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Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer:
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi buku:
Buku Fonologi Bahasa Duano dikarang oleh Ermiwati, Ristanto, Nukman dari
Kantor Bahasa Jambi, posisi Bu Diana sebagai editor. Buku ini diterbitkan pada
tahun 2021. Cakupan dari buku ini adalah: Pendahuluan, Kerangka Teori, Peta
Bunyi Bahasa Duano, Pembuktian Fonem, Suku Kata, Diftong, dan Deret Vokal.
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dari buku ini adalah fonologi dasar yang menjelaskan pekembangan
bunyi-bunyi fonem dalam Bahasa Duano. Temuan dari penelitian ini adalah fonem
dalam bahasa Duano ditemukan sebanyak 29 fonem, yang terdiri atas fonem vokal,
konsonan, dan diftong. Fonem vokal dalam bahasa Duano ada 8, yakni fonem /i, e, ə,
a, o, ɔ, u, ɯ/. Fonem diftong ada 3, yakni fonem /au, ai, oi/; dan fonem konsonan

sebanyak 17, yakni fonem : /p, b, t, d, g, k, c, j, h, m, n, ɲ, ŋ, l, R, w, y/. Dari data
kosakata bahasa Duano, ditemukan 7 kosakata yang berakhir dengan fonem /a/, yakni
kata ba, kerna, pura, kota, baca, dan buka. Kosakata tersebut dicurigai sebagai
kosakata serapan dari bahasa Indonesia, kecuali kata ba’baru’.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang memaparkan
perkembangan fonem dalam Bahasa Duano. Data diperoleh dari responden Duano
yang berada di Sabak dan Tungkal, setelah data diperoleh data dianalisis dengan
menggunakan Teknik deskrptif. Data yang diambil adalah data lisan, kosakata yang
dipakai suku Duano dalam berkomunikasi sehari-hari.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:
Penulis posisinya sebagai editor pertama, buku ini dapat di lihat di web SINTA
kemdikbud
dengan
link
sebagai
berikut:
https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=Fonologi%20bahasa%2
0Duano&searchCat=Judul. Selain itu. artikel ini juga bisa dilihat pada repository UIN

http://repository.uinjambi.ac.id/10784/. Kualitas buku baik, warna pada cover menarik
dan unik.
5. Kesesuaian Bidang Ilmu:
Kajian fonologi masuk ke dalam ranah internal linguistic, sehingga sangat relevan
dengan latar belakang Pendidikan penulis.
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Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer:
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi buku:
Buku ini diterbitkan oleh Kantor Bahasa Jambi dengan alasan bahwa Bahasa
Duano termasuk kategori Bahasa yang hampir punah, karena itu buku ini sangat
layak untuk diterbitkan. Cakupan dari buku ini adalah: pendahuluan, kerangka
teori, peta bunyi bahasa duano, pembuktian fonem, suku kata, diftong, dan deret
vokal.
2.

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Fonem menjadi topik utama dalam buku ini, kemudian buku ini juga membahas
struktur dari setiap silabel apakah masuk ke dalam ranah vocal atau konsonan.
Temuan dari penelitian ini adalah fonem dalam bahasa Duano ditemukan sebanyak 29
fonem, yang terdiri atas fonem vokal, konsonan, dan diftong. Fonem vokal dalam

bahasa Duano ada 8, yakni fonem /i, e, ə, a, o, ɔ, u, ɯ/. Fonem diftong ada 3, yakni
fonem /au, ai, oi/; dan fonem konsonan sebanyak 17, yakni fonem : /p, b, t, d, g, k, c,
j, h, m, n, ɲ, ŋ, l, R, w, y/. Dari data kosakata bahasa Duano, ditemukan 7 kosakata
yang berakhir dengan fonem /a/, yakni kata ba, kerna, pura, kota, baca, dan buka.
Kosakata tersebut dicurigai sebagai kosakata serapan dari bahasa Indonesia, kecuali
kata ba’baru’.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:
Data yang diperoleh oleh tim diambil dari kosakata komunikasi sehari-hari. Responden
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan telah memenuhi syarat
sebagai responden. Fokus pengambilan data Duano adalah di wilayah Sabak dan
Tungkal. Setelah data diperoleh data dianalisis dengan menggunakan Teknik deskrptif.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:
Penulis posisinya sebagai editor pertama, buku ini dapat di lihat di web SINTA
kemdikbud
dengan
link
sebagai
berikut:
https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=Fonologi%20bahasa%2
0Duano&searchCat=Judul. Selain itu. artikel ini juga bisa dilihat pada repository UIN

http://repository.uinjambi.ac.id/10784/. Kualitas buku baik.
5. Kesesuaian Bidang Ilmu:
Kajian fonologi masuk ke dalam ranah kajian linguistik, sehingga sangat relevan
dengan latar belakang Pendidikan penulis yakni linguistic deskriptif.
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