
 
 

 
 

RINGKASAN SKRIPSI 

 

Mardiana Sisilia Nim 511200109 judul skripsi “Nomina Bahasa Dayak 

Kanayatn Dialek Ahe Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Kajian 

Morfologi)”. Pembimbing pertama Muhammad Lahir, M. Pd, pembimbing kedua 

Rini Agustina, M. Pd. Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP PGRI Pontianak. Penelitian ini dilatar 

belakangi oleh ketertarikan peneliti untuk mendokumentasikan dan melestarikan 

linguistik nusantara mengingat bahasa Dayak Kanayatn Dialek Ahe merupakan 

bagian dari bahasa-bahasa nusantara yang harus dijaga dan tetap dilestarikan agar 

tidak punah. Masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk 

nomina, dan makna nomina bahasa Dayak Kanayatn Dialek Ahe Desa Mandor 

Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

bentuk nomina, dan makna nomina bahasa Dayak Kanayatn Dialek Ahe Desa 

Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

bentuk penelitiannya kualitatif. Lokasi penelitian Desa Mandor Kecamatan Mandor 

Kabupaten Landak. Data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang dituturkan oleh 

informan mengenai bentuk, dan makna yang kaitannya dengan nomina bahasa Dayak 

Kanayatn Dialek Ahe. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang 

menggunakan bahasa Dayak Kanayatn Dialek Ahe. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung, teknik simak libat cakap, teknik 

pancing, dan teknik catat. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar 

kata tentang nomina, daftar kalimat, gambar-gambar benda, dan catatan dilapangan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan membuat kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil analisis data dalam nomina BDKDA. Bentuk nomina terdiri 

atas nomina dasar dan nomina turunan. Namun, turunan dari afiks (prefiks ke-, per-, 

dan peN-), pada prefiks ke- tidak mengalami perubahan bentuk, prefiks per- 

mengalami perubahan bentuk menjadi pa-, pel-, dan per-. Sedangkan prefiks peN- 

mengalami perubahan bentuk menjadi pam-, pan-, pany-, pang-, pa-, dan penge-, 

yang disertai penambahan fonem /e/. pengulangan (reduplikasi) terdapat perulangan 

utuh, perulangan salin suara, dan perulangan sebagian. Nomina majemuk yang 

terdapat dalam BDKDA yaitu nomina majemuk dasar dan nomina majemuk berafiks. 

Nomina majemuk dasar adalah nomina majemuk yang komponenya terdiri dari kata 

dasar dan nomina majemuk berafiks adalah nomina majemuk yang satu diantaranya 

atau kedua komponennya mempunyai afiks. Makna yang terdapat di dalam nomina 

BDKDA yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Makna nomina dasar adalah makna 

yang sesuai dengan referennya tanpa ada dilekati prefiks. Dan makna nomina turunan 

adalah makna nomina yang telah dilekati oleh prefiks.  

  

 




