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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelafalan bunyi-bunyi bahasa Indonesia
oleh penutur bahasa Arab. Penelitian ini bersifat deskriptif. Subyek penelitian ini
adalah mahasiswa tingkat pertama dan kedua Universitas Sousse Tunisia yang
belajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Data penelitian ini diperoleh
melalui perekaman bunyi kosakata yang diambil dari daftar Kosakata Dasar
Swadesh yang dilafalkan oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Bunyi-bunyi yang
dilafalkan, setelah itu, dikonversi ke dalam transkripsi fonetis untuk mengetahui
ketepatan atau ketidaktepatan pelafalan oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bunyi-bunyi tertentu pada posisi tertentu sulit
dilafalkan dengan benar oleh penutur bahasa Arab itu. Bunyi-bunyi itu adalah bunyi
/p/ baik pada posisi awal maupun posisi tengah, /t/ pada posisi awal, tengah dan
akhir, /G/ pada posisi tengah dan akhir, /c / pada posisi awal dan tengah, dan /~n/
tidak hanya pada posisi awal tetapi juga pada posisi tengah, serta /?/ pada posisi
akhir kata.

Kata kunci: BIPA, Kosakata Dasar Swadesh, transkripsi fonetis, posisi awal, tengah
dan akhir

PENDAHULUAN

Pelafalan bunyi satu bahasa tidak selalu sama dengan pelafalan bunyi bahasa

lain. Hampir setiap bahasa mempunyai ketentuan sendiri tentang tata bunyi. Dengan

kata lain, setiap bahasa mempunyai bunyi yang spesifik. Jumlah bunyi dalam satu

bahasa juga tidak selalu sama dengan jumlah bunyi dalam bahasa yang lain. Ketika

mengajarkan bahasa Indonesia kepada pemelajar asing, bunyi-bunyi yang ada dalam

bahasa Indonesia biasanya diperkenalkan. Tujuannya agar pemelajar mampu

mengidentifikasi perbedaan atau kemiripan pelafalan bunyi bahasa Indonesia dengan

bahasa pemelajar.

Setelah penulis mengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di

dua negara Arab; Mesir dan Tunisia, penulis mengamati sebagian besar pemelajar

mengalami kesulitan dalam melafalkan bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Indonesia.

Padahal, penekanan pembelajaran tata bunyi yang dimulai pada tataran fonem,
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morfem, frasa, kata hingga kalimat telah diajarkan. Pada pertemuan awal, penulis

selalu memperkenalkan fonem dan juga abjad bahasa Indonesia kepada pemelajar

yang berasal dari negara-negara Arab dan berupaya membandingkan bunyi bahasa

Indonesia dengan bunyi bahasa pemelajar. Pada tahap awal pengamatan, penulis

memperoleh gambaran bahwa hampir semua pemelajar Arab mengalami kesulitan

dalam pelafalan bunyi /p/ dan /t/. Bukan itu saja, sebagian pemelajar juga mengalami

kesulitan dalam melafalkan bunyi sengau /~n/ dan /G/.

Kesulitan pemelajar Arab dalam melafalkan bunyi-bunyi dalam bahasa

Indonesia menarik untuk dikaji lebih dalam. Fakta menunjukkan bahwa bahasa Arab

lebih kaya akan variasi bunyi daripada bahasa Indonesia. Terdapat banyak bunyi

dalam bahasa Arab tetapi tidak ada dalam bahasa Indonesia. Salah satu contohnya

adalah bunyi � [ṡ]. Sebaliknya, hanya sedikit bunyi dalam bahasa Indonesia yang

tidak ada dalam bahasa Arab. Secara logika, pelafalan bunyi bahasa Indonesia lebih

mudah bagi mahasiswa-mahasiswa Arab karena variasi bunyi dalam bahasa Arab

lebih banyak. Namun, fakta berkata lain.

Penelitian ini berangkat dari asumsi penulis bahwa pelafalan bunyi dalam

bahasa Indonesia lebih mudah oleh orang-orang Arab karena bahasa Arab memiliki

variasi bunyi yang lebih beragam daripada bahasa Indonesia. Namun karena fakta

tidak mendukung asumsi itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian tentang “Analisis

Pelafalan Bunyi Bahasa Indonesia oleh Penutur Bahasa Arab di Universitas Souuse,

Tunisia” sangat perlu dilakukan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bunyi-bunyi bahasa Indonesia apa

yang sulit dilafalkan dengan benar oleh penutur bahasa Arab dan pada posisi mana

bunyi-bunyi itu sulit mereka lafalkan?

LANDASAN TEORI

Secara etimologi, fonologi (Inggris: Phonology) berasal dari dua kata phone

dan logy. Richards et al, 1985 menjelaskan bahwa Phonology is the study of

word-to-word relation in sentences; that is how sound patterns are affected by the

combination of word (Fonologi adalah kajian tentang hubungan kata dengan kata lain

dalam kalimat; yaitu bagaimana pola bunyi dipengaruhi oleh kombinasi kata itu).

Ahli bahasa yang lain, Nunan, 1999 berpendapat bahwa Phonology is the

description and nalysis of the distinctive sounds in a language and the relationship
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between sound and meaning (Fonologi adalah gambaran dan analisis bunyi-bunyi

khusus dalam suatu bahasa dan hubungan antara bunyi dan makna).

Tata bunyi bahasa bersifat spesifik. Dikatakan spesifik karena bunyi bahasa

yang ada dalam suatu bahasa belum tentu dikenal dalam bahasa lain. Oleh karena itu,

ada kecenderungan bahwa bunyi bahasa yang tidak dikenal dalam suatu bahasa oleh

bahasa tertentu akan disesuaikan dengan bunyi bahasa yang dekat dengan bahasa itu

(Jawat, 1999: 45).

Sebagai perbandingan, bahasa Arab memiliki 28 bunyi konsonan dan bahasa

Indonesia memiliki 23 bunyi konsonan. Bunyi-bunyi konsonan dalam bahasa

Indonesia terdiri atas 19 bunyi konsonan pokok (underlying consonants): tujuh bunyi

plosif /p, b, t, d, k, g, ?/, dua frikatif /s, h/, dua afrikat /c, j/, empat sengau /m, n, G,

~n/, dua likuid /l, r/ dan dua semi vokal /w, y/. Selain konsonan pokok, ada empat

bunyi konsonan pinjaman (loan consonants). Keempat konsonan itu adalah frikatif /f,

š, z, x/. Bahasa Indonesia juga memiliki enam bunyi vokal: /i, e, |, a, u, o/ dan empat

diftong: /ay, aw, oi/ dan /ei/.

Selain itu, variasi bunyi yang spesifik dapat dilihat jika perbandingan bunyi

dalam bahasa Arab dan Indonesia dilakukan. FauNiah (2��6) mengatakan bahwa

bahasa Arab mempunyai bunyi-bunyi bahasa yang spesifik, misalnya empat bunyi

emfatik dalam bahasa Arab � /ṣ/, � /ḍ/, � /ṭ/, dan � / ẓ/. Salah satu bunyi bahasa

yang menjadi ciri khas bahasa Arab adalah bunyi � /ḍ/. Inilah sebabnya bahasa

Arab juga dikenal dengan bahasa yang memiliki huruf ḍaḍ’ (lugat aḍ-ḍāḍ). Jika

dibandingkan dengan bunyi dalam bahasa Indonesia, bunyi-bunyi ini tidak ada dalam

bahasa Indonesia.

Perbandingan juga dapat dilihat pada tataran bunyi vokal. Bahasa Indonesia

memiliki enam bunyi vokal sedangkan bahasa Arab hanya memiliki tiga bunyi vokal,

yaitu /a/ yang dilambangkan dengan harakat fathah (���D���), /i/ yang dilambangkan

dengan harakat kasrah huruf ya (���W���), dan /u/ yang dilambangkan dengan harakat

dammah ( ��). Bahasa Arab juga mempunyai 3 bunyi panjang, yaitu /a:/ yang

dilambangkan dengan harakat fathah dan huruf alif (�), /i:/ yang dilambangkan

dengan dengan harakat kasrah dan huruf ya (�) dan, dan /u:/ yang dilambangkan

dengan harakat dammah dan huruf wau (�). Secara keseluruhan, bahasa Arab baku

(fusha) memiliki 28 konsonan, tiga vokal panjang, dan tiga vokal pendek serta dua

diftong: /ay/ yang dilambangkan dengan harakat fathah dan huruf alif (�) dan huruf ya
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(�) dan /aw/ yang dilambangkan dengan harakat fathah (���D���) dan huruf wau (�).

Jadi, bahasa Arab memiliki lebih sedikit diftong namun memiliki lebih banyak

konsonan daripada bahasa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Sastra dan Ilmu Humaniora (Faculte

des Lettres et des Saines Humaines), Universitas Sousse, Tunisia pada 2� November

s.d. 5 Desember 2�17. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk

menganalisis pelafalan bunyi dalam bahasa Indonesia oleh penutur bahasa Arab di

perguruan tinggi negeri Tunisia itu.

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Sejarah yang berjumlah

1� orang. Mereka berasal dari dua kelas; Kelas 1 (7 responden; Abir, Hajer, Hassoun,

Hathami, Mahdi, Souhir, dan Taissir) dan Kelas 2 (3 responden; Ahlem, Fekher dan

Oumaima). Mahasiswa Kelas 1 mulai belajar bahasa Indonesia sejak 12 Oktober 2�17.

Sementara itu, mahasiswa Kelas 2 telah belajar bahasa Indonesia sejak Oktober 2�16.

Kuesioner yang digunakan untuk menganalisis pelafalan bunyi bahasa

Indonesia oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut diambil dari daftar Kosakata Dasar

Swadesh yang berjumlah 2��. Kata-kata yang ada dalam daftar kosakata itu dilafalkan

oleh mahasiswa dan direkam oleh penulis dengan menggunakan alat perekam. Setelah

itu, penulis melakukan transformasi bunyi yang dilafalkan itu dalam simbol fonetis.

Simbol-simbol ini kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan bunyi yang baku

dalam bahasa Indonesia.

DATA DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari rekaman bunyi yang dihasilkan oleh responden

ditampilkan dengan menggunakan tabel. Nomor glos dan kata yang dilafalkan dengan

benar oleh responden tidak ditampilkan dalam pembahasan ini. Sementara itu,

pelafalan yang tidak benar ditulis dengan warna merah. Pembahasan data dapat dilihat

pada tabel-tabel berikut ini.
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Tabel 1
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

4 mengalir meGgalir meGgalir meGgalir meGgalir meGgalir meGgalir meGgalir meGgalir meGgalir
menaGgal
ir

6 angin aGgin aGin aGgin aGin aGgin aGgin aGgin anin aGgin aGin

7 anjing anjiG anJiG anJiG anjiG anjiG anjiG anjiG anjiG anjiG anjiG

10 mengapung
meGgapu
G meGgapuG

meGgapu
G

meGgapu
G meGgapuG meGgapuG meGgapuG meGgapuG

meGgapu
G

meGgapu
G

14 bagaimana
bagiman
a bagimana

bagiman
a

bagiman
a bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana

bagaiman
a

bagaiman
a

15 baik bai? baik bai? bai? baik bai? bai? bai? baik baik

17 balik balik balik balik bali? balik bali? bali? bali? bali? balik

18 banyak ba~nak banak banak bana banaya? ba~na? ba~na? ba~na? ba~na? ba~na?

19 baring bariG bariG bariG bariG bariG? bariG bariG bariG bariG bariG?

Tabel 1 terdiri atas glos Nomor 1 s.d. 2� pada daftar Kosakata Dasar Swadesh.

Responden tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam melafalkan kata abu, air,

akar, apa, api, asap, awan, ayah, bakar, dan baru. Namun, untuk melafalkan

mengalir, 9 dari 1� responden (9�%) tidak dapat melafalkannya dengan benar. 19

responden itu melafalkan kata tersebut [meGgalir] dan hanya 1 responden (1�%)

yang melafalkan kata itu dengan benar. Begitu juga dengan angin, 7 responden tidak

dapat melafalkannya dengan benar; 6 responden melafalkan [aGgin] dan 1 responden

melafalkannya dengan [anin]. Untuk kata anjing, 8 responden (8�%) melafalkannya

dengan benar dan hanya 2 responden tidak melafalkannya dengan benar [anJiG]. Kata

mengapung juga sulit dilafalkan dengan benar. Semua responden (1��%)

melafalkannya [meGgapuG]. Kata baik dan balik juga tidak dapat dilafalkan dengan

benar oleh semua responden. 4 responden tidak melafalkan baik dengan benar. 5

responden tidak melafalkan kata balik dengan benar. Mereka melafalkan [balik]. Kata

banyak juga sulit dilafalkan oleh responden. 5 responden (5�%) tidak melafalkannya

dengan benar. 2 responden melafalkan [banak], 1 responden [ba~nak], 1 responden

[banaya?] dan 1 responden melafalkan [bana]. Kata baring dapat dilafalkan dengan

benar oleh 9 responden (9�%). Hanya 1 responden yang melafalkannya dengan tidak

benar [bariG?].

Tabel 2
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

22 batu baTu batu baTu batu batu batu batu batu batu batu

26 bengkak beGgak beGka? beGka? beGga beGgaka? beGka? beGgaka? beGka? beGga?
beGgaka
?

29 berenang berenaG berenaG berenaG berenaG
bereGga
G berenaG berenaG berenaG berenaG

bereGga
G

31 berjalan berjalan berjalan berJalan berjalan berjalan berjalan berjalan
bereJala
n berJalan berjalan

39 bunga buGga buGga buGga buGga buGga buGga buGga buna buGga buGga
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Tabel 2 terdiri atas glos Nomor 21 s.d. 4�. Semua responden dapat melafalkan

kata basah, beberapa, membelah, benar, benih, berat, beri, besar, bilamana, bintang,

binatang, buah, buah, bulan, bulu, dan bunuh dapat melafalkan kata-kata itu dengan

benar. Untuk kata batu, 2 responden tidak melafalkannya dengan benar. Kata bengkak

tidak dilafalkan dengan benar oleh 6 responden. Kata berenang tidak dilafalkan

dengan benar oleh 2 responden. Kata berjalan tidak dilafalkan dengan benar oleh 3

responden. Ketiganya melafalkan [berJalan] untuk kata itu. Kata bunga sangat sulit

dilafalkan oleh responden dengan benar. Terbukti bahwa 1� responden (1��%) tidak

melafalkan kata itu dengan benar. Mereka melafalkannya [buGga].

Tabel 3
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

44 busuk busuk busuk busu? busu? busuk busu? busu? busu? busu? buSuk

45 cacing tSaciG tSaciG tSaciG tSaciG caciG caciG kaciG tSaciG caciG tSaciG

46 cium cium tSium tSium tSium cum tSium cium cium cium cium

47 cuci cuci tSutSi tSutSi tSutSi tSutSi tSutSi cuci tSutSi SuSi tSutSi

48 daging dagiG daGiG daGin dagiG dagiGk dagiG dagiG dagiG daniG dagiG

50 danau danau danau danau danau danau danau danu danau danau danu

52 datang dataGk dataG dataG dataG dataG dataG dataG dataG dataG dataG

55 dekat dekat d|kats dekat d|kats d|kats d|kats dekat dekat dekat dekat

56 dengan deGga deGgan deGgan deGgan deGan deGan deGgan denan denan deGgaG

57 dengar deGgar deGar deGgar deGgar deGar deGar deGgar denar deGgar deGgara

Tabel 3 terdiri atas glos Nomor 41 s.d. 6�. Semua responden dapat melafalkan

kata berburu, buruh, burung, darah, daun, dan, debu, di dalam, di mana dan di sini

dengan benar. Untuk kata busuk, 4 responden tidak melafalkannya dengan benar. Kata

cacing tidak dilafalkan dengan benar oleh 7 responden. Kata cium tidak dilafalkan

dengan benar oleh 2 responden. Kata cuci tidak dilafalkan dengan benar oleh 8

responden, kata daging oleh 4 responden, kata datang oleh 1 responden, kata dekat

oleh 4 responden, kata dengar oleh 8 responden dan kata dengar oleh 7 responden.

Tabel 4

No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

63 dingin dingin dingin dingin diGgin diGgin dingin diGgin dinin dingin diGgin

69 empat empat empat empat empat empata empat empat empat empat empat

70 engkau eGkau eGkau eGkau eGgu eGkaku eGkau eGkau eGkau eGgaku eGkau

73 garuk garu? garu? garou? garu? garu? garu? garu? garuk garu? garu?

74 gemuk gemuk gemu? gemu? gemu? gemu? gemu? gemu? gemu? gemu? gemuk

79 hantam hantam hantam hantam hantam hantam hantam hantam hantam antam hantam

Tabel 4 terdiri atas glos Nomor 61 s.d. 8�. Semua responden dapat melafalkan

kata di situ, pada, berdiri, dorong, dua, duduk, ekor, gali, garam, gigi, gigit, gosok,



ISSN: 2716-3792

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

493

gunung dan hapus dengan benar. Namun demikian, untuk kata busuk, 4 responden

tidak melafalkannya dengan benar. Kata dingin tidak dilafalkan dengan benar oleh 5

responden; 4 responden melafalkan [diGgin], dan 1 responden melafalkan [dinin].

Kata empat tidak dilafalkan dengan benar oleh 1 responden, kata engkau oleh 3

responden, kata garuk oleh 2 responden, dan kata gemuk oleh 2 responden.

Tabel 5

No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

81 hati hati hati haTi hati hati hati hati hati hati hati

82 hidung hiduG hiduG hiduG hidun hiduG hiduG hiduG hiduG hiduG hiduG

84 hijau hijau hijau hiju hijau hijau hijau hijau hijau hiJau hijau

87 hitung hituG hituG hituG hituG hitOG hituG hituG hituG hituG hitOG

88 hujan huJan hujan hujan hujan hujan hujan hujan hujan uJan hujan

93 ikat ikats ikat ikats ikat ikat ikat ikat ikat ikat ikat

96 itu itu itu itau itu iTu itu itu itu itu itu

97 jahit jahits jahit jahit jahit jahit jahit jahit jahits jahit jahits

98 berjalan berjalan berjalan berjalan berJalan berJalaG berjalan berjalan berjalan
berJala
G begalaG

99 jantung jantuG jantuG JantuG jantuG jantuG JantuG JantuG jantuG JantuG jantuG

100 jatuh jatuh jatuh Jatuh jatuh jatuh Jatuh Jatuh jatuh jatuh jatuh

Tabel 5 terdiri atas glos Nomor 81 s.d. 1��. Semua responden dapat

melafalkan kata hidup, hisap, hutan, ia, ibu, ikan, ini dan isteri dengan benar. Namun

demikian, untuk kata hati dan hidung, 2 responden tidak melafalkannya dengan benar.

Kata hijau, hitung, hujan, ikat dan itu masing-masing tidak dilafalkan dengan benar

oleh 2 responden. Kata jahit, berjalan, jantung dan jauh masing-masing tidak

dilafalkan dengan benar oleh 4 responden; Untuk kata jahit, keempat responden itu

melafalkan [jahits]. Sementara itu, untuk kata berjalan, 3 responden melafalkan

[berJalan] dan 1 responden melafalkan [bergalan]. Sedangkan untuk kata jantung,

keempat responden itu melafalkannya dengan [JantuG]. Untuk kata jatuh, 3

responden melafalkan [Jatuh].

Tabel 6
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

101 jauh jauh jauh Jauh jauh jauh Jauh Jauh jauh jauh jauh

102 kabut kaput kabut kabut kabuts kabut kabut kabut kabut kabuts kabut

104 kalau kalau kalau kalau kalu kalau kalau kalau kalau kalau kalau

110 kecil ketSil kecil ketSil kecil ketSil ketSil kecil kecil keSil ketSil

111 berkelahi berkelahi berkelahi berkelahi berkelahi berkelahi berkelahi berkelahi
berkela
hi

berkela
hi

berkelah
i

112 kepala kepala kepalak kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala

113 kering keriG keriG keriG keriG kerkiG keriG keriG keriG keriG keriG

115 kotor kotor kotor kotor kotor kotor kotor kotor kotor kutor kotor

117 kulit kulits kulit kulit kulit kOlit kulit kulit kulit kulit kulit

118 kuning kuniG kuniG kuniG kuniG kuGgiG kuniG kuniG kuniG kuniG kuniG
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Tabel 6 terdiri atas glos Nomor 1�1 s.d. 12�. Semua responden (1��%) dapat

melafalkan kata kaki, kita, kamu, kanan, karena, berkata, berkelahi, kiri, kuku, kutu

dan lain dengan benar. Namun demikian, untuk kata kalau, 1 responden tidak

melafalkannya dengan benar [kalu]. Kata kecil tidak dilafalkan dengan benar oleh 5

responden [ketSil] dan 1 responden [keSil]. Kata kepala, kering, kotor dan kuning

masing-masing tidak dilafalkan dengan benar oleh 1 responden. Kata kulit tidak

dilafalkan dengan benar oleh 2 responden; 1 responden melafalkan [kulits] dan 1

responden melafalkan [kOlit].

Tabel 7
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

121 langit laGgit laGgit laGgit laGgit laGit laGit laGit laGgit laGgit laGgit

126 lempar lempar lempar lempar lembar lempar lempar lempar lempar lempar lempar

127 licin litSin licin litSin licin licin licin licin licin litSin licin

139 mati maTi maTi maTi mati mati maTi mati mati mati mati

Tabel 7 terdiri atas glos Nomor 121 s.d. 14�. Semua responden (1��%) dapat

melafalkan kata laut, lebar, leher, lelaki, lidah, lihat, lima, ludah, lurus, lutut, main,

makan, malam, mata, matahari, mati dan merah dengan benar. Namun demikian,

untuk kata langit, hanya 3 responden (3�%) melafalkannya dengan benar dan 7

responden tidak melafalkannya dengan benar [laGgit]. Kata lempar tidak dilafalkan

dengan benar oleh 1 responden [lembar]. Kata licin tidak dilafalkan dengan benar

oleh 3 responden dengan melafalkan [litSin]. Sedangkan untuk kata mati, 4 responden

tidak melafalkannya dengan benar [maTi].

Tabel 8
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

142 minum minum minum minum minium minum minum minum minum minum minium

143 mulut muluts muluts mulut mulut mulut mulut mulut mulut muluts mulut

146 napas napas napas napas napas napase napas napas napas napas napas

147 nyanyi nayaGi ~na~ni nayaGi nayaGi na~~ni nayaGi neya~ni ~na~ni niya~ni ~nani

152 pegang pegaG pegaG peGgaG pegaG peGgaGk pegaG pegaG pegaG pegaG pegaG

153 pendek pende? pende? pende? pende? bende? pende? pende? pende? pende? pende?

154 peras peras peras peras peras beras peras peras peras peras peras

156 perut peruts perut perut peruts perut perut perut perut perut perut

158 pohon fohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon

160 punggung puGuG puGguG puGguG puGguG puGguG puGguG puGguG puGguG puGguG puGguG

Tabel 8 terdiri atas glos Nomor 141 s.d. 16�. Semua responden (1��%) dapat

melafalkan kata merah, muntah, nama, orang, panas, panjang, pasir, perempuan,

pikir dan potong dengan benar. Untuk kata mereka, napas, pendek, peras dan pohon,

9�% dapat melafalkan masing-masing kata itu dengan benar dan 1 responden (1�%)
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tidak melafalkannya dengan benar. Kata mulut tidak dilafalkan dengan benar oleh 3

responden. Ketiga responden itu melafalkan [muluts]. Kesalahan pelafalan yang

hampir menyeluruh ditemukan pada pelafalan kata nyanyi. Untuk kata nyanyi

ditemukan bahwa 8 responden (8�%) tidak melafalkan kata itu dengan benar; 4

responden melafalkan [nayaGi], 2 responden melafalkan [na~ni], 1 responden

melafalkan [~nani], dan 1 responden melafalkan [neya~ni]. Untuk kata perut, 8�%

responden dapat melafalkannya dengan benar dan 2 (2�%) responden tidak

melafalkannya dengan benar. Keduanya melafalkannya [peruts].

Tabel 9
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

161 pusar pusar pusar pusar pusar busar pusar pusar pusar pusar pusar

162 putih putih putih putih puTih putih putih putih putih putih putih

163 rambut ramput rambut rambut rambut rambut rambut rambut rambut rambut

164 rumput rumput rumput rumput rumbut rumput rumput rumput rumput rumbut rumput

166 saya saya saya? saya saya saya saya saya saya saya saya

168 sedikit sedikits sedikit sedikit sedikit sedikite sedikit sedikit sedikit sedikit sedikits

169 sempit sempits sempit sempit sempits sempit sempit sempit sempit sempit sempits

171 siang siaG siaG siaG siaG siaGk siaG siaG siaG siaG siaG

172 siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapak siapa

174 sungai suGgai sunai suaGi sunai sunai suGai sunai suGai suGgai sunai

177 tajam taJam tajam tajam taJam taJama tajam tajam tajam tajam tajam

Tabel 9 terdiri atas glos Nomor 161 s.d. 18�. Semua responden (1��%) dapat

melafalkan kata satu, sayap, semua, suami, tahu, tahun, takut, tali dan tanah dengan

benar. Untuk kata pusar, putih, rambut, saya, dan siang, 9�% dapat melafalkan

masing-masing kata itu dengan benar dan 1 responden (1�%) tidak melafalkannya

dengan benar. Kata rumput tidak dilafalkan dengan benar oleh 2 responden. Kedua

responden itu melafalkan [rumbut]. Untuk kata sedikit, 7 (7�%) responden

melafalkannya dengan benar dan 3 responden tidak melafalkannya dengan benar; 2

responden melafalkannya [sedikits] dan 1 responden melafalkannya [sedikite].

Ketidaktepatan pelafalan yang hampir menyeluruh juga ditemukan pada pelafalan

kata sungai. Untuk kata itu, ditemukan bahwa 8 responden (8�%) tidak

melafalkannya dengan benar; 5 responden melafalkan [sunai], 2 responden

melafalkan [suaGgai], dan 1 responden melafalkan [suaGi]. Untuk kata tajam, 7�%

responden dapat melafalkannya dengan benar. Dengan kata lain, 3 (3�%) responden

tidak melafalkannya dengan benar; 2 responden melafalkan [taJam], dan 1 responden

melafalkan [taJama].
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Tabel 1�
No. Glos Ahlem Fekher Oumaima Abir Hajer Hassoun Hathami Mahdi Souhir Taissir

181 tangan taGgan taGan taGgan taGan taGgaG taGgan taGan taGan tanan taGgan

183 tebal tepal tebal tebal tebal tebal tebal tebal tebal tebal tebal

184 telinga teliGa teliGga teliGa teliGa teliGga teliGa teliGa teliGga teliGga teliGga

186 terbang terpaG terbaG terbaG terbaG terbaG terbaG terbaG terbaG terbaG terabaG

187 tertawa tertawa tertawa tertawa tertawa tertawa Tertawa tertawa tertawa tertawa tertawa

188 tetek tetek tete? tete? tite? tetek Tete? tete? tete? tete? tete?

189 tidak Tida? tida? tida? tida? tida? Tida? tida? tidak tidak tida?

190 tidur Tidur tidur Tidur tidur tidur Tidur tidur tidur tidur tidur

191 tiga Tiga tiga Tiga tiga tiga Tiga tiga tiga tiga tiga

193 tipis tipis tipis tipis tipis tibis tipis tipis tipis tipis tipis

194 tiup Tiup tiup tiup tiup tiup tiup tiup tiup tiup tiup

195 tongkat toGkat toGkat toGkat toGgat toGkat toGkat toGkat toGgat
toGgaka
t toGkats

197 tulang tulaG tulaG tulaG tulaG tulaGg| tulaG tulaG tulaG tulaG tulaG

Tabel 1� terdiri atas glos Nomor 181 s.d. 2��. Semua responden (1��%) dapat

melafalkan kata tarik, telur, menikam, tua, tumpuk, ular dan usus dengan benar.

Untuk kata tebal, terbang, tertawa, tipis dan tulang, 9�% dapat melafalkan kata itu

dengan benar dan 1 responden (1�%) tidak melafalkannya dengan benar. Kata tangan

tidak dilafalkan dengan benar oleh 6 (6�%) responden; 5 responden melafalkan

[taGgan] dan 1 responden melafalkan [tanan]. Untuk kata telinga, 5 (5�%)

responden melafalkannya dengan benar dan 5 responden tidak melafalkannya dengan

benar. Kelima responden itu melafalkan [teliGga]. Kesalahan pelafalan juga

ditemukan pada kata tidak. Untuk kata ini, ditemukan bahwa 4 responden (4�%) tidak

melafalkan kata itu dengan benar; 2 responden melafalkan [Tida?] dan 2 responden

melafalkan [tidak]. Untuk kata tiga dan tipis, 7�% responden dapat melafalkannya

dengan benar. Dengan kata lain, 3 (3�%) responden tidak melafalkannya kedua kata

itu dengan benar. Ketidaktepatan pelafalan terdapat pada bunyi [t] pada posisi awal

kata itu. Kesalahan pelafalan juga terdapat pada kata tongkat. 4 (4�%) responden

tidak melafalkannya dengan benar; 2 responden melafalkan [toGgat], 1 responden

melafalkan [toGgakat] dan 1 responden melafalkan [toGkats].

SIMPULAN

Walaupun bahasa Arab lebih kaya akan variasi bunyi daripada bahasa

Indonesia, ternyata sebagian besar responden dari mahasiswa Universitas Sousse yang

telah belajar bahasa Indonesia mengalami kesulitan dan tidak melafalkan bunyi-bunyi
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tertentu dalam bahasa Indonesia dengan benar. Kesalahan-kesalahan dalam pelafalan

bunyi bahasa Indonesia tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bunyi /p/ pada posisi awal

kadang-kadang dilafalkan /b/, misalnya kata pusar dilafalkan [busar], (2) Bunyi /p/

pada posisi tengah kadang kala dilafalkan /b/, misalnya kata rumput dilafalkan

[rumbut]. Contoh lain tipis dilafalkan [tibis], (3) Bunyi [G] yang didahului oleh

bunyi vokal pada posisi tengah secara umum sangat sulit dilafalkan dengan benar.

Kata langit dilafalkan [laGgit], (4) Bunyi [G] yang didahului oleh bunyi vokal pada

posisi akhir juga terkadang tidak dilafalkan dengan benar. Terdapat penambahan

bunyi /k/ pada akhir bunyi nasal itu. Misalnya kata siang dilafalkan [siaGk], (5)

Bunyi /t/ pada posisi awal, tengah dan akhir kadang kala tidak dilafalkan dengan

benar. Misalnya, kata tiba dilafalkan [Tiba], satu dilafalkan [saTu], dan sedikit

dilafalkan [sedikits], (6) Bunyi /c/ pada posisi awal, tengah dan akhir kadang-kadang

dilafalkan /tS/. Sehingga pelafalannya tidak benar. Misalnya: kata cium dilafalkan

[tSium] dan cuci dilafalkan [tSutSi], (7) Bunyi [~n] pada posisi awal dan tengah sulit

dilafalkan dengan benar. Misalnya kata nyanyi dilafalkan [nayaGi], [nayaGi] atau

[na~~ni] dan lain-lain, serta kata banyak kadang dilafalkan [banaya?] atau [bana?],

dan (8) Bunyi /?/ pada posisi akhir kata kadang-kadang tidak dilafalkan dengan benar,

misalnya kata tidak yang dilafalkan /tidak/.

SARAN

Ada 2 saran dari penelitian ini, (1) Praktik pelafalan kata dalam bahasa Indonesia

sebaiknya dilakukan lebih banyak sehingga pemelajar dapat melafalkan kata dalam

bahasa Indonesia dengan benar, dan (2) Alat uji lain sebaiknya digunakan untuk

mengetahui pelafalan bunyi-bunyi lain dalam bahasa Indonesia oleh pemelajar

penutur bahasa Arab.
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LAMPIRAN
Daftar Kosakata Swadesh

No. Glos No. Glos No. Glos No. Glos No. Glos
1 abu 41 berburu 81 hati 121 langit 161 pusar
2 air 42 buruk 82 hidung 122 laut 162 putih
3 akar 43 burung 83 hidup 123 lebar 163 rambut
4 mengalir 44 busuk 84 hijau 124 leher 164 rumput
5 anak 45 cacing 85 hisap 125 lelaki 165 satu
6 angin 46 cium 86 hitam 126 lempar 166 saya
7 anjing 47 cuci 87 hitung 127 licin 167 sayap
8 apa 48 daging 88 hujan 128 lidah 168 sedikit
9 api 49 dan 89 hutan 129 lihat 169 sempit
1� mengapung 5� danau 9� ia 13� lima 17� semua
11 asap 51 darah 91 ibu 131 ludah 171 siang
12 awan 52 datang 92 ikan 132 lurus 172 siapa
13 ayah 53 daun 93 ikat 133 lutut 173 suami
14 bagaimana 54 debu 94 ini 134 main 174 sungai
15 baik 55 dekat 95 isteri 135 makan 175 tahu
16 bakar 56 dengan 96 itu 136 malam 176 tahun
17 balik 57 dengar 97 jahit 137 mata 177 tajam
18 banyak 58 di dalam 98 berjalan 138 matahari 178 takut
19 baring 59 di mana 99 jantung 139 mati 179 tali
2� baru 6� di sini 1�� jatuh 14� merah 18� tanah
21 basah 61 di situ 1�1 jauh 141 mereka 181 tangan
22 batu 62 pada 1�2 kabut 142 minum 182 tarik
23 beberapa 63 dingin 1�3 kaki 143 mulut 183 tebal
24 membelah 64 berdiri 1�4 kalau 144 muntah 184 telinga
25 benar 65 dorong 1�5 kita 145 nama 185 telur
26 bengkak 66 dua 1�6 kamu 146 napas 186 terbang
27 benih 67 duduk 1�7 kanan 147 nyanyi 187 tertawa
28 berat 68 ekor 1�8 karena 148 orang 188 tetek
29 berenang 69 empat 1�9 berkata 149 panas 189 tidak
3� beri 7� engkau 11� kecil 15� panjang 19� tidur
31 berjalan 71 gali 111 berkelahi 151 pasir 191 tiga
32 besar 72 garam 112 kepala 152 pegang 192 menikam
33 bilamana 73 garuk 113 kering 153 pendek 193 tipis
34 binatang 74 gemuk 114 kiri 154 peras 194 tiup
35 bintang 75 gigi 115 kotor 155 perempuan 195 tongkat
36 buah 76 gigit 116 kuku 156 perut 196 tua
37 bulan 77 gosok 117 kulit 157 pikir 197 tulang
38 bulu 78 gunung 118 kuning 158 pohon 198 tumpul
39 bunga 79 hantam 119 kutu 159 potong 199 ular
4� bunuh 8� hapus 12� lain 16� punggung 2�� usus
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