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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk afiks dalam 
bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten Bintan dan menganalisis 
perubahan bentuk afiks yang terjadi akibat afiksasi bahasa Melayu subdialek 
Tambelan Kabupaten Bintan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kukup, Kecamatan 
Tambelan, Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk 963 jiwa. Untuk 
menentukan subjek yang akan dijadikan informan, peneliti berpedoman pada 
kriteria informan dalam menjaring data kebahasaan seperti dikemukakan oleh 
pakar Djajasudarma. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh 
orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara 
tak terstruktur, teknik simak dan cakap, dan teknik rekam dan catat. 

Dari hasil pengumpulan data, peneliti memperoleh 22 bentuk afiks dalam 
bahasa Melayu dialek Tambelan yang terdiri dari delapan bentuk prefiks yaitu 
prefiks /bә-/,/tә-/, /pә-/, /di-/, /g-/, /m-/, /N-/ dan /sә-/; satu bentuk infiks yaitu 
infiks /-әm-/; empat bentuk sufiks yaitu sufiks /-ñә/, /-ε?/, /-an/, dan /-kan/; 
sembilan bentuk konfiks yaitu konfiks /N-ε?/, /m- ε?/, /di-kan/, /di- ε?/, /sә-ñә/,   
/N-ñә/, /g-ε?/, /pә-an/, dan /kә-an/. Selain itu, bentuk-bentuk afiks akan 
mengalami perubahan bentuk setelah proses afiksasi sesuai dengan huruf awal 
dasar kata yang dilekatinya. 

Kata Kunci: Afiksasi, Subdialek Melayu Tambelan 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analysis affix form in malay Tambelan 
subdialect Bintan Regency and to analysis the affix form transformation that 
occurs as a result of affixation in malay Tambelan subdialect Bintan Regency. 

The subject in this research is the people in Kukup Village, Tambelan 
District, Bintan Regency with 963 population. To determine the subject which 
will be used as information, researches gets guidance on informant criteria in 
collct linguistic data as proposed by Djajasudarma. Total of informats in this 
research are ten people consisting of male and female. This research is descriptive 
quantitative method, with data collection techniques in the form of unstructured 
interview, listening and capable technique, and record and note technique. 

The results of the research, researcher gets 22 affix form in Tambelan 
subdialect malay that consisting of eight prefiks forms which is prefiks; /bә-/,/tә-/, 
/pә-/, /di-/, /g-/, /m-/, /N-/ dan /sә-/; one infiks form which is infiks /-әm -/; four 
sufiks forms which is sufiks /-ñә/, /-ε?/, /-an/, and /- kan /; eigh konfiks form 



which is /n-ε?/, /m-ε?/, /di-kan/, /di- ε?/, /sә-ñә/, /N-ñә/, /g- ε?/, /pә-an/, and      
/kә-an/. Moreover, affixs form will changing after affixation process is according 
to initian that closely on it. 

Key word: Affixation, Malay Tambelan Subdialect 

1. Pendahuluan 
 

Meningkatnya perpindahan penduduk dari daerah Provinsi Kalimantan 
Barat mengakibatkan bahasa Melayu subdialek Tambelan berkurang keasliannya. 
Selain itu, berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maraknya media 
sosial, dan siaran di televisi yang menayangkan siaran dengan bahasa gaul, 
membuat sebagian pemakai bahasa Melayu Tambelan mulai meninggalkan 
bahasanya. Penelitian mengenai afiksasi bahasa Melayu subdialek Tambelan juga 
belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti bermaksud  
mendokumentasikan sebagian tata bentuk bahasa Melayu subdialek Tambelan 
khususnya pada kajian proses pengimbuhan atau afiksasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian yaitu: (1) Apa sajakah bentuk-bentuk afiks bahasa Melayu subdialek 
Tambelan Kabupaten Bintan? (2) Bagaimanakah perubahan bentuk afiks akibat 
afiksasi bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten Bintan? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk afiks 
dalam bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten Bintan dan menganalisis 
perubahan bentuk afiks yang terjadi akibat afiksasi bahasa Melayu subdialek 
Tambelan Kabupaten Bintan. 
 Penelitian ini menggunakan teori afiksasi sebagai pedoman untuk 
menganalisis bentuk-bentuk afiks dan perubahan bentuk afiks akibat proses 
afiksasi dalam bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten Bintan. 
 
 
2. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam 
melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data). Metode penelitian bahasa 
berhubungan erat dengan tujuan penelitian bahasa. Penelitian bahasa bertujuan 
mengumpulkan dan mengkaji data, serta mempelajari fenomena-fenomena 
kebahasaan (Djajasudarma, 2010:4). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut 
Djajasudarma (2010:11), metodologi kualitatif merupakan prosedur yang 
menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di dalam masyarakat 
bahasa. Pendekatan kualitatif yang melibatkan data lisan di dalam bahasa 
melibatkan apa yang disebut informasi (penutur asli bahasa yang diteliti). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Menurut 
Djajasudarma (2010:16), dalam metode deskriptif, data yang dikumpulkan 
bukanlah angka-angka, dapat berupa kata-kata atau gambaran sesuatu. Data 
dikumpulkan mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan, videotape, dsb. 



Data disesuaikan dengan ciri-ciri yang asli berdasarkan fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya.  

Dari pengertian di atas, peneliti akan mengungkap fakta-fakta dengan cara 
menampilkan kata-kata tertulis dan menggambarkan atau mendeskripsikan 
bentuk-bentuk afiks dan perubahan afiksasi yang terjadi dalam bahasa Melayu 
subdialek Tambelan Kabupaten Bintan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kukup, Kecamatan 
Tambelan, Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk 963 jiwa. Untuk 
menentukan subjek yang akan dijadikan informan, peneliti berpedoman pada 
kriteria informan dalam menjaring data kebahasaan seperti dikemukakan oleh 
pakar Djajasudarma. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh 
orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Teknik pengumpulan data berupa 
wawancara tak terstruktur, teknik simak dan cakap, serta teknik rekam dan catat. 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian mengenai afiksasi bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten 
Bintan ini dilakukan selama sebulan yang dimulai dari Mei sampai dengan Juni 
2014. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti, diperoleh 22 
bentuk afiks dalam bahasa Melayu dialek Tambelan yang terdiri dari delapan 
bentuk prefiks yaitu prefiks /bә-/, /tә-/, /pә-/, /di-/, /g-/, /m-/, /N-/ dan /sә-/; satu 
bentuk infiks yaitu infiks /-әm-/; empat bentuk sufiks yaitu sufiks /-ñә/, /-ɛ?/,       
/-an/, dan /-kan/; sembilan bentuk konfiks yaitu konfiks /N-ɛ?/, /m-ɛ?/, /di-kan/, 
/di-ɛ?/, /sә-ñә/, /N-ñә/, /g-ɛ?/, /pә-an/, dan /kә-an/. 

Selain itu, bentuk-bentuk afiks akan mengalami perubahan bentuk setelah 
proses afiksasi sesuai dengan huruf awal dasar kata yang dilekatinya. Kaidah 
perubahan bentuk afiks setelah afiksasi dalam bahasa Melayu subdialek Tambelan 
adalah sebagai berikut. 
Prefiks /bә-/ 
- Berubah menjadi bentuk /bәR-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /h/, vokal /a/ dan /u/. 
- Berubah menjadi bentuk /bәl-/ setelah melekat pada dasar kata aja ‘ajar’ → 

bәlaja ‘belajar’. 
Prefiks /tә-/ 
- Berubah menjadi bentuk /tәR-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /h/ dan vokal /a/. 
Prefiks /pә-/ 
- Berubah menjadi bentuk /pәn-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /t/. 
- Berubah menjadi bentuk /pәŋ-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /k/. 
- Berubah menjadi bentuk /pәñ-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /s/. 
 



Prefiks /m-/ 
- Berubah menjadi bentuk /mә-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /ñ/ dan /R/. 
Prefiks /N-/ 
- Berubah menjadi bentuk /ŋ-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /b/, /h/, /k/, vokal /a/, /u/, /i/, dan /o/. 
- Berubah menjadi bentuk /ŋә-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /l/. 
- Berubah menjadi bentuk /Ñ-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /c/ dan /s/. 
Prefiks /sә-/ 
- Berubah menjadi bentuk /s-/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem vokal /u/. 
Konfiks /N-ɛ?/ 
- Berubah menjadi bentuk /ŋ-ɛ?/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /k/ dan vokal /u/. 
- Berubah menjadi bentuk /ŋә-ɛ? setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /l/. 
- Berubah menjadi bentuk /Ñ-ɛ?/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem /s/. 
Konfiks /N-ñә/ 
- Berubah menjadi bentuk /ŋ-ñә/ setelah melekat pada dasar kata yang bermula 

fonem vokal /u/. 
Konfiks /kә-an/ 
- Berubah menjadi bentuk /kә-ŋan/ setelah melekat pada dasar kata yang 

bermula dengan fonem /h/, /k/, /l/, dan /s/.  
Sedangkan tiga belas bentuk afiks tidak mengalami perubahan bentuk. Tiga 

belas bentuk afiks tersebut terdiri dari dua prefiks yaitu prefiks   /di-/ dan /g-/; satu 
infiks /-әm-/, empat sufiks yaitu sufiks /-Ñә/, /ɛ?/, /-an/, dan  /-kan/; dan enam 
bentuk konfiks yaitu konfiks /m-ɛ?/, /di-kan/, /di-ɛ?/, /sә-ñә/, /g-ɛ?/, dan /pә-an/. 

 
 
4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, terdapat 22 bentuk 
afiks dalam Bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten Bintan yang terdiri 
dari delapan bentuk prefiks yaitu prefiks /bә-/, /tә-/, /pә-/, /di-/, /g-/, /m-/, /N-/ dan 
/sә-/; satu bentuk infiks yaitu infiks /-әm-/; empat bentuk sufiks yaitu sufiks         
/-ñә/, /-ɛ?/, /-an/, dan /-kan/; sembilan bentuk konfiks yaitu konfiks /N-ɛ?/, /m-ɛ?/, 
/di-kan/, /di-ɛ?/, /sә-ñә/, /N-ñә/, /g-ɛ?/, /pә-an/, dan /kә-an/. Bentuk-bentuk afiks 
tersebut akan mengalami perubahan bentuk setelah proses afiksasi sesuai dengan 
huruf awal dasar kata yang dilekatinya. ada sembilan bentuk afiks yang 
mengalami perubahan bentuk akibat afiksasi dalam bahasa Melayu subdialek 
Tambelan. Sembilan bentuk afiks tersebut terdiri dari enam prefiks yaitu prefiks 
/bә-/, /tә/, /pә-/, /m-/, /N-/, dan /sә-/; tiga bentuk konfiks yaitu konfiks /N-ɛ?/,    



/N-ñә/, dan /kә-an/. Sedangkan tiga belas bentuk afiks tidak mengalami perubahan 
bentuk. Tiga belas bentuk afiks tersebut terdiri dari dua prefiks yaitu prefiks /di-/ 
dan /g-/; satu infiks /-әm-/, empat sufiks yaitu sufiks /-Ñә/, /ɛ?/, /-an/, dan  /-kan/; 
dan enam bentuk konfiks yaitu konfiks /m-ɛ?/, /di-kan/, /di-ɛ?/, /sә-ñә/, /g-ɛ?/, dan 
/pә-an/. 

Bagi peneliti yang akan meneliti bahasa daerah agar menguasai fonetik 
beserta lambang fonetisnya, hal ini dikarenakan setiap bahasa daerah memiliki 
artikulasi yang berbeda dengan bahasa Indonesia.Peneliti berikutnya, terutama 
putra daerah Bintan agar dapat meneliti dari segi kebahasaan. Penelitian dapat 
dilakukan di daerah peneliti masing-masing, hal ini mengingat penelitian 
mengenai aspek kebahasaan masih kurang mendapat perhatian. Penelitian juga 
dapat dikembangkan tidak hanya pada afiksasi namun pada cabang ilmu bahasa 
yang lainnya dalam upaya mendokumentasikan tata bahasa Melayu Bintan agar 
tidak musnah ditelan zaman. Peneliti juga menyarankan kepada pihak Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bintan untuk memberi dukungan kepada para peneliti lain 
yang meneliti bahasa daerah di Bintan, agar generasi berikutnya tetap dapat 
mempelajari tata bahasa Melayu Bintan yang menjadi aset budaya Kabupaten 
Bintan, Kepulauan Riau. 

 
DAFTAR PUSTAKA. 

Alwi, Hasan, dkk. 2003. Tata Bahasa baku Bahasa Indonesia (Edisi ketiga). 
Jakarta: Balai Pustaka 

Arifin, Zaenal dan Junaiyah. 2009. Morfologi Bentuk, Makna, dan Fungsi. 
Jakarta: PT Gramedia 

Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta 
Djajasudarma, Fatimah. 2010. Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian 

dan Kajian. Bandung: Refika Aditama 
Djojosuroto, Kinayati dan Sumaryati. 2010. Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian 

Bahasa & Sastra. Bandung: Nuansa 
Kushartanti, dkk. 2005. Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa Tahapan strategi, metode dan 

tekniknya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
Muslich, Masnur. 2010. Tatabentuk Bahasa Indonesia (Kajian ke Arah 

Tatabahasa Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara 
Putrayasa, Ida Bagus. 2010. Kajian Morfologi (Bentuk Derivasional dan 

Infleksional). Bandung: Refika Aditama 
Rendhy. 2013. “Analisis Afiksasi Subdialek Melayu Tambeling Kampung 

Guntung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan”. Skripsi. 
Tanjungpinang: UMRAH 

Rosita. 2013. “Analisis Afiksasi Bahasa Melayu Subdialek Mantang Besar 
Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan”. Skripsi. Tanjungpinang: 
UMRAH 

 
 


