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ABSTRAK 

 
 
 

Elga Dwi Yunisa Fahmi. 2021. Sistem Fonem Bahasa Tansi di Kota Sawahlunto. 

Skripsi ini ditulis di bawah bimbingan Prof. Dr. Nadra, M.S. selaku 

Pembimbing I dan Ria Febrina, S.S., M.Hum. selaku Pembimbing II di Jurusan 

Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang. 

 

 

Bahasa Tansi di Kota Sawahlunto merupakan bahasa campuran dari berbagai 

bahasa, seperti Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Batak, dan Bugis dengan 

bahasa dasarnya adalah bahasa Melayu. Hal tersebut menciptakan fonem bahasa 

Tansi berbeda dengan fonem bahasa Minangkabau yang ada di sekitarnya. 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama, ialah mendeskripsikan 

dan mengklasifikasikan bunyi-bunyi dan fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa 

Tansi di Kota Sawahlunto. Tujuan kedua, ialah mendeskripsikan dan 

mengklasifikasikan deret vokal dan deret konsonan yang terdapat dalam bahasa Tansi 

di Kota Sawahlunto. Tujuan ketiga, ialah mendeskripsikan bentuk pola suku kata 

dalam bahasa Tansi di Kota Sawahlunto. 

Dalam pengumpulan data, digunakan metode cakap dan metode simak dengan 

teknik dasar adalah teknik pancing, serta teknik lanjutan adalah teknik cakap semuka 

(CS). Dalam analisis data digunakan metode padan dengan teknik dasar adalah teknik 

pilah unsur penentu (PUP), serta teknik lanjutan adalah teknik hubung banding 

menyamakan (HBS). Dalam penyajian hasil analisis data digunakan metode formal 

dan metode informal. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fonem bahasa Tansi di Kota 

Sawahlunto terdiri atas 8 fonem vokal, 16 fonem konsonan, 4 deret vokal, 13 deret 

konsonan, dan 6 struktur suka kata. Fonem vokal yang terdapat pada bahasa Tansi di 

Kota Sawahlunto adalah /a/, /e/, /i/, /o/,/u/, /Ԑ/, /ə/, dan /ͻ/. Fonem konsonan yang 

ditemukan adalah /b/, /c/, /d/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /t/, /ŋ/, dan /?/. 

Deret vokal yang ditemukan, yaitu /a.e/, /a.u/, /a.Ɛ/, dan /e.o/. Deret konsonan yang 

ditemukan adalah /m.b/, /m.p/, /n.c/, /n.d/, /n.j/, /n.t/, /p.t/, /r.b/, /r.g/, /s.k/, /ŋ.g/, /ŋ.k/, 

dan /ŋ.s/. Kata dalam bahasa Tansi di Kota Sawahlunto terdiri atas satu suku kata, dua 

suku kata, tiga suku kata, dan empat suku kata, serta struktur suku kata yang 

ditemukan adalah V, KV, VK, KVK, KKV, dan KKVK.  
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