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ABSTRAK 

 

SAPUTRI, NURUL BAITI. 2015. Analisis Tata Kalimat Bahasa Melayu 

Subdialek Tambelan Kabupaten Bintan.  Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I Dr. H. Abdul 

Malik, M.Pd. Pembimbing II Drs. Wagiman, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Tata Kalimat 

Penelitian ini membahas tentang tata kalimat yaitu fungsi sintaksis 

dan kategori kata. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa tata kalimat sangat penting 

dalam subdialek bahasa Melayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara tak berstruktur dan rekam catat. 

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara: 1. 

Mengumpulkan data yaitu berupa bahasa Melayu subdialek Tambelan Kabupaten 

Bintan; 2. Menentukan tata kalimat dalam bentuk tertulis yaitu fungsi sintaksis 

dan kategori kata secara terpisah; 3. Memberikan penjelasan mengenai fungsi 

sintaksis dan kategori kata yang telah ditentukan beserta terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia; 4. Menulis hasil analisis data dalam bentuk laporan 

Hasil penelitian ini menunjukkan tata kalimat bahasa Melayu 

Subdialek Tambelan Kabupaten Bintan. Fungsi sintaksis terdiri dari subjek, 

predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ada yang terdiri atas Subjek dan 

Predikat (S – P), Subjek – Predikat – Keterangan (S – P – K), atau Subjek – 

Predikat – Pelengkap – Keterangan (S – P –  Pel – K). 

Kategori kata kalimat bahasa Melayu subdialek Tambelan juga bisa 

ditentukan seperti halnya pada kalimat bahasa Indonesia. Kategori kata terdiri dari 

nomina, verba, adjektiva, adverbial, dan preposisi. Analisis kategori kata kalimat 

bahasa Melayu subdialek Tambelan memberikan penentuan kelas kata yang 

menjadi unsur-unsur pada kalimat-kalimat tersebut. 
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                                          ABSTRACT 

 

SAPUTRI, NURUL BAITI. 2015. Analysis of Syntax Malay Subdialek Tambelan  

Bintan regency. Department of Language and Literature Indonesia. 

Faculty of Teacher Training and Education. University Maritime of 

Raja Ali Haji. Supervisor I Dr. H. Abdul Malik, M.Pd. Supervisor II 

Drs. Wagiman, M.Pd. 

 

Keywords: syntax 

This study discusses the syntax of the function syntax and word 

categories. It is against the backdrop that the syntax is very important in subdialek 

Malay. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection 

techniques used were interviews unstructured and track record. 

Data analysis technique in this research is done by: 1. Collecting data 

in the form of Malay subdialek Tambelan Bintan regency; 2. Determining a 

sentence in written form that the function syntax and word category separately; 3. 

Provide a description of the function syntax and word categories that have been 

determined and its translations in Indonesian; 4. Write the results of the analysis 

of data in a report. 

The result shows the syntax of Malay Subdialek Tambelan Bintan 

regency. Syntactic function consists of subject, predicate, object, complement, 

and adverbs. There consisting of subject and predicate (S - P), Subject - Predicate 

– Adverbs (S - P - K), or the Subject - Predicate - Complement - Adverbs (S - P - 

Pel - K). 

The word category sentences of Malay subdialek Tambelan can also 

be determined as well as the Indonesian sentence. The word category consists of 

nouns, verbs, adjectives, adverbial, and prepositions. Analysis of word category 

Malay subdialek Tambelan sentence provide word class determination of the 

elements in these sentences. 
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1. Pendahuluan 

 

Menurut Arifin (2009:66), “Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam 

wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh”. Sekurang-

kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki 

subjek (S) dan predikat (P). Kalau tidak memiliki unsur subjek dan unsur 

predikat, pernyataan itu bukanlah kalimat. Deretan kata seperti itu hanya dapat 

disebut frasa. Inilah yang membedakan kalimat dengan frasa.Dalam ilmu bahasa, 

kata dikelompokkan berdasarkan bentuk serta perilakunya. kata dapat dibedakan 

berdasarkan kategori sintaksisnya. Kategori sintaksis sering sering pula disebut 

kategori atau kelas kata (Putrayasa, 2008 mengutip Alwi, 1998).  

Bahasa Melayu merupakan satu diantara bahasa yang digunakan 

sekelompok masyarakat di Indonesia dalam berinteraksi, khususnya di Provinsi 

Kepulauan Riau. Subdialek dari Bahasa Melayu Dialek Kepulauan Riau ini 

terbagi berdasarkan daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, satu 

di antaranya adalah Subdialek Tambelan yang berasal dari Kecamatan Tambelan , 

Kabupaten Bintan. Diketahui oleh peneliti banyak putra dan putri daerah asli 

Kecamatan Tambelan yang merantau ke Kota Tanjungpinang guna melanjutkan 

pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bisa 

mengakibatkan perkembangan bahasa, misalnya muncul kata-kata atau istilah-

istilah baru yang digunakan dalam berinteraksi. Hal ini terjadi karena kebiasaan 

menonton acara televisi dan mendengarkan radio yang menyiarkan suatu cerita 

dengan menggunakan bahasa masa kini, sehingga secara tidak langsung akan 

ditiru dan digunakan dalam berinteraksi. Kejadian ini dapat mengakibatkan 

berkurangnya keaslian bahasa Melayu tersebut. 
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2. Metode penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif guna mendeskripsikan tata kalimat bahasa Melayu Subdialek Tambelan, 

Kabupaten Bintan. Djayasudarma mendefinisikan metode deskriftif dan kualitatif 

secara terpisah. Metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan bukanlah angka-

angka, dapat berupa kata-kata atau gambaran sesuatu (Djayasudarma, 2010:16) 

sedangkan metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa (Djayasudarma 

2010:11). Pendekatan kualitatif yang melibatkandata lisan di dalam bahasa 

melibatkan yang disebut informasi (penutur asli bahasa yang diteliti). 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yang 

melibatkan 10 orang informan dengan menggunakan teknik rekam dan catat, 

diketahui fungsi sintaksis dan kategori kata tata kalimat Bahasa Melayu Subdialek 

Tambelan adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan fungsi sintaksis: 

1. Subjek 

a.  Namə Eka? Agustian.     ‘Name saya Agustian.’ 

 Siapakah Agustian?      Jawabnya: nama saya. 

 Namə Eka?adalah subjek.  

b. Pengalaman buro? sayə kat Tanjungpinang niəh waktu lagiə? na? ujian 

UTS.     ‘Pengalaman buruk saya di Tanjungpinang ini adalah ketika 

saya akan UTS.’ 

Pengalaman buro? sayə kat Tanjungpinang niəh adalah subjek karena 

ciri-ciri subjek satu diantara adalah tentangnya diberitakan sesuatu 

(Putrayasa, 2008). 
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2. Predikat 

a. Sayə asli daRi Tambelan.     ‘Saya berasal dari Tambelan.” 

Asli adalah predikat karena memberikan keterangan tentang subjek 

sayə (Putrayasa, 2008). 

b. Sayə di siniə? kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, khusunə 

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi.     ‘Saya di sini kuliah di 

Universtitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya Fakultas Ekonomi, 

Prodi Akuntansi.’ 

 Mengapa saya di sini?      Jawabnya: kuliah  

  Kuliah adalah Predikat. 

3. Objek 

a. Sayə ke siniə? tu pendidikan yang lebEh baiə? ŋan kuliah di 

Tanjungpinang tEah.     ‘Saya ke sini untuk mendapatkan pendidikan 

yang lebih baik dengan kuliah di Tanjungpinang.’ 

 pendidikan yang lebEh baiə? adalah objek karena berada setelah 

predikat unto? mendapatkan(Putrayasa, 2008) 

b. Sayə na? caRi? ilmu yang lebEh baiə? lagi? kəRnə di Tambelan tu tak 

adə pendidikan tinggi diə.    ‘Saya ingin mencari ilmu yang lebih baik 

lagi karena di Tambelan tidak ada pendidikan tinggi.’ 

 Ilmu yang lebih baiə? lagi?adalah objek karena berada di sebelah 

predikat na? caRi?. 

4. Pelengkap 

a.  Sayə meŋikot apa? sedaRe sayə yang tinggal kat Tanjungpinang.     

‘Saya mengikuti paman saya yang tinggal di Tanjungpinang.’ 

 Apak sedaRe sayə adalah pelengkap. 

b.  Sayə niəh kuRang pengawasan oRaŋtuə jak, hidop lebEh nda? 

teRatoR, makan nda? makan susah, apə-apənə susah.     ‘Saya ini 
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kurang pengawasan orangtua saja, hidup lebih tidak teratur, makan 

susah, semuanya susah.’ 

 ORaŋtuə jak adalah pelengkap. 

5. Keterangan 

a.  Sayə asli daRi Tambelan.     ‘Saya berasal dari Tambelan.’ 

 DaRi Tambelan adalah keterangan asal.. 

b.  Sayə tinggal di Tanjungpinang niəh ŋan sədaRə sayə.     ‘Saya tinggal 

di Tanjungpiang ini dengan kerabat saya.’ 

 Terdapat dua fungsi keterangan pada kalimat di atas yaitu: 

 di Tanjungpinang adalah keterangan tempat  

 ŋan sədaRə sayə adalah keterangan penyerta. 

 

Berdasarkan kategori kata: 

1. Nomina 

a.  Sayə meRantau di siniə?.     ‘Saya merantau di sini.’ 

 sayə adalah nomina. 

c. Namə Eka? Agustian.    ‘Nama saya Agustian.’ 

Terdapat dua kategoti nomina pada kalimat di atas yaitu 

Eka?danAgustian. 

2. Verba 

a.  Sayə meŋikot apa? sedaRe sayə yang tinggal kat Tanjungpinang.     

‘Saya mengikuti paman saya yang tinggal di Tanjungpinang.’ 

 Kategori verba pada kalimat di atas adalah meŋikot. 

b. Sayə jugə peRnah ÑuRi? buah oRaŋ tEah tengah beRbuah banyak 

kan.    ‘Saya juga pernah mencuri buah orang ketika sedang berbuah 

banyak.’ 

 Kategori verba pada kalimat di atas adalah peRnah ÑuRi?. 
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3. Adjektiva 

a. Sayə jugə peRnah ÑuRi? buah oRaŋ tEah tengah beRbuah banyak 

kan.    ‘Saya juga pernah mencuri buah orang ketika sedang berbuah 

banyak.’ 

 Adjektiva pada kalimat di atas adalah teŋah beRbuah banyak. 

b. Sayə ni bolehlah dikatəkan degEl kan.    ‘Saya ini bisa dikatakan 

nakal.’ 

 Adjektiva pada kalimat di atas adalah degEl. 

4. Adverbial 

a.  Sayə di siniə? kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, khusunə 

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi.    ‘Saya di sini kuliah di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, khusunya Fakultas Ekonomi, Prodi 

Akuntansi’ 

Kategori adverbial pada kalimat di atas adalah Fakultas Ekonomi dan 

Prodi Akuntansi. 

b. Sayə juga? selalu nəmankan diə keRjə sampai sekaRaŋ.   ‘Saya juga 

selalu menemani dia bekerja hingga sekarang.’ 

 Kategori adverbial pada kalimat di atas adalah sekaRaŋ. 

5. Preposisi 

a.  Sayə dianggap keluaRgə di siniə?, sebagai anaklah.    ‘Saya dianggap 

keluarga di sini, sebagai anaklah.’ 

 Kategori preposisi pada kalimat di atas adalah di siniə?. 

b. Sayə tinggal di Tanjungpinang niəh ŋan sədaRə sayə.     ‘Saya tinggal 

di Tanjungpinang bersama kerabat saya.’ 

 Kategori preposisi pada kalimat di atas adalah di Tanjungpinang. 
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4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Fungsi sintaksis kalimat bahasa Melayu subdialek Tambelan bisa ditentukan 

seperti halnya pada kalimat bahasa Indonesia. Adapun fungsi sintaksis utama 

terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Akan tetapi kelima 

fungsi sintaksis tersebut tidak selalu bersama-sama ada dalam satu kalimat. Ada 

yang terdiri atas Subjek dan Predikat (S – P), Subjek – Predikat – Keterangan (S – 

P – K), atau Subjek – Predikat – Pelengkap – Keterangan (S – P –  Pel – K). 

Kategori kata kalimat bahasa Melayu subdialek Tambelan juga bisa 

ditentukan seperti halnya pada kalimat bahasa Indonesia. Kategori kata terdiri dari 

nomina, verba, adjektiva, adverbial, dan preposisi. Analisis kategori kata kalimat 

bahasa Melayu subdialek Tambelan memberikan penentuan kelas kata yang 

menjadi unsur-unsur pada kalimat-kalimat tersebut. 

Bahasa Melayu merupakan aset penting dari begitu banyak keragaman yang 

ada di Indonesia. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa mendokumentasikan 

keanekaragam dialek daerah dengan lebih baik lagi agar tidak hilang ditelan 

kemajuan zaman dan pengaruh bahasa lainnya. 
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