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ABSTRAK 

PREFIKS PEMBENTUK VERBA BAHASA SUMBAWA DIALEK 
SUMBAWA BESAR: PENDEKATAN SINTAGMATIK DAN 

PARADIGMATIK 
Oleh 

Ita Wahyuni 
NIM. E1C 010 028 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mencakup 
bagaimanakah bentuk, fungsi dan makna prefiks pembentuk verba bahasa 
Sumbawa dialek Sumbawa Besar di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten 
Sumbawa Besar dengan pendekatan (approach) sintagmatik dan paradigmatik. 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan pembentukan verba 
melalui prefiks dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik; (2) 
mendeskripsikan fungsi prefiks yang membentuk verba dalam hubungan 
sintagmatik dan paradigmatik; (3) mendeskripsikan makna prefiks yang 
ditimbulkan verba tersebut dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik.  
 Untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini, pada tahap 
pengumpulan data penulis menggunakan dua metode: (1) metode cakap dengan 
teknik pancing, teknik pancing ini memiliki teknik lanjutan yang berupa teknik 
tatap semuka; dan (2) metode introspeksi yang diterapkan secara kondisional 
terhadap informan yang merupakan penutur di desa Kalabeso. Selanjutnya, data 
yang terkumpul dianalisis melalui metode distribusional dan hasil analisis data 
disajikan dengan menggunakan metode formal dan informal. 
 Berdasarkan penerapan metode tersebut diperoleh deskripsi mengenai 
bentuk, fungsi dan makna prefiks pembentuk verba dalam hubungan sintagmatik 
dan paradigmatik. Yang dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
(1) deskripsi pembentukan verba  dalam BSDSB  terjadi melalui pelekatan prefiks 
berupa : (a) prefiks {ba-, sa-, ra-, ma-, ŋ-, dan ya-} (b) kombinasi prefiks berupa 
{basa-, basaŋ-, yasa- dan yasaŋ-}; (2) Fungsi prefiks pembentuk verba adalah: (a) 
bersifat transposisi, artinya prefiks-prefiks tersebut setelah dilekatkan pada bentuk 
dasar memiliki kemampuan untuk mengubah kategori atau kelas kata menjadi 
verba; (b) bersifat hipostatis, artinya prefiks-prefiks tersebut setelah dilekatkan 
pada bentuk dasar tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kategori atau 
kelas kata; dan (3) makna-makna yang ditimbulkan prefiks-prefiks pembentuk 
verba dalam BSDSB bervariasi tergantung pada bentuk dari bentuk dasar yang 
dilekatinya seperti menyatakan tindakan melakukan, memakai, menghasilkan 
sesuatu dsb. Selanjutnya, bentuk, fungsi dan makna prefiks-prefiks tersebut secara 
keseluruhan diasosiasikan perubahannya, urutan-urutannya dalam hubungan 
sintagmatik dan paradigmatik. 
 
Kata kunci : prefiks pembentuk verba, pendekatan sintagmatik dan paradigmatik 
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ABSTRACT 
 

FORMING PREFIX VERBS IN SUMBAWA LANGUAGE DIALECT 
SUMBAWA BESAR: SYNTAGMATIC AND PARADIGMATIC 

APPROACHES 
 

Problem in this thesis involved how was the form, function, and meaning of 
the prefixes verb forming in Sumbawa language dialect Sumbawa Besar in 
Kalabeso village, Buer Subdistrict, Sumbawa Besar district using syntagmatic and 
paradigmatic approach. The purpose of this research such as (1) to describe verb 
production from prefixes in syntagmatic and paradigmatic relation; (2) to describe 
prefixes function that formed verb in syntagmatic and paradigmatic relation; (3) to 
describe prefixes meaning appear those verbs in syntagmatic and paradigmatic 
relation.  

In order to answer the problem in this research, writer used two methods of 
stage collecting data. they are: (1) ably method with fishing techniques, this 
fishing technique has advanced engineering in the form of face to face tehniques; 
and (2) introspection methods that applied conditionally to informants who are 
speakers in the Kalabeso Village. In addition, the data collected were analyzed by 
distribution method and the data result was served using formal and informal 
method.  

Based on the methods applied, the writer gained the description of form, 
function, and meaning of verb prefixes forming in syntagmatic and paradigmatic 
relation. The writer could summarize that: (1) the form description in BSDSB 
appear from affixes combining as: (a) prefixes (ba-, sa-, ra-, ma-, ŋ-, and ya-); (b) 
prefixes combination as (basa-, basaŋ, yasa-, yasaŋ-); (2) functional verbs 
forming by prefixes was: (a) Is transposition means the prefixes have ability to 
change categories and classes to be verb after following the base form; (b) 
hypostatic. It means that the prefixes have no ability to change chatagories or 
word classes after following the base form; and (3) meanings that appear in 
forming of prefix verbs in BSDB were farious in number depend on from the base 
form that were followed such as declared action, using, produce something, and 
etc. Furthermore, form, function, and meaning of the prefixes in general were 
associated the change, the list, and the relationship syntagmatic and paradigmatic 
pattern.  
 
Key words: forming prefix verb, syntagmatic and paradigmatic approaches  
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DAFTAR TANDA, LAMBANG DAN SIMBOL 
 

 /.../ = Mengapit bentuk fonem 

{...} =  Kurung kurawal  -Menunjukkan satuan morfem 

-Menunjukkan afiks 

 [...] = Mengapit bentuk fonetis 

 + =    Terdapat bentuk tertentu 

−       =    Tidak terdapat bentuk tertentu 

→ =    Menandai arah proses penurunan kata 

ə =    Pelambangan bunyi e pepet 

e = Pelambangan bunyi e 

ŋ = Pelambangan bunyi nasal velar 

ñ = Pelambangan bunyi nasal palatal 

‘...’ = Glos, mengapit makna suatu unsur leksikal 

        BSDSB = Bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa bagi manusia merupakan sarana berkomunikasi antar sesama dengan 

cara yang hampir tanpa batas, kita dapat mengutarakan keinginan kepada orang 

lain seperti menjelaskan ide, mengungkapkan pikiran, gagasan sehingga orang 

lain tersebut dapat mengetahui pikiran kita. Di sinilah pentingnya nilai bahasa 

sebagai kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan, seperti halnya bahasa 

Indonesia yang kaya dengan bahasa-bahasa daerah dan dialek-dialek yang tersebar 

di seluruh Indonesia, Bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar merupakan salah 

satu bahasa daerah di Indonesia yang masih hidup dan digunakan dalam 

berkomunikasi sehari-hari oleh penutur yang tinggal di kabupaten Sumbawa 

Besar NTB, sejatinya secara geografis bahasa Sumbawa memiliki wilayah tutur 

yang sangat luas akan tetapi terbagi dalam berbagai dialek seperti yang 

dikemukakan Mahsun (2007: 74) bahasa Sumbawa memiliki empat dialek yakni 

Dialek Sumbawa Besar (DSB), Dialek Jereweh (DJ), Dialek Taliwang (DT), dan 

Dialek Tongo (DTn). Dialek dalam bahasa ini muncul akibat proses alamiah, 

karena perbedaan secara geografis sejumlah dialek regional atau variasi bahasa 

berdasarkan daerah penyebarannya, sehingga terdapat dialek yang senantiasa 

digunakan secara aktif dan lebih luas. Dalam hal ini, dialek Sumbawa Besar 

dinyatakan sebagai dialek standar atau lingua france yang merupakan satu-

satunya dialek yang dimengerti setiap penutur bahasa Sumbawa untuk 

berkomunikasi antara penutur dialek yang satu dengan lainnya atau dapat dipakai 
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oleh hampir semua penutur seperti wilayah Utan, Rhee, Empang, Moyo, Alas dan 

Taliwang (Samarsono, dkk, 1986:5).   

Bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar atau disingkat BSDB lebih lanjut 

disebut basa Samawa menempati posisi sebagai dialek standar dalam bahasa 

Sumbawa, itu artinya dialek Sumbawa Besar merupakan suatu dialek yang  telah 

diterima sebagai standar bahasa yang mewakili dialek-dialek regional lainnya. 

Dalam penggunaan BSDSB terdapat gejala kebahasaan yakni BSDSB di desa 

Kalabeso kecamata Buer berbeda dengan dialek standar BSDSB dari aspek verba, 

seperti verba tunuŋ ‘tidur’, maniŋ ‘mandi’ dalam dialek Sumbawa Besar, di desa 

Kalabeso diftong final [ ŋ ] tidak disertakan, sehingga  menjadi tunuq ‘tidur’, 

maniq ‘mandi’. Dengan bentuk verba demikian, sehingga patut dipertanyakan 

perbedaan verba tersebut kiranya berbasis pada bentuk saja atau mencakup 

seluruh ranah seperti makna dan juga fungsi.  

Selain itu, afiksasi verba dalam bahasa Sumbawa hampir sama dengan 

afiksasi verba bahasa Indonesia, meski hanya mengenal prefiks termasuk di 

dalamnya afiksasi verba secara umum tampil sebagai bahasa pemprefiks, sebab 

hanya mengenal sejumlah prefiks  seperti {ba-}, {ra-}, {ka-}, {sa-}, {pa-}, {ŋ-}, 

dan {ma-} (Sumarsono, dkk,  1986:16). Dengan afiks yang hanya berupa prefiks, 

maka dengan bentuk yang bersangkutan terdapat pola tertentu yang disebut sistem 

dan struktur. Tipologi sistem dan struktur prefiksasi BSDSB secara umum 

ataupun prefiksasi verba bersifat aglutinatif, istilah Latin aglutinare, berarti 

‘melekatkan pada’ atau ‘mengikatkan pada’ yaitu bahasa yang dapat 

menambahkan unsur-unsur afiks pada akar katanya, seperti: sufiks, prefiks, infiks, 
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konfiks, tanpa mengalami fusi. Bahasa aglutinatif dapat memiliki juga proses 

isolatif (Keraf, 1990: 57).  

Menyangkut tipologi sistem dan struktur prefiksasi BSDSB yang dilansir 

bersifat aglutinatif, menurut seorang linguis Inggris John R.Firth menyebut 

hubungan istilah sistem  dengan sintagmatik (syntagmatic) dan stuktur itu dengan 

istilah paradigmatik (paradigmatic), (Chaer, 2007:51-52). sejatinya pendekatan 

(approach) sintagmatik dan paradigmatik, relasi atau hubungan sintagmatik dan 

paradigmatik merupakan dua dimensi dikotomis dalam kajian bahasa yang dapat 

direalisasikan dengan analisis khususnya menyangkut verba dan hubungan antar 

unit-unit prefiks verba. Mengingat belum dapat ditemukan secara terperinci yang 

menggambarkan hubungan antar unit tersebut, unit-unit verba yang bermakna 

dalam hal pelekatan prefiks, pelekatan yang tidak bermakna atau mempengaruhi 

makna. Maka, yang menjadi tujuan dari relasi atau hubungan sintagmatik dan 

paradigmatik yakni untuk mengetahui bentuk dan ketegori. Maka sejauh itu pula 

tidak dapat dihindari adanya bentuk maupun kategori lain yang dapat muncul 

melalui pola hubungan semacam ini, sehingga bentuk-bentuk BSDSB lebih 

banyak diketahui. Selain itu pula, hubungan sintagmatik dan paradigmatik 

menopang secara potensial gejala kebahasaan; prefiks pembentuk verba dalam 

mengungkapkan fungsi dan makna secara sistematis. Makna dalam hal ini dapat 

diramalkan berdasarkan hubungan antar unsur pembentuknya yang telah 

diidentifikasi, makna juga sangat berhubungan erat dengan fungsinya; makna 

yang berhubungan dengan fungsinya disebut makna kontekstual. Untuk lebih 

jelasnya, fungsi, bentuk dan makna akan ditelusuri dalam hubungan sintagmatik 

dan paradigmatik. Lebih lanjut, untuk menampung semua keperluan penyajian 
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dalam pembicaraan tentang sintagmatik dan paradigmatik tersebut dalam 

praktiknya perlu diperhatikan prefiks verba yang terikat oleh konvensi 

kemunculannya sehingga memungkinkan dapat menguji distribusi masing-masing 

satuan bahasa seperti morfem dengan morfem lain dan dapat memberikan tempat 

hadirnya masing-masing satuan dalam keseluruhan struktur bahasa yang dianalisis 

(Parera, 2004: 92-94). 

Sejalan dengan itu, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi kajian 

terhadap prefiks pembentuk verba dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik 

bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar di desa Kalabeso Kecamatan Buer. 

Pertama, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang prefiksasi 

pembentuk verba dialek Sumbawa Besar khususnya di desa Kalabeso. Kedua, 

penelitian tentang prefiks pembentuk verba sangat menarik untuk ditelusuri 

karena keunikannya, keunikan yang penulis maksud ialah bahwa prefiks 

pembentuk verba di desa Kalabeso selain memiliki persamaan dengan prefiksasi 

verba dialek Sumbawa Besar pada umumnya tapi juga memiliki banyak 

perbedaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, masalah pokok yang hendak 

dikaji dalam penelitian ini terbagi atas tiga rumusan yaitu sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk prefiks pembentuk verba bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik ? 

2) Bagaimanakah fungsi prefiks pembentuk verba  bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik? 
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3) Bagaimanakah makna yang ditimbulkan prefiks pembentuk verba bahasa 

Sumbawa dialek Sumbawa Besar dalam hubungan sintagmatik dan 

paradigmatik ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk prefiks pembentuk verba bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik, 

2) Mendeskripsikan fungsi prefiks pembentuk verba bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik, 

3) Mendeskripsikan makna prefiks pembentuk verba bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar dalam hubungan sintagmatik paradigmatik . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang ingin dicapai sebagai suatu kegunaan dalam pelaksanaan 

penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 

agar dapat dimanfaatkan secara aplikatif. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian semacam ini secara teoritis akan 

mendatangkan manfaat yaitu untuk menambah perbendaharaan literatur 

kebahasaan mengenai prefiks pembentuk verba bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar yang terkait hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Selain 

itu, dapat dijadikan sebagai masukan dan sekaligus bahan perbandingan bagi 
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praktisi atau peneliti lainnya yang menaruh perhatian terhadap  bahasa 

Sumbawa dialek Sumbawa Besar. 

1.4.2    Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan secara langsung dapat menunjang bahan 

pengajaran bahasa yang akan menimbulkan minat untuk mempelajari bahasa 

daerah dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yakni bahasa 

Sumbawa dialek Sumbawa Besar serta bagi penulis sendiri diharapkan dapat 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin terhadap diri sendiri dalam 

menangani penelitian yang tunduk pada kaidah ketuntasan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada subbab  kajian pustaka ini, akan diuraikan sejumlah penelitian yang 

telah dilakukan terutama yang menjadikan prefiks pembentuk verba BSDSB 

sebagai objek kajian, penguraian hasil penelitian ini dimaksudkan untuk 

mencermati beberapa aspek. Aspek yang dimaksud adalah data, konsep, 

pendekatan, teori, metode, teknik dan hasil analisis atau temuan penelitian 

tersebut. Kajian pustaka yang dilakukan diharapkan dapat memberi konstribusi 

pada penelitian ini sehingga tidak terjadi pengulangan atau penyalinan kembali 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan dijumpai beberapa penelitian sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuliandani (2013) dengan judul 

“Tipologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh Sebuah Kajian Berdasarkan 

Morfologi Generatif” adalah penelitian yang menguraikan tentang tipologi bahasa 

Sumbawa dialek Jereweh yang memiliki tipologi aglutinasi yakni dengan 

keterlibatan afiks-afiks dalam proses pembentukan kata. Tipologi dalam level 

afiksasi verba diperoleh dari proses prefiksasi, memiliki bentuk-bentuk prefiks 

seperti  {ba-}, {ŋ-}, {ra-}, {sa-} dan {ma-}, wujud kongkrit prefiks {ba-} akan 

berbentuk {bar-} apabila dibubuhkan dengan bentuk dasar yang berfonem awal 

vokal seperti /a/, /i/, /u/, /e/, dan /o/ contohnya /bariak/ ‘bernapas’, /barantat/ 

‘mengantar’. Lain halnya bila  prefiks {ba-} dibubuhkan dengan bentuk dasar 

yang berfonem awal konsonan seperti /c/, /d/, /g/, /j/, /l/, /r/, /s/, dan /t/ akan tetap 
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menjadi {ba-}, contohnya /balangan/ ‘berjalan’ dan / baguru / ‘berguru’. Prefiks 

{ba-} secara khusus akan berbentuk {bal-} apabila dibubuhi dengan bentuk dasar 

yang berfonem awal / a /, contohnya bentuk dasar /ajar/ ‘ajar’ menjadi /balajar/ 

‘mengajari’. Berbeda dengan prfiks {ŋ-} akan tetap berbentuk {ŋ-} apabila 

dibubuhi dengan bentuk dasar berfonem awal vokal seperti /a/, /i/, /e/ serta 

konsonan berupa /k/ dan /p/ contohnya /ŋeneng/ ‘meminta’, dari bentuk dasar 

/kejar/ menjadi /ŋejar/ ‘mengejar’, akan tetapi secara khusus prefiks {ŋ-} akan 

menjadi {ñ-} apabila melekat dengan bentuk dasar berfonem konsonan / s /, 

contohnya dari bentuk dasar /sepat/ menjadi /ñepat/ ‘ membuat sepat’. Demikian 

pula dengan prefiks {ra-} yang memiliki bentuk {ran-}dan {rañ-}, prefiks {sa-} 

yang memiliki bentuk {sam-}, {saŋ-}, {san-}dan {saŋə-}.   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Haerudin (2004), dengan judul “ 

Verba Bahasa Sasak Dialek Meno-Mene”, penelitian ini mendeskripsikan bentuk 

verba, proses pembentukan verba, fungsi afiksasi dalam pembentukan verba dan 

makna afiks verba bahasa Sasak dialek Meno-mene (disingkat: BSDM). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh deskripsi mengenai jenis-jenis afiks 

verba dalam BSDM. Bentuk-bentuk afiks verba yakni, prefiks verba {N-}, {te-}, 

dan {be-}, sufiks verba {-an}, dan konfiks verba {te-...-an} dan {be-...-an}. 

Selanjutnya, dijelaskan bahwa prefiks {N-} memiliki empat wujud kongkret, 

berupa {m-, ny-, ng-, dan nge-} dan prefiks {be-} yang memiliki bentuk kongkret 

{ber-} bermakna ‘memiliki’ atau ‘memakai’ bila dibubuhkan pada kata 

berkategori nomina, contohnya /bəkəlambi/ ‘berbaju’, secara keseluruhan sufiks 

{-an} melekat pada bentuk dasar berfonem awal konsonan dan vokal yang 

berkategori nomina, verba, adjektiva dan numerelia sedangkan konfiks {be-...-an} 
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melekat pada bentuk dasar yang berfonem awal konsonan dan vokal yang 

berkategori verba dan adjektiva dan konfiks {te-...-an} dapat melekat pada bentuk 

dasar yang berfonem awal konsonan dan vokal  yang berkategori nomina, verba 

dan adjektiva.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jaelanai (2005), dengan judul 

“Verba Berkomplementer dalam Bahasa Sasak”  penelitian ini menekankan pada 

valensi dan makna dalam lingkup sintaksis dan semantis dengan hubungan unsur 

yang berada sesudah verba yakni komplementer atau pelengkap. Yang mana verba 

komplementer bahasa Sasak memiliki dua bentuk yaitu verba dasar dan verba 

turunan, verba turunan meliputi verba prefiks {meN-}, {N-}, {be-} dan {te-}, 

verba bersufiks {-an}, {-ang} dan {-in}, verba berkonfiks {be-...-an}, {N-...-

an}dan verba reduplikasi (utuh sebagian dengan perubahan fonem), makna verba 

berkomplementer bahasa Sasak meliputi makna penderita, pelaku, keadaan, 

lokasi, kesertaan, sasaran, cara, alat dan refleksif.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yusma (2012) “Proses Sufiksasi 

Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene: Kajian Morfologi Generatif”, dalam 

penelitian ini mendeskripsikan wujud, fungsi dan makna yang ditimbulkan sufiks-

sufiks dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-ngene. Dari hasil penelitiannya 

didapatkan wujud sufiks yakni {-an}, {-in},{ -nə}, {-ang} dan {-angan} dengan 

fungsi sufiks yang dapat merubah kategori kata (derivatif) dan merubah bentuk 

kata (infketif).  

Sejauh yang dapat dipastikan, dari penelitian-penelitian yang sampai 

sekarang diadakan terkait prefiks pembentuk verba berbeda dari penelitian ini 

meskipun dengan konteks dan objek yang sama, akan tetapi menggunakan 
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pendekatan (approach) yang berbeda, yakni dengan komponen praktis berupa 

hubungan sintagmatik dan paradigmatik untuk menentukan hasil penelitian 

dengan selengkap mungkin dibicarakan, sehingga diharapkan komponen tersebut 

dapat benar-benar menerangkan kemampuan pemakai bahasa dalam 

penggunaannya dalam berkomunikasi.  

 

2.2    Landasan Teori 

2.2.1 Morfologi 

Morfologi merupakan salah satu studi kebahasaan (linguistik) paling relevan 

bila dikaitkan dengan proses pembentukan kata, sebuah kata dalam proses 

pembentukannya secara umum dikenali sebagai proses morfologis yang memiliki 

kategori morfologis, yang dimaksud dengan kategori morfologis ialah sederet kata 

yang ditandai oleh ciri bentuk yang sama berhubungan dengan ciri makna atau 

oleh kesepadanan antara perbedaan identik dalam valensi dengan ciri identik dari 

makna. Hal itu berarti bahwa seperangkat penanda morfologi merupakan 

seperangkat ciri valensi yang mana pengkajian kata atau leksikon suatu bahasa, 

kata dalam hal ini dipandang sebagai satuan-satuan padu bentuk dan makna yang 

memperlihatkan aspek valensi berupa kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki 

kata untuk berkombinasi dengan kata-kata lain dalam kelompok pembentukan 

kata (Uhlenbeck, 1982 via Verhaar, 1999: 327). 

Dalam kaitannya dengan bagaimana pembentukan kata yang merupakan 

aspek valensi dapat dikaji dalam morfologi, seperti yang dikemukakan Ramlan 

(2001: 21) terkait morfologi yang merupakan bagian dari ilmu bahasa yang 

membicarakan atau mempelajari seluk beluk bentuk kata serta pengaruh 
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perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata atau dengan 

kata lain bahwa, morfologi mempelajari seluk beluk kata serta fungsi perubahan 

bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Sedangkan 

menurut Sukri (2008: 3-4) secara sederhana dapat dikatakan bahwa morfologi 

adalah cabang ilmu bahasa (linguistik) yang berhubungan dengan struktur internal 

kata serta korespondensinya antara bentuk, makna dan kata-kata secara sistematis. 

Maka dapat disimpulkan bahwa, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari pembentukan kata serta korespondensi antara bentuk dan makna 

yang ditimbulkan dari pembentukan kata tersebut yang berkaitan dengan aspek 

valensi. 

 

2.2.1.1  Proses Morfologis 

Proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan 

menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain, proses morfologis tersebut 

dapat melalui afiksasi, reduplikasi, perubahan interen, suplisi dan modifikasi 

kosong ( Samsuri, 1982:190-193). Afiksasi adalah penggabungan akar atau pokok 

dengan afiks. Afiks terdiri atas awalan, sisipan, dan akhiran. Reduplikasi adalah 

proses morfologis melalui pengulangan kata. Reduplikasi terdiri atas: reduplikasi 

penuh, reduplikasi dengan modifikasi, dan reduplikasi sebagian. Perubahan 

interen adalah proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk 

morfem-morfem karena perubahan-perubahannya terdapat di dalam morfem-

morfem itu sendiri. Suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya 

bentuk yang baru. Modifikasi kosong adalah proses morfologis yang tidak 

menimbulkan perubahan pada bentuknya tetapi konsepnya yang berubah. Selain 
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itu, yang dimaksud dengan proses morfologis merupakan proses yang dialami  

bentuk-bentuk lingual dalam penyusunan kata-kata yang dalam pembentukan 

kata-kata berasal dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya (Ramlan, 

1983:44),  

Mencermati definisi proses morfologi berdasarkan pendapat para ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa, proses morfologi merupakan proses pembentukan kata 

dengan cara penggabungan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Dengan 

berbagai cara, termasuk salah satunya melalui cara afiksasi.  

 

2.2.1.2 Proses Afiksasi 

 Bila kita berbicara tentang proses afiksasi maka berada dalam cakupan 

morfologi, seperti yang dikatakan Sulchan (1998: 54) morfologis dengan cara 

memberikan imbuhan baik berupa awalan, sisipan ataupun akhiran pada morfem 

lainnya. Selanjutnya menurut Ramlan (2001:54) afiksasi adalah pembubuhan 

afiks, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk 

pembentukan kata, sedangkan menurut Sukri (2008: 54) afiksasi adalah proses 

pembubuhan atau pelekatan afiks pada bentuk atau morfem dasar yang berwujud 

bentuk tunggal maupun bentuk kompleks sehingga menghasilkan kata bentukan 

polimorfemis.  

2.2.1.3 Prefiks 

Salah satu bentuk afiks adalah prefiks, prefiks adalah imbuhan yang melekat 

di depan bentuk dasar (kata dasar), prefiks juga disebut imbuhan awal atau lazim 

disebut awalan (Sulchan, 1988:58), menurut Chaer (1994:178) “prefiks adalah 

afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar “, sedangkan menurut  Keraf (1970: 
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84) prefiks adalah suatu unsur yang secara struktural diikatkan di depan sebuah 

kata dasar dan bentuk dasar yang disebut juga sebagai awalan. Dapat pula 

mengacu pada pendapat Kridalaksana (2007: 198) yang mengatakan “prefiks 

adalah afiks  yang ditambahkan pada bagian depan pangkal”.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

prefiks merupakan awalan yang berupa imbuhan yang diletakkan pada dasar kata 

atau karakteristiknya memiliki distribusi yang melekat pada awal bentuk dasar 

kata.  

 

2.2.1.4 Prefiks Pembentuk Verba 

Pembahasan tentang verba atau proses pembentukan verba (verbalisasi) 

bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap bagaimana verba dibentuk. 

Pembahasan ini juga diharapkan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kajian morfologis suatu bahasa, deskripsi dan batasan mengenai verba penting 

diberikan untuk dapat membedakan antara verba dan kategori lainnya. Menurut 

Keraf (1991: 72) verba adalah kata-kata yang menyatakan tindakan, perbuatan, 

proses, gerak, gerakan, terjadinya sesuatu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Alwi 

(2005: 126) menyatakan verba adalah kata yang mengambarkan proses, perbuatan 

atau keadaan. Sedangkan landasan dalam pembentukan verba terpaut pada hal-hal 

berikut yakni berupa: (1) dasar tanpa afiks apapun yang memiliki makna yang 

independen yang disebut dengan dasar bebas, dan (2) maknanya dapat ditentukan 

setelah ditambahkan afiks yang disebut dasar terikat ( Alwi, dkk. 1998: 98). Atau 

Secara mendasar verba dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu verba dasar dan verba turunan, verba dasar adalah verba yang belum 
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mengalami proses morfologis seperti makan, tidur, baca, dengar, sedangkan 

verba turunan adalah kata kerja yang telah mengalami proses morfologis 

pengimbuhan seperti mendengar, bertengkar, menjumpai: atau telah mengalami 

proses pengulangan seperti makan-makan, diam-diam, baca-baca, lari-lari 

(Chaer, 1989: 13). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prefiks pembentuk 

verba berkenaan dengan bentuk verba turunan yang mengalami proses morfologis 

berupa afiksasi berupa pelekatan prefiks.  

. Di samping itu, perlunya deskripsi verba guna untuk memperoleh 

pengertian yang lebih baik tentang verba dan untuk dapat membedakan verba 

dengan kategori lainnya perlu kiranya diketahui ciri-ciri verba sebagai berikut: (1) 

verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat dalam 

kalimat; (2) verba mengandung makna inheren perbuatan (aksi), proses, atau 

keadaan yang bukan sifat; (3) verba khususnya yang bermakna keadaan, tidak 

dapat diberi prefiks ter- yang berarti paling, kata kerja seperti mati atau suka, 

misalnya tidak dapat diubah menjadi termati atau tersuka; dan (4) pada umumnya 

verba tidak dapat tergabung dengan kata-kata yang menyatakan kesanggaan. 

Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi, dan bekerja sekali, meskipun 

terdapat bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan dan 

mengharapkan sekali. 

 

2.2.2  Transposisi dan Hipostatis 

Dalam sistem prefiksasi atau pelekatan prefiks dengan bentuk dasar 

sehingga membentuk verba ini terdapat banyak sekali kemungkinan bagi 

transposisi, termasuk di dalamnya, terdapat kemungkinan menerima 
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penggabungan prefiks dengan bentuk dasar berupa verba sehingga menghasilkan 

bentuk yang sama yakni verba, arti dan fungsi gramatikal yang sama pula, disebut 

dengan hipostasis. Contoh dalam bahasa Indonesia, dasar kata tulis menerima  

penggabungan dengan awalan {men-},  yaitu menulis. Berbeda dengan awalan 

{ber-}, dapat menerima penggabungan dengan dasar kata yang berlain-lainan 

kelasnya, misalnya berjalan, bersatu, berkebun. Ditemui juga dalam BSDSB, 

dasar kata kerja  rebu ‘ rumput’ dan kata benda rau‘ladang’, kedua dapat 

menerima penggabungan dengan prefiks {ma-} sehingga menjadi marebu 

‘menyiangi rumput’.dan marau ‘meladang’. Ihwal ini menunjukkan tidak selalu 

mempertahankan ciri bentuk yang membedakannya dari kelas yang dimasukinya 

sehingga mengaburkan batas-batas kelas kata dan tidak semestinya penelitiaan ini 

menjadi melebar sampai pada kelas kata lainnya misalnya, nomina dan adverbia 

yang bukan verba. Dengan demikian, dipersoalkan sekaligus ihwal yang 

berkenaan dengan perpindahan-perpindahan kata dari satu kelas ke kelas yang lain 

sebagai akibat afiksasi, Peristiwa ini disebut transposisi. Menurut S. kaseng 

(1982: 131) istilah transposisi merujuk pada persamaan makna  dengan istilah  

transpositie yang dipergunakan dan dijumpai dalam tulisan E.M.Uhlenbeck 

(1982). Transposisi terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya: (1) Kategori 

denumerelia, berupa verba yang diturunkan dari kata bilangan. Denumerelia 

dikenal secara luas  dalam buku-buku tata bahasa Indonesia  dengan istilah kata 

kerja bentuk turunan atau kata bilangan yang diturunkan. Untuk menghindari 

pemakaian istilah yang panjang, istilah diturunkan dirasa kurang efektif; (2) 

Kategori denomina, merupakan verba yang diturunkan dari kata benda; dan (3) 
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Kategori deajektiva, merupakan verba yang diturunkan dari kata sifat ( S. Kaseng, 

1982: 133).   

 

2.2.3 Makna Gramatikal 

 Makna baru yang ditimbulkan akibat pelekatan afiks tersebut merupakan 

makna gramatikal. Makna gramatikal yang ditimbulkan oleh afiks atau morfem 

berfungsi membentuk verba adalah menyatakan tindakan. Sedangkan morfem 

tindakan adalah morfem yang mempunyai arti tindakan sehubungan dengan 

bentuk dasarnya (Marsono, 2011: 20). Morfem tindakan ini dibagi menjadi: 

1) Morfem tindakan melakukan, (morfem mempunyai arti tindakan 

melakukan sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia 

berupa morfem  {meN-} dan {ber-}, contohnya: mengirim, memasak, 

berjalan, menyanyi. 

2) Morfem tindakan memakai atau mempergunakan, (morfem mempunyai 

arti tindakan memakai atau mempergunakan sehubungan dengan 

dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem {ber-}, contohnya: 

berkuda, berdasi, bertopi. 

3) Morfem tindakan mengeluarkan, (morfem mempunyai arti tindakan 

mengeluarkan sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia 

berupa morfem {ber-}, contohnya: bertelur, memasak, bersuara. 

4) Morfem tindakan membawa ke tempat, (morfem mempunyai arti 

tindakan membawa ke tempat sehubungan dengan dasarnya), dalam 

bahasa Indonesia berupa morfem {meN-...-kan}, contohnya: 

menyelamatkan, menyeberangkan, menggandakan. 
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5) Morfem tindakan menuju ke tempat, (morfem mempunyai arti tindakan 

menuju ke tempat sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia 

berupa morfem  {meN-}, contohnya: menepi, mendarat. 

6) Morefem tindakan  menjadikan lebih, (morfem mempunyai arti tindakan 

menjadikan lebih sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia 

berupa morfem {meN-per-} dan {meN-...kan-}, contohnya: meninggikan, 

mempertinggi. 

7) Morfem tindakan membuat jadi, (morfem mempunyai arti tindakan 

membuat jadi sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia 

berupa morfem {meN-per-}, contohnya: memperistri, memperjelas, 

memperbudak. 

8) Morfem tindakan telah terjadi dengan tindakan disengaja, (morfem 

mempunyai arti tindakan telah terjadi sehubungan dengan dasarnya), 

dalam bahasa Indonesia berupa morfem {ter-}, contohnya: terbawa, 

termakan. 

9) Morfem tindakan sebab, (morfem mempunyai arti tindakan sebab 

sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem 

{meN-...-i}, {meN-...-kan} dan {meN-per-}, contohnya: mengeringi, 

meluaskan, memperluas. 

10) Morfem tindakan penerima, (morfem mempunyai arti tindakan penerima 

sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem  

{meN-...-kan}, contohnya seperti: membelikan, membuatkan. 
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11) Morfem tindakan memberi, (morfem mempunyai arti tindakan memberi 

sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem  

{meN-...-i}, contohnya: menyampuli, membeloki, mewarnai 

12) Morfem tindakan berulang-ulang, (morfem mempunyai arti tindakan 

berulang-ulang sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia 

berupa morfem {meN-...-i}, {meN-} dan {ber-...-an}, contohnya: 

berjatuhan, mencoret-coret, memukuli. 

13) Morfem tindakan saling, (morfem mempunyai arti tindakan saling 

sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem 

{meN-},{ber-...-an}, contohnya: bersalaman, berpandangan. 

14) Morfem tindakan santai, (morfem mempunyai arti tindakan santai 

sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem 

{meN-} diikuti bentuk dasar ulang, {ber-} diikuti bentuk dasar ulang, 

contohnya: berjalan-jalan, makan-makan, membaca-baca. 

15) Morfem dikenai tindakan, (morfem mempunyai arti dikenai tindakan 

sehubungan dengan dasarnya), dalam bahasa Indonesia berupa morfem 

{ke-...-an}, contohnya: kejatuhan, kepanasan, kedinginan, (Ramlan, 

1978 via Marsono, 2011: 20-57). 

 

2.2.4 Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik  

Hubungan sintagmatik dan paradigmatik merupakan generalisasi dari 

ancangan teoritis berupa hubungan sintagmatik dan asosiatif yang merupakan  

jejak pengaruh bapak linguistik modern, Saussure (1857 – 1913) dalam bukunya 

Course de Linguitique Generale (terbit pertama kali 1916, terjemahan Harimurti 
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Kridalaksana dalam bahasa Indonesia terbit 1988). Di dalam buku tersebut 

memuat beberapa pendekatan dalam kajian bahasa, adapun pandangan yang 

dimuat di dalam buku tersebut terdiri dari beberapa pendekatan dalam kajian 

bahasa yakni (1) telaah sinkronik dan diakronik, (2) perbedaan langue dan parole, 

(3) perbedaan signifiant dan signifie, dan (4) hubungan sintagmatik dan asosiatif. 

Namun pada saat ini istilah asosiatif lebih dikenal dengan istilah paradigmatik, 

yang mana menurut Chaer (2007: 51-51) seorang linguis Denmark yakni Louis 

Hjelmslev mengusulkan pendekatan tersebut dengan sedikit perubahan, dari 

penggantian istilah asosiatif menjadi paradigmatik serta memberinya pengertian 

atau dalil yang lebih luas. Sehingga hubungan paradigmatik tidak hanya berlaku 

pada tataran morfologi saja tetapi juga berlaku untuk semua tataran bahasa, 

misalnya dalam kalimat dia membawa istrinya dibandingkan dengan kalimat dia 

mengajak anaknya, maka hubungan kata membawa dan mengajak, dan hubungan 

antara istrinya dan anaknya adalah bersifat paradigmatik. 

Dalam buku tersebut Saussure (1988: 72-74) membedakan suatu pendekatan 

(approach) yaitu hubungan sintagmatik dengan paradigmatik di dalam kajian 

unit-unit tata bahasa, yang menurut Saussure hubungan sintagmatik adalah 

hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan, yang tersusun 

secara berurutan bersifat linier atau hubungan yang terdapat diantara unit-unit 

bahasa secara konkret (in presentia) sedangkan yang dimaksud dengan hubungan 

paradigmatik (asosiatif) adalah hubungan yang tidak konkret (hubungan secara in 

absentia) di dalam unit-unit bahasa. Adapun yang dimaksud dengan unit-unit 

bahasa yaitu hubungan-hubungan yang terdapat diantara satuan-satuan bahasa itu, 

seperti antara fonem yang satu dengan fonem yang lain maupun antara morfem 
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dengan morfem yang lain disebut sintagmatik. Jadi, sintagmatik sering disebut 

dengan hubungan linear (horizontal) antara satuan-satuan bahasa atau unit-unit 

bahasa sedangkan hubungan paradigmatik disebut juga hubungan vertikal, dimana 

menyangkut suatu subtitusi (mempertukarkan) konstituen tertentu dengan 

konstituen lainnya dalam unit-unit bahasa. 

Menurut Saussure (1988: 52) memperjelas gagasannya dengan memberi 

analogi sebuah tiang bangunan, tiang itu berhubungan satu sama lain dan bagian 

lain dari bangunan secara sintagmatik dan dapat berhubungan dengan jenis tiang 

lain yang bisa saja dipergunakan atau dipertukarkan secara paradigmatik. 

Selanjutnya, terkait ihwal hubungan sintagmatik dan paradigmatik dapat dilihat 

pada skema berikut: 

         y 

          

                     

                  S                     P                  O                x              Keterangan: 

X: poros sintagmatik 

Y: poros paradigmatik                                                            

Skema model: J.D. Parera (2009), hubungan sintagmatik dan paradigmatik 
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Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan Saussure (1857-1913), 

perlu kiranya untuk membedakan dan memberikan batasan antara dua macam 

hubungan atau relasi tersebut dalam kajian bahasa yaitu hubungan sintagmatik 

dan hubungan paradigmatik, ihwal ini bertujuan untuk melihat pendekatan  

tersebut secara seksama dalam kerangka teoritis. 

A. Hubungan Sintagmatik 

Sebuah tanda bermakna karena tanda itu berbeda dengan tanda lainnya. 

Perbedaan itu dapat bersifat sintagmatik atau paradigmatik. Sintagmatik adalah 

sesuatu yang sama yang dapat dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang 

menentukan nilai tanda itu, sintagmatik menyangkut penempatan yang bersifat 

horisontal yang merujuk pada hubungan yang secara intertekstual atas tanda yang 

sama-sama hadir dalam sebuah teks, sebuah kalimat terdiri atas sejumlah elemen 

berantai yang saling berhubungan seperti subjek, predikat, objek, keterangan atau 

fungsi sintaktis lainnya. Hubungan antar elemen itu merupakan hubungan 

sintagmatik berdasarkan karakteristik yang sering disebut hubungan in presensia 

(Chandler, 2002 via S. Kaseng, 1982: 98). Sedangkan menurut Parera (2004: 64) 

hubungan sintagmatik adalah semacam hubungan yang terdapat antara unsur-

unsur yang menunjukan satu pola hubungan. Pola hubungan tersebut menentukan 

fungsi dan makna antara satuan bahasa dan diuji dengan cara permutasi, yaitu 

perubahan urutan  satuan-satuan unsur bahasa sebagai wujud peran bentuk yang 

menetukan makna dan fungsi.  

Selanjutnya, menurut Parera (2004:78) “ bahwa hubungan sintagmatik itu 

merupakan hubungan antara unsur-unsur yang saling digabungkan dalam satu 

keseluruhan sama yang lebih besar, dengan ini pula berkenaan dengan 
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penggabungan unsur-unsur bahasa dibeberapa tataran bahasa tertentu, sedangkan 

menurut S. Kaseng (1982:42) hubungan sintagmatik dengan unit-unitnya disebut 

sintagma, artinya salah satu unit dengan unit-unit lain saling mengikuti sehingga  

ditafsirkan sebagai sebuah aturan atau skema yang abstrak dari kata-kata  menuju 

rangkaian kata-kata yang diperluas atau dapat membuat kata-kata baru  apabila 

mereka disatukan ke dalam unit bahasa yang lebih besar (pelekatan afiks dan 

perubahan arti). Sebagai contoh, kata-kata the dan book mempunyai hubungan 

sintagmatik dalam frase the book.  

Jadi, dengan ringkas dapat dikatakan bahwa hubungan sintagmatik 

merupakan hubungan presentia, maksudnya dalam hubungannya dengan kata lain 

secara linier kata itu akan memperlihatkan; (1) penggabungan kata dalam 

keseluruhan yang  sama dan lebih besar atau diperluas, (2) disamping  itu  pola 

hubungan  ini berperan menentukan fungsi dan makna antara satuan bahasa dalam 

suatu tataran tertentu. 

B. Hubungan Paradigmatik 

Menurut (Chandler, 2002 via S.Kaseng: 79) hubungan paradigmatik 

menyangkut penggantian atau substitusi sesuatu yang tidak sama yang dapat 

ditukarkan dengan sesuatu yang lain yang menentukan nilai tanda yang bersifat 

vertikal. Sementara itu, hubungan paradigmatik diisyaratkan sebagai sebuah 

elemen di dalam kalimat dapat digantikan oleh tanda lain yang berasal dari 

paradigma yang sama. Misalnya, Subyek dengan they dapat diganti oleh I, we, he, 

she, it dan kata pronomina lainnya. Hubungan antara pronomina satu dan lainnya 

yang dapat menempati posisi subyek merupakan hubungan paradigmatik yang 

sering disebut sebagai  hubungan in absensia. 
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Pendapat yang hampir sama dikemukakan Parera (2004: 64) paradigmatik 

adalah hubungan antara satuan-satuan bahasa yang mempunyai penyesuaian 

tertentu  secara sistematis, bentuk-bentuk bahasa secara paradigmatik menekankan 

pada (a) pengelompokkan bentuk-bentuk bahasa dalam satu paradigma, (b) 

penemuan bahwa kelompok yang sama akan berdistribusi pada tempat yang sama,   

Dalam hubungan paradigmatik oleh Booij (2007, 7-8) hubungan 

paradigmatik merupakan hubungan yang dapat dipertentangkan dalam lingkup 

morfologi. Dalam hubungan paradigmatik ditafsirkan sebagai hubungan dengan 

aturan morfologis untuk melampirkan morfem-morfem terikat menuju kata. 

sebaliknya determiner the dan a adalah berhubungan secara paradigmatik yakni 

mereka adalah bagian dari determiner bahasa Inggris serta dua-duanya bisa 

muncul di awal sebuah frase benda, walaupun tidak pernah muncul bersamaan 

seperti the a book”. 

Jadi, hubungan paradigmatik memiliki perspektif yang sebaliknya dari 

hubungan sintagmatik namun tetap dalam satu rangkaian hubungan atau relasi. 

Hubungan paradigmatik merupakan hubungan yang menyangkut pergantiaan atau 

subtitusi yang sering disebut sebagai hubungan in absensia, dalam 

pengelompokan satuan bahasa hubungan paradigmatik terpaut dengan satu 

paradigma tertentu dan disyaratkan memiliki suatu kesesuaiaan secara sistematis 

yang terkait dengan kategori tempat unsur-unsur bahasa tersebut dapat dibagikan 

dalam rangkaian bentuk yang bersifat vertikal. 

Dari pengertian dan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa hubungan 

sintagmatik dan paradigmatik memperlihatkan hubungan berupa struktur yang 

tersekat yang dalam lajur horisontal dan vertikal. Hubungan sintagmatik 
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digambarkan dalam serangkaian prinsip ke dalam rangkaiaan lurus horisontal 

yang memberitahukan bagaimana cara menggabungkan kombinasi morfem terikat 

berupa prefiks dan morfem bebas menjadi kombinasi kata agar dapat diketahui 

tipe pembentukan kata sedangkan hubungan paradigmatik digambarkan dalam 

serangkaian prinsip ke dalam rangkaiaan lurus vertikal bentukan kata yang 

merupakan gabungan dari morfem terikat berupa prefiks dan morfem bebas yang 

patut diselidiki secara terpisah agar dapat diterapkan secara lebih luas kepada 

bahan yang lebih banyak berupa verba BSDSB. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

 Menurut Mahsun (2007, 28:30) populasi merupakan kelompok besar yang 

menjadi sasaran generalisasi. Dalam penelitian bahasa, pengertian populasi 

berkaitan dengan masalah satuan penutur dan satuan wilayah tutorial. Dalam hal 

penutur, populasi bermakna keseluruhan individu yang menjadi anggota 

masyarakat tutur bahasa yang akan diteliti dan menjadi sasaran generalisasi 

tentang seluk beluk bahasa sedangkan dalam hal satuan wilayah tutorial, populasi 

bermakna keseluruhan tempat yang menjadi pemukiman keseluruhan individu 

anggota masyarakat tutur yang menjadi sasaran generalisasi. Jadi, populasi dalam 

penelitiaan ini adalah saluruh masyarakat di wilayah desa Kalabeso kecamatan 

Buer yang berdasarkan aspek kebahasaannya menguasai bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar.  

 

3.1.2    Sampel Penelitian 

 Mahsun (2005:290) mendefinisikan pengertian sampel penelitian sebagai  

pemilihan sebagian dari keseluruhan penenutur atau wilayah bahasa yang menjadi 

objek penelitian, maka menyangkut sampel penutur berupa informan yang 

disyaratkan oleh Mahsun (2007:56) bahwa dalam penelitian cukup diperlukan 

satu orang informan yang baik. Namun, jika informan hanya satu orang maka data 

yang diperoleh tidak dapat dikoreksi. Oleh karena itu, untuk sampel yang 
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berhubungan dengan aspek struktur bahasa digunakan minimal dua orang yang 

dianggap mampu mewakili sebagai penutur bahasa mereka. Tujuan penarikan 

sampel untuk memperoleh informan dengan jumlah yang ditentukan tersebut 

berkenaan dengan jumlah populasi yang tidak mungkin untuk diteliti seluruhnya 

sehingga perlu dilakukan pemilihan sampel yang dianggap mampu mewakili 

populasi tersebut. 

 Sampel dalam penelitin ini adalah informan yang berjumlah empat orang 

yang dianggap mampu mewakili sebagai penutur di desa Kalabeso yang dipilih 

secara acak (random). Sampel acak sederhana ini merupakan sebuah sampel yang 

diambil sedemikian rupa, tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel sehingga 

diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk penelitian ini. Dalam 

penentuan sampel atau informan menggunakan metode simple random sampling 

(teknik acak sederhana) teknik pengambilan sampel ini mengacu pada anggota 

populasi yang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Dengan adanya kesempatan yang sama ini, sampel dalam suatu penelitian dapat 

digunakan untuk membuat suatu perkiraan populasi (Singarimbun dan Effendi, 

2006 : 155). 

  Pengambilan empat informan ini dianggap mampu mewakili keseluruhan 

populasi yang ada, karena di dalam metode sampling random atau acak, terkadang 

tidak mungkin seluruh anggota masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau 

informan (Sumarsono, 2002: 6). Selain itu, pemilihan sampel berupa informan 

dipilih berdasarkan pertimbangan serta sesuai dengan kriteria-kriteria penentuan 

informan sebagai berikut: (1) berjenis kelamin pria atau wanita; (2) berusia antara 
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26-60 tahun; (3) sehat jasmani dan rohani; (4) dapat berbahasa Indonesia; (5)  

pekerjaan bertani atau berburu; (6) berstatus sosial menengah ( tidak rendah dan 

tidak tinggi), dengan harapan tidak terlalu tinggi mobilitasnya; (7) berpendidikan 

maksimal tamat pendidikan dasar (SD-SLTP); (8) orang tua, istri atau suami 

informan lahir dan dibesarkan di desa tersebut serta jarang atau tidak pernah 

meninggalkan desanya; dan (9) memiliki kebanggaan terhadap isolek dan 

masyarakat isolek (Mahsun, 2007:30). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Tugas pertama dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data yang 

memadai melalui hipotesis-hipotesis kerja, maka dalam tahap penggumpulan data 

menggunakan metode-metode sebagaimana biasa diterapkan dalam penelitian 

linguistik yaitu metode cakap dan introspeksi, tentang kedua metode ini akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

 

3.2.1 Metode Cakap 

 Metode utama yang digunakan adalah metode cakap, menurut Mahsun 

(2007:95) dalam pengumpulan data metode cakap adalah percakapan antara 

peneliti dengan informan. Pada dasarnya metode cakap meliputi rentangan 

kegiatan yang luas dalam percakapan bebas, mengenai pokok bahasan yang 

mereka tentukan sendiri sehingga metode cakap ini dipadankan dengan teknik 

dasar berupa teknik pancing serta teknik lanjutan yaitu teknik tatap semuka. 

 Kemungkinan sebagian besar dari data penelitian ini dikumpulkan melalui 

teknik pancing, kegiatan teknik pancing diarahkan secara langsung kepada 
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sejumlah informan yang merupakan penutur asli BSDSB di Desa Kalabeso. 

Dalam menggunakan bahasanya, informan dalam kondisi terkontrol atau 

dikendalikan dengan rangsangan yang dimuat dalam instrumen, instumen ini 

dapat berupa seperangkat daftar  kata atau dengan bentuk pertanyaan yang di 

ajukan kepada informan dengan maksud meminta ujaran sederhana dalam rangka 

mengumpulkan sejumlah bentuk prefiks pembentuk verba dalam BSDSB dan 

dapat pula dengan cara menanyakan bentuk-bentuk yang mungkin dialami oleh 

prefiks pembentuk verba BSDSB tadi, setiap bentuk dicatat kategorinya serta arti 

yang dapat diungkapkan oleh bentuk tersebut sudah tentu dalam mencari verba 

tadi tidak lupa memperhatikan ihwal-ihwal berikut: 

1) Memilih kata yang lazim pemakainnya; 

2) Memilih kata yang tidak menduduki lebih dari satu kelas;  

3) Memilih kata yang struktur  fonemnya mewakili semua fonem-fonem yang 

ada dalam bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar, hal ini penting untuk 

mengetahui varian prefiks verba. 

 

3.2.2 Metode Instrospeksi 

 Mengutip pendapat Mahsun (2007:102) bahwa, metode replektif-

introspektif yaitu upaya melibatkan atau memanfaatkan sepenuh-penuhnya, secara 

optimal peran penulis sebagai sebagai penutur bahasa tanpa meleburlenyapkan 

peran penulis, jadi metode ini digunakan dalam rangka introspeksi untuk 

membedakan dengan pasti kasus-kasus yang mana sifatnya insidental, 

perkecualian atau  janggal  dengan upaya refleksi yang didasari oleh intuisi terkait 

kompetensi linguistik penulis dalam kapasitas penutur asli bahasa yang diteliti. 
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3.3  Metode Analisis Data 

Tugas kedua dalam penelitian ini yakni menganalisis data yang berwujud 

mentah dari proses pengumpulan data sebelumnya dengan metode distribusional 

dan teknik subtitusi. Terkait metode ini akan dipaparkan sebagai berikut: 

 

3.3.1  Metode Distribusional 

 Menurut Subroto (2007:90) metode distribusional adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis satuan lingual tertentu berdasarkan prilaku atau 

tingkah laku kebahasaan, satuan itu dalam hubungannya dengan satuan lain.  

Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan jalan membuat klasifikasi dan 

perbandingan antara berbagai macam bentuk, bentuk yang sejenis dimasukan ke 

dalam satu kelompok dan dibanding-bandingkan satu sama lainnya  dengan tujuan 

menentukan prilaku prefiks pembentuk verba BSDSB.  

Di samping itu, metode distribusional ini terurai atas beberapa teknik yaitu; 

urai unsur terkecil, urai unsur langsung, oposisi pasangan minimal, oposisi dua-

dua, pergantian atau subtitusi, perluasan (ekspansi), pelesapan (delisi), penyisipan 

(interupsi), pembalikan (permutasi), dan prafrasis. Namun, secara kondisional 

dalam penelitiaan ini dibatasi hanya dengan menggunakan teknik penggantian 

atau subtitusi dan permutasi. 

Tahapan kerja dengan teknik pergantian atau subtitusi  ini mengisyaratkan 

pemeriksaan tentang seberapa jauh kata tertentu dapat menggantikan kata lain 

dibarengi atau tanpa dibarengi perubahan makna. Pertama-tama mengusut valensi 

morfologi, yaitu meneliti prefiks mana yang dapat dibentuk menjadi verba 

tertentu, segala kemungkinan ditinjau dengan sistematis apa yang dianggap 
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mungkin disubfersikan dengan contoh dari pemakaiannya. Selanjutnya, 

menggunakan teknik permutasi atau pembalikan, teknik ini diterapkan pada 

kontruksi kalimat verba BSDSB guna untuk menguji unsur atau bentuk yang 

disangsikan kesahihannya terjadi penyimpangan bentuk atau ketidaksamaan 

bentuk. 

 

3.4  Metode Penyajian Data 

 Data yang terkumpul dalam penelitiaan ini disajikan dengan metode 

deskriptif formal dan informal, sebagai aspek formal dengan dasar ilmiah seperti 

satu fonem dengan tanda grafem contohnya konsonan palate alveolar / ñ / untuk 

bunyi ny, konsonan velar / ŋ / atau bunyi ng serta kaidah penyajian dengan 

lambang-lambang seperti ( − ) sebagai penanda tidak terdapat bentuk tertentu, ( + 

) sebagai penanda terdapat bentuk tertentu. Kendati demikian, penyajiaan tidak 

saja didasarkan terkait hal yang ilmiah sebagai aspek formal, melainkan juga 

kepraktisan dalam masyarakat berupa kata-kata biasa yang lazim dituturkan yang 

merupakan aspek informal. Aspek-aspek tersebut secara langsung terlibat dalam 

metode deskriptif yang digunakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran 

yang jelas tentang tata cara pemakaiannya (Nurhayadi, 1996: 25) Sehingga 

gambaran yang lebih jelas tentang prefiks pembentuk verba tersebut meliputi: 

1) Hubungan sintagmatik prefiks pembentuk verba BSDSB dan; 

2) Hubungan paradigmatik  prefiks pembentuk verba BSDSB. 

   

 

 



31 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, akan dijabarkan tentang hubungan sintagmatik dan 

paradigmatik prefiks pembentuk verba berdasarkan data yang diperoleh melalui 

metode yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengklasifikasian sesuai dengan 

tujuan penelitian, yaitu: (1) bentuk prefiks pembentuk verba  dalam hubungan 

sintagmatik dan paradigmatik bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar; (2) 

kedudukan prefiks pembentuk verba dalam hubungan sintagmatik dan 

paradigmatik yang kaitannya dengan penentuan fungsi dalam bahasa Sumbawa 

dialek Sumbawa Besar; dan (3) makna prefiks pembentuk verba dalam hubungan 

sintagmatik dan paradigmatik bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar. Untuk 

lebih jelasnya, ketiga hal tersebut akan dijelaskan berikut ini. 

 

4.1 Prefiks Pembentuk Verba Bahasa Sumbawa Dialek Sumbawa Besar 

dalam Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik 

 Dari hasil pengumpulan data, ditemukan enam prefiks pembentuk verba  

dalam bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar di Desa Kalabeso yang terdiri atas 

prefiks {ba-}, {ra-}, {sa-}, {ma-},{ŋ-} dan {ya-} selain prefiks terdapat pula 

kombinasi prefiks pembentuk verba seperti {basa-}, {basaŋ-}, {yasa-} dan 

{yasaŋ-}. Adapun rincian atau bentuk kongkretnya yakni sebagai berikut: 
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4.1.1 Prefiks {ba-} 

Prefiks {ba-} dalam BSDSB hampir sama dengan prefiks {ber-} dalam 

bahasa Indonesia. Prefiks {bar-} memiliki morf, yaitu {ba-} dan {bar-}. 

Perubahan bentuk dari prefiks {ba-} menjadi {ba-} atau {bar-} bergantung pada 

fonem awal kata dasarnya dan dapat terjadi pula akibat pertemuan morfem terikat 

dengan morfem lainnya.  

A. Morf {ba-} 

Prefiks {ba-} akan tetap berbentuk {ba-} apabila melekat pada bentuk dasar 

yang berfonem awal /c, d, g, j, k, l, r, s dan t/, contoh verba bentukan morf {ba-} 

sebagai berikut: 

(1) /ba-/ + cukur [cukur] ‘cukur’ → bacukur [bacukur] ‘bercukur’ 

(2) /ba-/ + dengan [deŋan] ‘teman’ → badengan [badeŋan] ‘berteman’ 

(3) /ba-/ + kati [kati] ‘canda’ → bakati [bakati] ‘bercanda’ 

(4) /ba-/ + remen [ rəmen] ‘kumpul’ → baremen [barəmen] ‘berkumpul’ 

(5)  /ba-/ + jango [jaŋo] ‘kunjung’ → bajango [bajaŋo] ‘berkunjung’ 

(6)  /ba-/ + seda [səda] ‘suara’→ baseda [baseda] ‘bersuara’  

(7) /ba-/ + lamung [lamuŋ] ‘pakaian’ → balamung [balamuŋ]‘berpakaian’ 

(8) /ba-/ +  timal [timal] ‘pasangan’ → batimal [batimal] ‘berpasangan’ 

(9) /ba-/ + guru [guru] ‘guru’ → baguru [baguru] ‘berguru’ 

B. Morf {bar-} 

Prefiks {ba-} akan berbentuk {bar-} apabila melekat pada bentuk dasar 

yang berfonem awal /a, i, u, e, o/, contoh verba hasil bentukan morf {bar-} 

sebagai berikut: 

(10) /bar-/ + anak [anak] ‘anak’ → baranak [baranak] ‘beranak’ 
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(11) /bar-/ + iak [iak] ‘napas’ → beriak [bariak] ‘bernapas’ 

(12) /bar-/ + utang [utaŋ] ‘hutang’ → barutang [barutaŋ] ‘berhutang’ 

 

4.1.2 Prefiks {ra-} 

Prefiks  {ra-} hampir sama dengan prefiks {meN-} dalam bahasa Indonesia, 

prefiks {ra-} hanya memiliki satu bentuk kongkret yakni {ra-}, dengan kata lain 

prefiks tersebut tidak memiliki alomorf. Prefiks {ra-} dapat melekat pada bentuk 

dasar yang berfonem awal / b, m dan p/, berikut contoh verba bentukan prefiks 

{ra-} sebagi berikut: 

(13) /ra-/ + bedaq [bədaq] →  rabedaq [rabədaq] ‘memakai bedak’ 

(14) /ra-/ + medo [medo] ‘obat’→ ramedo [ramedo] ‘berobat’ 

(15) /ra-/ + pina [pina] ‘pindah’ → rapina [rapina] ‘berpindah tempat 

tinggal’ 

 

4.1.3 Prefiks {sa-} 

Prefiks  {sa-} hampir sama dengan sufiks {kan-} dalam bahasa Indonesia. 

memiliki bentuk kongkret berupa {sa-}, {san-},{sam-}, {saŋ-} dan  {saŋe-}. Dari 

keseluruhan morf tersebut diwakili oleh morf {sa-} itu sendiri. Sebab, 

berdasarkan data yang dijumpai di lapangan morfem {sa-} memiliki 

pendistribusian yang lebih luas dibandingkan dengan morf {sa-, san-, sam-, saŋ- 

dan  saŋe-}. Oleh karena itu, morf {sa-} dianggap morfem yang  digolongkan 

sebagai prefiks yang membawahi enam morf tersebut,  berikut merupakan verba  

hasil bentukan alomorf tersebut. 

A. Morf {sa-} 



34 
 

 Prefiks {sa-} akan berbentuk {sa-} apabila melekat pada bentuk dasar 

berfonem awal / b, d, g, k, l, m, p, r, s, t, ny dan ng/, contoh verba bentukan morf 

{sa-} sebagai berikut: 

(16) /sa-/ + peneq [p n q] ‘pendek’ → sapeneq [sap n q] ‘pendekkan’ 

(17) /sa-/ + bersi [bersi] ‘bersih’ → sabersi [sabersi] ‘bersihkan’ 

(18) /sa-/ + dunu [dunu] ‘dulu’ → sadunu [sadunu] ‘dahulukan’ 

(19) /sa-/ +  nyaman [ ñaman] ‘enak’ → sanyaman [sañaman] ‘enakkan’ 

(20) /sa-/ + ngibar [ŋibar] ‘terbang’ → sangibar [saŋibar] ‘terbangkan’ 

(21) /sa-/ + tumpak [tumpak] ‘tumpah’ → satumpak [satUmpak] 

‘tumpahkan’ 

(22) /sa-/ + sopo [sopo] ‘satu’ → sasopo [sasopo] ‘satukan’ 

(23) /sa-/ + rungan [ruŋan] ‘kabar’ → sarungan [saruŋan] ‘kabarkan’ 

(24) /sa-/ + meleng [məleng] ‘bangun’ → sameleng [saməleŋ] ‘bangunkan’ 

(25) /sa-/ + lebeh [l b h] ‘lebih’ → salebeh [sal b h] ‘lebihkan’ 

B. Morf {saŋ-} 

 Prefiks {sa-} akan berbentuk {saŋ-} apabila melekat pada bentuk dasar  

berfonem awal / a, i, u, e, o/  pelekatan morf {saŋ-} pada bentuk dasar yang 

berfonem awal  / a, i, u, e dan o/, terjadi melalui pergeseran fonem yakni 

perubahan posisi fonem /sang/ dari suku kata ke dalam suku kata lainnya, contoh 

verba bentukan morf {saŋ-} sebagai berikut:  

(26) /saŋ-/ + odeq [odeq] ‘kecil’ → sangodeq [saŋodeq] ‘kecilkan’ 

(27) /saŋ-/ + umaq [umaq] ‘gendong’ → sangumaq [saŋumaq]

 ‘gendongkan’ 
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(28) /saŋ-/ + ajar [ajar] ‘ajar’ → sangajar [saŋajar] ‘ajarkan;

 biasakan’ 

(29) /saŋ-/ + inum [inum] ‘minum’ → sanginum [saŋinum] ‘minumkan’ 

C. Morf {saŋe-} 

 Prefiks {sa-} akan berbentuk {seŋe-} apabila melekat pada bentuk dasar  

bersilabe satu, contoh verba bentukan morf {saŋe-} sebagai berikut: 

(30) /saŋe-/ + rat [rat] ‘erat’ → sangerat [saŋerat] ‘eratkan’ 

(31) /saŋe-/ + do [do] ‘jauh’ → sangedo [saŋedo] ‘jauhkan’ 

(32) /saŋe-/ + rop [rop] ‘teduh’ → sangerop [saŋerop] ‘teduhkan’ 

D. Morf {san-} 

 Pelekatan prefiks {sa-} akan berbentuk {san-} apabila melekat pada  

bentuk dasar berfonem  awal / t /, contoh verba bentukan morf {san-} sebagai 

berikut: 

(33) /san-/ + taning [taning] ‘banding’ → santaning [santaniŋ]

 ‘bandingkan’ 

(34) /san-/ + tingi [tiŋi] ‘tinggi’ → santingi [santiŋi] ‘tinggikan’ 

E. Morf {sam-} 

 Pelekatan afiks {sa-}  akan berbentuk {sam-} apabila melekat pada bentuk 

dasar berfonem awal / b / menyebabkan peluluhan fonem, yakni luluhnya fonem   

/ b / yang disubfersikan  dengan fonem / m /. Jadi, prefiks {sa-}  akan berbentuk    

{sam-} apabila melekat pada bentuk dasar  berfonem awal / b /, contoh verba hasil 

bentukan morf {sam-} sebagai berikut: 

(35) /sam-/ + bolang [bolaŋ] ’lempar’ → samolang [samolaŋ] ‘lemparkan’ 
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(36) /sam-/ + balik [balik] ‘kembali’ → samalik [samalik] ‘balikkan; 

kembalikan’ 

 

4.1.4 Prefiks {ŋ-} 

Prefiks {ŋ-} hampir sama dengan prefiks {meN-} dalam bahasa Indonesia. 

Prefiks {ŋ-} memiliki bentuk kongkret berupa {ŋ-}, {n-}, {m-} dan {ñ-}. Dari 

keseluruhan morf tersebut diwakili oleh morf {ŋ-} itu sendiri. Sebab, berdasarkan 

data yang dijumpai di lapangan morfem {ŋ-} memiliki pendistribusian yang lebih 

luas dibandingkan dengan morf {n-}, {m-} atau {ñ-}. Oleh karena itu, morf {ŋ-} 

dianggap morfem yang digolongkan sebagai prefiks yang membawahi empat morf 

tersebut,  berikut merupakan verba  hasil bentukan alomorf tersebut. 

A. Morf {ŋ-} 

Prefiks {ŋ-} akan berbentuk  {ŋ-} apabila melekat pada bentuk dasar berfonem 

awal /a, i, u, e, o/. Pelekatan morf {ŋ-} pada bentuk dasar yang berfonem awal   

/a, i, u, e, o/  terjadi melalui pergeseran fonem, yakni perubahan posisi fonem        

/ ng / dari satu suku kata ke dalam suku kata yang lainnya. Contoh verba bentukan 

morf {ŋ-} sebagai berikut: 

(37) /ŋ-/ + inum [inum] ‘minum’ → nginum [ŋinum] ‘meminum’ 

(38) /ŋ-/ + ameq [ameq] ‘kunyah’ → ngameq [ŋameq] ‘mengunyah’ 

(39) /ŋ-/ + eneng [ n ŋ] ‘minta’ → ngeneng [ ŋ n ŋ] ‘meminta’ 

(40) /ŋ-/ + utaq [utaq] ‘muntah’ → ngutaq [ŋutaq] ‘muntah’ 

B. Morf {n-} 

 Pelekatan prefiks {ŋ-} pada bentuk dasar berfonem awal / t / menyebabkan 

peluluhan fonem, yakni luluhnya fonem / t / yang disubfersikan dengan fonem      
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/ n /. Jadi, prefiks {ŋ-} akan membentuk {n-} apabila melekat pada bentuk dasar 

berfonem awal / t /. Contoh verba bentukan morf { n-}sebagai berikut: 

(41) /n-/ + temak [temak] ‘tembak’ → nemak [nemak] ‘menembak’ 

(42) /n-/ + tunung [tunuŋ] ‘bakar’ → nunung [nunuŋ] ‘membakar’ 

(43) /n-/ + neruk [nərUk] ‘tusuk’ → neruk [nərUk] ‘menusuk’ 

(44) /n-/ + tulang [tUlaŋ] ‘ lihat’ → nulang [ nUlaŋ] ‘melihat’ 

(45) /n-/ + timaq [timaq] ‘timbah’ → nimaq [nimaq] ‘menimbah’ 

C. Morf {m-} 

 Pelekatan prefiks {ŋ-} pada bentuk dasar berfonem awal /b dan p/ 

menyebabkan peluluhan fonem, yakni luluhnya fonem / b dan p/ sehingga 

disubfersikan dengan fonem / m /,  jadi prefiks {ŋ-} akan membentuk {m-} 

apabila melekat pada bentuk dasar berfonem /b dan p/, contoh verba bentukan  

morf {m-} sebagai berikut: 

(46) /m-/ + panto [panto] ‘nonton’ → manto [manto] ‘menonton’ 

(47) /m-/+ poyong [poyoŋ] ‘bungkus’ → moyong [moyoŋ] ‘membungkus’ 

(48) /m-/ + bayar [bayar] ‘bayar’ → mayar [mayar] ‘membayar’ 

D. Morf {ñ-} 

 Pelekatan prefiks {ŋ-} pada bentuk dasar berfonem awal /s / menyebabkan 

peluluhan fonem, yakni luluhnya fonem / s / yang disubfersikan dengan fonem        

/ ny /. Jadi, prefiks {ŋ-} akan berbentuk {ñ-} apabila melekat pada bentuk dasar 

berfonem  awal / s /, contoh verba bentukan morf {ñ-} sebagai berikut: 

(49) /ñ-/ + sapu [sapu] ‘sapu’ → nyapu [ñapu] ‘menyapu’ 

(50) /ñ-/ + sepat [səpat] ‘sepat’ → nyepat [ñəpat] ‘membuat sepat’ 
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(51) /ñ-/ + singang [siŋaŋ] ‘singang’ → nyingang [ñiŋaŋ] ‘membuat 

singang’ 

(52) /ñ-/ + seruq [seruq] ‘goreng’ → nyeruq [ñeruq] ‘menggoreng’ 

E. Morf {ŋe-} 

 Prefiks {ŋ-} akan berbentuk {ŋe-} apabila melekat pada bentuk dasar yang 

bersilabe satu. Contoh verba bentukan morf {ŋe-} sebagai berikut: 

(53) /ŋe-/ +  jet [j t] ‘jahit’ → ngejet [ŋəj t] ‘menjahit’ 

(54) /ŋe-/ + lap [lap] ‘lap’ → ngelap [ŋəlap] ‘mengelap’ 

 

4.1.5 Prefiks {ma-}  

Prefiks {ma-} hanya memiliki bentuk kongkret {ma-}, dengan kata lain 

tidak memiliki alomorf. Prefiks {ma-} akan tetap berbentuk {ma-} apabila 

melekat pada bentuk  dasar yang  berfonem awal / l dan r /, contoh verba 

bentukan  prefiks {ma-} sebagai berikut: 

(55) /ma-/ + rau [rau] ‘ ladang’ → marau [marau] ‘meladang’ 

(56) /ma/ + rempong [rempoŋ] ‘tebang’ → marempong [marempoŋ] 

‘menebang’ 

(57)  /ma-/ + rantak [rantak] ‘cincang’ → marantak [marantak] 

‘mencincang’ 

(58) /ma-/ + lante [lante] ‘anyam bambu’ → malante [malante] 

‘menganyam bambu’ 

(59) /ma-/ + lantar [lantar] ‘tabrak’ → malantar [malantar] ‘menabrak’ 
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4.1.6 Prefiks {ya-} 

Prefiks {ya-} sama dengan prefiks {di-} dalam bahasa Indonesia, prefiks 

{ya-} hanya memiliki bentuk kongkret {ya-}, dengan kata lain tidak memiliki 

alomorf. Prefiks {ya-} mampu melekat pada hampir keseluruhan bentuk dasar 

berfonem awal seperti / a, b, c, d,e, g, h, i, j, k, l, m, n, p, r, s dan  t/, contoh verba 

bentukan  prefiks {ya-} sebagai berikut: 

(60) /ya-/ + camper [campər] ‘campur’ → yacamper [yacampər] 

‘dicampur’ 

(61) /ya-/  + timaq [timaq] ‘timbah’ → yatimaq [yatimaq] ‘ditimbah’ 

 

4.1.7 Kombinasi Prefiks {basa-} 

Kombinasi prefiks {basa-} merupakan gabungan atau kombinasi antara 

prefiks {ba-} dan {sa-}, kombinasi prefiks {basa-} sama dengan komfiks {meN-

...-kan}dalam bahasa Indonesia akan tetapi secara kondisional pada bentuk dasar 

tertentu seperti kategori adjektiva maka akan sama dengan kombinasi prefiks 

{meN-per-) dalam bahasa Indonesia. Kombinasi prefiks {basa-} akan tetap 

berbentuk {basa-} apabila melekat pada bentuk  dasar yang  berfonem awal / b, d, 

g, k, l, m, r dan p/, contoh verba bentukan kombinasi prefiks {basa-} sebagai 

berikut: 

(62) /basa-/ + gera [gera] ‘cantik’ → basagera [basagra]  ‘mempercantik’ 

(63) /basa-/ + balong [baloŋ] ‘bagus’ → basabalong [basabaloŋ] 

‘memperbagus’ 

(64) /basa-/ + masak [masak] ‘masak’ → basamasak [basamasak] 

‘memasakkan’ 
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(65) /basa-/ + peneq [peneq] ‘pendek’ → basapeneq [basapeneq] 

‘memperpendek’ 

 

4.1.8 Kombinasi Prefiks {basaŋ-} 

Kombinasi prefiks {basaŋ-} merupakan gabungan atau kombinasi antara 

prefiks {ba-} dan {saŋ-}, kombinasi prefiks {basaŋ-} hampir sama dengan 

komfiks {meN-...-kan}dalam bahasa Indonesia. Kombinasi prefiks {basaŋ-} akan 

tetap berbentuk {basaŋ-} apabila melekat pada bentuk  dasar yang berfonem awal 

/a, i, u, e dan o/, contoh verba bentukan  kombinasi prefiks {basaŋ-} sebagai 

berikut: 

(66) /basaŋ-/ + angat [aŋat] ‘hangat’ → basangangat [basaŋangat] 

‘menghangatkan’ 

(67) /basaŋ-/ + ales [ales] ‘halus’ → basangales [basaŋales] 

‘menghaluskan’ 

 
4.1.9 Kombinasi Prefiks {yasa-} 

Kombinasi prefiks {yasa-} merupakan gabungan atau kombinasi antara 

prefiks {ya-} dan {sa-}, kombinasi prefiks {yasa-} hampir sama dengan komfiks 

{di-...-kan}dalam bahasa Indonesia. Kombinasi prefiks {yasa-} akan tetap 

berbentuk {yasa-} apabila melekat pada bentuk  dasar yang berfonem awal seperti 

/b, d,  g,  l, m, n, r, s, t, dan p/, contoh verba bentukan  kombinasi prefiks {yasa-} 

sebagai berikut: 

(68) /yasa-/ + bara [bara]’bengkak’ → yasabara [yasabara]‘dibengkakkan’ 

(69) /yasa-/ + mao [mao] ‘dangkal’ → yasamao [yasamao] ‘didangkalkan’ 

(70) /yasa-/ + pare [pare] ‘asin’ → yasapare [yasapare] ‘diasinkan’ 
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4.1.10 Kombinasi Prefiks {yasaŋ-} 

Kombinasi prefiks {yasaŋ-} merupakan gabungan atau kombinasi antara 

prefiks {ya-} dan {saŋ-}, kombinasi prefiks {yasaŋ-} hampir sama dengan 

komfiks{di-...-kan} dalam bahasa Indonesia. Kombinasi prefiks {yasaŋ-} akan 

tetap berbentuk {yasaŋ-} apabila melekat pada bentuk  dasar yang berfonem awal 

/a, i, u, e dan o/, contoh verba bentukan kombinasi prefiks {yasaŋ-} sebagai 

berikut: 

(71) /yasaŋ-/ + ales [ales] ‘halus’ → yasangales [yasaŋales] ‘dihaluskan’ 

(72) /yasaŋ-/ + utang [utaŋ] ‘hutang’ → yasangutang [yasaŋutaŋ] 

‘dihutangkan’ 

Setelah menentukan  bentuk-bentuk prefiks pembentuk verba seperti {ba-}, 

{sa-}, {ra-}, {ŋ-}, {ma-}, dan {ya-} serta kombinasi prefiks {basa-}, {basaŋ-}, 

{yasa-}, {yasaŋ-}. Selanjutnya, prefiks dan kombinasi prefiks pembentuk verba 

tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan hubungan sintagmatik dan paradigmatik 

yang mana hubungan sintagmatik (syntagmatic)  menurut Kridalaksana (2002: 

223) merupakan hubungan linier antara unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu  

yang bersifat in presentia, hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam 

suatu tuturan yang tersusun secara berurutan (bersifat linier) antara bentuk dasar 

yang dianalisis dengan memberikan pilihan (konstituen-konstituen) seperti bentuk 

dasar, ameq ‘kunyah’, utang ‘hutang’, jet ‘jahit’, tunuq ’tidur’, padang ’pedas’, 

mangan ‘makan’  dengan konstituen lainya seperti prefiks {ba-}, {sa-}, {ma-}, 

{ra-}, {ŋ-}, dan {ya-} serta kombinasi prefiks {basa-}, {basaŋ-}, {yasa-}, 

{yasaŋ-} yang dapat dipermutasi atau dibalik pada posisi tertentu pada masing-

masing satuan secara keseluruhan seperti sangutang ‘hutangkan’, satunuq 
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‘tidurkan’, sapadang ‘pedaskan’ dan bentuk yang tidak berterima seperti 

*saamek, *sajet, *samangan. 

Sedangkan hubungan paradigmatik merupakan hubungan urutan prefiks  

pembentuk verba BSDSB yang bersifat in absentia, artinya dapat dipertukarkan 

seperti yang diungkapkan Kridalaksana (2002:172) bahwa paradigmatis 

(paradigmatic) adalah unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu dalam unsur-

unsur lain diluar tataran itu yang dapat disubtitusi atau dipertukarkan seperti 

prefiks {ba-} pada kata barutang ‘berhutang’ mempunyai hubungan paradigmatik 

dengan prefiks pembentuk verba BSDSB lainnya dengan pengertian bahwa 

prefiks {ba-} yang terdapat pada kata barutang ‘berhutang’ dapat dipertukarkan 

posisinya dengan prefiks dan kombinasi prefiks lain seperti sangutang 

‘hutangkan’, rangutang ‘gemar berhutang’, ngutang ‘berhutang’, basangutang 

‘menghutangkan’, yasangutang ‘dihutangkan’ dan bentuk yang tidak berterima 

seperti *mangutang. 

Dengan demikian, baik hubungan sintagmatik ataupun paradigmatik dapat 

menguji hadirnya kemunculan masing-masing bentuk prefiks pembentuk verba 

dalam tabel seperti berikut ini: 

Tabel 1. 

Pa
ra

di
gm

at
ik

   
(in

 a
bs

en
tia

) 
  

Sintagmatik 
(in presentia) 

I II III IV V VI VII 
No 

B
D

 Ameq 
‘kunyah’ 

utang 
‘hutang’ 

Jet 
‘jahit’ 

tunuq 
‘tidur’ 

padang 
‘pedas’ 

rau 
‘ladang’ 

1a 

Pr
ef

ik
s 

{b
a-

} 

− barutang 
‘berhutang’ 

− − − − 

2a 

Pr
ef

ik
s 

{s
a-

} 

− sangutang 
‘hutangkan

’ 

sangejet 
‘jahitkan’ 

satunuq 
‘tidurkan’ 

sapadang 
‘pedaskan’ 

− 
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3a 

Pr
ef

ik
s 

{r
a-

} 

rangameq 
‘mengunya

h’ 

rangutang 
‘gemar 

berhutang’ 

− rantunuq 
‘gemar tidur’ 

− − 

4a 

Pr
ef

ik
s 

{ŋ
-}

 

ngameq 
‘kunyah’ 

ngutang 
‘berhutang’ 

ngejet 
‘menjahit’ 

− − − 

5a 

Pr
ef

ik
s 

{m
a}

 − − − − − marau 
‘meladang’ 

6a 

Pr
ef

ik
 

{y
a-

} yaameq 
‘dikunyah’ 

yautang 
‘dihutang’ 

yajet 
‘dijahit’ 

− − − 

7a 

K
om

bi
na

si
 p

re
fik

s 
{b

as
a-

} − − − basatunu 
‘menidurkan’ 

basapadang 
‘membuat 

pedas’ 

 
 

− 

8a 

K
om

bi
na

si
 p

re
fik

s 
{b

as
aŋ

-}
 − basangutan

g 
‘menghutan

gkan’ 

− − − − 

9a 

K
om

bi
na

si
 p

re
fik

s 
{y

as
a-

} − − − yasatunuq 
‘ditidurkan’ 

yasapadang 
‘dipedaskan’ 

− 

10a 

Pr
ef

ik
s 

{y
as

aŋ
-}

 − yasangutan
g 

‘dihutangka
n’ 

− − − − 

 
 
Tabel 2.  

Pa
ra

di
gm

at
ik

   
(in

 a
bs

en
tia

) 
  

Sintagmatik 
(in presentia) 

I II III IV V VI VII 
No 

B
D

 Ameq 
‘kunyah’ 

Utang 
‘hutang’ 

Jet 
‘jahit’ 

Tunuq 
‘tidur’ 

Padang 
‘pedas’ 

Rau 
‘ladang’ 

1a 

Pr
ef

ik
s 

{b
a-

} 

− + − − − − 

2a 

Pr
ef

ik
s 

{s
a-

} 

− + + + + − 
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3a 

Pr
ef

ik
s 

{r
a-

} 

+ + − + − − 

4a 

Pr
ef

ik
s 

{ŋ
-}

 

+ + + − − − 

5a 

Pr
ef

ik
s 

{m
a}

 − − − − − + 

6a 

Pr
ef

ik
 

{y
a-

} + + + − − − 

7a 

K
om

bi
na

si
 p

re
fik

s 
{b

as
a-

} − − − + +  
 

− 

8a 

K
om

bi
na

si
 p

re
fik

s 
{b

as
aŋ

-}
 − + − − − − 

9a 

K
om

bi
na

si
 p

re
fik

s 
{y

as
a-

} − − − + + − 

10a 

Pr
ef

ik
s 

{y
as

aŋ
-}

 − + − − − − 

Keterangan:    ( − ) : tidak  terdapat bentuk tertentu atau tidak ada penggabungan  
                                 prefiks dengan bentuk dasar; 

         ( + ) : terdapat bentuk tertentu atau ada penggabungan prefiks dengan  
       bentuk dasar. 
 

 Pada (1a) di atas, yang merupakan verba adalah barutang ‘berhutang’, 

prefiks {ba-} dapat berkombinasi dengan bentuk dasar utang ‘hutang’sehinga 

menghasilkan bentukan, barutang ‘berhutang’. Hal ini ditandai dengan dapatnya 

bentuk  tersebut dibubuhi kata no ‘tidak’, seperti no barutang ’tidak berhutanng’. 

Disamping itu,  bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong  ‘bukan’ sehingga 



45 
 

membentuk kontruksi yang tidak berterima, seperti *siong barutang ‘bukan 

berhutang’. 

Pada (2a) di atas, yang merupakan verba adalah sangutang ’hutangkan’, 

santunuq ’tidurkan’ dan sapadang ‘pedaskan’,  prefiks {sa-} dapat berkombinasi 

dengan bentuk dasar utang ‘hutang’, tunuq ‘tidur’ dan padang ‘pedas’ sehinga 

menghasilkan bentukan, sangutang ‘hutangkan’, santunuq ’tidurkan’ dan 

sapadang ‘pedaskan’. Hal ini ditandai dengan dapatnya masing-masing bentuk  

dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq sangutang ‘jangan hutangkan’, naq 

santunuq ‘jangan tidurkan’, naq sapadang ‘jangan pedaskan’. Disamping itu,  

bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong  ‘bukan’ sehingga membentuk 

kontruksi yang tidak berterima, seperti *siong sangutang ‘bukan hutangkan’, 

*siong santunuq ‘bukan tidurkan’, dan *siong sapadang ’bukan pedaskan’. 

Pada (3a) di atas, yang merupakan verba adalah rangameq ’mengunyah’,  

prefiks {ra-} dapat berkombinasi dengan bentuk dasar ameq ‘kunyah’, sehinga 

menghasilkan bentukan, rangameq ‘mengunyah’, sedangkan rangutang ‘gemar 

berhutang’ dan ramangan ‘gemar makan’ merupakan bentuk adjektiva. Hal ini 

ditandai dengan dapatnya masing-masing bentuk  dibubuhi kata keras ‘sangat’, 

seperti keras rangutang ‘sangat gemar berhutang’, keras ramangan ‘sangat gemar 

makan’. Disamping itu,  bentuk verba  rangameq ‘mengunyah’ ditandai dengan 

dapatnya bentuk tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq rangameq 

‘jangan mengunyah’ dan tidak dapat dibubuhi kata siong ‘bukan’ sehingga 

membentuk kontruksi yang tidak berterima, seperti *siong rangameq ‘bukan 

mengunyah’. 
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Pada (4a) di atas, yang merupakan verba adalah ngameq ‘mengunyah’, 

ngutang ‘menghutang’ dan ngejet ‘menjahit’, prefiks {ŋ-} dapat berkombinasi 

dengan bentuk dasar ameq ‘kunyah’, utaq ‘muntah’ dan jet ‘jahit’ sehinga 

menghasilkan bentukan, ngameq ‘mengunyah’, ngutang ’menghutang’ dan ngejet 

‘menjahit’. Hal ini ditandai dengan dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi kata 

naq ‘jangan’, seperti naq ngameq ‘jangan mengunyah’, naq ngutang ‘jangan 

menghutang’, naq ngejet ‘jangan menjahit’. Disamping itu,  bentuk tersebut tidak 

dapat dibubuhi kata siong ‘bukan’ sehingga membentuk kontruksi yang tidak 

berterima, seperti *siong ngameq ‘bukan mengunyah’, *siong ngutang ‘bukan 

menghutang’, dan *siong ngejet ’bukan menjahit’. 

Pada (5a) di atas, yang merupakan verba adalah marau ‘meladang’, prefiks 

{ma-} dapat berkombinasi dengan bentuk dasar rau ‘ladang’ sehinga 

menghasilkan bentukan, marau ‘meladang’. Hal ini ditandai dengan dapatnya 

bentuk tersebut dibubuhi kata no ‘tidak’, seperti no marau ’tidak meladang’. 

Disamping itu,  bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong ‘bukan’ sehingga 

membentuk kontruksi yang tidak berterima, seperti *siong marau ‘bukan 

meladang’. 

Pada (6a) di atas, yang merupakan verba adalah yaameq ‘dikunyah’, 

yautang ‘dihutang’ dan yajet ‘dijahit’, prefiks {ya-} dapat berkombinasi dengan 

bentuk dasar ameq ‘kunyah’, utang ‘hutang’ dan jet ‘jahit’ sehinga menghasilkan 

bentukan, yaameq ‘dikunyah’, yautang ’dihutang’ dan yajet ‘dijahit’. Hal ini 

ditandai dengan dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi kata naq ‘jangan’, 

seperti naq yaameq ‘jangan dikunyah’, naq yautang ‘jangan dihutang’, naq yajet 

‘jangan dijahit’. Disamping itu, bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong  
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‘bukan’ sehingga membentuk kontruksi yang tidak berterima, seperti *siong 

yaameq ‘bukan dikunyah’, *siong yautang ‘bukan dihutang’, dan *siong yajet 

’bukan dijahit’. 

Pada (7a) di atas, yang merupakan verba adalah  basatunuq ‘menidurkan’ 

dan baasapadang ‘menjadikan pedas’, kombinasi prefiks {basa-} dapat 

berkombinasi dengan bentuk dasar tunuq ‘tidur’ dan padang ‘pedas’ sehinga 

menghasilkan bentukan, basatunuq ‘menidurkan’, basapadang ’menjadikan 

pedas’. Hal ini ditandai dengan dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi kata 

naq ‘jangan’, seperti naq basatunuq ‘jangan menidurkan’, naq basapadang 

‘jangan menjadikan pedas’. Disamping itu,  bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi 

kata siong  ‘bukan’ sehingga membentuk kontruksi  yang tidak berterima, seperti 

*siong basatunuq ‘bukan menidurkan’ dan *siong basapadang ‘bukan dijadikan 

pedas’. 

Pada (8a) di atas, yang merupakan verba adalah basangutang 

‘menghutangkan’, kombinasi prefiks {basaŋ-} dapat berkombinasi dengan bentuk 

dasar utang ‘hutang’ sehinga menghasilkan bentukan, basangutang 

‘menghutangkan’. Hal ini ditandai dengan dapatnya bentuk  tersebut dibubuhi 

kata no ‘tidak’, seperti no basangutang’ tidak menghutangkan’. Disamping itu,  

bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong  ‘bukan’ sehingga membentuk 

kontruksi yang tidak berterima, seperti *siong basangutang ‘bukan 

menghutangkan’. 

Pada (9a) di atas, yang merupakan verba adalah yasatunuq ‘ditidurkan’, dan 

yasapadang ‘dipedaskan’,  kombinasi prefiks {yasa-} dapat berkombinasi dengan 

bentuk dasar tunuq ‘tidur’dan padang ‘pedas’ sehinga menghasilkan bentukan, 
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yasatunuq ‘ditidurkan’ dan yasapadang ‘dipedaskan’. Hal ini ditandai dengan 

dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq 

yasatunuq ‘jangan ditidurkan’, naq yasapadang ‘jangan dipedaskan. Disamping 

itu, bentuk tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong  ‘bukan’ sehingga membentuk 

kontruksi  yang tidak berterima, seperti *siong yasatunuq ‘bukan ditidurkan’ dan 

*siong yasapadang ’bukan dipedaskan’. 

Pada (10a) di atas, yang merupakan verba adalah yasangutang 

‘dihutangkan’, kombinasi prefiks {yasaŋ-} dapat berkombinasi dengan bentuk 

dasar utang ‘hutang’ sehinga menghasilkan bentukan, yasangutang  

‘dihutangkan’. Hal ini ditandai dengan dapatnya bentuk  tersebut dibubuhi kata no 

‘tidak’, seperti no yasangutang ’tidak dihutangkan’. Disamping itu, bentuk 

tersebut tidak dapat dibubuhi kata siong  ‘bukan’ sehingga membentuk kontruksi  

yang tidak berterima, seperti *siong yasangutang ‘bukan dihutangkan’. 

 
4.2 Fungsi Prefiks Pembentuk Verba Bahasa Sumbawa Dialek Sumbawa 

Besar dalam Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dari beberapa prefiks pembentuk verba 

{ba-, ra-, sa-, ŋ- , ma- dan ya-} serta kombinasi prefiks pembentuk verba {basa-, 

basaŋ-, yasa-, dan yasaŋ-}. Di antara prefiks dan kombinasi prefiks tersebut, 

prefiks {sa-} merupakan prefiks yang paling unik karena dapat mengubah kata 

yang berkategori numerelia menjadi verba. Sementara prefiks dan kombinasi 

prefiks lainnya sama-sama mampu mengubah nomina dan adjektiva menjadi  

verba atau bersifat transposisional serta bersifat hipostatis yang artinya tidak 

mengubah kelas kata. 
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4.2.1 Fungsi Prefiks Pembentuk Verba Berupa Hipostatis 

Fungsi prefiks pembentuk verba yang bersifat hipostatis atau tidak dapat 

mengubah kelas kata, di antaranya sebagai berikut: 

A. Morf {ra-} 

Salah satu fungsi morf {ra-} yakni bersifat hipostatis. Dikatakan demikian, 

karena  dari data yang ada menunjukkan morf  {ra-} apabila dilekatkan pada 

bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya menjadi verba, 

seperti contoh berikut ini: 

(73)  Ra-biso [ramiso] ‘membilas’ 

 Ami   muntu ramiso  

  ’Ami sedang membilas’ 

Pada (73) di atas, dapat dilihat pelekatan prefiks {ra-} dengan kata dasar 

biso ‘bilas’, bentuk dasar tersebut berkategori verba. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi kata  naq ‘jangan’, seperti naq biso  

‘jangan bilas’. Setelah morf {ra-} melekat pada bentuk dasar, maka kategori 

bentuk dasar tersebut tetap menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk 

tersebut dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’, seperti naq rabiso ‘jangan membilas’. 

B. Morf {sam-} 

Fungsi morf {sam-} hanya memiliki satu fungsi yakni bersifat hipostatis. 

Dikatakan demikian, karena dari data yang ada menunjukkan morf {sam-} apabila 

dilekatkan pada bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya 

menjadi verba, seperti contoh berikut ini: 

(74) Sam-bolang [samolaŋ] ’lemparkan’ 
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Samolang pelam nan  

          ‘Lemparkan mangga itu’ 

Pada (74) di atas,  dapat dilihat pelekatan morf {sam-} dengan kata dasar 

bolang ‘lempar’. Bentuk tersebut berkategori verba. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi  kata naq ‘jangan’, seperti naq bolang 

‘jangan lempar’. Setelah morf {sam-} melekat, kategori-kategori  pada bentuk 

dasar tersebut tetap menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya 

bentuk tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq samolang ‘jangan 

lemparkan’. 

C. Morf {san-} 

Fungsi morf {san-} hanya memiliki satu fungsi yakni bersifat hipostatis. 

Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {san-} apabila 

dilekatkan pada bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya 

menjadi verba, seperti contoh berikut ini: 

(75) San-datang [sanataŋ] ‘datangkan’ 

Sanatang dadara balong nan  

   ‘Datangkan gadis cantik itu’ 

(76) San-dapat [sanapat] ‘sampaikan’ 

Ngoro sanapat surat ku  

‘ Tolong sampaikan surat ku’ 

Pada (75) dan (76) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {san-} dengan kata 

dasar datang ’datang’, dapat ‘sampai’. bentuk dasar tersebut berkategori verba. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut 

dibubuhi kata naq ‘jangan’  seperti naq datang ‘jangan datang’, naq dapat ‘ 

jangan sampai; tiba’.  Setelah morf {san-} melekat, kategori bentuk-bentuk 
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tersebut tetap menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap dapatnya 

masing-masing bentuk tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq sanatang 

‘jangan datangkan’ dan naq sanapat ‘jangan sampaikan’. 

D. Morf {n-} 

Fungsi morf {n-} hanya memiliki satu fungsi yakni, bersifat hipostatis. 

Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf  {n-} apabila 

dilekatkan pada bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya 

menjadi verba, seperti contoh berikut ini: 

(77) n-teruk [neruk] ‘menusuk’ 

Jarum nan tumpel dadi na, no akan bau neruk 

 ‘ jarum itu tumpul jadi, tidak akan bisa menusuk ’ 

(78) n-tengke [nengke] ’memanjat’ 

Tau nyoro ana muntu nengke pang tiang 

 ‘Pencuri itu  sedang memanjat di tiang’ 

(79) n-temak [nemak] ‘menembak’ 

Tau nyoro ana jangi nemak  

‘ Pencuri itu hampir menembak’ 

Pada (77), (78) dan (79) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {n-} dengan 

kata dasar teruk ’tusuk’,tengke ‘panjat’ dan temak ‘tembak’, bentuk-bentuk dasar 

tersebut berkategori verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-

masing bentuk tersebut dibubuhi dengan kata naq ‘ jangan’ seperti, naq teruk 

‘jangan tusuk’, naq temak ‘jangan tembak’ dan naq tengke ‘jangan panjat’. 

Setelah morf {n-} melekat, kategori masing-masing bentuk dasar tersebut tetap 

menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk 
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tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq neruk ‘jangan menusuk’, naq 

temak ‘jangan menembak’ dan naq nengke ‘jangan memanjat’. 

E. Morf {ñ-} 

Salah satu fungsi morf {ñ-} yakni,bersifat hipostatis. Dikatakan demikian, 

karena dari data yang ada menunjukkan morf  {ñ-} apabila dilekatkan pada bentuk 

dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya menjadi verba, seperti 

contoh berikut ini: 

(80)   ñ-sea [ñea] ‘menjemur’ 

 Siti muntu nyea gabah  

‘Siti sedang menjemur gabah’ 

(81)   ñ-suit [ñuit] ‘mencongkel’ 

 Siti muntu nyuit modeng bage  

  ‘Siti sedang mencongkel biji asam’ 

Pada (80) dan (81) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {ñ-} dengan kata 

dasar sea ‘jemur’ dan suit ‘congkel’. Bentuk-bentuk dasar tersebut berkategori 

verba, hal ini dapat dibuktikan dengan  dapatnya masing-masing bentuk tersebut 

dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’ seperti, naq sea ‘jangan jemur’ dan naq suit 

‘jangan congkel’. Setelah pelekatan morf {ñ-}, kategori masing-masing bentuk 

dasar tersebut berubah menjadi verba, hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya 

bentuk tersebut dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’, seperti naq nyea ‘jangan 

menjemur’  dan naq nyuit ‘jangan mencongkel’. 

F. Morf {ŋe-} 

Fungsi morf {ŋe-} hanya memiliki satu fungsi yakni, bersifat hipostatis. 

Dikatakan demikian, karena dari data yang ada menunjukkan morf  {ŋe-} apabila 
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dilekatkan pada bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya 

menjadi verba, seperti contoh berikut ini: 

(82) ŋe-jet [ŋejet] ‘menjahit’ 

Susi balajar ngejet ke mesin jet  

‘Susi belajar menjahit dengan mesin jahit’ 

(83) ŋe-dan [ŋedan] ‘mengejan; mengedan’ 

Tau baranak  ana ngedan 

’Orang beranak itu mengejan’ 

Pada (82) dan (83) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {ŋe-} dengan kata 

dasar jet ‘jahit’, dan ‘ngejan’. Bentuk dasar tersebut berkategori verba, hal ini 

dapat dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi dengan kata naq 

‘jangan’ seperti, naq  jet ‘jangan jahit’, naq dan ‘jangan ngejan’. Setelah morf 

{ŋe-}dilekatkan, kategori bentuk tersebut tetap menjadi verba. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’, 

seperti naq ngejet ‘jangan menjahit’dan naq ngedan ‘jangan mengejan’.  

G. Morf {ya-} 

Fungsi morf {ya-} hanya memiliki satu fungsi yakni, bersifat hipostatis. 

Dikatakan demikian, karena dari data yang ada menunjukkan morf  {ya-} apabila 

dilekatkan pada bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap kategorinya 

menjadi verba, seperti contoh berikut ini: 

(84) Ya-kakan [kakan] ‘makan’ 

Tepung yakakan leng Adi  

‘Jajan dimakan oleh Adi’  

(85) Ya-garu [yagaru] ‘diganggu’ 
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Adi yagaru leng dengan kelas na  

 ‘Adi diganngu oleh teman kelasnya’ 

 
Pada (84) dan (85) di atas, dapat dilihat pelekatan prefiks {ya-} dengan kata 

dasar kakan‘makan’ dan garu ‘ganggu’. Bentuk-bentuk dasar tersebut berkategori 

verba, hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut 

dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’ seperti naq kakan ‘jangan makan’, naq garu 

‘jangan ganggu’. Setelah pelekatan prefiks {ya-}, kategori masing-masing bentuk 

dasar tersebut tetap menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya 

masing-masing bentuk dibubuhi dengan kata no ‘tidak’, seperti no yakakan  ‘tidak 

dimakan’ dan no yagaru ‘tidak diganggu’. 

H. Kombinasi Prefiks {basaŋ-} 

Salah satu fungsi kombinasi prefiks {basa-} yakni, bersifat hipostatis. 

Dikatakan demikian, karena dari data yang ada menunjukkan kombinasi prefiks 

{basa-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori verba maka akan tetap 

kategorinya menjadi verba, seperti contoh berikut ini: 

(86) Basaŋ- amok [basaŋamuk] ‘memarahi’ 

 Bibi Rahma mntu basangamok ke anak na 

  ‘Bibi Rahma sedang memarahi anaknya’  

Pada (86) di atas, dapat dilihat pelekatan kombinasi prefiks {basaŋ-} 

dengan kata dasar amok  ‘marah’. Bentuk-bentuk dasar tersebut berkategori verba, 

hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut dibubuhi 

dengan kata naq ‘jangan’ seperti naq amok ‘jangan marah’. Setelah pelekatan 

kombinasi prefiks {basaŋ-}, kategori masing-masing bentuk dasar tersebut tetap 
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menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk 

dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’, seperti naq basangamok ‘jangan memarahi’. 

 

4.2.2 Fungsi Prefiks Pembentuk Verba Berupa Transposisi 

Fungsi prefiks pembentuk verba yang bersifat transposisi dapat mengubah 

nomina, adjektiva dan numerelia  menjadi  verba, di antaranya sebagai berikut: 

4.2.2.1 Denomina 

A.  Morf {ba-} 

Salah satu fungsi morf {ba-} yakni mengubah kategori nomina menjadi 

verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {ba-} 

apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori nomina maka akan merubah 

kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(87) Ba-lamung [balamuŋ] ‘berpakaian’ 

 Siti   de balamong   belang  

  ‘Siti yang berbaju belang’ 

(88) Ba-genang [bagenaŋ] ‘bergendang’ 

Siti   muntu bangenang  

 ‘Siti sedang bergendang’ 

(89) Ba-langan [balaŋan] ‘berjalan’ 

 Siti  belangan  ne ko amat  

  ‘Siti berjalan kaki ke pasar’  

Pada (87), (88) dan (89) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {ba-} dengan 

kata dasar lamung ‘baju’, genang ‘gendang’  dan langan ‘jalan’. Bentuk-bentuk 

dasar tersebut berkategori nomina. Hal ini dapat diuji dengan dapatnya masing-
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masing bentuk tersebut dibubuhi kata siong ‘bukan’, seperti siong genang ‘bukan 

gendang’, siong lamung ‘bukan pakaian’ dan siong langan ‘bukan jalan’. Setelah 

morf {ba-} melekat pada masing-masing bentuk dasar tersebut, maka kategori 

masing-masing bentuk dasar akan berubah menjadi verba. Hal itu dibuktikan 

dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut dibubuhi kata naq ’jangan’, 

seperti naq balamung ‘jangan berpakaian’, naq bagenang ‘jangan bergendang’ 

dan naq balangan ’jangan berjalan’. 

B. Morf {bar-} 

Salah satu fungsi morf {bar-} yakni mengubah kategori nomina menjadi 

verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {bar-} 

apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori nomina maka akan merubah 

kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(90) Bar-odak [barodak] ‘menggunakan lulur’ 

Pengantan ana  muntu barodak  pancar 

 ‘Pengantin itu sedang menggunakan lulur pancar’ 

(91) Bar-iak [bariak] ‘bernapas’ 

Tau mate ana ngka bariak    

‘ Orang meninggal itu tidak bernapas’ 

Pada (90) dan (91)  di atas, dapat dilihat pelekatan morf {bar-} dengan kata 

dasar enten ‘lutut’, odak ‘lulur’ dan iak ‘napas’. Bentuk-bentuk dasar tersebut  

berkategori nomina, hal ini dapat dibuktikan dengan masing-masing bentuk 

tersebut dibubuhi kata siong ‘bukan’, seperti siong odak ‘bukan lulur’, siong enten 

‘bukan lutut’ dan siong iak ‘bukan napas’. Setelah morf {bar-} melekat pada 

bentuk dasar, maka kategori masing-masing bentuk dasar tersebut berubah 
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menjadi verba. Hal ini dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk dasar 

tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq barodak ‘jangan menggunakan 

lulur’, dan naq bariak ‘jangan bernapas’. 

C. Morf {ra-} 

Salah satu fungsi morf {ra-} yakni mengubah kategori nomina menjadi 

verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {ra-} 

apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori nomina maka akan merubah 

kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(92) Ra-pancar [rapancar] ‘ menggunakan pancar’ 

Dedara nan muntu rapancar  

‘Gadis itu sedang menggunakan pancar’ 

(93) Ra-manjeng [ramanjeŋ] ‘berpacaran’ 

 Taruna nan kam remanjeng  

 ‘Pemuda itu sudah berpacaran’  

Pada (92) dan (93)  di atas, dapat dilihat pelekatan prefiks {ra-} dengan kata 

dasar pancar ‘pancar’, manjeng ‘pacar’, bentuk-bentuk dasar tersebut  berkategori 

nomina. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut 

dibubuhi kata  siong ‘bukan’, seperti siong pancar ‘bukan pancar’,siong manjeng 

‘ bukan pacar’. Setelah morf {ra-} melekat pada bentuk dasar, maka kategorinya 

masing-masing bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan masing-masing bentuk tersebut dibubuhi dengan kata naq 

‘jangan’, seperti naq rapancar ‘jangan menggunakan pancar’, naq ramanjeng 

‘jangan berpacaran’. 
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D. Morf {ŋ-} 

Fungsi morf {ŋ-} hanya memiliki satu fungsi yakni, dapat mengubah 

kategori nomina menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {ŋ-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori nomina 

maka  kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(94) ŋ-ulaq [ŋulaq] ‘mengulak’ 

 Kau mo ngulak bumbu pelcing nan 

  ‘Kamu saja yang mengulak bumbu pelcing itu’ 

(95) ŋ- utaq [ŋutaq] ‘muntah’ 

     Bodok pematik mu nan ngutaq 

             ‘Kucing peliharaan mu itu muntah’ 

Pada (94) dan (95) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {ŋ-} dengan kata 

dasar ulaq ‘ulakan’ dan utaq ‘muntahan’. Bentuk tersebut berkategori nomina. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi dengan kata  

siong ‘bukan’, seperti siong ulaq ‘bukan ulakan’. Setelah morf {ŋ-} melekat, 

kategori  bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. Hal ini dibuktikan dengan  

dapatnya masing-masing bentuk tersebut dibubuhi dengan kata naq ‘jangan’  

seperti, naq ngulaq ‘jangan mengulak’ dan naq ngutaq ‘jangan muntah’. 

E. Morf {m-} 

Fungsi morf {m-} hanya memiliki satu fungsi yakni dapat mengubah 

kategori nomina menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {m-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori nomina 

maka  kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(96)  m-paku [maku] ’memaku; memasang paku’ 
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 Paman idin muntu maku  

‘Paman idin sedang memaku’ 

Pada (96) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {m-} dengan kata dasar paku 

‘paku’, bentuk dasar tersebut berkategori nomina. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dapatnya bentuk tersebut dibubuhi dengan kata siong ‘bukan’, seperti siong paku 

‘bukan paku’. Setelah morf {m-} melekat, kategori bentuk tersebut berubah 

menjadi verba. Hal ini dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi 

dengan kata no ‘tidak’ seperti, no maku ‘tidak memasang paku’. 

F. Morf {ñ-} 

Salah satu fungsi morf {ñ-} yakni mengubah kategori nomina menjadi 

verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {ñ-} 

apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori nomina maka akan merubah 

kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(97) ñ-sepat [ñepat] ‘membuat sepat’ 

 Tau Samawa beri nyepat  

 ‘ Orang sumbawa suka membuat sepat’ 

(98) ñ-singang [ñiŋaŋ] ‘membuat singang’ 

Tau Samawa beri nyingang  

‘ Orang sumbawa suka membuat singang’ 

Pada (97) dan (98) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {ñ-} dengan kata 

dasar sepat ‘sepat’ dan singang ‘singang’. Bentuk-bentuk dasar tersebut 

berkategori kata benda, hal ini dapat dibuktikan dengan  dapatnya masing-masing 

bentuk tersebut dibubuhi dengan kata siong ‘bukan’ seperti, siong singang ‘bukan 

singang’, siong sepat ‘bukan sepat’. Setelah pelekatan morf {ñ-}, kategori 
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masing-masing bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba, hal ini dapat 

dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi dengan kata no ‘tidak’, 

seperti no nyepat ‘tidak membuat sepat’ dan no nyingang ‘tidak membuat 

singang’. 

G. Morf {ma-} 

Fungsi morf {ma-} hanya memiliki satu fungsi yakni dapat mengubah 

kategori nomina menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {ma-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori 

nomina maka  kategorinya menjadi verba (denomina), seperti contoh berikut ini: 

(99) Ma-rau [marau] ‘meladang’ 

Adi kamo alo marau  

‘Adi sudah pergi meladang’  

(100) Ma-rantok [marantong] ‘menumbuk dengan lesung’ 

Pang boat pengantan ada tau merantok 

 ‘Di acara pernikahan ada orang menumbuk dengan lesung’ 

Pada (99) dan (100) di atas, dapat dilihat pelekatan prefiks {ma-} dengan 

kata dasar rau ‘ladang’. Bentuk-bentuk dasar tersebut berkategori nomina, hal ini 

dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut dibubuhi 

dengan kata siong ‘bukan’ seperti siong rau ‘bukan ladang’, siong rantok ‘bukan 

lesung’. Setelah pelekatan prefiks {ma-}, kategori masing-masing bentuk dasar 

tersebut berubah menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya 

masing-masing bentuk dibubuhi dengan kata no ‘tidak’, seperti no marau ‘tidak 

meladang’ dan no marantok ‘tidak menumbuk’. 
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H. Kombinasi Prefiks {basaŋ-} 

Salah satu fungsi kombinasi prefiks {basaŋ-} yakni mengubah kategori 

nomina menjadi verba. Dikatakan demikian, karena dari data yang ada 

menunjukkan kombinasi prefiks {basaŋ-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar 

berketegori nomina maka akan merubah kategorinya menjadi verba (denomina), 

seperti contoh berikut ini: 

(101)  Basaŋ- akal [basaŋakal] ‘mengakali’ 

Papen Yam de basangakal tau mani  

 ‘Nenek Yam yang mengakali orang mandi’  

Pada (101) di atas, dapat dilihat pelekatan kombinasi prefiks {basaŋ-} 

dengan kata dasar akal ‘akal’. Bentuk dasar tersebut berkategori nomina, hal ini 

dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk tersebut dibubuhi 

dengan kata siong ‘bukan’ seperti siong akal ‘bukan akal’. Setelah pelekatan 

kombinasi prefiks {basaŋ-}, kategori bentuk dasar tersebut berubah menjadi 

verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi dengan 

kata naq ‘jangan’, seperti naq basangakal ‘jangan mengakali’. 

4.2.2.2 Deadjektiva 

A.  Morf {ba-} 

Salah satu fungsi morf {ba-} yakni mengubah kategori adjektiva menjadi 

verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {ba-} 

apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori adjektiva maka akan merubah 

kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut ini: 

(102)  Ba-gesa [bagesa] ‘mengucapkan omongan besar; membual’ 

 Tau ana roa bagesa  
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        ‘Orang itu suka mengucapkan omongan besar; membual’ 

Pada (102) di atas, dapat dilihat pelekatan  morf {ba-}dengan kata dasar 

gesa ‘besar omong’; bersifat gurauan. Bentuk dasar tersebut berkategori adjektiva.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi kata keras 

‘sangat’, seperti keras gesa ‘sangat besar omong’. Setelah morf {ba-} melekat 

pada bentuk dasar, maka kategori bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi kata naq 

‘jangan’, seperti naq bagesa ‘jangan mengucapkan omongan besar’. 

B.  Morf {sa-} 

Salah satu fungsi morf {sa-} yakni mengubah kategori adjektiva menjadi 

verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {sa-} 

apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori adjektiva maka akan merubah 

kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut ini: 

(103) Sa-padang [sapadaŋ] ‘pedaskan’ 

Sapadang sepat nan  

‘ Pedaskan sepat itu’ 

(104) Sa-rango  [saraŋo] ‘besarkan’ 

Sarango seda radio nan 

‘ Besarkan  suara radio itu’ 

(105) Sa-bara [sabara] ‘bengkakkan’ 

Sabara perana kerong mu nan 

‘ Bengkakkan badan kurus mu itu’ 

Pada (103), (104) dan (105) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {sa-} 

dengan kata dasar padang ‘pedas’, rango ‘besar’ dan bara ‘bengkak’. Bentuk-
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bentuk dasar tersebut  berkategori kata sifat. Hal ini dibuktikan dengan dapatnya 

masing-masing bentuk tersebut dibubuhi  oleh kata  keras ‘sangat’, seperti keras 

padang ‘sangat pedas’, keras rango ’sangat besar’ dan keras bara ‘sangat 

bengkak’. Setelah morf {sa-} melekat, kategori masing-masing bentuk dasar 

tersebut berubah menjadi verba. Hal ini dibuktikan dengan dapatnya bentuk 

tersebut dibubuhi  kata naq ‘jangan’, seperti naq sapadang ‘jangan pedaskan‘, naq 

sarango ‘jangan besarkan’ dan naq sabara ‘jangan bengkakkan’. 

C. Morf {saŋ-} 

Fungsi morf {saŋ-} hanya memiliki satu fungsi yakni, dapat mengubah 

kategori adjektiva menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {saŋ-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori 

adjektiva maka  kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut 

ini: 

(106) Saŋ-odeq [saŋodeq] ‘kecilkan’ 

Sangodeq lamung pengantan ku 

‘Kecilkan baju pengantik ku’ 

(107) Saŋ- ompal [saŋompal] ‘ kentalkan’ 

Sangompal au tepung nan air  

‘Kentalkan terigu itu dengan air’ 

(108) Saŋ-ilaq [sangilaq] ‘permalukan’ 

Paman Dani sangilaq diri na 

 ‘Paman Dani permalukan dirinya’ 

Pada (106), (107) dan (108) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {saŋ-} 

dengan  kata dasar odeq ‘kecil’, ompal ‘kental’ dan ilaq ‘malu’. Bentuk-bentuk 

dasar tersebut berkategori kata sifat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
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dapatnya masing-masing betuk dibubuhi kata keras ‘sangat’, seperti keras odeq 

‘sangat kecil’, keras ompal ‘sangat ompal’ dan keras ilaq ‘sangat malu’. Setelah 

morf {saŋ-} melekat, kategori masing-masing bentuk dasar tersebut berubah 

menjadi verba. Hal ini dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk 

tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, seperti naq sangodeq ‘jangan kecilkan’, naq 

sangompal ’jangan kentalkan’ dan naq sangilaq ‘jangan permalukan’. 

D. Morf {saŋe-} 

Fungsi morf {saŋe-} hanya memiliki satu fungsi yakni, dapat mengubah 

kategori adjektiva menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {saŋe-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori 

adjektiva maka kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut 

ini: 

(109) Saŋe- rop [saŋerop] ‘teduhkan’ 

Sangerop jaran nan pang anok tebongan  

‘Teduhkan kuda itu di bawah kolong’ 

(110) Saŋe-bo [saŋebo] ‘dinginkan’ 

Sangebo me pang pingan  

‘Dinginkan nasi di piring’ 

(111) Saŋe- do [saŋedo] ‘jauhkan’ 

Anton sate sangedo diri kaleng boat lenge  

‘Anton ingin jauhkan dirinya dari perbuatan buruk’ 

Pada (112), (113) dan (114) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {saŋe-} 

dengan kata dasar rop ‘teduh’, bo ‘dingin’ dan do ‘jauh’. Bentuk-bentuk dasar 

tersebut berkategori adjektiva. Hal ini dibuktikan dengan dapatnya masing-masing 
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bentuk tersebut dibubuhi kata keras ‘sangat’, seperti keras rop ‘sangat teduh’ dan 

keras do ‘sangat jauh’.  Setelah morf {seŋe-} melekat, kategori masing-masing 

bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan  

dapatnya masing-masing bentuk tersebut dibubuhi kata  naq ‘jangan’, seperti naq 

sangerop ‘jangan teduhkan’, naq sangebo ‘jangan dinginkan’ dan naq sangedo 

‘jangan jauhkan’. 

E.  Kombinasi Prefiks {basa-} 

Fungsi morf {basa-} hanya memiliki satu fungsi yakni, dapat mengubah 

kategori adjektiva menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {basa-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori 

adjektiva maka  kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut 

ini: 

(112) Basa- basapeneq [basapeneq] ‘memendekkan’ 

Bibi Rahma muntu basapenek ima lamong na    

 ‘Bibi Rahma sedang memendekkan lengan bajunya’  

(113) Basa-gera [basagera] ‘mempercantik’ 

Bibi Rahma muntu basagera diri na  

‘Bibi Rahma sedang mempercantik dirinya’ 

Pada (115) dan (116) di atas, dapat dilihat pelekatan kombinasi prefiks 

{basa-} dengan kata dasar peneq ‘pendek’ dan gera ‘cantik’. Bentuk-bentuk dasar 

tersebut berkategori adjektiva, hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-

masing bentuk tersebut dibubuhi dengan kata geras ‘sangat’ seperti geras peneq 

‘sangat pendek’, geras gera ‘sangat cantik’. Setelah pelekatan kombinasi prefiks 

{basa-}, kategori masing-masing bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. 
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Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi dengan 

kata naq ‘jangan’, seperti naq basapeneq ‘jangan memendekkan’ dan naq 

basagera ‘jangan mempercantik’. 

F. Kombinasi Prefiks {yasa-} 

Fungsi morf {yasa-} hanya memiliki satu fungsi yakni, dapat mengubah 

kategori adjektiva menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {yasa-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori 

adjektiva maka  kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut 

ini: 

(114) Yasa- balong [yasabaloŋ] ‘dibaguskan’ 

Mesin ai   muntu yasabalong leng tukang 

‘Mesin air sedang  diperbaiki; dibaguskan oleh tukang’  

(115) Yasa- lenge [yasaleŋe] ‘dijelekkan’ 

Gambar  nan yasalenge leng dengan na  

‘Gambar itu dijelekkan oleh temannya’  

Pada (117) dan (118) di atas, dapat dilihat pelekatan kombinasi prefiks 

{yasa-} dengan kata dasar balong ‘bagus’ dan lenge ’jelek’. Bentuk-bentuk dasar 

tersebut berkategori adjektiva, hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-

masing bentuk tersebut dibubuhi dengan kata geras ‘sangat’ seperti geras balong 

‘sangat bagus’ dan geras lenge ’sangat jelek’. Setelah pelekatan kombinasi 

prefiks {yasa-}, kategori masing-masing bentuk dasar tersebut berubah menjadi 

verba. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi 

dengan kata naq ‘jangan’, seperti naq yasalenge ‘jangan dijelekkan’ dan naq 

yasabalong ‘jangan dibaguskan’. 
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G. Kombinasi Prefiks {yasaŋ-} 

Fungsi morf {yasaŋ-} hanya memiliki satu fungsi yakni, dapat mengubah 

kategori adjektiva menjadi verba. Dikatakan demikian, karena  dari data yang ada 

menunjukkan morf {yasaŋ-} apabila dilekatkan pada bentuk dasar berketegori 

adjektiva maka  kategorinya menjadi verba (deadjektiva), seperti contoh berikut 

ini: 

(116) Yasaŋ- ales[yasaŋales] ‘dihaluskan’ 

Loto nan yasangales jadi au tepung  

‘Beras itu dihaluskan menjadi tepung beras’ 

(117) Yasaŋ- ompa [yasaŋompa] ‘dilelahkan’ 

Tau raboat ana geras yasangompa leng kebo na   

‘Pembajak sawah itu  terlalu  dilelahkan oleh kerbaunya’ 

Pada (119) dan (120) di atas, dapat dilihat pelekatan kombinasi prefiks 

{yasaŋ-} dengan kata dasar ales ‘halus’ dan ompa ’lelah’. Bentuk-bentuk dasar 

tersebut berkategori adjektiva, hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-

masing bentuk tersebut dibubuhi dengan kata geras ‘sangat’ seperti geras ales 

‘sangat halus’ dan geras ompa ‘sangat lelah’. Setelah pelekatan kombinasi prefiks     

{yasaŋ-}, kategori masing-masing bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan dapatnya masing-masing bentuk dibubuhi dengan 

kata naq ‘jangan’, seperti naq yasangales ‘jangan dihaluskan’ dan naq 

yasangompa ‘jangan dilelahkan’. 

4.3.1.3 Denumerelia 

Fungsi prefiks pembentuk verba berupa denumerelia hanya berupa morf 

{sa-}, salah satu fungsi morf {sa-} yakni bersifat transposisional. Dikatakan 

demikian, karena  dari data yang ada menunjukkan morf {sa-} apabila dilekatkan 
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pada bentuk dasar berketegori numerelia maka kategorinya akan berubah menjadi 

verba, seperti contoh berikut ini: 

(118) Sa-sopo [sasopo] ‘satukan’ 

Sasopo  katokal kita  

 ‘Satukan tempat kita’ 

Pada (121) di atas, dapat dilihat pelekatan morf {sa-} dengan kata dasar 

sopo ‘satu’. Bentuk dasar tersebut berkategori numerelia. Hal ini dibuktikan 

dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi  oleh kata siong ‘bukan’. Setelah  morf 

{sa-} melekat,  kategori bentuk dasar tersebut berubah menjadi verba. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan dapatnya bentuk tersebut dibubuhi kata naq ‘jangan’, 

seperti naq sasopo ‘jangan satukan’. 

 
 

 
4.3  Makna Prefiks Pembentuk Verba Bahasa Sumbawa Dialek Sumbawa 

Besar dalam Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Prefiksasi bahasa Sumbawa dialek 

Sumbawa Besar dalam pembentukkan verba menghasilkan makna tindakan yang 

cukup beragam sesuai dengan bentuk dasar yang dilekatinya. Dalam hal ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

 
4.3.1 Menyatakan  Tindakan ‘Melakukan’ 

A. Prefiks {ba-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ba-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar balangan ‘berjalan’, basiker ‘berzikir’, basurak ‘bersorak’ dan 

bakamumer ‘berkumur’ menimbulkan makna tindakan ‘melakukan sesuatu’ 
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sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu melakukan tindakan jalan, zikir, sorak, 

kumur. Seperti contoh berikut ini: 

(119)  Ba-langan [balaŋan] ‘berjalan’ 

Balangan lako keban  

‘Berjalan ke kebun’ 

(120) Ba-siker [basiker] ‘berzikir’ 

Jira sambayang kareng basiker 

’Setelah sembahyang lalu berzikir’ 

(121) Ba-surak [basUrak] ‘bersorak’ 

Pang lapangan bal ada peno tau basurak  

‘Di lapangan bola ada banyak orang bersorak’ 

(122) Ba-kamumer [bakamumer] ‘berkumur’ 

Siti bakamumer ke ai godong eta  

‘Siti berkumur dengan air daun sirih’ 

B. Prefiks {sa-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {sa-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar samolang ‘lemparkan’, sapengko ’belokkan’ dan satunuq ‘tidurkan’ 

menimbulkan makna tindakan melakukan sesuatu sehubungan dengan bentuk 

dasar, yaitu melakukan tindakan lempar, belok dan tidur. Seperti contoh berikut 

ini: 

(123) Sa-bolang [samolang] ‘lemparkan’ 

Samolang bal nan  

‘Lemparkan bola itu’ 

(124)  Sa-pengko [sapengko] ‘belokkan’ 
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Sapengko sepeda nan 

‘Belokkan sapeda itu’ 

(125)  Sa-tunuq [satunuq] ‘tidurkan’ 

Satunuq adi mu nan  

 ‘Tidurkan adikmu itu’ 

C. Prefiks {ŋ-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ŋ-} pada bentuk dasar seperti pada bentuk 

dasar nemak ’menembak’, ngomek ‘menyeruduk’, ngejet ‘menjahit’ menimbulkan 

makna tindakan melakukan sesuatu sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu 

melakukan tindakan tembak, seruduk dan jahit, seperti contoh berikut ini: 

 

(126) n-temak [nemak] ‘menembak’  

Adi ka alo temak pio  

‘Adi pergi menembak burung’ 

(127) ŋ- omek [ŋomek] ‘menyeruduk’ 

 Kebo nan ka kadu ngomek  

‘Kerbau itu pernah menyeruduk’ 

(128) ŋe-jet [ŋejet] ‘menjahit’ 

 Ami muntu belajar ngejet  

 ‘Ami sedang belajar menjahit’ 

D. Prefiks {ma-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ma-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar marantak ‘mencincang’ menimbulkan makna tindakan melakukan 
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sesuatu sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu melakukan tindakan cincang. 

Seperti contoh berikut ini: 

(129) Ma-rantak [marantak] ‘mencincang’ 

Ami muntu marantak empa bedes  

 ‘Ami sedang mencincang daging kambing’ 

E. Prefiks {ya-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ya-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar yaomek ‘diseruduk’, yakakan ’dimakan’ menimbulkan makna 

tindakan melakukan sesuatu sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu melakukan 

tindakan seruduk, makan, seperti contoh berikut ini: 

 

(130) Ya-omek [yaomek] ‘diseruduk’ 

Amin muntu yaomek sampi 

‘Amin sedang diseruduk sapi’ 

(131) Ya-kakan [yakakan] ‘dimakan’ 

Me pang talang yakakan leng Mila 

‘Nasi di piring dimakan Mila’ 

F. Kombinasi Prefiks {basaŋ-}  

Dengan adanya pelekatan kombinasi prefiks {basaŋ-} pada bentuk dasar 

seperti pada bentuk dasar basangodeq ‘mengecilkan’ menimbulkan makna 

tindakan melakukan sesuatu sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu melakukan 

tindakan mengecilkan, seperti contoh berikut ini: 

(132) Basaŋ-odeq [basaŋodeq] ‘mengecilkan’ 

Tukang jet muntu basangodek lamong   
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‘Tukang jahit sedang mengecilkan baju’ 

G. Kombinasi prefiks {yasa-} 

Dengan adanya pelekatan kombinasi prefiks {yasa-} pada bentuk dasar 

seperti pada bentuk dasar yasalengan ‘ditelentangkan’, yasapanas ’dipanaskan’ 

menimbulkan makna tindakan melakukan sesuatu sehubungan dengan bentuk 

dasar, yaitu melakukan tindakan ditelentangkan dan dipanaskan, seperti contoh 

berikut ini: 

(133) Yasa-lengan [yasaleŋan] ‘ditelentangkan’ 

Bodok odeq ana yasalengan pang dipan 

‘Kucing kecil itu ditelentangkan di ranjang’ 

(134) Yasa-panas [yasapanas] ‘dipanaskan’ 

Jemberai raras muntu yasapanas 

‘Sayur kangkung sedang dipanaskan ’ 

H. Kombinasi prefiks {yasaŋ-} 

Dengan adanya pelekatan kombinasi prefiks {yasaŋ-} pada bentuk dasar 

seperti pada bentuk dasar yasangodeq ‘dikecilkan’, yasangangkang ’dihadapkan; 

dihidangkan’ menimbulkan makna tindakan melakukan sesuatu sehubungan 

dengan bentuk dasar, yaitu melakukan tindakan dikecilkan dan dihadapkan; 

dihidangkan, seperti contoh berikut ini: 

(135) Yasaŋ-odeq [yasaŋodeq] ‘dikecilkan’ 

Lamung beru na yasangodeq kebali 

 ‘Baju barunya dikecilkan kembali’ 

(136) Yasaŋ-angkang [yasaŋaŋkaŋ] ‘dihadapkan; dihidangkan’ 

Tamue ana yasangangkang kawa 
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‘Tamu itu dihidangkan kopi’ 

 

4.3.2 Menyatakan Tindakan ‘Memakai atau Mempergunakan’ 

A. Prefiks {ba-} 

 Dengan adanya pelekatan prefiks {ba-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar balamong ‘memakai baju’, basapeda ‘bersepeda’ dan badokar 

’mengendarai dokar’ menimbulkan makna tindakan mempergunakan atau 

memakai sesuatu sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan memakai baju 

dan mengendarai sepeda, mengendarai dokar, seperti contoh berikut ini: 

(137) Ba-lamung [balamuŋ] ‘memakai baju’ 

Siti balamong pene  

 ‘Siti memakai baju pendek’ 

(138) Ba-sapeda [basapeda] ‘ bersepeda; mengendarai sepeda’ 

Siti alo basapeda rawi  

‘Siti pergi bersepeda sore’ 

(139) Ba-dokar [badokar] ‘mengendarai dokar 

Siti alo ko amat badokar  

 ‘Siti pergi ke pasar mengendarai dokar’ 

B. Prefiks {ra-} 

 Dengan adanya pelekatan prefiks {ra-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar rapancar ‘memakai pancar’ dan rabedaq ‘memakai bedak’ 

menimbulkan makna tindakan mempergunakan atau memakai sesuatu 

sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan memakai pancar dan memakai 

bedak. Seperti contoh berikut ini: 
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(140) Ra-pancar [rapancar] ‘memakai pancar’ 

Siti muntu  rapancar  

 ‘Siti sedang memakai pancar’ 

(141) Ra-bedaq [rabedaq] ‘memakai bedak’ 

Siti muntu rabedaq  

 ‘Siti sedang memakai bedak’ 

 
4.3.3 Menyatakan Tindakan ‘Menghasilkan Sesuatu’ 

A. Prefiks {ba-} 

 Dengan adanya pelekatan prefiks {ba-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar baseda ‘bersuara’, bateleq ‘bertelur’ dan bageti ‘berdarah’ 

menimbulkan makna menghasilkan susuatu atau mengeluarkan sehubungan 

dengan bentuk dasar, yaitu tindakan mengeluarkan telur, mengeluarkan suara dan 

mengeluarkan darah, seperti contoh berikut ini: 

(142)   Ba-teleq [bateleq] ‘bertelur’ 

 Blokok nan beteleq pang kenedat na 

 ‘Bangau itu bertelur di sarangnya’ 

(143)   Ba-seda [baseda] ‘bersuara’ 

 Tau pəpe no bau baseda  

‘Orang bisu tidak bisa bersuara’ 

(144)   Ba-geti [bageti] ‘berdarah’ 

Keletek pio nan bageti 

 ‘Sayap burung itu berdarah’ 
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B. Prefiks {ŋ-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ŋ-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar ngutaq ’muntah’ menimbulkan makna menghasilkan susuatu atau 

mengeluarkan sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan mengeluarkan 

telur, mengeluarkan muntah. Seperti contoh berikut ini: 

(145) ŋ- utaq [ŋutaq] ‘muntah’ 

Bodok nan talengkang kareng ngutaq  

‘Kucing itu tersedak kemudian muntah’ 

 
4.3.4 Menyatakan Tindakan ‘Saling atau Resiprokal’ 

 Makna prefiks pembentuk verba menyatakan tindakan saling atau resiprokal 

hanya berupa prefiks {ba-}. Dengan adanya pelekatan prefiks {ba-} pada bentuk 

dasar seperti pada bentuk dasar basalaman ‘bersalaman’, bariduk ‘berciuman’, 

menimbulkan makna saling sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan 

saling atau resiprokal sehubungan dengaan bentuk dasar tindakan cium dan salam. 

Seperti contoh berikut ini: 

(146)  Bar-iduk [bariduk] ‘berciuman’ 

Taruna ana muntu beriduk ke manjeng na 

‘Pemuda itu sedang berciuman dengan pacarnya’ 

(147) Ba- salaman [basalaman] ‘bersalaman’ 

Ku basalaman ke papen  

‘Saya bersalaman dengan nenek’ 
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4.3.5 Menyatakan Tindakan ‘Menjadikan Lebih’ 

A. Prefiks {sa-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {sa-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar sabalong ’baguskan’, satingi ‘tinggikan’, memiliki makna tindakan 

menjadikan lebih sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan menjadikan 

lebih bagus dan tinggi, seperti contoh berikut ini: 

(148)  Sa-balong [sabalong] ‘ baguskan; rapikan’ 

 Sabalong  pang tunuq nan  

‘Rapikan; baguskan tempat tidur itu’ 

(149) Sa-tingi [satingi] ‘tinggikan’ 

Satingi tali penyea nan  

‘Tinggikan tali jemuran itu’ 

B. Kombinasi Prefiks {basa-} 

Dengan adanya pelekatan kombinasi prefiks {basa-} pada bentuk dasar 

seperti pada bentuk dasar basagera ‘mempercantik’, memiliki makna tindakan 

menjadikan lebih sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan menjadikan 

lebih cantik, seperti contoh berikut ini: 

(150)   Basa-gera [basagera] ‘mempercantik’ 

Muntu basagera pengantan  

 ‘Sedang mempercantik pengantin’ 
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4.3.6 Menyatakan Tindakan ‘Membuat Jadi’  

A. Prefiks {ŋ-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ŋ-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar, nyingang ‘membuat singang’ dan nyepat ‘membuat sepat’ memiliki 

makna tindakan membuat jadi sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan 

membuat singang dan membuat singang. Seperti contoh berikut ini: 

(151) ñ- singang [ñingan] ‘ membuat singang’ 

Siti muntu yingang  

‘Siti sedang membuat singang’ 

(152) ñ-sepat [ñepat] ‘membuat sepat’ 

Siti muntu nyepat  

‘Siti sedang membuat sepat’  

B. Prefiks {ma-} 

Dengan adanya pelekatan prefiks {ma-} pada bentuk dasar seperti pada 

bentuk dasar, marujak ‘membuat rujak’ memiliki makna tindakan membuat jadi 

sehubungan dengan bentuk dasar, yaitu tindakan membuat rujak, seperti contoh 

berikut ini: 

(153) Ma-rujak [marujak] ‘membuat rujak’ 

Bibi Erma muntu marujak  

‘ Bibi Erma sedang membuat rujak’ 

 

4.3.7 Menyatakan Tindakan ‘Menuju ke Tempat’ 

Makna prefiks pembentuk verba menyatakan tindakan ‘menuju ke tempat’ 

hanya berupa prefiks {ra-}. Dengan adanya pelekatan prefiks {ra-} pada bentuk 
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dasar seperti pada bentuk dasar rapina ‘berpindah tempat tinggal’ dan rapengko 

‘membelok’ menimbulkan makna tindakan ‘melakukan sesuatu’ sehubungan 

dengan bentuk dasar, yaitu melakukan tindakan belok dan  pindah tempat tinggal. 

Seperti contoh berikut ini: 

(154) Ra-pengko [rapeŋko] ‘membelok’ 

Sepeda Susi rapengko ko kanan   

‘Sapeda Susi membelok ke kanan’ 

(155) Ra-pina [rapina] ‘berpindah tempat tinggal’ 

Susi ya rapina nawar  

‘Susi akan pindah besok’ 

 

4.3.8 Menyatakan Tindakan ‘Santai’ 

Makna prefiks pembentuk verba menyatakan tindakan ‘santai’ hanya berupa 

kombinasi prefiks {basa-}. Dengan adanya pelekatan kombinasi prefiks {basa-} 

pada bentuk dasar seperti pada bentuk dasar basanyaman ’bersenang-senang’ 

menimbulkan makna tindakan melakukan sesuatu sehubungan dengan bentuk 

dasar, yaitu tindakan santai berupa bersenang-senang, seperti contoh berikut ini: 

(156) Basa-nyaman [basanyaman] ‘bersenang-senang’ 

Kelurga Ami lalo basanyaman ko let 

 ‘Keluarga Ami pergi bersenang-senang ke pantai ’ 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, yaitu: 

1. Bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar memiliki enam bentuk prefiks dan 

empat kombinasi prefiks pembentuk verba , yaitu {ba-}, {sa-}, {ŋ-}, {ma-} 

,{ra-} dan {ya-}, sedangkan kombinasi prefiks terdiri atas {basa-}, {basaŋ-}, 

{yasa-} dan {yasaŋ-}. Prefiks dan kombinasi prefiks pembentuk verba secara 

keseluruhan diasosiasikan perubahannya, urutan-urutan bentuknya dalam 

hubungan sintagmatik dan paradigmatik. 

2. Prefiks pembentuk verba dalam BSDSB memiliki fungsi berdasarkan 

hubungan sintagmatik dan paradigmatik diasosiasikan perubahannya, urutan-

urutan fungsinya di antaranya berkategori transposisional, artinya prefiks dan 

kombinasi prefiks tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah kategori 

kata atau kelas kata menjadi verba seperti denomina, deadjektiva dan 

denumerelia serta fungsi hipostatis yang dapat membentuk kata yang berbeda 

dari bentuk dasarnya tanpa mengubah kelas kata.  

3. Makna yang ditimbulkan dari keseluruhan prefiks dan kombinasi prefiks 

BSDSB pembentuk verba berdasarkan hubungan sintagmatik dan 

paradigmatik diasosiasikan perubahannya, urutan-urutan maknanya seperti 

menyatakan tindakan melakukan, menyatakan tindakan memakai, 
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menyatakan tindakan menghasilkan sesuatu, menyatakan tindakan saling, 

menyatakan tindakan menjadikan lebih dan sebagainya.  

5.2 Saran 

 Penelitian ini mengambil objek tentang bahasa daerah, khususnya bahasa 

Sumbawa dialek Sumbawa Besar yang perlu terus dilakukan. Sebab, masih 

banyak bidang-bidang kebahasaan yang belum terungkap dalam bahasa tersebut, 

seperti kajian tentang hubungan sintagmatik dan paradigmatik prefiks pembentuk 

verba,  merupakan hal yang menarik untuk diteliti  dan penelitian yang terkait hal 

tersebut masih jarang serta masih sangat kurang dilakukan. Di samping itu, perlu 

pula diperluas cakupan penelitian yang sama pada semua dialek yang ada dalam 

bahasa Sumbawa. 
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DAFTAR NAMA INFORMAN 

 

1. Nama    : M Zaid Saguni 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Umur    : 67 tahun 

Alamat    : Desa Kalabeso 

Pendidikan   : SR (setara SD) 

Pekerjaan/status sosial : Petani/biasa 

Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sumbawa  

 

2. Nama    : Sarafudin 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Umur    : 42 tahun 

Alamat    : Desa Kalabeso 

Pendidikan   : D3 

Pekerjaan/status sosial : Swasta/ tokoh masyarakat 

Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sumbawa dan Bahasa Indonesia 

 

3. Nama    : Hadijah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 49 tahun 

Alamat    : Desa Kalabeso 

Pendidikan   : SMP 

Pekerjaan/status sosial : Petani/ biasa 
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Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sumbawa dan Bahasa Arab 

 

4. Nama    : Syamsiah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 32 tahun 

Alamat    : Desa Kalabeso 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan/status sosial : Swasta/ biasa 

Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sumbawa dan bahasa Indonesia 
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DATA PENELITIAN 

 

1. /bacukur/   [bacUkUr]  ‘bercukur’ 

2. /badengan/  [badəŋan]  ‘berteman’ 

3. /bagenang/  [bagenaŋ]  ‘bergendang’ 

4. /bakati/   [bakati]  ‘bercanda’ 

5. /baremen/  [barəmen]  ‘berkumpul’ 

6. /bajango/   [bajaŋo]  ‘berkunjung’ 

7. /baseda/   [baseda]  ‘bersuara’ 

8. /belamunng/  [bəlamuŋ]  ‘memakai baju’ 

9. /balangan/  [balaŋan]  ‘berjalan’ 

10. /batimal/   [batimal]  ‘berpasangan’ 

11.  /bagesa/   [bagesa]‘mengucapkan omongan besar (membual)’ 

12. /baguru/   [bagUru]  ‘berguru’ 

13. /baranak/   [baranak]  ‘beranak’ 

14. /barentok/  [barəntOk]  ‘berjaga’ 

15. /bariak/   [bariak]  ‘bernapas’ 

16.  /barodak/  [barodak]  ‘menggunakan lulur’ 

17. /barutang/  [barutaŋ]  ‘berhutang’ 

18. /rabedak/   [rabədak]  ‘memakai bedak’ 

19.  /ramiso/   [ramiso]  ‘membilas’ 

20.  /ramanjeng/  [ramanjəŋ]  ‘berpacaran’ 

21.  /rapina/   [rapina]  ‘berpindah tempat      tinggal’ 

22.  /rapancar/  [rapancar]  ‘menggunakan pancar’ 
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23. /sadunu/   [sadunu]  ‘mendahulukan’ 

24. /sangibar/  [saŋibar]  ‘terbangkan’ 

25. /sanyaman/  [sañaman]  ‘enakkan’ 

26.  /sapadang/  [sapadaŋ]  ‘pedaskan’ 

27. /sapeneq/   [sapenəq]  ‘memendekkan’ 

28. /sabersi/   [sabersi]  ‘membersikan’ 

29. /satumpak/  [satumpak]  ‘tumpahkan’ 

30. /sasopo/   [sasopo]  ‘satukan’ 

31.  /sarango/  [saraŋo]  ‘besarkan’ 

32. /sarungan/  [saruŋan]  ‘kabarkan’ 

33. /sameleng/  [sameləŋ]  ‘bangunkan’ 

34.  /selebeh/   [salebeh]  ‘lebihkan’ 

35.  /sangodeq/  [saŋOdəq]  ‘mengecilkan’ 

36.  /sangompal/   [saŋompal]  ‘kentalkan’ 

37.  /sangumaq/  [saŋumaq]  ‘menggendongkan’ 

38.  /sangajar/  [saŋajar]  ‘mengajarkan’ 

39. /sanginum/  [saŋinUm]  ‘meminumkan’ 

40.  /sangerat/  [saŋerat]  ‘eratkan’ 

41.  /sangedo/  [saŋedo]  ‘jauhkan’ 

42.  /sangerop/  [saŋerop]  ‘teduhkan’ 

43.  /sataning/  [santaniŋ]  ‘membandingkan’ 

44.  /satingi/    [santiŋi]  ‘meninggikan’ 

45.  /sanatang/  [sanataŋ]  ‘datangkan’ 

46.  /sanapat/   [sanapat]  ‘sampaikan’ 
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47.  /samolang/  [samolaŋ]  ‘lemparkan’ 

48. /samalik/   [samalik]  ‘kembalikan’ 

49. /nginum/   [ŋinum]  ‘meminum’ 

50.  /ngameq/  [ŋaməq]  ‘mengunyah’ 

51.  /ngomeq/  [ŋoməq]  ‘menyeruduk’ 

52.  /ngeneng/  [ŋəneŋ]  ‘meminta’ 

53.  /ngulaq/   [ŋulaq]   ‘mengulak’ 

54. /ngutaq/   [ŋutaq]   ‘muntah’ 

55.  /nengke/   [nəngke]  ‘memnjat’ 

56. /nemak/   [nəmak]  ‘menembak’ 

57. /nunung/   [nUnuŋ]  ‘membakar’ 

58. /neruk/   [nerUk]  ‘menusuk’ 

59. /nulang/   [nulaŋ]   ‘melihat] 

60. /nimang/   [nimaŋ]  ‘menimbang’ 

61. /manto/   [manto]  ‘menonton’ 

62.  /maku/   [maku]   ‘memaku’ 

63. /moyong/   [moyoŋ]  ‘membungkus’ 

64.  /mayar/   [mayar]  ‘membayar’ 

65. /nyapu/   [ñapu]   ‘menyapu’ 

66.  /nyea/   [ñea]   ‘menjemur’ 

67. /nyepat/   [ñepat]   ‘membuat sepat’ 

68. /nyingang/  [ñiŋaŋ]   ‘membuat singang’ 

69. /nyabun/   [ñabun]  ‘menggunakan sabun’ 

70.  /nyeruq/   [ñeruq]   ‘menggoreng’ 
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71.  /nyuit/   [ñuit]   ‘mencongkel’ 

72.  /negedan/  [ŋedan]  ‘mengejan’ 

73.  /ngejet/   [ŋejet]   ‘menjahit’ 

74. /ngelap/   [ŋelap]   ‘mengelap 

75.  /marau/   [marau]  ‘meladang’ 

76.  /marantok/  [marantok]  ‘menumbuk dengan lesung’ 

77.  /marempong/  [marəmpOng]  ‘menebang’ 

78. /marantak/  [marantak]  ‘mencincang’ 

79.  /yacamper/  [yacamper]  ‘dicampur’ 

80. /yatimaq/   [yatimak]  ‘ditimbah’ 

81.  /yagaru/    [yagaru]  ‘diganggu’ 

82.  /yakakan/  [yakakan]  ‘dimakan’ 

83. /basagra/   [basagra]  ‘mencantikkan’ 

84. /basabalong/  [basabalOŋ]  ‘membaguskan’ 

85. /basamasak/  [basamasak]  ‘memasakkan’ 

86.  /basapeneq/  [basapeneq]  ‘memendekkan’ 

87.  /basangangat/  [basaŋaŋat]  ‘menghangatkan’ 

88.  /basangales/  [basaŋales]   ‘menghaluskan’ 

89.  /yasabara/  [yasabara]  ‘dibengkakkan’ 

90.  /yasamao/  [yasamao]  ‘didangkalkan’ 

91.  /yasapare/  [yasapare]  ‘diasinkan’ 

92.  /yasangales/  [yasaŋales]  ‘dihaluskan’ 

93.  /yasangutang/  [yasaŋutaŋ]  ‘dihutangkan’ 
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Lampiran 2 

 
 

1. Surat Izin Penelitian 

2. Kartu Seminar 

3. Daftar Hadir Seminar 

4. Kartu Konsultasi 
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