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Abstrak 

Penelitian tentang reduplikasi kata dalam bahasa Melayu Resun didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, antara lain perlunya mengetahui bentuk-bentuk dan makna-makna 

reduplikasi bahasa Melayu Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Metode 

yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif  dan teknik kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interviu, catat. Berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan  diketahui bahwa Analisis Reduplikasi Bahasa Melayu Dialek 

Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga terdapat 100 kata ulang atau 

reduplikasi berdasarkan bentuk dan maknanya. 

 

Kata kunci : Reduplikasi, Dialek Melayu 

   

 

Abstract 

 

Studies on reduplication in Resun language word is based on several considertation, 

including the need to know the shapes ang meanings of reduplication in Resun language 

Sub-district North Lingga Regency Lingga. The method used in this research is descriptive 

and Qualitative techniques. Based on the results of research in the field note that the 

analysis of reduplication Malay Dialect Resun Northern District of Linga Linga District 

100 words are repeated or reduplication based on shapes and meanings. 
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1. Pendahuluan 

 

Reduplikasi atau pengulangan merupakan satuan gramatik, baik seluruhnya 

maupun sebagian, baik dengan variasi fonem atau tidak. Hasil pengulangan itu ialah kata 

ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Dalam kajiannya 

reduplikasi memiliki bentuk serta makna yang berbeda, baik itu pada reduplikasi bahasa 

Indonesia maupun bahasa Melayu. 

 

Bahasa Melayu Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga pada umumnya 

memiliki berbagai fungsi yaitu, sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas 

daerah, dan alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa Melayu 

Resun merupakan salah satu Bahasa Daerah yang ada di Indonesia ternyata masih hidup 

dan berkembang sampai ke luar pulau. Bahasa ini juga masih banyak digunakan para 

penutur asli sebagai alat komunikasi sehari-hari.  

 

 Begitu juga masyarakat di Resun yang mempunyai bahasa dan dialek yang 

berbeda-beda. Hampir 95 % masyarakat Resun menggunakan bahasa melayu Resun 

sebagai alat komunikasi. Keunikan Bahasa Melayu Resun ini tampak pada kata demi kata 

yang dituturkan. Penutur kata yang Bahasa Melayu Resun yang berbeda menjadi ciri khas 

bagi pendengarnya. 

 

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini dengan maksud ingin mendeskripsikan sebagian aturan yang membangun 

bahasa Melayu Dialek Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui reduplikasi Bahasa Melayu Dialek Resun Kecamatan 

Lingga Utara Kabupaten Lingga.  

 

Pada metode penelitian, tempat penelitian berlokasi di Resun Kecamatan Lingga 

Utara Kabupaten Lingga, RT II RW I. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai 

dengan Juni 2013. 

 

Mengingat banyaknya jumlah penutur dan luasnya wilayah pakai suatu bahasa yang 

diteliti, peneliti mengambil beberapa orang informan untuk dijadikan sampel. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan penarikan sampel secara sistematis. Cara ini dilakukan 

dengan menentukan persentase jumlah sampel yang akan diambil, misalnya 20 persen dari 

populasi. Dari daftar  populasi yang telah diberi nomor, dipilih angka urut yang merupakan 

kelipatan 5 (berdasarkan angka 20% = 1:5), sehingga diperoleh angka: 5, 10, 15, 20, dan 

seterusnya. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil sampel 30 % dari 154. Jadi, 

sampel 30% x 154 = 47 informan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik kualitatif. Arikunto 

(2010:3) menyatakan bahwa “penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang 
sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. sedangkan 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan hasil analisis berupa uraian 

dalam bentuk kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka. 

 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara  observasi, 

interviu dan catat. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi informan yang ada di 

Resun, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan, selajutnya dari hasil 

wawancara tersebut peneliti mencatat apa yang diucapkan oleh informan tersebut. 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segara digarap oleh 

peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data. Menurut Arikunto( 2010:278) secara 



garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah yaitu: persiapan, tabulasi, dan 

penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 

1. Mengklasifikasi data yang didapat agar dikelompokkan sesuai dengan bentuk-

bentuk reduplikasi dan makna reduplikasi. 

2. Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrument pengumpulan data 

(termasuk pula kelengkapan lembaran instrument barangkali ada yang terlepas atau 

sobek) 

3. Setelah dicek kelengkapan datanya, Data yang diperoleh diterjemah ke dalam 

Bahasa Indonesia. 

4. Menulis hasil analisis ke dalam bentuk laporan. 

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Dalam menganalisis bentuk-bentuk reduplikasi ini peneliti menggunakan teori 

Ramlan (2009:69). Hasil penelitian tentang reduplikasi bahasa Melayu Resun ini 

berjumlah 100 kata ulang atau reduplikasi yang telah dianalisis bentuk-bentuk dan 

maknanya terdapat 44 reduplikasi seluruh, 40 reduplikasi sebagian, 5 reduplikasi dengan 

proses pembubuhan afiks, dan 11 reduplikasi dengan perubahan fonem.  

1. Reduplikasi seluruh terbagi atas; a. Bentuk Dasar Verba, contoh : /snyap/ 

/Senyap-senyap/ {‘Diam-diam’}; b. Bentuk kata nomina, contoh : /lad/  /Lad-lad/ 

{‘Lada-lada’}; c. Bentuk Dasar Numeralia, contoh : /tig/  /Tig-tig/ {‘Tiga-tiga’}; d. 

Bentuk Dasar Adjektiva, Contoh: /Mul?-mul?/ {‘Cantik-cantik’}; e. Bentuk Dasar 

Pronomina Contoh : /i?a?/  /I?a?-i?a?/ {‘Kalian-kalian’}; f. Bentuk Kata Adverbia, 

contoh:  /s[r]e/  /S[r]e-s[r]e/ {‘Sering-sering’} 

2. Reduplikasi Sebagian; a. Imbuhan meN- (me), /Melala?-lala?/=/me+lala?/  

/melala?-lala?/ {‘Berjalan-jalan’}; b. Imbuhan ber- (be) Contoh: /Begjeh-gjeh/= 

/be+gjeh/  /Begjeh-gjeh/ {‘Beserak-serakan’}; c. Imbuhan ter- (te) contoh: /Tekulai-

kulai/ = /te+kulai/  /tekulai-kulai {‘Terlemas-lemas’}; d. Imbuhan di-,  

Contoh : /dipa[r]ap-pa[r]ap/ = /di+pa[r]ap/  /dipa[r]ap-pa[r]ap/ {‘dipukul-pukul’}.  
3. Reduplikasi yang Berkombinasi dengan Proses Pembubuhan Afiks, terbagi atas: 

a. Afiks Ke-an, Contoh : /Kemi[r]ah-mi[r]ahan/ = /ke+mi[r]ah+an/  /kemi[r]ah-

mi[r]ahan/{‘kemerah-merahan’}; b. Afiks ber-an, Contoh : /be[r]ujan-ujanan/ = 

/ber+ujan+an/  /be[r]ujan-ujanan/ {‘berhujan-hujanan’}; c. Afiks se dan se-nya, Contoh : 

/sebis-bisny/ = /se+bis+ny/  /sebis-bisny/ {‘sebisa-bisanya’}; 

4. Reduplikasi dengan Perubahan Fonem, terbagi atas: a. Reduplikasi dengan 

Perubahan Bunyi Verba (kerja), contoh: /Bula?-bal?/ {‘bolak-balik’}; b. Reduplikasi 

dengan Perubahan Bunyi Adjektiva (Menerangkan Kata Benda),  Contoh : /[r]obak-

[r]abek/ {‘Robak-rabik’}.  

Selanjutnya, reduplikasi Bahasa Melayu Dialek Resun Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga memiliki makna seperti yang dikemukakan Abdul Chaer yang 

mengemukakan 20 makna reduplikasi, hanya saja dalam segi makna reduplikasi dalam 

Dialek Resun ini hanya terdapat 13 makna reduplikasi. Setelah dideskripsikan 14 dari 20 

makna reduplikasi yang dikemukakan Abdul Chaer adalah sebagai berikut: 1) Reduplikasi 

yang bermakna banyak, semua seluruh dilakukan terhadap kata benda umum. 

2)Reduplikasi yang bermakna banyak dengan ukuran satuaan yang disebut kata dasarnya 

dilakukan terhadap. 3) Reduplikasi yang bermakna banyak yang disebut kata dasarnya 

dilakukan terhadap kata sifat dalam bentuk kata dasar murni. 4) Reduplikasi yang 

bermakna agak atau sedikit bersifat. 5) Reduplikasi yang bermakna menyerupai, dilakukan 

terhadap. 6) Reduplikasi yang bermakna benar-benat atau sungguh-sungguh, dilakukan 

terhadap kata sifat, dalam bentukkata ulang murni. 7) Reduplikasi yang bermakna 

walaupun, meskipun, dilakukan terhadap. 8) Reduplikasi yang bermakna berulang kali atau 

seringkali. 9) Reduplikasi yang bermakna saling atau berbalasan. 10) Reduplikasi 

dilakukan tanpa tujuan, hanya untuk bersenang-senang. 11) Reduplikasi yang bermakna 

dikerjakan asal saja. 12) Reduplikasi yang bermakna terdiri dari yang disebut kata 



dasarnya. 13) Reduplikasi yang bermakna intensitas. 14) Reduplikasi yang bermakna 

menegaskan sesuatu dilakukan terhadap kata ganti dan beberapa kata keterangan. 

 

3. Simpulan Dan Rekomendasi 

Berdasarkan data penelitian dan analisis data serta pembahasannya ditemukan 

bentuk-bentukreduplikasi dan makna-maknanya dalam Bahasa Melayu Dialek Resun 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga terdapat 100 kata ulang atau reduplikasi. 100 

reduplikasi tersebut ditemukan terdapat 44 reduplikasi seluruh, 40 reduplikasi sebagian, 5 

reduplikasi dengan proses pembubuhan afiks, serta 11 reduplikasi dengan perubahan 

fonem. Serta makna reduplikasi yaitu 14 makna dari 20 yang dikemukakan Abdul Chaer. 

Rekomendasi Bagi Penulis dapat mengetahui reduplikasi yang terdapat dalam bahasa 

Melayu Resun. Bagi para penutur Bahasa Melayu Kepri, penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan untuk menambah pengetahuan tentang bahasa daerah yang mereka miliki. 

Bagi mahasiswa ataupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa, hal ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.  
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