
1 

 



2 

 



3 

 



4 

 

FUNGSI -O  DALAM BAHASA MINANGKABAU  
SUB-DIALEK  TALANG, SOLOK  

 
Oleh 

Hermawati Syarif 
FBSS Universitas Negeri Padang 

e-mail : hermawati_sy@yahoo.com 
 
 

Abstrak 
 

  Salah satu variasi Bahasa Minangkabau (BM) adalah sub-dialek Talang yang ada 
di kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam BM baku ada akhiran –nyo ‘nya’ sedangkan 
dalam sub-dialek Talang, akhiran tersebut direpresentasikan dengan  -o. Makalah ini 
memaparkan hasil kajian morfologis dan fonologis BM  sub-dialek Talang, Solok, dan 
realisasi bunyi ujar (realisasi fonetis) yang disebabkan kondisi fonologis karena 
penggabungannya dengan bentuk lain. Permasalahan yang diperbincangkan adalah (1) 
apakah akhiran –o dalam BM sub-dialek Talang merupakan sebuah morfem terikat?, (2) 
apakah terjadi variasi –o  dalam ujarannya pada penggabungannya dengan bentuk/morfem 
lain?, (3) apakah variasi tersebut dapat dikaidahkan dan kalau dapat apa saja kaidah-
kaidahnya?, dan (4) dengan kelas kata apa saja –o  dapat bergabung, serta apa saja fungsi 
gramatikalnya? Analisis data dilakukan berdasarkan teori morfofonemik. Dari hasil analisis 
data, terlihat bahwa –o,  dengan posisi dan maknanya, yang sepadan dengan –nya dalam 
bahasa Indonesia adalah morfem terikat. Penggabungan  –o dengan bentuk asal lain 
menyebabkan terjadinya variasi dengan alomorf-alomorf: o, mo, ngo, ִיo, ho, so, yo, wo. 
Secara umum terjadi asimilasi regresif yag bersifat fonetis. Variasi ini dikaidahkan miH  + 
o ---- miHHo. Akhiran kata ganti –o dapat melekat /bergabung dengan verba, nomina, 
ajektifa, kata tugas, dan juga kata majemuk, serta kata berimbuhan. Sementara itu, akhiran 
kata ganti –o dalam gabungannya dengan verba memiliki fungsi gramatikal (1) objek 
penderita dan (2) objek pelaku dalam bentuk klitik sebagai kata sandang penentu, dengan 
nomina sebagai kata penunjuk kepunyaan, dengan ajektifa  sebagai (1) pembentuk nomina, 
(2) dengan penggabungan ajektifa dengan awalan sa-,–o berfungsi  pembentuk kata 
keterangan dan perbandingan superlatif. Penggabungan –o dengan kata tugas, hanya 
berterima dalam jumlah terbatas yang memiliki fungsi gramatikal obyek penyerta dalam 
bentuk enklitika. 
 
Kata Kunci:  fungsi –o, dialek, realisasi fonetis, morfofonemis, alomorf, asimilasi regresif.  

 
 

I. PENDAHULUAN  

 Pada umumnya masyarakat Sumatera Barat menggunakan BMkabau (selanjutnya disebut BM) 
untuk mengungkapkan gagasan dan perasaannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. BM mempunyai 
sejumlah dialek. Antara satu desa dengan desa lain yang menggunakan dialek yang sama dalam satu 
kabupaten terdapat juga sub-dialek. Perbedaan sub-dialek ini menarik untuk dikaji secara linguistik 
untuk menemukan sejumlah gejala linguistik yang diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
bahasa. Salah satu di antaranya adalah sub-dialek yang ada di daerah kabupaten Solok, tepatnya di desa 
Talang yang berjarak 15 km arah ke Selatan kota Solok. Dalam dialek BM baku, ada akhiran –nyo, 
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sedangkan dalam sub-dialek Talang terdapat akhiran –o menempati posisi –nyo tersebut. Sub-dialek 
Talang adalah bagian dari BM dialek Solok (lihat Maksan, dkk. 1981). Apalagi kalau dilihat sampai 
sistem bunyi, sub-dialek ini termasuk realisasi fonetis –o dalam penggabungannya dengan bentuk asal. 
Walaupun para pengguna sub-dialek ini terbatas di desa Talang dan sekitarnya, untuk mengkaji gejela 
–o ini sebagai salah satu fenomena bahasa merupakan hal yang perlu disinggung dalam rangka 
mempertahankan bahasa daerah yang menjadi salah satu program pemerintah. 

 Secara linguistik, tulisan dan pengkajian tentang morfologi dan fonologi BM sub-dialek Talang 
(Solok)  cukup menarik. Di samping itu, hal ini sekaligus akan memberikan sumbangan yang berarti 
terhadap usaha penggalian dan penyelidikan bahasa dan kebudayaan di Nusantara. 

 Pembahasan dalam makalah ini hanya mencakup bidang morfologi. Lebih khusus lagi, penulis 
mencoba mengungkapkan gejala bentuk (akhiran) –o yang dilihat secara morfologis. Untuk gambaran 
yang lebih jelas, dilihat juga realisasi bunyi ujar (realisasi fonetis) yang disebabkan oleh kondisi 
fonologis yang terjadi dalam penggabungannya dengan bentuk lain. Kajian seperti ini juga sering 
disebut oleh para linguis sebagai proses morfofonemik. 

Permasalahan yang diperbincangkan adalah, (1) apakah akhiran –o dalam BM sub-dialek Talang 
merupakan sebuah morfem terikat?, (2) apakah terjadi variasi –o itu dalam ujarannya pada setiap 
penggabungannya dengan bentuk/morfem asal?,  (3) apakah variasi tersebut dapat dikaidahkan dan 
kalau dapat apa saja kaidah-kaidahnya?, dan (4) dengan kelas kata apa saja –o  dapat bergabung, serta 
apa saja fungsi gramatikalnya? 

Berdasarkan kekerabatan bahasa, BM adalah rumpun bahasa Melayu yang menjadi dasar 
pengembangan bahasa Indonesia. Telah diketahui bahwa bahasa Indonesia mengenal adanya afiks 
(prefiks, infiks, sufiks). Di sini penulis berasumsi bahwa BM juga memilikinya. Kalau diperhatikan 
secara umum, baik posisi, makna dan fungsinya, –o  dalam sub-dialek ini diasumsikan sebagai akhiran 
kata ganti yang merupakan morfem terikat dan tempat melekat –o itu mungkin bisa pada beberapa 
kelas kata. Karena dia menempel pada bentuk lain yang merupakan dasar, dan sesuai dengan 
kecenderungan bunyi yang dipengaruhi atau luluh ke dalam bunyi di sekitarnya (Pike, 1976), 
diasumsikan pula adanya variasi bentuk akhiran –o dalam ujarannya. Diduga realisasi ujaran yang 
bervariasi itu dapat dikaidahkan. 

Selanjutnya, untuk pembahasan dan analisis, penulis bertitik tolak dari kajian pustaka yang 
dihubungkan dengan data yang diperoleh dari penutur dialek ini (saudara-saudara sekampung yang  
berdomisili di Talang). Dari data tuturan tersebut dianalisis direkam gejala variasi bentuk/realisasi 
akhiran ––o sebagai variasi morfem. Berdasarkan semua proses ini dirumuskan kaidah umum 
terjadinya variasi bentuk ––o tersebut.Untuk mengetahui fungsi gramatikal ––o, akan dihadirkan data 
yang didistribusikan/melekat pada kelas kata yang berberda. Data itu dikelompokkan berdasarkan kelas 
kata tempat melekatnya kahiran ––o, misalnya, pada kata benda, kata sifat dan lain-lain. Fungsi 
gramatikalnya ditentukan melalui analisis makna yang ditimbulkannya. 

II. Tinjauan Teori Terkait 

 2. 1 Fonologi dan Morfologi dalam Linguistik 
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Dasar kajian Kajian teori deskriptif dalam linguistik terbagi menjadi empat bidang, yakni, 
morfologi, fonologi, sintaksis dan semantik (Matthews, 1978) yang oleh Chaer (1994) disebut tataran 
tingkat bahasa. Morfologi adalah cabang linguistik yang berkenaan dengan bentuk-bentuk kata dalam 
penggunaan dan konstruksi yang berbeda. Ramlan (1997) menambahkan seluk beluk bentuk kata 
dengan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun semantis. 
Sementara Fromkin (1990) memberikan pengertian morfologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur 
internal kata-kata dan kaidah-kaidah kata itu dibentuk. 

Fonologi, menurut Matthews (1978) adalah  bidang kajian yang berkenaan dengan fungsi unit-
unit bunyi di dalam sistem bahasa tertentu, sementara fonetik berkenaan dengan hakekat dan tipologi 
bunyi-bunyi ujar itu sendiri. Chaer (1997) mendefinisikan fonologi sebagai kajian linguistik yang 
mempelajari, menganalisis dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dan fonologi menurut 
hierarki satuan bunyi, dibedakannya menjadi fonetik dan fonemik. Fromkin (1990) mengatakan fonlogi 
sebagai ilmu yang mempelajari pola-pola bunyi bahasa manusia, dan juga merupakan jenis ilmu 
pengetahuan yang dimiliki penutur tentang pola-pola bunyi bahasa utama mereka. Sedangkan ilmu 
yang mempelajari bunyi-bunyi ujar yang digunakan semua bahasa manusia untuk mengungkapkan 
makna disebutnya fonetik. Selanjutnya Lass (1984) menyatakan bahwa fonologi terkait dengan fungsi, 
sifat dan susunan bunyi sebagai unsur linguistik, sedangkan fonetik menurutnya merupakan ilmu yang 
agak netral, bunyi sebagai gejala dalam dunia fisika, sifat fisiologis, anatomis, neurologis dan sifat-
sifat psikologis manusia yang membuatnya. 

Walaupun formulasi dan ruang cakupannya relatif berbeda, definisi tentang morfologi dan 
fonologi yang dikemukakan oleh ahli bahasa lain pada intinya sama. Dari semua pernyataan dapat 
dikatakan bahwa morfologi adalah kajiaan bagaimana bunyi-bunyi bahasa tersusun dan terangkai 
dalam membentuk morfem atau bagian-bagian kata suatu bahasa untuk mengungkapkan makna. 
Sedangkan dalam fonetik dan fonologi yang dikaji adalah bunyi (fonem) yang dihasilkan manusia 
untuk mengungkapkan makna. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kedua bidang kajian 
linguistik ini (morfologi dan fonologi) mempunyai keterkaitan yang sanga erat. Nida (1970) juga 
mengungkapkan bahwa untuk menganalisis dan mengkaji suatu bahasa amat tidak bijaksana jika 
memisahkan secara mutlak antara morfologi, fonologi, sintaksis atau semantik. 

Kalau diteliti lebih dalam lagi, morfologi membahas morfem dalam membentuk kata atau bagian 
kata, sedangkan fonologi menjadikan fonem sebagai inti pembahasannya. Untuk mengungkapkan 
makna/tujuan melalui bahasa, penutur tidak terlepas dari morfem dan fonem. Dengan kata lain, dimana 
kita membicarakan morfologi, fonologi akan selalu mengiringinya. 

Dengan adanya kaitan yang erat antara morfologi dan fonologi, para ahli linguistik memberikan 
wadah kajian yang lebih khusus yaitu morfofonemik atau morfofonologi. Menurut Ramlan (1997), 
morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan satu 
morfem dengan morfem lain. Dan Samsuri (1987) menyatakan bahwa morfofonemik adalah 
perubahan-perubahan yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-
tandanya. Selanjutnya Chaer (1997) mengatakan bahwa morfofonemik merupakan peristiwa 
berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi maupun 
komposisi. Morfofonemik mencoba memberikan gejala kebahasaan yang berkenaan dengan saling 
mempengaruhi antara morfem (unit bahasa terkecil yang bermakna) dengan fonem (bunyi bahasa). 
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Karena morfem dan fonem yang berhubungan itu akan saling mempengaruhi dalam pembentukan 
kata atau kelompok kata, maka ini mengakibatkan wujud morfem itu bervariasi, baik hanya variasi 
bunyi ujar, atau variasi wujud (bentuk ortografisnya). Variasi ujaran maupun wujud morfem itu ada 
yang disebabkan oleh bunyi di sekitarnya, yang disebut sebagai kondisi fonologis. Tetapi ada kalanya 
variasi itu tidak dipengaruhi oleh bunyi yang disekitarnya, dengan kata lain, memang konstruksi 
morfologinya yang menghendaki demikian. Variasi dengan cara ini disebut variasi karena kondisi 
morfologis. Sesuai dengan yang diungkapkan di atas, morfofonemik berusaha memberikan variasi 
morfem (alomorf), baik ujar maupun wujudnya yang disebabkan kondisi fonologis. 

Untuk memisahkan dan mencarikan jalan keluar dari keterkaitan antara kaidah fonologis dan 
kaidah morfologis cukup sulit, karena dalam penggabungan morfem-morfem kondisi fonologis ini jelas 
tidak bisa diabaikan. Maka menurut Matthews pemecahan kasus ini adalah dengan menawarkan bidang 
kajian yang disebut morfofonemik atau morfofonologi yang sekaligus merupakan penghubungan 
antara morfologi dengan fonologi. Malamkjar (1991) mengatakan bahwa morfofonemik adalah ilmu 
yang mempelajari struktur fonologis morfem bahasa tertentu. Sementara Hockett (1965) menggunakan 
istilah morfofonemik ini untuk memperhatikan bentuk-bentuk fonemik yang menghadirkan morfem-
morfem. Dikatakannya juga bahwa morfofonemik adalah jalan untuk melihat morfem-morfem suatu 
bahasa yang diwujudkan oleh bentuk-bentuk fonemik secara bervariasi. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa morfofonemik merupakan ilmu yang menjembatani 
morfologi dan fonologi guna menganalisis perubahan-perubahan fonem (bunyi) dari morfem yang 
sama sehingga terlihat adanya variasi morfem, baik secara fonetis (ujaran) maupun secara ortografis 
(tulisan)nya. Untuk lebih menekankan pada analisisnya, definisi yang dikemukakan Samsuri lebih 
memberikan arah, yaitu pemberian tanda-tanda perubahan fonem itu. 

      2. 2 Sekilas tentang Kajian Bahasa Minangkabau 

 Provinsi Sumatera Barat adalah kawasan di bagian tengah pulau Sumatera bagian barat. Ada 
dua kawasan yang menjadi cakupan propinsi ini, yakni wilayah daratan yang didiami oleh  oleh 
komunitas suku Minangkabau dan wilayah kepulauan Mentawai yang terletak lebih kurang 120 km 
dari lepas pantai daratan Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai yang dulunya merupakan daerah 
kabupaten Padang Pariaman, sekarang sudah menjadi kabupaten tersendiri sebagai salah satu 
pemekaran daerah, yakni kabupaten Mentawai. Kedua wilayah ini memiliki kehidupan sosial-budaya 
dan bahasa yang berbeda. Daerah Sumatera Barat, secara keseluruhan memiliki luas 42.297,3 km 
persegi dengan jumlah penduduknya + 4.845.998 jiwa (sumber dari Sensus Penduduk tahun 2010 BPS 
Sumatera Barat).  

 Suku Minangkabau, yang secara geografis dan sosial-budaya bermukim di kawasan daratan 
provinsi Sumatera Barat, berkomunikasi dalam bahasa Minangkabau (BM). BM merupakan bahasa asli 
orang Minangkabau (urang awak), yakni bahasa daerah yang memiliki rumpun yang sama dengan 
bahasa Melayu. Penutur BM ini dapat dikelompokkan menjadi penutur darek ‘darat’ dan penutur 
rantau ‘pesisir’. Pengaruh dan penyebaran penggunaa BM sampai melintasi batas adiministratif 
provinsi Sumatera Barat. Hal ini diduga karena kebiasaan sosial-budaya masyarakat Minangkabau 
sebagai masyarakat perantau dan berdagang ke berbagai daerah di Nusantara, bahkan sampai ke luar 
negeri (negara jiran Malaysia, Singapura, dan Brunei) (lihat Maussey, 1981). Dengan demikian BM 
dapat bertahan bahkan berkembang dengan baik. 
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 Sudah menjadi sejarah kebudayaan bangsa, bahwa budaya dan bahasa-bahasa Nusantara 
bersumber dari kebudayaan Austronesia. Sebelum abad ke XV Masehi, penutur bahasa Austronesia 
mendiami hampir separuh dunia dengan rentangan wilayah dari pulau Madagaskar (bagian Barat)  
sampai  pulau Paskah (Easter Island) di timur, dari pulau formosa (utara) sampai ke Selandia Baru di 
Selatan (lihat Ratna dkk, 2006). Sejarah pergerakan panjang bahasa Austronesia inilah menjadi cikal 
bakal rumpun bahasa Melayu, yang melahirkan BM. 

Karena BM memiliki sifat yang sama dengan bahasa Indonesia, yakni sebagai bahasa 
aglutinasi, peran dan fungsi gramatikal afiks dan proses morfologisnya menjadi sangat penting. 
Kaidah-kaidah morfologis turut menentukan sifat perilaku sintaktis beserta kaidah-kaidah terkait yang 
menyertainya. Oleh sebab itu, dalam membahas struktur dasar klausa BM,  haruslah dimulai dengan 
penelaahan singkat morfologi verbanya. Bahasan tersebut bertujuan untuk mencermati dan mengaitkan 
beberapa sifat-perilaku morfologis yang terkait dengan proses sintaktis secara tipologis. 

 Dalam mengkaji morfologi verba BM, fokus penelaahan dititiberatkan pada pembentukan 
verba secara morfologis (verbalisasi). Penkajian tersebut dimaksudkan untuk menjembatani antara sifat 
perilaku verba dengan struktur dasar klausa BM. Perubahan morfologis verba BM berdasarkan 
bentuknya yang terkait dengan deskripsi tipologis adalah verba asal dan verba turunan yang dibentuk 
melalui proses afiksasi. Ini disebabkan oleh sifat-sifat perilaku gramatikal dan semantis proses afiksasi 
lebih menentukan deskripsi tipologis tatabahasa sebuah bahasa aglutinasi, seperti BM (lihat juga 
Jufrizal, 2012).  

 Hasil telaahan Jufrizal (2012) tentang deskripsi tatabahasa BM oleh Moussay (1998:217-219) 
yang menyebutkan ada 32 buah afiks verbal dalam BM; 15 buah adalah prefiks, 14 konfiks, dan 3 
sufiks (lihat Nio dkk., 1979), yang mereka sebut afiks pembentuk verba hanya merupakan daftar semua 
bentuk afiks tanpa memperhatikan alomorf (alternasi morfemis), perilaku morfosintaktis, semantis, 
atau tipologis afiks-afiks tersebut. Karenanya, Jufrizal berpendapat apa yang mereka sebut afiks verbal 
kurang memenuhi kaidah ketatabahasaan karena banyak terjadi tumpang tindih. 

 Selanjutnya dia mengidentifikasikan bahwa keverbalan prefiks ganda, seperti baku-, mampa-  
yang didaftarkan sebagai prefiks verbal oleh Moussay (1998) dan Be dkk (1979)  ditentukan oleh ba- 
atau maN-. Sementara itu, sufiks –an dan –kan adalah satu (keduanya alomorf). Dalam tuturan –an 
lebih dipilih sebagai pemarkah verbal dibandingkan dengan –kan yang lebih formal dan bernuansa 
sastera. Di samping pembentuk verba, sufiks –an, dalam BM juga berfungsi sebagai pembentuk 
nomina (nominalisasi). Dengan demikian ada sufiks satu bentuk dengan dua fungsi gramatikal dalam 
BM. Perbedaan fungsi gramatikal yang lahir karena afiksasi dengan –an dalam BM secara gramatikal 
dapat ditandai oleh posisi fungsionalnya dalam kalimat atau dengan pencermatan yang bersifat 
pragmatis. Perhatikan Contoh berikut: 

 ba-satu-an  ‘persatukan’ (verbalisasi) 
    ‘persatuan’ (nominalisasi) 
 bantah-an  ‘bantahkan (verbalisasi) 
    ‘bantahan’ (nominalisasi) 

 

III. PEMBAHASAN 
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3.1  Akhiran Kata Ganti -O dalam BM Sub-dialek Talang 

Sesuai dengan pokok permasalahan, yang akan dibahas lebih jauh adalah akhiran ––o dalam BM 
sub-dialek Talang. Melihat posisinya, –o itu selalu muncul di akhir suatu bentuk asal yang disebut 
akhiran. Untuk melihat maknanya, lebih jauh bisa diperhatikan contoh-contoh berikut: 

 kalam-o  tarang-o 
‘gelapnya’ ‘terangnya’ 
 rumah-o  meja-o 
‘rumahnya’ ‘mejanya’ 
 lagak-o  kampuang-o 
‘lagaknya’ ‘kampungnya’ 
 atok-o  ayam-o 
‘atapnya’ ‘ayamnya’ 
 jalan-o  carito-o 
‘jalannya’ ‘ceritanya’ 
 
Dari contoh di atas, terlihat bahwa akhiran –o dalam dialek ini sepadan dengan –nya dalam 

bahasa Indonesia yang merupakan morfem terikat (bound morpheme). Dilihat dari posisi dan makna –o 
yang sepadan dengan –nya dalam bahasa Indonesia dari data ini, maka akhiran ––o ini adalah akhiran 
kata ganti –o yang ada dalam BM sub-dialek Talang. Penamaan ini diberikan setelah memperhatikan 
adanya kesepadanan –o dengan –nya yang ada dalam bahasa Indonesia (Badudu, 1982). 

3. 2 Morfofonemik Akhiran Kata Ganti –o 

Berikut akan dilihat variasi ––o sebagai morfem terikat pada penggabungannya dengan morfem 
induk (morfem bebas). Pembahasan ini berdasarkan terjadinya proses morfofonemik yang terutama 
disebabkan oleh kondisi fonologis. Untuk memudahkan uraian dan analisis, data dikelompokkan 
berdasarkan bunyi akhir bentuk asal, yaitau bunyi vokal dan konsonan. 

A. Penggabungan –o dengan bentuk asal yang berakhir dengan bunyi konsonan: 

kalam + o  kalamo [kalamo] ‘gelapnya’ 
tarang + o tarango [tara o] ‘terangnya’ 
atok + o atoko [ato ?? o] ‘atapnya’ 
paluah + o paluaho [paluahho] ‘peluhnya’ 
jalan + o jalano [jalanno] ‘jalannya’ 
usus + o ususo* [ususso] ‘ususnya’ 

Catatan: 

Sama dengan BM secara umum, dalam sub-dialek Talang, konsonan yang muncul pada akhir kata 
sebagian besar hanyalah seperti data di atas. Tanda *) menunjukkan akhir kata –s tidak sering dipakai, 
karena usus dalam sub-dialek Talang disebut paruk gadang ‘perut besar’ atau paruk aluh ‘perut halus’. 

B. Penggabungan –o dengan bentuk asal yang berakhir dengan bunyi vokal: 

meja + o mejao [mejao] ‘mejanya’ 
karajo + o karajoo [karajo:] ‘kerjanya’ 
bini + o binio [ato ?? o] ‘atapnya’ 
Paluah + o paluaho [paluahho] ‘peluhnya’ 
Jalan + o jalano [jalanno] ‘jalannya’ 
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Usus + o ususo* [ususso] ‘ususnya’ 
Catatan: 

Dalam dialek ini, bunyi [i] adalah tinggi, atas, pusat yang mendekati bunyi [iy]. Bunyi [o] yang 
biasanya tengah, atas, belakang, ditarik agak ke tengah hingga menjadi tengah, atas, pusat dan begitu 
juga bunyi [u]. Jadi bunyi [o] dan [u] dalam sub-dialek Talang mendekati bunyi [ow] dan [uw]. 

Tabel vokal sub-dialek Talang Solok dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1. Vokal Sub-dialek Talang Solok 

 

                                      DEPAN            PUSAT  TERTUTUP 

            TINGGI                                 ἰ            U.    

            .I         SEMI TERTUTUP 

         TENGAH          o
. 

                          .ɛ          SEMI TERBUKA 

 

    RENDAH            TERBUKA 

 (lambang bunyi dimodifikasi dari Samsuri, 1994) 

 

Dari data di atas, ternyata akhiran kata ganti -o ‘morfem terikat’ (dalam makalah ini disebut saja 
akhiran kata ganti -o, yang berfungsi sebagai klitika, namun klitika  tidak dibahas dalam makalah ini) 
mempunyai alomorf-alomorf: o, mo, ngo, ?o, ho, no, so, yo, wo. Secara fonologis, variasi morfem 
terikat –o itu disebabkan oleh bunyi akhir bentuk asal tempat di mana akhiran –o itu melekat. Dengan 
demikian, variasi ini disebabkan oleh kondisi fonologis. Dengan memperhatikan perubahan ujarannya 
(perhatikan juga tabel vokal dialek tersebut) ternyata dalam kasus ini ada dua proses asimilasi. Lebih 
jauh lagi, secara umum dapat dikatakan terjadinya asimilasi regresif yang bersifat fonetis (Verhaar, 
1997, dan Marsono, 1989). 

Dengan demikian proses morfofonemis akhiran –o yang menimbulkan variasi bentuk –o itu 
sendiri bersifat fonetis. Karena sebagian perubahannya itu adalah peristiwa asimilasi, maka 
perubahannya bisa dikaidahkan. Kaidah ini bersifat umum. Untuk membuat rumusannya, digunakan 
notasi berikut: 

bentuk asal/morfem asal  ditulis dengan mi 
bunyi akhir bentuk asal ditulis dengan H 
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maka:  miH    +    o     �          miHHo 

Kaidah di atas dibaca: Bentuk/morfem asal yang berakhir dengan bunyi H ditambah dengan akhiran 
–o, akan menimbulkan realisasi ujaran bentuk asal dengan bunyi akhir H 
akhiran –o mendapat tambahan/pengaruh bunyi H tersebut. 

3. 3  Fungsi Gramatikal Akhiran Kata Ganti –O 

Dalam bahasa aglutinasi, afiks mempunyai fungsi gramatikal dan fungsi semantis. Berkenaan 
dengan itu, semua bentuk dan  afiks dan klitika adalah fitur-fitur gramatikal yang erat hubungannya 
dengan semantik. Sehubungan dengan itu, salah satu ciri bahasa melayu, termasuk BM 
memperlakukan afiks dan klitika untuk menentukan kelas kata dan fungsi-fungsi gramatikal secara 
sintaktis (lihat Moussay, 1998, dan Be, dkk, 1979).  

Untuk melihat fungsi gramatikal akhiran kata ganti -o, disajikan distribusi atau pada jenis dan 
kelas kata apa saja akhiran tersebut bisa melekat. Dari data yang terkumpul diperoleh bentuk kata 
dengan –o berikut: 

A.  bisua-o  mande-o B. manampa-o mancaliak-o 
 ‘bisulnya’              ‘ibunya’  ‘menamparnya’ ‘melihatnya’ 
   rumah tangga-o  mananam-o   mancabuko ’rusuak-o 
  ‘rumah tangganya ‘menanamnya’       ‘mencabutnya’ ‘rusuknya’ 
   bisan-o  
        ‘besannya’  
  
C. sibuk-o manih-o  D. untuak-o  sabek-o 
 ‘sibuknya’ ‘manisnya’      ‘untuknya’ ‘sebabnya’ 
  itan-o capek-o 
 ‘hitamnya’ ‘cepatnya’ 
 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa akhiran kata ganti –o dapat melekat pada kata benda (A), 
kata kerja (B), kata sifat (C), dan kata tugas (D). Akhiran kata ganti –o ternyata bisa mengikuti kata 
majemuk (rumah tanggao) atau kata berimbuhan (manampao). Namun untuk kata tugas tidak begitu 
banyak dilihat dalam BM sub-dialek Talang ini. Yang terjaring dalam data ini hanya dua. Dengan 
adanya distribusi tempat melekat o yang banyak, akan menimbulkan fungsi gramatika yang beragam 
pula. Selanjutnya dapat diperhatikan data berikut: 

I. a. - Iyo ilang   pitih -o?  - Meja  -o  baru. 
       iya hilang uang nya  meja nya baru 
   ‘Benarkah hilang uangnya?’   ‘Mejanya baru’. 
  - Jan      di             baco surek -o. - Apak  -o   ka ladang. 
       jangan di(PAS.) baca surat nya  bapak nya ke ladang 
   ‘Jangan dibaca suratnya’.   ‘Bapaknya ke ladang’. 
  
   
 b. - Iko urang -o    nan  den cari.  -    Alah    tibo    wakatu -o? 
  ini  orang nya yang saya cari        sudah datang waktu nya 
  ‘Ini orangnya yang saya cari’        ‘Apakah sudah tiba saatnya? 
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 c. - Kama     pai     -o  salendang tadi?  -      Lai tau ang latak -o? 
        kemana pergi nya selendang tadi         lagi tahu engkau letak nya 
  ‘Mana selendang tadi?’         ‘Apakah Anda tahu letaknya?’ 
   
   

Dari data kelompok I ini, terlihat bahwa semua akhiran –o melekat pada nomina namun 
mempunyai fungsi gramatikal yang berbeda. Pada I.a., fungsi –o adalah sebagai penunjuk kepunyaan, 
pada I.b. akhiran ini berfungsi sebagai kata sandang, sedangkan pada I.c., –o berfungsi sebagai 
penunjuk (Badudu, 1982). Jadi akhiran –o melekat pada kata benda, baik bentuk dasar maupun 
majemuknya mempunyai tiga fungsi gramatikal, yaitu sebagai penunjuk kepunyaan, kata sandang 
penentu, dan sebagai penunjuk. 

Untuk mengetahui fungsi gramatikal, akhiran –o jika melekat dengan verba, dapat dilihat dalam 
data berikut. 

II. a. - Si Nur  manyaik     o       jo      pisau tajam 
    si nur  me –sayat- nya dengan pisau tajam 
   ‘Si Nur menyayatnya dengan pisau tajam’. 
  - Sia     nan  mambunuah  o   du? 
   siapa yang me- bunuh-nya itu 
   ‘Siapa yang membunuhnya, ya?  
  - Parampok mangabek  o  di kurisi. 
        perampok me- ikat –nya di kursi 
   ‘Perampok mengikatnya di kursi.’  
   
 b. - Banang du diguluang    o   arek-arek. 
    benang  itu di- gulung -nya erat-erat 
   ‘Benang itu digulungnya erat-erat. 
  - Alah  diagiah   o    gulo kolak du? 
   sudah di- beri –nya gula kolak itu    
   ‘Sudahkah diberinya gula kolak itu?’ 
 

Dari beberapa data contoh kalimat di atas, ada dua fungsi gramatikal kata ganti akhiran –o jika 
melekat pada verba. Yang pertama adalah sebagai objek penderita dalam bentuk enklitika (II.a), dan 
yang kedua sebagai objek pelaku dalam bentuk enklitika (Badudu, 1982). 

Jika akhiran kata ganti –o bergabung dengan Ajektifa, fungsi gramatikalnya diungkapkan oleh 
data berikut: 

I. a. - Maniho manyalinok. 
   manis –nya me-selinap 
   ‘Manisnya bukan kepalang’. 
  -  Dak tau   ang       jo    salah    o? 
    tak tahu kamu dengan salah -nya 
   ‘Tidak tahukah Anda kesalahannya? 
  -  Risau   o   bakalabiahan. 
    risau-nya berkelebihan 
   ‘Risaunya keterlaluan.’ 
 b. - Sa capek o    salasai an urusan du. 
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   se-cepat-nya selasai-kan urusan itu 
   ‘Secepatnya selesaikan urusan tersebut.’ 
  - Biaso  o    lah  tibo   pak Kades sapagi go ngah. 
   biasa-nya Sudah tiba pak kades se pagi ini nih 
   ‘Biasanya sudah datang pak Kades sepagi ini, nih.’ 
 c. - Sacadiak-cadiak o   nyo   maetong,   kalah  jo    di    den. 
   se-pintar-pintar-nya dia meng-hitung kalah juga dari saya 
   ‘Sepintar-pintarnya dia menghitung, masih kalah dari saya.’ 
  - Samareh-mareho urang tuo,    dak    ka   nyo padia    anak  o calako doh. 
   se-marah-marahnya orang tua tidak akan dia biarkan anak-nya celaka dong 
   ‘Semarah-marahnya orang tua, tidak akan dibiarkannya anaknya celaka.’ 
 

Dari data di atas, penggabungan –o dengan ajektifa mempunyai tiga fungsi gramatikal. Yang 
pertama sebagai pembentuk nomina (III.a), yang kedua untuk pembentuk kata keterangan (III.b), dan 
yang ketiga, bersama-sama dengan awalan sa- diikuti oleh pengulangan ajektifa membentuk 
pembandingan superlatif (Badudu, 1982). 

Terakhir, kemungkinan akhiran –o itu bergabung adalah dengan kata tugas. Untuk mengetahui 
fungsi gramatikalnya bisa pula diperhatikan data berikut: 

IV. a. Salasai an   lah baju du untuak  o 
  selesai-kan lah baju itu untuk -nya 
  ‘Selesaikanlah baju itu untuk dia’. 
 b. Aaa sabek o si Unang bamanuang?  
  apa sebab nya si unang ber- menung 
  ‘Apa sebabnya si Unang bermenung? 
 

Dalam BM sub-dialek Talang, akhiran –o ditemukan hanya bisa bergabung dengan kata tugas 
yang digolongkan preposisi monofonemis (Dardjowidjoyo, 1988), dan dalam data yang diberikan 
itupun terbatas. Penulis hanya menemukan –o itu bisa bergabung dengan kata untuak dan sabek. Dari 
contoh yang diberikan, penggabungan dengan kata untuak, fungsi –o adalah sebagai objek penyerta 
dalam bentuk enklitika dan dari penggabungan dengan sabek membentuk nomina (Badudu, 1982). 

Catatan: perihal klitika tidak dibahas pada makalah ini. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian terdahulu, bentuk –o dalam BM sub-dialek Talang merupakan morfem terikat, yakni 
berupa akhiran kata ganti. Padanannya dalam bahasa Indonesia adalah bentuk –nya. Akan tetapi, tidak 
semua fungsi gramatikal –nya persis sama dengan fungsi gramatikal –o. Sementara itu, dalam 
penggabungannya dengan bentuk asal, terjadi variasi bentuk –o dalam realisasi ujarannya yang 
merupakan alomorf dari morfem terikat –o tersebut. Terjadinya alomorf –o itu dipengaruhi oleh bunyi 
akhir bentuk asal tempat melekatnya akhiran kata ganti –o. Secara morfofonemik, analisis gejala ini 
menunjukkan adanya proses asimilasi yang bisa dikaidahkan secara umum, yakni bunyi akhir bentuk 
asal mempengaruhi bunyi –o. 
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Dari pengamatan, perbincangan dan analisis yang telah dilakukan, akhiran kata ganti –o dapat 
melekat pada empat kelas kata (part of speech), yaitu: nomina, verba, ajektifa, dan kata tugas. Fungsi 
gramatikal yang muncul bervariasi. Penggabungan dengan nomina menimbulkan fungsi gramatikal (1) 
penunjuk kepunyaan, (2) kata sandang penentu, (3) penunjuk. Jika berada di akhir verba, –o berfungsi 
sebagai (1) objek penderita dalam bentuk enklitika, dan (2) objek pelaku dalam bentuk enklitika. 
Dengan ajektifa, –o berfungsi sebagai (1) pembentuk nomina, (2) pembentuk kata keterangan, (3) 
bersama awalan sa dan pengulangan kata ajektifa membentuk perbandingan superlatif. Dan terakhir, 
penggabungan dengan kata tugas membentuk fungsi gramatikal (1) objek penyerta dalam bentuk 
enklitika dan (2) membentuk nomina. 

Masih banyak hal kebahasaan yang terkait dengan –o ini dan masalah lain dalam sub-dialek 
Talang ini yang belum terungkap. Disarankan kepada peneliti linguistik untuk mengarahkan 
perhatiannya pada dialek ini, dan memberikan kritikan pada makalah ini demi kebaikan dan 
kesempurnaan. 
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adalah: ba-, bar-,baka-, ta-, baku-, basi-, ka-, tar-, mampa-, mampar-, mampasi-, tasi-, maN-, pa-, sa-, 
(prefiks); ba-an, baka-an, basi-an, manga-i, ka-an, mampa-i, mampa-kan, manga-kan, mapar-i, 
mapar-kan, mampasi-i, mampasi-kan, maN-i, maN-kan (konfiks); -an, -i, kan. Moussay (1998) dan Be 
dkk. (1979) 
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