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Abstrak  

       Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan melestarikan bahasa Melayu Sub 

Dialek Pancur Kabupaten Lingga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan 

yaitu dengan membedakan morfem bebas dan morfem terikat yang ada dalam Sub Dialek 

Melayu Pancur Kabupaten Lingga. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, metode deskriptif yaitu metode yang benar-benar berdasarkan fakta yang ada 

yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik obsevasi dan 

Interview bebas. Hasil penelitian morfem kata dasar dan morfem terikat yaitu prefiks dan 

infiks. Adapun prefiks tersebut yaitu /bә-/ ,/tә-/,  /mә-/, /sә-/, infiks yaitu /-әm-/ dan /-әl/, 

dan empat jenis kata yang terdapat dalam morfem bebas dan morfem terikat yaitu kata 

sifat, kata kerja, kata keterangan, dan kata benda. 

Kata Kunci : Morfem bebas, Morfem Terikat. 

 

Abstract 

        Language is a symbol of sound system that functions as communication. This study to 

describe and preserve Malay Dialect Sub Pancur Lingga regency. One of the efforts that 

made to preserve it is by making the free morpheme and bound morpheme that contain in 

Sub Dialect of Melayu Pancur in Lingga Regency. The method used in this research is 

qualitative descriptive method, descriptive method is a method that is really based on the 

facts on the field. Techniques of data collection using observation and free interview. The 

results morpheme and bound morpheme base word is a prefix and infix. As for the prefix 

are / bә-/, / tә-/, / mә-/, / sә-/, ie infix /-әm-/ and /-әl /, and four kinds of words contained in 

the free morpheme and bound morpheme is adjectives, verbs, adverbs, and nouns. 

Keywords: free morpheme, bound morpheme. 
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1. Pendahuluan 

Bahasa adalah alat komunikasi yang dipakai oleh masyarakat untuk menyampaikan 

buah pikiran, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Menurut Chaer (2006:1) “bahasa 

adalah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat 

tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri”. Bahasa sebagai 

sebuah sistem maka bahasa terbentuk oleh pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata 

bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah atau pola itu dilanggar, 

maka komunikasi dapat terganggu.  

Penelitian ini mengkhususkan pada morfem, baik morfem bebas maupun morfem 

terikat. Menurut Finoza (2009:79) morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat 

membedakan makna dan atau mempunyai makna, wujud morfem dapat berupa imbuhan, 

kritikal, dan kata dasar.   

Mengkaji morfem dapat mengetahui unsur terkecil dari sub dialek Melayu Pancur 

Kabupaten Lingga. Disamping itu penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun 

khususnya di Kelurahan Pancur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis morfem bebas 

dan morfem terikat serta jenis kata yang terdapat dalam sub dialek Melayu Pancur 

Kabupaten Lingga. 

 

2. Metode Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Pulau Pancur, adapun waktu penelitian ini dimulai dari 

tanggal 15 April 2013 hingga 30 April 2013. Objek pada penelitian ini adalah bahasa 

Melayu yang digunakan oleh masyarakat Pancur Hilir RT I, RW II dan RT II RW I. 

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Pancur Kabupaten Lingga yang berusia di 

atas 50 tahun. Metode penelitian adalah metode deskriptif. Teknik penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan interview 

bebas.  

 

Teknik analisis data yaitu mengklasifikasi data yang diperoleh dari lapangan yang 

berupa morfem, data yang diperoleh kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

serta mengklasifikasikan morfem berdasarkan jenisnya. instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Adapun yang dilakukan peneliti adalah penempatan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, merekam pembicaraan dengan 

menggunakan handpone serta mencatat variabel yang ditemukan kemudian menuangkan 

dalam bentuk tabel seperti dibawah ini. 

Tabel Penelitian 

No Nama Umur Kosa Kata 

Bahasa Melayu 

Bahasa 

Indonesia 

Jenis 

Morfem 

      

      

      

 

  

  



 

 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat membedakan makna, contoh 

morfem dalam Sub Dialek Melayu Pancur Kabupaten Lingga adalah /tͻhͻ/artinya 

dangkal, Morfem /toho/ termasuk morfem bebas, terdiri dari satu morfem, jika morfem 

/toho/ dibagi menjadi lebih kecil lagi yaitu /to/ dan /ho/. Unsur terkecil tersebut tidak 

memiliki arti maupun makna sehingga morfem ini disebut morfem bebas. Morfem 

/bәgolɛ?/ artinya „bergelinding‟. Morfem /bәgͻlɛ?/ termasuk morfem terikat, terdiri dari 

dua morfem yaitu morfem /be-/ dan /golɛ?/, morfem /bә-/ merupakan morfem terikat yang 

berupa afiks sedangkan morfem /golɛ?/ termasuk morfem bebas. Morfem /golɛ?/ jika 

dibagi manjadi /go/ dan /lɛ?,/ bagian-bagian itu tidak dapat dikatakan morfem karena 

tidak memiliki makna. 

 

Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus 

dihubungkan dengan morfem yang lain. Contoh morfem bebas adalah  /laŊsi/ artinya 

gorden morfem /laŊsi/ termasuk morfem bebas, terdiri dari satu morfem, jika morfem 

/laŊsi/ dibagi menjadi lebih kecil lagi yaitu /laŊ/ dan /si/. Unsur terkecil tersebut tidak 

memiliki arti maupun makna sehingga morfem ini disebut morfem bebas.  

 

 Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. 

Contoh morfem terikat adalah /sәgayͻŊ/ artinya satu gayung, morfem /sәgayoŊ/ termasuk 

dalam morfem komplek yang terdiri dari satu morfem bebas yaitu /gayͻŊ/ dan satu 

morfem terikat yaitu morfem /sә-/, morfem /sә-/ merupakan morfem terikat yang berupa 

afiks. Morfem /gayoŊ/ jika dibagi manjadi /ga/ dan /yoŊ/, bagian-bagian itu tidak dapat 

dikatakan morfem karena tidak memiliki makna. 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Kesimpulan dari morfem bebas dan morfem terikat Sub Dialek Melayu Pancur 

Kabupaten Lingga adalah, morfem bebas dan morfem terikat, morfem bebas berupa kata 

dasar, sedangkan morfem terikat berupa imbuhan. Ada enam morfem terikat yang terdiri 

dari empat prefiks, dua infiks. Adapun empat prefiks tersebut yaitu /bә-/ ,/tә-/,  /mә-/, /sә-/. 

Dua infiks yaitu /-әm- dan /-әl/. Morfem bebas dan morfem terikat yang terdiri dari kata 

kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. 

 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama kepada putra dan putri 

daerah Kabupaten Lingga dan berguna sebagai reverensi dan penelitian yang relevan 

untuk penelitian selanjutnya tidak hanya pada morfem Sub Dialek Melayu Pancur 

Kabupeten Lingga saja. Bagi Pemerintah Kabupaten Lingga untuk memberi dukungan 

kepada peneliti lain yang melanjuti penelitian ini, agar hasil penelitian ini lebih baik dan 
dapat dipelajari oleh genarasi muda.  
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