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Abstrak 

Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui bentuk-bentuk dan makna reduplikasi bahasa 

Melayu Sub Dialek Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah pengamatan terlibat, simak dan sadap, dan wawancara tak berstruktur. 

Hasil penelitian menyimpulkan tedapat 4 bentuk reduplikasi dan 7 makna reduplikasi 

berdasarkan teori yang digunakan. 

Kata kunci: Reduplikasi, Bahasa Melayu 

 

Abstrac 

This research aims to determine the forms and meanings of the Reduplication  Malay 

language Sub Dialect Penaga village Teluk Bintan Sub-district  Bintan District. The 

method is descriptive qualitative in nature. Data collection techniques were participant 

observer, listen and Tapper, and unstructured interview. The research concludes there 

are  4 forms of reduplication and 7 reduplication,s meaning based on the theory. 

Keywords: Reduplication, Malay language 

 

1. Pendahuluan 

 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana, 2009:24). Kedudukan bahasa-bahasa daerah dijamin kehidupan dan 

kelestariannya seperti dijelaskan pada UUD 1945 Bab XV Pasal 36 (Chaer dan 

Agustina, 2010:226).  

Pengaruh globaslisasi membuat makin tersingkirnya dialek-dialek daerah. 

Bahasa-bahasa asing lebih digemari dari pada dialek asli daerah.rasa cinta akan 

bahasa daerah pada saat ini juga sudah mulai berkurang. para penguna bahasa lebih 

sering mengunakan bahsa gaul atau bahasa yang dianggap ngetren dimasanya dari 

pada menggunakan bahasa derah. 

Untuk dapat saling  berinteraksi para pengguna bahasa haruslah menggunakan 

bahasa yang saling pipahani. Bukan hal yang tidak mungkin dalam sutu lingkungan 

didiami oleh berbagai suku yang memiliki berbagai macam bahasa daerah. 

Percampuran dari berbagai macam bahasa daerah ini mampu menjadikan individu 

tersebut mengalami perubahan penggunaan bahasa dalam pergaulan sehari-hari. Hal 

tesebut secara tidak langsung mampu mempengaruhi keaslihan bahasa penutur. 

Pada proses pembentukan kata suatu bahasa tidak terlepas dari sistem fonologi, 

morfologi, sintaksis, dan semantik. Begitu juga dengan bahasa melayu sub dialek 

desa penaga, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mendokumentasikan 



bentuk dan makna  reduplikasi dari bahasa Melayu Kepulauan Riau Sub Dialek Desa 

Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah bentuk-bentuk dan makna 

reduplikasi bahasa Melayu Sub Dialek Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan? Tujuan dari penalitian adalah untuk mengetahui  bentuk-bentuk 

dan makna reduplikasi bahasa Melayu Sub Dialek Desa Penaga Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupten Bintan. 

  

2. Pembahasan 

 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti di lapangan ditemui beberapa 

bentuk dan makna reduplikasi bahasa Melayu Sub Dialek Desa Penaga Kecamatan 

Teluk Bintan Kabupaten Bintan yaitu:  

Bentuk pengulangan seluruh ialah pengulangan bentuk dasar secara keseluruhan. 

Bentuk pengulangan seluruh yang dijumpai adalah bentuk pengulangan seluruh 

bentuk dasar verba, ajektiva, nomina, nurmelia dan adverbia. 

Bentuk dasar verba adalah kata yanag menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, 

tindakan, proses atau keadaan. Dapat dilihat pada pemaparan di bawah ini: 

[baRəŋ-baRəŋ] → bareng-bareng → bareng 

[maɛn-maɛn]    → main-main      →  main  

Bentuk dasar ajektiva adalah kata yang menerangkan kata benda atau kata sifat, 

yaitu: 

[kəRɛŋ- kəRɛŋ]  → kereng-kereng → kereng 

[pənat-pənat]     → penat-penat    → penat 

Bentuk dasar nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda 

dan konsep atau pengertian, yaitu: 

[buda?-buda?]             → budak-budak            → budak 

[kəmajuan-kəmajuan]  → kemajuan-kemajuan → kemajuan 

Bentuk dasar nurmelia adalah kata yang digunakan untuk menghitung 

banyaknya benda atau konsep, seperti: 

[satu-satu]              → satu-satu                → Satu 

[sələmba- sələmba] → selembar-selembar → selembar 

Bentuk dasar adverbia adalah bentuk dasar yang memberi keterangan pada 

bentuk lain, seperti: 

[dapat-dapat]      → dapat-dapat     → dapat 

[macam-macam] → macam-macam → macam 

Pengulangan sebagian adalah pengulangan bentuk dasar secara sebagian, tanpa 

perubahan fonem. Pengulangan sebagian yang dijumpai pada sub dialek Desa 

Penaga adalah: 

[bəbalɛ?- bəbalɛ?]    → bebalek-balek → bebalek 

[dikɔtɛp- dikɔtɛp]  → dikotep-kotep → dikotep 

[dipikiR-pikiRkan] → dipikir-pikirkan → dipikirkan 

[ditəbaŋ-təbaŋ]  → ditebang-tebang → ditebang 

[melawa-lawa]  → melawa-lawa → melawa 

[təgəsə-gəsə]  → tegese-gese  → tegese 

Pengulangan yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks adalah pengulangan 

bentuk dasar disertai dengan perubahan afiks secara bersama-sama pula mendukung 

satu arti, seperti: 

[sədəgəl-dəgəlñə] → sedegel-degelnye 

(Degel + /se/  pengulangan /nya/ → sedegel-degelnya) 

[ujuŋ-ujuŋñə]  → ujung-ujungnye 

(ujung + pengulangan /nya/  → ujung-ujungnye) 

Pengulangan dengan perubahan fonem adalah pengulangan bentuk dasar dengan 

disertai perubahan fonem, seperti: 



[gunuŋ-ganaŋ]  → gunung-ganang 

Fonem /u/ pada bentuk ‘gunung’ berubah menjadi fonem /a/ pada bentuk ‘ganang’ 

[səlɛndan-səlɛndon] → selendan selendon 

Fonem /a/ pada bentuk ‘selendan’ berubah menjadi fonem /o/ pada bentuk 

‘selendon’ 

Makna reduplikasi yang dijumpai pada sub dialek desa penaga kecamatan teluk 

bintan kabupaten bintan yaitu: 

Makna yang menyatakan bahwa tindakan yang tersebut pada nentuk dasar 

dilakukan berulang-ulang, yaitu: 

[bəlompat-lompat] → belompat-lompat 

[dikɔtɛp-kɔtɛp]  → dikotep-kotep 

Kata ulang di atas menjelaskan bahwa tindakan yang tersebut dilakukan berulang-

ulang atau lebih dari satu kali. 

Makna yang menyatakan bahwa tindakan yag tersebut dilakukan oleh dua pihak 

dan saling mengenai, seperti: 

[bəguRau-guRau] → begurau-gurau 

[bətəkak-təkak] → betekak-tekak 

Kata ulang diatas menyatakan tindakan yang dilakukan oleh dua pihak dan saling 

mengenai atau berbalasan. 

Makna yang menyatakan bahwa tindakan tersebut pada bentuk dasar dilakukan 

seenaknya/santai atau hanya untuk bersenang-senang, seperti: 

[baRɛŋ- baRɛŋ] → bareng-bareng 

[bəfoya-foya] → befoya-foya 

Kata ulang di atas menyatakan tindakan yang dilakukan hanya untuk bersantai atau 

senang-senang. 

Makna yang menyatakan rasa kekhawatiran, rasa ketaksetujuan, rasa 

menggerutu, seperti: 

[dataŋ- dataŋ] → datang-datang {tak usah datang-datang lagilah} 

Kata ulang di atas menyatakan  rasa menggerutu 

[makan-makan] → makan-makan {siap makan-makan langsong balek} 

Kata ulang di atas menyatakan rasa ketaksetujuan. 

Makna yang menyatakan ‘banyak’, seperti: 

[buda?- buda?] → budak-budak 

[baju-baju]  → baju-baju 

Kata reduplikasi seperti diatas menjelaskan sesuatu yang  bersifat banyak atau lebih 

dari satu. 

Makna yang menyatakan ‘lebih… lagi’, yaitu: 

[pandai-pandai] → pandai-pandai 

‘lebih pandai lagi’  → pandai-pandai cari kesempatan  → lebih pandai lagi cari 

kesempatan 

Apabila berkombinasi dengan /se-nya/ menyatakan tingkat paling tinggi atau 

superlatif, seperti: 

[səpandai-pandaiñə] → sepandai-pandainye  ‘menyatakan tingkat yang paling 

pandai’ 

[sədəgəl-dəgəlñə]  → sedegel-degelnya        ‘menyatakan tingkat yang paling 

degel’  

 

 

3. Simpulan  

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pada reduplikasi bahasa Melayu Sub Dialek Desa Penaga Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan diperolah empat bentuk reduplikasi dan tujuh makna 

reduplikasi berdasarkan teori yang digunakan. 
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