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Universiti Brunei Drussalam.   

1.0 Pendahululuan 
Kajian tentang dialek Sambas dengan Bahasa Melayu Purba setakat ini masih belum banyak 
dilakukan daripada sudut linguistik amnya dan linguistik sejarawi khususnya. Menurut Collins 
(1990), terdapat hanya beberapa tulisan linguistik yang menyangkut Sambas. Antaranya Arena 
Wati (1960), Bakran (1967), Jackson (1970), Kats (1930), Moh Mar a dan Pasifikus (1977/1978), 
Moh Mar a (1990), Mustapa dan kawan-kawan (1984), Pandil Sastro Wardoyo (1983, 1985), 
Sabaruddin (1953), Soekono (1984) dan Wurm (1983).  

Berdasarkan maklumat di atas, tampaknya penulisan mengenai Sambas itu seakan-akan 
terhenti pada tahun 1949 dan disambung kembali pada tahun 60-an. Pada ketika itu, Arena Wati 
(1960) menerbitkan kembali dialog Melayu Sambas yang dipetiknya daripada Sabaruddin (1953) 
yang memetiknya daripada Kats (1930). Jika diteliti karya ketiga-tiga penulis ini, bermanfaat juga 
untuk mengenal dialek Sambas melalui dialog pendek. Selain itu, tampaknya karya yang ditulis 
oleh kebanyakan penulis sesudah tahun 1960 lebih banyak mengutarakan adat istiadat serta 
kebudayaan masyarakat Melayu Sambas, misalnya Pandil Sastro Wardoyo dkk (1983) yang 
menulis tentang sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan di daerah Kalimantan Barat. 
Hanya akhir-akhir ini tulisan Mustapa dkk. (1984) dan Moh Mar a (1990) sudah mula 
menampakkan karya yang bersifat linguistik. Tulisan Mustapa dkk. (1984) memberikan 
maklumat tentang fonologi, morfologi dan sintaksis dialek Sambas akan tetapi menurut Collins 
(1990) kadar kesalahan cetak buku ini sangat tinggi. Moh Mar a (1990) pula telah menulis 
tentang kata ganti diri dan penunjuk dalam dialek Sambas. Maklumat yang terkandung dalam 
karya yang menyentuh aspek kata ganti orang ini dapat membantu dalam upaya mengenal dialek 
Sambas dan sebagai data tambahan dalam melihat dan mengkaji dialek Sambas. Tulisan Collins 
(1991, 1992, 1995) juga banyak menyentuh dialek Sambas. Pada tahun 1997, Mawardi telah 
memasukkan sebanyak 1623 entri bahasa Melayu Sambas dalam sebuah kamus bahasa Melayu-
Sambas. Namun, masih banyak lagi kata yang perlu dimasukkan kerana entri kamus ini rupanya 
hanya dibuat berdasarkan ingatan, apalagi tanpa mengira aspek etimologi entri yang dimasukkan.i  
Walau bagaimanapun, penerbitan kamus kecil ini bernilai dalam usaha mendeskripsikan dialek 
Sambas. Begitulah gambaran awal tentang tulisan mengenai Sambas; ternyata karya-karya yang 
bersifat linguistik terlalu sedikit.   

Kertas kerja ini akan cuba menghuraikan dua ragam dialek Sambas; Isolek Merabuan dan 
Isolek Sekura. Kertas kerja ini akan membahas persebaran fonem vokal dalam kedua isolek dan 
terakhir mengenai dengan geminasi konsonan.   

2.0 Ragam dialek Sambas 
Penyebaran Vokal Isolek Sekura dan Sambas.  

Penyebaran fonem vokal isolek Sekura dan isolek Merabuan (lihat rajah 1) adalah seperti 
di bawah ini.  Sungguhpun kedua isolek ini mempunyai bilangan vokal yang sama namun apa 
yang jelas penyebarannya dalam posisi tertentu memperlihatkan perbezaan tersebut.     
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Vokal Isolek Sekura  

Depan Tengah Belakang 
Tinggi i  u 
Tengah e  o 
Rendah  a  

Diftong : ey, aw  

Vokal Isolek Merabuan  
Depan Tengah Belakang 

Tinggi i  u 
Tengah e  o 
Rendah  a  

Diftong: ey, aw   

Berdasarkan laporan Mustapa Kamal dkk (1984) terdapat 9 vokoid bahasa Melayu 
Sambas; a, E, ae, i, I, o, O, u, U. Berdasarkan penelitian yang dijalankan di Sekura dan Merabuan, 
iaitu dua isolek yang dituturkan di Kecamatan Sambas menampakkan bahawa hanya ada 5 vokal; 
i, e, a, u dan o. Sementara itu vokal PM ada 4 fonem vokal; i, a, A (schwa), dan u. Berdasarkan 
kenyataan data ini apakah fonem vokal PM menurunkan refleks fonem vokalnya menjadi 5 dalam 
isolek Merabuan dan Sekura atau 9 dalam bahasa Melayu Sambas seperti yang dilaporkan oleh 
Mustapa Kamal dkk (1984).   

Penyebaran Konsonan Isolek Sekura dan Merabuan 
Konsonan isolek Sekura dan isolek Merabuan itu ada sebanyak 19 fonem konsonan semuanya 
seperti dalam gambarajah 3 dan 4 di bawah;   

Labial Dental-alveolar Palatal Velar Glotal 
Hentian p 
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Geseran  s c 
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Getaran  r    
Lateral  l    
Separuh 
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w  y   

Rajah 3: Konsonan Isolek Sekura   
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Rajah 4: Konsonan Isolek Merabuan 
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3.0 Perubahan Bentuk Vokal Proto 
Perubahan bentuk vokal yang dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah perubahan proto vokal 
Proto Malayic (PM) yang direkonstruksi oleh Adelaar.  

3.1. PM *A (schwa)  
PM *A (schwa) akan berubah menjadi /o/ dalam isolek Merabuan pada suku kata pertama kalau 
didahului oleh konsonan bersuara kecuali *bAli berubah menjadi /malle/ yang sepatutnya 
bentuknya berubah menjadi /mbolle/. Perubahan ini tidak berlaku kerana ada kemungkinan pada 
tanggapan awal saya ialah bentuk *bAli telah mengalami pembaharuan dan inovasi dan bentuk /a/ 
tidak menurunkan vokal PM *A /.  Kemungkinan kedua pula ialah bentuk /malle/ dalam isolek 
Merabuan merupakan bentuk  pinjaman dari bahasa Melayu baku. Selain itu juga ditemui bentuk 
seperti /nangar/ dengar , /malle/ beli , /sampik/ sempit , /lemak/ lemak juga tidak 
mengalami perubahan kepada /o/ dari PM*A. Perubahan semacam ini mungkin dapat diterangkan 
sekiranya terdapat data yang lebih meyakinkan dan perlu diuji sekali lagi untuk kepastian. Dalam 
isolek Sekura pula PM *A menurunkan bentuknya menjadi /a/ dalam semua posisi. Dalam hal ini 
PM *A 

 

/ K[+suara] dalam isolek Merabuan dan PM *A 

 

a dalam isolek Sekura. Contoh 
perubahan yang konsisten ini dapat dilihat seperti dalam data di bawah ini;  

Proto *A  Sekura   Merabuan 
PM *dAbu 

 

dabbu  

 

dobbu 
PM *belaq 

 

mbalah   

 

mboloh 
PM *bAnar 

 

---  

 

bonnar   

PM *A  akan berubah menjadi /a/ dalam isolek Merabuan pada suku kata pertama kalau 
didahului oleh konsonan tak bersuara kecuali *lAmAk 

 

lemak yang sepatutnya lamak. Apakah 
perubahan yang tidak berlaku dalam bentuk itu tadi disebabkan terjadinya inovasi atau 
peminjaman dalam bahasa Melayu Baku yang menurunkan bentuk *A 

 

e atau ada lagi faktor-
faktor lain yang perlu diuji. Dalam isolek Sekura pula PM *A  menurunkan bentuknya menjadi 
/a/ pada semua posisi. Contoh perubahan ini diperturunkan seperti di bawah;  

Proto *A  Sekura   Merabuan 
PM *pArut 

 

parrut  

 

parrut 
PM *qatelor 

 

tallor  

 

tallor 
PM *tAbAl 

 

tabbal  

 

tabbol   

Perubahan PM *A pada suku kata akhir pula menunjukkan bahawa kedua-dua isolek ini 
menunjukkan bahawa PM *A / menjadi /a/ pada suku kata akhir. Contoh diperlihatkan seperti di 
bawah.  

Proto *A  Sekura   Merabuan 
PM *qatep 

 

atap    

 

atap 
PM *tazem 

 

tajam  

 

tojam 
PM *tAtAk 

 

---  

 

(n)atak  

Secara rajah perubahan PM *A dalam isolek Merabuan boleh dijelaskan sebagai berikut;        

 KoKVK  / K[+suara] ______ 
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    1.  PM K*AKVK      

 KaKVK  / K[-suara] ______  

    2.  PM KVK*AK   KVKaK   

Dalam isolek Merabuan, perubahan PM *A berpecah menjadi dua fonem iaitu /o/ dan /a/. 
PM *A 

 

o kalau diikuti oleh hentian bersuara  dan menjadi /a/ pada suku kata penultima jika 
ada unsur lain yang mendahuluinya. Fenomena ini terjadi sebelum a 

 

o. Persoalan yang timbul 
adakah /a/ dalam isolek Merabuan itu berasal dari PM *A atau PM *a pada suku kata pertama. 
Untuk menjelaskan hal ini, pada tahap kedua PM *a 

 

o dalam suku kata penuh kalau didahului 
oleh konsonan hentian bersuara dan menjadi /a/ dalam lingkungan yang lain.  

3.2 PM *a  
PM *a pada suku kata awal masih menurunkan bentuknya menjadi /a/ dalam isolek Sekura akan 
tetapi menurunkan bentuk /o/ dalam isolek Merabuan. Perubahan ini adalah perubahan yang 
konsisten. Bentuk turunan *a  o dalam isolek Merabuan hanya berlaku pada konsonan bersuara 
dalam suku kata pertama kecuali /dahan/ dan /julon/. Sebagai contoh adalah seperti berikut;  

Proto *a  Sekura   Merabuan 
PM *dateng 

 

datang  

  

dotang 
PM *daRaq  

 

darah  

 

doroh 
PM *daSun 

 

daon  

 

doun  

Secara ringkasnya rumus perubahan PM *a 

 

a dalam isolek Sekura dan PM *a 

 

o dalam 
isolek Merabuan dapat diringkaskan seperti di bawah.       

 KoKVK  / K[+suara] ____ (I.Merabuan) 
PM K*aKVK      

 KaKVK (Isolek Sekura)   

Pada suku kata tertutup akhir PM *a akan kekal menjadi /a/ dalam kedua isolek ini 
kecuali  *darah, *bulan dan *panjang. Secara ringkas rumus perubahan tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut;  PM KVK*aK 

 

KVKaK   

Dalam suku kata terbuka PM *a > e seperti rumus berikut; PM KVK*a 

 

KVKe. Contoh,  

PM *a   Sekura   Merabuan 
PM *telinga 

 

telinge  

 

kelinge  
PM *mata 

 

mate  

 

mate 
PM *-mana 

 

-mane  

 

-mane  

4.8. Geminasi Konsonan 
Seperti halnya Soepomo (1990) yang menerangkan tentang kewujudan geminasi konsonan dalam 
dialek Melayu Brunei, dua isolek Sambas ini memperlihatkan ciri-ciri pemanjangan konsonan. 
Pemanjangan konsonan atau geminasi konsonan dalam dua isolek yang dikaji ini merupakan 
proses yang konsisten untuk memperlihatkan kewujudannya. Sebagai bukti berikut dijelaskan 
faktor-faktor apakah yang menyebabkan pemanjangan konsonan dalam dua isolek ini. Ada tiga 
proses yang berlaku dalam proses pemanjangan konsonan.  
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R1:  KeKVK  KeKKVK  
R2: KeKKVK  KaKKVK 
R3: KaKKVK 

 
KoKKVK (Syarat: a  o / K[+suara] _____ )   

Rumus yang diterangkan di atas berlaku tidak sewenang-wenangnya, maksudnya Rumus 
R1 harus berlaku sebelum R2 dan seterusnya. Sebagai contoh:  

PM *benar   bonnar   PM *telur 

 

tallur 
R1:  benar  

 

 bennar   R1:   * telur  tellur 
R2:  bennar  

 

 bannar   R2:    tellur  tallur 
R3: banner  bonnar   R3: --- 
PM *batu > botu 
R1: --- 
R2: --- 
R3: *batu 

 

botu   

Berdasarkan contoh di atas, PM *benar 

 

bennar dan PM *telur  

 

tellur tetapi tidak 
pada PM *batu kerana pemanjangan konsonan /n/ pada PM *benar dan /l/ pada PM *telur itu 
berlaku kerana dipengaruhi oleh proto vokal *e. Pada rumus kedua iaitu R2, proto *e 

 

a dan 
masing-masing berubah menjadi bennar 

 

bannar dan tellur 

 

tallur.  PM *benar tadi langsung 
meneruskan rumus ketiga untuk menjadi bonnar tetapi tidak bagi PM *telur. Hal ini terjadi kerana 
pada rumus R3, vokal a akan berubah menjadi o sesudah konsonan bersuara. Sebab itulah bannar 

 

bonnar benar dan *batu 

 

botu batu kerana konsonan yang mendahuluinya itu 
merupakan konsonan bersuara iaitu /b/ dan tidak pada tallur sebab konsonan yang mendahuluinya 
itu adalah konsonan tak bersuara /t/. Walau bagaimanapun proses pemanjangan konsonan juga 
terjadi secara tidak teratur dalam lingkungan yang lain seperti PM *Rumaq 

 

rummah. Dalam 
PM *Rumaq sepatutnya kita tidak mengharapkan pemanjangan konsonan kerana proses 
pemanjangan konsonan /m/  hanya akan berlaku sesudah *e bukannya *u. Perkara ini harus 
diteliti lagi dengan lebih lanjut.   

5.0. Penutup

 

Huraian mengenai dua buah isolek Melayu Sambas di atas rasanya belum lagi mencukupi kerana 
ada terdapat kekurangan data-data yang perlu diuji sekali lagi. Hal ini sangat dirasakan sangat 
dangkal dalam penelitian linguistik sejarawi kerana terlalu banyak kekecualian dalam beberapa 
rumus yang dihuraikan seperti di atas.   

Namun kita sangat beruntung sekali dengan adanya kajian yang berlanjutan dari sarjana-
sarjana barat mahupun tempatan yang ingin menyelusuri tentang sejarah bahasa Melayu. 
Walaupun pada peringkat awal ini, saya rasa sangat berkeyakinan bahawa kajian tentang sejarah 
bahasa Melayu di Borneo ini satu masa nanti akan mencapai satu khazanah yang amat berharga. 
Akhir kata, sebagai langkah permulaan usaha kerjasama seBorneo harus dapat dipertingkatkan 
dan dipergiatkan lagi antara institusi-institusi yang terlibat demi untuk mempertahan dan 
memperkaya bahasa daerah. Tanpa kerjasama serta tanggungjawab dan rasa kesedaran tentang 
keperluan mengkaji bahasa daerah di Borneo ini, kita akan mengalami kerugian yang amat besar.  
                                                

  


