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ABSTRACT

This study aimed to determine: (1) language typology Jereweh Sumbawa dialect, in
this case devoted to prefix verbs (2) language typology Sumbawa dialect Jereweh
redulication level on verbs, and (3) language typology Jereweh Sumbawa dialect
verb composition level. The data was collected using the method see, proficient, and
record. The data in this study were obtained from the speakers of English Dialects
Jereweh Sumbawa (BSDJ). Then the data that has been collected analyzed using the
unified method intralingual, the data analysis was the connection between the
elements that are lingual, both contained in one language or several different
languages, techniques used in analyzing the data in the form of technical and Equate
Hubung Appeal Distinguishing Appeal circuit. To know the dialect typology in
language support Jereweh Sumbawa, this study uses the theory of generative
morphology coupled with the theory of morphological processes ie affixation,
reduplication and composition.
The results showed that (1) type Dialect Sumbawa language Jereweh seen from the
level of type agliutinasi affixation that is the sticking affixes at the beginning of its
basic form,, (2) type Dialect Sumbawa language Jereweh seen from a mixture of type
reduplication that is the insertion of schwa (introfleksif ) and the yielding some
phonemes, and (3) type Dialect Sumbawa language Jereweh seen from the level of
incorporation-type composition that is the tendency of some phoneme lexical
decision nand combine nthem intoa single word.

Keywords: Typology, affixation, reduplication and composition

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tipologi bahasa sumbawa dialek
jereweh, dalam hal ini dikhususkan pada prefiks verba (2) tipologi bahasa sumbawa
dialek jereweh level redulikasi pada verba, dan (3) tipologi bahasa sumbawa dialek
jereweh level komposisi verba. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
metode simak, cakap, dan rekam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari para
penutur Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ). Kemudian data yang sudah
terkumpul dianalisis menggunakan metode padan intralingual, yaitu analisis data
dengan cara menghubung-hubungkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang
terdapat dalam satu bahasa maupun beberapa bahasa yang berbeda, tehnik yang
digunakan dalam penganalisisan datanya berupa tehnik Hubung Banding
Menyamakan dan Hubung Banding Membedakan. Untuk mengetahui tipologi dalam
bahsa Sumbawa dialek Jereweh, penelitian ini menggunakan teori morfologi
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generative yang dibarengi dengan teori proses morfologis yaitu afiksasi, reduplikasi
dan komposisi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) tipe bahasa Sumbawa Dialek Jereweh
dilihat dari level afiksasi bertipe agliutinasi yaitu adanya pelekatan afiks pada awal
bentuk dasarnya,; (2) tipe bahasa Sumbawa Dialek Jereweh dilihat dari level
reduplikasi bertipe campuran yaitu adanya penyisipan schwa (introfleksif) dan
adanya peluluhan beberapa fonem,; dan (3) tipe bahasa Sumbawa Dialek Jereweh
dilihat dari level komposisi bertipe inkorporasi yaitu adanya kecenderungan
pengambilan sejumlah fonem leksikal dan menggabungkannya menjadi kata tunggal.

Kata kunci: Tipologi, afiksasi, reduplikasi dan komposisi.

A. Pendahuluan
Salah satu bahasa daerah yang terdapat di kawasan nusantara adalah bahasa

Sumbawa. Bahasa Sumbawa termasuk salah satu unsur budaya nasional seperti
halnya dengan bahasa-bahasa daerah lain, perlu dipelihara, dibina, dan
dikembangkan agar peranannya tidak hanya sebagai alat komunikasi antar-penutur
suku saja, tetapi dapat juga menjadi sumber pengajaran bahasa Indonesia. Bahasa
Sumbawa memiliki sejumlah varian. Varian-varian tersebut tersebar ke seluruh pulau
Sumbawa yang mempunyai corak, ciri khas, dan keunikan tersendiri di masing-
masing wilayah atau daerah penutur bahasa Sumbawa.

Bahasa Sumbawa merupakan salah satu bahasa daerah yang dipakai oleh
sekelompok maayarakat yang mendiami wilayah atau daerah Sumbawa bagian barat
yang bernama etnis Sumbawa. Sebelum bahasa Sumbawa purba (prabahasa
Sumbawa) pecah kedalam empat dialek sekarang ini, terlebih dahulu pecah dalam
dua dialek yaitu pradialek Jereweh-Taliwang-Tongo dan pradialek Sumbawa Besar
(Mahsun, 1995). Selanjutnya  variasi bahasa ini berkembang dari waktu kewaktu
hingga fase historis pradialek Jereweh-Taliwang-Tongo tersebut pecah lagi menjadi
dialek yang berdiri sendiri. Sehingga bahasa Sumbawa memiliki empat dialek, yaitu
dialek Sumbawa Besar, dialek Taliwang, dialek Jereweh, dan dialek tongo.

Dialek dalam bahasa ini muncul akibat proses alamiah karena faktor geografis
atau kelompok pemakai bahasa tersebut sehingga mengubah cara melafalkan bunyi
bahasa, bentuk kata, struktur kalimat, dan pembentukan makna. Dengan demikian,
bahasa Sumbawa (basa Samawa) yang mewakili dialek-dialek bahasa yang ada di
Sumbawa ini menjadi lambang identitas budaya yang menopang eksistensi suku
Sumbawa yang terbangun atas pilar-pilar kemajemukan. Salah satunya dialek
Jereweh yang digunakan oleh penutur bahasa yang mendiami wilayah Jereweh.
Bahasa Sumbawa khususnya dialek Jereweh merupakan salah satu variasi bahasa
yang digunakan oleh sekelompok masyarakat yang ada di wilayah kecamatan
Jereweh. Variasi bahasa Sumbawa dialek Jereweh inilah yang dijadikan objek kajian
dalam penelitian ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bahasa yang ada di dunia ini sudah barang
tentu memperlihatkan keunikan masing-masing. Hal ini tidak dapat dihindari
(inevitably) karena memang bahasa itu ada. Terkait dengan ihwal proses morfologis
baik proses yang dimaksud itu terjadi melalui afiksasi, reduplikasi, dan bahkan
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komposisi; serta merta kita dihadapkan dengan persoalan tipologi bahasa (language
tipology).

Tipologi bahasa muncul ke permukaan sebagai suatu kajian yang berusaha
menjawab pertanyaan: “seperti apakah bahasa Sumbawa dialek Jereweh?”.dengan
kata lain maksudnya bahwa setiap bahasa akan memberi tampilan yang berbeda
dalam hal proses pembentukan kata (word formation process). Kajian mengenai
tipologi pada umumnya mengklasifikasikan bahasa berdasarkan struktural yang
disajikan oleh suatu bahasa, namun pada penulisan kali ini akan dikalsifikasikan
tipologi bahasa berdasarkan morfologi generatif.

Berbicara mengenai Proses Pembentukan Kata (disingkat: PPK) yang
berdasarkan pada kaidah-kaidah pembentukan kata (Word Formation Rules,
disingkat: WFR) melalui afiksasi, reduplikasi dan kompisisi dalam bahasa Sumbawa
dialek Jereweh, tentu tidak terlepas dari salah satu hakikat bahasa, yaitu bahasa
sebagai sebuah sistem (Chaer, 1994: 33; Alwasilah, 1983: 76; Sibarani, 1992: 32;
Pateda, 1990: 20 via Suandi, 2008: 2). Yang dimaksud sistem dalam hal ini adalah
susunan hubungan berpola dan teratur yang merupakan organisasi bahasa, yang tiap-
tiap hubungan itu berfungsi menurut kaidah-kaidah tertentu untuk memungkinkan
masyarakat bahasa berkomunikasi (Sibarani, 1992: 32 via Suandi, 2008: 2). Proses
afiksasi, reduplikasi, dan kompisisi dalam bahasa Sumbawa dialek Jereweh yang
merupakan sistem morfologi memiliki suatu aturan atau pola yang sangat penting
diketahui oleh setiap penutur bahasa Sumbawa dialek Jereweh, khususnya mereka
yang sedang belajar bahasa Sumbawa secara umum. Sebab, menurut Chomsky
(1980, 1981, 1986 via Katamba, 1993: 2-8) mengetahui bahasa tidak hanya masalah
mampu memanipulasi panjang daftar kalimat yang telah dihafal tetapi juga
melibatkan kemampuan untuk menghasilkan dan memahami sejumlah tuturan bahasa
yang mungkin tidak pernah didengar atau diproduksi sebelumnya. Dengan kalimat
lain, kreativitas (juga disebut produktivitas atau membuka-endedness) merupakan
aspek pengetahuan linguistik yang sangat penting. Pengetahuan tersebut mencakup
pengetahuan implisit seseorang tentang aturan-aturan bahasa (khususnya
pengetahuan tentang struktur kata) dan penggunaan aktual bahasa dalam aktivitas
keseharian (daily activity) manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut.

a. Mendeskripsikan tipologi morfologi BSDJ pada level afiksasi verba.
b. Mendekripsikan tipologi morfologi BSDJ pada level reduplikasi verba.
c. Mendeskripsikan tipologi morfologi BSDJ pada level komposisi verba.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian
Adawiyah (2007) dan Yusma (2012). Relevansi ketiga penelitian terdahulu tersebut
dengan penelitian ini adalah sama-sama berpayung pada morfologi dan
menggunakan teori generatif, namun objek yang dikaji berbeda maka akan
didapatkan hasil yang berbeda pula. Keberadaan penelitian ini untuk melengkapi
penelitian-penelitian sebelumnya.
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Metodologi
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

cakap, metode simak, dan metode rekam. Metode cakap ini dinamakan juga metode
percakapan. Dikatakan disamakan dengan metode percakapan, karena berkaitan
dengan cara yang ditempuh dalam pengumpulan data yang diinginkan yaitu berupa
percakapan sehingga terjadi kontak langsung antara peneliti dengan responden
(Mahsun, 1995: 94). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti
menggunakan daftar pertanyaan dengan tujuan untuk memunculkan data kebahasaan
berupa tipe-tipe bahasa Sumbawa dialek Jereweh seperti apakah yang dipakai oleh
penuturnya. Dengan dengan menggunakan teknik ini data yang dipakai dan
didapatkan cukup banyak dan bervariasi. Metode simak, metode pengumpulan data
ini menggunakan metode simak, karena cara yang digunakan untuk mengumpulkan
data adalah menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya digunakan
secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis misalnya naskah-naskah
kuno, teks narasi, bahasa pada media masa, dan lain-lain (Mahsun, 2011: 132-133).
Metode rekam dipergunakan dengan maksud untuk mempermudah penelitian, karena
data yang didapatkan lebih lengkap, metode rekam juga mempermudah proses dalam
menganalisis data. Dalam metode ini digunakan baik tape recorder maupun
handphone.

Metode penganalisisan digunakan teknik hubung banding menyamakan dan
hubung banding membedakan agar tidak ada kesamaan dalam data yang dianalisis.

Selanjutnya, digunakan metode informal sebagai metode penyajian hasil
analisis data. Metode informal merupakan metode penyajian data dengan cara
melukiskan menggunakan kata-kata atau deskripsi kualitatif.

B. Pembahasan

1. Tipologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh Level Afiksasi Verba

Afiksasi merupakan proses pembubuhan atau pelekatan afiks pada bentuk
dasar baik pada bentuk tunggal maupun kompleks. Proses afiksasi yang akan dibahas
dalam hal ini yaitu prefiksasi yang akan dijelaskan secara berurutan terkait dengan
proses morfofonemik dalam sirkumstan ini, yaitu {ba-}, {ŋ-}, {ra}, {sa-}, {ma-},
dan {i-}. Adapun rincian morf-morf atau wujud konkretnya yakni sebagai berikut.
1. Prefiks {ba-} terdiri atas tiga wujud konkret. Adapun wujud konkret tersebut
berupa {ba-}, {bal-}, dan {bar-}. Sedangkan morfem afiks yang menjadi morfemnya
adalah {ba-} itu sendiri. Morfem {ba-}, {bal-}, dan {bar-} ketika melekat dengan
bentuk dasar yang berawalan /c/, /l/, /g/, /t/ dan /s/ ketika morf {ba-}→ {ba-},
kemudian bentuk dasar yang berawalan vocal /a/, /i/, /u/, /e/, dan /o/ ketika melekat
morf {ba-} → {bar-} dan bentu dasar yang berawalan /a/ ketika morf {ba-}→ {bal-}.
Berikut realisasi morf-morf berdasarkan morfologi generatif.
 Afiks {ba-} → {ba-}

{ba-} + /langan/ ‘jalan’ → /balangan/ ‘berjalan’
Rumus : {ba-} + [verba] → [verba]

 Afiks {ba-} → {bar-}
{ ba-} + /odak/ ‘lulur’ → /barodak/ ‘berlulur’
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Rumus : {ba-} + [nomina] → [verba]
 Afiks {ba-} → {bal-}

{ ba-} + /ajar/ ‘ajar’ → /balajar/ ‘belajar’
Rumus : {ba-} + [verba] → [verba]

2. Prefiks {ŋ-} terdiri atas tiga wujud konkret yang berupa {ŋ-}, {n-}, dan {ñ-},
dipilih morfem {ŋ-} sebagai morfem yang mewakili morf-morfnya. Morfem {ŋ-},
{n-}, dan { ñ-} ketika melekat dengan bentuk dasar yang berawalan /a/, /i/, /e/, dan
/k/ ketika morf {ŋ-}→ { ŋ-}, kemudian bentuk dasar yang berawalan /t/ ketika
melekat morf {ŋ-} → {n-} dan bentuk dasar yang berawalan /s/ ketika morf { ŋ-} →
{ ñ-}.

Berikut realisasi morf-morf berdasarkan morfologi generatif.
 Afiks {ŋ-} → { ŋ-}

{ ŋ-} + /amuk/ ‘marahi’ → / ngamuk/ ‘marah’
Rumus : { ŋ-} + [verba] → [verba]

 Afiks {ŋ-} → {n-}
{ŋ-} + /tima/ ‘timbah’ → /nima/ ‘menimbah’
Rumus : { ŋ-} + [verba] → [verba]

 Afiks {ŋ-} → {ñ-}
{ŋ-} + /sapu/ ‘sapu’ → /nyapu/ ‘menyapu’
Rumus : { ŋ-} + [nomina] → [verba]

3. Prefiks {ra-} memiliki empat wujud konkret. Wujud konkret yang dimaksud
berupa {ra-}, {ran-}, dan {rañ-}. Kemudian morfem afiks yang menjadi morfem
adalah morfem {ra-}. Morfem {ra-}, {ran-}, dan {rañ-} ketika melekat dengan
bentuk dasar yang berawalan /b/, /m/, dan /p/ ketika morf {ra-}→ {ra-}, kemudian
bentuk dasar yang berawalan /t/ ketika melekat morf {ra-} → {ran-} dan bentuk
dasar yang berawalan /s/ ketika morf { ra-} → {rañ-}.

Berikut realisasi morf-morf berdasarkan morfologi generatif.
 Afiks {ra-} → {ra-}

{ra-} + /bisoq/ ‘cuci’ → /rabisoq/ ‘mencuci’
Rumus : {ra-} + [verba] → [verba]

 Afiks {ra-} → {ran-}
{ra-} + /totang/ ‘ingat’ → /ranotang/ ‘mengingat’
Rumus : {ra-} + [verba] → [verba]

 Afiks {ra-} → {rañ-}
{ra-} + /samung/ ‘jawab’ → /ranyamung/ ‘suka menjawab’
Rumus : {ra-} + [verba] → [verba]

4. Prefiks {sa-} memiliki lima wujud konkret berupa {sa-}, {san-}, {sam-}, {saŋ-
}, dan {seŋə-}. Keseluruhan morf tersebut diwakili oleh morfem {sa-} itu sendiri.
Morfem {sa-}, {san-}, {sam-}, {saŋ-} dan {seŋə-} ketika melekat dengan bentuk
dasar yang berawalan /b/, /d/, /g/, /k/, /l/, /m/, /r/, /s/, /t/ dan /ŋ/ ketika morf {sa-}→
{sa-}, kemudian bentuk dasar yang berawalan /d/ dan /n/ ketika melekat morf {sa-}
→ {san-}, bentuk dasar yang berawalan /i/, /o/ dan /g/ ketika morf {sa-} → {saŋ-},
selanjutnya bentuk dasar yang berawalan /j/, /p/,/e/ dan /r/ ketika morf  { sa-}
→{saŋə-}, dan bentuk dasar yang berawalan /b/ dan /p/ ketika morf  { sa-}→{sam-}.
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Berikut realisasi morf-morf di atas berdasarkan morfologi generatif.
 Afiks {sa-} → {sa-}

{sa-} + /belo/ ‘panjang’ → /sabelo/ ‘panjangkan’
Rumus : {sa-} + [adjektiva] → [verba]

 Afiks {sa-} → {san-}
{sa-} + /datang/ ‘datang’ → /sandatang/ ‘datangkan’
Rumus : {sa-} + [verba] → [verba]

 Afiks {sa-} → {saŋ-}
{sa-} + /gera/ ‘cantik’ → /sanggera/ ‘mempercantik’
Rumus : {sa-} + [adjektiva] → [verba]

 Afiks {sa-} → { saŋə-}
{sa-} + /joq/ ‘jauh’ → /sangejoq/ ‘jauhkan’
Rumus : {sa-} + [adjektiva] → [verba]

 Afiks {sa-} → {sam-}
{sa-} + /bolang/ ‘lempar’ → /samolang/ ‘lemparkan’
Rumus : {sa-} + [verba] → [verba]

5. Prefiks {ma-} hanya memiliki wujud konkret {ma-} dan sekaligus menjadi
morfem yang mewakili alomorfnya. Morfem {ma-} ketika melekat dengan bentuk
dasar yang berawalan /l/ dan /r/ ketika morf {ma-}→ {ma-}.

Berikut realisasi morf-morf di atas berdasarkan morfologi generatif.
 Afiks {ma-} → {ma-}

{ma-} + /ranto/ ‘rantau’ → /maranto/ ‘merantau’
Rumus : {ma-} + [verba] → [verba]

6. Prefiks {i-} sama halnya dengan prefiks {ma-} yaitu hanya memiliki wujud
konkret {i-} saja dan sekaligus mewakili morfem {i-} itu sendiri. Morfem {i-} ketika
melekat dengan bentuk dasar yang berawalan /e/, /k/, /l/, /o/ dan /s/ ketika morf {i-
}→ {i-}.

Berikut realisasi morf-morf di atas berdasarkan morfologi generatif.
 Afiks {ma-} → {ma-}

{i-} + /kakan/ ‘makan’ → /ikakan/ ‘dimakan’
Rumus : {i-} + [verba] → [verba]

Bentuk-bentuk {ba-}, {sa-}, {ma-}, {ra-}, {ŋ-}, dan {i-} dikatakan morfem
karena bentuk-bentuk tersebut adalah morfem terikat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa
bentuk-bentuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah tuturan biasa dan
belum jelas fungsi serta maknanya sebelum dilekatkan dengan morfem dasar yang
lain.
Berikut akan disajikan contoh reaslisasi morf-morf dari masing-masing morfem di
atas dengan bentuk dasar yang dilengkapinya berdasarkan proses afiksasi.
1. Morf {ba-} → {ba-}, {bal-}, dan {bar-}
 Morf {ba-} akan tetap berbentuk {ba-}apabila melekat dengan bentuk dasar

yang berfonem awal konsonan seperti /c/, /l/, /g/, /t/, dan /s/ serta fonem awal
bentuk dasar mengaalami pengekalan.
{ba-} + {langan}‘jalan’→{balangan} ‘berjalan’
 Morf {ba-} akan berbentuk {bar-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

berfonem awal vokal seperti /a/, /i/, /u/, /e/, dan /o/ serta fonem awal bentuk
dasar mengalami pengekalan.
{ba-} + {odak} ‘lulur’→ {barodak} ‘berlulur’
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 Morf {ba-} secara khusus akan berbentuk {bal-} apabila melekat dengan
bentuk dasar yang berfonem awal /a/ seperti pada bentuk dasar /ajar/ serta
fonem awal mengalami pengekalan

{ba-} + {ajar} ‘ajar’ → {balajar} ‘belajar’
2. Morf {ŋ-} → {ŋ-}, {n-} dan {ñ-}
 Morf {ŋ-} akan berbentuk {ŋ-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

berfonem awal vokal /a/, /i/, dan /e/ serta konsonan berupa /k/.  Untuk bentuk
dasar yang berawalan vokal, fonem awalnya mengalami pengekalan.
Sedangkan bentuk dasar yang berawalan konsonan mengalami peluluhan.
Khusus fonem /k/ luluh disebabkan oleh kesamaan titik artikulasi dengan /ŋ/
yaitu velar.

{ŋ-} + {amuk} ‘marahi’→ {ngamuk} ‘marah’
 Morf {ŋ-} akan berbentuk {n-} apabila melekat pada bentuk dasar berfonem

awal /t/ serta fonem awal bentuk dasar mengalami peluluhan. Peluluhan
tersebut berupa fonem awal /n/ karena berada pada titik artikulasi yang
homorgan yaitu dental.

{ŋ-} + {tima} ‘timbah’→ {nima}‘menimbah’
 Morf {ŋ-} akan berbentuk {ñ-} apabila melekat pada bentuk dasar yang

berfonem awal /s/ serta fonem awal bentuk dasar mengalami peluluhan.
Peluluhan ini disebabkan karena fonem /s/ dan /ñ/ merupakan fonen yang
bertitik artikulasi homorgan.

{ŋ-} + {sapu} ‘sapu’→ {nyapu}‘menyapu’
3. Morf {ra-} → {ra-}, {ran-}, dan {rañ-}
 Morf {ra-} akan berbentuk {ra-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

berfonem awal /b/, /m/, dan /p/, serta setiap fonem awal bentuk dasar
mengalami pengekalan. Pengekalan yang dimaksud terjadi akibat titik
artikulasi prefiks {ra-} tidak homorgan dengan titik artikulasi beberapaa
fonem awal bentuk dasar yang dilekatinya.

{ra-} + {bisoq} ‘cuci’→ {rabisoq}‘mencuci’
 Morf {ra-} akan berbentuk {ran-} apabila melekat pada bentuk dasar yang

berfonem awal /t/ serta fonem awal bentuk dasar mengalami peluluhan, yaitu
perubahan fonem menjadi /n/. Hal ini disebabkan fonem /d/ dan /t/ dengan
fonem /n/ berada pada titik artikulasi yang homogran yaitu dental.

{ra-} + {totang}‘ingat’ → {ranotang} ‘mengingat’
 Morf {ra-} akan berbentuk {rañ-} apabila melekat pada bentuk dasar yang

berfonem awal /s/ serta setiap fonem awal bentuk dasar mengalami peluluhan
menjadi fonem /ñ/. Hal ini sebabkan oleh fonem /s/ dan /ñ/ berada pada titik
artikulasi yang homorgan.

{ra} + {samung}‘jawab’→ {ranyamung}‘selalu menjawab’
4. Morf {sa-} → {sa-}, {san-}, {saŋ-}, {saŋə-} dan {sam-}
 Morf {sa-} akan berbentuk {sa-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

berfonem awal  seperti /b/, /d/, /g/, /k/, /l/, /m/, /p/, /r/, /s/, /t/, dan /ŋ/ serta
fonem awal bentuk dasar mengalami pengekalan. Pengekalan yang terjadi
akibat beberapa fonem awal bentuk dasar yang dilekatinya kecuali fonem /s/.

{sa} +   {belo} ‘panjang’→{sabelo}‘panjangkan’
 Morf {sa-} akan berbentuk {san-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

berfonem awal /d/ yaitu pada data datang ‘datang’ menjadi sandatang
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‘datangkan’ dan fonem awal bentuk dasarnya mengalami peluluhan menjadi
/n/. Hal ini disebabkan oleh fonem /d/ dengan fonem /n/ berada pada titik
artikulasi yang homorgan yaitu dental.

 Morf {sa-} akan berbentuk {saŋ-} apabila melekat dengan bentuk dasar
berfonem awal /i/ dan /o/ dan konsonan /g/ serta fonem awal bentuk dasar
mengalami pengekalan.

{sa-} + {gera} ‘cantik’→{saggera}‘mempercantik’
 Morf {sa-} akan berbentuk {saŋə-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

bersilabe satu serta fonem awal bentuk dasar mengalami pengekalan.
{sa-} + {joq} ‘jauh’ → {sangejoq} ‘jauhkan’
 Morf {sa-}  akan berbentuk {sam-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang

berfonem awal /b/ dan /p/ serta fonem awal bentuk dasar mengalami peluluhan.
{sa-} + {bolang}‘lempar’→ {samolang}‘lemparkan’

5. Morf {ma-}
 Morfem yang gabungkan akan mudah dikenali bahwa kata bentukan berasal

dari morfem dasar yang kemudian akan dilekatkan dengan afiks {ma-}. {ma-}
akan tetap berbentuk {ma-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang
berfonem awal seperti /l/, dan  /r/, serta fonem awal bentuk dasar mengalami
pengekalan.
{ma-} + {ranto}‘rantau’→{maranto}‘merantau’

6. Morf {i-}
 Morfem yang gabungkan akan mudah dikenali bahwa kata bentukan berasal

dari morfem dasar yang kemudian akan dilekatkan dengan afiks {i-}. Morfem
{i-} akan tetap berbentuk {i-} apabila melekat dengan bentuk dasar yang
berfonem awal seperti /e/, /k/, /l/, /o/, dan /s/ serta fonem awal bentuk dasar
mengalami pengekalan.
{i-} + {kakan} ‘makan’→ {ikakan}‘dimakan’

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Sumbawa dialek Jereweh
bertipe aglutinasi karena banyaknya pelekatan atau pembubuhan afiks (prefiks) pada
awal morfem/bentuk dasarnya. Salah satu ciri bahasa yang dikatakan memiliki
tipologi aglutinasi adalah bahwa dalam bahasa itu terdapat banyak keterlibatan afiks
dalam proses pembentukan kata. Bahasa Sumbawa dialek Jereweh merupakan tipe
bahasa yang  memiliki Afiks terutama prefiks. Bentuk-bentuk morfem dasar
mengalami transformasi setelah mengalami proses afiksasi yang buktikan dengan
menggunakan tanda panah.

2. Tipologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh Level Reduplikasi Verba

Reduplikasi merupakan proses pengulangan morfem/bentuk dasar baik
mengulang bentuk seluruhnya maupun sebagian atau parsial. Dalam hal ini akan
dibahas mengenai reduplikasi untuh dan reduplikasi sebagian.
 Reduplikasi utuh yaitu pengulangan verba yang menngulang seluruh bentuk
dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan
afiks. Beberapa reduplikasi verba utuh dalam bahasa Sumbawa yang ditemukan
antara lain :

tulung-tulung ‘bantu-bantu’
tedoq-tedoq ‘jemur-jemur’
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laung-laung ‘bicara-bicara’
Berdasarkan contoh reduplikasi di atas, bentuk dasar tuluŋ, bertransformasi

ketika mengalami proses reduplikasi menjadi tuluŋ-tuluŋ, bentuk dasar tәdoq
bertransformasi ketika mengalami proses reduplikasi utuh menjadi tәdoq-tәdoq,
bentuk dasar lauŋ bertransformasi ketika mengalami proses reduplikasi utuh menjadi
lauŋ –lauŋ, semua bentuk dasarnya berkategori verba, karena secara ciri sintaksis
bentuk dasar tersebut dapat memduduki fungsi utama sebagai predikat. Adapun
secara semantis semua bentuk dasarnya bisa dikatakan berkategpri verba, karena
mengandung makna perbuatan, tindakan dan  proses yaitu sebagai penanda aspek
muntu ‘sedang’ dan na ‘akan ‘ yang selalu didepan verba, misalnya  muntu laung
‘sedang bicara’ dan na laung ‘akan bicara’. Dengan demikian, semua contoh
reduplikasi di atas, merupakan reduplikasi verba utuh karena berasal dari bentuk
dasar yang berkategori verba sesuai dengan ciri sintaksis dan semantisnya, tanpa
mengalami perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan
afiks.
 Reduplikasi verba sebagian adalah pengulangan verba  utuh yang mengulang
sebagin bentuk dasarnya merupakan verba yang diulang sebagian, tanpa disertai
pembubuhan afiks ataupun perubahan fonem.

ketoan-toan ‘bertanya-tanya’
sembayang-bayang ‘sholat-sholat’
belaga-laga ‘berkelahi-kelahi’
geggitaq ‘lihat’
sessiong ‘siung’
jejjango ‘jenguk’

Bentuk reduplikasi ketoan-toan hasil transformasi reduplikasi sebagian dari
bentuk dasar ketoan, sembayang-bayang hasil transformasi reduplikasi sebagian dari
bentuk dasar sembayang, belaga-laga hasil transformasi reduplikasi sebagian dari
bentuk dasar belaga, contoh tersebut berasal dari bentuk dasar ketoan mengalami
pengulangan sebagian yaitu toan, sehingga hasilnya pengulangannya menjadi ketoan-
toan, begitu pula dengan bentuk dasar sembayang mengalami pengulangan sebagian
pula yaitu bayang maka hasil pengulangannya semabayang-bayang, bentuk dasar
belaga mengalami pengulangan sebagian yaitu laga maka hasil pengulangannya
menjadi belaga-laga, bentuk geggitaq merupakan pengulangan sebagian dengan
bentuk dasar gitaq yang mengulang suku kata awal gi, dengan menambahkan ə dan
huruf awal kata menjadi gəg. Bentuk sessiong merupakan pengulangan sebagian
dengan bentuk dasar siɔŋ yang mengulang suku kata awal si, dengan menambahakan
ə dan huruf awal kata menjadi səs. Bentuk jəjjaŋɔ merupakan pengulangan sebagaian
bentuk dasar jaŋɔ yang mengulang suku kata awal ja, dengan menambahakan ə dan
huruf awal kata menjadi jəj. Bentuk gəg, jəj, səs, tət, dan bəb merupakan bentuk
dasarnya berkategori verba sesuai dengan ciri sintaksis dan semantisnya. Reduplikasi
sebagian bentuk ini merupakan bentuk reduplikasi verba sebagian produktif yang ada
dalam bahasa Sumbawa dialek Jereweh.

Fenomena penyisipan schwa // di atas, rupanya tidak dapat dihindarkan
(inevitably). Hal ini terjadi karena peristiwa penyisipan schwa ada dalam bahasa
ini.Data ini mungkin dapat dijadikan bahan perbandingan dalam bahasa Sasak yang
juga mengizinkan adanya penyisipan schwa [misalnya tani menjadi ttani].
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Jadi pada level reduplikasi ini bahasa Sumbawa dialek Jereweh  menampakkan
perilakunya sebagai bahasa yang bertipe introfleksif, artinya adanya peristiwa
penyisipan schwa [ə] atau bertipe campuran karena dalam hal ini terjadi pula
peluluhan fonem. Bentuk-bentuk morfem dasar tersebut bertransformasi setelah
mengalami proses reduplikasi.

3. Tipologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh Level Komposisi  Verba

Secara morfologis, kata majemuk bahasa Sumbawa dialek Jereweh adalah kata
mandiri dan berkategori yang terdiri atas gabungan dua kata atau lebih yang
bentuknya berbeda. Kata majemuk bahasa Sumbawa dialek Jereweh terbentuk
menjadi kata baru melalui dan mengalami proses morfologis, baik berupa proses
afiksasi, reduplikasi, dan proses inkorporasi. Akibat proses morfologis ini salah satu
atau keseluruhan komponen pembentuk kata majemuk akan kehilangan
kekategorialannya. Inti leksikal kata majemuk bisa berwujud nomina, verba,
adjektiva, preposisi, dan inti fungsional seperti afiks. kata majemuk bahasa Sumbawa
dialek Jereweh seperti /sorOŋ srah/ 'nikah'. Komposisi merupkan proses
pemajemukan yang menggabungkan dua buah morfem dasar atau lebih yang
mengandung satu pengertian baru. Kata majemuk tidak menonjolkan arti tiap kata.
tetapi gabungan kata itu secara bersama-sama membentuk suatu makna atau arti
baru. Berikut data yang disajikan sebagai berikut.

mule lalo ‘pulang pergi’
los tama ‘keluar masuk’
ntek haji ‘naik haji’

Pada level ini (pembentukan kata melalui pemajemukan) bahasa Sumbawa dialek
Jereweh cenderung berperilaku sebagai bahasa yang bertipe inkorporasi yaitu ada
kecenderungan pengambilan sejumlah morfem leksikal dan menggabungkannya
menjadi kata tunggal.

Terkait dengan pembahasan di atas secara umum kajian bidang morfologi
adalah afiksasi (pengimbuhan), reduplikasi (pengulangan), dan komposisi
(pemajemukan). Namun karena ruang lingkupa kajian hanya satu aspek yaitu terbatas
pada kategori verba, maka masalah ketegori lain tidak ada pembahasan secara
khusus.

Sesuai dengan konsep dasar morfologi generatis bahwa dalam analisisnya ada
dibedakan antara unsur lahir dan unsur batin. Dalam proses pembentukan verba,
yang menjadi wujud struktur lahir adalah kata-kata bentukannya sedangkan
refresentasi struktur batinnya adalah bentuk dasar yang dilekati afiks-afiks khususnya
prefiks pembentuk verba tersebut. Proses pembentukan kata khususnya verba dalam
morfologi generatis melalui afiks ini,tidak semua dapat langsung terbentuk menjadi
verba yang berterima. Bentuk-bentuk yang tidak berterima ini akan disaring melalui
kaidah morfofonologi. Kaidah-kaidah morfofonologi isi adalah 1) kaidah asimilasi
(penyesuaian) fonem; 2) kaidah pelesapan fonem; dan 3) kaidah pelepasaan fonem.
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C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan
1. Tipologi bhs Sumbawa dialek Jereweh memiliki tipologi morfologis

aglutinasi krn terlihat jelas dg keterlibatan afiks-afiks dlm proses
pembentukan kata. Tipologi pada level afiksasi verba ini diperoleh dari
proses prefiksasi. Prefiksasi verba dalam bahsa Sumbawa dialek Jereweh
dalam hal ini tipologi morfologi level afiksasi mempunyai beberapa wujud
kongkret pada masing-masing morfem-morfem.

2. Tipologi bhs Sumbawa dialek Jereweh memiliki tipologi morfologis bertipe
introfleksif yaitu adanya peristiwa penyisipan schwa [ə] dan bisa juga
dikatakan bertipe campuran (mix-tipe) pada reduplikasi. Dalam bahasa
Sumbawa dialek Jereweh pada level reduplikasi dikhususkan pada
reduplikasi utuh dan reduplikasi sebagian berkategori verba. Reduplikasi
verba sebagian hanya mengulang sebagian dari bentuk dasar yang diulang
suku kata awalnya saja.

3. Bhs Sumbawa dialek Jereweh cenderung berperilaku seperti bahasa
inkorporasi ketika proses pembentukan kata itu terjadi melalui komposisi.

2. Saran
1. Hasil penelitian yang mengangkat tentang tipologi bahasa Sumbawa dialek

Jereweh berdasarkan morfologi generatif ini, diharapkan mampu menjadi
sarana penegembangan bahasa ke arah pembakuan bahasa Sumbawa
khususnya dialek Jereweh.

2. Dalam penelitian selanjutnya yang mengambil bidang linguistik sebaiknya
para peneliti meneliti sesuatu yang belum pernah dibahas dalam penelitian
sebelumnya sehingga hasil penelitian dapat bervariasi dan memenuhi
semua bidang dalam linguistik.
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