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Abstract

This paper describes the syllable structure and words in Ibu, a
language that is almost extinct. The data is obtained from 4
male Ibu language speakers. The informants responded to the
questions from a questionnaire. The objective of  this research
is to describe the syllable structure of Ibu language, which is
V, VC, CV, and CVC. The method used in this research is
descriptive. The data is analyzed based on the goal of the
research.
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PENDAHULUAN

Bahasa Ibu adalah salah satu bahasa yang terdapat di Maluku Utara.
Sementara itu, di wilayah Maluku terdapat lebih dari 80 bahasa daerah, 22
bahasa terancam punah dan 11 bahasa punah (Wurm ed., 2001:40). Di Maluku
Utara terdapat 30 bahasa, yaitu bahasa Galela, Tobelo, Loloda, Gorap, Laba,
Tugutil, Ibu, Modole, Tobaru, Gamkonora, Wayoli, Kao, Sahu, Pagu, Ternate,
Melayu Ternate, Tidore, Buli, Maba, Patani, Sawai, Makian Luar, Makian
Dalam, Bacan, Gane, Gebe, Taliabu, Sula, Kadai, dan Mangole. Salah satu
bahasa yang hampir punah di Maluku Utara adalah bahasa Ibu.

Krauss (1992: 4—10) mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia ke
dalam tiga tipologi, yaitu bahasa yang punah, bahasa yang terancam punah,
dan bahasa yang masih aman. Bahasa yang dikategorikan punah adalah bahasa
yang tidak lagi digunakan atau diperoleh anak-anak sebagai bahasa ibunya.
Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang masih dipelajari atau
diperoleh anak-anak dan akan ditinggalkannya pada abad yang akan datang,
Bahasa yang aman adalah bahasa yang mendapat dukungan kuat dari
pemerintah dan memiliki sejumlah besar penutur.

Penutur bahasa Ibu terdapat di muara Sungai Ibu, yaitu di desa
Gamlamo dan Gamici. Jumlah penutur bahasa Ibu sedikit, yaitu 50—200
orang (Summer Institute of Linguistics/SIL, 2001:29). Desa Gamlamo terdapat
di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Desa
tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1512 bangsa
Portugis pertama kali datang ke Maluku Utara, yaitu di Ternate untuk
mengadakan perdagangan. Mulai tahun 1546 banyak pastor mengunjungi
Maluku. Salah seorang pastor, yaitu Santo Francis Xavier, menyeberang ke
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Pulau Halmahera yang sulit atau disebut Pulau Moro yang banyak buah. Ia
menyebut Pulau Halmahera dengan nama Pulau Harapan Allah. Di pulau ini
desa Gamlamo memiliki luas wilayah 4 hektar. Desa yang dibangun sekitar
127 tahun lalu itu berpenduduk 767 jiwa. Mereka beragama Islam.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penduduk desa Gamlamo
berbahasa Ternate, tetapi masih ada 5 penutur yang berbahasa Ibu. Mereka
berusia 46, 60, 75, 80, dan 96 tahun. Bahasa Ibu dituturkan pula oleh 3 penutur
berusia lanjut di desa Gamici ‘kampung kecil’ yang penduduknya berasal dari
Gamlamo ‘kampung besar’.

Informan dalam penelitian ini adalah penutur bahasa Ibu. Penutur
yang dijadikan informan berjumlah 4 orang yang berjenis kelamin laki-laki,
yaitu 1 informan utama dan tiga informan pendamping. Informan tersebut
berasal dari desa Gamlamo. Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan
dengan teknik bertanya langsung berdasarkan kuesioner. Kemudian, jawaban
yang diperoleh dicatat pada kuesioner. Selain itu, dilakukan perekaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur suku kata
dalam bahasa Ibu. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui pencatatan dan perekaman. Data
yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi menurut struktur suku kata yang
menjadi objek penelitian. Berdasarkan klasifikasi tersebut, data dianalisis
sesuai dengan tujuan penelitian.

1  STRUKTUR SUKU KATA DAN KATA DALAM BAHASA IBU

Keraf (1984:57) mengatakan bahwa Otto von Dempwolff yang meneliti
bahasa Indonesia menetapkan dua jenis pola susunan kata dasar. Pola itu
disebut Pola Kanonik atau Pola Wajib. Kedua pola itu adalah sebagai berikut:

· Pola Kanonik I: K-V-K-V yang berarti kata dasar bahasa Indonesia
tersusun dari kosonan-vokal-konsonan-vokal. Misalnya: padi, lari, paku,
tiga, dan dada.

· Pola Kanonik II: K-V-K-V-K yang berarti kata dasar bahasa Indonesia
tersusun dari kosonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan. Misalnya: rumah,
tanah, batang,  sayap, dan larang.

Sementara itu, Keraf (1984:57) menambahkan pola susunan kata dasar
dalam bahasa Indonesia, yaitu K-V-K-V-K (misalnya: tendang, banting, dan
tendang); V-K-V-K (misalnya: anak, akur, dan alat); V-K-V (misalnya: aku,
api, dan abu). Selanjutnya, Keraf (1984:57) berpendapat bahwa ada empat
jenis struktur suku kata dalam bahasa Indonesia, yaitu V, V-K, K-V, dan K-V-
K. Dengan demikian, kata dasar dalam bahasa Indonesia dibentuk dari
kemungkinan gabungan dari keempat jenis suku kata itu. Berikut adalah
contohnya.

(1) ru-mah  (K-V   +   K-V-K)

(2) ka-ta      (K-V   +   K-V)
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(3) a-pa       (V   +   K-V)

(4) lem-but  (K-V-K   +   K-V-K)

(5) na-ik      (K-V  +  V-K)

(6) a-ir         (V   +   V-K)
Salmah (dalam Kentjono, 1984:34) menjelaskan bahwa bahasa

Indonesia memiliki pola suku kata V, VK, KV, KVK, KKV, KKVK, KVKK,
KKVKK, KKKV, dan KKKVK dalam ragam bentuknya.

Alwi et al. (1998:76—77) mengemukakan bahwa kata dalam bahasa
Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih. Suatu kata dibentuk dari
struktur dan kaidah pembentukan yang sederhana. Suku kata dalam bahasa
Indonesia dapat terdiri atas (1) satu vokal, (2) satu vokal dan satu konsonan,
(3) satu konsonan dan satu vokal, (4) satu konsonan, satu vokal, dan satu
konsonan, (5) dua konsonan dan satu vokal, (6) dua konsonan, satu vokal, dan
satu konsonan, (7) satu konsonan, satu vokal, dan dua konsonan, (8) tiga
konsonan dan satu vokal, atau (9) tiga konsonan, satu vokal, dan satu
konsonan. Selain itu, ada suku kata yang terdiri atas (10) dua konsonan, satu
vokal, dan dua konsonan, serta (11) satu konsonan, satu vokal, dan tiga
konsonan. Kesebelas contoh struktur suku kata tersebut adalah sebagai berikut.

(1) V i-ni, su-a-tu, tu-a

(2) VK ar-ti,  ber- il-mu, ka-il

(3) KV pa-sar, sar-ja-na, war-ga

(4) KVK pak-sa, ke-per-lu-an, pe-san

(5) KVKK teks-til, kon-teks-tu-al, mo-dern

(6) KVKKK korps

(7) KKV slo-gan, dra-ma, ko-pra

(8) KKVK trak-tor, a-trak-si, kon-trak

(9) KKKV stra-te-gi, stra-ta

(10) KKKVK struk-tur, in-struk-si, strom

(11) KKVKK   kom-pleks
Berdasarkan contoh tersebut kata dalam bahasa Indonesia dibentuk

dari gabungan bermacam-macam suku kata. Dari kelima pendapat yang telah
dikemukakan itu, sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendapat Alwi et al. (1998).

Kosakata dasar Swadesh dan kosakata budaya dasar dalam bahasa Ibu
yang dijaring oleh Tim Pemetaan Pusat Bahasa (2007), antara lain,
memperlihatkan adanya struktur suku kata. Kosakata dasar Swadesh dalam
penelitian ini berjumlah 200 kosakata. Adapun kosakata budaya dasar menurut
bidang yang diambil sebagai data berjumlah 200 kosakata. Kosakata tersebut
meliputi bagian tubuh (52 kosakata), sistem kekerabatan (25 kosakata), gerak
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dan kerja (98 kosakata), dan kata tugas (25 kata tugas). Berikut adalah contoh
struktur suku kata dalam bahasa Ibu.

(1) V i-po-lo ‘hantam’, ma-i-du ‘hidung’, dan mu-na-o ‘ikan’

(2) VK     u-is ‘alir’

(3) KV de ‘dan’, pa-ca-la ‘hapus’, no-ma-sa ‘hati’

(4) KVK mum ‘bangun’, tum-di-di ‘duduk’, ma-tar-tib ‘bersila’

Struktur suku kata dalam bahasa Ibu ada empat jenis. Struktur suku
kata tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan struktur suku kata dalam
bahasa Indonesia yang memiliki 11 jenis. Kosakata dalam bahasa Ibu pada
umumnya berstruktur suku kata terbuka. Dalam kosakata dasar Swadesh
ditemukan 5 kosakata yang berstruktur suku kata tertutup. Pada kosakata
budaya dasar pun ditemukan 8 kosakata yang berstruktur suku kata tertutup.
Frekuensi kosakata dasar Swadesh  yang berstruktur suku kata terbuka atau
tertutup tampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Frekuensi  Kosakata Dasar Swadesh

yang Berstruktur Suku Kata Terbuka atau Tertutup

No. Kosakata  Dasar Swadesh F  %
1.
2.

Berstruktur suku kata terbuka
Berstruktur suku kata tertutup

195
5

97,5
2,5

Jumlah 200 100

Dari Tabel 1 terlihat bahwa frekuensi kosakata dasar Swadesh yang
berstruktur suku kata terbuka terdapat 195 (97,5 %). Frekuensi kosakata dasar
Swadesh yang berstruktur suku kata tertutup terdapat 5 (2,5 %). Dengan
demikian, kosakata dalam bahasa Ibu berstruktur suku kata terbuka lebih
dominan daripada suku kata tertutup.

Berikut adalah tabel frekuensi kosakata budaya dasar yang berstruktur
suku kata terbuka atau tertutup.

Tabel 2
Frekuensi Kosakata Budaya Dasar

yang Berstruktur Suku Kata Terbuka atau Tertutup

No. Kosakata Budaya Dasar F %
1.
2.

Berstruktur suku kata terbuka
Berstruktur suku kata tertutup

192
8

96
4

Jumlah 200 100

Dari Tabel 2 terlihat bahwa frekuensi kosakata budaya dasar yang
berstruktur suku kata terbuka mencapai 192 (96%). Sedangkan frekuensi
kosakata budaya dasar yang berstruktur suku kata tertutup hanya 8 (4%).
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Dengan demikian, kosakata dalam bahasa Ibu berstruktur suku kata terbuka
lebih dominan daripada suku kata tertutup.

Kata dasar dalam bahasa Ibu dapat dibentuk dari gabungan keempat
jenis suku kata itu. Berikut adalah contohnya.

(1) KV-KV-KV
Contoh: malolo ‘asap’, wanele ‘matahari’, dan jibobo ‘sendok’

(2) KV-KV
Contoh: polo ‘balik’, noli ‘lihat’, dan waco ‘ompong’

(3) KV-V-KV
Contoh: mautu ‘akar’, naulu ‘lelaki’, dan maidu ‘hidung’

(4) KV-KV-KV-KV
Contoh: kulubati ‘cacing’, manomasa ‘pikir’, dan makacono ‘garuk’

(5) V-KV-KV
Contoh: awunu ‘darah’, adono ‘datang’, dan etene ‘kakek’

(6) KV-V
Contoh: doa ‘apa’ , lao ‘mata’, dan wea ‘muntah’

(7) KV-KV-V
Contoh: munoa ‘anak’, masoa ’daun’, dan mukie ‘gunung’

(8) V-KV
Contoh: ame ‘cium’, uwa ’tiup’, dan alo ‘panggil’

(9) KV
Contoh: ga ‘mulut’, co ’pegang’, dan bu ‘pendek’

(10) KV-V-KV-KV
Contoh: xaiwani ‘binatang’, peetolo ’sempit’, dan naelane ‘tiga’

Berdasarkan data penelitian ini, kata dasar dalam bahasa Ibu memiliki
lebih dari sepuluh pola susunan suku kata. Akan tetapi, dalam penelitian ini
dibahas sepuluh pola susunan suku kata yang cukup dominan, yaitu setiap
polanya memiliki lebih dari 6 kata dasar. Frekuensi pemakaian pola tersebut
dapat pula dihitung. Berdasarkan kesepuluh pola dari data bahasa Ibu
diperoleh 332 kata dasar Swadesh dan kosakata budaya dasar. Dari jumlah
data yang mengandung pola susunan suku kata dapat dirinci seperti tampak
pada Tabel 3.

Deskripsi frekuensi pola susunan suku kata berdasarkan kata dasar
Swadesh dan kosakata budaya dasar adalah sebagai berikut:

(1) Jumlah pemakaian pola susunan suku kata dalam data bahasa Ibu adalah
332 kata.

(2) Jumlah pemakaian pola susunan suku kata dalam kata dasar Swadesh
adalah 182 kata (54,8%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 150
kata (45,2%).
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(3) Jumlah pemakaian pola KV-KV-KV dalam kata dasar Swadesh adalah
65 kata (19,6%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 46 kata
(13,9%).

(4) Jumlah pemakaian pola KV-KV dalam kata dasar Swadesh adalah 49
kata (14,7%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 48 kata (14,5%).

(5) Jumlah pemakaian pola KV-V-KV dalam kata dasar Swadesh adalah 24
kata (7,3%) sedangkan kosakata budaya dasar adalah 13 kata (3,9%).

(6) Jumlah pemakaian pola KV-KV-KV-KV dalam kata dasar Swadesh
adalah 9 kata (2,7%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 17 kata
(5,1%).

(7) Jumlah pemakaian pola V-KV-KV dalam kata dasar Swadesh adalah 9
kata (2,7%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 6 kata (1,8%).

(8) Jumlah pemakaian pola KV-V dalam kata dasar Swadesh adalah 5 kata
(1,5%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 7 kata (2,1%).

(9) Jumlah pemakaian pola KV-KV-V dalam kata dasar Swadesh adalah 6
kata (1,8%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 4 kata (1,2%).

(10) Jumlah pemakaian Pola KV dalam kata dasar Swadesh adalah 6 (1,8%),
sedangkan kosakata budaya dasar adalah 4 kata (1,2%).

(11) Jumlah pemakaian Pola V-KV dalam kata dasar Swadesh adalah 5 kata
(1,5%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 3 kata (0,9%).

(12) Jumlah pemakaian Pola KV-V-KV-KV dalam kata dasar Swadesh
adalah 4 kata (1,2%), sedangkan kosakata budaya dasar adalah 2 kata
(0,6%).

Berikut adalah tabel frekuensi pola susunan suku kata bahasa Ibu.

     Tabel 3
      Frekuensi Pola Susunan Suku Kata Bahasa Ibu

No. Pola Susunan
Suku Kata

Kosakata
Dasar
Swadesh

Kosakata
Budaya
Dasar

F %

F % F %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KV-KV-KV
KV-KV
KV-V-KV
KV-KV-KV-KV
V-KV-KV
KV-V
KV-KV-V
V-KV
KV
KV-V-KV-KV

65
49
24
9
9
5
6
6
5
4

  19,6
  14,7
    7,3
    2,7
    2,7
    1,5
    1,8
    1,8
    1,5

1,2

46
48
13
17
6
7
4
4
3
2

 13,9
 14,5
   3,9
   5,1
   1,8
   2,1
   1,2
   1,2
   0,9

0,6

111
97
37
26
15
12
10
10
8
6

 33,5
 29,2
 11,2
  7,8
  4,5
  3,6
  3
  3
  2,4

1,8
Jumlah 182 54,8 150 45,2 332 100
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Tabel 3 memperlihatkan secara keseluruhan pola KV-KV-KV dan
pola KV-KV dalam bahasa Ibu lebih dominan. Pola KV-KV-KV dalam
kosakata dasar Swadesh lebih dominan daripada pola KV-KV, KV-V-KV,
KV-KV-KV-KV, V-KV-KV, KV-V, V-KV-V, V-KV, KV, dan KV-V-KV-
KV. Sementara itu, dalam kosakata budaya dasar yang lebih dominan adalah
pola KV-KV.

3  SIMPULAN

Struktur suku kata dalam bahasa Ibu ada empat jenis. Struktur suku kata
tersebut tidak bervariasi seperti struktur suku kata dalam bahasa Indonesia.
Kosakata dalam bahasa Ibu pada umumnya berstruktur suku kata terbuka.
Struktur suku kata dalam bahasa Ibu yang dominan adalah V dan KV.
Kosakata dalam bahasa Ibu yang berstruktur suku kata terbuka lebih dominan
daripada suku kata tertutup. Berdasarkan sepuluh pola susunan suku kata
bahasa Ibu, pola yang paling dominan ialah KV-KV-KV. Pola tersebut
ditemukan dalam 111 kata dasar (33,5%), yaitu 65 kata dasar Swadesh
(19,6%) dan 46 kosakata budaya dasar (13,9%). Pola berikutnya yang
dominan ialah pola KV-KV. Pola tersebut ditemukan dalam 97 kata dasar
(29,2%), yaitu 49 kosakata dasar Swadesh (14,7%) dan 48 kosakata budaya
dasar (14,5%).

Mengingat usia para penutur bahasa Ibu tersebut sudah lanjut, jika
mereka meninggal dunia, berarti punahlah bahasa tersebut. Menurut Badan
Pusat Statistik (2002), estimasi umur harapan hidup di Indonesia adalah 66
tahun. Selain itu, kepunahan ini bisa terjadi karena anak-cucu mereka tidak
lagi menggunakan bahasa Ibu sebagai bahasa ibunya. Mereka sudah
menggunakan bahasa Ternate. Berarti, yang tersisa hanyalah data tertulis.
Oleh karena itu, harus diupayakan secara serius upaya pendataan secara lebih
rinci.
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