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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan perubahan yang terjadi akibat

afiksasi Dialek Melayu Tembeling Kampung Guntung Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik catat, dan wawancara

tidak terstruktur. Objek Penelitian ini adalah Dialek Melayu yang digunakan masyarakat

Tembeling Kampung Guntung. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu masyarakat

Tembeling Kampung Guntung yang berusia  30-an sampai 70-an. Hasil penelitian

menunjukkan delapan afiks yang terdiri dari enam prefiks, satu infiks, dan satu konfiks.

Adapun enam prefiks tersebut yaitu /te-/, /me-/, /pe-/, /be-/, dan /se-/. Satu infiks yaitu /–

em-/. Satu sufiks yaitu /-an/. Satu konfiks yaitu /di-kan/. Selanjutnya dalam afiksasi Dialek

Melayu Tembeling Kampung Guntung terjadi perubahan bentuk afiks yang dipengaruhi

oleh fonem awal kata dasar yang dilekatinya.

Kata Kunci: Afiksasi, Dialek Melayu

Abstract

This research aims to determine the forms and the changes that occur due to affixation

Dialect of Malay Tembeling Guntung Village Bintan Bay District Bintan regency. The

method used in this research is descriptive qualitative method. The data was collected

through observation, technique note, and unstructured interviews. An object of the research

is the Dialect of Malay used Tembeling Guntung Village community. While the subject of

this research, is people Tembeling Guntung Village the 30s to 70s. The results showed that

eight affix consists of five prefix, one infix, one sufix and one konfix. As for the six

prefixes are /te-/, /me-/, /pe-/, /be-/, and /se-/. One infix is /-em-/. One sufix is /-an/. One

konfix is /di-kan/. Next in affixation Dialect of Malay Tembeling Guntung Village affix

that changes shape influenced by the initial phoneme use basis.

Keywords: affixation, Dialect of Malay



1. Pendahuluan

Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang digunakan sekelompok Masyarakat
Indonesia dalam berinteraksi sehari-hari. Sekelompok masyarakat yang berinteraksi
menggunakan bahasa tersebut sebagian terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena
penciptaan bahasa yang bersifat arbitrer dan konvensional, maka Bahasa Melayu di
Kepulauan Riau sendiri terdiri dari beranekaragam dialek. Dari keanekaragaman inilah
tercipta banyak dialek yang digunakan masyarakat Kepulauan Riau.

Dialek Melayu Tembeling Kampung Guntung merupakan salah satu Dialek Melayu
dari berbagai Dialek Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Dialek Melayu yang digunakan
oleh Masyarakat Melayu di suatu daerah dengan Masyarakat Melayu di daerah lain
memiliki perbedaan, walaupun sama-sama berasal dari bahasa induk yang sama. Perbedaan
tersebut membuat penutur di daerah satu dengan penutur di daerah lain mengalami
hambatan saat berkomunikasi.

Pelestarian pengembangan Dialek Melayu tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak
ada upaya sebelumnya untuk mendokumentasikan dialek tersebut. Hal ini dikarenakan
perpindahan penduduk yang kian meningkat hingga mengakibatkan berkurangnya keaslian
suatu dialek.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dan perubahan yang
terjadi akibat afiksasi Dialek Melayu Tembeling Kampung Guntung Kecamatan Teluk
Bintan Kabupaten Bintan.

2. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti di lapangan, ditemui beberapa
bentuk dan perubahan yang ditimbulkan oleh afiksasi Dialek Melayu Tembeling Kampung
Guntung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan yaitu:

Bentuk afiks yang dijumpai peneliti dalam Dialek Melayu Tembeling Kampung
Guntung adalah prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks.

Prefiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan kata dasar. Bentuk prefiks yang
dijumpai adalah prefiks /tə-/, /mə-/, /pə-/, /bə-/, dan /sə-/. Seperti:

/tə-/ + təŋok tətəŋok ‘terlihat’

/mə-/ + laot məlaot ‘melaut’

/pə-/ + sakət pəñakət ‘penyakit’

/bə-/ + upah bəRupah ‘berbayar’

/sə-/ + mulə səmule ‘sebelum’

Infiks adalah imbuhan yang dilekatkan di tengah kata dasar. Bentuk infiks yang
dijumpai adalah /-əm-/. Seperti:

/-əm-/ + gəta gəməta ‘gemetar’

Sufiks adalah imbuhan yang dilekatkan di akhir kata dasar. Bentuk sufiks yang
dijumpai adalah /-an/. Seperti:

/-an/ + batas batasan ‘batasan’



Konfiks adalah imbuhan yang dilekatkan di awal dan di akhir kata dasar. Bentuk
konfiks yang dijumpai adalah /di-kan/. Seperti:

/di-kan/ + bərsəh dibərsəhkan ‘dibersihkan’

Perubahan afiksasi yang dijumpai pada Dialek Melayu Tembeling Kampung Guntung
adalah perubahan pada prefiks /pə-/ dan /bə-/. Seperti:

Prefiks /pə-/

Prefiks /pə-/ mengalami perubahan bentuk jika melekat pada kata dasar yang fonem
awalnya berupa fonem konsonan /t/, maka prefiks /pə-/ akan berubah menjadi /pəñ-/.
Seperti:

/pə-/ + sakət pəñakət ‘penyakit’

Selanjutnya prefiks /pə-/ tidak pernah melekat pada kata dasar yang fonem awalnya berupa
fonem vokal.

Prefiks /bə-/

Prefiks /bə-/ mengalami perubahan bentuk jika melekat pada kata dasar yang fonem
awalnya berupa fonem vokal, maka prefiks /bə-/ akan berubah menjadi /bəR-/. Seperti:

/bə-/ + upah bəRupah ‘berbayar’

Selanjutnya prefiks /bə-/ tidak mengalami perubahan bentuk jika melekat pada kata dasar
yang fonem awalnya berupa fonem konsonan.

3. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pada afiksasi Dialek Melayu Tembeling Kampung Guntung Kecamatan Teluk Bintan
Kabupaten Bintan diperoleh delapan bentuk afiksasi dan terjadi perubahan afiks.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:
1. Peneliti menyarankan kepada pembaca agar mengembangkan penelitian daerah ini

tidak hanya pada afiksasi saja, agar tatabahasa Dialek Melayu Tembeling Kampung
Guntung ini menjadi sempurna.

2. Selanjutnya, peneliti juga menyarankan agar melanjutkan penelitian di daerah ini
namun dengan sub ilmu yang berbeda, misalnya meneliti intonasi dan jeda agar
pengetahuan tentang ilmu linguistik yang berada di daerah ini menjadi semakin
bertambah.
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