
 

 

ANALISIS KATA SERAPAN BAHASA MELAYU  

PULAU SABANG MAWANG KECAMATAN PULAU TIGA 

KABUPATEN NATUNA DALAM BAHASA INDONESIA 

 

 

 
ARTIKEL E-JOURNAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 

 
 

 

 

 

HARTATI 
NIM 100388201156 

 
 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

TANJUNGPINANG 

2015  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

Hartati. 2015. Analisis Kata Serapan Bahasa Melayu Pulau Sabang Mawang 

Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dalam Bahasa Indonesia. Skripsi. 

Tanjungpinang: Program Studi Bahasa Indonesi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pembimbing I: Dra. Hj. Isnaini Leo 

Shanty, M.Pd., Pembimbing II: Drs Said Barakbah Ali, M.M. 

Kata Kunci: Kata Serapan Bahasa Melayu 

Kata-kata bahasa melayu Pulau Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga 

Kabupaten Natuna mengalami penyerapan dalam bahasa Indobnesia, berdasarkan 

masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah ini, yaitu kosa kata apa saja yang 

termasuk dalam kata serapan bahasa melayu Pulau Sabang Mawang yang 

merupakan serapan dari bahasa Indonesia, bagaiman pengelompokan jenis-jenis 

kata serapan bahasa melayu pulau Sabang Mawang yang merupakan serapan dari 

bahasa Indonesia? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kata-kata apa saja yang 

diserap dalam bahasa Indonesia dan untuk menjelaskan jenis-jenis kata serapan 

bahasa melayu pulau Sabang Mawang yang merupakan serapan dalam bahasa 

Indonesia. 

Informan yang akan peneliti jadikan sumber data merupan penduduk asli 

Pulau Sabang Mawang yang sampai sekarang masih menggunakan bahasa melayu 

Pulau Sabang Mawang tanpa ada pencampuran bahasa melayu lainnya atau 

bahasa daerah lainnya, adapun jumlah informan yang akan peneliti jadikan 

sumber data sebanyak 5 orang. Penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif 

kualitatif, dengan teknil pengumpulan data berupan teknik observasi dan 

wawancara. 

Dari hasil pengumpulan data, peneliti memperoleh 100 kosa kata serapan 

bahasa melayu pulau Sabang Mawang kecamatan Pulau Tigs KAbupaten Natuna 

dalam Bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Hartati. 2015. Analisis Kata Serapan Bahasa Melayu Pulau Sabang 

Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dalam Bahasa Indonesia. 

Scription. Tanjungpinang Indonesia language study programe. Education Faculty. 

Maritime Raja Ali Haji University, lecturer I: Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd., 

lecturer II: Drs Said Barakbah Ali, M.M. 

Key words: Absorption word, malay language 

 The vocabulary malay language of Sabang Mawang island Pulau Tiga 

subdistrict Kabupaten Natuna absorpation in Indonesia language, based on the 

problem, there are vocabulary the problem of this observation. 

 The destiny in know vocabulary in malay language of Sabang Mawang 

island that absorption word in Indonesia language and also to explain the kind of 

fusion malay language that absorpation word in Indonesia. 

 The informen that writer will became the souree files is original citizen of 

Sabang Mawang island that using the malay language of Sabang Mawang island 

without confusing the others malay until now. The informen that will become the 

souerce files is five. This observation is using kualitative description metode with 

file technic is observation and interwiew. 

 Based on the result, writer got 100 vocabulary malay language of Sabang 

Mawang island Pulau Tiga subdistrict Kabupaten Natuna in Indosesia lenguage. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Bahasa sudah digunakan oleh sejak zaman nenek moyang kita untuk 

berinteraksi dengan orang lain guna menyampaikan maksud yang ada di dalam 

hati dan pikiran seseorang. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat 

berhubungan dengan alam sekitarnya, terutama dengan manusia lainnya. Melalui 

bahasa pulalah manusia dapat bekerjasama dengan manusia lainnya untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Menurut Collins (2005:1), mengatakan bahasa Melayu  adalah anggota 

terpenting dari kerabat bahasa Austronesia yang memiliki batasan luas, 

diluncurkan dari peradaban Asia Timur pada sepuluh ribu tahun yang lalu. 

Sedangkan menurut pandangan Hamidy (2010:120), menjelaskan bahwa pada 

zaman Sriwijaya Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kerajaan (resmi), 

bahasa dagang dan bahasa agama. Dari pernyataan di atas jelas dan berperan 

bahwa kedudukan bahasa Melayu sudah muncul sejak zaman Sriwijaya dan 

sangat beperan besar dalam kehidup bermasyarakat baik dari agama, budaya 

maupun perdagangan. Selepas masa Sriwijaya, catatan tertulis tentang dalam 

bahasa Melayu baru muncul semenjak masa kesultaan Malaka (Abad ke-15). 

Laporan Portugis dari abad ke-16, menyebut-nyebut mengenai perlunya 

penguasaan bahasa Melayu untuk bertransaksi perdagangan. Seiring dengan 

runtuhnya kekuasaan Portugis di Malaka, dan bermunculan berbagai kesultanan di 

pesisir semenanjung Melayu, Sumatera, Kalimatan serta Selatan Filipina. 

Dokumen-dokumen tertulis di kertas dalam bahasa Melayu mulai ditemukan. 

Surat menyurat antara pemimpin kerajaan pada abad ke-16 juga diketahui telah 

menggunakan bahasa Melayu. Karena bukan penutur asli bahasa Melayu, mereka 



 

 

menggunakan bahasa Melayu yang disederhanakan dan mengalami pencampuran 

dengan bahasa setempat. 

Hal inilah  yang menyebabkan  terjadinya penyerapan bahasa pada kosa 

kata bahasa-bahasa daerah terutama bahasa Melayu yang ada di Sabang Mawang 

Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dengan beberapa contoh bahasa serapan 

yang digunakan oleh masyarakat Sabang Mawang. Mengingat penelitian terhadap 

kata serapan bahasa Melayu Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kebupaten 

Natuna sepanjang pengetahuan peneliti  belum pernah dilakukan, maka peneliti 

akan menguraikan beberapa kata serapan yang diserap oleh masyarakat Sabang 

Mawang, guna mengenal dan memperkaya bahasa daerahnya peneliti tertarik 

untuk meneliti demi kelestarian bahasa daerahnya tersebut. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten 

Natuna. Adapun waktu penelitian dimulai dari Bulan Juli hingga September 2014. 

Objek kajian pada penelitian ini kata serapan bahasa melayu pulau sabang 

mawang kecamatan pulau tiga kabupaten natuna dalam bahasa indonesia. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang 

kata serapan Bahasa Melayu Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten 

Natuna dalam Bahasa Indonesia. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pengumpulan data yang didapat ada 100 kata dari 5 orang 

informan 2 dari informan tidak terdapat penyerapan dari bahasa asing dan 3 dari 

informan terdapat penyerapan dari bahasa asing. 

4.Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, 

ditemukan beberapa kata yang diserap bahasa melayu Sabang Mawang ke dalam 

bahasa Indonesia dari bahasa asing dari kelima informan yang diteliti. Jenis-jenis 



 

 

kata yang diserap oleh bahasa melayu Sabang Mawang ke dalam bahasa Indonesia 

dari bahasa asing, yaitu: 

1. Kata-kata bahasa melayu Sabang Mawang yang sepenuhnya diserap ke 

dalam bahasa Indonesia, yaitu secara keseluruhan kata-kata yang 

diucapkan oleh kelima informan; 

2. Kata-kata bahasa melayu Sabang Mawang yang diserap dengan serapan 

yang masih lama ke dalam bahasa Indonesia, yaitu secara keseluruhan 

yang diucapkan oleh kelima informan; 

3. Kata-kata bahasa melayu Sabang Mawang yang diserap dengan serapan 

yang masih baru ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata “kami, dan lantai” 

(informan pertama), “tumbuk” (informan kedua), “buluh” (informan 

ketiga), “timbul, malas, kenyang, dan sampah” (informan keempat), dan 

“kram, dan simpan” (informan kelima); 

4. Kata-kata bahasa melayu Sabang Mawang yang diserap dalam bahasa 

asing ke dalam bahasa Indonesia, hanya terdapat pada dua informan saja, 

yaitu kata “towel, shock, dan bicycle” dari bahasa Inggris, “tuala, suken, 

dan sikal” dari bahasa melayu Sabang Mawang, dan “handuk, kaus kaki, 

dan sepeda” dari bahasa Indonesia (informan kedua); dan kata “bloese” 

dari bahasa Inggris, “blus” dari bahasa melayu Sabang Mawang, dan 

“baju” dari bahasa Indonesia. 
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