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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan makna, 

konstruksi morfologis, dan konstruksi sintaksis arkais dalam bahasa 

Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun Tinjauan deskriptif. Manfaat dari 

penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. Ruang 

lingkup penelitian ini membahas tentang bentuk dan makna kata, 

konstruksi morfologis, dan konstruksi sintaksis. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskiptif. Data dalam 

penelitian ini adalah kata-kata arkais dalam bahasa Melayu Jambi. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder dan sumber data perimer. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah teknik wawancara dan catat. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan 

mendeskripsikan bentuk dan makna, konstruksi morfologis, dan konstruksi 

sintaksis. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teori 

triangulasi data.  

Hasil penelitian  ini adalah bentuk dan makna, konstruksi morfologis, 

dan konstruksi sintaksis arkais dalam bahasa Melayu Jambi dari segi 

makna, kata arkais dalam bahasa Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun 

memiliki makna leksikal dan kontekstual. Konstruksi morfologis, kata 

arkais dalam bahasa Melayu Jambi dalam penggunaannya mengalami 

afiksasi, yaitu penambahan prefiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks dalam 

bahasa Melayu Jambi yaitu di-,me-,be,-pe-, dan ta-, sufiksnya yaitu –in, 

dan –e,  sedangkan konfiksnya yaitu di-…-in, di-…-e, me-…-e, dan pe-…-

e. Sedangkan konstruksi sintaksis kata arkais dalam bahasa Melayu 
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Jambi mengisi fungsi subjek (S), prediket (P), objek (O), dan keterangan 

(K).  

Kata kunci: arkais, bahasa Melayu Jambi, tinjauan deskriptif 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan salah satu dari kebudayaan yang ada pada 

masyarakat. Bahasa terdiri atas bahasa lisan dan tulis. Bahasa 

merupakan bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia, bahasa juga 

turut ambil bagian dalam masyarakat karena fungsinya sebagai alat 

komunikasi yang terus berkembang sesuai dengan peradaban manusia itu 

sendiri. Karena bagian dari budaya dan peranannya terhadap manusia, 

maka bahasa perlu dilestarikan, terutama yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa daerah. 

Bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. 

Bahasa daerah banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan  

bahasa nasional (Indonesia). Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah 

tetap diupayakan dan dijaga. Mengingat pentingnya bahasa daerah dalam  

menunjang perkembangan bahasa nasional, perlu diusahakan usaha-

usaha nyata yang dapat menunjang perkembangan bahasa tersebut. 

Usaha-usaha nyata yang dapat dilakukan, antara lain dengan dengan 

penelitian, baik dalam bidang struktur bahasa, pragmatik, sosiolinguistik, 

maupun pengajaran bahasa.  

Perkembangan teknologi dan kebudayaan di zaman modern telah 

ikut serta menyebabkan tergesernya suatu nilai-nilai yang berkiatan 

dengan suatu bangsa. Salah satunya yaitu bahasa atau lebih tepatnya 

bahasa daerah. Kebanyakan dari mereka lebih terpengaruh budaya luar 

dan penggunaan bahasa yang sifatnya universal menurut mereka lebih 

penting, sehingga dengan sendirinya bahasa daerah tersingkirkan secara 

perlahan bahkan ada beberapa kata dalam bahasa daerah yang tidak 

digunakan lagi karena bersifat kuno atau ketinggalan zaman.  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern 
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sehingga banyak bahasa daerah yang tidak digunakan lagi karena 

dipandang kuno dan juga beranggapan tidak gaul apabila tidak 

menggunakan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Misalnya, pada 

bahasa Melayu Jambi. 

Bahasa Melayu Jambi adalah bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Melayu Jambi untuk berinteraksi antara satu dengan lainnya 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu bahasa Melayu Jambi merupakan 

salah satu warisan budaya yang amat berharga harus dijaga dan harus 

dilestarikan sebaik-baiknya. Untuk menjaga dan melestarikan bahasa itu 

perlu dilakukan penelitian yang bertujuan mengenal lebih dalam dan lebih 

jauh bahasa itu, sebagai langkah penyelamatan dan pemeliharaannya 

dengan cara mencari sebanyak mungkin data, informasi, dan 

deskripsinya. 

Namun ada beberapa kata arkais dalam bahasa Melayu Jambi 

yang belum ditemukan karena tidak digunakan lagi akibat pengaruh 

bahasa yang ada pada zaman sekarang. Selain itu juga terdapat banyak 

penduduk-penduduk pendatang yang berasal dari daerah lain yang 

mempengaruhi pudarnya keaslian bahasa Melayu Jambi. Lokasi 

penelitian ini di Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun 

merupakan bagian barat dari provinsi Jambi. 

Berhubungan dengan permasalahan tersebut, peneliti mengadakan 

penelitian mengenai Arkais dalam Bahasa Melayu Jambi di Kabupaten 

Sarolangun Tinjauan Deskriptif. Untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai kata arkais bahasa Melayu Jambi dengan cara 

mendeskripsikannya, sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengkaji 

bentuk, makna, dan pemakaian kata Arkais dalam Bahasa Melayu Jambi 

Tinjauan Deskriptif. Dalam bahasa Melayu Jambi terdapat bentuk kata-

kata yang yang bersifat arkais yaitu: Pelito (lampu), gebuk (pukul), tetak 

(potong), pacul (lepas), bebal (nakal), buen (ayunan) dan lain 

sebagaianya.  

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian mengenai arkais 

dalam bahasa Melayu Jambi tinjauan deskriptif adalah (1) Penelitian ini 

Andi Abdul Wahab  
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belum pernah dilakukan sebelumnya, (2) Untuk melestarikan bahasa 

daerah agar tidak terpengaruh dengan bahasa lain. Penelitian arkais 

dalam bahasa Melayu Jambi di Kabupaten Sarolagun tinjauan deskriptif 

memiliki batasan, yakni kata yang bersifat arkais disampaikan oleh 

penutur yang sudah sudah tua, atau lebih tepatnya lagi kata-kata tersebut 

sudah jarang terdengar oleh kaum muda bahkan sudah jarang di tuturkan 

karena dipengaruhi oleh bahasa modern. 

 Berdasarkan uraian di atas bahwa perlu diadakan pembinaan dan 

unsur budaya, khususnya mengenai bahasa daerah, penulis mencoba 

untuk mendeskripsikan kata arkais dalam bahasa Melayu Jambi. Oleh 

karena itu, penulis mengadakan penelitian yang berjudul “Arkais Dalam 

Bahasa Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun Tinjauan Deskriptif” 

RUMUSAN MASALAH 

Berdsarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka 

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk dan makna arkais dalam bahasa Melayu 

Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif ? 

2. Bagaimana konstruksi morfologi arkais dalam bahasa Melayu 

Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif ? 

3. Bagaimana konstrusi sintaksis arkais dalam bahasa Melayu 

Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif ? 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk dan makna arkais dalam bahasa 

Melayu Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif. 

2. Untuk mengetahui konstrusi morfologis arkais dalam bahasa 

Melayu Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif. 

3. Untuk mengetahui konstrusi sintaksis arkais dalam bahasa 

Melayu Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif. 

KAJIAN PUSTAKA 

Badudu (Sibarani, 1992) mengatakan bahasa adalah penghubung, 
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alat komunikasi anggota masyarakat yaitu individu-individu sebagai 

manusia yang berpikir, merasa, dan berkeinginan. Pikiran, perasaan dan 

keinginan baru berwujud bila dinyatakan dan alat untuk menyatakan itu 

adalah bahasa. Keraf (1984:16) mengatakan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi antara anggota masyarakat, berupa lambang bunyi suara, 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.  

Chaer (2014:11-14) mengatakan ciri-ciri bahasa adalah sebuah 

sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, 

beragam, dan manusiawi. Bahasa adalah sebuah sistem artinya, bahasa 

itu dibentuk oleh sebuah komponen yang berpola secara tepat dan dapat 

dikaidahkan.  

Arkais 

Definisi arkais yang dipakai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2001:65) ialah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau kuno 

dan tidak lazim dipakai lagi (ketinggalam zaman), sedangkan arkaisme 

adalah penggunaan kata atau bentuk kata yang bersifat arkais. Pendapat 

lain, menurut Martinus (Muhti Ali, 2012:16) arkaik atau arkais adalah kata-

kata yang sudah tidak digunakan lagi dan ketinggalan zaman atau kuno, 

arkaisme adalah penggunaan kata-kata atau penggunaan kata yang 

sudah tidak umum lagi. 

Berbeda dengan pendapat di atas, Soekamto (Muhti Ali, 2012:7) 

menjelaskan bahwa archaism atau bahasa arkais adalah bahasa yang 

digunakan karena adanya unsur-unsur dari zaman lampau yang tetap 

bertahan (arkaisme). Penggunaan bahasa arkais dimaksudkan untuk 

memberi corak atau warna agar menarik perhatian pembaca atau 

pendengar, dengan syarat maksud atau pesan yang ingin disampaikan 

pengarang itu bisa tersampaikan dan disesuaikan dengan situasi dan nilai 

rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat pembaca agar tidak merusak 

suasana atau menyinggung perasaan orang yang tidak hadir. 

Arkais merupakan kata-kata atau bahasa yang sudah kuno atau 

tidak terpakai lagi, dan jarang didengarkan lagi.  Bahasa Melayu Jambi 

yang bersifat kuno dapat diartikan bahwa bahasa tersebut sudah tidak 

Andi Abdul Wahab  
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muncul lagi atau jarang didengar oleh kaum muda jaman sekarang 

sehingga bahasa tersebut bersifat kuno, dan bahasa tersebut hanya 

terdengar oleh penutur  asli Melayu Jambi. 

Seperti kata Pelito  memiliki makna alat untuk menerangi. Pelito 

yaitu lampu yang terbuat dari botol yang berisi minyak tanah dengan 

menggunakan sumbu. Kata  “pelito” sudah jarang terdengar lagi 

dikalangan muda, dikarenakan terpengaruhnya oleh bahasa modern. 

Bahasa Melayu Jambi 

Bahasa Melayu Jambi adalah bahasa daerah yang digunakan oleh 

masyarakat melayu jambi. Bahasa Melayu Jambi digunakan sebagai alat 

komunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Pemakaian bahasa tersebut 

diaplikasikan dalam berbagai lapisan masyarakat, tingkat stara sosial, 

adat istiadat, serta budaya setempat, Dahlan (Juni Sitorus, 2010:7). 

Bahasa Melayu Jambi, atau Baso Jambi adalah salah satu anak 

cabang bahasa Austronesia yang dituturkan khususnya di wilayah Jambi. 

Sarolangun adalah salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Jambi 

yang mayoritas masyaraktnya penutur bahasa Melayu Jambi. Singkut 

adalah salah satu daerah di kabupaten Sarolangun yang merupakan 

penutur bunyi Melayu Jambi. 

Morfologi Sebagai Kajian Bentuk 

Morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. 

Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk  dan  klasifikasi  

kata-kata  (Alwasilah, 1983:101). Sejalan dengan itu, Badudu (1981:66) 

mengemukakan morfologi ialah “ilmu yang membicarakan morfem yaitu 

bagaimana kata dibentuk dari morfem-morfem”. Jadi, morfologi berurusan 

dengan struktur dalam kata apabila proses bentukan masih terbatas pada 

kata, maka prose situ belum keluar dari bidang morfologi. Misalnya, putus 

diberi imbuhan me- dan -kan menjadi memutuskan. Baik unsur putus dan 

me- ataupun unsure –kan, semuanya disebut morfem. Jadi, kata 

memutuskan atas tiga buah morfem. Morfologi itu mempelajari morfem-

morfem dan susunannya dalam pembentukan kata. 

Morfem  
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Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi 

dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil (Badudu, 1981:66). Misalnya, 

kata putus jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat 

lagi disebut morfem krena tidak mempunyai makna baik makna leksikal 

ataupun gramatikal. Demikian juga dengan me- dan –kan tidak dapat kita 

bagi menjadi bagian yang lebih kecil. 

Menurut Efendi, dkk (2015:28) morfem adalah satuan terkecil 

gramatikal yang bermakna. Morfem adalah gramatikal karena 

keterlibatannya dalam pembangunan konstruksi gramatikal, terutama kata. 

Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil karena tidak dapat dipecah 

menjadi satuan gramatikal yang kecil lagi. 

Morfem adalah satuan gramatikal yang memiliki makna. Maka dari 

itu tidak dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak maknanya 

(Chaer,2008:13). Umpamanya bentuk membeli dapat dianalisis menjadi 

dua bentuk terkecil yaitu me- dan dan beli. Bentuk me adalah bentuk 

morfem, yaitu morfem afiks yang memiliki sebuah makna; dan bentuk beli 

juga sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal 

mempunyai makna. Kata beli tidak dapat dipecah menjadi be- dan li, jelas 

tidak memiliki makna dan keduanya bukan morfem. 

Jenis Morfem 

Morfem Bebas 

Morfem bebas, yaitu morfem yang berdiri sendiri dari segi makna 

tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain. Iper, dkk (2002:39) 

menyatakan morfem bebas adalah bentuk linguistik. yang secara distributif 

sudah dapat sendiri sebagai kata dalam suatu tuturan biasa atau wajar. 

Morfem Terikat 

Morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari 

segi makna. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu 

dihubungkan dengan morfem lainnya. Semua imbuhan (awalan, sisipan, 

akhiran, serta kombinasi awalan dan akhiran) tergolong sebagai morfem 

terikat. Iper, dkk (2002:39) menyatakan morfem terikat adalah bentuk 

linguistik yang secara distributif tidak pernah dapat berdiri sendiri dalam 

Andi Abdul Wahab  
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tuturan biasa atau wajar. Kehadiran morfem terikat selalu mengikuti atau 

melekat pada morfem lain, baik yang berupa morfem bebas maupun pada 

bentuk dasar yang lain. 

Proses Morfologis 

Proses morfologis adalah penyusunan dari komponen-komponen 

kecil yang menjadi bentuk yang lebih besar berupa kata kompleks. Proses 

pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. 

Samsuri (1987:190) mengemukakan proses morfologi ialah “cara 

pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu 

dengan morfenm yang lain”. 

Afiksasi  

Proses morfologis yang sering dijumpai ialah afiksasi, yaitu 

penggabungan akar atau pokok dengan afik (-afiks). Afiksasi adalah 

proses pembentukan kata yang dialkukan dengan cara membubuhkan 

morfem terikat berupa afiks pada bentuk dasar. Dalam proses 

pembubuhan afiks, bentuk dasar merupakan salah satu dari unsur yang 

bukan afiks. Muslich (2010:26) mengemukakan ada empat macam afiks, 

yaitu imbuhan awal (prefiks), imbuhan tengah (infiks), imbuhan akhir 

(sufiks), dan imbuhan gabungan (konfiks). 

Reduplikasi  

Reduplikasi, yang biasa dilambangkan dengan {R}, juga 

merupakan morfem yaitu morfem terikat. Karen mengubah makna 

gramatikal kata. Menurut Ramlan (2001:69-76), reduplikasi dapat 

dibedakan menjadi empat golongan, yaitu: 

1) Reduplikasi seluruh, ialah reduplikasi seluruh morfem dasar, tanpa 

perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses 

pembubuhan afiks. Misalnya sepeda dalam sepeda-sepeda dan 

buku dalam buku-buku. 

2) Reduplikasi sebagian, ialah reduplikasi sebagian dari morfem 

dasarnya, misalnya pertama menjadi pertama-tama dan berapa 

menjadi beberapa. 

3) Reduplikasi yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. 
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Ialah reduplikasi yang terjadi bersama-sama dengan proses 

pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu 

fungsi. Misalnya anak menjadi anak-anakan, hitam menjadi 

kehitam-hitaman, dan 

4) Reduplikasi dengan perubahan fonem, misalnya gerak menjadi 

gerak-gerik, serba menjadi serba-serbi, dan sebagainya. 

Komposisi 

Komposisi adalah perangkaian bersama-sama dan dua morfem 

untuk menghasilkan satu kata. Kata yang dihasilkan lewat proses 

komposisi disebut kompositum atau kata majemuk.  

Kata majemuk juga memiliki pengertian gabungan dua kata atau 

lebih yang memiliki struktur tetap, tidak dapat di sisipi kata lain atau 

dipisahkan strukturnya karena akan memengaruhi arti secara 

keseluruhan.Kata majemuk juga memiliki ciri gabungan kata yang bisa 

membentuk makna baru. 

Menurut Kridaleksana (1989:109-110), kompositum memiliki ciri sebagai 

berikut: 

1) Ketaktersisipan; artinya, diantara komponen-komponen 

kompositum tidak dapat disisipi apa pun. Bulan warna adalah 

kompositum karena tidak dapat disisipi apapun. Sedangkan alat 

Negara merupakan frase karena dapat disisipi partikel dari menjadi 

alat dari Negara.  

2) Ketakterluasan; artinya, komponen kompositum itu masing-masing 

tidak dapat diafiksasikan atau dimodifikasikan. Perluasan bagi 

kompositum hanya mungkin untuk semua komponennya sekaligus. 

Misalnya kompositum kereta api dapat dimodifikasikan 

perkeretaapian. 

3) Keterbalikan; artinya, komponen kompositum tidak dapat 

dipertukarkan. Gabungan seperti bapak ibu, pulang pergi, dan lebih 

kurang bukankah kompositum, melainkan frasa kordinatif karena 

dapat dibalikkan (gabungan kata semacam itu member kesempatan 

kepada penutur untuk memilih mana yang akan didahulukan). 

Andi Abdul Wahab  
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Konstruksi seperti arif bijaksana, hutan belantara, bujuk rayu, 

bukanlah frasa, melainkan kompositum. 

Semantik Sebagai Kajian Makna 

Kata semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Inggris semantik, dari bahasa Yunani sema (kata benda) yang berarti 

“tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti 

“menandai” atau “melambangkan” (Chaer, 1995:2). Istilah tersebut 

digunakan para pakar bahasa (linguis) untuk menyebut bagian ilmu 

bahasa (linguistik) yang mempelajari makna. 

Sintaksis Sebagai Kajian Struktur Kalimat 

Ada banyak batasaan sintaksis yang telah dikemukakan oleh para 

linguis, Crytal (Muis Ba‟dudu, 2004:43) mendefenisikan sintaksis sebagai 

telaah tentang kaidah-kaidah yang mengatur cara-cara kata 

dikombinasikan untuk membentuk kalimat dalam suatu bahasa. Dalam 

pemakaian ini, sintaksis dikontraskan dengan morfologi, yaitu telaah 

tentang struktur kata. Suatu batasan alternatif, sintaksis adalah telaah 

tentang hubungan antara unsur-unsur struktur kalimat dalam gugus-gugus 

(kata). 

Francis (Muis Ba‟dulu, 2004:43) menyatakan bahwa sintaksis 

adalah sub bagian tata bahasa yang menelaah tentang struktur kelompok-

kelompok kata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah 

telaah tentang hubungan kata-kata atau satuan-satuan sintaksis yang 

lebih besar dalam kalimat. Dengan kata lain, sintaksis adalah telaah 

tentang struktur kalimat. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif.  Bodgan dan Taylor (Moleong, 2004:4) menyatakan 

“kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Moleong (2004:6) menyatakan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menmggunakan prosedur 

analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”. Penelitian yang berjudul 
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“Arkais dalam bahasa Melayu Jambi di kabupaten Sarolangun tinjauan 

deskriptif” ini mendeskripsikan bahasa Melayu Jambi dari segi bentuk, 

makna, dan pemakaiannya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Artinya penelitian ini 

mendeskripsikan tentang temuan penelitian. Alasan kenapa peneliti 

memilih penelitian deskriptif karena pada penelitian deskriptif akan 

mendeskripsikan arkais dalam bahasa Melayu Jambi dari segi bentuk, 

makna dan pemakaiannya. 

Menurut Djajasudarma (1999: 51) “Kehadiran peneliti di lapangan 

untuk penelitian bahasa (kualitatif), mutlak diperlukan”. Maka dalam 

penelitian ini, kehadiran peneliti sangat diperlukan selama proses 

pengumpulan data dan pengolahan data. Peneliti dituntut memiliki kejelian 

dalam memperoleh informan untuk mendapatkan data secara lengkap dan 

lebih mendalam. 

Lokasi penelitian dalam penelitian arkais bahasa Melayu Jambi di 

Kabupten Sarolangun tinjauan deskriptif adalah di kecamatan Singkut. 

Masyakatnya mayoritas penduduk asli Sarolangun dengan penutur asli 

bahasa Melayu Jambi. 

Data merupakan bahan jadi penelitian dalam analisis. Sebagai 

bahan jadi, data dapat diterjemahkan sebagai objek ditambah konteks. 

Data pada hakikatnya adalah objek penelitian beserta dengan konteksnya. 

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata arkais dalam bahasa Melayu 

Jambi di Kabupaten Sarolangun. 

Sumber data adalah sesuatu yang dapat memeberikan informasi 

atau keterangan tentang objek yang akan diteliti Sudaryanto (1993:91). 

Sejalan dengan itu Arikunto (2002:107) juga berpendapat bahwa “Sumber 

data adalah objek  dari mana data penelitian dapat diperoleh”. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah penutur asli bahasa 

Melayu Jambi di kabupaten Sarolangun yang berada di kecamatan 

Singkut. Agar data yang dikumpulakan akurat, informan harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat seorang informan 

yang baik adalah : (1) pria atau wanita dengan usia 20-65 tahun, (2) orang 
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tua, istri, suami informan yang lahir dan dibesarkan di desa itu serta tidak 

pernah meninggalkan desanya, (Samarin, 1988:83). 

Guna memperoleh data yang benar-benar sesuai, reliable, valid 

sesuai dengan sasaran atau fokus yang dikaji, maka ada dua macam 

sumber data yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data penelitian ini adalah penutur asli bahasa melayu jambi 

sarolangun yang berada di desa Sungai Gedang yang mayoritas 

masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu Jambi dalam 

berkomunikasi sehari-hari atau masyarakat asli Melayu Jambi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informan, 

melalui wawancara mendalam kepada narasumber. Narasumber pada 

penelitian ini diantaranya : 

a. Buku tentang Melayu Jambi 

b. Kamus bahasa Melayu Jambi 

b.  Skripsi tentang arkais bahasa Melayu Jambi 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

simak dan metode cakap. Metode simak memiliki teknik rekam. Teknik 

rekam adalah upaya mendapatkan data dilakukan dengan perekaman 

dengan tape recorder tertentu sebagai alatnya, (Sudaryanto, 1993: 135). 

Untuk mendapatkan data, penelti merekam pembicaraan yang 

sedang berlangsung. Kemudian peneliti menggunakan teknik lanjutan 

berupa teknik Simak Libat Cakap (SLC) dan teknik catat. Teknik simak 

libat cakap maksudnya, peneliti ikut berpartisipasi dalam pembicaraan dan 

sambil menyimak, sedangkan teknik catat yaitu mencatat data-data yang 

ditemukan dari hasil penyadapan pada saat pembicaraan berlangsung. 

Metode catat memiliki teknik dasar berupa teknik pancing. Pancingan atau 

stimulasi itu dapat berupa pertanyaan-pertanyaan.  
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Analisis data merupakan proses pencarian dan mengatur secara 

sistematis bahan-bahan atau data yang terkumpul guna mempermudah 

pemahaman dan penyususnan laporan data yang terkumpul melalui 

metode simak kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan brentuk dan 

makna, konstruksi morfologi, dan konstruksi sintaksis. Langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Analisis Bentuk dan Makna 

Pada tahap analisis bentuk dan makna, akan mendeskripsikan 

apa saja bentuk  dan makana arkais bahasa Melayu Jambi. 

2. Kontruksi Morfologis 

Pada tahap konstruksi morfologis, akan mendeskripsikan 

struktur dan klasifikasi kata arkais bahasa Melayu Jambi. 

3. Konstruksi Sintaksis 

Pada tahap konstruksi sintksis, akan mendeskripsikan struktur 

kalimat dalam bahasa Melayu Jambi. 

Oleh karena itu, dalam penanganan analisis data diperlukan metode. 

Dalam penelitian ini ada dua metode yang dipakai dalam menganalisis 

data yaitu metode padan ekstralingual dan padan intralingual. Metode 

padan intralingual digunakan untuk menganalisis konstruksi morfologis, 

dan konstruksi sintaksis, karena morfologis dan sintaksis merupakan 

unsur-unsur yang berada di dalam bahasa. Sedangkan untuk 

menganalisis bentuk dan makna kata menggunakan metode padan 

ekstralingul atau yang berada di luar bahasa.  

Metode padan ekstralingual alat penentunya adalah hal-hal yang 

berada di luar bahasa (Mahsun, 2005: 14, Sudaryanto, 1993: 13). Mahsun 

(2005:120) mengemukakan “Metode padan ekstralingual ini digunakan 

untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti 

menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berada di luar bahasa. 

Metode padan intralingual ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur 

yang berada dalam bahasa, seperti hal-hal yang menyangkut makna, 

informasi, konteks tuturan, dan lain-lain”. 

Pengecekan keabsahan data merupakan konsep penting dalam 
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sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data yang 

telah terkumpul untuk memperoleh kemantapan dan kebenaran data 

sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap. Itu artinya, peneliti harus 

menentukan suatu cara guna meningkatkan keabsahan data yang sudah 

diperoleh sebelumya dari kemantapan dan tafsir makna penelitiannya.  

Untuk memperoleh keabsahan dan kebenaran data sehingga 

diperoleh kesimpulan yang mantap, maka digunakan teori triangulasi. 

Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi data. 

(Andiopenta, 2016:134) menyatakan “triangulasi data atau disebut juga 

triangulasi sumber. Artinya peneliti menggunakan berbagai sumber yang 

ada dalam mengumpulkan data”. 

Penelitian  ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Tahap pralapangan 

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana penelitian yang berupa 

proposal penelitian tentang arkais dalam bahasa daerah Melayu 

Jambi tinjauan deskriptif. 

2. Tahap pekerja lapangan 

Pada tahap ini peneliti memahami latar penelitian dan selanjutnya 

langsung berperan serta secra lengkap sambil mengumpulkan 

data. Pada tahap inilah pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti 

ngumpulkan data dari segi bentuk, makna, konstruksi morfologis, 

dan konstruksi sintaksis arkais dalam bahasa Melayu Jambi. 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ini diadakan seleksi dan setelah seluruh data 

terkumpul. Kemudian peneliti mengelompokkan data dan 

mendeskripsikan berdasarkan bentuk, makna, dan konstruksinya. 

4. Tahap pemeriksaan keabsahan data 

Pada tahap ini peneliti mengecek kembali kebenaran dan 

keabsahan data yang telah terkumpul untuk memastikan data 

tersebut benar-benar valid atau tidak. 

5. Tahap laporan penelitian 

Pada tahap ini menuliskan dan menyusun data dari hasil penelitian 
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yang telah dilakukan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk dan Makna Kata, Konstruksi Morfologis, dan Kontruksi 

Sintksis Arkais Bahasa Melayu Jambi. 

Berdasarkan data dalam penelitian arkais bahasa Melayu Jambi di 

Kabupaten Sarolangun kata-kata yang bersifat Arkais berupa kata benda, 

kata sifat, dan kata kerja. 

a. Buen (ayunan) 

Makna : alat yang digunakan untuk beristirahat dan juga untuk 

menidurkan bayi atau anak yang terbuat dari kain panjang 

yang di ikat dengan tali. 

Kata buen memiliki makna alat yang digunakan untuk 

beristirahat dan menidurkan bayi atau anak yang terbuat dari kain 

panjang yang diikat dengan tali. Dari segi kebudayaan buen sering 

digunakan untuk menidurkan bayi oleh Masyarakat Sarolangun. 

1) Konstruksi Morfologis 

Secara morfologis, kata buen juga sebuah morfem, yakni 

morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Kata buen tidak 

dapat dipecah menjadi bu- dan –en, keduanya jelas tidak memiliki 

makna dan keduanya bukan morfem. Karena jika dipecahkan menjadi 

bu- dan –en, tidak akan berfungsi dan memberi makna. 

Dalam bahasa Melayu Jambi kata buen dalam penggunaanya 

mengalami afiksasi yaitu penambahan prefiks di awal kata, 

penamabahan sufiks di akhir kata, dan penambahan konfiks di awal 

dan di akhir kata. Adapun prefiks dalam bahasa Melayu Jambi untuk 

kata benub yaitu di- dan me-, sedangkan sufiks untuk kata buen yaitu 

–i dan–e. konfiks untuk kata benub yaitu di- dan –i. berikut proses 

pembentukan prefiks, sufiks, dan konfiks pada kata buen. 

Prefiks 

di- + buen→  dibuen  „diayun‟ 

me- + buen→  membuen „mengayun‟ 
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Sufiks 

buen + -i→ bueni  ‟ayunkan‟ 

buen + -e→ buen e  ‟ayunannya‟ 

Konfiks 

di- + buen + -i→ dibueni  „diayunkan‟ 

me- + buen + -i→ membueni „mengayunkan‟ 

2) Konstruksi Sintaksis 

Contoh kata buen dalam kalimat  

(1) Halimah tolong tidori adek kau dalam buen 

(S)  (P)    (O)     (Ket. Tempat) 

Halimah tolong tidurkan adik kau dalam ayunan 

(2) Adek dibuen di depan 

(S)       (P)      (Ket) 

Adek diayun didepan 

(3) Mak lagi membueni adik di depan 

(S)               (P)         (O)    (Ket) 

Ibu lagi mengayunkan adik di depan  

(4) buenan e lah rusak  

(S)               (P) 

Ayunannya sudah rusak 

(5) Dibuen i lagi adek kau tu 

(S)            (P)         (O) 

Diayunkan lagi adek kau tu 

(6) Dina pelan-pelan kalo membuen i adek tu 

(S)                          (P)                        (O) 

Dina pelan-pelan kalau mengayunkan adek kau tu. 

Penggunaan kata buen dalam kalimat „Halimah tolong tidori 

adek kau dalam buen‟, menunjukkan sebagai keterangan tempat, 

pada kalimat „Adek dibuen di depan‟, menunjukkan bahwa adek 

sedang diayun di depan, sedangkan pada kalimat „Mak lagi membueni 

adik di depan‟ menunjukkan sebagai perbuatan atau tindakan, pada 

kalimat „buenan e lah rusak‟ menunjukkan keadaan atau kondisi dari 
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ayunan yang rusak dengan pola kalimat, pada kalimat „Dibueni lagi 

adek kau tu‟, menunjukkan suatu perintah untu mengyunkan adeknya 

karena menangis, sedangkan pada kalimat „dina pelan-pelan kalo 

membueni adek tu, menunjukkan tindakan mengayun yang pelan-

pelan, pada kalimat ini mengunakan pola. Jadi penggunaan kata 

buaen dapat dikonstruksikan sebagai keterangan, dapat 

dikonstruksikan sebagai predikat, dan dapat dikonstruksikan sebagai 

objek dalam bahasa Melayu Jambi. 

b. Bebal  ( nakal) 

Makna  : perbuatan mengganggu orang lain merugikan 

orang lain 

Kata bebal memiliki makna perbuatan mengganggu orang 

lain merugikan orang lain. Dalam masyarakat Melayu Jambi bebal 

merupkan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan percontohan di 

kehidupan sosial. 

1) Konstruksi Morfologis 

Secara morfologis, kata bebal juga sebuah morfem, yakni 

morfem dasar yang secar leksikal memiliki makna. Kata bebal tidak 

dapat dipecah menjadi be- dan bal, karena keduanya jelas tidak 

memiliki makna dan keduanya bukan morfem. Karena  jika dipecah 

menjadi be- dan bal tidak akan berfungsi memberi makna. 

Dalam bahasa Melayu Jambi kata bebal dalam 

penggunaannya mengalami proses afiksasi yaitu penambahan 

sufiks di akhir kata. Adapun sufiks dalam bahasa Melayu Jambi 

untuk kata bebal yaitu –e. Berikut proses pembentukan sufiks pada 

kata bebal. 

  Sufiks 

  Bebal + -e→bebal e „nakalnya‟ 

2) Konstruksi Sintaksis 

Contoh kata bebal dalam kalimat 

(7) Kau ko bebal nian dak biso dibilangin 

(S)            (P)                 (Pel) 
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  Kau ini nakal nian tidak bisa dibilangin 

Pengunaan kata bebal pada kalimat „kau ko bebal nian dak 

biso dibilangin‟, menunjukan sifat buruk seseorang yang selalu 

mengganggu orang lain. Dalam masyarakat Melayu Jambi kata 

bebal termasuk kedalam sifat yang tidak baik untuk ditirukan karena 

bisa membuat diri kita dijauhi  oleh orang lain. 

c. Usik  (main) 

Makna :melakukan permainan untuk menyenangkan hati 

dengan alat-alat tertentu atau tidak 

1) Konstruksi Morfologis 

Secara morfologis, kata usik juga sebuah morfem, yakni 

morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna.Kata usik tidak 

dapat dipecah menjadi u- dan –sik, keduanya jelas tidak memiliki 

makna dan keduanya bukan morfem. Karena jika dipecahkan 

menjadi u- dan –sik, tidak akan berfungsi memberi makna. 

prefiks 

Be- + usik → beusik  “bermain” 

2) Konstruksi Sintaksis 

Contoh kata usik dalam kalimat: 

(8) adit beusik dibelakang rumah 

(S)     (P)             (K.t) 

Adit bermain dibelakang rumah 

Penggunaan kata usik pada kalimat „adit beusik dibelakang 

rumah‟, menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan adit 

dibelakang rumah. Jadi penggunaan kata usik dapat 

dikonstruksikan sebagai predikat dalam bahasa Melayu Jambi. 
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PENUTUP  

Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa hasil penelitian arkais dalam 

bahasa Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun tinjauan deskriptif, yaitu 

dari segi bentuk dan makna, yaitu mendeskripsikan makna kata arkais 

bahasa Melayu Jambi. Secara morfologis mengalami proses afiksasi, yaitu 

penambahan prefiks, sufiks, dan konfiks, prefiks dalam bahasa melayu 

jambi yaitu di- ,me-, be, pe-, dan ta-, sufiks yaitu –i dan –e, sedangkan 

konfiksnya yaitu di,…-i, di-…-e, me-…-i, me-…e, dan pe-…-e. Dari hasil 

penelitian, kata arkais  dalam bahasa Melayu Jambi di kabupaten 

Sarolangun memiliki makna leksikal dan kontekstual. Sedangkan dari segi 

sintaksis arkais bahasa Melayu Jambi mengisi fungsi sebagai subjek, 

predikat, objek, dan keterangan. 

Saran  

 Berdasarkan penelitian tersebut saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu tolak ukur dalam 

kajian bentuk dan makna, konstruksi morfologis, dan konstruksi 

sintaksis terhadap suatu bahasa lainnya.  

2. Penelitian tentang arkais dalam bahasa Melayu Jambi masih perlu 

dikaji lebih luas dan tidak hanya dalam kajian bentuk dan makna, 

konstruksi morfologis, dan konstruksi sintksis saja, bagi para 

peneliti yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dapat 

menjadikan skripsi ini sebagai contoh analisis yang akan 

memudahkan dalam penjelasan tentang bentuk dan makna, 

konstruksi morfologis dan konstruksi sintaksis terhadap suatu 

bahasa lainnya. 

3. Penelitian ini sebagai masukan dan saran bagi Mahasiswa. Jurusan 

pendidikan Bahasa dan Sastra Indoneisa untuk melakukan 

peneltian terhadap bahasa daerah, dengan bahasa daerah maka 
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mahasiswa tersebut telah melakukan suatu usaha nyata dalam 

melestarikan  bahasa daerah. 
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