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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Fonologi bertujuan menguraikan ilmu bunyi bahasa, 

sehingga setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mereka 

diharapkan memperoleh dasar-dasar ilmu bunyi bahasa dengan mengetahui 

bagaimana mengucapkannya serta mengetahui hubungan antarsatuan bunyi 

bahasa. 

Terdapat enam modul mata kuliah Fonologi, yang gambaran umumnya 

sebagai berikut: Modul 1 berjudul Hakikat Fonologi yang dijabarkan dalam 

tiga kegiatan belajar untuk memberikan pengetahuan dasar tentang 

pengertian fonologi yaitu hakikat, dasar-dasar dan tujuan fonologi. Modul 2 

berjudul Fonetik, yaitu suatu bidang ilmu bunyi bahasa yang memberikan 

penjelasan bunyi bahasa secara fisik, seperti bagaimana alat-alat ucapnya 

serta penggolongan bunyi bahasa. Kemudian terdapat Modul 3, berjudul 

Vokoid. Bahasan Modul 3 ini meliputi tidak hanya vokoid saja, tetapi juga 

kontoid dan semivokal. Ketiga istilah ini merupakan istilah penting dalam 

penggolongan bunyi bahasa. Selanjutnya adalah Modul 4 berjudul Fonemik, 

yaitu suatu bidang ilmu bunyi bahasa yang menguraikan satuan bunyi bahasa 

bernama fonem. Modul 4 diuraikan dalam tiga kegiatan belajar: pengertian 

fonemik, distribusi dan variasi fonem. Modul 5 membahas bunyi bahasa 

secara umum, mencakup penjelasan istilah bahasa yang umum dikenal yaitu 

tata bunyi dan ejaan, serta struktur bunyi bahasa. Akhirnya terdapat Modul 6 

berjudul Analisis dan Perubahan Fonem. Sebagai satuan bahasa pokok dalam 

fonemik, fonem perlu dipelajari lebih mendalam dengan mengetahui analisis 

dan perubahannya. 

Yakinkan dalam hati bahwa Anda sebagai mahasiswa akan belajar 

dengan sungguh-sungguh ilmu bunyi bahasa yang agak rumit ini. Dengan 

niat yang kuat, kerajinan yang cukup, dan usaha yang gigih, maka Anda akan 

dapat menguasai seluruh isi modul Fonologi. Pelajarilah setiap kegiatan 

belajar dengan saksama, jangan terburu-buru. Latihlah mengungkapkan 

pengetahuan Anda dengan Latihan setelah cukup memahami uraian dan 

contoh. Gunakan rangkuman untuk mengingat dan mengambil inti sari setiap 

kegiatan belajar. Kemudian kerjakanlah Tes Formatif pada setiap akhir 

kegiatan belajar. Jangan lupa membaca Glosarium yang ada untuk membantu 
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pemahaman Anda terhadap materi uraian. Sedangkan fungsi Daftar Pustaka 

ialah memperluas wawasan Anda tentang topik yang Anda pelajari pada 

modul ini. Usahakanlah membaca beberapa buku yang tercantum pada Daftar 

Pustaka dengan cara membeli sendiri di toko buku, atau meminjam di 

perpustakaan, atau meminjam dari teman yang memilikinya, supaya 

penguasaan materi Anda mantap. 

 

Selamat belajar. Semoga berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


