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ABSTRAK 

 

Siti Nurhaliza. 2013. Analisis Adisi dan Reduksi Bahasa Melayu Dialek Desa 

Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi 

Kepulauan Riau. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Pembimbing I : Drs. Suhardi, M.Pd., Pembimbing II : Wahyu 

Indrayatti, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Adisi, Reduksi, Bahasa Melayu 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk kata yang 

terjadi akibat proses adisi dan reduksi bahasa Melayu dialek Desa Ladan 

Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. 

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik penelitian 

menggunakan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

cakap semuka, teknik catat, dan teknik rekam. Untuk analisis data, peneliti  

melakukan reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan menyusun hipotesis 

kerja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari empat puluh delapan 

data penelitian yang tergolong dalam perubahan bentuk kata yang terjadi akibat 

proses adisi, penambahan fonem paling banyak terjadi pada akhir kata (paragog). 

Fonem yang paling banyak ditambahkan adalah fonem [?], Sedangkan dari seratus 

tiga puluh tiga data penelitian yang tergolong dalam perubahan bentuk kata yang 

terjadi akibat proses reduksi, proses penghilangan fonem paling banyak terjadi 

pada awal kata (aferesis). Fonem yang paling banyak dihilangkan adalah fonem 

[k]. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Siti Nurhaliza. 2013. Analyze Addition and Reduction Of Malay Dialect Ladan 

Subdistrict Paltamak District Anambas Island Province of Riau Island. 

Thesis. Department of Education Indonesian Language and Literature. 

Faculty of Training Teacher and Education. University Maritim Raja Ali 

Haji. Tutor I: Drs. Suhardi, M.Pd. Tutor II: Wahyu Indrayatti, M.Pd. 

 

Keywords : Addition, Reduction, Malay Language 

 

The porpuse of research to describe the alteration of word caused addition process 

and reduction language Malay dialect Ladan subdisctrict Paltamak District 

Anambas province Riau Island. The method’s research used qualitative method, 

then technique was descriptive. Collecting data technique was interview, writing, 

and recording. For analyzing data, researcher did reduction data, classification 

data, sinthetic, and arranging hypothesis. The result’s research could be conclused 

were from 48 data with cllasification the changing word becaused of processing 

addition, adding more fonem was in end of word (paragog). Most fonem was 

added were fonem [?]. however from 133 data with cllasification the changing 

word caused of reduction, the process of removal fonem was in front of word 

(aferesis). Most fonem that was removaled was fonem [k]. 

 

 

 

 

1. Pendahuluan  

Indonesia yang terdiri atas banyak suku dan memiliki banyak bahasa 

daerah, yang tersebar di seluruh pelosok negri, diantaranya adalah suku melayu. 

Suku Melayu juga memiliki bahasa tersendiri, yaitu Bahasa Melayu. Bahasa 

Melayu Kepulauan Riau merupakan asal Bahasa Indonesia. Hal ini sebagaimana 

yang telah dikemukakan  beberapa ahli diantaranya Abdul Malik (2013:23-58) 

Bahasa Melayu Kepulauan Riau Tumpah Darah Bahasa Indonesia. Di dalam 

buku ini dijelaskan asal usul bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu 

Kepulauan Riau.  



 

 

Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki keterkaitan yang sulit 

dipisahkan. Kedua bahasa ini pada kenyataanya saling berdampingan dan saling 

melengkapi satu sama lain. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, 

menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib diketahui dan digunakan 

oleh masyarakat melayu pada situasi tertentu. Disisi lain, bahasa melayu sebagai 

bahasa ibu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat melayu. Hal 

inilah yang menjadikan bahasa melayu mengalami interferensi dari bahasa 

Indonesia.  

Suku Melayu yang tersebar luas menjadikan bahasa melayu di setiap 

daerah memiliki ciri khas tersendiri, misalnya bahasa Melayu di Lingga yang 

berbeda dengan bahasa Melayu di Karimun. Kabupaten Kepulauan Anambas yang 

merupakan bagian dari suku Melayu juga memiliki ciri khas bahasa tersendiri. 

Masing-masing daerah di Anambas juga memiliki perbedaan bahasa. Meskipun 

perbedaannya hanya terdapat pada logat ataupun pada kata tertentu saja, namun 

perbedaan yang sedikit ini mampu membuktikan keberagaman bahasa yang ada di 

Kabupaten Kepulauan Anambas. Desa Ladan Kecamatan Palmatak merupakan 

bagian dari Kabupaten Kepuluan Anambas juga memiliki ciri khas bahasa 

tersendiri. 

Bahasa Melayu yang menjadi asal mula dari Bahasa Indonesia memiliki 

kemiripan dengan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dialek Desa Ladan sebagai 

bagian dari bahasa Melayu juga memiliki kemiripan dengan Bahasa Indonesia, 

misalnya kata “kamar” pada Bahasa Indonesia yang secara penulisan berbeda 

dengan kata “kama” pada bahasa Melayu Desa Ladan. Namun keduanya memiliki 



 

 

arti yang sama, yaitu ruang tidur. Kata “kama” telah mengalami proses perubahan 

bentuk kata, namun tetap dapat terlihat kemiripan dari kedua kata ini. Perubahan 

bentuk kata yang dimaksud adalah perubahan bentuk kata yang terjadi akibat 

perubahan fonem pada kata. Perubahan bentuk kata ini termasuk dalam kajian 

fonologi, karena perubahan terjadi  pada bentuk kata dalam tuturan bahasa 

Melayu dialek Desa Ladan.  

Fonologi merupakan bidang ilmu yang sangat berpengaruh dalam 

penelitian dialektologi, karena fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Apalagi 

mengingat penutur yang menggunakan dialek jarang sekali mengarsipkan bahasa 

daerahnya. Oleh karena itu, fonologi merupakan pilihan yang tepat untuk 

melakukan penelitan di bidang dialektologi. Hal ini karena, perubahan bentuk kata 

melibatkan fonem bahkan alomorf dalam kajiannya.  

Perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses adisi dan reduksi 

merupakan bagian dari kajian dasar dalam kajian fonologi. Adisi dan reduksi 

merupakan kajian dasar yang tepat untuk melihat perbedaan fonem yang tedapat 

pada bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Hal ini karena, perubahan bentuk kata 

yang terjadi akibat proses adisi dan reduksi memberikan gambaran yang jelas 

mengenai perbedaan dan persaman dari bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan peneliti terhadap bahasa 

Melayu yang ada di Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupatem Kepulauan 

Anambas Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan penelitian terhadap proses 

perubahan bentuk kata yang disebabkan oleh proses adisi dan reduksi.  



 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Ladan Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Adapun informan 

penelitian pada penelitian ini terdiri dari sepuluh masyarakat Desa Ladan. Untuk 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode cakap yang terdiri dari teknik 

catat semuka, teknik catat, dan teknik rekam. Sedangkan teknik analisi data dalam 

penelitian ini menggunakan metode perbandingan tetap yang mencakup: reduksi 

data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja”. 

Penelitian ini juga didukung dengan teknik pengabsahan data, dengan 

menggunakan teknik pengecekan anggota. Sementara instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari; instrumen utama yaitu peneliti sendiri, instrumen 

pendukung yang terdiri dari catatan lapangan, format analisis data, dan alat 

pendukung instrumen berupa alat rekam. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data yang termasuk ke dalam 

perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses adisi, perubahan bentuk kata 

yang terjadi akibat proses reduksi, perubahan bentuk kata yang terjadi akibat dua 

proses adisi, perubahan bentuk kata yang terjadi akibat dua proses reduksi, serta 

perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses adisi dan reduksi. 

Perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses adisi terdiri atas protesis, 

epentesis, dan paragog. Pembahasan terhadap data adisi sebagai berikut: 



 

 

perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses protesis, diantaranya adalah kata 

asinyang mengalami panambahan fonem [m] pada awal kata, sehingga kata [ᵃsᴵn] 

berubah menjadi [mᵃsᵋn]. Perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses 

epentesis, diantaranya adalah kata aku yangmengalami penambahan fonem [ᵑ] 

pada tengah-tengah kata, sehingga kata [ᵃkᵘ] berubah menjadi [ᵊᵑkᵘ]. 

Danperubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses paragog kata basi yang 

mengalami penambahan fonem [?] pada akhir kata, sehingga kata [bᵃsᵢ] berubah 

menjadi [bᵃsᴵ?]. 

Selanjutnya perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses adisi terdiri 

atas aferesis, sinkop, dan apokop. Pembahasan terhadap data adisi sebagai berikut: 

Perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses aferesis diantaranya adalah kata 

aki yang mengalami penghilangan fonem [a] pada awal kata, sehingga kata [ᵃkᵢ] 

berubah menjadi [kᵢ]. Perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses sinkop 

diantaranya adalah diantaranya adalah diantaranya adalah kata baterai 

yangmengalami penghilangan fonem [e] dan [a] pada tengah-tengah kata, 

sehingga kata [bᵃtᵊrᵃᵢ] berubah menjadi [bᵃtrᵢ]. Dan perubahan bentuk kata yang 

terjadi akibat proses apokop diantaranya adalah kata anyir yang mengalami 

penghilangan fonem [r] pada akhir kata, sehingga kata [ᵃñᵢr] berubah menjadi [ᵃñᵢ]. 

Selain itu, juga terdapatperubahan bentuk kata yang terjadi akibat dua 

proses adisi, diantaranya adalah kata curi yang mengalami dua proses adisi, yaitu 

penambahan fonem [n] pada awal kata (protesis) dan penambahan fonem [?] pada 

akhir kata (paragog), sehingga kata [cᵘrᵢ] berubah menjadi [ncᵒᴿᵋ?]. Perubahan 

bentuk kata yang terjadi akibat dua proses reduksi, diantaranya adalah kata 



 

 

baskom yang mengalami dua proses reduksi, yaitu penghilangan fonem [s] pada 

tengah-tengah kata (sinkop) dan penghilangan fonem [m] pada akhir kata 

(apokot), sehingga kata [bᵃskᵓm] berubah menjadi [bᵒkᵒ]. Dan perubahan bentuk 

kata yang terjadi akibat proses adisi dan reduksi, diantaranya adalah kata ayo yang 

termasuk ke dalam perubahan bentuk kata yang disebabkan oleh proses adisi, 

karena mengalami penambahan fonem [?] pada akhir kata (paragog), sehingga 

kata [ᵃyᵒ] berubah menjadi [yᵓ?]. Di sisi lain, kata ayo juga termasuk ke dalam 

perubahan bentuk kata yang disebabkan oleh proses reduksi, karena mengalami 

penghilangan fonem [a] pada awal kata (aferesis), sehingga kata [ᵃyᵒ] berubah 

menjadi [yᵓ?]. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data penelitian peneliti 

menemukan bahwa:dari dari data penelitian tergolong dalam perubahan bentuk 

kata yang terjadi akibat proses adisi, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

penambahan fonem paling banyak terjadi pada akhir kata (paragog). Fonem yang 

paling banyak ditambahkan adalah fonem [?]. Sedangkan pada perubahan bentuk 

kata yang terjadi akibat proses reduksi, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

penghilangan fonem paling banyak terjadi pada awal kata (aferesis). Fonem yang 

paling banyak dihilangkan adalah fonem [k]. Namun, fonem [k] tergolong ke 

dalam proses penghilangan fonem yang terjadi pada akhir kata (apokop). Selain 

itu, juga ditemukan data yang mengalami perubahan bentuk kata yang terjadi 



 

 

akibat dua proses adisi, perubahan bentuk kata yang terjadi akibat dua proses 

reduksi dan perubahan bentuk kata yang terjadi akibat proses adisi dan reduksi.  

Petelah melakukan penelitian ini peneliti berharap agar pembaca mampu 

mengambil informasi yang berguna dari penelitian ini. Peneliti menghimbau 

kepada  pembaca agar lebih menghargai dan turut serta melestarikan bahasa 

daerahnya masing-masing. Peneliti juga berharap agar peneliti yang lain juga 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan adisi dan reduksi pada bahasa 

melayu yang lain.  
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