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KATA PENGANTAR 

 

Berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Penulisan buku teks 

Tipologi Morfologi Bahasa Siladang ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Suku 

Siladang yang bermukim di Desa Sipapaga dan Aek Banir, Kecamatan 

Panyabungan, Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara. Penulisan 

buku ini dilatar belakangi oleh karena 1) bahasa Siladang memiliki 

jumlah penutur sekitar 2000 orang, seehingga hal ini diduga secara 

perlahan akan kehilangan identitasnya, 2) bahasa Siladang merupakan 

bahasa yang mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dari bahasa 

lainnya, 3) masih sangat terbatasnya buku teks tentang Tipologi 

Bahasa. 

 Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin 

mengetahui lebih jauh tentang tipologi bahasa. Kajian tipologi dalam 

linguistik adalah kajian dan klasifikasi bahasa menurut ciri atau 

karakteristik strukturalnya (fonologis, leksikal, dan gramatikal). 

Karaktertistik merujuk kepada tanda atau kualitas tertentu atau 

istemewa. Maka karakteristik bahasa berarti adanya kekhasan atau 

ciri, baik pada tata bahasa, sintaksis, semantik, morfologi ataupun 

lainnya. 

 Dalam penyelesaian buku ini telah diusahakan keilimiahannya 

oleh penulis dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini 

dapat diselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih 

kepada informan yang telah banyak membantu penulis sehingga data 

yang diharapkan dapat diperoleh. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku yang ada di 

hadapan pembaca ini tentu tidak luput dari kekurangan baik dari 

dalam susunan bahasa maupun penulisan. Selalu ada celah untuk 

perbaikan. Oleh karena itu secara terbuka penulis menerima kritik, 

saran serta masukan dari pembaca sehingga penulis dapat 

memperbaiki buku ini agar semakin sempurna dan lengkap. 

 Penulis berharap semoga buku ini memberi manfaat bagi 

pembaca dan memberi inspirasi bagi penulis untuk berkarya terutama 

pembuatan karya ilmiah berikutnya. Bagi masyarakat Suku Siladang, 

buku ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam konsep bahasa 

demi pelestariannya. Aamiin. 

 Medan, Agustus 2021 

       Penulis, 

   Purwanto Siwi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi 

manusia sehingga bahasa itu tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, 

dalam arti, tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa. Selain 

sebagai alat komunikasi, bahasa juga bisa dijadikan sebagai objek kajian 

linguistik atau merupakan ilmu linguistik yang biasa kita sebut linguistik 

umum artinya ilmu linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja, 

tetapi linguistik itu menyangkut bahasa pada umumnya. Dengan memakai 

istilah dari de Saussure, dapat kita rumuskan bahwa ilmu linguistik tidak 

hanya meneliti salah satu langue saja, tetapi juga langage itu, yaitu bahasa 

pada umumnya. Jadi meskipun bahasa-bahasa di dunia ini berbeda satu sama 

lain, tetapi ada persamaannya juga. Maka dari itu setiap bahasa memiliki 

tipe, ciri dan corak yang berbeda-beda dan tidak sama dengan bahasa yang 

lain karena setiap bahasa memiliki kekhasan tersendiri. 

Pada umumnya, setiap bahasa atau masing-masing bahasa selalu 

digunakan oleh sekelompok orang yang termasuk dalam suatu masyarakat 

bahasa sebagai alat komunikasi, dan yang termasuk dalam satu masyarakat 

bahasa adalah mereka yang merasa menggunakan bahasa yang sama. Jadi, 

kalau disebut masyarakat bahasa daerah adalah orang-orang yang merasa 

memiliki dan menggunakan bahasa daerah tersebut. Bahasa daerah 

merupakan suatu asset budaya bangsa yang tak ternilai harganya, karena 

melalui wahana bahasa daerah itu,  dapat dilestarikan budaya daerah yang 

ada. Pada prinsipnya bahasa daerah mampu berperan sebagai simbol 

identitas kelompok masyarakatnya dan senantiasa dihargai dan dipelihara 

oleh para penuturnya, misalnya Bahasa Siladang. 

 

1.2 Sekilas Bahasa Siladang 

Bahasa Siladang adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang 

digunakan oleh masyarakat Siladang atau Dusun Siladang yang tinggal di 

kedua desa, yakni Desa Sipaga-paga dan Desa Aek Banir di Kecamatan 

Panyabungan yaitu terletak di bagian utara daerah kota Panyabungan. 

Peneliti menyebutnya Bahasa Siladang  atau disingkat BS. Sesungguhnya, di 

samping kedudukannya sebagai bahasa daerah, BS bukan hanya berfungsi 

sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah serta alat 

perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat Siladang saja. Tetapi juga 

berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, misalnya sebagai bahasa 

pengantar di sekolah yang ada di kedua desa tersebut yaitu pada tingkat 

permulaan atau pendidikan dasar serta sebagai alat pengembangan dan 

pendukung kebudayaan daerah. 
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Meskipun BS digunakan hampir dalam semua kegiatan kebahasaan 

di ke-dua desa, yakni Desa Sipaga-paga dan Desa Aek Banir, tetapi karena 

aktivitas  penduduknya yang heterogen, maka pengaruh, fungsi dan 

kedudukan BS menunjukkan gejala yang menurun. Hal ini terlihat dari 

dipergunakannya bahasa Mandailing sebagai komunikasi di pasar-pasar 

tradisional, pada upacara-upacara keagamaan seperti upacara perkawinan, 

upacara kematian dan upacara adat lainnya. Menurunnya kedudukan dan 

fungsi BS ini semakin terasa dengan masuknya pengaruh bahasa Indonesia 

di daerah Siladang terutama dengan adanya lembaga pendidikan Sekolah 

Dasar Negeri di kedua desa tersebut dan juga disebabkan bertambah baiknya 

sarana komunikasi di daerah tersebut, seperti bertambah meluasnya 

pengaruh tehnologi dan media massa, yaitu surat kabar, telivisi, telepon 

genggam (hand phone) dan android. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan usaha 

pembinaan BS yang didahului oleh suatu perencanaan sehingga pembinaan 

dan pengembangan BS merupakan suatu keharusan di samping pembinaan 

dan pengembangan bahasa Indonesia (UUD 1945, Bab XV : Pasal 36), 

karena BS sebagai salah satu bahasa daerah yang merupakan sumber bagi 

bahasa nasional dan bahasa Negara. Usaha pembinaannya harus mencakup 

pembinaan di bidang struktur, bentuk, makna, fungsi, dan nilai bahasa untuk 

keperluan sosial budaya secara menyeluruh. Tujuan pembinaan di bidang 

pemakai ialah agar kedwibahasaan tetap ada; pemakai menguasai BS dan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional secara seimbang. Pembinaan di 

bidang pemakaian ini bertujuan agar BS tetap dipakai secara penuh sesuai 

dengan fungsinya di tengah masyarakat penuturnya sehingga BS mampu 

berperan sebagai simbol identitas kelompok masyarakat Siladang dan 

senantiasa dihargai serta dipelihara oleh para penutur BS. 

 

1.3 Geografis Siladang 

Secara geografis, masyarakat Siladang tinggal di lembah 

perbukitan Tor Sihite sekitar 17 Km dari kota Panyabungan, Ibukota 

Kabupaten Mandailing Natal, dan letaknya berada pada bagian timur, utara, 

dan selatan berbatasan langsung dengan suku Mandailing yang 

menggunakan bahasa berbeda dengan bahasa BS, yaitu bahasa Mandailing. 

Hal ini dikarenakan telah terjadi perkembangan dan pemisahan BS melalui 

perjalanan pengembaraan bahasa secara alamiah dan karena pengaruh 

perjalanan pengembaraan  bahasa tersebut maka BS mengalami pengaruh 

bahasa-bahasa lain dari yang dilaluinya, sehingga terjadi dampak terhadap 

perkembangan dan pemisahan bahasa-bahasa di sekelilingnya tersebut 

menjadi bahasa yang berbeda karena sudah terdapat hambatan untuk 

berkomunikasi atau hampir tidak terdapat lagi saling memahami. Jadi BS 

sekarang berkembang menjadi bahasa yang berbeda dengan bahasa-bahasa 

yang ada di Kabupaten Madina yakni bahasa Mandailing. 
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1.4 Kekhasan Bahasa Siladang 

BS merupakan bahasa yang mempunyai ciri kekhasan tersendiri 

yang berbeda dari bahasa-bahasa lainnya, bahkan dari rumpun bahasa lain 

yang ada; BS mempunyai sistem bahasa sendiri. Sebenarnya BS sendiri 

masuk dalam rumpun Malayo-Polynesian, seperti halnya juga bahasa Jawa, 

Melayu, Sunda, Mandailing, Batak, dan lainnya. Dari penelitian awal ini, 

peneliti berpendapat bahwa BS masuk ke dalam sub-rumpun bahasa Melayu 

atau Minangkabau. Penutur asli BS berbicara dengan gaya cepat dan banyak 

menggunakan huruf hidup ɔ, misalnya mɔlɔngkɔh ‘pergi’, pɔntɔ ‘pantai’ dan 

huruf hidup ə lemah, misalnya, aə ‘air’ dan pasə ‘sungai.’ Kemudian hal 

yang menarik lainnya adalah BS memiliki konsonan v, misalnya, uvong 

‘orang’, jovi ‘jari’ dan sebagainya. Ciri dan kekhasan tersebut tampak dari 

ciri-ciri fonem atau tata bunyinya, leksikon, tata bentuk kata, bahkan tata 

kalimat BS berbeda dari bahasa yang ada di Kabupaten Madina. 

Dengan adanya keunikan sistem BS tersebut menjadi alasan 

penting untuk dilakukannya penelitian ini karena hingga saat ini, kajian tata 

kalimat BS terutama penelitian tentang tipologi sintaksis BS belum ada 

dijadikan objek penelitian. Di samping itu, penelitian ini perlu dilakukan 

karena BS termasuk salah satu sumber bagi bahasa Indonesia di antara 

bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu bahasa ini 

perlu mendapat perhatian dari para ahli dan peneliti bahasa, dibandingkan 

dengan beberapa penelitian bahasa lain, penelitian yang dilakukan terhadap 

BS dapat dikatakan masih kurang atau tergolong sedikit. Sepanjang 

pengetahuan peneliti, kajian dan tulisan yang pernah dilakukan yang masih 

berhubungan dengan BS adalah kajian atau tulisan yang dilakukan oleh 

Manurung (1978) meneliti fonologi dan morfologi bahasa Siladang, Butar-

Butar (1982), penelitian tentang morfologi dan sintaksis bahasa Siladang, 

serta yang terakhir penelitian tentang fonetik yaitu prosodi bahasa Siladang 

yang dilakukan oleh Sinar T.S dan Syarfina T (2009). Namun walaupun 

semua kajian tersebut merupakan hal yang menggembirakan, tetapi 

penelitian tersebut hanya memberikan deskripsi awal dan belum mengkaji 

untuk mengklasifikasikan bahasa berdasarkan sifat perilaku struktural dari 

segi tipologi sintaksis BS. 

Memperhatikan fenomena kebahasaan seperti di atas, dipandang 

perlu untuk dilakukan penelitian guna menjaga kelestarian bahasa tersebut 

atau setidaknya bahasa tersebut dapat didokumentasikan sebelum 

dikhawatirkan menuju kepunahan. Di samping itu, berdasarkan pengamatan 

yang telah dilakukan peneliti, bahwa sampai saat ini penelitian BS masih 

sangat jarang dilakukan, dan kalaupun ada masih terbatas dan didominasi 

oleh teori dan pendekatan linguistik tradisional dan struktural. Belum ada 

penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian tipologi. Kajian tipologi 

bahasa umumnya dimaksudkan untuk mengklasifikasikan bahasa 

berdasarkan sifat perilaku struktural yang ditampilkan oleh suatu bahasa. 

Maksud kajian tipologi bahasa terutama diarahkan untuk menjawab 
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pertanyaan: seperti apa bahasa x itu? Kalangan tipologi bahasa pada 

dasarnya mengakui pandangan kalangan tatabahasa universal yang mencoba 

menemukan ciri-ciri yang sama pada semua bahasa manusia, di samping 

mereka juga mengakui adanya perbedaan di antara bahasa-bahasa (Comrie, 

1995:30). Hal inilah yang menjadi tujuan penelitian tentang tipologi 

morfologi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan 

positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan BS pada masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

PROSES MORFOLOGIS BAHASA SILADANG 

 

 

 

2.1    Pengantar 

 Pembahasan tentang tipologi morfologi lintas bahasa dilakukan untuk 

mengetahui sifat-sifat dan perilaku yang umum secara morfologis dalam 

bahasa-bahasa, mencari kemiripan-kemiripan yang ada dalam proses 

morfologis tersebut dan cara menggabungkan tipe-tipe morfem yang ada dan 

selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menentukan tipologi morfologis BS. 

Untuk menentukan tipologi morfologis BS dilakukan dengan 

mengklasifikasi kata yang didasarkan pada dua hal yaitu, segmentabilitas 

dan invariansi. 

 Bab ini membahas tipologi morfologi BS yang diawali dengan 

identifikasi morfem, afiksasi BS, proses morfofonemik, afiksasi dan 

semantik BS, dan tipologi morfologi BS. Afiksasi BS berkaitan dengan 

penemuan jenis-jenis afiks yang terdiri dari prefiks, sufiks dan konfiks yang 

ditemukan di dalam BS. Kemudian sewaktu terjadi penggabungan afiks 

dengan bentuk dasar (afiksasi) memungkinkan terjadinya proses 

morfofonemik. Afiksasi dan semantik BS berkaitan dengan afiks sebagai 

pembentuk verba yaitu afiks {ma-}, {ba-}, {pa-}, {di-}, {ta-}, {- i}, {- kan}, 

{ka – an}, {masi – an}, dan {ba – an}. Afiks sebagai pembentuk nomina 

yaitu  afiks {ba-}, {pa-}, {-an}, {pa – an}, dan {ka – an}. Afiks sebagai 

pembentuk adjektiva yaitu afiks {ba-}, {ta-}, dan {ka – an}, dan  afiks 

pembentuk adjektiva komperatif {sa-}, {ta-}, {-an}. Afiks sebagai 

pembentuk adverbia yaitu afiks {ta-}, dan {ka – an}. Afiks sebagai 

pembentuk numeralia yang dikaitkan dengan aspek semantisnya yaitu afiks 

{ba-}, {sa-}, dan {pa – an}. 

 

2.2    Proses Morfologi Bahasa Siladang 

 Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfemis atau 

proses gramatikal. Menurut  Chaer, (2003:177) morfologi adalah 

pembentukan kata dengan afiks. Maksud dari penjelasan Chaer adalah 

pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks 

(dalam proses afiksasi), pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau 

proses komposisi, serta pemendekan atau proses akronimisasi. Parera 

(2007:18), menyatakan bahwa proses morfemis merupakan suatu proses 

pembentukan kata bermorfem jamak. Proses ini disebut proses morfemis 

karena proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal 

yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. 

 Ramlan, (1987:51) menyatakan bahwa proses morfologi adalah 

proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk 

dasarnya. Samsuri (1988:190) mendefinisikan bahwa proses morfologis 
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sebagai cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang 

satu dengan yang lain. Bahasa-bahasa di dunia memiliki cara-cara tersendiri 

dalam proses pembentukan katanya sehingga proses morfologi tidak bisa 

ditemukan dalam setiap bahasa. Proses morfologi tentu berlaku pada setiap 

bahasa.  Pada BS  proses pembentukan kata terdiri atas tiga proses, yaitu 

proses afiksasi, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, proses morfologi dapat diartikan 

sebagai suatu proses pembentukan kata, yang berasal dari penggabungan dua 

morfem atau lebih. Proses tersebut melibatkan tiga komponen, yaitu bentuk 

dasar, alat pembentuk (afiks, perulangan, dan pemanjemukan), serta makna 

gramatikal. Proses morfologi BS terdiri atas beberapa bentuk dasar, yaitu 

proses afiksasi, reduplikasi (pengulangan), dan komposisi (pemajemukan). 

 

2.3 Proses Afiksasi 

 Proses afiksasi (affixation) disebut juga dengan proses 

pengimbuhan. Afiksasi merupakan salah satu proses morfologi. Proses 

pengimbuhan afiks adalah proses pengimbuhan pada suatu bentuk tunggal 

atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru atau satuan yang lebih 

luas. Menurut pendapat Ramlan (1987:54), proses afiksasi merupakan proses 

pembubuhan afiks, yaitu pembubuhan afiks pada sesuatu satuan, baik satuan 

itu bentuk tunggal maupun bentuk konpleks untuk membentuk kata. Proses 

afiksasi atau pengimbuhan BS terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, hal ini 

bergantung pada letak atau dimana posisi afiks tersebut digabung dengan 

kata yang dilekatinya. Kata dibentuk dengan mengimbuhkan awalan 

(prefiks), akhiran (sufiks), dan gabungan dari imbuhan-imbuhan itu pada 

kata dasarnya (konfiks). Pada penelitian BS  sisipan (infiks) tidak 

diketemukan. 

 Proses pengimbuhan pada awalan atau prefiks disebut prefiksasi. 

Prefiks merupakan salah satu jenis afiks yang produktif. Prefiks atau awalan 

adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar (Alwi, dkk., 

2003:31). Jenis awalan (prefiks) yang terdapat dalam BS adalah {ma-}, {ba-

}, {pa-}, {ta-}, {sa-}, {di-}, dan {ka-}. Proses pengimbuhan pada awalan 

atau prefiks BS diuraikan sebagai berikut: 

a). Prefiks {ma-} 

/ma-/ + /lumpak/ menjadi /malumpak/‘ ‘melompat’ 

/ma-/ + /votan/  menjadi   /mavotan/ ‘merotan’ 

/ma-/ + /gɔdɔng/ menjadi /mɔgɔdɔng/ ‘membesar’ 

/ma-/ + /kudo/ menjadi /makudo/ ‘berkuda’ 

/ma-/ + /suo/ menjadi /masuo/  ‘bertemu’ 

 

b). Prefiks {ba-} 

/ba-/  +  /ekə/ menjadi /baekə/  ‘berekor’ 

/ba-/  + /baveng/ menjadi  /babaveng/  ‘berbaring’ 

/ba-/  + /limə/ menjadi /balimə/ ‘berlima’ 
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/ba-/  + /hujan/  menjadi /bahujan/ ‘berhujan’ 

/ba-/  + /gɔgɔh/ menjadi /bɔgɔgɔh/ ‘bertengkar’ 

 

c). Prefiks {pa-} 

/pa-/  + /mabok/ menjadi /pamabok/ ‘pemabuk’ 

/pa-/  + /jual/ menjadi /panjual/ ‘penjual’ 

/pa-/ + /kael/ menjadi /pangkael/ ‘pengail’ 

/pa-/  + /mosok/ menjadi /pamosok/ ‘pemasak’ 

/pa-/  + /bosok/ menjadi /pabosok/ ‘perbusuk’ 

 

d). Prefiks {ta-} 

/ta-/  + /kajik/ menjadi /takajik/ ‘terkejut’ 

/ta-/  + /kapik/ menjadi /takapik/ ‘terjepit’ 

/ta-/  + /kaveng/ menjadi /takaveng/ ‘agak kering’ 

/ta-/  + /tulong/ menjadi /tatulong/ ‘tertulang’ 

/ta-/  + /posan/ menjadi /taposan/ ‘terpikul’ 

 

e). Prefiks {sa-} 

/sa-/  + /umɔh/ menjadi /saumɔh/ ‘serumah’ 

/sa-/  + /bɔtɔng/ menjadi /sabɔtɔng/ ‘sebatang’ 

/sa-/  + /jeges/ menjadi /sajeges/ ‘sebagus’ 

 

d). Prefiks {di-} 

/di-/  + /ambek/ menjadi /diambek/ ‘diambil’ 

/di-/  + /pokol/    menjadi /dipokol/ ‘dipukul’ 

/di-/  +/gatok/ menjadi /digatok/ ‘dipotong’ 

 

e). Prefiks {ka-} 

/ka-/  + /tojjoh/ menjadi /katojjoh/ ‘ketujuh’ 

/ka-/  +/limə/ menjadi /kalimə/  ‘kelima’ 

/ka-/  +/tikgə/ menjadi /katikgə/ ‘ketiga’ 

 

Afiks selanjutnya adalah sufiks. Sufiks adalah morfem terikat yang 

ditempatkan di bagian belakang kata (Alwi, dkk. 2003:31). Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh Putrayasa (2008:27) yang menyatakan sufiks atau 

akhiran adalah morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk 

dasar dalam membentuk kata. Jenis akhiran atau sufiks yang ditemukan 

dalam BS yakni {-i}, {-kan}, dan {-an}. Proses pengimbuhan pada akhiran 

atau sufiks BS diuraikan sebagai berikut:  

a). Sufiks {-i} 

/-i/  + /dətəng/ menjadi /dətəngi/ ‘datangi’ 

/-i/  + /ajaki/ menjadi /ajaki/    ‘jalani’ 

/-i/  + /vamban/ menjadi /vambani/ ‘lempari’ 

/-i/  + /mabeki/ menjadi /mabeki/ ‘ambili’ 
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b). Sufiks {-kan} 

/-kan/  + /vamban/ menjadi  /vambankan/ ‘lemparkan’ 

/-kan/  + /bɔsɔk/ menjadi /bɔsɔkkan/  ‘busukkan’ 

/-kan/  + /tonjok/ menjadi /tonjokkan/ ‘tunjukkan’ 

/-kan/  + /bali/ menjadi /balikan/ ‘belikan’ 

 

c). Sufiks {-an} 

/-an/  + /makan/ menjadi /makanan/ ‘makanan’ 

/-an/  + /jeges/ menjadi /jegesan/ ‘lebih bagus’ 

/-an/  + /linkov/ menjadi /lingkovan/ ‘lingkaran’ 

/-an/  + /anggun/ menjadi /anggunan/ ‘ayunan’ 

 

Gabungan prefiks (awalan) dan sufiks (akhiran) yang membentuk 

satu kesatuan dan bergabung dengan kata dasarnya secara serentak 

dinamakan konfiks. Putrayasa, (2008:36) menyatakan bahwa konfiks adalah 

kesatuan afiks yang secara bersama-sama membentuk sebuah kelas kata. 

Konfiks diimbuhkan secara serentak atau bersamaan pada bentuk dasar. 

Konfiks adalah afiks tunggal yang terjadi dari dua bagian yang terpisah;  

(Kridalaksana, 2008:130). Jadi konfiksasi adalah proses pembubuhan afiks 

di awal dan akhir bentuk dasar secara bersamaan. Konfiks yang terdiri dua 

unsur; satu di muka bentuk dasar dan satu di belakang bentuk dasar.  Berikut 

ini ada empat macam konfiks yang ditemukan dalam BS yang meliputi 

konfiks {pa - an}, {ka - an}, {masi - an}, dan {ba -an}. Proses pengimbuhan 

pada akhiran atau sufiks BS diuraikan sebagai berikut:  

a). Konfiks {pa - an} 

/pa – an/  +  /lɔdɔng/    menjadi   /palɔdɔngan/  ‘peladangan’ 

/pa – an/  + /buvu/ menjadi   /pabuvuan/        ‘perburuan’ 

/pa – an/  + /koeh/ menjadi  /pangkoehan/     ‘bekas gigitan’ 

/pa – an/  + /kɔyɔ/ menjadi   /pangkɔyɔkan/    ‘bekas koyakan’ 

 

b). Konfiks {ka - an} 

/ka – an/  +  /hujan/ menjadi  /kahujanan/  ‘kehujanan’ 

/ka – an/  + /ongin/  menjadi  /kaonginan/  ‘keanginan’ 

/ka – an/  + /jeges/ menjadi  /kajegesan/  ‘kecantikan’ 

/ka – an/  + /bɔvɔk/  menjadi  /kabɔvɔkan/  ‘keburukan’ 

 

c). Konfiks {masi - an} 

/masi – an/  + /tangeh/ menjadi masitangehan/  ‘bertangis-tangisan’ 

/masi – an/  + /goyak/   menjadi  /masigoyakan/ ‘maki-memaki’ 

/masi – an/ + /campak/  menjadi  /masicampakan/ ‘lempar-melempar’ 

 

d). Konfiks {ba  - an} 

/ba – an/  + /lovi/ menjadi /balovian/ ‘berlarian’ 

/ba – an/  + /lumpak/ menjadi /balumpakan/ ‘berlompatan’ 
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/ba – an/  + /dɔtɔng/ menjadi /badɔtɔngan/ ‘berdatangan’ 

 

Demikianlah, dari penelitian yang dilakukan terhadap proses afiksasi 

dalam BS, didapati afiks-afiks seperti tersebut pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.1: Proses Afiksasi Bahasa Siladang Mandailing 

 

Prefiks 

 

Sufiks Konfiks 

{ma-} 

{ba-} 

{pa-} 

{ta-} 

{sa-} 

{di-} 

{ka-} 

{-i} 

{-kan} 

{-an} 

{pa - an} 

{ka - an} 

{masi - an} 

{ba -an} 

 

2.4.  Proses Reduplikasi 

Proses reduplikasi atau pengulangan dalam BS ada dua hal yaitu 

sebagai berikut: Pertama, reduplikasi atau pengulangan dalam BS umumnya 

tidak mengubah golongan kata. Dengan hal ini, dapat ditentukan bahwa 

bentuk dasar bagi kata ulang yang termasuk golongan kata nomina berupa 

kata nomina, bentuk dasar bagi kata ulang yang termasuk golongan kata 

verba, baik kata adjektiva maupun kata numeralia, bentuk dasar bagi kata 

ulang tersebut berupa kata verba, kata adjektiva maupun kata numeralia, 

misalnya Nomina : /lɔdɔng-lɔdɔng/ ‘ladang-ladang’ : bentuk dasarnya 

/lɔdɔng/ ‘ladang’ (nomina). Kedua, bentuk dasar selalu berupa satuan yang 

terdapat dalam penggunaan bahasa, misalnya kata ulang dari konfiks 

/masicampak-campakan/ ‘kemerah-merahan’ bentuk dasarnya 

/masicampakan/ ‘kemerahan’ bukan /masicampak/ ‘kemerah’. 

Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, reduplikasi atau 

pengulangan dalam BS dapat digolongkan menjadi kata ulang dasar dan kata 

ulang berimbuhan. 

a. Kata ulang dasar dibentuk oleh kata dasar yang berulang 

sepenuhnya. Kata dasar itu berupa nomina, verba, adjektiva, dan 

numeralia. Contohnya sebagai berikut :  

Nomina :  /umɔh- umɔh/  ‘rumah-rumah’ 

  /koceng-koceng/ ‘kucing-kucing’ 

  /lɔdɔng-lɔdɔng/  ‘ladang-ladang’ 

 

Verba : /dodok-dodok/  ‘duduk-duduk’ 

  /mondi-mondi/  ‘mandi-mandi’ 

  /makan-makan/  ‘makan-makan’ 
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Adjektiva: /tinggi-tinggi/  ‘tinggi-tinggi’ 

  /gɔdɔng-gɔdɔng/ ‘besar-besar’ 

  /kacik-kacik/  ‘kecil-kecil’ 

 

Numeralia: /duə- duə/  ‘dua-dua’ 

  /tikgə- tikgə/  ‘tiga-tiga’ 

  /ampak-ampak/  ‘empat-empat’ 

 

Dari contoh (a) pembentukan kata ulang (reduplikasi) dasar yang 

berulang sepenuhnya baik berupa kata dasar nomina, verba, adjektiva, dan 

numeralia pada BS, maka fungsi kata ulang tersebut adalah mengubah 

makna kata dasar. Dalam jenis ini perubahan itu tidak terjadi karena antara 

kata dasar dan kata ulang jenis itu sama. Contohnya: Nomina umɔh ‘rumah’ 

menjadi umɔh- umɔh ‘rumah-rumah’ dan verba dodok ‘duduk’ menjadi 

dodok-dodok ‘duduk-duduk’ 

b. Kata ulang berimbuhan dibentuk oleh kata dasar dengan prefiks, 

sufiks, dan ada juga konfiks. Contohnya sebagai berikut : 

Prefiks : /bajalan-jalan/  ‘berjalan-jalan’ 

/mamain-main/  ‘bermain-main’ 

/bavotih-votih/  ‘beratus-ratus’ 

/dipokok-pokok/ ‘dipukul-pukul’ 

/disovoh-sovoh/ ‘disuruh-suruh’ 

 

Sufiks : /suan-suanan/  ‘tanam-tanaman’ 

/buoh-buohan/  ‘buah-buahan’ 

/sovoh-sovohan/ ‘suruh-suruhan’ 

/bolgang-bolgangan/ ‘rebus-rebusan’ 

/jalmə-jalməan/ ‘orang-orangan’ 

 

Konfiks: /pavongin-onginan/  ‘tempat yang berangin- 

angin, istirahat’ 

/pasihandok-sihandokan/  ‘tempat main sembunyi- 

sembunyian’ 

/masipaingak-paingakan/ ‘saling menasehati’ 

/masicampak-campakan/ ‘besimbur-simburan’ 

/kasivɔh-sivɔhan/  ‘kemerah-merahan’ 

/kapajusi-pajusian/  ‘keperempuan-

perempuanan’ 

 

 Dari contoh (b)  pembentukan kata ulang (reduplikasi) dasar yang 

berulang berimbuhan yang dibentuk oleh kata dasar dengan prefiks, sufiks, 

dan ada juga konfiks pada BS, maka fungsi kata ulang tersebut adalah 

mengubah makna kata dasar. Dalam jenis ini perubahan itu tidak terjadi 

karena antara kata dasar dan kata ulang berimbuhan itu sama. Contohnya: 
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pokok ‘pukul’ menjadi dipokok-pokok ‘dipukul-pukul’ dan sivɔh ‘merah’ 

menjadi kasivɔh-sivɔhan ‘kemerah-merahan’. 

 Nosi reduplikasi atau pengulangan dalam BS ada beberapa macam 

seperti dikemukakan pada uraian berikut ini: 

a. Kata ulang menyatakan nosi jamak bila kata dasarnya nomina. 

Contohnya : 

/tanjong-tanjong/ ‘gunung-gunung’ 

/koceng-koceng/ ‘kucing-kucing’ 

/lɔdɔng-lɔdɔng/  ‘ladang-ladang’ 

 

b. Kata ulang menyatakan nosi berulang dilakukan jika kata dasar 

verba. Contohnya : 

/dipokol-pokol/  ‘dipukul-pukul’ 

/golok-golok/  ‘berteriak-teriak’ 

/disɔvɔh-sɔvɔh/  ‘disuruh-suruh’ 

 

c. Kata ulang menyatakan nosi bermacam-macam atau berjenis-jenis, 

jika kata dasarnya kata benda. Contohnya : 

/buoh-buohan/   ‘bermacam-macam buah, buah-buahan’ 

/suan-suanan/  ‘bermacam-macam tanaman’ 

/bolgang-bolgangan/ ‘bermacam-macam rebusan’ 

 

d. Kata ulang menyatakan nosi perbuatan yang bersifat tidak sungguh-

sungguh, bermain-main, atau untuk bersenang-senang. Contohnya : 

/batɔnɔk-tɔnɔk/  ‘main masak-masakan’ 

/mapɔrɔng-pɔrɔng/ ‘main perang-perangan’ 

/bajalan-jalan/  ‘berjalan untuk bersenang-senang’ 

 

Dilihat dari sudut arti, dapatlah dikatakan bahwa reduplikasi atau 

pengulangan dalam BS berfungsi sebagai : 

1. Menguatkaan arti kata dasar sehingga menjadi menyatakan jumlah 

banyak dan berulang-ulang dilakukan di dalam verba atau 

bermacam-macam dalam nomina. Contohnya: Verba mondi-mondi 

‘mandi-mandi’ dan Nomina koceng-koceng ‘kucing-kucing’ 

2. Mengurangi atau melemahkan arti kata dasar sehingga menjadi 

menyatakan arti bermain-main, bersenang-senang, atau tidak 

bersungguh-sungguh. Contohnya: batɔnɔk-tɔnɔk ‘main masak-

masakan’ dan bajalan-jalan ‘berjalan untuk bersenang-senang’. 

 

2.5.  Proses Komposisi  

Proses komposisi atau pemajemukan dalam BS adalah dengan 

menggabungkan kata yang telah bersenyawa atau membentuk satu kesatuan 

dan menimbulkan arti baru. Konstruksi kata majemuk dalam BS terdiri atas 

dua morfem atau dua kata atau lebih. Konstruksinya bisa berupa  Nomina + 
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Nomina, Verba + Verba, Adjektiva + Adjektiva, Adjektiva + Nomina, dan 

Verba + Nomina. Uraian sebagai berikut : 

a. Nomina + Nomina  : /paveok baləngə/ ‘periuk belanga’ 

/cakok genggong/ ‘mulut genggong’ 

/tojok pacul/  ‘babat cangkul’ 

 

b. Verba + Verba  : /dodok tagak/  ‘duduk berdiri’ 

 /makan tedə/  ‘makan tidur’ 

/makan minum/  ‘makan minum’ 

 

c. Adjektiva + Adjektiva : /gɔdɔng kocek/  ‘besar kecil’ 

/loki-loki pajusi/ ‘laki-laki perempuan’ 

  /tuə mudə/  ‘tua muda’ 

 

d. Adjektiva + Nomina : /lɔpɔng voka/  ‘lapang hati’ 

/gɔdɔng kapələ/ ‘besar kepala’ 

/pɔnjɔng tangan/ ‘panjang tangan’ 

 

e. Verba + Nomina : /bajanji tagok/  ‘berjanji setia’ 

  /bapulun sintok/ ‘berjanji mulut’ 

  /mamunjik kɔbɔ/ ‘memegang rahasia’ 

 

 Jenis-jenis kata majemuk dalam BS ada tiga macam berdasarkan 

kata yang dapat digantikannya. Ketiga macam kata majemuk yaitu kata 

majemuk nomina, kata majemuk verba, dan kata majemuk adjektiva.  

sebagai berikut: 

a. Kata majemuk nomina dinamakan demikian karena di dalam 

pemakaiannya dapat digantikan oleh nomina. Contohnya : 

/loki-loki pajusi/ ‘laki-laki perempuan, semua jenis manusia’ 

/tuhə mudə/  ‘semua lapisan atau orang’ 

/gɔdɔng kocik/  ‘besar kecil, orang dari semua umur’ 

 

b. Kata majemuk verba dapat menggantikan verba di dalam 

pemakaiannya. Contohnya : 

/mamətəvi kecek/ ‘berputar lidah, mengelak berdalih’ 

/mamujik kɔbɔ/  ‘memegang rahasia, menutup mulut’ 

/bajanji tagoh/  ‘berjanji teguh, bersumpah setia’ 

c. Kata majemuk adjektiva dapat menggantikan adjektiva di dalam 

pemakaian. Contohnya : 

/isɔng kawek/  ‘keras mulut, tidak mau mengalah’ 

/gɔdɔng kapələ/  ‘keras kepala, sombong’ 

/pɔnjɔng tangan/ ‘panjang tangan, suka mengambil, suka 

mencuri’ 
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 Makna kata majemuk dalam BS ada dua macam, yaitu makna yang 

bersifat perluasan dan makna yang bersifat kiasan. Seperti yang diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Makna kata majemuk yang bersifat perluasan adalah jika makna yang 

dibentuknya berasal dari perluasan atau pengembangan jumlah arti 

unsur-unsur yang membentuk kata majemuk itu. Contohnya : 

/tuhə mudə/  

‘tua muda’    ‘lapisan masyarakat’    ‘segala lapisan  

 (masyarakat) 

/loki-loki pajusi/ 

‘laki-laki perempuan’     ‘jenis-jenis manusia’ ‘segala jenis  

manusia’ 

/gɔdɔng kacik/ 

‘besar kecil’        ‘tingkat umur’            ‘semua tingkat umur’ 

 

b. Makna kata majemuk yang bersifat kiasan adalah makna itu merupakan 

kiasan atau perbandingan dari arti yang sebenarnya, yang dibentuk oleh 

unsur-unsur kata majemuk tersebut. Contohnya: 

/vingan tɔpɔk/ 

‘ringan kaki’ dikiaskan kepada sifat ‘mudah disuruh’ atau ‘mau bekerja’ 

 

/ponjɔng tangan/ 

‘panjang tangan’ dibandingkan kepada ‘suka mengambil, mencuri’ 

 

/lɔpɔng voka/ 

‘lapang hati’ dikiaskan kepada sifat ‘sabar’ 

 

/gɔdɔng kapələ/ 

‘besar kepala’ dikiaskan kepada sifat ‘sombong’ 

 

Biasanya kata majemuk dengan jenis makna ini mempunyai lawan kata 

walaupun tidak seluruhnya demikian. Contohnya : 

/vingan tɔpɔk/ ‘ringan kaki’ lawanya 

/bavak tɔpɔk/ ‘berat kaki’ 

 

/lɔpɔng voka/ ‘lapang hati’ lawanya 

/sompik voka/ ‘sempit hati 

 

/dingin tangan/ ‘dingin tangan’ lawanya 

/panas tangan/ ‘panas tangan’ 
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BAB III 

AFIKSASI DALAM PROSES MORFOLOGI BAHASA SILADANG 

 

 

Bahasa Siladang (BS) adalah termasuk dari salah satu bahasa 

Austronesia yang didominasi oleh pembentukan kata melalui afiksasi. 

Seperti kajian sebelumnya bahwa proses morfologi yang ada di dalam BS 

adalah proses pembentukan kata dari bentuk dasar menjadi kata baru melalui 

proses, yaitu proses afiksasi, proses reduplikasi atau pengulangan, dan 

proses komposisi atau pemajemukan. Afiks adalah morfem yang membentuk 

kata yang selalu merupakan bentuk terikat. Afiks dapat dibedakan 

berdasarkan letaknya terhadap bentuk dasar. Robins (1992:237) memberikan 

definisi morfem sebagai satuan gramatikal terkecil yang tidak mungkin 

dianalisis lagi menjadi satuan terkecil.  

Sementara menurut Hocket (1993:123) morfem adalah unsur yang 

terkecil yang mengandung makna dalam ujaran sebuah bahasa. Ada dua 

macam morfem dalam BS, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem 

bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam ujaran, contohnya 

/abok/ ‘rambut’, /dɔgɔng/ ‘pemuda’, dan /mempeh/ ‘tipis’. Sedangkan 

morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam ujaran. 

Oleh karena itu, morfem tersebut harus bergabung dengan morfem lain. 

Contohnya /maməvə/ ‘membawa’, /babaveng/ ‘berbaring’, /pamali/ 

‘pembeli’, dan /suani/ ‘tanami’. Jadi /ma-/, /ba-/, /pa-/,dan /-i/ adalah 

morfem terikat. Verhaar (1996:60) menyatakan bahwa afiksasi adalah 

penambahan dengan afiks. Afiks itu selalu berupa morfem terikat, dan dapat 

ditambahkan pada awal kata (prefiks) dalam proses yang disebut prefiksasi, 

pada akhir kata (sufiks) dalam proses yang disebut sufiksasi, dan untuk 

sebagian pada awal kata serta untuk sebagian pada akhir kata (konfiks) 

dalam proses yang disebut konfiksasi. Morfem terikat dalam BS dapat 

berupa afiksasi yang terdiri dari prefiks, sufiks, dan konfiks. Infiks tidak 

ditemukan dalam BS. 

 

3.1 Prefiks Bahasa Siladang 

 Prefiks merupakan salah satu jenis afiks yang produktif. Prefiks atau 

awalan adalah afiks yang ditempatkan di bagian awal suatu kata dasar 

(Alwi,2003:31). Misalnya, prefiks {me-} pada kata /mamali/ ‘membeli’, 

/mavotan/ ‘merotan’, /makacik/ ‘mengecil’, /maoto/ ‘menumpang mobil’, 

dan /masuo/ ‘bertemu’. Berikut ini yang ditemukan jenis-jenis prefiks dalam 

BS yang meliputi prefiks {ma-}, {ba-}, {pa-}, {ta-}, {sa-}, {di-}, dan {ka-}. 

 

1. Prefiks {ma-} 

Prefiks atau awalan {ma-} mempunyai bentuk-bentuk homofon yang 

merupakan morfem yang berbeda karena mengandung pengertian atau nosi 
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(4.35)   Pa-duə      podi da    sɔvɔh     i              

        AKT-dua  padi Pref  sawah  ART 

       ‘Perdualah padi di sawah itu’ 

 

(4.36) Pa-vampak    lɔdɔng on 

         AKT-empat   ladang ART 

        ‘Bagi empatlah ladang ini’ 

 

(4.37) Pa-tikge    podi da     sɔvɔh     i      

        AKT-tiga  padi Pref  sawah  ART 

       ‘Bagi tigalah padi di sawah itu’ 

 

Pada klausa (4.35), (4.36), dan (4.37) menunjukkan bahwa verba 

/palimə/ ‘bagi menjadi lima’, /patojjoh/ ‘bagi menjadi tujuh’, dan /patikgə/ 

‘bagi menjadi tiga’ merupakan verba yang menyatakan nosi dibagi menjadi 

sebanyak yang disebut oleh kata dasar numeralia.  

 

d. Prefiks {di-} atau {i-} 

Prefiks {di-} tidak mengalami perubahan bentuk ketika dihubungkan 

dengan kata dasar. Memang ada bentuk /di-/ bervariasi dengan /i-/, tetapi 

bentuk variasinya bersifat dialek yaitu dialek Sipapaga. Kedua bentuk itu 

dapat dihubungkan dengan kata dasar yang sama dan dapat dipakai dengan 

cara yang sama. Contohnya: 

/divamban/  atau /ivamban/ ‘dilempar’ 

/dibɔvɔ/  atau /ibɔvɔ/   ‘dibawa’ 

/diviə/  atau /iviə/  ‘dilihat’ 

 

 Prefiks {di-} atau {i-} hanya dapat melekat kepada verba. Dengan 

kata yang lain, prefiks ini tidak pernah melekat dengan kata lain di luar 

verba. Prefiks {di-} atau {i-} membentuk arti pasif pada verba. Dengan 

prefiks ini semua verba yang berawalan {me-} atau aktif dapat dipasifkan. 

Contohnya: 

(4.38)  Jalmə      i     ma-muvu   vusə             

            orang ART   AKT-buru  rusa   menjadi 

           ‘Orang itu memburu rusa’ 

 

(4.39)  Vusə    di-buvu (ibuvu)  jalmə      i 

            rusa   PRE-buru           orang  ART    

           ‘Rusa diburu orang itu’ 

 

(4.40) Bopok  mamuyu     hejok 

           bapak AKT-puyu   tali    menjadi 

          ‘Bapak memintal tali’ 
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(4.41) Hejok  di-puyu       bopok 

           tali      PRE-puyu  bapak 

         ‘Tali dipintal bapak’ 

 

(4.42) Sibudok  mang-avamban anjeng 

           anak      AKT-lempar       anjing   menjadi 

          ‘Anak melempar anjing’ 

 

(4.43) Anjeng  di-vamban     sibudok i 

          anjing    PRE-lempar   anak    ART 

          ‘Anjing dilempar anak itu’ 

 

e. Prefiks {ta-} 

Prefiks {ta-} tidak mengalami perubahan bentuk ketika dihubungkan 

dengan kata dasar. Prefiks {ta-} dapat membentuk aspek inkhoatif 

(inchoative aspect), aspek spontanitas, dan aspek inspontanitas yang berasal 

dari bentuk verba. Beberapa makna prefiks {ta-} diuraikan sebagai berikut:  

1. Prefiks {ta-} dapat berfungsi membentuk aspek inkoatif atau aspek 

yang menggambarkan perbuatan mulai (Kridalaksana, 2008:64), 

misalnya :  

/tabaveng/  ‘terbaring atau berada dalam keadaan itu’  

/takajik/  ‘terkejut atau berada dalam keadaan itu’  

/tacompok/   ‘terpelanting atau berada dalam keadaan itu’ 

 

Contohnya masing-masing dalam kalimat sebagai berikut : 

(4.44) Iənə            ta-baveng      da  umɔh sakit       

          PRO3TG   AKT-baring  Pre rumah sakit 

         ‘Dia terbaring di rumah sakit’ 

  

(4.45) Uvɔng   i      ta-sentak         

        orang ART AKT-bangun dengan tiba-tiba 

       ‘Orang itu terbangun dengan tiba-tiba’ 

 

(4.46) Sibudɔk   i        ta-compok   ka  sɔvɔh 

            anak   ART  AKT-campak Pre sawah 

          ‘Anak itu terpelanting (berada dalam keadaan itu) ke sawah’ 

 

Pada klausa (4.44), (4.45), dan (4.46) menunjukkan bahwa verba 

/tabaveng/ ‘terbaring’, /takajik/ ‘terkejut’, dan /tacompok/ ‘tercampak’ 

merupakan verba yang menyatakan nosi aspek inkoatif atau memberikan 

makna melakukan perbuatan seperti yang disebutkan oleh kata dasar 

sehingga terjadinya suatu keadaan sebagai perubahan dari keadaan 

sebelumnya. 
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‘bertaburan’. merupakan verba yang menyatakan nosi perbuatan yang terjadi 

secara tidak teratur. 

 

5.2 Afiks Pembentuk Nomina Bahasa Siladang 

  Afiks pembentuk nomina BS yang ditemukan adalah afiks {ba-}, 

{pa-}, {-an}, {pa – an}, dan {ka – an}. 

 

a. Prefiks {ba-} 

Prefiks {ba-} dapat membentuk nomina yang berasal dari bentuk 

dasar numeralia, misalnya: /balimə/ ‘berlima’, /batikgə/ ‘bertiga’, dan 

/baduə/ ‘berdua’. Contohnya:  

(4.73) Ivong         i      balimə       badunsɔnɔk        

          PRO3JM ART  PRE-lima  bersaudara 

        ‘Mereka itu berlima bersaudara’ 

 

b. Prefiks {pa-} 

Prefiks {pa-} dapat membentuk nomina yang berasal dari bentuk 

dasar verba transitif ataupun intransitif. Prefiks {pa-} dalam BS dapat 

bervariasi bentuknya menjadi pam-, pan-, pang-, dan pany-. Perubahan 

bentuk itu ditentukan oleh bunyi awal kata dasar yang dilekatinya, seperti 

yang sudah dijelaskan dalam pembicaraan mengenai morfofonemik. Prefiks 

{pa-} jika dihubungkan dengan kata dasar mempunyai makna sebagai 

berikut:  

1. Prefiks {pa-} yang melekat kepada kata verba dapat membentuk arti 

orang yang suka melakukan suatu pekerjaan atau bersifat seperti itu, 

misalnya: /panangeh/ ‘penangis’, /panggolok/ ‘suka tertawa’, dan 

/palupə/ ‘pelupa’. Contoh kalimatnya: 

(4.74)  Onok      i     pa nangeh 

           anak  ART  PRE-tangis 

          ‘Anak itu penangis’      

  

(4.75)  Iənə           di-golovi         si       pa - nggolok 

          PRO3TG  PRE-beli gelar  PAR  PRE-suka tertawa   

          ‘Dia diberi gelar si suka tertawa’ 

 

(4.76) Jalmə  na    tuhə    i     pa - lupə    

          Orang PAR tua  ART PRE-lupa  

         ‘Orang tua itu pelupa’ 

 

Klausa (4.74), (4.75), dan (4.76) menunjukkan bahwa sifat 

/panangeh/ ‘penangis’, /panggolok/ ‘suka tertawa’, dan /palupə/ ‘pelupa’ 

merupakan nomina yang menyatakan nosi orang yang suka melakukan suatu 

pekerjaan atau bersifat seperti itu. 
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2. Prefiks {pa-} yang melekat kepada kata verba dapat membentuk 

makna sebagai pelaku perbuatan atau orang yang hidup atau 

mendapatkan penghasilan untuk hidupnya dari perbuatan itu, 

misalnya: /pavuyu/ ‘pemintal’, /pangkael/ ‘pengail’, dan /pamuvu/ 

‘pemburu’. Contoh kalimatnya: 

(4.77)  Uvong  kampung     i     hidup   lek  pa-vuyu       tali  ijok 

           orang  kampung   ART  hidup  Pre PRE-mintal  tali  ijuk 

          ‘Orang kampung itu hidup sabagai pemintal tali ijuk’   

   

(4.78)  Pang-kael  i       mɔlɔngkɔh     ka   poken 

           PRE-kael ART  PRE-langkah Pre pekan   

          ‘Pengail itu pergi ke pekan’ 

 

(4.79)  Pa-muvu      i      ma - mɔve  vusa  pulong  

           PRE-buru  ART  PRE-bawa  rusa  pulang 

          ‘Pemburu itu pulang membawa rusa’ 

 

Klausa (4.77), (4.78), dan (4.79) menunjukkan bahwa nomina 

/pavuyu/ ‘pemintal’, /pangkael/ ‘pengail’, dan /pamuvu/ ‘pemburu’ 

merupakan nomina yang menyatakan nosi sebagai pelaku perbuatan atau 

orang yang hidup atau mendapatkan penghasilan untuk hidupnya dari 

perbuatan itu. 

3. Prefiks {pa-} yang melekat kepada kata verba dapat membentuk 

makna sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya: 

/paməvə/ ‘pembawa’, /pamokol/ ‘pemukul’, dan /pangkoli/ 

‘penggali’. Contoh kalimatnya: 

(4.80)  Motor bovong    i     lə        pam-əvə   podi  ka   umɔh   on 

           motor barang  ART PAR  PRE-bawa padi  Pre rumah ART 

          ‘Motor barang itulah pembawa padi ke rumah ini’    

  

(4.81) Vamban-kan dahu koyu   i       pamokol      anjeng 

          lempar-SUF  dulu  kayu ART  PRE-pukul  anjing   

         ‘Lemparkan dulu kayu pemukul itu anjing’ 

 

(4.82)  Bali lə      tumbilɔng pang-koli tɔnɔh   i  

           beli PAR  tembilang PRE-gali tanah ART   

          ‘Beli tembilang penggali tanah itu’ 

 

Klausa (4.80), (4.81), dan (4.82) menunjukkan bahwa nomina 

/paməvə/ ‘pembawa’, /pamokol/ ‘pemukul’, dan /pangkoli/ ‘penggali’  

merupakan nomina yang menyatakan nosi sebagai alat untuk melakukan 

suatu perbuatan. 

c. Sufiks {-an} 
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Pada klausa (4.112), (4.113), dan (4.114) menunjukkan bahwa 

adjektiva komparatif /takaveng/ ‘agak kering’, /tabɔsɔh/ ‘agak basah’, dan 

/tajeges/ ‘agak bagus’ merupakan adjektiva komparatif yang menyatakan 

nosi ‘agak’ kepada yang berupa apa yang disebut oleh kata dasar adjektiva. 

 

c. Sufiks {-an} 

Sufiks {-an}  berfungsi pembentuk perbandingan untuk menyatakan 

makna ‘lebih’ kepada yang berupa apa yang disebut oleh kata dasar 

adjektiva, misalnya /vondohan/ ‘lebih rendah’, /kocikan/ ‘lebih kecil’, dan 

/gɔdɔngan/ ‘lebih besar’. Contohnya: 

(4.115)  Koyu     i      vondoh-an   lek   koyu  on         

             kayu   ART  rendah-SUF Pre  kayu ART    

             ‘Kayu itu lebih rendah dari kayu ini ’    

 

(4.116)  Oding-ku         kocikan      lek  ɔnɔk   i 

              adik- POS1TG kecil-SUF Pre anak ART   

              ‘Adikku lebih kecil dari anak itu’ 

 

(4.117) Laok       gɔdɔng-an  lek  kambeng 

            harimau   besar-SUF  Pre kambing 

            ‘Harimau lebih besar dari kambing’ 

 

Pada klausa (4.115), (4.116), dan (4.117) menunjukkan bahwa 

adjektiva komparatif /vondohan/ ‘lebih rendah’, /kocikan/ ‘lebih kecil’, dan 

/gɔdɔngan/ ‘lebih besar’ merupakan adjektiva komparatif yang menyatakan 

nosi ‘lebih’ kepada yang berupa apa yang disebut oleh kata dasar adjektiva. 

 

5.5 Afiks Pembentuk Adverbia Bahasa Siladang 

 Afiks pembentuk adverbia BS yang ditemukan adalah afiks {ta-}, 

dan {ka – an}.  

 

a. Prefiks {ta-} 

Prefiks {ta-} dapat membentuk adverbia yang berasal dari adjektiva. 

Prefiks {ta-} berfungsi menerangkan adverbia yang menyatakan makna 

‘dikenai’ oleh apa disebut kata dasar, misalnya: /tamanong/ ‘termenung’ dan 

/tasosok/ ‘tersesat’. Contohnya: 

(4.118)  Jalmə    i      dɔdɔk   ta-manong    da  lɔdɔng  

             orang  ART  duduk  PRE-menung Pre ladang  

            ‘Orang itu duduk termenung di ladang’   

 

(4.119)  Odi    mɔlɔngkɔh  tasosok       da  poken  

             Adik      pergi       PRE-sesat   Pre pekan  

            ‘Adik pergi tersesat di pekan’   
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Pada klausa (4.118) dan (4.119) menunjukkan bahwa adverbia 

/tamanong/ ‘termenung’ dan /tasosok/ ‘merupakan adverbia yang 

menyatakan nosi ‘dikenai’ oleh apa disebut kata dasar. 

 

b. Konfiks {ka-an} 

Konfiks {ka-an} dapat membentuk adverbia yang berasal dari 

adjektiva. Konfiks {ka-an} berfungsi menerangkan kata kerja yang 

menyatakan makna ‘dikenai’ oleh apa disebut kata dasar, misalnya: 

/kaheranan/ ‘keheranan’, /kalambatan/ ‘kelambatan’, dan /katinggian/ 

‘ketinggian’ Contohnya: 

 (4.120) Bɔpɔkku        ma-ngaviə  ka-heran-an katikə oding makan lasinə.    
             Bapak-POS1TG PRE-lihat PRE-heran-SUF  REL    adik   makan cabai    

            ‘Ayahku melihat keheranan ketika adik makan cabai’   

 

(4.121) Iənə    dɔtɔng  ka-lambat-an     katikə umoh-ku        kamalengang  
            PRO3TG datang PRE-lambat-SUF  REL  rumah-POS1TG kemalingan 

        ‘Dia datang kelambatan ketika rumahku kemalingan’   

   

 (4.122) Hayam i      tɔbɔng  ka-tinggi-an         da  pokok    i 

Ayam  ART terbang PRE-tinggi-SUF  Pre pohon ART 

‘Ayam itu terbang ketinggian di pohon itu’ 

 

Pada klausa (4.120), (4.121), dan (4.122) menunjukkan bahwa 

adverbia /kaheranan/ ‘keheranan’, /kalambatan/ ‘kelambatan’, dan 

/katinggian/ ‘ketinggian’  yang menyatakan menerangkan kata kerja yang 

menyatakan makna ‘dikenai’ oleh apa disebut kata. 

 

5.6 Afiks Pembentuk Numeralia Bahasa Siladang 

 Afiks pembentuk numeralia BS yang ditemukan adalah afiks {ba-}, 

{sa-}, dan {pa – an}. 

 

a. Prefiks {ba-} 

Prefiks {ba-} yang melekat pada kata numeralia membentuk arti 

kumpulan yang terdiri dari sejumlah yang disebutkan bilangan itu, misalnya: 

/batikgə/ ‘kumpulan yang terdiri dari tiga orang’. Contohnya: 

(4.123)  Sisibudok    i       dɔdɔk   ba-tikgə    da  sɔvɔh  

             anak-anak  ART  duduk  PRE-tiga  Pre sawah  

             ‘Anak-anak itu duduk bertiga di sawah’   

 

Pada klausa (4.123) menunjukkan bahwa numeralia /batikgə/ 

‘kumpulan yang terdiri dari tiga orang’ merupakan numeralia yang 

menyatakan nosi kumpulan yang terdiri dari sejumlah yang disebutkan 

bilangan itu. 

   

b. Prefiks {sa-} 
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Prefiks {sa-} yang melekat pada kata nomina membentuk makna 

satu, misalnya: /sabɔtong/ ‘sebatang’, /sabincak/ ‘sebutir’, dan /sapontok/ 

‘sepetak’. Contohnya: 

(4.124) Das-on    ləi  sa-bɔtong     koyu 

             Pre-ART ada PRE-batang kayu  

            ‘Di sana ada sebatang kayu’    

 

(4.125)  I – ambek – nə           sa – bincak podi 

           PRE-ambil-POS3TG PRE-butir  padi 

           ‘Diambilnya sebutir padi’ 

 

(4.126) Kəmi        ma-mali    sa-pontok  lɔdɔng 

            PRO1JM  PRE-beli  PRE-petak ladang 

           ‘Kami membeli sepetak ladang’ 

 

Pada klausa (4.124), (4.125), dan (4.126)  menunjukkan bahwa 

numeralia sabɔtong/ ‘sebatang’, /sabincak/ ‘sebutir’, dan /sapontok/ 

‘sepetak’ merupakan numeralia yang menyatakan nosi ‘satu’  terdiri dari 

yang disebutkan bilangan itu. 

  

c. Konfiks {pa-an} 

Konfiks {pa-an} yang melekat pada kata numeralia membentuk arti 

urutan atau giliran yang terdiri dari sejumlah yang disebutkan bilangan itu, 

misalnya: /pasotukan/ ‘yang pertama’. Contohnya: 

(4.127)  Ͻku         dɔtɔng   pa-sotuk-an 

            PRO1TG datang  PRE-satu-SUF 

            ‘Saya datang yang pertama’  

  

Pada klausa (4.127) menunjukkan bahwa numeralia /pasotukan/ 

‘yang pertama’ merupakan numeralia yang menyatakan nosi urutan atau 

giliran yang terdiri dari sejumlah yang disebutkan bilangan itu. 
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BAB VI 

TIPOLOGI MORFOLOGI BAHASA SILADANG 

 

 Perbandingan morfologis ternyata memerlukan bantuan struktur 

fonologis (fonetis,fonemis, kondisi varian fonem-fonem). Berdasarkan 

kemiripan-kemiripan morfemis pada bentuk-bentuk terikat (morfem terikat) 

dan kemiripan-kemiripan pada morfem dasar, para ahli telah mencoba 

mengadakan pengelompokan-pengelompokan. Mula-mula lebih menekankan 

kemiripan pada morfem-morfem terikat, kemudian melangkah lebih jauh 

dengan memberi perhatian yang lebih besar pada bentuk dasar. Klasifikasi 

morfologis tetap menggunakan kelima prinsip bahasa sebagai dasar 

pemikiran dan titik tolak klasifikasi morfologis. Morfologi bahasa-bahasa 

pada umumnya memberi peluang yang jaug lebih luas, bila dibandingkan 

dengan tipologi fonologis. Tipe-tipe morfem yang berbeda antara bahasa-

bahasa, cara-cara menggabungkan tipe-tipe itu, serta pilihan atas tipe mana 

yang akan digunakan, memberi peluang yang sangat besar dalam klasifikasi.  

 Berdasarkan kepada analisa di atas BS termasuk golongan bahasa 

berafiks dan secara tipologi morfologi BS termasuk kepada tipologi yang 

bertipe aglutinatif. Bahasa aglutinatif memiliki kata yang mengandung 

beberapa morfem yang selalu dengan jelas bisa dibedakan satu sama lainnya. 

Setiap morfem mempresentasikan satu makna gramatikal dan batas-batas 

antara morfem itu dengan mudah dapat dipisah-pisah. Morfem terikatnya 

berupa afiks dan bisa diidentifikasi secara individual. Dengan kata lain 

dalam bahasa bertipe aglutinatif hubungan dinyatakan dengan kata dan 

secara fonologi kelihatan. Tipologi morfologi BS ini diketahui setelah 

morfologi BS dianalisis berdasarkan pembagian morfemnya yang didasarkan 

pada morfem terikat dan morfem bebas, morfem infleksi dan derivasi, 

alomorf, morfofonemik, dan stemnya. 

Ada kaidah bunyi dalam proses pembentukan kata memunculkan 

variasi bentuk morfem. Variasi morfem ini disebut alomorf. Alomorf 

morfem {ma-} melekat pada kata dasar mengalami penambahan fonem 

menjadi /man-/, /mang-/, /manga-/, /mam-/, dan /many-/, misalnya prefiks 

{ma-} menjadi /man-/ jika fonem awal kata dasar adalah /d/ dan jika fonem 

awal itu /t/, fonem itu hilang. Contohnya : 

/dapak/  menjadi         /mandapak/ ‘mendapat’ 

/davak/   menjadi   /mandavak/ ‘mendarat’ 

 

Hal ini sama dengan proses morfofonemik BS ditemukan peluluhan 

fonem tak bersuara pada morfem bebas pada waktu digabungkan dengan 

prefiks {ma-}, misalnya:  

/timbol/         menjadi  /manimbo/  ‘menimba’ 

/tobɔng/        menjadi /manobɔng/ ‘menebang’ 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga dalam BS ditemukan 

morfem derivasional dan infleksional. Perubahan kata /mamali/ ‘membeli’ 

menjadi /pamali/ ‘pembeli’ menjadi agen atau orang yang melakukan 

pekerjaan seperti pada kata dasar. Hal ini mengalami derivasi dari kelas 

verba menjadi nomina (agen). Walaupun terdapat perubahan tertentu (variasi 

bentuk) pada kata-kata tersebut tetapi dalam banyak hal invariansi bentuk 

morfem atau katanya dipertahankan. 

Berdasarkan segmentasi kata yang dapat dilakukan secara jelas dan 

kemiripan-kemiripan morfemis yang ditemukan pada morfem terikat dan 

morfem dasar, serta cara-cara menggabungkan tipe-tipe morfem tersebut 

dapat ditentukan bahwa BS termasuk bahasa bertipe aglutinatif. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan Montolalu (2005:181) bahwa ciri-ciri bahasa 

aglutinatif ialah kata-katanya dapat dibagi ke dalam morfem tanpa 

mengalami kesulitan. Bahasa aglutinatif memperlihatkan bahwa kata-kata 

dapat disegmentasi dengan jelas atas morfem-morfemnya, sementara 

morfem-morfem itu kadang-kadang tidak berubah bentuknya dan kadang-

kadang mengalami perubahan berdasarkan kaidah morfofonemiknya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

 

 Bab ini mengkaji proses morfologi BS. Pembahasan tentang afiksasi 

dan proses morfofonemik BS, afiksasi dan semantik BS, dan tipologi 

morfologi BS, dan diakhiri dengan konstruksi kausatif morfologi verba BS. 

Beberapa temuan yang terkait dengan pembahasan tersebut disajikan sebagai 

berikut. 

1) Akhirnya dapat disimpulkan berdasarkan pada pembahasan sebelumnya 

bahwa BS  secara morfologis dapat dikatakan bertipe aglutinatif karena 

kata-kata dalam BS terdiri dari beberapa morfem (polimorfemis) yang 

terdiri dari verba, nomina, adjektiva, adverbia, dan numeralia yang 

dapat disegmentasi atas morfem yang membentuknya. Dalam deretan 

morfologis ditemukan morfem bebas dan morfem terikat yang berupa 

afiks, afiks-afiks tersebut menempel pada bentuk dasarnya yang dapat 

disegmentasikan dengan mudah dari bentuk dasarnya. Dalam proses 

morfologis BS ditemukan proses afiksasi dan masing-masing afiks di 

dalam BS  memiliki fungsi dan proses gramatikal sendiri-sendiri. 

2) Secara tipologi morfologis BS termasuk bahasa aglutinasi (aglutinative 

language) karena afiks cukup berperan dalam pengkausatifan BS atau 

untuk menentukan konstruksi kausatif morfologi. BS mempunyai  

sepuluh buah afiks verba: lima prefiks ({ma-}, {ba-}, {pa-}, {di-}, {ta-

}), dua sufiks ({- i}, {- kan}), dan tiga konfiks ({ka – an}, {masi – an}, 

{ba – an}). Jumlah ini hanya merupakan daftar semua bentuk afiks 

tanpa memperhatikan alomorf (alternasi morfemis), perilaku 

morfosintaksis, semantis, atau tipologi afiks-afiks tersebut. Akan tetapi, 

setelah dikaji secara morfologis, morfofonemis, dan semantis maka 

afiks tersebut berkurang jumlahnya. Dari sepuluh jumlahnya afiks 

dalam BS, afiks-afiks yang digunakan untuk memarkahi pengkausatifan 

adalah sufiks --kan dan –i, serta gabungan afiks (konfiks) ma – kan, 

ma—i, dan prefiks pa-, manpa-. Secara semantis, dalam konstruksi 

verbal seperti sufiks –kan dan –i dapat membawa makna kausatif. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

 

1TG  : orang pertama tunggal 

1JM  : orang pertama jamak 

2TG  : orang kedua tunggal 

2JM   : orang kedua jamak 

3TG  : orang ketiga tunggal 

3JM  : orang ketiga jamak 

A  : agen 

ABS  : absolutif 

Adj  : adjektiva 

Adv  : adverbial 

AKT  : aktif 

AKU  : akusatif 

APL  : pemarkah aplikatif 

ART  : artikel 

AV  : active voice 

BS  : bahasa Siladang 

COM  : complement 

FN  : frasa nominal 

FPrep        : frasa preposisional 

FV  : frasa verbal 

GEN  : genetif 

Imp  : imperatif 

INF  : infiks 

K  : klausa/kalimat 

KAU  : kausatif 

KOMP : komplemen 

Lig  : ligatur 

LOK  : lokatif 

MED  : medial 

N  : nomina 

NEG  : negasi 

NOM             : Nominatif 

NUM  : numeralia 

O  : objek transitif 

OBJ  : objek 

OBL  : oblik 

OL  : objek langsung 

OTL  : objek tak langsung 

OVS  : objek verba subjek 

OSV  : objek subjek verba 

P  : argumen pasien dalam klausa transitif 
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PAR  : partikel 

PAS  : pasif 

POS  : posesif 

PRED  : predikat 

PRE  : prefiks 

Prep  : preposisi 

PRO  : pronominal 

PV  : passive voice 

SOV  : subjek objek verba 

Str-k  : struktur klausa 

SUBJ  : subjek 

SUF  : sufiks 

SVO  : subjek verba objek 

V  : verba 

VI  : verba intransitif 

VOS  : verba objek subjek 

VSO  : verba subjek objek 

VT  : verba transitif 

Vtr  : verba transitif 
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