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Abstract
The research aims at identifying (1) patterns of the formation
of new words in Balinese whose bases are derived from other
languages (i.e., Indonesian and English) and (2) the number of
the derivative forms of the new words in Balinese which were
used  in  each  pattern.  Data  in  the  form  of  the  oral  use  of  the
Balinese new words were collected by using the observation
method.  Data  related  with  the  formation  of  new  words  were
writtenly collected by employing the documentation method. In
addition, interviews by giving key-words to the informants
were  also  used.  The  result  of  the  data  analysis  using  the
descriptive-qualitative method shows that in general, there are
three patterns for the formation of the Balinese new words,
namely P+B (Prefixs+Base), B+S (Base+Suffix), and C+B
(Combination of Affixs+Base). The formation of new words
under the P+B  pattern was found  to reach 68 words consisting
of  the N-+B pattern (34 words), the ka-+B pattern (16 words),
the ma-+B pattern (14 words), the pa-+B pattern (1 word), and
the a-+B pattern (1 word). The formation of new words under
the B+S  pattern was found  to reach 138 words consisting of
the  B+-ang pattern (27 words), the  B+-ang+-a pattern (21
words),  the   B+-a  pattern  (19  words),  the  B+-an  pattern  (18
words), the B+-e pattern (17 words), the B+-nyane pattern (17
words), the B+-ne pattern (13 words), and the  B+-in pattern (6
words).  Finally,  the  formation  of  new  words   under  the  C+B
pattern was found to reach 103 words consisting of the (N-
ang)+B pattern (40 words), the (ka-ang)+B  pattern (38 words),
the (N-in)+B pattern (7 words), the (ka-in)+B pattern (5
words), the (ka-an+ne/nyane)+B pattern (5 words), the (pa-
an)+B  pattern (3 words), the (ma-an)+B  pattern (2 words), the
(pa+nyane)+B pattern (1 word), and the (ka-an)+B pattern (1
word). The total number of the Balinese new words found was
309 words.

Key words: Balinese, Indonesian, the formation of new words,
derivative forms

PENDAHULUAN
Dalam buku Politik Bahasa: Rumusan Seminar Politik Bahasa dikatakan
bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2)
lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan
masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia,
serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia (Alwi, dkk. ed.,
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2003:6). Agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, terutama
fungsinya sebagai lambang kebanggaan daerah dan alat perhubungan di dalam
keluarga dan masyarakat daerah, sudah sepatutnya bahasa Bali, sebagai salah
satu bahasa daerah di Indonesia terbuka terhadap pengaruh unsur-unsur bahasa
lain baik dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai
bahasa negara maupun dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai
bahasa internasional. Pelestarian bahasa Bali tidak mesti dijadikan alasan untuk
menolak pengaruh unsur-unsur bahasa lain.

Berbicara tentang bentukan kata-kata baru dalam bahasa Bali tentu
tidak bisa terlepas dengan salah satu hakikat bahasa yaitu bahasa sebagai
sebuah sistem (Chaer, 1994:33; Alwasilah, 1983:76; Sibarani, 1992:32; Pateda,
1990:20). Yang dimaksud sistem adalah susunan hubungan berpola dan teratur
yang merupakan organisasi bahasa, yang tiap-tiap hubungan itu berfungsi
menurut kaidah-kaidah tertentu untuk memungkinkan masyarakat bahasa
berkomunikasi (Sibarani, 1992:32). Pembentukan kata-kata baru dalam bahasa
Bali yang merupakan subsistem morfologi memiliki suatu sistem/aturan atau
pola yang sangat penting diketahui oleh setiap penutur bahasa Bali khususnya
mereka yang sedang belajar bahasa Bali. Sadar akan pentingnya sistem atau
pola bentukan kata-kata baru dalam aktivitas berbahasa Bali bagi penutur
bahasa Bali, sudah tentu diperlukan adanya deskripsi tentang bagaimana pola-
pola pembentukan kata-kata baru tersebut sehingga tampak jelas sistemnya.
Sayangnya, hingga saat ini tampaknya belum ada deskripsi yang lengkap dan
akurat tentang bagaimana pola-pola pembentukan kata-kata baru tersebut. Hal
inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat judul penelitian Pem-
bentukan Kata-Kata Baru dalam Bahasa Bali.

Pembentukan kata-kata baru yang dimaksud dalam tulisan ini adalah
proses perpaduan antara bentuk dasar bahasa Indonesia atau bahasa asing
(bahasa Inggris) dengan afiks bahasa Bali. Kata-kata itu telah digunakan secara
empiris di lingkungan penutur bahasa Bali, tetapi  belum tercantum dalam (1)
Kamus Bahasa Lumrah (Kersten, S.V.D., 1980), (2) Kamus Bahasa Bali
Modern (Tinggen, 2005), (3) Kamus Bahasa Bali (Simpen, : 1985), (4) Kamus
Bahasa Bali (Bali Indonesia, Indonesia-Bali) (Anandakusuma, 1986).

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pola bentukan kata baru dalam bahasa
Bali yang  bentuk dasarnya berasal dari luar bahasa Bali (bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris)? dan (2) Secara kuantitatif, seberapa banyak penggunaan
bentukan kata baru dalam bahasa Bali? Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi beberapa pihak. Bagi para penyusun kamus
bahasa Bali, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
upaya penyusunan kamus bahasa Bali yang lebih sempurna/lengkap, lebih
bermakna, dan lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dewasa ini. Bagi dunia pendidikan dan pengajaran bahasa Bali
terutama pengajaran bidang morfologi (tata bentukan), hasil penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan sumber informasi oleh para guru bahasa Bali dalam
upaya menciptakan pengajaran morfologi bahasa Bali, yang lebih menarik dan
lebih kontekstual karena bahan pengajaran yang disajikan oleh guru seirama
dengan perkembangan pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Bali dewasa
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ini. Bagi Pemerintah Daerah Propinsi Bali, dalam hal ini Pusat Bahasa
Denpasar serta Tim Pembina dan Pengembangan Bahasa Bali, hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya menyusun strategi
pembinaan dan pengembangan bahasa Bali di tengah-tengah keberadaan
bahasa nasional (bahasa Indonesia) dan bahasa asing sejalan dengan arus
globalisasi dan arus informasi dewasa ini. Dalam penelitian ini, digunakan
teori-teori yang menyangkut (1) hakikat kedwibahasaan (Chaer, 1995 : 114),
(2) teori pinjaman kata (Kridalaksana, 1993:159; Pateda, dkk., 1987:13), (3)
proses morfologis, khususnya afiksasi dan pola pembentukan kata (Ramlan,
1979:27;  Bawa, 1981:26; Anom, dkk., 1983:11; Granoka, dkk. 1996), dan (4)
bentuk-bentuk linguistik (Ramlan, 1979:7).

1  METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif karena berusaha
mendeskripsikan apa adanya tentang pembentukan kata-kata baru bahasa Bali
dalam suatu situasi tutur atau peristiwa tutur pada saat penelitian sedang
dilaksanakan (Cf. Arikunto, 1990:310). Dengan menggunakan rancangan
deskriptif, ada lima langkah pokok dalam penelitian ini yaitu: (1) perumusan
masalah, (2) menentukan jenis informasi atau data yang diperlukan, (3)
menentukan prosedur pengumpulan data, (4) menentukan prosedur pengolahan
data, dan (5) menarik simpulan (Sudjana, 1989:65—68). Ada beberapa
kelompok subjek penelitian sebagai sumber data dalam penelitian yaitu: (1)
penutur bahasa Bali, (2) dokumen berbahasa Bali, dan (3) informan yaitu
orang-orang yang dimintai informasi atau data bentukan kata-kata baru dalam
bahasa Bali yang belum diperoleh melalui kedua sumber tadi. Dokumen yang
dimaksud berupa naskah berita daerah yang disusun antara bulan Juni—
Agustus 2005  oleh RRI Stasiun Denpasar, RRI Stasiun Singaraja, TVRI
Stasiun Denpasar, dan Bali TV Denpasar, pidato bahasa Bali, dan majalah
berbahasa Bali seperti Buratwangi.

Pemilihan sampel (dalam hal ini informan kunci dan situasi tutur)
dilakukan secara purposif. Dalam kaitannya dengan penentuan informan, diacu
pedoman persyaratan informan yang dikemukakan oleh Samarin (1988:55)
yaitu: (1) penutur asli bahasa Bali dan tinggal di Bali, (2) sanggup memberikan
korpus yang melimpah, cermat dan benar-benar dianggap mewakili, (3) ramah
atau suka bercakap-cakap, (4) memiliki kesabaran, kejujuran, dan tidak mudah
tersinggung, (5) setidak-tidaknya berpendidikan Sekolah Dasar, (6) sehat dan
tidak mempunyai cacat wicara, (7) dapat berbahasa Indonesia dan berbahasa
Bali secara memadai, (8) mempunyai cukup waktu, dan (9) bersedia menjadi
informan. Dalam penentuan subjek penelitian yang berkaitan dengan situasi
sosial (situasi tutur), digunakan kriteria yang diusulkan oleh Spradly dalam
Bungin (2003:55) yaitu : (1) relatif banyak merangkum informasi tentang
domain-domain yang tercakup dalam topik penelitian, (2) cukup sederhana
untuk diamati, (3)  mudah dimasuki, (4) diperkenankan untuk diamati, (5)
tergolong tidak menimbulkan gangguan situasi apabila diamati, (6)
berlangsung relatif sering atau berulang, dan (7) memudahkan peneliti
sekiranya hendak berpartisipasi.
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Data lisan yang berupa penggunaan bahasa Bali dalam beberapa
percakapan dikumpulkan dengan metode observasi yang disertai dengan teknik
catat. Data tertulis tentang penggunaan bahasa Bali dalam naskah berita daerah
berbahasa Bali, majalah berbahasa Bali, dan pidato bahasa Bali dikumpulkan
dengan metode dokumentasi dan teknik pencatatan. Selanjutnya, data tentang
bentukan kata-kata baru dari informan sebagai pelengkap sekaligus memper-
kuat data yang diperoleh dari kedua sumber data lainnya dikumpulkan dengan
metode wawancara dengan teknik elitasi (pancingan). Bersamaan dengan
pelaksanaan wawancara itu, juga dilakukan pencatatan dan perekaman.

Dengan mengacu pendapat Suryabrata (1983:85), langkah-langkah
pengolahan data meliputi (1) seleksi data, (2) tabulasi data, dan (3) analisis
data. Dalam tahap analisis data, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Dengan deskriptif kualitatif, dimaksudkan hal-hal khusus yang ditemukan
selama pelaksanaan penelitian, dikelompokkan sedemikian rupa lalu dibuat
abstraksinya (Bogdan & Biklen, 1990). Dengan kata lain, data dan bukti-bukti
yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menolak hipotesis.
Pengelompokan dan pengabstraksian dilakukan secara terus-menerus selama
pengumpulan data tanpa harus menunggu berakhirnya seluruh proses
pengumpulan data.

2  HASIL PENELITIAN
Secara umum, pola dan jumlah pembentukan kata-kata baru bahasa Bali
dikemukakan dalam Tabel 01 berikut. Dari tabel ini dapatlah dikemukakan
bahwa dari empat pola yang dikemukakan pada bagian pendahuluan,
ditemukan tiga buah pola umum pembentukan kata baru dalam bahasa Bali
yang bentuk dasarnya atau kata dasarnya berasal dari luar bahasa Bali. Ketiga
pola umum itu adalah P+D (Prefiks+Dasar), D+S (Dasar+Sufiks), dan K+D
(Kombinasi Afiks+Dasar). D (Dasar) yang dimaksudkan di sini dapat berupa
bentuk tunggal maupun bentuk kompleks atau berupa gabungan kata, bahkan
ada juga yang berupa singkatan/akronim. Secara keseluruhan, jumlah
pembentukan kata baru bahasa Bali ditemukan sebanyak  309 buah. Jumlah
sebanyak 309 buah itu terdiri atas 68  buah berpola umum P+D, 138   buah
berpola  umum D+S, dan  103 buah berpola umum K+D.

Tiap-tiap pola umum mempunyai beberapa pola khusus, yang jika
dirinci berdasarkan frekuensi pemunculannya dapat dikemukakan sebagai
berikut.  Pada pola umum P+D,  frekuensi tertinggi tampak pada pola khusus
N+D (Nasal+Dasar) sebanyak 34 buah (52.94%), sedangkan frekuensi te-
rendah tampak pada pola khusus pa-+D  dan a-+D masing-masing sebanyak
1 buah (1.47%). Jadi, dari lima jenis prefiks pembentukan kata baru bahasa
Bali, prefiks yang tergolong produktif  adalah prefiks N-, sedangkan yang
tergolong prefiks improduktif adalah prefiks pa- dan a-.

Pada pola umum D+S, frekuensi tertinggi tampak pada pola khusus
D+-ang  sebanyak 27 buah (19.57%), sedangkan pola terendah tampak pada
pola khusus D+-in sebanyak 6 buah (4.34%). Dengan demikian, dari delapan
jenis sufiks pembentuk kata baru bahasa Bali, sufiks yang tergolong produktif
adalah –ang, sedangkan yang tergolong sufiks improduktif adalah D+-in.
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                  Tabel 01:  Pola Pembentukan Kata Baru Bahasa Bali
POLA
UMUM
PKB3

POLA
KHUSUS FREKUENSI PERSEN-

TASE BEBERAPA CONTOH

P + D

N-+D 34 52.94% ngetik,’mengetik’
ngeprin ’mencetak’

ka-+D 16 23.53% kakelola ‘dikelola’,
kabina ‘dibina’

ma-+D 14 20.59% mapotensi ‘berpotensi
pa-+D 1 1.47% panyokong’ pendukung’
a-+D 1 1.47% aminggu ‘seminggu’

JUMLAH 68 (22.01%) 100%

D + S

D+-ang 27 19.57% daftarang ‘daftarkan’,
parkirang ’parkirkan

D+-ang+-a 21 15.22% telpunanga
’diteleponkan’

D + -a 19 13.77% pugara ‘dipugar,’
fotokopina ‘difotokopi’

D + -an 18 13.04% stopan ‘stopan’, tertiban
‘lebih tertib’.

D + -e 17 12.32%
programe

‘programnya’,
modale’modalnya’

D+-nyane 17 12.32% binaannyane
‘binaannya’

D + -ne 13 9.42% SK-ne,SK-nya,

D + -in 6 4.34% tegasin, ‘tegasi’ ketikin
‘ketiki’

JUMLAH 138 (44.66%) 100%

K + D

(N+-ang) +
D 40 39.22% ngalestariang

‘melestarikan’

(ka-ang) + D 38 37.26% kapromosiang,
‘dipromosikan’

(N-in) + D 7 6.86% ngalengkapin,
‘melengkapi’

(ka-in) + D 5 4.90% katanggapin,
‘ditanggapi’

(ka-an+-ne/
-nyane) + D 5 4.90%

kawenangannyane’
kewenangannya’
kalipatane
‘kelipatannya’

(pa-an) + D 3 2.94% pamasukan,’pemasukan’

(ma-an + D 2 1.96%) makapalterbanga ‘naik
kapal terbang’

(pa+-
nyane)+D 2 1.96% kasuksesan ‘kesuksesan’

(ka-an) + D 1 0.98% pagawennyane
‘pegawainyta’

JUMLAH 103 (33.33%) 100%
JUMLAH TOTAL 309 100%
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Keterangan: PKB3 = Pembentukan Kata Baru Bahasa Bali
P+D  = Prefiks+Dasar

                                S+D =  Sufiks+Dasar
                                K+D = Kombinasi Afiks+Dasar

Pada pola umum K+D, frekuensi tertinggi tampak pada pola khusus
(N-+-ang)+D sebanyak 40 buah (39.22%), sedangkan yang terendah tampak
pada pola khusus (ka-an)+D dan (pa+-nyane) masing-masing sebanyak  1
buah (0.98%). Dengan demikian, dari sembilan jenis kombinsi afiks
pembentuk kata baru bahasa Bali,  yang tergolong produktif adalah
(N+–ang)+D, sedangkan yang tergolong sufiks improduktif adalah (ka-an)+D
dan (pa+-nyane)+D. Agar lebih jelas, masing-masing pola umum di atas,
diberikan beberapa contoh konteks kalimat untuk beberapa pola khusus dari
setiap pola umum.

Pola P+D

1 Pola N-+D

Prefiks  (panganter) N- disebut juga anunasika. Proses pembentukan kata
dengan prefiks N- disebut persengauan. Dibandingkan afiks yang lain, afiks ini
memiliki keistimewaan dalam hal bentuknya. Terdapat lima bentuk alomorf
prefiks N-, yaitu: ng-, ny, n-, m-, dan nga- Proses pembentukan alomorf ini
bergantung kepada jenis fonem awal morfem dasar  yang dilekati prefiks N-.
Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola N-+D
sebanyak 34 buah (52.94%). Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar
yang dilekati oleh prefiks N- ini  berasal dari kata benda, kata kerja, dan kata
sifat. Yang berasal dari bentuk dasar kata kerja antara lain tampak dalam
kalimat (1) dan (2) di bawah ini.

(1) Majalaran KTI pinaka wadah pembinaan lan makreativitas, para yowana
kaaptiang presida neken wicara degradasi moral … .(Berita Derah Bali TV
15 Agustus 2005)
‘Melalui KTI sebagai wadah pembinaan dan berkreativitas, para pemuda
diharapkan mampu menekan masalah degradasi moral… .’

(2) Antuk punika dewan pacang manggil ekskutif mangda ngicenin
penjelasan sane pastika (Berita Derah RRI Denpasar, 3 Agustus 2005)
‘Sehubungan dengan itu, dewan akan memanggil pihak ekskutif agar
memberikan penjelasan yang pasti … .’

Kata neken pada kalimat (1) berasal dari kata tekan (bahasa Indonesia) yang
berupa kata kerja, mendapat prefiks N-(n-) lalu muncul kata neken yang
semestinya nekan. Dalam hal ini, terjadi perubahan bunyi dari /a/ menjadi /ə/.
Fonem /t/ pada awal mengalami peluluhan. Demikian pula kata manggil
berasal dari bentuk dasar panggil (bahasa Indonesia) yang berupa kata kerja;
mendapat prefiks N-(m-) lalu muncul bentuk manggil. Fonem /p/ pada awal
mengalami peluluhan.
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Yang berasal dari bentuk dasar kata benda antara lain tampak pada kata
ngawisuda dan ngevaluasi seperti  tampak  pada  kalimat  (3)  dan  (4)  di  bawah
ini.
(3) Pusat Pendidikan Perhotelan dan Pariwisata Bali (P4B) … ngawisuda

limolas tali nem dasa tiga diri siswa (Berita Daerah Bali TV, 5 Agustus
2005).
‘Pusat Pendidikan Perhotelan dan Pariwisata Bali (P4B) mewisuda lima
belas ribu  enam puluh tiga  orang’.

(4) Lomba puniki matetujon ngevaluasi pidabdab sosialisasi sane sampun
kemargiang  mangdena presida nguningayang pangelimbak senam inucap
(Berita Derah Bali TV, 26 Agustus 2005).
‘Lomba ini bertujuan mengevaluasi pengaturan sosialisasi yang sudah
dilaksanakan agar dapat memberitahukan pengembangan senam tersebut’.

Kata ngawisuda dan ngevaluasi masing-masing berasal dari bentuk dasar
wisuda (bahasa Indonesia) dan evaluasi (bahasa Indonesia) dan keduanya
tergolong kata benda. Kedua bentuk dasar itu mendapatkan afiks N- sehingga
terbentuk kata baru ngawisuda ‘mewisuda’ dan ngevaluasi ‘mengevaluasi’.
Yang berasal dari bentuk dasar kata sifat tampak pada kata ngarinci seperti
tampak dalam kalimat (5)  di bawah ini.
(5) Gubernur Bali, Dewa Berata ngaptiang sapemadegan Yayasan Sabha

Buda Hindu Bali mangda presida ngarinci indik uger-uger ajeg Bali sane
mangkin sekadi ngobetin karma (Berita Daerah RRI Denpasar, 27
Agustus 2005).
‘Gubernur Bali, Dewa Berata mengharapkan dengan berdirinya Yayasan
Sabha Buda Hindu Bali agar mampu merinci ketentuan-ketentuan ajeg
Bali yang sekarang  seperti membingungkan warga masyarakat.’

Kata ngarinci terbentuk dari bentuk dasar rinci (bahasa Indonesia) yang berupa
kata sifat kemudian mendapat prefiks N- (ng-)

2 Pola ma-+D

Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ma-+D
sebanyak 14 buah (20.59%). Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar
yang dilekati oleh prefiks ma-an ini berasal dari kata benda, kata kerja, dan
kata sifat. Yang berasal dari bentuk dasar kata kerja antara lain terdapat pada
kata madansa ‘berdansa’ sepeti tampak dalam kalimat (6) di bawah ini.

(6) Sane seneng madansa wenten panguruk saking Ikatan Olah Raga Dansa
Indonesia utawi IODI KONI Bali (Berita Daerah TVRI Denpasar, 3
Agustus 2005)
’Yang senang berdansa ada pengajar dari Ikatan Olah Raga Dansa
Indonesia atau IODI KONI Bali”

Kata madansa berasal dari bentuk dasar dansa (bahasa Indonesia) yang berupa
kata kerja kemudian mendapat prefiks bahasa Bali ma-,. Yang berasal dari
bentuk dasar yang berupa kata benda tampak pada kata maprestasi
‘berprestasi’seperti tampak pada kalimat (7) di bawah ini.
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(7) Pelekutus koperasi ring Gianyar kaicen pengargan pinaka koperasi
maprestasi warsa    kalih tali lima (Berita Daerah Bali TV tanggal 5
Agustus 2005).
’Delapan belas koperasi di Gianyar diberikan penghargaan sebagai
koperasi berprestasi tahun 2005’

Kata maprestasi berasal dari bentuk dasar prestasi (bahasa Indonesia) yang
berupa kata benda. Bentuk dasar prestasi mendapat prefiks ma- sehingga
terbentuklah kata maprestasi.

3 Pola ka-+D

Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ka-+D
sebanyak 16 buah. Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar yang dilekati
oleh prefiks ka-an ini berasal  dari kata benda dan kata kerja. Yang berasal
dari bentuk dasar kata kerja antara lain terdapat pada kata kakelola ‘dikelola’
sepeti tampak dalam kalimat (8) di bawah ini.

(8) Sajeroning nyuksesang program kerja anyar, anggota kelompok lan warga
kaatiang saling sokong, lan kawentenan utsaha kakelola secara becik
(Gatra Bali dalam Bali TV, 23 Agustus 2005).
‘Dalam rangka menyukseskan program kerja baru, anggota kelompok dan
warga diharapkan saling dukung dan keberadaan usaha dikelola dengan
baik.

Kata kakelola dalam kalimat (8) berasal dari bentuk dasar kelola (bahasa
Indonesia) yang berupa kata kerja kemudian mendapat prefiks bahasa Bali ka-.
Yang berasal dari bentuk dasar kata benda tampak pada kata kaconto
‘dicontoh’ seperti tampak pada kalimat (9) di bawah ini.

(9) Mangda dados SNBI (Sekolah Nasional Bertaraf Internasional) patut
kadukung olih para semeton sinamian ritatkala ngemargiang visi lan misi
sekolahe mangda dados sekolah sane becik miwah kaconto olih sekolah
lianan (Agus dalam Pidato Bahasa Bali., 31 Oktober 2005).
‘Agar menjadi SNBI (Sekolah Nasional Bertaraf Internasional) patut
didukung oleh eman semuanya ketika melaksanakan visi dan misi sekolah
agar menjadi sekolah  yang baik dan dicontoh oleh sekolah yang lain.”

Kata kaconto pada kalimat (9) berasal dari bentuk dasar bahasa Indonesia
contoh yang berupa kata benda kemudian mendapat prefiks bahasa Bali ka-.

Pola D+S

1 Pola D+-a
Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ini
sebanyak 19 buah (13.77%). Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar
yang dilekati oleh sufiks ini berasal kata benda dan kata  kerja seperti tampak
pada kalimat (10) dan (11) di bawah ini.

(10) Sepeda motorne tusing dadi statera.
‘Sepeda motornya tidak bisa distater’
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(11) Surate suba ketika.
‘Suratnya sudah diketik.’

Kata statera ‘distater’ pada kalimat (11) berasal dari kata stater (bisa berupa
kata benda atau kata kerja) mendapat sufiks –a, sedangkan kata ketika ‘diketik’
pada kalimat (12) berasal dari bentuk dasar ketik yang berupa kata kerja
mendapat sufiks -a. Bentukan dengan pola ini tampak juga pada kata-kata yang
lain seperti daftara ‘didaftar’, fotokopina ‘difotokopi’, telpuna ‘ditelpun’,
SMS-a ‘di-SMS’, stopa ‘distop’, rakama ‘direkam’, dan parkira ‘diparkir’.

2 Pola D+-ang

Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ini
sebanyak 27 buah (19.57%). Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar
yang dilekati oleh prefiks ini dapat berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat
seperti tampak pada kata depositoang, ketikang, dan tegasang dalam kalimat
(12), (13), dan (14) di bawah ini

(12) Apang liunan bungane, melahan depositoang dogen.
‘Agar lebih banyak bunganya, lebih baik depositokan saja’

(13) Ketikang jebos proposal tiyange.
‘Ketikkan sebentar proposal saya’

(14) Apang elah resepanga, tegasang raose.
‘Agar mudah dimengerti, tegaskan bicaranya.’

Kata depositoang pada kalimat (12) terbentuk sebagai akibat perpaduan antara
bentuk dasar deposito (bahasa Indonesia) yang berupa kata benda dengan
sufiks  bahasa Bali –ang. Kata ketikang pada kalimat (13) terjadi sebagai akibat
perpaduan bentuk dasar ketik (bahasa Indonesia) yang berupa kata kerja
dengan sufiks –ang. Selanjutnya, kata tegasang pada kalimat (14) terjadi
sebagai akibat perpaduan bentuk dasar tegas (bahasa Indonesia) yang berupa
kata  sifat  dengan  sufiks  –ang. Bentukan dengan pola ini tampak juga pada
kata-kata yang lain seperti standarang ‘standarkan,’ kontrakang ‘kontrakkan,’
programang ‘programkan,’ dan informasiang ‘informasikan.’

3 Pola D+-an

Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ini
sebanyak 18 buah (13.04%). Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar
yang dilekati oleh prefiks ini dapat berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat
seperti tampak pada kata depositoan, tabungan, dan tertiban masing-masing
dalam kalimat (15), (16), dan (17).

(15) Akuda depositoan caine?
‘Berapa depositomu?’

(16) Bapanne ngebulan nyemak bungan tabungan.
Ayahnya setiap bulan ngambil bunga tabungan.

(17) Tertiban murid SD-ne ajak murid SMA-ne.
‘Lebih tertib murid SD daripada murid SMA’
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Kata depositoan, tabungan, dan tertiban masing-masing berasal dari bentuk
dasar deposito (kata benda), tabung (kata kerja), dan tertib (kata sifat) yang
mendapat sufiks –an.  Contoh lainnya adalah cucian,’cucian’, ’fotokopian,
‘fotokopian’ stopan ‘stopan’, dan rekaman’ rekaman’.

Pola K+D

1 Pola (N-ang)+D

Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ini
ditemukan  sebanyak 40 buah (39.22%). Berdasarkan data yang diperoleh,
bentuk dasar yang dilekati oleh kombimasi afiks ini  berasal dari kata benda,
kata kerja, dan kata sifat seperti kata ngaperdaang, naftarang, dan
ngaresmiang pada kalimat (18), (19), dan (20) di bawah ini.

(18) Gubernur Bali, Dewa Made Berata mawosang pemerintah nenten pacang
ngaperdaang kelecane… . (Berita Derah RRI Denpasar, 15 Agustus 2005).
‘Gubernur Bali, Dewa Made Berata mengatakan pemerintah tidak akan
memerdakan sabungan ayam … .’

(19) Rauh inuni semeng, karma wewidangan Buleleng sane naftarang raga
pacing  ngemiletin  upacara nyapuleger … kasurat sia likur diri Berita
Daerah RRI Singaraja, 16 Juli 2005).
‘Hingga tadi pagi, warga di wilayah Kabupaten Buleleng yang
mendaftarkan diri mengikuti Upacara Nyapuleger tercatat 29 orang.’

(20) Sajeroning nincapang ayah-ayahan marep para pelanggan kendaraan type
Toyota PT Agung Automall mawali ngaresmiang  showroom ring
Kabupaten Gianyar (Berita Daerah, Bali TV 28 Agustus 2005).
‘Dalam rangka meningkatkan layanan bagi para pelanggan kendaraan type
Toyota, PT Agung Automall kembali meresmikan showroom di
Kabupaten Gianyar.’

Bentukan baru ngaperdaang ‘memerdakan’, naftarang ‘mendaftarkan’, dan
ngaresmiang ‘meresmikan’ masing-masing berasal dari bentuk dasar perda
(akronim bahasa Indonesia yang berupa kata benda), daftar (kata kerja bahasa
Indonesia), dan resmi (kata sifat bahasa Indonesia).

2 Pola (ka-ang)+D
Secara kuantitatif, kata baru bahasa Bali yang dibentuk dengan pola ini
sebanyak 38 buah (37.26%). Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk dasar
yang dilekati oleh kombinasi afiks ini berasal kata benda, kata kerja, dan kata
sifat seperti kata kapromosiang’,dipromosikan’ kasiarang ‘disiarkan’, dan
kategasang ‘ditegaskan’ pada kalimat (21), (22), dan (23) di bawah ini.

(21) Pejabat lami, Lekol Infanteri Arifin… kapromosiang ring markas besar
mabes TNI  ring Jakarta (Berita Daerah RRI Singraja, 8 Juni 2005).
‘Pejabat lama, Letkol Infanteri Arifin … dipromosikan di markas besar
mabes TNI Jakarta.
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(22) RRI kicen hak ngambil  gatra saking siaran  Asia Pasifik Radio Australia,
kasiarang ring siaran mabasa Inggris Programa Satu RRI ring Jakarta
(Berita Daerah TVRI Denpasar, 22-8-2005).
Galah sangkepan sampun kategasang olih bendesa daweg sangkepan sane
dibi.
‘Jadwal rapat sudah ditegaskan oleh bendesa ketika rapat kemarin’.

(23) Bentukan baru kapromosiang, kasiarang, dan kategasang masing-masing
berasal dari bentuk dasar promosi (kata benda bahasa Indonesia), siar
(kata kerja bahasa Indonesia), dan tegas (kata sifat bahasa Indonesia).
Sepola dengan bentukan kata tadi adalah kasiagayang ‘disiagakan,’
kajadwalang ,’dijadwalkan,’ dan katerjemahkan ‘diterjemahkan.’

3  PEMBAHASAN
Pada bagian ini, akan dikemukakan makna temuan utama penelitian sekaligus
kaitannya dengan pengajaran bahasa Bali di sekolah-sekolah. Hadirnya bentuk-
an kata baru dalam bahasa Bali seperti dikemukakan di atas merupakan cer-
minan bahwa bahasa Bali bersifat terbuka terhadap pengaruh bahasa lain
terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini sejalan dengan pendapat
Simatupang dalam Harian Kompas (17 Oktober 19093:17) bahwa pemungutan
kosakata dari bahasa lain ke dalam suatu bahasa merupakan hal yang lumrah
dan pertanda bahwa bahasa penerima bertumbuh dan berkembang dan
dilakukan secara sadar oleh pemilik bahasa yang bersangkutan.

Jumlah bentukan kata baru tersebut di atas tentu akan mengalami
perkembangan setiap saat seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi pada masa-masa mendatang. Perkembangan bentukan kata baru
bahasa Bali baik yang bentuk dasarnya berasal dari bahasa Indonesia maupun
bahasa asing tentu tidak bisa dihindarkan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu : (1) Bahasa Bali tidak mempunyai kata-kata sendiri
untuk menggambarkan benda atau gagasan asing yang diperkenalkan atau
diimpor melalui berbagai jenis kontak; (2) Kata atau bentukan baru dapat
membantu seseorang untuk mengekspresikan buah pikirannya secara lebih
cermat dan lebih sesuai; (3) Kata pungut atau kata serapan biasanya mengarah
pada kemudahan, keringkasan, dan kehematan; (4) Kata pungut atau kata
serapan terutama yang berasal dari bahasa Inggris dianggap memiliki gengsi
tersendiri dan kebudayaan yang diwakilinya dianggap patut ditiru (Cf. Gonda,
1973:19-20)

Senada dengan pendapat di atas, Grosjean (1982:31), seorang
dwibahasawan meminjam leksikon dari bahasa lain dalam tuturannya
disebabkan oleh beberapa faktor di yaitu : (1) Bila seorang dwibahasawan tidak
mampu menemukan kata yang maknanya ingin disampaikan dalam bahasanya;
(2) Bila kata tersebut memang tidak ada dalam bahasanya atau penutur belum
mengetahuinya; (3) Kata tersebut (yang ada pada bahasa yang digunakan)
belum begitu dikenal oleh penutur, maka ia lebih memilih kata yang ia kenal
lebih dekat; (4) Bila dwibahasawan tersebut sedang dalam kondisi fisik dan
mental yang payah, malas, stres sehingga ia cenderung mengeluarkan kata
yang “siap tersedia.”
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Hal senada juga dikatakan oleh Mahon dalam Jendra (2002:54) yang
mengatakan bahwa ada dua faktor penyebab timbulnya pembentukan kata baru
bahasa Bali yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial yang
dimaksudkan adalah ketika peminjam didorong untuk memakai unsur-unsur
bahasa dari kelompok tertentu yang dipandang lebih mempunyai prestise,
sedangkan faktor bahasa yang dimaksudkan adalah bila munculnya
peminjaman itu disebabkan oleh faktor peminjam harus mengungkapkan suatu
konsep atau menamakan suatu objek yang tidak ada dalam bahasa yang
digunakan.

Mencermati pandangan-pandangan di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa pembentukan kata baru dalam bahasa Bali tidak bisa dilepaskan dari
faktor linguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Dari sudut pandang
linguistik, faktor peminjaman unsur bahasa asing itu antara lain disebabkan
oleh faktor kekosongan kosakata dan kemungkinan kata asing itu masuk ke
dalam system bahasa peminjam. Dari segi sosiolinguistik, antara lain
dimaksudkan untuk menunjukkan identitas personal dan memenuhi kebutuhan
eufemisme. Selanjutnya, dari segi psikolinguistik, faktor-faktor yang
mendasari proses peminjaman itu antara lain menyangkut taraf kemampuan
masyarakat untuk berdwibahasa dan taraf tenggang rasa atau toleransi
masyarakat pengguna bahasa terhadap bahasa asing atau bahasa yang dipinjam
(Cf. Marcellino, 1994:237).

Sehubungan dengan cukup banyaknya temuan bentukan kata baru
dalam bahasa Bali baik yang berasal dari bentuk dasar bahasa Indonesia
maupun yang berasal  dari bentuk dasar bahasa asing, sudah sepatutnya hal ini
mendapat perhatian guru-guru bahasa Bali dalam mengajarkan bahasa Bali di
sekolah-sekolah. Berbicara tentang pengajaran bahasa Bali tentu tidak bisa
lepas dari hakikat pengajaran sebagai  sebuah sistem.  Sebagai sebuah sistem,
pengajaran bahasa Bali mengandung beberapa subsistem yang saling berkaitan
satu dengan yang lain, yaitu: (1) tujuan pengajaran, (2) guru, (3) siswa, (4)
materi pelajaran, (5) metode pengajaran, (6) evaluasi, dan (7) sarana dan
prasarana.  Banyaknya temuan bentukan kata baru dalam bahasa Bali seperti
dikemukakan di atas tentu sangat berkaitan dengan subsistem materi pelajaran
bahasa Bali, dalam hal ini pengajaran morfologi bahasa Bali, khususnya yang
menyangkut afiksasi.

Dalam pengajaran afiksasi, guru bahasa Bali hendaknya mampu
melakukan  aneka inovasi/pembaharuan sehingga siswa lebih tertarik meng-
ikuti pembelajaran di dalam kelas.  Salah satu inovasi yang dapat dilakukan
dalam penyusunan materi pelajaran  di dalam RPP maupun dalam pelaksanaan
pembelajaran adalah  (1) menunjukkan  pola-pola bentukan kata baru dalam
bahasa Bali, (2) menunjukkan jenis afiks bahasa Bali dilihat dari segi kadar
produktivitasnya dalam membentuk kata baru dari bentuk dasar bahasa
Indonesia maupun dari bentuk dasar bahasa asing, menunjukkan jenis kelas
kata yang dapat dilekati oleh afiks bahasa Bali. Kepada siswa, perlu
ditunjukkan bahwa bahasa Bali bersifat terbuka terhadap bahasa lain baik
bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Keterbukaan itu tidak hanya
menyangkut bidang leksikon, tetapi juga bidang struktur morfologi bahasa
Bali. Di samping itu,  sadar akan salah satu hakikat bahasa, yaitu bahasa
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senantiasa akan berubah atau berkembang seirama dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi,  secara rutin, siswa perlu diberikan tugas untuk
mencari contoh-contoh bentukan kata baru bahasa Bali dari berbagai sumber,
baik sumber lisan maupun sumber tertulis, sekaligus menunjukkan bagaimana
pola pembentukan kata-kata baru tersebut.

4  PENUTUP
Pertama ditemukan tiga pola umum pembentukan kata baru bahasa Bali, yaitu
pola P+D sebanyak 68 buah (22.01%), pola D+S sebanyak 138 buah
(44.66%), dan pola K+D  sebanyak 103 buah (33.33%). Pembentukan kata
baru dengan pola umum P+D terdiri atas beberapa pola khusus, yaitu : pola N-
+D, ka-+D, ma-+D, pa-+D , dan a-+D.  Pembentukan kata baru dengan pola
umum D+S terdiri atas pola khusus D+-ang, D+-ang+-a, D+-a, D+-an, D+-e,
D+-nyane, D+-ne, dan D+-in. Selanjutnya, pembentukan kata baru dengan
pola umum K+D sebanyak 103 buah terdiri atas pola khusus (N-ang)+D, (ka-
ang)+D, (N-in)+D, (ka-in)+D, (ka-an+ne/nyane)+D, (pa-an)+D, (ma-an)+D.
(ka-an)+D,  dan  (pa+nyane)+D. Kedua secara keseluruhan ditemukan 309
buah kata baru dalam bahasa Bali. Sebagai saran, perlu kiranya diadakan
penelitian lanjutan dengan melibatkan sumber data bahasa Bali  yang lebih
luas.
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