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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Kata Bahasa 

Melayu Sub Dialek Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan dan 

Perubahan yang Terjadi Akibat Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar Kecamatan 

Mantang Kabupaten Bintan.Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 159 orang 

yaitumasyarakat Kelurahan Mantang Besar RT VI RW I Kecamatan Mantang 

Kabupaten Bintan. Ukuran sampel diambil 25% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 

40 orang yang diambil dengan teknik acak proporsional. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara dan teknik catat.Dari hasil pengumpulan data, peneliti memperoleh delapan 

afiks yang terdiri dari lima prefiks, satu infiks dan dua sufiks. Adapun delapan prefiks 

tersebut yaitu /bə-/,  /tə-/, /pə-/, /mə-/ dan /ŋ-/, satu infiks yaitu /-mə-/, dan dua sufiks 

yaitu /-an/, dan /-kan/. 

 

Kata Kunci: Afiksasi, Dialek Melayu 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the word Forms  of Malay language 

Sub dialect of great Mantang Bintan and Changes Happened due  to Malay Dialect Sub 

Mantang Great Bintan.  Population in this research are 159 people of  Great  Mantang 

RT VI RW I Mantang District of Bintan. The sample taken 25%  of the total 

population of as many as 40 people were taken to the proportional random techniques.  

This research uses descriptive qualitative method. The data collection techniques were  

observation, interview and record engineering.  The results of the research shared that 

eight affixes consisting of five prefixes, one in fix and two suffixes.  
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As for the eight-prefix is /bə-/, /tə-/, /pə-/, /mə-/ and /ŋ-/, the in fix is/-mə-/, and 

two suffixes are /-an/ , and /-it/. 

 

Key words: affixation, Malay Dialect 

 

   

1. Pendahuluan 

Bahasa sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, karena bahasa adalah satu-

satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan manusia sebagai makhluk 

yang berbudaya dan bermasyarakat, dalam arti tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai 

oleh bahasa. Setiap bahasa dibentuk oleh kaidah serta pola yang tidak boleh dilanggar. Kaidah 

serta pola-pola tersebut dibentuk agar komunukasi yang dilakukan dapat berjalan dengan 

lancar. Jika masyarakat penutur suatu bahasa tidak memperhatikan kaidah yang sudah 

disepakati tersebut maka sudah tentu kegiatan berkomunikasi akan terganggu, misalnya dalam 

hal afiksasi jika penggunaannya tidak sesuai dengan kesepakatan penutur maka pesan atau 

maksud yang disampaikan akan menimbulkan respon yang tidak sesuai dengan harapan. 

Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks (imbuhan) pada 

bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks’’. Misalnya, pembubuhan afiks 

meN- pada bentuk dasar  jual menjadi menjual, benci menjadi membenci, tari menjadi menari, 

peluk menjadi memeluk. Pembubuhan afiks ber- pada bentuk dasar main menjadi bermain, 

sekolah menjadi bersekolah, main peran menjadi bermain peran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bentuk-bentuk kata Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar Kecamatan 

Mantang Kabupaten Bintan dan Untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat afiksasi 

Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. 

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian Juliarto (2009) dengan 

judul skripsi “Afiksasi Bahasa Melayu Kepulauan Riau Dialek Pian Tengah Kecamatan 

Bungu”, Febriani Laoli(2011)   judul skripsi Afiksasi dalam Bahasa Nias” dan Irwan (2006) 

dengan judul skripsi“Proses Afiksasi dalam Bahasa Angkola/Mandailing”.Penelitian yang 

relevan tersebut menelititentang afiksasi. Sedangkan studi penelitian yang peneliti kaji lebih 

memfokuskanpada jenis-jenis afiks. Jadi, yang membedakandalam penelitianini adalah objek 

penelitian dan bahan  kajiannya. 

 

2. Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitiandari 80 jenis afiks Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang 

Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan,ditemukan delapan afiks yang terdiri dari lima 

prefiks, satu infiks dan dua sufiks. Adapun lima prefiks tersebut yaitu /bə-/ yang terdiri dari 22 

prefiks, /tə-/ yang terdiri dari 23 prefiks, /pə-/ yang terdiri dari 9 prefiks, /mə-/ yang terdiri dari 

5 prefiks dan /ŋ-/ yang terdiri dari 7 prefiks, satu infiks yaitu /-mə-/ yang terdiri dari 1 infiks, 

dan dua sufiks yaitu /-an/ yang terdiri dari 1 sufiks, dan /-kan/ yang terdiri dari 2 sufiks. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui teknik observasi, wawancara dan teknik 

catat, maka peneliti memperoleh Bentuk-Bentuk Kata Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang 

Besar yaitu Dasar Bebas karena kata tersebut belum mendapatkan imbuhan apapun. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui teknik observasi, wawancara dan 

teknik catat, maka peneliti memperoleh Perubahan yang Terjadi Akibat Afiksasi Bahasa 

Melayu Sub Dialek Mantang Besar yaitu prefiks yang terdiri dari prefiks /bə-/, /tə-/, /pə-/, /mə-

/ dan /ŋ-/. 



 
 

 
 

Prefiks /bə-/ tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar yang 

fonem awalnya berupa fonem konsonan, namun jika melekat pada kata dasar yang berfonem 

awal /a/, /i/, /u/, dan /e/, maka prefik bə- akan mengalami perubahan bentuk menjadi /bəR-/ 

contoh pada kata bəRulat, bəRasap. Pada kata-kata tersebut prefiks /bə-/ berubah menjadi 

/bəR-/ karena melekat pada bentuk dasar yang fonem awalnya berupa fonem  /a/, /i/, /u/, dan 

/e/. 

Prefik /tə-/ tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar yang 

fonem awalnya berupa konsonan, tapi prefiks /tə-/ akan mengalami perubahan bentuk menjadi 

/təR-/ bila melekat pada bentuk dasar yang fonem awalnta berupa fonem vokal yaitu /a/, /i/, 

dan /u/, contoh pada kata təRinjak pada kata tersebut prefiks /tə-/ mengalami perubahan 

bentuk menjadi /təR-/ karena melekat pada bentuk dasar yang donem awalnya berupa fonem 

/i/. 

Prefiks /pə-/ mengalami perubahan bentuk jika melekat pada kata dasar berawalan 

fonem/k/, /p/, /t/, dan /s/ dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Jika prefiks /pə-/ melekat pada kata yang berawalan fonem /k/ maka berubah menjadi 

/peŋ-/. 

2. Jika prfiks /pə-/ melekat pada kata yang berawalan fonem /p/ maka berubah menjadi 

/pəm-/. 

3. Jika prefiks /pə-/ melekat pada kata yang berawalan fonem /t/ maka berubah menjadi 

/pən-/, dan 

4. Jika prefiks /pə-/ melekat pada kata yang berawalan fonem /s/ maka berubah menjadi 

/pəñ-/.  

Prefiks /mə-/ tidak mengalami perubahan bentuk jika melekat pada kata dasar yang 

berfonem awal konsonan kecuali bentuk dasar yang berfonem awal /p/ maka prefiks /mə-/ 

berubah menjadi /m/ dan fonem /p/ menjadi luluh dan prefiks /mə-/ tidak pernah melekat 

pada kata dasar yang fonem awalnyaberupa fonem vokal. 

Prefiks /N-/ tidak mengalami perubahan bentuk jika melekat pada kata dasar yang 

berawalan fonem /t/, namun prefiks /N-/ mengalami perubahan menjadi /ŋ-/ bila melekat 

pada kata dasar yang fonem awalnya berupa vokal /a/, /i/ dan /u/. Kemudian prefiks /N-/ 

akan berubah menjadi /ñ-/ jika melekat pada kata dasar yang berfonem awal /s/. 

Sisipan atau infiks adalah imbuhan yang dilekatkan di tengah dasar. Berdasarkan hasil 

penelitian, peneliti Cuma menemukan satu infiks yaitu infiks /-mə-/. 

Akhiran atau sufiks adalah imbuhan yang dilekatkan pada akhir dasar. Berdasarkan 

hasil penelitian, peneliti menemukan dua sufiks yaitu sufiks /-kan/ dan /-an/. 

 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan Bentuk-Bentuk 

kata dan perubahan yang terjadi akibat afiksasi Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.  

Afiksasi Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten 

Bintan memiliki bentuk kata seperti yang dikemukakan Arifin dan Junaiyah, hanya saja 

dalam segi Bentuk  kata Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar memiliki 1 dari 2 jenis 

bentuk kata yang dikemukakan Arifin dan Junaiyah. Hal ini dikarenakan dari data yang 

diperoleh di lapangan dan setelah dideskripsikan dan dianalisis secara terperinci maka 

dapatlah disimpulkan bahwa  Bentuk  kata Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar 

memiliki 1 jenis bentuk kata dari 2 bentuk kata oleh teori Arifin dan Junaiyah yaitu Bentuk 

Dasar Bebas. 



 
 

 
 

Perubahan yang Terjadi Akibat Afiksasi Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan yaitu: 

1. Prefiks 

- Prefiks /bə-/ 

- Prefiks /tə-/ 

- Prefiks /pə-/ 

- Prefiks /mə-/ 

- Prefiks /ŋ-/ 

 

2. Infiks 

- Infiks /-mə-/ 

 

3. Sufiks  

- Sufiks /-an/ 

- Sufiks /-kan/ 

Dari hasil penelitian tersebut, direkomendasikan agar pihak Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan untuk memberi dukungan kepada para peneliti lain yang melanjuti hasil 

penelitian agar hasil penelitian ini tidak hanya sebatas penelitian akan tetapi bisa dipelajari 

oleh para generasi Kabupaten Bintan sendiri maupun orang dari luar. Hal tersebut diharapkan 

agar keaslian Bahasa Melayu Sub Dialek Mantang Besar dapat dilestarikan dan menjadi aset 

budaya Kabupaten Bintan.  
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