
 



 
 

 

 



ABSTRAK 

 

Nur Inaya Samber. 2018. Prefiks dalam Bahasa Bintauna yang Sepadan dengan 

Prefiks me- dalam Bahasa Indonesia. Pembimbing I: Prof. Dr. Supriyadi, 

M.Pd.; Pembimbing II: Dr. H. Dakia N. Djou, M.Hum. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. 

 

Prefiks dalam bahasa Bintauna sepadan dengan prefiks me- dalam bahasa 

Indonesia. Prefiks dalam bahasa Bintauna yaitu prefiks mo-, no-, romo- dan rono-. 

Prefiks me- adalah imbuhan yang melekat pada awal suatu bentuk kata.  Oleh sebab 

itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang (1) bentuk 

prefiks dalam bahasa Bintauna mo-, no-, romo dan rono- yang sepadan dengan 

prefiks me- dalam bahasa Indonesia, (2) makna prefiks dalam bahasa Bintauna mo-, 

no-, romo- dan rono- yang sepadan dengan prefiks me- dalam bahasa Indonesia, (3) 

keunikan prefiks bahasa Bintauna mo-, no-, romo- dan rono. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  jenis 

penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah kata-kata bahasa Bintauna yang 

memiliki prefiks yang sepadan dengan prefiks me- dalam bahasa Indonesia. Sumber 

datanya diperoleh dari bahasa Bintauna yang terdapat pada buku adat dan budaya 

Bintauna, puisi dan pidato bahasa Bintauna, komunikasi masyarakat Bintauna dan 

lain-lain. teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) teknik dokumen, (2) 

teknik baca, (3) teknik simak, libat dan cakap, (4) teknik catat, (5) teknik rekam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk prefiks mo-, no-, romo- dan 

rono-, dapat dilekatkan pada kata yang berfonem awal konsonan p, v, b, t, s, ‘, k, l, h, 

r, m, n, g, dan dapat dilekatkan pada kata yang berfonem awal vokal o, u, dan a, (2) 

makna yang terkandung pada prefiks mo-,no-, romo- dan rono- yaitu (a) prefiks mo- 

mengandung makna melakukan aktivitas yang ditandai dengan penggunaan waktu 

yaitu akan melakukan aktivitas dan sedang melakukan aktivitas, menyatakan bekerja 

dengan alat, serta menyatakan makna menjadi (b) prefiks no- mengandung makna 

sudah atau telah melakukan aktivitas serta menyatakan makna bekerja dengan alat, 

(c) prefiks romo- mengandung makna menyatakan aktivitas yang ditandai waktu akan 

dan sedang melakukan aktivitas dan menyatakan makna menuju arah dalam bentuk 

penegasan, (d) prefiks rono- mengandung makna menyatakan aktivitas yang ditandai 

waktu sudah atau telah melakukan aktivitas dalam bentuk penegasan, (3) keunikan 

bahasa Bintauna dapat dilihat dari bentuk serta makna yang terkandung dalam bahasa 

Bintauna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prefiks bahasa Bintauna 

berpadanan dengan prefiks me- dalam bahasa Indonesia. Walaupun berpadanan 

dengan bahasa Indonesia, prefiks bahasa Bintauna memiliki keunikan yang menjadi 

ciri khas dari bahasa itu sendiri. 

   

Kata–kata Kunci: prefiks mo-, prefiks no-, prefiks romo-, prefiks rono-, prefiks me-. 
 



 


