrol, ngikut, ngaparin, mau nginep ke mana? Jika mempunyai ilmu

pengetahuan mengenai perubahan morfofonemik kata bahasa Indonesia yang baku,

bisa di perhatikan bahwa semua alomorf me(N)- kehilangan sebagiannya, yaitu

“me” hilang, tinggal hanya bunyi nasal di awal kata untuk perubahan

morfofonemik. Kata ngerjain berkata dasar kerja. Bentuk baku kata ngerjain

adalah kata mengerjakan yang juga mengalami perubahan morfofonemik secara

baku. Dalam bahasa Indonesia bentuk tidak baku akhiran –kan adalah –in, dan

alomorf meng- menjadi ng-. Kata tidak baku nemu berkata dasar temu yang

terproduksi dari bentuk aktif menemu.

Ada sejenis perubahan morfologis spesial dalam bahasa Indonesia.

Namanya simulfix. Menurut Kamus Linguistik oleh Kridalaksana (Kridalaksana

2011), simulfix didefinisikan sebagai salah satu imbuhan yang tidak berbentuk

suku kata, dan biasanya ditambah pada kata dasar atau dipotong dari kata dasar.

Contoh, kata ngopi dan nyantai dari kata dasar kopi dan santai masing-masing.

Dalam kasus Bahasa Indonesia, beberapa simulfix yang berjumlah sangat terbatas

ini biasanya berbunyi sengau pada awal kata juga.
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Apalagi orang di Palau Jawa sering mengatakan kata nyoba, nyuci dan

nyantai. Seperti yang sudah diketahui bahwa kata-kata tersebut hasilnya

perubahan morfofonemik kata coba dan cuci. Dalam Bahasa Indonesia baku,

hanya kata yang mulai dengan huruf s akan berubah menjadi bentuk meny-

setelah mengalami perubahan morfofonemik. Kata coba dan cuci dalam bahasa

Indonesia baku tidak mengalami perubahan yang sama. Sebab bentuk nyoba dan

nyuci berasal dari bahasa Jawa. Dalam proses perubahan morfologis bahasa Jawa,

kata yang mulai dengan huruf c berubah menjadi kata kerja ketika c menjadi ny-.

Bentuk ny- ini bukan bentuk yang dipendekkan dari alomorf meny- seperti yang

terjadi dalam bahasa Melayu.

Bahasa Indonesia resmi berkembang dari bahasa Melayu Riau meskipun

dalam proses penyebaran bahasa, ada banyak variasi bahasa Melayu di Indonesia.

Variasi-variasi tersebut sudah menunjukkan perubahan morfofonemik yang sangat

regular. Salah satunya adalah kehilangan sebagian me- dari awalan men-. Di

bagian barat Indonesia, hampir semua bahasa milik rumpun bahasa Austronesia.

Bahasa-bahasa di bagian barat Indonesia saling mempengaruhi. Bahasa Jawa

sebagai bahasa daerah yang terluas dipakai di Indonesia juga menunjukkan

banyak kemiripan dengan bahasa Melayu tradisional. Untuk menggambarkan pola

perubahan morfofonemik dan hubungan antara bahasa Indonesia resmi, bahasa

Melayu dan bahasa Jawa, dengan bantuan Daru Winarti, hubungan perubahan

awalan Men- masing-masing dalam bahasa Indonesia, hubungan bunyi sengau

sebagai awalan dalam Bahasa Melayu Palembang, dan hubungan bunyi sengau

sebagai awalan dalam bahasa Jawa dapat didaftar dalam tabel berikut ini.

Berdasarkan tiga tabel di bawah ini, korespondensi awalan me(N)-, awalan bunyi

sengau saling berhubungan juga. Bunyi sengau secara morfofonemik dalam

sistem fonologi dan morfologi Bahasa Indonesia berkedudukan sangat penting.

Tabel 1 MeN- Bahasa Indonesia

No Fonem awal

bentuk dasar

Bentuk Dasar Morfofonemiknya Contoh

1 p pinjam mem- meminjam
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f

b

m

fatwakan

batik

matikan

memfatwakan

membatik

mematikan

2 t

d

c

j

n

z

tutup

dorong

cari

jahit

naungi

ziarahi

men- menutup

mendorong

mencari

menjahit

menaungi

menziarahi

3 Vokal (a,i,u,e,o)

h

g

k

atur

iris

uap

ekor

olah

hina

goreng

kacau

meng- mengatur

mengiris

menguap

mengekor

mengolah

menghina

menggoreng

mengacau

4 l

r

w

y

lempar

rasa

wakili

yakinkan

me- melempar

merasa

mewakili

meyakinkan

5 s

ñ

Sapu

Nyanyi

meny- menyapu

menyanyi

6 Bentuk dasar satu
suku

cat

lap

menge-

menge-

mengecat

mengelap

Tabel 2.20 N- Bahasa Melayu Palembang

No Fonem awal Bentuk Dasar Morfofonemiknya Contoh
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bentuk dasar

1 p

b

m

w

pinjem
buat

matike

wakili

m- minjem

muat

matike

makili

2 t

d

n

tutup

dorong

naungi

n- Nutup

norong

naungi

3 c

j

s

ñ

cari

jait

sapu

nyanyi

Nyari

Nyait

Nyapu

nyanyi

3 Vokal (a,i,u,e,o)

g

k

atur

iris

uap

ekor

olah

goreng

kacau

ng- ngatur

ngiris

nguap

ngekor

ngolah

ngoreng

ngacau

4 l

r

y

Bentuk dasar satu
suku

lempar

rayu

yakinke

cet

lap

nge- Ngelempar/ nglempar

Ngerayu/ ngrayu

Ngeyakinke

ngecet

ngelap

Tabel 2.21 N- Bahasa Jawa
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No Fonem awal

bentuk dasar

Bentuk Dasar Morfofonemiknya Contoh

1 p

b

w

m

pangan
bathik

walik

mamah

m- mangan

mbathik

malik

mamah

2 t

th/ṭ

d

dh/ḍ

j

n

tutup

thuthuk

delok

dhekem

jlungup

nakali

n- nutup

nuthuk

ndelok

ndhekem

njlungup

nakali

3 Vokal (a,i,u,e,o)

g

k

l

r

y

atur

iris

udheg

edan

obati

goreng

kancing

lakoni

rusak

yakinake

ng- ngatur

ngiris

ngudheg

ngedan

ngobati

nggoreng

ngancing

nglakoni

ngrusak

ngyakinake

4 c

s

ñ

copet

sapu

nyanyi

ny- nyopet

nyapu

nyanyi

5 Bentuk dasar satu
suku

ler

lap

nyang

nge- ngeler

ngelap

ngenyang
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Antara semua bahasa tersebut, ada sejenis konsonan yang berubah tipe

hambatannya artikulasi dalam jalan tengah. Bunyi plosif yang berprenasalisasi

merupakan konsonan yang berawal seperti bunyi sengau, dan berakhir seperti

bunyi plosif pada tempat artikulasi yang sama. Dalam bahasa Jawa, bunyi plosif

yang berprenasalisasi sangat aktif dalam Bahasa Jawa, misalnya [mb], [nd], dan

[ ]. Kata bahasa Jawa mbah (nenek), mbok (Ibu), mbak (gadis), nggak

(tidak), ndalu adalah contoh kata dengan bunyi plosif yang berprenasalisasi.

Hampir semua kata bahasa Jawa yang mulai dengan /b/, /d/ dan /g/

diprenasalisasikan. Ciri-ciri tersebut mempengaruhi Bahasa Indonesia karena

banyak kata asal bahasa Jawa masuk kosakata bahasa Indonesia.

2. Homorganik dalam Bahasa Indonesia

Dalam bahasa Inggris, ketika bunyi plosif bersuara dan bunyi sengau

muncul bersama-sama dalam satu kata misalnya dalam kata hidden [ hidnm],

bunyi plosif tidak dilepaskan udara dengan cara biasa saat diartikulasikan. Kedua

bunyi [d] dan [n] diucapkan dengan hambatan pada alveolar, maka disebut

konsonan alveolar. Lidah naik dan menyentuh langit-langit mulut yang terletak di

belakang gigi untuk pengucapan bunyi [d] dan tetap menghambat arus udara

dalam rongga mulut untuk pengucapan bunyi sengau, maka terjadinya bunyi

sengau bersilabik dalam kata [ hidnm]. Tekanan udara yang terakumulasi

dilepaskan keluar melalui saluran hidung dengan menurunkan langit-langit lunak

untuk pengucapan konsonan sengau. Gejala ini disebut leputan nasal. Karena

konstrein fonotaktik, bunyi sengau dalam bahasa Indonesia biasanya tidak muncul

setelah bunyi plosif tetapi sebelum bunyi plosif. Contoh, bunyi konsonan [m]

biasanya terletak di depan bunyi plosif [b] atau [p] dalam kata misalnya sompong,

lampu, lumbung, sambal. Bunyi konsonan [n] biasanya diikuti oleh bunyi plosif [t]

atau [d] misalnya dalam kata santan, bantu, Sunda, mundur. Bunyi sengau [ ]
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diikuti oleh bunyi plosif [k] atau [ ] di tengah kata misalnya kata singkong,

tingkah, tinggal, punggung.

Ketika dua bunyi mempunyai tempat artikulasi yang sama, kedua bunyi

dapat disebut bunyi homorganik. Konsonan [d][t] dan [n] semuanya

diartikulasikan pada langit-langit mulut yang tertelak di belakang gigi, maka

ketiga bunyi tersebut adalah bunyi homorganik. Bunyi sengau [m] merupakan

bunyi homorganik dengan [b] dan [p] karena ketiga bunyinya diartikulasikan

dengan bibir atas dan bibir bawah. Bunyi sengau velar [ ] adalah bunyi

homorganik dengan bunyi [k] dan [ ] karena ketiganya diartikulasikan pada

tempat langit-langit lunak mulut.

Selain itu, dalam bahasa Indonesia, imbuhan me(N)-, pe(N)- sangat aktif.

Ketika imbuhan tersebut dilekat di depan kata dasar yang mulai dengan bunyi [b]

atau [p]. Imbuhan me(N)-, pe(N)- menjadi mem- dan pem-. Contoh kata dasar

baca, pecah menjadi membaca dan pemecah masing-masing setelah mengalami

proses morfologis dan ditambah awalan. Awalan me(N)-, pe(N) tetap men- dan

pen- ketika keduanya dilekat di depan kata dasar yang mulai dengan [t] or [d].

Contoh, kata tulis dan dukung menjadi menulis, mendukung dan penulis,

pendukung setelah proses afiksasi. Awalan me(N)-, pe(N)- menjadi meng- dan

peng- jika kedua terlekat di muka kata yang mulai dengan bunyi [ ] atau [k].

Berdasarkan analisis diatas, dapat dilihat bunyi plosif yang tak bersuara

mengalami perubahan morfofonemik jika imbuhan yang berakhir dengan bunyi

sengau terlekat pada kata dasar yang mulai dengan bunyi [p], [t], and [k], bunyi

tersebut terserap oleh bunyi sengau seperti contoh kata di atas.

3. Nasalisasi Vokal dalam Bahasa Indonesia

Bunyi vokal dapat dinasalisasikan. Jika dalam proses produksi vocal,

langit-langit lunak diturunkan sehingga rongga hidung dapat terbuka, vokal akan
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terdapat kualitas nasal. Vokal yang telah dinasalisasikan terjadi dalam bahasa

Indonesia, tetapi terbatas dalam lingkungan fonemis tertentu. Dalam Bahasa

Indonesia, ketika vokal terletak di depan bunyi sengau velar [ ], dan bunyi

sengau ini diikuti oleh vokal lain untuk membentuk suku kata lain, walaupun

dalam suku kata sebelum bunyi sengau [ ] tidak ada bunyi sengau lagi, suatu

bunyi yang terdengar seperti bunyi sengau dapat terpersepsikan, dan gejala ini

terjadi bersama vocal yang terletak di depan bunyi sengau velar. Vokal yang

ternasalisasikan direpresentasikan dengan ditaruh tanda tilde di atas simbolnya.

Proses fonologis ini dapat dirumuskan seperti berikutnya:

v → v / (c) _ v(c)

Menurut rumusan ini, jika sebuah vokal terletak di depan bunyi sengau

velar dan bunyi sengau velar merupakan onset suku kata berikutnya, vokal

sebelum bunyi sengau velar selalu ternasalisasikan. Kata dengan [ ] pada onset

suku katanya ada banyak dalam bahasa Indonesia misalnya <pe.ngaruh>

<Si.ngaraja>, <pa.ngan>, <pu.ngut>, dan <to.nga>. Dalam kata-kata tersebut ini

grafem <ng> mewakili bunyi sengau velar [ ]. Ketika bunyi ini diikuti sebuah

vokal, adanya jeda terjadi di depan bunyi [ ] dan bunyi ini membentuk sebuah

suku kata dengan segmen berikutnya. Vokal sebelum bunyi sengau velar [ ]

selalu dinasalisasikan sehingga vokalnya terdengar seperti ada bunyi sengau

alveolar [n] tertambah sebelum pengucapan bunyi sengau [ ]. Gejala ini dapat

diuji melalui uji coba persepsi. Jadi, contoh kata diucapkan sebagai pengaruh

[p . aruh] Singaraja [si . araja] pangan [pa . an] pungut

[pu . ut ] dan tonga [to . a].
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Jika bunyi sengau [ ] <ng> mengawali sebuah konsonan, bunyi sengau

ini menjadi koda suku kata sebelum konsonan misalnya <ng> dalam kata singka,

sanggah dan tanggap. Dalam kata singkat, <ng> mengawali huruf konsonan k,

maka <ng> combinasi dengan segmen sebelumnya menjadi satu suku kata.

Karena bunyi [ ] mengawali konsonan suku kata berikutnya, biasanya ada batas

dalam proses realisasi fonetis akustik pada spektrogram.

Gambar 2 Waveform Kata singah dan sangat

Waveform kata singgah menunjukkan bahwa batas antara nasal velar [ ]

dan konsonan berikutnya sangat jelas. Velar [ ] dan konsonan berikut milik suku

kata berbeda. Jika bunyi sengau velar mengawali sebuah vokal, bunyi sengau ini

selalu berupa onset suku kata. Waveform kata sangat menunjukkan bahwa batas

antara suku kata sebelum konsonan velar dan suku kata dengan bunyi sengau

velar sebagai onset itu kurang jelas. Dari sudut persepsi ketika bunyi sengau velar
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[ ] terletak pada akhir suku kata, bunyi ini lebih mudah terpersepsikan daripada

bunyi sengau [ ] yang terletak pada awal suku kata khususnya untuk pemelajar

bahasa Indonesia yang berlatar belakang bahasa Ibu Mandarin.

Bunyi sengau lain yang menyebabkan nasalisasi adalah bunyi sengau

palatal [ ]. Namun, konteks fonologis untuk nasalisai itu bersyarat. Nasalisasi

yang disebabkan oleh bunyi sengau palatal tidak terjadi secara regular seperti

kejadian nasalisasi yang disebabkan oleh bunyi sengau velar. Jika dicermati

sekelompok kata dengan bunyi sengau palatal, misalnya kata minyak, anyam,

tanya, hanya, banyak, and nyanyi, vocal yang mengalami nasalisasi dapat

dirumuskan lingkungan fonologisnya.

a ─> a / (c) _ a (c)

Rumusan fonologis ini menyatakan konteks fonologis nasalisasi.

Ternyata bukan semua vokal sebelum bunyi sengau palatal dapat dinasalisasikan.

Menurut rumusan ini, vokal yang mengalami nasalisasi itu hanya bunyi vokal

terbuka [a] dengan syarat bahwa bunyi sengau palatal [ ] diikuti oleh vokal yang

sama, yaitu [a] juga. Vokal lain yang terletak di depan bunyi sengau palatal tidak

mengalami nasalisasi. Contoh kata di atas diucapkan

[mi. ak ],[a . am],[ta . a], [ha . a],[ba . ak ] dan [ a. i].

Untuk penelitian nasalisasi, hambatannya adalah tidak ada alat di

Yogyakarta yang memungkinkan pelaksanaan eksperimen mengenai bunyi sengau

misalnya alat nasometer untuk mengumpulkan data yang tepat. Metode digunakan

dalam penelitian ini adalah menguji persepsi secara auditoris. Rumusan dapat

dibuat secara fonologis dengan bantuan uji persepsi. Persoalan ini meninggalkan

ruang untuk penelitian fonetis lebih lanjut mengenai vokal ternasalisasikan dalam

bahasa Indonesia ke masa depan.
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4. Perbedaan dan Persamaan Bunyi Sengau Bahasa Mandarin dan Bahasa

Indonesia

Seperti yang sudah diketahui oleh para linguis bahwa bahasa Mandarin

itu mempunyai tiga bunyi sengau [m], [n] dan [ ]. Bunyi sengau bilabial [m]

muncul hanya pada posisi onset misalnya dalam kata 满 [man214] (penuh), 梦

[me 51] mimpi. Bunyi sengau alveolar [n] itu dapat muncul pada posisi onset

suku kata dan posisi koda suku kata, misalnya dalam kata 晚[wan35] malam, 南

[nan35] (selatan). Bunyi sengau velar [ ] hanya dapat muncul pada posisi koda

misalnya dalam kata 王 [wa 35] (raja), 浪 [la 51] (ombak). Dalam bahasa

Mandarin yang dituturkan oleh masyakat di China Selatan, bunyi sengau velar itu

malah tidak terjadi pada posisi koda suku kata, yaitu Mandarin di China selatan

hanya mempunyai dua bunyi sengau [m] dan [n].

Dibandingkan dengan bunyi sengau bahasa Mandarin, bahasa Indonesia

mempunyai empat bunyi sengau, dan bunyi sengau palatal [ ] itu tidak ada

dalam bahasa Mandarin. Jika dilihat dengan kendala fonotaktik, banyak bunyi

sengau alveolar [n] dalam bahasa Mandarin mempunyai distribusi yang sama

dengan distribusi bunyi sengau alveolar [n] dalam bahasa Indonesia, yaitu bunyi

sengau [n] dapat muncul baik pada posisi onset suku kata maupun pada posisi

koda suku kata.

Bunyi sengau bilabial [m] dalam bahasa Mandarin hanya muncul pada

posisi onset suku kata, sedangkan bunyi sengau bilabial [m] bahasa Indonesia itu

dapat muncul pada posisi onset suku kata dan posisi koda suku kata misalnya

dalam kata mapan dan malam. Hal ini mirip yang terjadi dalam fonologi bahasa

Jepang. Bunyi [m] bahasa Jepang tidak muncul pada posisi koda suku kata juga.
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Tidak sama dengan bahasa Mandarin, bunyi sengau velar [ ] itu hanya

muncul pada posisi koda suku kata, bunyi sengau velar bahasa Indonesia [ ]

dapat muncul pada posisi onset dan posisi koda suku kata misalnya dalam kata

ngopi [ opi], ngeri [ ri], longsor [lo sor] dan sangka [sa ka].

Bunyi sengau palatal [ ] itu sangat khas bunyi sengau bahasa Indonesia,

karena Bahasa Mandarin tidak memiliki bunyi ini. Bunyi sengau palatal ini hanya

muncul pada posisi onset bahasa Indonesia, tetapi tidak pada posisi koda misalnya

dalam kata nyamuk [ amuk ], nyala [ ala].

Dalam tabel berikut ini dapat ditunjukkan distribusi bunyi sengau dalam

bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin.

Tabel 2 Bunyi Sengau Bahasa Indonesia dan Bunyi Sengau Bahasa

Mandarin

nasal
bahasa Indonesia bahasa Mandarin

onset suku kata koda suku kata onset suku kata koda suku kata

m + + + -

n + + + +

+ - - -

+ + - +

5. Beberapa Persoalan Mengenai Bunyi Sengau dalam Kata Serapan Bahasa

Indonesia

Dalam bahasa Indonesia, ejaan kata merefleksi pengucapan kata. Bunyi

homorganik juga sering terjadi dalam kata. Contoh bunyi [ ] dengan bunyi [ ]
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atau bunyi [k] dalam kata singgah, sangka, singkat, tersinggung dan kangkung.

Namun, juga ada kasus-kasus kata serapan ejaannya tidak sesuai dengan

pengucapannya.

Ketidakkonsistenan ejaan sesuai dengan pengucapan itu disebabkan kata

serapan yang berasal dari bahasa lain dan fonologinya berbeda. Contoh, kata

kongres, menurut ejaan dan pengucapan Bahasa Indonesia, harusnya dieja

konggres. Kata kanguru dieja kangguru. Kata kongres itu berasal dari bahasa

Inggris kata congress. Kata congress diucapkan [ 'k g es], sedangkan kata

kongres diucapkan [k gres] setelah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia.

Proses penyerapan adalah huruf c berubah menjadi huruf k, dan huruf s ganda

berubah menjadi huruf s tunggal. Kejadian dalam proses ini hasilnya upaya bahwa

fonem bahasa Indonesia cenderung tetap konsisten dengan grafemnya. Namun,

grafem yang berhubungan itu tidak selalu mengalami perubahan dalam proses

adapsi atau penyesuaian. Menurut ortografi bahasa Indonesia, bunyi sengau velar

[ ] itu dapat direpresentasikan dengan grafem <ng>. Tetapi kata serapan kongres

dan kanguru menetapkan pengucapan bunyi sengau velar asli tanpa perubahan

ejaannya sehingga bentuknya tidak disesuaikan dengan grafem <ng> yang

seharusnya, yaitu menjadi konggres. Yang bisa menjelaskan kejadian ini hanya

instansi resmi yang mengerjakan standar pembakuan ejaan kata bahasa Indonesia.

Juga ada kata lain misalnya kata bank. Jika dilihat dari ejaannya, kata ini

dipinjam secara utuh. Akan tetapi, pengucapan kata bank dalam bahasa Indonesia

direalisasikan berbeda dengan pengucapan aslinya. Dalam bahasa Inggris kata

bank diucapkan [b kh], sedangkan dalam bahasa Indonesia kata bank

diucapkan [ba ]. Menurut konstrein fonotaktik bahasa Indonesia, koda suku kata

hanya dapat diisi oleh satu konsonan, maka bunyi plosif tak bersuara [k] tidak

direalisasikan dengan pelepasan udara yang dapat didengarkan.
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Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa ejaan kata serapan boleh tidak

konsisten dengan sistem ejaan bahasa yang meminjam. Realisasi kata pinjaman

selalu terbatasi oleh sistem fonologis bahasa yang meminjam.

Kesimpulan

Bunyi sengau Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin berbagi 3 fonem.

Antaranya ada fonem /m/, /n/ dan /ŋ/. Bunyi sengau palatal /ŋ/ hanya dimiliki

Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia lisan, Bahasa Melayu dan Bahasa

Jawa, bunyi sengau sangat aktif sebagai imbuhan. Selain perbedaan jumlah bunyi

sengau dan item-itemnya antara kedua bahasa, bunyi sengau bahasa Indonesia

berbeda dengan bahasa Mandarin pada aspek proses fonologis, kontrein

fonotaktik dan penyerapan kata pinjaman. Pemelajar Bahasa Indonesia dari China

dan pengajar Bahasa Indonesia sebaiknya perhatikan dan mengenalkan semua

perbedaan agar bisa mengatasi kesulitan baik dalam proses pengajaran maupun

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia.
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