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RELASI KEKERABATAN GENETIS KUANTITATIF  ISOLEK-ISOLEK SUMBA DI 
NTT: Sebuah Kajian Linguistik Historis Komparatif  
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Abstrak 

Makalah ini bertujuan: (1) mendeskripsikan status kekerabatan ketujuh isolek di Sumba 
NTT secara kuantitatif apakah masing-masing berstatus sebagai dialek  atau sebagai bahasa,  dan 
(2) mendeskripsikan silsilah kekerabatan ketujuh isolek tersebut yang terdiri atas isolek  Kodi 
(Kd), Wewewa (Ww), Laboya (Lb), Kambera (Km), Mamboro (Mb), Wanokaka (Wn), dan 
Anakalang (An). Dua bahasa di luar ketujuh isolek tersebut, yaitu bahasa Sawu di Pulau Sawu 
NTT dan Bahasa Bima di NTB,  juga dilibatkan dalam studi ini sebagai pembanding. Metode 
yang dipergunakan adalah metode komparatif. Data penelitian ini  terdiri atas data kebahasaan 
berupa leksikon dari ketujuh isolek dan kedua bahasa  tersebut yang dijaring dengan 
mempergunakan instrumen penelitian  berupa sebuah Daftar 200 Kosakata Swadesh, gambar, 
dan alat perekam berupa tape recorder. Jenis data yang diidentifikasi terdiri atas data sekunder 
dan data primer. Data sekunder diambil dari  kamus isolek-isolek dan dari kamus kedua bahasa 
tersebut di atas yang ada, sedangkan data primer yang juga berupa leksikon diambil dari tiga 
informan dari masing-masing penutur ketujuh isolek dan kedua bahasa yang diteliti. Data yang 
diperoleh  dianalisis dengan  teknik leksikostatistik, yaitu leksikon yang sama  atau mirip 
(kognat)  dibagi  200  setelah dikurangi jumlah glos yang kosong. Setelah prosentase tingkat 
kekerabatan antar isolek dan kedua bahasa itu dapat ditentukan maka status ketujuh isolek itu 
ditentukan apakah sebagai dialek atau bahasa melalui rumus penetapan tingkat penetapan 
pengelompokan bahasa  yang ditentukan Swadesh (1952).  Studi ini menyimpulkan ketujuh 
isolek itu masing-masing berstatus sebagai bahasa berkerabat yang berbeda dan berada dalam 
satu kelompok bahasa, yaitu kelompok bahasa Sumba. Sedangkan bahasa Bima dan Sawu berada 
diluar kelompok bahasa Sumba. Selanjutnya, silsilah kekerabatan bahasa-bahasa Sumba tersebut 
secara genetis  kuantitatif  dapat pula ditentukan sebagai sebuah subkelompok bahasa, yaitu 
Kelompok  Bahasa Sumba sebagai salah satu turunan Rumpun Austronesia Tengah Bagian 
Barat.  

Kata-kata kunci: isolek, dialek, bahasa, metode komparatif, glos, leksikostatistik,  silsilah 
kekerabatan bahasa, leksikon, kata-kata kognat   
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1.Pendahuluan 

Penelitian linguistik historis komparatif (LHK) terhadap bahasa-bahasa Austronesia telah 

dilakukan oleh para ahli. Terbukti bahwa sejumlah karya tulis berupa disertasi yang menelaah 

sejarah bahasa-bahasa sekerabat di wilayah Indonesia Barat itu telah dilakukan oleh para ahli. 

Sejumlah karya tulis yang dimaksud antara lain karya Nothofer (1975), Sneddon (1978), Adelaar 

(1985), dan Usup 1986). Sejauh yang dapat diamati, untuk penelitian dalam bidang yang sama di 

Indonesia Timur baru tercatat tiga  karya yang menelaah masalah tersebut secara mendalam, 

yaitu karya Stressmann (1928), Collin (1983), dan Fernandez (1988). Ketiga karya tersebut juga 

dalam wujud disertasi. Karya Stressmann dan karya Collin-Fenandez  dihasilkan dalam selang 

masa lebih dari setengah abad. Stressmann dan Collin mengungkap sejarah bahasa-bahasa 

berkerabat di Maluku, sedangkan Fernandez  mengungkap tentang rekonstruksi Proto Flores. 

Terkait dengan hal tersebut, sebelumnya telah ada beberapa hasil penelitian 

pengelompokan bahasa berkerabat di Indonesia Timur termasuk bahasa-bahasa di Nusa 

Tenggara Timur (NTT) yang telah dilakukan para ahli.  Esser (1938) berdasarkan pengamatan 

sepintas mengelompokkan membagi bahasa Melayu Polinesia (Austronesia)  di Indonesia 

kedalam 17 kelompok, satu  di antaranya adalah kelompok bahasa Sumba sebagai sub-kelompok 

Bima-Sumba. Sedangkan Dyen (1965) berdasarkan data kuantitatif mengelompokkan bahasa 

Sumba ke dalam bahasa-bahasa Indonesia Timur. Fox (1983) mengatakan bahwa penelitian 

bahasa-bahasa di NTT yang telah ada pada umumnya masih bersifat provisional (masih sangat 

bersifat dipermukaan). Menurut  Fox masih banyak hal mengenai bahasa-bahasa daerah di NTT, 

termasuk bahasa-bahasa di Pulau Sumba, belum diteliti secara tuntas, lebih rinci dan  mendalam. 

Dalam pengelompokkan tersebut di atas Dyen (1965) menempatkan bahasa Sumba sebagai 

kelompok tersendiri, bukan sebagai bagian dari kelompok Bima-Sumba seperti yang 
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disampaikan Esser (1938) dan termasuk bahasa Indonesia bagian Timur. Pengelompokan 

tersebut masih mengandung kelemahan dan bersifat kontrovesial sehingga belum bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fox (1983) menegaskan masih perlu ada penelitian 

bahasa-bahasa di NTT termasuk bahasa-bahasa di Pulau Sumba yang lebih mendalam. 

Sehubungan  dengan masalah tersebut, studi ini khususnya terfokus pada hubungan isolek-isolek 

berkerabat di Pulau Sumba dan keterkaitannya dengan bahasa-bahasa di sekitarnya yang berada 

di luar Pulau Sumba-NTT. 

Terkait dengan permasalahan tersebut, ada beberapa alasan mengapa isolek-isolek  di Pulau 

Sumba menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang pertama, alasan penelitian terhadap bahasa-

bahasa di Pulau Sumba ini bermula dari pernyataan Dyen (1965) tersebut di atas yang diungkap 

dalam penelitian kuantitatifnya terhadap 245 bahasa-bahasa Austronesia.  Penelitian Dyen 

tersebut betujuan untuk mengelompokan bahasa-bahasa Austronesia. Dalam penelitian itu 

digunakan metode leksikostatistik. 

Berdasarkan metode tersebut, Dyen mengklasifikasikan bahasa-bahasa di Pulau Sumba 

termasuk juga bahasa Sika di Flores dalam untaian Maluku (Moluccan Linkage). Untaian 

Maluku meliputi kelompok Sula Bacan, beberapa bahasa Indonesia Timur seperti bahasa Bima 

di Pulau Sumbawa Timur,  bahasa-bahasa di Flores, Sumba, Maluku, dan Timor termasuk 

Timor-Timur (Ambon-Timor).  Pada tahun 1982 Dyen kembali menghitung persentase 

hubungan kekerabatan untuk bahasa-bahasa di NTT termasuk bahasa Sumba. Dalam penelitian 

kuantitatif tentang bahasa-bahasa di NTT itu Dyen mengatakan ada dua kelompok yang dapat 

diidentifikasi sebagai kelompok yang sangat erat hubungan kekerabatannya. Pertama-tama 

kelompok Flores dengan persentase kekerabatan yang tinggi dan urutan berikutnya diduduki oleh 

Sub-Kelompok Balik (Balic subgrouping) yang meliputi bahasa-bahasa di Pulau Sumbawa 
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Barat, Sasak (Lombok), dan Bali. Dalam penelitian kuantitatif ini, Dyen hanya mengambil 

bahasa Bima dan bahasa Sumba masing-masing dengan satu sampel saja sedangkan di Flores 

diambil lima bahasa sample sebagai bahasa-bahasa berkerabat. Hubungan antar bahasa Bima dan 

Sumba dalam penelitian kuantitatif Dyen tersebut kalau sejauh mengenai bahasa Bima memang 

satu bahasa. Sesuai dengan hasil penelitian ini, sebetulnya di Pulau Sumba terdapat tujuh  bahasa 

namun ketujuh bahasa itu diperlakukan Dyen seperti bahasa Bima karena informasi Onvlee 

(1926) yang mengatakan di Pulau Sumba terdapat satu bahasa saja, yaitu bahasa Sumba. Terkait 

dengan hal tersbut,  sebelumnya Uhlenbeck (1971) yang juga bersumberkan pandangan Onvlee 

(1926)  mengatakan bahwa di Pulau Sumba hanya terdapat satu bahasa, yaitu bahasa Sumba. Hal 

tersebut sesuai dengan kutipan berikut. 

The two dialects of Sumba, Kambera and Wewewa, have been studied for many years by 
the linguist and missionary, Onvlee. Beside some articles he gave a complete translation 
of the new testament not only  in the Kambera dialect but also in Wewewa (Uhlenbeck, 
in Current Trends in Linguistics 1971,  Vol 8:84).  

Jadi menurut Uhlenbeck, di Pulau Sumba terdapat satu bahasa dengan dua dialeknya  

yang menonjol, yaitu dialek Kambera dan dialek Wewewa. Terkait dengan keberadaan jumlah 

bahasa di Pulau Sumba, Wurn dan Shiro Haturi (1981) mengemukakan pendapat yang berbeda, 

yaitu  di pulau tersebut terdapat lima bahasa, yaitu Bahasa Kambera, Wewewa, Kodi, Lamboya, 

dan Anakalang. Selain kelima bahasa tersebut, Grimes (1988) menambahkan dua bahasa lagi 

sehingga di Pulau Sumba  terdapat tujuh bahasa, yaitu Bahasa  Kambera, Kodi, Lamboya, 

Anakalang, Mamboro, Wewewa, dan Wanokaka. Dalam hal itu, sejauh ini belum ditemukan  

baik argumentasi yang memadai dari  para ahli seperti Uhlenbeck, Wurn dan Shiro Hatori, dan 

Grime apakah status satu bahasa atau lima bahasa, atau tujuh bahasa yang hidup di Pulau Sumba 

itu sudah ditentukan melalui penelitian yang mendalam. Grimes(1988) misalnya  tampak hanya 
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menjelaskan adanya ketujuh bahasa itu  dengan jumlah penutur  masing-masing bahasa tersebut.  

Grimes tidak memberikan dasar argumentasi yang memadai terhadap pembagian bahasa-bahasa 

di Pulau Sumba atas ketujuh bahasa itu. Dengan demikian, ketiga pendapat mengenai  jumlah 

bahasa di Pulau Sumba tersebut  terlalu sederhana karena kurang bisa dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah,  selain masih bersifat umum dan  mengandung kontroversi. 

Penelitian telah membuktikan secara kuantitatif bahwa di Pulau Sumba tidak hanya 

terdapat satu bahasa saja, tetapi sesuai dengan hasil penelitian ini di Pulau Sumba terdapat tujuh 

bahasa. Hasil penelitian ini masih perlu dikonfirmasi pula oleh penelitian kualitatif sehingga 

silsilah kekerabatan bahasa Sumba dapat ditetapkan secara definitif. Penelitian ini juga dilakukan 

dalam rangka menuntaskan kejelasan pengelompokan bahasa-bahasa di Pulau Sumba dalam 

keterkaitannya dan hubungan kekerabatannya dengan bahasa-bahasa yang ada di sekitar wilayah 

NTT. Selanjutnya, penemuan tentang kejelasan status pengelompokaan bahasa Sumba pada 

kawasan Austronesia nantinya akan terkait pula dengan penelitian-penelitian kawasan 

Austronesia yang lain. Kalau hubungan bahasa-bahasa di Pulau Sumba itu dengan subkelompok-

subkelompok bahasa yang ada di sekitarnya dapat diketahui secara pasti, berarti kelengkapan 

studi Austronesia Bagian Tengah dapat pula dibuat. Jadi sehubungan dengan ini, hasil yang telah 

dicapai sangat berharga bagi penyempurnakan studi kawasan Austronesia secara keseluruhan. 

Selanjutnya dalam makalah ini hanya dipaparkan hasil penelitian tentang tingkat 

kekerabatan ketujuh isolek berkerabat di Sumba dan silsilah kekerabatanya berdasarkan data 

kuantitatif. Sebelum pemaparan hasil penelitian disampaikan secara spintas akan dijelaskan 

bagaimana pengelompokan isolek atau bahasa berkerabat pada umumnya dapat dilakukan dalam 

studi LHK dan bagaimana proto bahasa pada isolek atau bahasa berkerabat dapat ditentukan.  
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2.  Bagaimana Pengelompokan Isolek atau Bahasa Berkerabat dan Proto Bahasa Dapat 

Ditetapkan? 

Relasi kekerabatan  antar bahasa sekerabat dalam pembahasan atau kajian komparatif pada 

intinya dapat dibuktikan berdasarkan unsur-unsur warisan dari protobahasa pada bahasa-bahasa 

berkerabat (Hock,1988; Fernandez,1996). Protobahasa  sesungguhnya bukanlah  wujud nyata 

bahasa, melainkan suatu bangunan bahasa  yang dirakit secara teoretis hipotetis (Mbete, 1990). 

Protobahasa merupakan suatu rakitan  teoretis yang dirancang dengan cara  merangkaikan sistem 

bahasa-bahasa yang memiliki hubungan kesejarahan, melalui rumusan kaidah-kaidah secara 

sangat sederhana  dan dirancang bangun dan dirakit kembali  sebagai gambaran tentang masa 

lalu suatu bahasa (Bynon, 1979, Jeffers, 1979). Dengan munculnya ciri-ciri warisan yang sama 

pada bahasa-bahasa yang berkerabat, keeratan hubungan keseasalan bahasa-bahasa tersebut 

dapat ditemukan dan sistem protobahasanya dapat dijejaki (Mbete, 1990: 22). 

Upaya pengelompokan isolek-isolek atau bahasa-bahasa berkerabat berarti suatu upaya 

menempatkan isosle-isolek atau bahasa-bahasa berkerabat agar jelas struktur kekerabatannya 

atau struktur genetisnya. Dengan demikian, kejelasan kedudukan satu bahasa dengan bahasa 

lainnya yang berkerabat  dapat diketahui. Di lain pihak, rekonstruksi protobahasa  dari 

sekelompok bahasa yang diduga berkerabat  di samping merupakan upaya  mengadakan 

pengelompokan bahasa juga  memperjelas hubungan kekerabatan dan ikatan  keasalan bahasa-

bahasa berkerabat, terutama  dari sisi rekurensi kesepadaan (korespondensi) fonem pada kata 

yang memiliki makna berkaitan. Suatu pengelompokan genetis adalah suatu hipotesis tentang 

perkembangan sejarah bahasa-bahasa yang dibandingkan karena pengelompokan genetis 

menjelaskan kesamaan dan kemiripan  yang dapat diamati yang berkaitan dengan ciri-ciri induk 

atau protobahasa yang menurunkan bahasa sekarang.  
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Asumsi yang mendasari hipotesis ini yaitu jika kondisi hubungan antarbahasa yang 

diperbandingkan adalah wajar (normal), isolek-isolek atau bahasa-bahasa itu berasal dari satu 

induk bahasa, dan hubungan antara isolek atau bahasa itu dapat dinyatakan dalam suatu silsilah 

kekerabatan (a family tree) yang menggambarkan urutan bahasa masa kini  dari masa 

perkembangan sejarah bahasa sebelumnya secara berturut-turut (Durasid, 1990: 16). Dengan 

demikian, protobahasa sebagai suatu sistem  yang diabstraksikan dari wujud bahasa bahasa 

berkerabat  merupakan pantulan kesejarahan bahwa bahasa-bahasa itu pernah mengalami 

perkembangan yang sama sebagai bahasa-bahasa tunggal (Birnbaun: 1977: 20). 

Paling tidak terdapat dua pijakan hipotesis dalam merekonstursi  protobahasa:  Hipotesis 

keterhubungan dan hipotesis keteraturan (Jeffers dan Lehiste, 1979:17; Hock, 1988). Hipotesis 

yang pertama memiliki ciri kemiripan dan kesamaan wujud kebahasaan. Salah satu  kemiripan 

bentuk yang diandalkan adalah  kemiripan bentuk dan makna kata-kata. Kata-kata yang memilki 

kemiripan atau kesamaan bentuk  dan makna yang biasa disebut kosakata seasal (cognate set). 

Kata-kata ini bukan sebagai pinjaman, kebetulan , atau kecendrungan semesta, melainkan 

sebagai warisan  dari asal-usul yang sama. Hipotesis yang kedua, hipotesis keteraturan, berwujud 

perubahan bunyi yang bersistem dan teratur pada bahasa-bahasa turunan.  Dengan kata lain,  

perubahan  bunyi yang teratur pada kosakata dari bahasa-bahasa berkerabat merupakan ciri-ciri 

warisan dari bunyi protobahasanya..  

Pola-pola perubahan fonem yang sering ditemukan menurut  Jeffers dan Lehiste, 1979:64-67 

adalah: peleburan (merger), perengkahan (split) penunggalan (monophonemization), 

penggugusan (diphonization), peluluhan bunyi (phonemic loss),  (Band. Penzl, 1969: 11-13; 

Hock, 1988:107-117; Crowley, 1992:44-46). Di samping kelima bentuk perubahan itu Keraf 

(1984:79-83) menambahkan bahwa  perubahan sekunder dapat terjadi linier, penambahan, 
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penanggalan parsial. Masing-masing perubahan sekunder yang di maksud dapat dijelaskan 

sebagai berkut: 

- Peleburan  penggabungan dua fonem atau lebih menjadi satu fonem. 

- Perengkahan merupakan gejala perubahan yang sebaliknya, yaitu satu fonem  membelah 

menjadi dua  fonem atau lebih . 

- Penunggalan  merupakan suatu perubahan  gugus fonem menjadi sebuah fonem, 

- Penggugusan adalah perubahan sebuah fonem menjadi dua fonem bergugus. 

- Peluluhan adalah perubahan bunyi berupa hilangnya fonem baik pada posisi awal 

(aphaeresis), tengah (syncope), maupun akhir (apocope). 

- Penambahaan segmen (addition) pada awal (prothesis), tengah epenthesis), dan akhir 

(paragoge), serta pertukaran tempat antarsegmen (metathesis) (Jeffers dan Lehiste, 1979: 

9-12) 

- Perubahan linier adalah perubahan sebuah fonem proto  ke dalam bahasa sekarang 

dengan tetap mempertahankan ciri-ciri fonetis fonem protonya. 

- Perubahan dengan penambahan berarti perubahan fonem proto dengan penambahan 

berupa munculnya suatu fonem baru dalam bahasa sekarang. 

- Perubahan dengan penanggalan parsial artinya penghilangan sebagian  adalah  

- Suatu proses perubahan  di mana sebagian dari fonem proto menghilang  dalam bahasa 

kerabat  sedangkan sebagian lain dari ciri fonem proto  bertahan dalam bahasa kerabat 

(lihat fonem /k/ dalam kata-kata acknowlege dan knowledge). 

- Perubahan dengan pelemahan fonem (lenition atau weakening) maksudnya yaitu 

perubahan fonem dari bunyi bahasa yang kuat menjadi lemah, seperti dari fonem b  p, p 
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f,  f  h,x h,b w,v w,a , d l,s r,k (Crowley 1992). Lebih lanjut,  Crowley menjelaskan  

sebagai berikut. 

The generalizations that can be made regarding these correspondences are that voiced 
sounds can be considered stronger than the voiceless sounds. Similarly, stops rank higer 
than contiuents in strength; consonants are higher than semivowels; orals sounds are 
higher than glotal sounds; and front and back vowels rank higher than central vowels 
(1992: 39).      

(sehubungan dengan pelemahan tersebut diatas, generalisasi dapat ditentukan    

yaitu fonem-fonem  bersuara lebih kuat dari fonem-fonem tan-suara; fonem-fonem 

hambat lebih kuat dari fonem-fonem continuan; fonem-fonem konsonan lebih kuat dari 

semivowel; fonem-fonem  oral lebih kuat dari fonem glotal; vokal depan dan  belakang 

lebih kuat dari fonem vokal pusat) 

Selanjutnya, unsur-unsur warisan dari bahasa berkerabat dapat pula ditelusuri lewat empat 

tataran: tataran leksikal, tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis (Hock (1988: 

573). Hock menambahkan  tataran kedua dari  pertama lebih lazim dipakai dalam studi LHK, 

terutama  sebagai dasar penentuan kekerabatan dan rekonstruksi suatu bahasa serumpun. Terkait 

dengan hal ini Hock memberikan alasan sebagai berikut:  

- Pertama, melalui rekonsruksi leksikal, dapat diperoleh budaya, sejarah sosial, dan fakta- 

akta geografis suatu masyarakat bahasa. 

- Kedua, rekonstruksi yang paling berhasil pada studi LHK adalah pada tataran fonologis 

karena faktor-faktor: a) unsur fonologis merupakan unsur terkecil dalam suatu bahasa, 

dengan demikian mudah dipahami, b) lebih mudah ditemukan fakta yang relevan 

dibanding dengan tataran lainnya. Dari tuturan yang kecil dengan cepat dan banyak dapat 

ditemukan fakta yang diperlukan, c) Masalah bunyi telah banyak dikaji dalam studi 
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linguistik, sehingga telah menjadi kajian yang sangat mapan, dan  d) perubahan bunyi 

pimer beraturan dan dapat memberi indikasi hubungan di antaranya. 

Terkait dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa tataran leksikal dan tataran fonologi 

termasuk aspek penting dalam studi komparatif. Hal tersebut tanpak jelas pada studi Nothofer, 

1975; Adelaar 1985; Sneddon, 1978; Fernandez, 1988; Sriyoso 1983; Durasid, 1990; Mbete, 

1990; Syamsuddin, 1996).  Dalam studi mereka ini pengamatan tingkat awal penelusuran unsur 

warisan dikerjakan pada tataran leksikal dalam upaya mengelompokkan bahasa-bahasa 

berkerabat yang diteliti. Dalam studi mereka ini bukti-bukti kuantitatif  lebih berorientasi pada 

pengamatan sekilas terhadap  sejumlah kosakata dasar untuk menentukan persentase kekerabatan 

bahasa-bahasa yang mereka teliti.  Pada tingkat lanjutan dilakukan pada tataran fonologi untuk 

menentukan  rekonstruksi protobahasa   berdasarkan perubahan bunyi  secara teratur yang 

ditemukan  disusun  kaidah-kaidah korespodensi fonem (bandingkan Dyen, 1978 dan Bynon 

1979). 

Inti persoalan dalam kegiatan penelusuran hubungan tingkat kekerabatan suatu bahasa 

ditinjau dari usaha pengelompokan maupun rekonstruksi adalah perolehan bukti-bukti yang 

meyakinkan, baik secara kuantitatif maupun bukti secara kualitatif (Dyen 1978).  Bukti  

kuantitatif dapat berupa sejumlah kata kerabat yang berkaitan dengan retensi bersama. 

Sedangkan bukti kualitatif dapat berupa korespondensi fonologis dan inovasi bersama (shared 

innovation) (Crowly, 1983) 

Dalam hal penjejakan bukti kuantitatif, fakta-fakta kebahasaan yang biasanya diangkat 

dalam rangka pembuktian hubungan kekerabatan  bahasa-bahasa berkerabat sebagai satu 

kelompok atau subkelompok tersendiri merupakan gejala penyimpangan atau retensi, khususnya 

retensi kata Dalam LHK kajian yang menyangkut retensi kata-kata, tergolong dalam kajian yang 
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berdasarkan pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini (Anceaux, 1965:11), 

biasanya dilakukan  perbandingan terhadap sejumlah bahasa kerabat melalui kosakata  dasarnya. 

Perangkat  kata dasar yang dipergunakan dalam studi semacan ini memanfaatkan daftar kata 

Swadesh (Revisi Blust) yang  oleh ahli-ahli bahasa dipercaya memiliki sifat universal.  

Penelaahan dalam pendekatan kuantitatif ini menggunakan metode leksikostatistik di 

mana bukti-bukti kuantitatif dipakai sebagai dasar pengelompokan tahap awal dari suatu bahasa 

untuk tujuan pemerolehan persentase kosakata. Metode ini bertolak dari suatu asumsi bahwa 

perbendaharaan kata  dalam suatu bahasa dapat dibedakan dalam dua kelompok yang besar: a) 

kata-kata yang tidak gampang berubah, misalnya kata mengenai anggota tubuh, kata ganti, kata-

kata yang menyatakan perasaan, kata-kata yang bertalian dengan  cuaca dan alam, kata-kata 

bilangan, dan kata-kata yang berhubungan dengan  perlengkapan rumah tangga yang dianggap 

ada sejak permulaan. Semua kata ini dimasukkan dalam sebuah kelompok yang disebut kata 

dasar, b) kata-kata yang mudah berubah, yaitu kata-kata yang dipinjamkan kepada atau dari 

kebudayaan lain. Misalnya kata-kata meja, kursi, baju, lampu.  Kata-kata ini mudah mengalami 

difusi (pengaruh migrasi dan pengalihan pranata budaya melewati batas-batas bahasa, khususnya 

inovasi  dan peminjaman). 

Pada tingkat selanjunya adalah menghitung masa pisah setiap bahasa dengan 

menggunakan glotokronologis (Dyen, 1978; Swadesh, 1972; Keraf, 1984; Mbete, 1990), 

sedangkan asumsi yang mendasari adalah harkat pengikisan (retensi) seperangkat kata bersifat 

semesta dan konstan sepanjang masa (Dyen, 1975: 147).  

Ada beberapa pendapat mengenai kisaran persentase perubahan kosakata kerabat yang 

berkaitan dengan retensi bersama. Swadesh,(1952), Hockett (1963), dan Dyen (1975) 

mengemukakan perubahan kosakata tersebut  umumnya mencapai  antara 19 % dalam setiap 
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seribu tahun atau mampu bertahan  antara  81 %;  Crowley (1983) berpendapat 80 %, sedangkan 

Keraf   (1985: 124)  berpendapat 80,5 %). 

Berdasarkan atas  paparan tersebut di atas,  secara  singkat dapat disimpulkan  sebagai 

berikut: 1) Baik bukti kuantitatif maupun bukti kualitatif, dapat digunakan untuk 

mengelompokkan bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Pendekatan yang bersifat  kuantitatif 

memanfaatkan segi kebahasaan yang statis dengan landasan teoretis tentang adanya unsur-unsur 

kebahasaan, khususnya daftar kosakata Swadesh, yang diasumsikan sukar berubah dan tetap 

terwaris (retensi).  

3. Hasil  Kajian Kuantitatif  

Pada  table 1 berikut disajikan hasil analisis kuantitatif dengan teknik leksikostatistik 

untuk penetapan garis silsilah kekerabatan antar isolek Sumba  yang dibandingkan dalam kajian. 

Dengan menerapkan analisis  kuantitatif itu, pada tahap ini dapat ditetapkan persentase kognat 

antara bahasa-bahasa sekerabat dalam subkelompok bahasa Sumba yang dibandingkan dengan 

bahasa Sw di NTT dan bahasa Bm di NTB seperti yang tampak dalam Tabel1 berikut.       
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Km -         

Kodi

 
56         

Lb 58,5 59,5        

An 69 54 65,5       

Mb 69 57 67 70,5      

Ww 53 56 65,5 62 66     

Wn 60,5 66 65,5 75,5 66,5 56,5    

Sw 34 34 34,5 34.5 34 35 34   

Bm 31,5 27 32 31 32,5 32,5 27 26 - 

 

Km Kd Lb An Mb Ww Wn Sw Bm 

   

 Tabel 1. Persentase Kognat di antara isolek-isolek    Sumba,  

               Bahasa Sawuw, dan Bahasa Bima  

Penjelasan Tabel 1 

Pada Tabel 1 di atas dapat diamati persentase kognat di antara isolek di pulau Sumba 

yang tampak lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang terdapat di antara bahasa-bahasa lain di 

sekitarnya. Persentase kognat yang tertinggi pada tabel tersebut sebesar 75.5 %  terdapat pada 

An-Wn. Kemudian, disusul oleh An-Mb sebesar 70,5%. Urutan berikutnya  adalah An-Km 

sebesar  69 %, Mb-Km 69 %, Lb-Mb 67%, Mb-Wn 66.5%, Wn-Kd 66%, Ww-Mb 66%, Lb-Wn 

65,5 %, Lb-Ww 65%,  Lb-Wn 65%, Ww-An 62%, Km-Wn 60,5%, Lb-Kodi  59.5 %, Lb-Km 
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58,5 %, Mb-Kd 57%, Wn-Ww 56,5%, Ww-Kd 56%, Kd-Km 56%, An-Kd 50%,Ww-Km 53%,  

Sw-Ww 35 %, Sw-An 34.5%, Sw-Kd 34%, Sw-Km 34%, Sw-Wn 34%, Sw-Mb 34%, Bm-Ww 

32.5%, Bm-Mb 32.5%, Bm-Lb 32%, Bm-Km 31.5%, Bm-An 31%, Bm-Kd 27%, Bm-Wn 27%, 

Bm-Sw 26%. Persentase terendah di antara ketujuh isolek di Sumba yang diperbandingkan 

adalah sebesar 53% terdapat pada Ww-Km., sedangkan persentase  terendah  di antara sembilan 

ketujuh isolek itu dan kedua bahasa diluar Sumba yang dibandingkan (termasuk dua bahasa di 

sekitarnya, yaitu Sw dan Bm) adalah sebesar 26% terdapat  pada Bm-Sw.  

Menurut Swadesh1 (1952:452; 1955:101) apabila hubungan di antara bahasa itu 

menunjukkan persentase kognat dari  36% sampai dengan  80% (atau di atas 36 % dan dibawah 

81 %), maka  angka persentase itu menunjukkan hubungan sebagai  keluarga bahasa (languages 

of family). Jika kriteria leksikostatistik itu diterapkan di sini,  maka rentangan persentase 

antarbahasa di Sumba dari angka persentase sebesar 53% sampai dengan  75.5% adalah sebagai 

hubungan keluarga bahasa. Selanjutnya berdasarkan kriteria leksikostatistik (Swadesh, ibid) 

bahasa-bahasa yang memperlihatkan persentase kognat di atas 12% hingga 36 %  dapat 

digolongkan sebagai bahasa seturunan (Stock). Oleh karena itu, hubungan kedua bahasa yang 

secara geografis berada di luar Pulau Sumba itu mencerminkan relasi kekerabatan yang relatif 

kurang erat (dengan rerata 29,93%) jika dibandingkan dengan hubungan antarbahasa sekerabat 

dalam subkelompok bahasa Sumba (53%-75.5%). Dengan demikian, hasil yang dicapai dalam 

analisis leksikostatistik ini dapat menjadi hipotesis kerja bagi tahap penelitian berikutnya, yaitu 

analisis kualitatif.  

Untuk membuat garis silsilah kekerabatan isolek-isolek di Sumba, antara An-Wn 

langsung ditarik garis yang menghubungkan An dan Wn sebesar 75,5 % dan berikutnya 

dipertalikan Mb dengan kedua isolek itu  pada 68,5% (yaitu 70,5%+66,5% dibagi 2). Selanjutnya 
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Km dipertalikan dengan ketiga isole tersebut pada 66.17 % (yaitu 69% + 60,5%+69% dibagi 3), 

dan Lb dipertalikan dengan keempat isolek tersebut pada 63,5% (yaitu 65,5%+65,5%+67%+56% 

dibagi 4), dan Ww dipertalikan dengan kelima isolek tersebut pada 60,60 % (yaitu  62%+56,5%+ 

66%+ 53% +65,5% dibagi 5), dan Kd dipertalikan  dengan keenam isolek tersebut pada 58% 

(yaitu 54%+66%+57%+56%+59,5%+56% dibagi 6), dan Sw dipertalikan pada 34,29% (yaitu 

34,5%+34%+34%+34%+34,5%+35%+34% dibagi 7), dan Bm dipertalikan dengan ketujuh 

isolek tersebut pada 30, 50% (yaitu 31% +27%+ 32,5% +31,5%+ 32 %+32,5%+ 27% dibagi 7). 

Akhirnya Bm dipertalikan dengan ketujuh isolek di Sumba dan  bahasa Sw  pada 29,93 (yaitu 

31%+27% 32,5% +31,5% +32 %+32,5% +27% +26% dibagi 8). Angka persentase tersebut 

memperlihatkan hubungan kekerabatan genetis yang lebih jauh dibandingkan dengan hubungan 

antarketujuh bahasa di Sumba. 

Dengan memadukan persentase kerabat tersebut di atas, maka klasifikasi isolek-isolek 

tersebut secara kuantitatif dapat tercermin dalam hubungan kekerabatan bahasa-bahasa yang 

dapat ditetapkan dengan garis silsilah kekerabatan bahasa-bahasa seperti tampak dalam diagram 

pada halaman berikut.       
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           66,17

 

60.6

 

       58

  
Klasifikasi  isolek-isolek di Sumba  

(Garis Silsilah Kekerabatan iisolek-solek Sumba Secara Kuantitatif) 

Prosentase 
Kognat 

Garis Silsilah Kelompok Genetis 
Bahasa Kd, Ww, Lb, Km, Mb, Wn, dan An 

Status 
Bahasa 

 

25  

30  

35            

 

40  

45  

50  

55  

60     

Keluarga 
(family) 36%        

 

65  

70  

75  

80  

                                                    63,5   

                            68,5         

               
                75,5  

Subkeluarga 
61% 

(subfamily)      

 

85  

90       

Dialek 81% 

Bahasa-Bahasa 
Kd,Ww, Lb, Km, 
Mb,Wn, dan An 

     An                   Wn      Mb       Km       Lb      Ww      Kd    

 

Diagram 1  
Garis Silsilah Pengelompokan Genetis Bahasa Kd, Ww, Lb, Km, Mb, Wn, dan An  

Secara Kuantitatif           

60,6

 

58
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Penjelasan Diagram 1: 

(1) Terlihat dalam garis silsilah di atas bahwa isolek-isolek di Pulau Sumba merupakan satu 

subkelompok bahasa, yaitu subkelompok Sumba dengan  dipertalikan pada persentase 

kognat sebesar 58% yang mencapai batas persentase kognat bagi subkeluarga bahasa 

(suatu kriteria leksikostatistik yang ditetapkan oleh Swadesh (1952 dan 1955) (Lih. juga 

Keraf 1996: 135). 

(2) Subkelompok bahasa Sumba terdiri atas dua subkelompok bahasa, yaitu:  
                 a) Kd dan 

                 b) Ww, Lb, Km, Mb, Wn, dan An 

(3) Subkelompok 2 b di atas terdiri atas dua subkelompok, yaitu: 
              a) Ww dan  

               b)  Lb, Km, Mb, Wn, dan An 

(4)  Subkelompok 3 b di atas terdiri atas dua subkelompok, yaitu:  

a) Lb dan 
b) Km, Mb, Wn, dan An 

       (5) Subkelompok 4 b di atas terdiri atas dua subkelompok, yaitu: 

a) Km dan 
b) Mb, Wn, dan An 

(6) Subkelompok 5b di atas terdiri atas dua subkelompok, yaitu: 

a) Mb dan 
b) Wn dan  An 

(7) Subkelompok 6 b di atas beranggotakan dua bahasa, yaitu: Wn dan An.  

Sesuai dengan kriteria kuantitatif (leksikostatistik) yang telah ditentukan subkelompok Kd  

dan  Ww, Lb,  Km, Mb, Wn, An yang dipertalikan pada persentase rata-rata mencapai 58%; 

Subkelompok Ww dan Lb, Km, Mb, Wn, An yang dipertalikan 60,60%; subkelompok Lb dan 

Km, Mb, Wn, An yang dipertalikan 63.50%; Subkelompok Km dan Mb, Wn, An yang 

dipertalikan 66.17%; Subkelompok  Mb dan Wn, An yang dipertalikan 68,5%; Subkelompok 



18  

Wn dan  An yang dipertalikan dengan 75,5%, maka ketujuh bahasa tersebut tergolong dalam 

keluarga bahasa (family of languages) 

Berdasarkan bukti-bukti kuantitatif yang dianalisis melalui leksikostatistik, 

pengelompokan secara genetis bahasa-bahasa Kd, Ww, Lb, Km, Mb, Wn, dan An sebagai 

sebuah subkelompok bahasa telah dapat dibuktikan. Dengan demikian, hal tersebut menjadi 

dasar untuk merekonstruksi Protobahasa Sumba.  

4.Kesimpulan  

4.1 Studi ini menyimpulkan ketujuh isolek Sumba yang dibandingkan dalam studi ini ternyata  

masing-masing berstatus sebagai bahasa berkerabat yang berbeda. 

4.2 Garis silsilah kekerabatan bahasa-bahasa Sumba seperti yang tercantum dalam diagram 1 di 

atas memperlihatkan bahasa-bahasa di Sumba membentuk  satu kelompok bahasa, yaitu 

kelompok Sumba yang  dipertalikan pada persentase kognat sebesar 58%. Sedangkan Bahasa 

Bima dan Sawu ternyata berada diluar kelompok bahasa Sumba.   

                                                           

 

1 Dengan mempergunakan dasar-dasar leksikostatistik, Swadesh (1952) mengusulkan suatu klasifikasi  untuk menetapkan kapan 
dua bahasa disebut dialek, kapan sub-kelompok bahasa disebut keluarga bahasa (Language Family), bilamana subkelompok 
bahsaa termasuk rumpun bahasa  (stock) dan sebagainya. Klasifikasi yang dimaksud  adalah sebagai berikut:  

Tingkatan bahasa Waktu pisah dalam abad Persentase kata abad 
Bahasa (Language) 
Keluarga (Language Family) 
Rumpun (Stock) 
Mikrofilum 
Mesofilum 
Makrofilum 

0-5 
5-25 

25-50 
50-75 
75-100 

100- keatas 

100-81 
81-36 
36-12 
12-4 
4-1 

1- kurang dari 1 %      
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