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ABSTRAK 

 

Ruhaila, 2016. Analisis Bentuk dan Makna Reduplikasi Bahasa Melayu  

Masyarakat Desa Tebias Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.Tanjungpinang: 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali  Haji, Pembimbing I : Drs. Suhardi, 

M.Pd., Pembimbing II : Dian  Lestari, M.A. 

Kata Kunci : Reduplikasi, Bentuk dan Makna Reduplikasi, Desa Tebias. 

          Bahasa Melayu desa Tebias  merupakan bahasa Melayu yang ada di 

Kepulauan Riau (Kepri) di Kabupaten Karimun, tepatnya di Kecamatan Belat. 

Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat desa Tebias  

sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antara individu yang satu dengan 

individu lainnya. Bentuk dan makna reduplikasi bahasa Melayu Desa Tebias 

berbeda dengan bentuk dan makna reduplikasi bahasa Melayu daerah lain yang 

ada di Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan hal tersebut, peneliti membahas 

tentang Analsis Bentuk dan Makna Reduplikasi Bahasa Melayu Masyarakat Desa 

Tebias Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.  

          Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk reduplikasi 

yang terdapat dalam bahasa Melayu Desa Tebias Kecamatan Belat Kabupaten 

Karimun dan mengetahui makna reduplikasi yang terdapat dalam bahasa Melayu 

Desa Tebias Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara dan observasi atau pengamatan. Objek 

penelitian ini adalah bahasa Melayu yang digunakan masyarakat Desa Tebias 

Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Subjek penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Tebias Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Data yang diambil dalam 

penelitian hanya 10 orang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Hasil dari pengumpulan data diperoleh 55 bentuk reduplikasi atau kata 

ulang dan 15 makna reduplikasi atau kata ulang. 55 bentuk reduplikasi atau kata 

ulang tersebut terdiri dari 27 bentuk reduplikasi seluruh, 15 bentuk reduplikasi 

sebagian, 9 reduplikasi yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks, dan 4 

reduplikasi dengan perubahan fonem. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Ruhaila. 2016.  Analysis of Form and Meaning Reduplication Malay  Village  

Community Tebias Belat District of Karimun. Tanjungpinang : Education 

Department of Language and Literature Indonesia, Faculty  of Teacher Training 

and Education, Maritime University of Raja Ali  Haji, Supervisor I: Drs. Suhardi, 

M.Pd., Supervisor II: Dian Lestari, M.A. 

Keywords : Reduplication , Form and Meaning Reduplication , Tebias village 
 

          Malay village Tebias is Malay in Riau Islands (Riau ) in Karimun regency, 

precisely in the District splint. The language used in daily life by the villagers 

Tebias as a means of communication and interaction between individuals with 

each other individuals. Reduplication form and meaning in Malay Village Tebias 

different shape and meaning Malay reduplicated other areas in Riau Islands 

(Riau). Based on this, the researchers discuss the analysis and Meaning 

Reduplication Form Malay Village Community Tebias Belat District of Karimun.  

 

        The purpose of this study was to determine the forms reduplications 

contained in Malay Village Tebias District of Karimun Regency splint and know 

the meaning reduplications contained in Malay Village Tebias District of Karimun 

Regency splint. The method in this study using a qualitative descriptive method 

using data collection techniques such as interviews and observation or 

observation. The object of this study is used Malay Village community Tebias 

Belat District of Karimun. The subjects were villagers in the District Tebias Belat 

Karimun. Data captured in the study were only 10 people adjusted to 

predetermined criteri.a 

 

          The results of the data collection reduplicated form or obtained 55 and 15 

meaning the word or words repeated reduplication. 55 reduplicated form or re- 

word consists of 27 reduplicated form throughout, 15 reduplicated form part, 9 

reduplication combined with affixing affixes, and 4 reduplication with the change 

of phonemes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

           Bahasa mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia dan tidak 

dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang 

berfungsi sebagai sarana komunikasi. Tidak hanya digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, tetapi juga diperlukan untuk menjalankan segala 

pemberitaan bahkan untuk menyampaikan pikiran, pandangan dan perasaan. 

Indonesia memiliki beribu pulau, budaya, dan bahasa.  

        Bahasa yang ada di Indonesia ini memiliki  berbagai macam. Satu di 

antara wilayah yang menggunakan bahasa melayu yang terdapat di kawasan 

Asia  adalah Kepulauan Riau (Kepri). Satu di antara daerah di Kepulauan Riau 

yang menggunakan bahasa Melayu adalah Desa Tebias kecamatan Belat 

kabupaten Karimun. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

masyarakat desa Tebias  sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antara 

individu yang satu dengan individu lainnya, sehingga memudahkan 

masyarakat atau pengguna bahasa untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-

hari. 

             Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin canggih, mengakibatkan perkembangan bahasa daerah dengan 

munculnya kata-kata atau istilah-istilah baru yang mengakibatkan  

berkurangnya keaslian bahasa Melayu desa Tebias.Remaja desa Tebias sering 

menggunakan bahasa-bahasa gaul yang secara sengaja telah merusak bahasa 

daerahnya. Bahkan banyak pendatang yang menetap di Desa Tebias sehingga 

bahasa daerah tersebut bercampur dengan bahasa asing yang dibawa oleh 

pendatang tersebut, khususnya pada fenomena kata dalam bahasa Melayu 

daerah tersebut yang disebut pengulangan kata atau reduplikasi. Contohnya 

pada  kata /tekacah-kacah (tergesa- gesa, /manik-manik (pernak-pernik), dan 

/besepah-sepah (berserak-serakkan).  Dengan demikian, peneliti tertarik 

mengambil judul, “Analisis Bentuk dan  Makna Reduplikasi  Bahasa  Melayu  

Masyarakat Desa Tebias  Kecamatan  Belat  Kabupaten  Karimun”. 

2. Metode Penelitian 

             Menurut Arikunto (2010:262),  “Metode penelitian adalah cara yang 

dipakai dalam mengumpulkan data.  Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan prosedur atau cara untuk memecahkan masalah penelitian 

dengan  memaparkan keadaan objek yang akan diteliti, sedangkan penelitiian 

kualitatif adalah  suatu penelitian  yang memberikan  hasil analisis berupa 

uraian dalam bentuk kata  atau kalimat, bukan dalam bentuk angka. Dengan 



 

 

metode deskriptif berarti penelitian ini benar-benar berdasarkan pada fakta 

yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan. 

3. Hasil penelitian dan Pembahasan 

         Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti di lapangan dengan 

melibatkan 10 informan, ditemukan beberapa bentuk dan makna reduplikasi 

bahasa Melayu masyarakat Desa Tebias Kecamatan Belat Kabupaten 

Karimun. Bentuk reduplikasi bahasa Melayu Desa Tebias yaitu :  

(1) Bentuk reduplikasi seluruh, contohnya {ladə-ladə artinya cabe-cabe},   

(2)  Bentuk reduplikasi sebagian, contohnya {melalak-lalak artinya  

 berjalan-jalan},  

(3) Bentuk reduplikasi yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks, 

      contohnya {[r]umah- [r]umah artinya rumah-rumahan}  

(4) Bentuk reduplikasi dengan perubahan fonem, contohnya {sayo-mayo  

       artinya sayur-mayur}.  

       Makna reduplikasi bahasa Melayu Desa Tebias berjumlah 15 makna yang 

yaitu :  

(1)  Makna bermacam-macam, contohnya {pokok-pokok artinya pohon- 

      pohon} 

(2) Makna menyerupai, contohnya {[r]umah-[r]umah artinya rumah- 

      rumahan}  

(3   Makna saling, contohnya {bekeja-keja artinya berkejar-kejaran} 

(4)  Makna agak, contohnya {keputeh-puteh artinya keputih-putihan} 

(5) Makna untuk pelonggaran atau peringatan maksud, contohnya {buleh-  

      buleh artinya  boleh-boleh} 

(6) Makna demi, contohnya {koto-koto artinya  kotor-kotor} 

(7)  Makna walaupun, meskipun, contohnya {jaoh-jaoh artinya jauh-jauh} 

(8) Makna pada saat sudah, contohnya { pətang-pətang artinya sore-sore} 

(9) Makna dengan sangat, contohnya {tekacah-kacah artinya tergesa-gesa} 

(10)  Makna dalam keadaan paling, contohnya { sebisə-bisənyə artinya sebisa- 

         bisanya} 

(11) Makna Jamak atau banyak, contohnya {bekampet-kampet artinya  

         berbungkus-bungkus 

(12) Makna dengan berulang-ulang, contohnya { pukol-pukol artinya pukul- 

         pukulan 

(13)  Makna dengan seenaknya, contohnya { tido-tido artinya tidur-tidur) 

 



 

 

 

(14) Makna hal-hal yang berhubungan, contohnya {pukol-pukol artinya  

          pukul-pukulan 

(15)   Makna semuanya, contohnya {bagos-bagos artinya bagus-bagus} 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

         Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari bab V ditemukan 

bentuk-bentuk dan makna-makna reduplikasi bahasa Melayu masyarakat Desa 

Tebias Kecamatan Belat Kabupaten Karimun terdapat 55 bentuk reduplikasi 

atau kata ulang dan 15 makna reduplikasi atau kata ulang. 55 bentuk 

reduplikasi atau kata ulang tersebut terdiri dari 27 bentuk reduplikasi seluruh, 

15 bentuk reduplikasi sebagian, 8 reduplikasi yang berkombinasi dengan 

pembubuhan afiks, dan 4 reduplikasi dengan perubahan fonem.  

Adapun saran peneliti sebagai berikut :  

 

1. Bagi peneliti yang akan meneliti bahasa daerahnya masing-masing harus   

     menguasai tata cara penulisan, karena setiap bahasa daerah khususnya di  

     Kepulauan Riau (Kepri) mempunyai vokal bahasa baik pengucapan  

     ataupun  penulisan yang berbeda dengan bahasa Indonesia.  

 

2.  Bagi pembaca, penelitian ini agar bermanfaat unuk memberikan pengetahuan 

     dan pemahaman yang luas untuk lebih mengetahui tentang bahasa daerah yang  

     dimiliki setiap daerah masing-masing, khusunya pada bentuk dan makna  

     reduplikasi bahasa Melayu. 

3.  Bagi peneliti lain, perlu diadakan penelitian yang lebih banyak lagi tentang  

      bahasa daerah khususnya bahasa Melayu Desa Tebias sehingga penggunaan  

      bahasa  daerah dapat dilestarikan. 

4.  Bagi remaja Desa Tebias hendaknya lebih menggunakan bahasa asli daerahnya  

     daripada bahasa daerah lain karena setiap bahasa daerah merupakan cerminan  

     kepribadian setiap suku. 
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