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PRAKATA
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dalam proses belajar-mengajar dan pendidikan dasar CPNS,
akhirnya penulis berhak merasakan gembira atas selesainya
penulisan buku Pengantar Pembelajaran Bahasa Daerah Aceh
ini. Buku ini disusun untuk untuk mengentaskan rasa gundah
terhadap proses pembelajaran bahasa daerah di Universitas
Samudra yang mayoritas mahasiswanya berasal dari luar Aceh.
Buku ini mengambil data secara keseluruhan dari beberapa
buku bahasa Aceh yang pernah dipublikasi sebelumnya. Selain
itu, buku ini juga berisi tentang pembaharuan tentang kata bahasa
Aceh yang dimasukkan menjadi kosakata baru bahasa Indonesia.
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memberikan

suatu

pengantar

bagi

mahasiswa

untuk

mempelajari bahasa Aceh sehingga tidak awam terhadap ejaan,
huruf, diksi, dan kalimat yang terdapat dalam bahasa Aceh.
Diharapkan juga hadirnya buku ini dapat menambah referensi
mahasiswa dan dosen khususnya di Universitas Samudra
untuk pembelajaran bahasa Aceh.
Pada proses penulisan buku ini, penulis mendapatkan
banyak arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah ikut membantu penyelesaian buku ini.
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SEKAPUR SIRIH
Utamakan Bahasa Indonesia
Lestarikan Bahasa Daerah
Kuasai Bahasa Asing
Berdasarkan cuplikan semboyan di atas dapat kita pahami
bahwa bahasa daerah harus dilestarikan oleh masyarakat
Indonesia, beriringan dengan mempelajari bahasa asing. Bahasa
daerah di Indonesia sangat beragam mulai dari Sabang sampai
Merauke. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2018)
telah mengidentifikasi bahwa terdapat 668 bahasa daerah yang
ada di Indonesia. Namun, jika diakumulasi jumlah bahasa
yang digunakan di setiap daerah seluruh Indonesia mencapai
750 bahasa. Namun, ada beberapa bahasa yang dikecualikan
karena dipakai oleh beberapa provinsi seperti bahasa Jawa,
Melayu, Bali, dan Bajo.
Bahasa daerah yang terdapat di setiap daerah di Indonesia
memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda. Ada berbagai
suku bangsa yang menggunakan bahasa tertentu, misalnya
Suku Aceh yang menggunakan bahasa Aceh. Provinsi Aceh
yang merupakan provinsi paling barat di Sumatra memiliki
berbagai suku di dalamnya seperti Suku Gayo, Suku Alas, Suku
Jamee, dan lainnya. Setiap suku tersebut memiliki keunikan
bahasa sendiri yang dipadukan dengan budaya dan khazanah
masing-masing.
Setiap penutur bahasa daerah di Indonesia khususnya
Aceh memiliki tanggung jawab sendiri untuk menjaga
dan mempertahankan bahasa daerah sebagai bahasa asli
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masyarakat. Salah satu tantangan untuk pemertahanan bahasa
daerah adalah intervensi bahasa Indonesia dan bahasa asing
yang semakin memasuki kultur masyarakat di Aceh. Disadari
atau tidak, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing
secara masif mengakibatkan bahasa daerah semakin bergeser.
Berbagai

upaya

dilakukan

oleh

pemerintah

untuk

mempertahankan bahasa daerah, misalnya dengan membuat
penelitian bahasa daerah dan mengutus Balai Bahasa di setiap
provinsi untuk gencar mempromosikan bahasa daerah. Tentu
saja, hal ini tidak hanya merupakan tugas pemerintah melainkan
tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian bahasa
daerah dengan rutin menggunakannya dalam kehidupan di
masyarakat.
Ada kriteria penggunaan bahasa daerah sehingga tidak
berbenturan dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.
bahasa nasional digunakan untuk lingkup nasonal yang
melibatkan berbagai penutur bahasa. Hal tersebut bisa
diimplementasikan dalam berkomunikasi antar suku yang
berbeda di Indonesia. sedangkan bahasa daerah terus harus
digalakkan penggunaannya di lingkup lokal yaitu sesama
penutur bahasa daerah pada suku tertentu. Selain itu, bahasa
asing juga harus dipelajari untuk mempermudah komunikasi
dengan berbagai bangsa di dunia.
Upaya terakhir untuk pelestarian bahasa daerah adalah
dengan mendokumentasikan kosakata-kosakata di dalamnya
ke dalam sebuah buku seperti yang kita lakukan ini. Perguruan
tinggi di seluruh Indonesia telah mewajibkan beberapa program
studi kebahasaan untuk memasukkan mata kuliah bahasa
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daerah ke dalam kurikulum untuk proses pemertahanan dan
pelestarian bahasa. Oleh karena itu, adanya buku bacaan atau
buku ajar bahasa daerah memiliki peran yang sangat urgen
terhadap upaya pelestarian bahasa daerah. Akhirnya, dengan
adanya berbagai bahan bacaan terkait bahasa daerah dapat
menjadi sarana meminimalisasi punahnya bahasa daerah di
Indonesia. Marilah kita bergerak bersama menjaga bahasa
endatu, bahasa pemersatu lingkup regional untuk investasi
masa depan bangsa dan negara.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Sejarah Singkat
Bahasa Aceh memiliki sejarah yang belum ditemukan secara
detail. Masih banyak simpang siur tentang asal-usul bahasa
Aceh. Hingga saat ini ada yang mengatakan bahwa bahasa Aceh
berasal asal mula masyarakat Aceh yaitu Gayo yang juga masih
diperdebatkan. Tidak jarang juga masyarakat Aceh membuat
suatu kepanjangan nama Aceh dengan mengistilahkan bahwa
Aceh berasal dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Secara
sederhana, mungkin dapat kita lihat bahwa ada beberapa
kosakata dalam bahasa Aceh yang berasal dari bahasa Arab
dan Cina, namun hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa
bahasa Aceh berasal dari gabungan tersebut.
Kepala Balai Bahasa Aceh, Santoso (2012) mengatakan
bahwa pola penamaan Aceh dari singkatan tersebut dapat
dibantah dengan berbagai telaah bahasa. Salah satunya adalah
perbedaan rumpun kebahasaan. Bahasa Aceh merupakan
rumpun bahasa Austronesia bersama dengan bahasa-bahasa
lainnya di Indonesia dan sekitarnya. Keraf (1996:206)
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juga

mengatakan

bahwa

pengelompokan

bahasa-bahasa

Austronesia memasukkan bahasa Aceh, Alas, dan bahasa Gayo
sebagai kelompok bahasa Austronesia Barat. Pengelompokan .
Sedangkan Cina masuk ke dalam rumpun bahasa Sino Tibet,
Arab termasuk rumpun Afro Asiatik/ Semit; bahasa Inggris
termasuk rumpun Indo Eropa, dan bahasa India termasuk
rumpun Dravida. Berdasarkan hal itu dapat dipastikan bahwa
plesetan bahasa Aceh muncul dari Arab, Cina, Eropa, dan
Hindia sama sekali tidak dapat dibuktikan.
Terakhir, teka-teki asal mula bahasa Aceh dikatakan ada
kaitaannya dengan bahasa Campa dari Vietnam. Santoso (2012)
mengatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan kosakata antara
bahasa Aceh dengan bahasa di Kerajaan Campa. Pendapat ini
ditulis dalam sebuah buku dengan penjelasan pada sisi ilmiah
yang sangat terbatas. Salah satu sisi yang disebutkan di dalam
buku tersebut mengenai sisi historis. Ada dugaan bahwa terjadi
proses migrasi masyarakat Kerajaan Campa di Vietnam ke Aceh
yang dulu disebut sebagai Semenanjung Sumatra. Namun, segala
hal ini masih harus dikaji lebih lanjut dengan metode ilmiah
sehingga titik pasti asal-usul bahasa Aceh menjadi jelas seperti
bahasa-bahasa lainnya.
Sebagai sebuah bahasa daerah yang memiliki penutur yang
banyak, saat ini buku referensi tentang bahasa Aceh masih
kurang. Untuk pola ejaannya, bahasa Aceh hanya memiliki
beberapa rujukan salah satunya Kaidah Bahasa Aceh milik
Dr. Wildan, M.Pd. Beberapa tahun terakhir juga muncul buku
bahasa Aceh yang masih rancu dalam penulisan tanda diakritik
dan fonemnya. Oleh karena itu, hingga sekarang standar fonem,
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diksi, dan kalimat bahasa Aceh masih belum dibakukan 100
persen. Untuk penulisan kamus, bahasa Aceh juga masih adopsi
dari Kamus Bahasa Aceh-Indonesia karangan Aboe Bakar, dkk.
(1998) yang kemudian diperbaharui tahun 2008.
1.2 Persebaran Bahasa Daerah di Aceh

Provinsi Aceh adalah provinsi pertama dalam peta Indonesia
yang terletak di ujung Pulau Sumatra. Provinsi Aceh memiliki
sebaran wilayah yang luas dengan 23 kabupaten/kota dengan
berbagai suku di dalamnya. Selain keragamaan suku tersebut,
Aceh hingga sekarang masih dianggap wilayah “modal” yang
ikut andil memberikan modal pertama untuk kemerdekaan
Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa Aceh adalah salah
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satu wilayah yang kaya dengan sumber daya alam dan budaya
yang dikenal hingga mancanegara.
Kekayaan alam Aceh meliputi hasil pertanian, perkebunan,
tambang dan hasil laut yang menjadi sumber pendapatan utama
masyarakat. Selain itu, kekayaan bidang budaya juga membuat
Aceh semakin dikenal dunia salah satunya dengan pengakuan
tari saman sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selain
itu, Aceh juga kaya dari segi bahasa dan penuturnya. Aceh
memiliki berbagai suku dan bahasa yang menambah kekayaan
nonbenda di Indonesia.
Selama jangka waktu 1985 hingga 2012 ada empat
penelitian yang mengkaji tentang jumlah bahasa daerah yang
ada di Aceh. Keempat penelitian tersebut memiliki perbedaan
hasil sehingga dapat dikatakan tidak ada jumlah mutlak
bahasa-bahasa daerah yang ada di Aceh. Penelitian pertama
yang dilakukan oleh Akbar dkk. (1985) mencatat bahwa
terdapat sepuluh bahasa daerah di Aceh, yakni: (1) bahasa
Aceh, (2) bahasa Gayo, (3) bahasa Alas, (4) bahasa Singkel, (5)
bahasa Kluet, (6) bahasa Pulau, (7) bahasa Jawa, (8) bahasa
Batak, (9) bahasa Devayan, dan (10) bahasa Sigulai.
Selanjutnya, Wildan (2002) menyebutkan bahwa di Aceh
dijumpai sembilan bahasa. Kesembilan bahasa itu ialah bahasa
Aceh, bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Tamiang, bahasa
Aneuk Jamèe, bahasa Kluet, bahasa Singkil, bahasa Simeulue,
dan bahasa Haloban. Setelah itu, hasil kajian yang dilakukan
oleh SLI International (2006) didapati data bahwa bahasabahasa di Aceh meliputi bahasa Aceh, Alas-Kluet Batak, Gayo,
Minangkabau (Aneuk Jamèe), Sikule dan Simeulue.
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Terakhir, Tim Balai Bahasa Banda Aceh (2012:38)
menyimpulkan bahwa di Aceh terdapat tujuh bahasa, yakni
(1) bahasa Aceh, (2) bahasa Jawa, (3) bahasa Minangkabau,
(4) bahasa Gayo, (5) bahasa Batak, (6) bahasa Devayan, dan
(7) bahasa Sigulai. Dari ketujuh bahasa tersebut, empat di
antaranya merupakan bahasa daerah asli penutur masyarakat
Aceh. Tiga lainnya adalah bahasa daerah yang juga digunakan
di daerah lainnya di Indonesia.
Perbedaan kajian tersebut hingga sekarang masih menjadi
perdebatan. Kajian Balai Bahasa Aceh tahun 2012 tersebut tidak
diterima oleh sebagian masyarakat penutur bahasa Jamee yang
dinamakan menjadi bahasa Minangkabau. Dan beberapa hal
lainnya yang masih menjadi catatan dalam penentuan jumlah
bahasa daerah di Aceh. Bahasa jamee merupakan bahasa Minang
yang telah mengalami interferensi dan campur kode bahasa lokal
setempat. Akan tetapi, bagi masyarakat Aceh, bahasa Minang ini
disebut dengan bahasa jamee, atau bahasa jamu.
Selanjutnya, bahasa Batak yang dimaksudkan oleh Balai
Bahasa adalah bahasa Pakpak Boang yang mayoritas digunakan
oleh masyarakat Subulussalam dan sebagian masyarakat
Singkil. Ada kesamaan dari pengucapan dan kosakata antara
bahasa Pakpak Boang dengan bahasa Batak sehingga Balai
Bahasa memasukkannya ke dalam bahasa Batak.
1.3 Dialek Bahasa Aceh
Menurut KBBI V Daring, dialek adalah variasi bahasa
yang berbeda-beda menurut pemakai di daerah tertentu.
Ada beberapa variasi pengucapan terhadap suatu bahasa
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di kalangan penuturnya sehingga muncul dialek-dialek.
Pembagian dialek itu tidak dilakukan secara serta merta, ada
perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan dialek suatu daerah
menjadi berbeda dengan daerah lainnya meskipun bahasanya
sama. Bisa terjadi dialek karena pengucapan fonem akhir
yang berbeda dan bisa juga terjadi perbedaan dialek karena
penambahan atau pengurangan huruf pada suatu kata.
Dialek bahasa Aceh sudah digolongkan dalam banyak jenis.
Ada yang mengatakan dialek bahasa Aceh termasuk salah
satunya adalah dialek daya yang meliputi sebagai kawasan
Aceh Jaya yaitu Kabupaten Aceh Jaya, yaitu di Kecamatan
Jaya, Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabé, Setia Bakti,
dan Sampoiniet. Kalau dialek bahasa Aceh Pasee/Peusangan
menyebutkan kata “manoe”, maka dialek daya menyebutnya
dengan kata “mane”. Ada perbedaan bunyi akhiri menjadi e.
Perbedaan pembagian jenis dialek bahasa Aceh hingga
sekarang belum ditemukan pembagian yang jelas tentang
dialek dan wilayah penggunaannya. Namun, dapat dikatakan
secara umum bahwa dialek bahasa Aceh terbagi empat yaitu (1)
dialek Banda Aceh dan Aceh Besar, (2) dialek Pidie, (3) dialek
Meulaboh/barat-selatan, dan (4) dialek Peusangan. Adapun ciri
khas dialek-dialek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Dialek Banda Aceh atau Aceh Besar ditandai dengan bunyi
[a] pada akhir kata dibunyikan [ə], misalnya kata tikar
diucapkan tikə. Penyebutannya seperti pengucapkan a dan e
secara sekaligus.
b) Dialek Pidie ditandai dengan bunyi vokal sebelum bunyi [h]
pada akhir kata. Misalnya, makna patah diucapkan pataih,
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tikus diucapkan tikoih. Nada kental pada akhir kata yang
dibubuhkan seperti pengucapan huruf h.
c) Dialek Peusangan ditandai dengan pemakaian bentuk
pronominal orang pertama, yaitu saya dalam bahasa Aceh
lon, tetapi bagi dialek Pase diucapkan long.
d) Dialek Meulaboh/Barat-Selatan sebagian besar ditandai
dengan bunyi [e] menjadi [ee] seperti pada kata jambe
(jambu), menjadi jambee.
Selain itu, Asyik (1978:1) juga mengatakan bahwa ada
beberapa dialek dengan jumlah penutur terbanyak yaitu
empat dialek geografis, seperti dialek Aceh Besar, dialek Pidie,
dialek Aceh Utara, dan dialek Aceh Barat. Perbedaan dialek
tersebut menyebabkan masyarakat dapat mengetahui asal
penutur bahasa Aceh dengan hanya mendengar pengucapan
kosakatanya.
Orang dengan mudah dapat menyebutkan seseorang
berasal dari Aceh Besar, Aceh Barat, Pidie, atau Peusangan
(timur-utara Aceh). Kekayaan dialek sebuah bahasa tidak
membuat suatu bahasa berubah menjadi bahasa lain namun
hanya terjadi variasi pengucapannya saja.
1.4 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh
Sebagai sebuah bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh, bahasa
Aceh merupakan bahasa pertama bagi mayoritas masyarakat
di Aceh. Bahasa Aceh sudah menjadi bahasa pengantar
regional di Aceh yang mulai dipelajari di sekolah dan kampus
untuk mendukung pelestarian bahasa daerah. Sebagai sebuah
bahasa, tentu bahasa Aveh juga memiliki kedudukannya di
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kalangan masyarakat. Sulaiman (1979:1-2) menjelaskan bahwa
kedudukan bahasa Aceh adalah sebagai berikut:
a) lambang kebanggaan daerah
Bahasa Aceh menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Aceh
pada umumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan
bahasa Aceh semakin masif digunakan dan dipelajari di
berbagai institusi di Aceh. Dalam UU Pemerintah Aceh atau
UU NO 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan
bahasa Aceh sebagai bahasa regional atau daerah.
b) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat
Bahasa Aceh digunakan oleh masyarakat Aceh pada
umumnya untuk berkomunikasi dalam keluarga dan
masyarakat, selain bahasa Gayo, bahasa Kluet, bahasa
Jamee dan lainnya. Segala aspek kehidupan masyarakat
Aceh menggunakan bahasa Aceh untuk menghubungkan
masyarakat yang satu dengan lainnya seperti dalam hal
berdagang, berkebun, budaya, hingga politik.
c) lambang identitas daerah Aceh
Masyarakat Aceh mengungkapkan identitasnya sebagai orang
Aceh salah staunya dengan menggunakan bahasa Aceh. Ada
hukum tidak tertulis dalam kalangan masyarakat bahwa yang
tidak bisa berbahasa Aceh bukanlah orang Aceh. Namun, hal
itu tidaklah benar karena di Aceh terdiri dari berbagai suku
yang tidak semuanya menguasai bahasa Aceh.
Penggunaan bahasa Aceh tersebut hanya sebagai regional
sesama orang Aceh. Selain itu, orang Aceh juga menggunakan
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi
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dengan orang yang tidak faham bahasa Aceh. Pemakaian bahasa
Indonesia di Aceh juga sudah sangat pesat. Masyarakat Aceh
khususnya pemuda sudah menggunakan bahasa Indonesia
dalam pergaulan sehari-hari sehingga bahasa Aceh mulai kurang
digunakan dalam tongkrongan pemuda di Aceh.
Bahasa Aceh dan bahasa Indonesia tidak dapat dibenturkan.
Bahasa Aceh juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan
bahasa Indonesia. Sulaiman (1979:2) mengatakan bahwa
bahasa Aceh berfungsi sebagai (1) alat pendukung bahasa
nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar pada tingkat
permulaan di daerah pedesaan, dan (3) alat pengembang serta
pendukung kebudayaan daerah yang merupakan sumber
kebudayaan nasional.
Berdasarkan kedudukan dan fungsi tersebut, bahasa Aceh
kini kembali mempunyai tantangan. Para orang tua lebih
banyak mengajarkan anaknya menggunakan bahasa Indonesia
sejak balita sehingga ditakutkan pengguna bahasa Aceh
beberapa tahun kedepan akan terus berkurang. Hal ini menjadi
tantangan bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat untuk terus
mempertahankan eksistensi bahasa Aceh dalam kehidupan
masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan agar suatu saat
orang yang berbahasa Aceh tidak dianggap kampungan atau
tidak modern.
1.5 Kontribusi Bahasa Aceh terhadap Bahasa Indonesia
Indonesia telah merencanakan agar bahasa Indonesia menjadi
salah satu bahasa internasional yang digunakan seluruh dunia.
Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah menambah
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jumlah kosakata bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2019) mengatakan
bahwa setiap tahun ada sekitar 4.000 sampai 6.000 kata baru yang
dimasukkan menjadi kata baku bahasa Indonesia. Penambahan
lema tersebut diserap dari berbagai bahasa daerah yang ada di
Indonesia dan bahasa asing. Program pemutakhiran kosakata
bahasa Indonesia disambut antusias oleh masyarakat Indonesia
sehingga terbukti secara keseluruhan jumlah kosakata KBBI pada
tahun 2014 sebanyak 101.611 kata, lalu naik menjadi 118.000
pada 2016. Di tahun 2019, jumlah kosakata baru ditargetkan bisa
mencapai hingga 200.000 kata.
Bahasa Aceh memiliki kontribusi yang positif terhadap
perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Pada KBBI V
tercatat jumlah kosakata bahasa Aceh yang sudah dibakukan
dalam bahasa Indonesia sebanyak 131 dan menjadi urutan keenam
sebagai bahasa yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia.
Adapun ke-131 kosakata tersebut antara lain sebagai berikut.
No.

Kosakata

1.

Acekarom

2.

Aderang

3.

Agai

4.

Agie

5.

Agok

Makna
Kain berwarna biru tua yang
digunakan untuk selimut
Jin yang berwarna merah (dalam
hikayat)
Menganggap diri sendiri melebihi
orang lain
Pinggir kepala kemaluan laki-laki
Tabung kecil berbentuk silinder,
terbuat dari logam dan berisi jimat
yang terbungkus, dipasang pada
kalung rantai anak kecil
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No.
Kosakata
2
6. Ai
7.

Alang4

8.

Alangan

9.

Alen

10.

Alue

11.

Ampon

12.

Apon

13.

Areng1

14.

Areng2

15.

Ayam biring

16.
17.
18.

Bahri
Banien
Barah2

19.

Belibeh

20.

Belimbeng

21.

Bengka

Makna

Sangat rindu
Botol berleher panjang tempat air
minum
Batang tebu berdaun yang dipegang
oleh orang-orang yang turut dalam
arak-arakan pengantin pria
Rakit kecil dari bambu atau upih
pinang tempat menaruh sajen yang
dihanyutkan ke sungai
Anak cabang sungai atau rawa yang
buntu
Gelar untuk bangsawan laki-laki
keturunan sultan dalam masyarakat
adat aceh
Mengharapkan sesuatu dengan siasia; merindukan sesuatu yang tidak
kunjung tiba, menyesali sesuatu
yang diharapkan
Jaring atau jala untuk menangkap
rusa dan lain-lain
Bagian terlebar pada mata keris
Ayam jantan yang mata dan bulunya
berwarna kekuning-kuningan
Keris panjang
Khazanah kerajaan
Permainan lemparan kulit kerang
Alat untuk menganyam jala, terbuat
dari bamboo
Kaki gunung yang menjorok jauh ke
luar
Memperlonggar,
memperbesar
lubang cuping telinga seorang gadis
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No.

Kosakata

22.

Beregu

23.

Beti1

24.

Bideng

25.

Biek

26.

Bilaih

27.

Bimaran

28.

Biram2

29.

Blang

30.

Boh leping

31.
32.
33.

Bong1
Bujangga
Bunian

34.

Burok2

35.

Calok

Makna
Sangkakala yang terbuat dari
tanduk kerbau atau kayu untuk
menyampaikan isyarat
Keadaan tali yang sangat keras
gulungan atau pintalannya . Keadaan
tali yang beberapa uratnya telah
putu
Sisa sayatan penyiangan pada
tanaman
kumpai
yang
tidak
digunakan
Kerabat dari pihak ayah dalam
sistem perkawinan masyarakat aceh
Mata pedih karena asap
Nazar
yang
belum
terpenuhi
karena orang yang bernazar tidak
memberitahukan nazarnya kepada
orang lain hingga ia meninggal
Intan berwarna merah
Upacara kesuburan yang biasa
dilakukan
setiap
tahun
oleh
masyarakat petani aceh dan gayo
Kelapa yang sudah dilubangi tupai;
putik kelapa yang jatuh dari tandan
Tanah pekuburan keluarga
Pemuda pembawa perisai
Orang kerdil yang berdiam di pesisir
Batu karang yang tampak di dalam
laut
1. Lubang yang agak dalam di sawah
2. Paya kecil
3. Hutan kecil di sebuah padang
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No.

Kosakata

36.

Capah2

37.

Carak3

38.

Caruk4

39.

Cato

40.

Ceracak2

Makna
Piring besar, bulat, dan datar terbuat
dari kayu
Saluran air terbuat dari batang
pinang atau bambu
Ruang antara dinding haluan dan
buritan perahu
Menjahit dengan pola petak-petak
(tentang kasur)
Kayu tempat menggantung timba
dan air pencuci kaki di dekat tangga
rumah
Menggerak-gerakkan badan ke atas

41.

Cob

dan ke bawah (pada waktu berjalan
cepat
Batu

42.

Diye

43.

Enti

44.
45.
46.

Galawala
Gampet
Gampong

47.

Giwang2

karang

yang

berbentuk

memanjang, berada di laut yang
agak dangkal tetapi masih terlihat
dari tepi pantai
Adonan tepung yang dibubuhi garam
untuk digoreng
Tidak wajar; tidak sopan
Menjepit sesuatu dengan kedua paha
Permukiman masyarakat adat aceh
Penampakan bias kilau dinamis
yang mengapung di permukaan batu
akik jenis tertentu, seperti giok solar,
solar madu, dan lavender
Zikir bersama yang dilakukan oleh

48.

Hadi

perempuan selama masa istirahat
ketika ratib saman
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No.

Kosakata

49.

Hendi

50.

Hobo2

51.

Ija lunggi

52.

Ikan kawan

53.

Ilang

54.

Indai

55.

Jab2

56.

Jako

57.

Jalak

58.

Jalen

59.

Jendrang

60.

Jereka

Makna
Zikir bersama yang dilakukan oleh
perempuan selama masa istirahat
ketika ratib saman
Rawa yang ditumbuhi rumput yang
terapung
Songket berbahan dasar sutra dengan
motif garis-garis horizontal
Ikan yang hanya hidup di danau
lut tawar, bertubuh kecil, berwarna
perak, perut besar (proputius
tawarensis)
Gelendong untuk menggulung sutra
• Penyumbat pada senapan dan
mortir
• Penyumbat pada bagian bawah
penumbuk sirih
Leher bubu, terdiri atas corong
bambu yang dianyam melintang dan
terbuka ke mulut bubu, tertutup
rapat pada ujungnya
Kotoran yang melekat pada barang
pecah belah
Berkaki agak kekuning-kuningan
(tentang ayam sabungan)
Lantai bambu atau kayu yang
dirangkai rapat-rapat dalam perahu
untuk mengangkut sesuatu (ikan,
pisang, atau tanah)
Batang padi di sawah yang masih
panjang setelah dipotong tangkainya
Alat untuk memintal sutra kasar
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No.

Kosakata

61.

Jong

62.

Jujoh

63.

Karong

64.

Kemamah

65.

Kom3

66.

Koy

67.

Kri

68.

Lagoko

69.

Lam muri

70.

Male

71.

Mambang
kuning

72.

Mata kakab

Makna
Rumbia yang dagingnya belum berisi
penuh
Mengeluarkan hawa, berkeringat,
mengeluarkan air (misalnya buahbuahan yang membusuk), menetes
(untuk cairan)
Kerabat dari pihak ibu dalam sistem
perkawinan masyarakat aceh
Ikan kayu
Telur ayam yang tidak bisa menetas
lagi walaupun sudah dieram lebih
lama daripada biasanya
Kerabat dari pihak ibu dalam sistem
perkawinan masyarakat aceh
Alat pertanian yang digunakan untuk
membersihkan gulma di sekeliling
tanaman, bentuknya menyerupai
sabit dengan bagian ujungnya seperti
cangkul
Penunjuk waktu yang sama pada
hari berikutnya untuk suatu janji
pertemuan
Sebutan untuk suku bangsa aceh
Sapaan kepada perempuan yang
mandul
Penyakit yang menyerang daun
tembakau
yang
menyebabkan
daunnya berwarna kuning
• Lubang yang disumbat dengan
kayu pada dasar perahu untuk
mencegah masuknya air
• Lubang di dinding; lubang jendela
(dalam hikayat)
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No.

Kosakata

73.

Matang2

74.

Mawaih

75.

Menasah

76.

Merenyok

77.

Meretok

78.

Nuga

79.

Pace2

80.

Pasong

81.

Patarakna

82.

Patisah

Makna
Tanah tinggi yang letaknya di
tengah-tengah daerah datar atau
berpaya-paya
Cara bagi hasil untuk sawah atau
ternak
Bangunan umum di desa-desa
sebagai
tempat
melaksanakan
upacara agama, pendidikan agama,
bermusyawarah, dan sebagainya
Mengangkat kemudian menjatuhkan
keras-keras ke bawah dan menarik
atau menggoyang-goyang (tentang
karung beras supaya padat isinya)
Melakukan sesuatu dengan lambatlambat dan bersusah payah karena
badan lemah atau baru sembuh dari
sakit
Palu kecil dari kayu untuk memukul
pasak kayu
Serbuk
rempah-rempah
yang
ditaburkan di kain kafan
Perhiasan yang terdiri atas dua
keping emas yang berbentuk wajik
atau segi enam
Bangku kebesaran berukuran kecil,
rendah, dan berkasur, terletak di kiri
kanan singgasana raja
Penganan khas aceh, terbuat dari
adonan tepung beras, air, gula, dan
telur, dibakar dengan mentega atau
lemak, berbentuk dadar dilipat dua
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No.

Kosakata

83.

Pecicap

84.

Pemure

85.

Pengelet

86.

Penuman

87.

Penyeket

88.

Peusijuek

89.

Pilik

90.

Pingkom

91.

Pipot

92.
93.

Puncek
Pupaleh

94.

Rabok

95.

Rabon

Makna
Upacara
tradisional
untuk
mengenalkan bayi pada berbagai
jenis makanan dengan mencicipinya
Memulai suatu pekerjaan dengan
maksud agar diikuti oleh orang lain
Ikat pinggang kain yang sebagiannya
dijahit dalam bentuk kantong tempat
menyimpan uang
Pinggan ceper biasanya dari logam
untuk mengulas sesuatu
Alat pelicin dan pelembut bahanbahan anyaman
Tradisi tabur tepung tawar, biasa
dilakukan saat ada peristiwa besar
dan penting (menikah, naik haji, dan
lain-lain)
Memegang sesuatu dengan ujung jari
sambil memperlihatkan keadaannya
(tentang kain)
Menekan sesuatu dengan kuku ibu
jari
Mematahkan bagian demi bagian
atau sedikit demi sedikit
Keranjang kulit berbentuk kerucut
Mercu yang ditinggikan
Menuju arah yang tidak tetap, tidak
menentu
Campuran dedaunan kering, bawang,
tulang, tanduk, dan sebagainya yang
dibakar untuk obat-obatan atau
mantra
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No.

Kosakata

96.

Radat

97.

Ramin3

98.

Rande

99.

Rangkang2

100. Raweet
101. Remet
102. Rencam2

103. Rencong

104. Rentah
105. Ribang2
106. Rise1
107. Rudui
108. Ruek

Makna
Pemimpin atau pemberi nada irama
pada bacaan salawat
Menyembelih hewan dan sebagainya
untuk dimakan bersama-sama di
alam terbuka
Mengangkat sesuatu beramai-ramai
dan mendorongnya lambat-lambat
Pondok kecil di ladang yang bertiang,
tempat tinggal laki-laki yang tidak
beristri selama beberapa waktu,
tempat tinggal pelajar agama
Menyisir rambut dengan jari-jari
tangan
Menggerakkan perlahan-lahan ke
atas dan ke bawah, menari ke sana
kemari (tentang pancing)
Penuh luka
Senjata tradisional khas aceh
berbentuk
pisau,
bersarung,
bentuknya melengkung dan tipis
tajam, biasanya untuk membela diri
atau lambang kegagahan
Masak sekali (tentang padi)
Mengikat kuat-kuat
Berkelakuan buruk atau jahat, hidup
tidak beraturan, bertualang ke manamana
Jatuh terkulai
Kering sekali atau menjadi kering
(tentang
buah-buahan
seperti
pinang, jagung)
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No.

Kosakata

109. Sayong
110. Seba2
111. Sebon
112. Seleng
113. Selugot
114. Semong
115. Senong

116. Serempe
117. Serok3
118. Seulumat
119. Simprak
120. Siwet

121. Suak5
122. Suro

Makna
Menambahkan air tawar ke dalam air
laut yang berkurang ketika diproses
menjadi garam
Menumbuk padi (masih kasar) untuk
pertama kalinya
Tidak bersemangat; tidak bernafsu
makan, sangat lemah
Tali pengikat peti untuk dimuat ke
atau dibongkar dari perahu
Hutan belukar yang berpaya-paya
Tsunami
• Tempat minum binatang liar
(terutama kerbau liar)
• Tempat berkumpul ikan di dalam
sungai
Teman dalam perjalanan untuk
mengunjungi seseorang yang tidak
dikenal
Menenun berselang-seling dengan
benang perak atau benang emas
Kulit ari-ari pada pusat anak ayam
yang baru menetas
Duduk mengangkang (misalnya di
atas kuda)
Menyusun, menegangkan, melilit,
atau mengatur benang untuk dipintal
pada alat tenun
Alur yang ketika air surut berdiri
sendiri dan terpisah oleh daratan
dari laut
Bubu kecil terbuat dari lidi untuk
menangkap ikan (ikan gabus)
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No.

Kosakata

123. Talum
124. Tebet
125. Teuku
126. Timpeng

127. Timphan

128. Tungo

129. Tunten

130. Upa3

131. Uram

Makna
Memasukkan sesuatu ke dalam
mulut dalam jumlah besar
Mengeluarkan atau membersihkan
biji kapuk
Gelar untuk keturunan bawahan
sultan dalam masyarakat dalam
masyarakat aceh
Melangkah panjang-panjang untuk
naik atau turun
Penganan
khas
aceh
yang
dihidangkan pada hari raya idulfitri
dan iduladha, berupa kue yang
berbalut daun pisang
Potongan kayu yang sebagiannya
telah atau sedang terbakar, atau
yang tidak terbakar lagi; potongan
kayu api
Sisir tandan pisang yang paling
bawah
1. Menggosok
dengan
tangan
(misalnya badan atau kepala
ketika mandi)
2. Menggosok di antara kedua
tangan (misalnya daun-daun obat)
Bagian paling bawah dan tebal
(misalnya batang kayu, cabang
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BAB II
KAIDAH BUNYI BAHASA ACEH
Bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat
ucap manusia yang bagi sebagian orang menyebutnya sebagai
huruf. Pada Program studi pendidikan Bahasa Indonesia, ilmu
tentang bunyi bahasa dpelajari pada kajian fonologi yaitu
suatu ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara
keseluruhan.
Pada

umumnya,

bunyi

bahasa

di

setiap

bahasa

dibagi menjadi dua jenis yaitu bunyi vokal dan konsonan.
Penjabarannya kemudian dibagi lagi menjadi adanya vokal
tunggal dan vokal rangkap. Begitu juga dengan konsonan, ada
konsonan tunggal dan konsonan rangkap.
2.1 Vokal
Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara
dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada
saluran suara di atas glotis. Ada juga yang mengatakan bahwa
vokal adalah bunyi bahasa yang hidup. Artinya sebuah kata
tidak dapat dibaca tanpa adanya bunyi vokal. Pembagian bunyi
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vokal dalam bahasa Aceh ada 17 jenis bunyi/huruf. Ada juga
sumber yang mengatakan bahwa 16 jenis. Wildan (2010:711) mengatakan ada 34 bunyi vokal dalam bahasa Aceh yang
terbagi menjadi 17 bunyi vokal tunggal dan 17 bunyi vokal
rangkap. Berikut penjelasannya.
2.1.1 Vokal Tunggal
Seperti yang sudah dipaparkan, ada 17 vokal tunggal dalam
bahasa Aceh. Perhatikan tabel berikut:
No.

Vokal

Contoh

Vokal Oral
a
1.
bangai
i
2.
ilanya
e
let
3.
è
èk
4.
é
éh
5.
eu
6.
keu
o
pujo
7.
ô
tulô
8.
ö
böh
9.
u
10.
supak
Vokal Nasal (Sengau)
‘a
‘ap
1.
‘i
2.
‘idah
‘è
pa’e
3.
‘eu
‘eu
4.
‘o
‘oh
5.
‘ö
kl‘öt
6.
‘u
ôn ‘u
7.

Terjemahan

Cara Baca
dalam Bahasa
Indonesia

bodoh
aniaya
cabut
tinja
tidur’
depan
puji
burung pipit
buang
pudar/luntur

papa
pipi
petak umpet
bebek
kere
pohon
bakso
kultur

suap
idah
tokek
ya
hingga
hitam sekali
Daun kelapa

-
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Penggunaan tanda diakritik dalam bahasa Aceh ditujukan
untuk membedakan pengucapan suatu kata dengan kata
lainnya yang persis sama. Jika tanpa tanda diakritik, orang
tidak mampu membedakan bôh ‘taruh’ dengan böh ‘buang’. Oleh
karena itu, tanda diakritik dianggap penting dalam penulisan
bahasa Aceh. Namun, bagi orang Aceh yang merupakan penutur
asli bahasa Aceh, mereka dapat membedakan dengan jelas suatu
kata jika kata tersebut sudah dimasukkan dalam kalimat. Ada
beberapa tanda diakritik yang digunakan dalam bahasa Aceh
yaitu aigu /é/, grave /è/, makron /ô/, trema /ö/, dan apostrof / ‘/.
Aigu (é) digunakan pada huruf [e] seperti malém (alim),
grave (è) dibubuhkan pada huruf [e] yang bunyinya seperti
pada kata bebek dalam bahasa Indonesia, misalnya kèh (korek
api). Makron (ô) dipakai jika ada huruf [o] dalam bahasa Aceh
bunyinya seperti kata bobok dalam bahasa Indonesia misalnya
crôh (goreng). Selanjutnya ada trema (ö) yang digunakan pada
huruf-huruf, seperti böh (buang). Khusus bunyi trema ini tidak
ditemukan dalam bahasa Indonesia dan menjadi ciri khas bahasa
Aceh. Terakhir, apostrof. Tanda ini digunakan pada huruf-huruf
berbunyi sengau dalam bahasa Aceh misalnya pa’ak.
Untuk lebih jelasnya, berikut dijabarkan contoh penggunaan
huruf vokal dalam bahasa Aceh. Pertama, vokal oral adalah
sebagai berikut:
(1) vokal a
Contoh:
adoe ‘adik
bah ‘biar
kap ‘gigit
guda ‘kuda
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2) vokal i
Contoh:
idom/idong ‘hidung’
glik-glik ‘gelitik
gidöng ‘injak
geuti ‘mementil
(3) vokal e
Contoh:
beuhe ‘berani’
tulet ‘bungsu’
tahe ‘termenung’
le ‘banyak
(4) vokal eu
Ada yang mengatakan bahwa vokal eu ini termasuk ke dalam
vokal rangkap karena dibaca sebagai suatu kesatuan rangkap.
Sama seperti bunyi oi dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
eu ‘lihat’
keu ‘depan’
uleu ‘ular’
keu ‘kepada’
(5) vokal é
Contoh:
ék ‘mau, sanggup, naik’
éh ‘tidur’
sakét ‘sakit’
sulét ‘bohong’
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(6) vokal è
Contoh:
grèk ‘kereta sorong’
teuntè ‘pasti
salèh ‘salih’
gureè ‘guru’
(7) vokal o
Contoh:
boh ‘buah’
koh ‘potong
po ‘empunya’
pujo ‘puji
8) vokal ô
Contoh:
ôk ‘rambut’
ôn ‘daun’
lôn ‘saya’
bôh ‘mengisi’
(9) vokal ö
Contoh:
böh ‘buang’
teu-öh ‘sebut’
beu-ö ‘malas’
deungö ‘dengar’
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(10) vokal u
Contoh:
utak ‘otak’
ubit ‘kecil’
bu ‘nasi’
gluh ‘kancil’
Kedua, vokal nasal. Nasal dalam bahasa Indonesia berarti
sengau. Artinya suara yang dihasilkan melalui paru-paru
dan hidung. Vokal nasal dalam bahasa Aceh ada 7, berikut
contohnya:
(1) Vokal Nasal ‘a
Contoh:
‘ap ‘suap’
meus’ah ‘berbisik’
sang’ak ‘melamun’
teukeusy’ak ‘bandel’
(2) vokal Nasal ‘i
Contoh:
meu‘i-‘i ‘bunyi di genang telinga’
‘idah ‘idah’
t’ing ‘bunyi’
sa’i ‘mengurung diri’
(3) vokal Nasal ‘è
Contoh:
rah‘èt ‘celurit’
la’èh ‘lemah’
pa’‘e ‘tokek’
ku’eh ‘jahat’
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(4) vokal ‘eu
Vokal nasal ‘eu hampir sama dengan vokal eu yang bagi
sebagian orang berpendapat bahwa eu adalah vokal rangkap.
Namun pada buku Kaidah Bahasa Aceh karya Wilda (2010)
dimasukkan ke dalam vokal tunggal.
Contoh:
‘eu ‘ya’
ta’eun ‘wabah’
(5) vokal ‘o
Berbeda dengan vokal [o] sebelumnya, vokal [‘o] ini dibaca
dengan dengung di hidung sehingga menghasilkan bunyi
sengau.
Contoh:
m‘oh-m’oh ‘rumah-rumahan’
meukr’op ‘murung’
sy’o ‘sengau’
kh’op ‘bau busuk’
ch’op ‘tusuk’
(6) vokal ‘ö
Contoh:
is’öt ‘geser’
ph’öt ‘bunyi padam api’
(7) vokal ‘u
Contoh:
meu‘u’u ‘tiruan bunyi’
ôn‘u ‘daun kelapa’
meu’u ‘membajak’
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2.1.2 Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap adalah salah satu hal yang ada dalam susunan
fonologi bahasa. Marsono (2008:19) mengatakan dalam bukunya
bahwa diftong termasuk dalam pengklasifikasian bunyi rangkap.
Bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan
terdapat dalam satu suku kata (silabel). Vokal rangkap bahasa
Aceh masih sangat banyak ditulis dengan cara yang salah Hal itu
disebabkan tidak adanya ketentuan baku yang mengikat secara
resmi tentang pola ejaan bahasa Aceh selain yang diungkapkan
oleh Wildan (2010:11). Wildan menjelaskan bahwa vokal rangkap
dalam bahasa Aceh dibagi menjadi 17, 10 diantaranya diakhiri
dengan bunyi e, sedangkan 7 lainnya diakhiri oleh bunyo i. Untuk
lebih jelas perhatikan tabel 2 berikut.
Tabel 2. Bunyi Vokal Rangkap

Vokal
No.
Rangkap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ie
èe
eue
oe
öe
ue
‘ie
‘èe
‘eue
‘ue
ai
‘ai
ei
oi
ôi

Cara Baca
dalam
Contoh
Terjemahan
Bahasa
Indonesia
ie
air
bimbing
batèe
batu
bebek
kareueng karang
taloe
tali
toko
lagöe
kali (ekspresi terkejut) bue
kera
subur
p’iep
hisap
‘èerat
aurat
Bireuen Bireuen
‘uet
telan
keubai
kebal
bagai
Meuh’ai mahal
hei
panggil
begal
boinah
warisan
sepoi
rhôi
penggaris
-
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Vokal
No.
Rangkap
16. öi
17. ui

Contoh
lagöina
bui

Terjemahan
sangat
babi

-

Cara Baca
dalam
Bahasa
Indonesia

Ke-17 vokal rangkap tersebut dapat diberikan contoh
sebagai berikut:
(1) Vokal Rangkap ie
Contoh:
iem ‘diam’
lieh ‘jilat’
kieh ‘kias’
bieng ‘kepiting’
leupie ‘dingin’
(2) Vokal Rangkap èe
Contoh:
lageèe ‘seperti’
seubèe ‘menutup dengan pasir’
bajèe ‘baju’
kayèe ‘kayu’
teubèe ‘tebu’
(3) Vokal Rangkap eue
Contoh:
Bireuen ‘Kabupaten di Aceh’
leuek ‘balam’
pageue ‘pagar’
keubeue ‘kerbau’
ureueng ‘orang’
Pengantar Pembelajaran Bahasa Daerah Aceh | 29

(4) vokal oe
Contoh:
adoe ‘adik’
sagoe ‘segi’
rugoe ‘rugi’
dudoe ‘nanti’ kemudian’
taloe ‘tali’
(5) Vokal Rangkap öe
Vokal rangkap ini biasanya digunakan dalam bahasa Aceh
untuk mengekspresikan sesuatu yang hebat atau mengejutkan.
Pengucapannya hampir sama dengan kata ‘kali’ dalam Bahasa
Indonesia. Misalnya “Ganteng sekali abang itu”.
Contoh:
lagöe ‘yang dipakai untuk hal-hal yang mengejutkan’
(6) Vokal Rangkap ue
Contoh:
ue ‘tersumbat sesuatu di kerongkongan’
bue ‘kera’
alue ‘alur’
bruek ‘tempurung’
kuet ‘mengambil’
(7) Vokal Rangkap ‘ie
Contoh:
p’iep ‘hisap’
kh’ieng ‘bau busuk’
’iek ‘urin’
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(8) Vokal Rangkap ‘èe
Contoh:
‘èerat ‘aurat’
(9) Vokal Rangkap ‘eue
Contoh:
‘eue ‘merangkak’
(10) Vokal Rangkap ‘ue
Contoh:
‘uet ‘telan’
c‘uet ‘ketatkan’
s’uep ‘paru’
(11) Vokal Rangkap ai
Contoh:
bangai ‘bodoh’
keubai ‘kebal’
sagai ‘saja’
gupai ‘kepal’
jai ‘banyak’
(12) Vokal Rangkap ‘ai
Contoh:
meuh’ai ‘mahal’
lang’ai ‘mata bajak’
(13) Vokal Rangkap ei
Contoh:
hei ‘panggil’
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(14) Vokal Rangkap oi
Contoh:
boinah ‘kekayaan, harta benda’
(15) Vokal Rangkap ôi
Contoh:
bhôi ‘kue bolu’
cangkôi ‘cangkul’
dô-dôi ‘dodol’
lumbôi ‘nomor’
dhôi ‘debu’
(16) Vokal Rangkap öi
Contoh:
lagöina ‘sangat’
(17) Vokal Rangkap ui
Contoh:
phui ‘ringan’
mui ‘batu jala’
gui ‘jambak’
reului ‘teduh’
tikui ‘menunduk’
2.2 Konsonan
Konsonan dalam bahasa Aceh hampir sama dengan konsonan
dalam bahasa Indonesia. Namun, ada beberapa perbedaan
dalam bentuk konsonan rangkap yang ada di dalamnya. Untuk
konsonan tunggal terdapat 17 jenis dalam bahasa Aceh. Data
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bunyi konsonan akan ditampilkan dalam bentuk tabel berikut
dengan cara bacanya dalam bahasa Indonesia. Cara baca bunyi
konsonan dalam bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia secara
umum tidak memiliki perbedaan sehingga seseorang yang
belum faham bahasa Aceh dapat melafalkan dengan benar
bunyi konsonan tersebut. Berikut pejabaran bunyi konsonan
dalam bahasa Aceh.
Tabel 3. Konsonan Tunggal Bahasa Aceh
No. Konsonan Tunggal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

b
c
d
f
g
h
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
v
w
x
y
z

Contoh Kata
but
cabeueng
darut
fake
glang
hireuen
jumoh
klam
leumo
manok
niet
pageue
rungkhom
sugot
teubit
woe
yue
-

Terjemahan
kerja
cabang
belalang
fakir
cacing
heran
mulut
gelap sekali
lembu
ayam
niat
pagar
menerkam
sisir
keluar
pulang
suruh
-
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Konsonan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia memiliki
cara pengucapan yang sama. Bahasa Aceh hanya memiliki 17
huruf konsonan tunggal. Ada 4 konsonan tunggal yang tidak
ditemukan dalam bahasa Aceh yaitu q, v, x, dan z. Orang Aceh
sebenarnya juga mengucapkan huruf-huruf tersebut dalam
komunikasi, namun kata-kata yang memakai huruf tersebut
adalah kata serapan dari bahasa lainnya.
Selain konsonan tunggal, dalam bahasa Aceh juga
ditemukan adanya konsonan rangkap atau kluster. Konsonan
rangkap dalam bahasa Aceh lebih banyak dibanding konsonan
rangkap dalam bahasa Indonesia. Konsonan rangkap atau
kluster dianggap menjadi sebuah kluster apabila gabungan
tersebut melambangkan satu bunyi konsonan. Dalam bahasa
Indonesia hanya ada empat kluster yaitu sy, ny, kh, dan ng.
Bahasa Aceh memiliki 26 konsonan rangkap yang terdata
dalam kosakata-kosakata dalam kamus Bahasa Aceh karya
Aboe Bakar. Berdasarkan observasi otodidak penulis, ditemukan
juga bahwa ada 26 konsonan rangkap yang digunakan oleh
masyarakat Aceh dalam berkomunikasi. Perhatikan tabel
berikut untuk penjelasan jumlah konsonan rangkap dalam
bahasa Aceh.
Tabel 4. Konsonan Rangkap Bahasa Aceh
No.
1.
2.
3.
4.

Konsonan
Tunggal
ng
ny
sy
ph

Contoh Kata
ngeut
nyoe
sya’e
phet
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Terjemahan
bodoh
ini
syair
pahit

No.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Konsonan
Tunggal
th
ch
kh
bh
dh
jh
gh
lh
rh
pl
cl
bl
gl
kl
pr
tr
cr
kr
br
dr
jr
gr

Contoh Kata
tham
chueng
khieng
bhok
dhoe
jho
gham-ghum
lham
rhui
plah
clap-clup
bloe
glie
kloe
prom
trom
croh
krueng
broh
drien
jroh
gram

Terjemahan
larang
pesing
bau sekali
bandot
dahi
dorong
tenggelam
merinding
belah
beli
geli
tuli
peram
tendang
goreng
sungai
sampah
durian
baik sekali
geram

Pada tabel konsonan tidak dimasukkan kolom cara
membaca. Hal itu disebabkan karena cara membaca bunyi
konsonan semua sama dengan bahas Indonesia. hanya saja
ada beberapa konsonan dalam bahasa Aceh yang tidak
terdapat

dalam

bahasa

Indonesia

terutama

konsonan

rangkap atau kluster.
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Untuk lebih memahami konsonan rangkap dalam bahasa
Aceh. Berikut dijabarkan contoh kosakata yang berupa
konsonan rangkap dalam bahasa Aceh.
(1) Konsonan Rangkap ng
Konsonan rangkap ng ini adalah konsonan yang juga kita jumpai
dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, konsonan ini
biasanya terdapat di akhir atau di tengah suatu kata. Konsonan
ng dalam bahasa Aceh juga ditemui di awal kata.
Contoh:
ngeut ‘bodoh’
teungeut ‘tertidur’
teungku ‘ustaz’
peungeut ‘menipu’
seungap ‘diam’
(2) Konsonan Rangkap ny
Tidak berbeda dengan konsonan ng, konsonan rangkap ny juga
terdapat dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
nyoe ‘ini’
geutanyoe ‘kita’
panyöt ‘lampu teplok’
tanyöng ‘bertanya’
teulunyok ‘telunjuk’
(3) Konsonan Rangkap sy
Konsonan sy dalam bahasa Aceh juga memiliki kesamaan
dengan konsonan rangkap sy dalam bahasa Indonesia.
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Contoh:
syök ‘ragu’
dèsya ‘dosa’
syèdara ‘saudara’
syèh ‘komandan’
syiruga ‘surga’
(4) Konsonan kh
Konsonan rangkap kh ini termasuk dalam empat jenis konsonan
rangkap yang terdapat dalam bahasa Indonesia. dalam bahasa
Aceh juga ditemukan konsonan rangkap ini.
Contoh:
khie ‘bau tengik’
sikhan ‘setengah’
khueng ‘kemarau’
kheun ‘mengatai’
khém ‘tertawa’
Selain empat konsonan rangkap yang telah disebutkan
di atas, terdapat 22 konsonan rangkap lainnya yang tidak
ditemukan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam bahasa
Aceh. Berikut contoh katanya:
(5) konsonan ph
Contoh:
Phôn-phôn ‘mula-mula’
pheuet ‘pahat’
kaphé ‘kafir’
phui ‘ringan’
aphai ‘hafal’
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(6) konsonan th
Contoh:
bunthok ‘kembung/montok’
thô ‘kering’
thèe ‘tahu’
rinthak ‘menarik paksa’
thôn ‘tahun’
(7) konsonan ch
Contoh:
chèn ‘loncat, lompat’
michik ‘nenek’
kacho ‘kacau’
teukeuch’ak ‘genit’
meukachôk ‘seru’
(8) konsonan bh
Contoh:
bhôm ‘makam/kuburan’ (dialek Pidie)
bhan ‘ban’
bho ‘bor’
bhôi ‘kue bolu’
bh’öt ‘suka makan apa saja’
(9) konsonan dh
Contoh:
dheuen ‘dahan’
dhiet ‘cantik’
dhoe ‘dahi’
dhot ‘memarahi’
dhôi ‘debu’
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(10) konsonan jh
Contoh:
jhuek ‘basah kusup’
jhung ‘menarik ke atas’
jhô ‘mendorong dengan kuat’
jheut ‘jahat’
(11) konsonan gh
Contoh:
gheuem ‘geraham’
raghoe ‘jinak’
ghuen ‘kental’
leughum ‘bunyi’
beughök ‘(gadis) tua’
(12) konsonan lh
Contoh:
gilhö ‘injak’
keuneulheueh ‘akhir’
lheueh ‘lepas’
lha ‘ampas kayu gergajian’
lhat ‘tambat, sangkut’
(13) konsonan rh
Contoh:
rhui ‘merinding’
peularha ‘pelihara’
rhah ‘cuci’
rhôi ‘penggaris’
rhop ‘riuh’
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(14) konsonan pl
Contoh:
plè ‘tuang’
pluek ‘kupas’
plôk ‘kaleng/wadah’
siplöh ‘sepuluh
mamplam ‘mangga’
(15) konsonan cl
Dalam bahasa Aceh, bunyi konsonan rangkap cl ditemukan
dalam tiruan bunyi (onomatope)
Contoh:
clap-clup ‘bunyi’
cl’am-cl’um ‘bunyi’
(16) konsonan kl
Contoh:
kléng ‘keling’
meungklèh ‘terpisah’
kleuet ‘liar’
kleueng ‘elang’
klo ‘tuli’
(17) konsonan bl
Contoh:
blahnoe ‘sebelah sini’
blé ‘cahaya kilat’
blang ‘sawah’
bloe ‘beli’
publa ‘melerai’
(18) konsonan gl
Contoh:
glum ‘panau’
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glah ‘gelas’
glang ‘cacing’
gleh ‘bersih’
peuglah ‘melepaskan’
(19) konsonan pr
Contoh:
prancôt ‘licik’
proh ‘memecahkan’
prah ‘perah’
pruh ‘tiup’
caprok ‘cobek’
(20) konsonan tr
Contoh:
trom ‘tendang’
putroe ‘permaisuri’
teuntra ‘tentara’
trieng ‘bambu’
trueng ‘terong’
trôk ‘sampai’
(21) konsonan cr
Contoh:
cruep ‘telungkup’
creue ‘memotong sebagian cabang pohon’
crôh ‘goreng’
crông ‘timba’
cr’iek ‘robek’
(22) konsonan kr
Contoh:
kreueh ‘keras’
pakri ‘bagaimana’
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krui ‘menganginkan (padi)’
krang ‘rapuh, renyah’
cakra ‘obrol’
(23) konsonan br
Contoh:
breueh ‘beras’
brôh ‘sampah’
bruek ‘tempurung’
subra ‘riuh’
bubrang ‘berang-berang’
(24) konsonan dr
Contoh:
droe ‘diri’
drien ‘durian’
kadra ‘ikan belanak’
jeundrang ‘jerami’
drat ‘garis pada mur’
(25) konsonan jr
Contoh:
peujruek ‘mengasinkan’
peujra ‘membuat jera’
jroh ‘bagus’
jruek ‘awet, pekasan’
keujrun ‘pengawas’
(26) konsonan gr
Contoh:
sigra ‘segera’
grah ‘haus’
grôp ‘lompat’
canggruek ‘kolak’
gr’on ‘keren’
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BAB III
KATA DAN JENIS-JENISNYA
Setiap bahasa yang ada di dunia memiliki kata dan jenis
kata di dalamnya. Bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis
kata yang sering digunakan dalam proses linguistik yaitu
kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata bilangan,
dan kata keterangan. Bahasa Aceh juga memiliki jenis kata
tersebut dalam bagian-bagian kebahasaannya. Perhatikan
pemaparan berikut.
3.1 Kata Benda
KBBI Daring memberikan pemahaman bahwa kata benda
adalah kata yang menyatakan benda. Wildan (2010:49)
memberikan pendapat yang sama bahwa kata benda
adalah segala hal yang menyatakan benda. Jauh sebelum
itu, Sulaiman (1977:39) mengatakan bahwa kata benda
dibagi menjadi dua jenis yaitu kata benda berwujud dan
tidak berwujud.
Kata benda dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan
dengan bahasa Aceh. Segala jenis benda yang abstrak atau
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konkret dianggap menjadi kata benda. Misalnya nama orang,
nama tempat, nama bangunan, dan lainnya. Berikut contoh
kata benda dalam bahasa Aceh.
Teuku Junaidi (benda berupa nama orang)
Sofiyan (benda berupa nama orang)
Rumoh (benda konkret)
Sikula (benda konkret)
Lampôh (benda konkret)
Nyawöng (benda abstrak/tidak berwujud)
Untuk mengidentifikasi kata benda dalam bahasa Aceh,
ada beberapa ciri-ciri yang disampaikan oleh Wildan (2010:5051). Berikut pemaparannya.
(1) Bersisipan –eunDalam bahasa Aceh, semua kata yang memiliki sisipan
–eun- dianggap sebagai kata benda. Sisipan –eun- tersebut
berfungsi untuk membuat kata kerja menjadi kata benda.
Contoh:
Ku ‘ikat’ (kata kerja) → keuneuku ‘ikatan’ (kata benda)
Pula ‘tanam’ (kata kerja) → peunula ‘tanaman’ (kata benda)
Tuleh ‘tulis’ (kata kerja) → teunuleh ‘tulisan’ (kata benda)
(2) diperluas dengan jih
Trép ‘lama’ (kata sifat) → trépjih ‘lamanya’ (kata benda)
(3) jenis kata yang ditambahkan kata nyan, nyoe, dan jéh.
Buet ‘kerja’ (kata kerja) → buet nyan ‘kerja itu’ (kata benda)
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(4) penambahan kata bilangan
Tujoh boh pingan
Peurumoh jih peut droe
Peutblah droe dosen
Sikureueng neuk leumo
(5) dapat diingkari dengan kata kön
Kön ureueng tapi rimung
Kön reumoh
Kön aneuk droe
Kön Iseulam
Bentuk kata benda dalam bahasa Aceh dapat dibagi menjadi
dua jenis yaitu berwujud dan tidak berwujud. Kata benda yang
memiliki wujud dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:
− Kata benda berupa nama diri misalnya nama tempat, nama
orang, dan lainnya.
− Kata benda berupa nama zat. Misalnya beusoe (padat), ie
(cair), dan geuntöt (gas)
− Kata benda berupa nama jenis. Misalnya eungköt nila,
cicém burông, sidom apui dan lainnya.
Selanjutnya, jenis kata yang tidak berwujud adalah
kata yang tidak dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera
manusia. Misalnya jen, malaikat, burông, dan lainnya.
3.2 Kata Kerja
Kata kerja adalah suatu kata yang menyatakan perbuatan,
pekerjaan, atau tindakan seseorang. Dalam bahasa Aceh, kata
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kerja memiliki beberapa ciri khusus, salah satunya adalah
adanya kata ganti orang yang melekat pada kata kerjanya.
Perhatikan pemaparan berikut.
(1) Mendapatkan imbuhan berupa kata ganti orang
Proses pembentukan kata kerja dengan menambahkan
kata ganti orang hanya ada dalam bahasa Aceh dan tidak
ditemukan dalam bahasa Indonesia. kata ganti orang yang
digunakan dan melekat pada kata kerja sesuai dengan
subjek kalimat tersebut. Jika subjeknya berupa kata ganti
orang pertama, kata ganti yang dilekatkan pada kata kerja
berupa predikat adalah kata ganti orang pertama.
Contoh:
Lôn teungöh lônpreh Si Maun
‘saya sedang menunggu Si Maun’
Jih sabée jidhot lon
‘dia selalu memarahi saya’
(2) Diikuti atau diawali dengan kata yang berimbuhan
meu-, peu-, teu-, tu-, -eum-, dan gi-.
Contoh:
Meuutang ‘berhutang’
Peupanyang ‘memperpanjang’
Teumajok ‘menajuk’
Turi ‘tahu siapa’
Keumeukoh ‘memotong’
Gidham ‘menginjak dengan keras’
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(3) dapat diperluas dengan frasa ngön dan diikuti dengan
kata sifat (ngön+kata sifat)
Contoh:
Klik ‘menangis’ (kata kerja) + ngön + dok
Menangis dengan kuat
3.3 Kata Sifat
Kata sifat adalah suatu kata yang menyatakan tentang sifat atau
keadaan yang terikat pada suatu benda atau pada suatu hal.
Kata sifat dalam bahasa Aceh tidak berbeda dengan kata sifat
dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengetahui
kata sifat dalam bahasa Aceh, salah satunya menerjemahkan
kata sifat dalam bahasa Indonesia secara langsung. Misalnya
mameh berasal dari kata manis. Wildan (2010:44) mengatakan
ciri-ciri kata sifat dalam bahasa Aceh tidak terlalu sulit untuk
dimengerti. Perhatikan penjelasan berikut.
(1) didahului oleh kata leubeh ‘lebih’
Tari ‘cantik’ menjadi leubeh tari ‘lebih cantik’
Tumbôn ‘gemuk’ menjadi leubeh tumbôn ‘lebih gemuk’
Jeumöt ‘rajin’ menjadi leubeh jeumöt ‘lebih rajin’
(2) Kata yang didahului oleh kata paleng ‘paling’
Tuha ‘tua’ menjadi paléng tuha ‘paling tua’
Luwat ‘jijik’ menjadi paléng luwat ‘paling jijik’
Meuhai ‘mahal’ menjadi paléng meuhai ‘paling mahal’
(3) Dapat didahului atau diakhiri oleh kata that ‘sangat’
Kutoe ‘kotor’ menjadi that kutoe ‘sangat kotor’
Riyoh ‘ribut’ menjadi riyoh that ‘sangat ribut’
Malem ‘alim’ menjadi that malem ‘sangat alim’
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3.4 Kata Ganti
Kata ganti (pronomina) adalah kata yang digunakan dalam
suatu bahasa untuk menggantikan kata lainnya. Hal
itu dilakukan untuk memperpendek proses pengucapan
atau

memudahkan

dalam

penyampaian.

Kata

ganti

menggantikan kata benda berupa orang, binatang, atau
hal lainnya. Kata ganti secara umum dapat dibagi menjadi
dua jenis yaitu kata ganti orang dan kata ganti penunjuk.
Berikut penjelasannya.
1) Kata Ganti Orang
Kata ganti orang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Aceh
memiliki kesamaan yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti
orang kedua, dan kata ganti orang ketiga.
(1) Kata Ganti Orang Pertama Tunggal
Kata ganti orang pertama maksudnya adalah kata ganti
yang digunakan oleh orang yang menjadi aktor utama dalam
komunikasi. Biasanya kata ganti orang pertama mengganti
proses penamaan dirinya dengan kata lain.
Contoh:
lôntuwan atau ulôntuwan ‘saya’ → lembut dan sopan
ulôn atau ulông ‘saya’ → lembut dan sopan
lôn atau lông ‘saya’ → lembut dan sopan
kèe ‘aku’ → kasar dan kurang sopan
(2) Kata Ganti Orang Pertama Jamak
Kata ganti orang pertama jamak maksudnya adalah tokoh
utama dalam pembicaraan berjumlah lebih dari satu dan
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pembicara menunjuk dirinya pada lawan bicara secara
bersama-sama dengan tokoh lain.
Contoh:
kamoe ‘kami’
geutanyoe ‘kita’
(3) Kata Ganti Orang Kedua Tunggal
Orang kedua dalam maksud linguistik adalah orang
yang menjadi lawan bicara orang pertama. Orang
kedua bertindak sebagai partner pihak pertama dalam
komunikasi secara langsung. Adapun kata ganti yang
dapat digunakan untuk mengganti nama orang kedua
adalah droneuh, gata, dan kah.
Contoh:
Gata bek gabuek ‘anda jangan sibuk’ (lembut)
Kah bek kajak ‘kamu jangan pergi’ (kasar)
Droneuh malem that ‘anda alim sekali’ (lembut)
(4) Kata Ganti Orang Kedua Jamak
Kata ganti orang kedua jamak adalah kata ganti yang
digunakan untuk menggantikan panggilan orang kedua
yang berjumlah lebih dari 1. Biasanya kata yang digunakan
adalah kata ganti orang kedua tunggal dan ditambahkan
kata ‘mandum’ dan ‘awak’
Contoh:
Gata mandum carong ‘anda semua pintar’ (lembut)
Awak kah pat keuh? ‘kalian dimana?’ (kasar)
Awak droneuh bereh ‘kalian semua mantap’ (lembut)
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(5) Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal
Kataganti orang ketiga ini digunakan untuk menggantikan
sebutan bagi orang lain yang dibahas oleh orang pertama
dan orang kedua. Dalam bahasa Aceh, kata ganti orang
ketiga menggunakan kata ‘droneuhnyan’, ‘gopnyan’, ‘jih’
atau kata penunjuk ‘jeh’ di akhir atau di awal kata.
Contoh:
Gopnyan dosen di Unsam ‘orang itu dosen Unsam’ (lembut)
Droneuhnyan ulama ‘beliau ulama’ (lembut)
Jih aneuk Apa Ma’e ‘dia anak Apa Ma’e’ (kasar)
Si Gam jéh saket ulèe ‘Si Gam itu sakit kepala’ (Kasar)
(6) Kata Ganti Orang Ketiga Jamak
Kata ganti orang dalam bahasa Aceh tidak menjelaskan
dan membedakan bentuk kata. Perbedaan kata ganti hanya
dibubuhi kata lain seperti kata ‘mandum’.
Contoh:
droeneuhnyan mandum ‘mereka, beliau semua’
gopnyan mandum ‘mereka, beliau semua’
2) Kata Ganti Penunjuk
Kata ganti ini digunakan untuk menunjuk suatu kata atau
hal yang ingin diucapkan oleh orang yang terlibat dalam
percakapan. Kata ganti penunjuk ini antara lain kata nyoe ‘ini’,
nyan ‘itu, dan jeh ‘itu untuk arah yang lebih jauh’.
Contoh:
Moto nyan lagak that ‘mobil itu bagus sekali’
Kayèe nyoe atra si Hasby ‘kayu ini milik Hasby’
Gunong jéh nanjih Gunong Gôh ‘gunung itu namanya Gunung Goh’
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3.5 Kata Bilangan
Selain adanya kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata
ganti, dalam setiap bahasa pasti memiliki kata bilangan. Kata
bilangan digunakan oleh penutur bahasa untuk menghitung
suatu benda atau hal dengan penyebutan kalimat. Kata bilang
dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu bilangan pokok, bilangan
bertingkat, pecahan, dan bilang tidak teratur (tidak tentu).
(1) Bilangan Pokok
Bilangan pokok yang dimaksud adalah bilangan umum yang
terdapat dalam suatu bahasa yang dimulai dari angkat 1
dan seterusnya.
Contoh:
1 → sa ‘satu’
2 → dua ‘dua’
3 → lhèe ‘tiga’
4 → peuet ‘empat’
5 → limöng ‘lima’
6 → nam ‘enam’
7 → tujôh ‘tujuh’
8 → lapan ‘delapan’
9 → sikureueng ‘sembilan’
10 → siplôh ‘sepuluh’
11 → siblah ‘sebelas’
12 → dua blah ‘dua belas’
13 → lhèe blah ‘tiga belas’
19 → sikureueng blah ‘sembilan belas’
20 → dua plôh ‘dua puluh’
100 → sireutôh ‘seratus’
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200 → dua reutôh ‘dua ratus’
1.000 → siribèe ‘seribu’
2.000 → dua ribèe ‘dua ribu’
1.000.000 → sijuta ‘satu juta’
5.000.000 → limöng juta ‘lima juta’
200.000.000 → dua reutôh juta ‘dua ratus juta’
1.000.000.000 → similyar
(2) Bilang Tingkat
Bilangan tingkat dalam bahasa Aceh memiliki kesamaan
dengan bahasa Indonesia. ciri utama bilang tingkat dalam
bahasa Aceh adalah penambahan kosakata keu ‘ke’ di depan
bilangan pokok.
Contoh:
Uroe keulhee ‘hari ketiga’
Minggu keutujoh ‘minggu ketujuh’
Thon keulapan ‘tahun kedelapan’
(3) Bilangan Pecahan
Bilangan pecahan adalah pecahan atau pengecilan dari
bilang pokok yang tidak berbentuk genap dan ganjil. Kata
bilang pecahan dalam bahasa Aceh ditemukan hampir sama
persis seperti aturan dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
siteungöh ‘setengah’
seuperlhèe ‘seperempat’
lhèe perpeut ‘tiga perempat’
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(4) Bilangan Tidak Teratur atau Tidak Tentu
Bilangan ini adalah bilangan yang menjadi kosakata tuturan
dalam bahasa Aceh. Biasanya kata bilangan tidak teratur
ini digunakan untuk mengungkapkan suatu bilangan yang
tidak disebutkan jumlahnya secara detail.
Contoh:
Neubôh sira dua neuk ‘taruh garam sedikit’
Neubôh saka sijumpet ‘taruh sejumput gula’
Be-ôk sagai lôn cok ‘sedikit cuma saya ambil’
Ketiga kata tersebut digunakan hanya untuk pengandaian
jumlah atau bilangan terhadap suatu benda. Kata dua neuk
yang harusnya bermakna dua biji digunakan untuk mengambil
barang dengan jumlah yang lebih banyak. Biasanya benda yang
diambil adalah benda yang susah dihitung secara kalkulasi
umum dan benda yang kecil.
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BAB IV
AFIKSASI
Afiksasi adalah suatu proses penambahan imbuhan (afiks)
pada kata dasar. Dalam bahasa Indonesia diketahui ada lima
jenis afiks yaitu prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks.
Sedangkan dalam bahasa Aceh diketahui hanya ada empat jenis
yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Berikut penjelasannya.
4.1 Awalan (Prefiks)
Awalan adalah proses penambahan afiks di awal kata dasar.
Sulaiman (1979:11) mengatakan bahwa dalam bahasa Aceh
terdapat 18 awalan (prefiks) yaitu 8 jenis awalan biasa dan 10
awalan berupa kata ganti orang. Berikut penjelasannya.
a. Awalan Biasa
Awalan biasa adalah awalan yang sama dengan awalan salam
bahasa Indonesia.
54 | Pengantar Pembelajaran Bahasa Daerah Aceh

1) Awalan meuContoh:
Bayang + meu- → meubayang ‘berbayang’
Turi + meu- → meuturi ‘berkenalan’
Awalan meu- memiliki proses morfofonemik dan berubah
menjadi mu- jika diimbuhkan pada kata dasar yang berawalan
/b/, /p/, /m/, dan /w/.
Contoh:
Meu- + bantah → mubantah ‘membantah’
Meu- + palét → mupalét ‘terlilit’
Meu- + mada → mumada ‘memadai’
Meu- + watèe → muwatèe ‘berwaktu’
2) Awalan PeuAwalan peu- adalah awalan yang hampir sama dengan awalan
pe- dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
Peu- + göt → peugöt ‘membuat’
Peu- + bloe → peubloe ‘menjual’
Peu- + biyeu → peubiyeu ‘membiarkan’
Awalan peu- juga memiliki proses morfofonemik. Awalan peuakan berubah menjadi pu- jika diimbuhkan pada bentuk dasar
yang berawalan /b/, /p/, /m/, dan /w/.
Contoh:
Peu- + bloe → publoe ‘menjual’
Peu- + pakée → pupakée ‘mengadu’
Peu- + manoe → pumanoe ‘memandikan’
Peu- + woe → puwoe ‘membawa pulang’
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3) Awalan BeuAwalan beu- sekilas tampak sama dengan awalan ber- dalam
bahasa Indonesia. Namun, dari segi fungsi dan makna terdapat
banyak perbedaan.
Contoh:
Beu- + rijang → beurijang ‘agar cepat’
Beu- + caröng → beucaröng ‘agar pintar’
Beu- + matée → beumatée ‘supaya mati’
Sama dengan awalan meu- dan awalan peu-, pada awalan beujuga terjadi proses morfofonemik. Awalan beu- akan berubah
menjadi bu- jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berawalan
/b/, /p/, /m/, dan /w/.
Contoh:
Beu- + bagah → bubagah ‘harus cepat’
Beu- + patah → bupatah ‘harus patah’
Beu- + matee → bumatee ‘harus mati’
Beu- + wah → buwah ‘harus retak/terbelah’
4) Awalan NeuAwalan neu- adalah awalan yang biasanya digunakan untuk
membentuk kata benda dari kata kerja atau kata sifat.
Contoh:
Neu- + kue → neukue ‘ikatan’
Neu- + mat → neumat ‘pegangan’
Neu-+ duek → neuduek ‘dudukan’
Neu- + rôk → neurôk ‘rakitan’
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5) Awalan TeuAwalan teu- dapat disamakan dengan awalan ter- dalam
bahasa Indonesia. awalan teu- biasanya digunakan untuk
mengungkapkan atau menyebutkan suatu kata yang tidak
disengaja

atau

tidak

direncanakan.

Fungsinya

adalah

membentuk kata kerja dari kata kerja.
Contoh:
Teu- + kab → teukab ‘tergigit’
Teu- + sie → teusie ‘tersayat’
Teu- + ngieng → teungieng ‘terlihat’
6) Awalan KeuAwalan keu- adalah awalan dalam bahasa Aceh yang berfungsi
untuk membentuk kata bilangan dan menyatakan jumlah.
Contoh:
Keu- + sa → keusa ‘kesatu’
Keu- + lapan → keulapan ‘kedelapan’
Keu- + padum → keupadum ‘keberapa?’
7) Awalan SiAwalan si- adalah imbuhan yang berfungsi sama dengan awalan
se- dalam bahasa Indonesia. awalan se- biasanya dihubungkan
dengan kata benda.
Contoh:
Si- + minggu → siminggu ‘seminggu’
Si- + droe → sidroe ‘sendiri’
Si- + lapéh → silapéh ‘selapis’
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Awalan si- memiliki kaidah morfofonemik. Awalan si- berubah
menjadi sa- jika diikuti oleh kata bilangan yang berupa kata
boh ‘buah’.
Contoh:
Si- + boh + rumoh → saboh rumoh ‘serumah’
Si- + boh + kama → saboh kama ‘sekamar’
8) Awalan SeuDipahami dari bentuk katanya, awalan seu- merupakan awalan
yang berfungsi untuk membentuk kata kerja dari kata sifat dan
juga berfungsi untuk membentuk kata kerja dari kata kerja.
Contoh:
Seu- + malèe → seumalèe ‘membuat malu’
Seu- + baro → seubaro ‘memperbarui’
Seu- + patéh → seumatéh ‘patuh’
Seu- +manoe → seumanoe ‘memandikan’
b. Awalan Berupa Kata Ganti
Awalan yang berupa kata ganti tidak ada dalam bahasa
Indonesia. Ada beberapa kata ganti dalam bahasa Indonesia
yang disebut sebagai klitika bukan sebagai awalan. Sulaiman
(1979:41) menjelaskan bahwa bahasa Aceh memiliki perbedaan
dengan bahasa Indonesia, salah satunya pada awalan berupa
kata ganti orang.
Fungsi awalan berupa kata ganti orang dalam bahasa
Aceh adalah untuk membentuk kata kerja berpelaku. Hal itu
dimaksudkan bahwa kata kerja dalam suatu kalimat diikuti
oleh kata ganti pelaku yang bertindak sebagai subjek pada
58 | Pengantar Pembelajaran Bahasa Daerah Aceh

kalimat tersebut. Penambahan awalan tersebut disesuaikan
dengan subjek yang ada. Sehingga memiliki variasi penyebutan
masing-masing. Berikut pemaparannya.
1) Awalan Kata Ganti Orang Pertama Tunggal
Awalan kata ganti orang pertama tunggal yang digunakan
dalam bahasa Aceh ada dua yaitu awalan ku- yang berfungsi
melengkapi kata ‘kee’ dan awalan lon- yang berfungsi
melengkapi kata kerja yang subjeknya berupa kata ‘lon’.
(1) Awalan KuFungsi awalan ku- adalah untuk membentuk kata kerja
yang pelaku atau subjek adalah orang pertama tunggal
yang berupa ‘kee’.
Contoh:
Kèe rencana kujak u Banda singöh
‘aku rencana pergi ke Banda besok’
Kèe han kutém lé keurija inan
‘aku tidak mau lagi kerja di situ’
(2) Awalan LônKata ganti lon jika diimbukan pada kalian rata-rata harus
diikuti dengan awalan pada kata kerjanya. kata ‘lon-‘ dalam
bahasa Aceh juga dapat digunakan sebagai awalan yang
melekat pada kata kerja yang kalimatnya bersubjek ‘lon’.
Contoh:
Lôn hanjeut lônwoe jinoe ‘saya tidak bisa pulang sekarang’
Lôn teungoh lônpajôh bu ‘saya sedang makan nasi’
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2) Awalan Kata Ganti Orang Pertama Jamak
Awalan ini digunakan untuk kata atau kalimat yang di dalamnya
terdapat subjek berupa orang pertama jamak. Predikat berupa kata
kerja pada kalimat yang memiliki subjek orang pertama jamak biasanya
diganti dengan kata ganti meu- dan ta-. Berikut penjelasannya.
(1) Awalan MeuFungsi awalan meu- adalah untuk membentuk kata kerja
dalam kalimat yang subjek atau pelakunya berupa orang
pertama jamak. Dalam bahasa Aceh, kata ganti orang pertama
jamak yang memiliki variasi awalan adalah kata kamoe.
Contoh:
Kamoe meupatéh haba ulama
’kami percaya perkataan ulama’
Kamoe meuduk lam meunasah
‘kami duduk di meunasah’
(2) Awalan TaAwalan ta- berfungsi untuk membentuk kata kerja yang
pelakunya adalah orang pertama jamak. Selain kata kamoe,
dalam bahasa Aceh juga memiliki kata ganti orang pertama
jamak lainny yaitu geutanyoe. Kata geutanyoe setidaknya
memiliki 1 orang lebih banyak dibandingkan dengan kata
kamoe. Artinya orang yang diajak bicara juga ikut masuk
menjadi orang pertama dalam kata geutanyoe.
Contoh:
Pajan geutanyoe tajak u kampus
‘Kapan kita pergi ke kampus?’
Geutanyoe tapubut beuna ilmèe
‘Kita harus berbuat harus berilmu’
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3) Awalan Kata Ganti Orang Kedua Tunggal dan Jamak
Kata ganti orang kedua tunggal dan jamak dalam bahasa Aceh
hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ada dua awalan dalam
bahasa Aceh yang sering dimasukkan kata ganti dalam proses
komunikasi yaitu kata ganti ka- dan neu(1) Awalan KaFungsi awalan ka- dalam bahasa Aceh adalah untuk
membentuk kata kera yang pelakunya berupa orang kedua
tunggal dan jamak yang objeknya atau pendengarnya lebih
muda daripada pelaku. Awalan ka- yang melekat pada kata
kerja tidak bisa digunakan dalam komunikasi dengan orang
yang lebih tua karena dianggap tidak sopan.
Contoh:
Kah kajak keunoe wate peurlè sagai
‘kamu pergi ke sini ketika butuh saja’
Kah hana kapiké keugop
‘kamu tidak memikirkan orang lain’
(2) Awalan NeuFungsi awalan neu- adalah untuk membentuk kata kerja
yang ditujukan kepada orang kedua tunggal atau jamak
yang umurnya lebih tua atau dihormati. Dalam bahasa
Aceh, kata ganti orang kedua digunakan awalan neu- untuk
menghormati lawan bicara dan dianggap sopan.
Contoh:
Droneuh jeut neujak u pasai uronyan?
‘Anda bisa pergi ke pasar kemarin?
Pu idroneuh na neupajoh sie kameng buno?
‘Apakah Anda ada memakan daging kambing tadi?’
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4) Awalan Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal dan Jamak
Awalan untuk orang kedua dan orang ketiga ini memiliki
beberapa kesamaan khususnya pada awalan neu-. Ada tiga
awalan yang digunakan dalam kalimat untuk mengganti orang
ketiga dalam bahasa Aceh yaitu ji-, neu-, dan geu-.
(1) Awalan JiAwalan ji- dalam bahasa Aceh berfungsi untuk membentuk
kata kerja yang pelaku adalah orang ketiga. Awalan ini
diucapkan ketika orang yang berupa lawan bicara atau
target pembicaraan berumur lebih muda.
Contoh:
Jih uronyan jibloe bajee mirah
‘dia kemarin membeli baju warna merah’
Jih hana jimeurunoe sapu
‘dia tidak mempelajari apa-apa’
Selain itu, awalan ji- juga berfungsi membentuk kata kerja
jika subjeknya berupa hewan.
Contoh:
Manok jipajôh padée
‘ayam memakan padi’
Musangnyan abéh jikap manok
‘musang itu habis memakan ayam’
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(2) Awalan GeuAwalan geu- dalam bahasa Aceh berfungsi untuk membentuk
kata kerja yang pelaku adalah orang ketiga. Awalan ini
diucapkan ketika orang yang berupa lawan bicara atau
target pembicaraan berumur lebih tua.
Contoh:
Gopnyan geujak u blang
‘Orang itu pergi ke sawah’
Gopnyan hana geukalön kamoe
‘Orang itu tidak melihat kami’
(3) Awalan NeuSelain sebagai awalan untuk kata ganti orang kedua.
Awalan neu- juga dapat digunakan untuk klitika orang
ketiga tunggal dan jamak. Awalan ini juga digunakan untuk
orang yang lebih tua. Biasanya subjek yang kalimat yang
dapat diimbuhkan awalan neu- pada predikatnya adalah
‘droneuh’.
Contoh:
Abu hana neujak uronyoe
‘Abu tidak pergi hari ini’
Droneuh mandum neugisa lom singeh
‘Anda sekalian bisa kembali lagi besok’
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4.2 Sisipan (Infiks)
Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah kata.
Sisipan bahasa Aceh lebih banyak ditemukan diimbuhkan
setelah huruf pertama suatu kata. Ada empat sisipan dalam
bahasa Aceh yaitu sisipan –eum-, sisipan –eun-, sisipan –eul-,
dan sisipan –eur-.
(1) Sisipan –eumSisipan –eum- adalah sisipan yang biasanya digunakan
untuk membentuk kata kerja dari kata kerja, membentuk
kata kerja dari kata benda, dan membentuk kata benda dari
kata keadaan.
Contoh:
Tanyöng + -eum- → teumanyöng ‘bertanya’
Teunak + -eum- → teumeunak ‘memaki’
Kawé + -eum- → keumawé ‘memancing’
Pheuet + -eum- → seumeupheuet ‘memahat’
Patéh + -eum- → seumatéh ‘mematuhi’
(2) Sisipan –eunSisipan –eun- dalam bahasa bahasa Aceh memiliki fungsi
untuk membentuk kata benda dai kata kerja dan membentuk
kata benda dari kata sifat.
Contoh:
Saréng + -eun- → seunaréng ‘penyaring’
Meumat + -eun- → meuneumat ‘pegangan’
Payah + -eun- → peunayah ‘ongkos’
Kunèng + -eun- → keununèng ’kekuningan’
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(3) Sisipan –EulSisipan

–eul-

dalam

bahasa

Aceh

berfungsi

untuk

membentuk kata benda dari kata kerja yang berarti
menyatakan perbuatan dan membentuk kata benda dari
kata kerja yang menyatakan suatu kebendaan. Pada zaman
sekarang banyak orang tidak lagi menggunakan sisipan –
eul- sehingga hampir dikatakan arkais.
Contoh:
Ganto + -eul- → geulantoe ‘pengganti’
Sangkot + -eul- → seulangkot ‘sangkutan’
Tapak + -eul- → teulapak ‘telapak’
(4) Sisipan –EurSisipan –eur- dalam bahasa Aceh dipakai untuk membentuk
kata kerja dari kata kerja yang menyatakan perbuatan
berulang-ulang. Sisipan –eur- juga membentuk kata benda
dari kata kerja yang berarti menyatakan alat.
Contoh:
Geudhuk ‘bunyi’ + -eur- → geureudhuk ‘berbunyi berulang-ulang’

Ceulop ‘celup’ + -eur- → ceureulop ‘celup berulang-ulang’
4.3 Akhiran (Sufiks)
Akhiran adalah suatu imbuhan yang diletakkan di akhir kata
untuk membentuk kata baru atau mempertegas kata tersebut.
Akhiran dalam bahasa Aceh dibagi menjadi dua jenis yaitu
akhiran biasa seperti dalam bahasa Indonesia dan akhiran
yang berupa kata ganti orang.
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1) Akhiran Biasa
(1) Akhiran –an
Akhiran –an dalam bahasa Aceh memiliki fungsi dan peran
yang sama yaitu membentuk kata benda dari kata kerja
dan membentuk kata benda dari kata sifat.
Contoh:
kirém (kata kerja) + -an → kiréman ‘kiriman’ (kata benda)
Saréng (kata kerja) + -an → saréngan ‘saringan’ (kata benda)
Kunèng (kata sifat) + -an → kunèngan ‘kuningan (kata benda)

(2) Akhiran –pi/-pih
Akhiran –pi/-pih dalam bahasa Aceh memiliki arti yang
sama dengan kata ‘juga’ atau ‘pun’ dalam bahasa Indonesia.
akhiran –pi/-pih memiliki fungsi untuk menegaskan kata
yang didahuluinya.
Contoh:
Lon galaklon adakpih meuhai
‘saya tetap suka walaupun mahal’
Saketpih lonjak asai na gata
‘sakitpun saya pergi asalkan ada anda’
(3) Akhiran cit/sit
Akhiran –sit dalam bahasa Aceh biasanya memiliki
variasi pengucapan sehingga diucapkan –cit. Hampir sama
dengan akhiran –pih, akhirat –cit/-sit juga berfungsi untuk
menegaskan makna kata. Sulaiman (1979:27) mencontohkan
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bahwa penulisan akhirat cit/sit biasanya ditulis terpisah
dengan kata dasarnya.
Contoh:
Lagenyan sit lon ‘seperti itu juga saya’
Lon sit tari ‘saya memang cantik’
(4) Akhiran –kon
Akhiran –kon dalam bahasa Aceh biasanya digunakan
setelah kata penunjuk waktu yang abstrak. Akhiran –kon
memiliki arti sejak atau dari.
Contoh:
Jameun ‘zaman dulu’ + -kon → jameunkon ‘dari zaman dulu’
Baroe ‘kemarin’ + -kon → baroekon ‘dari kemarin’
(5) Akhiran –keuh
Akhiran –keuh dalam bahasa Aceh memiliki kesamaan
dengan akhiran –lah atau –kah dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
Ka ‘sudah’ + -keuh → kakeuhlah ‘sudahlah’
Meunan ‘begitu’ + -keuh → meunankeuh ‘begitulah’
Pu ‘apa’ + -keuh → pukeuh ‘apakah’
2) Akhiran Kata Ganti Orang
Akhiran kata ganti orang tidak ditemukan dalam bahasa
Indonesia selain klitika. Dalam bahasa Aceh, akhiran berupa
kata ganti orang banyak ditemukan untuk menegaskan suatu
hal yang dikatakan oleh pembicara kepada lawan bicara.
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(1) Akhiran kata ganti orang pertama tunggal
Ada tiga jenis kata ganti orang pertama tunggal yang
berfungsi sebagai akhiran. Artinya melekat pada kata dasar.
Berikut pemaparannya.
a. Akhiran –Ku/-Kuh
Akhiran –ku/-kuh ini biasanya menempati posisi dibelakang
kata dasar yang bertujuan mengganti kata lon dalam
kalimat. Akhiran –ku/-kuh ini biasanya diucapkan kepada
lawan bicara yang lebih muda.
Contoh:
Di rumohkuh nyoe ‘aku di rumah’
Lôn saket that jaroeku ‘tanganku sakit sekali’
b. Akhiran –Lon
akhiran ini tidak berbeda dengan akhiran –ku/-kuh. Namun,
akhiran –lon lebih sering digunakan dengan lawan bicara
yang lebih tua atau dihormati. Fungsi akhiran –lon sebagai
kata ganti adalah untuk menunjukkan kepunyaan atau
milik si subjek.
Contoh:
Rumoh ‘rumah’ + -lon →  rumohlon ‘rumah saya’
Atra ‘harta’ + -lon → atralon ‘harta saya’
(2) Akhiran Kata Ganti Orang Pertama Jamak
Kata ganti orang pertama jamak yang dianggap sebagai akhiran
adalah yang menyatakan bahwa benda atau kepemilikan benda
tersebut miliknya. Perhatikan penjelasan berikut
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a. Akhiran –Meu/-meuh
kata ganti orang pertama jamak dalam bahasa Indonesia
adalah kami dan kita. Sedangkan dalam bahasa Aceh
adalah ‘kamoe dan tanyo’. Kata ganti yang kemudian cocok
untuk menjadi imbuhan akhiran pada orang pertama jamak
adalah akhiran –meu/-euh dan –teu/-teuh.
Contoh:
Atra ‘harta’ + -meuh → atrameuh ‘harta kami’
Gampông ‘desa’ + -meu → gampôngmeu ‘desa kami’
b. Akhiran –teu/-teuh
Akhiran –teuh/-teuh adalah akhiran yang digunakan dalam
bahasa Aceh untuk kata ganti orang pertama jamak yang
berarti menyatakan benda kepemilikannya termasuk lawan
bicara. Dalam bahasa Indonesia, akhiran –teuh lebih mirip
maknanya dengan kata kita.
Contoh:
Adak gasin ureung syikteuh
‘walaupun miskin orang tua kita’
Pajan tajak bak sikulateuh jameun?
‘kapan kita ke sekolah kita dulu?’
(3) Akhiran Kata Ganti Orang Kedua Tunggal dan Jamak
Akhiran yang berupa kata ganti orang kedua tunggal dan jamak
memiliki kesamaan. Artinya, satu akhiran dapat digunakan
dalam bentuk tunggal dan bisa juga digunakan dalam bentuk
jamak. Berikut penjelasannya.
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a. Akhiran –teu/-teuh
Akhiran ini memiliki kesamaan dengan akhiran yang
berupa kata ganti orang pertama jamak. Namun, ada
perbedaan yang dapat dilihat dari kedua. Akhiran –teuh
yang berarti kepemilikan suatu benda milik orang pertama
atau bersama-sama adalah bentuk akhiran yang berupa
kata ganti oang pertama jamak. Sedangkan akhiran –teuh
untuk kata ganti orang kedua penggunaannya diikuti
dengan orang kedua dan bermakna kepemilikan orang
kedua bukan milik orang pertama.
Contoh:
Ayahteuh hoe? ‘ayah anda mana?’
Gakiteuh pakön meunan? ‘kaki anda kenapa?’
Pada kalimat di atas dapat dilihat bahwa penggunaan –teuh
ditujukan untuk kepemilikannya pada ornag kedua. Bukan
orang pertama seperti poin poin sebelumnya.
b. Akhiran –neu/-neuh
Akhiran ini adalah kata ganti yang dapat digunakan untuk
penyebutan orang kedua tunggal atau jamak. Biasanya
berupa kata droeneuh. Akhiran ini lebih cocok digunakan
untuk orang yang lebih tua.
Contoh:
Igoeneuh pakön? ‘gigi Anda kenapa?’
Aneuk droneuh ijak u sikula bunoe ‘anak Anda pergi ke
sekolah tadi’
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c. Akhiran -keu /-keuh
Akhiran –keu/-keuh ini sama penggunaannya dengan
akhiran –neuh sebelumya yaitu digunakan untuk orang
kedua tunggal atau jamak. Namun, perbedaannya terdapat
pada letak penggunaannya. Akhiran –neuh digunakan
untuk orang yang lebih tua, sedangkan akhiran –keuh
digunakan pada lawan bicara yang lebih muda. Akhiran –
keuh ini berfungsi untuk menyatakan bahwa benda yang
diucapkan adalah milik orang kedua atau lawan bicara.
Contoh:
Bajèekeuh hoka? ‘bajumu kemana?’
Aneukkeuh kana bèk meunan lé akai ‘kamu sudah punya
anak jangan bersikap seperti itu lagi’
(4) Akhiran Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal dan Jamak
Akhiran yang berupa kata ganti orang ketiga tunggal dan
jamak sama persis dengan awalan berupa kata ganti orang
ketiga. Namun, peletakannya berbeda. Berikut penjelasannya.
a. Akhiran –ji/-jih
Akhiran –ji/-jih ini adalah akhiran yang digunakan untuk
menyatakan orang ketiga yang usianya lebih muda dibanding
orang pertama. Akhiran ini memiliki arti yang sama dengan
kata ‘ia atau dia’. Dungsinya adalah untuk menyatakan
kepemilikan orang ktiga baik tunggal atau jamak.
Contoh:
Nyan rumohjih ‘itu rumah dia’
Barangnyan atrajih ‘barang itu milik dia’
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b. Akhiran –geu/-geuh
akhiran –geu/-geuh ini adalah akhiran yang dikhususkan
pengucapan dan penulisannya untuk orang ketiga tunggal
atau jamak yang usianya lebih tua atau untuk orang yang
dihormati. Fungsinya sama dengan poin sebelumnya yaitu
untuk menyatakan kepemilikan orang ketiga tunggal
atau jamak.
Contoh:
Ureungnyan na motogeuh ‘orang itu memiliki mobil’
Teungku Amin rumohgeuh ka reubah ‘Teungku Amun
rumahnya sudah roboh’
c. Akhiran –neu/-neuh
akhiran ini digunakan untuk menyatakan bahwa benda
tersebut kepunyaan orang ketiga. Penggunaannya lebih sopan
dibandingkan akhiran –geu/-geuh. Biasanya disandingkan
dengan perkataan orang-orang hebat atau ulama.
Contoh:
Abi hantom sulét peuneugahneuh ‘Abi tidak pernah
berbohong dalam perkataannya’
Abu Tumin naritneuh lagak that ‘Abu Tumin tutur
katanya bagus sekali’
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BAB V
REDUPLIKASI DAN KOMPOSITUM
5.1 Reduplikasi
Reduplikasi adalah bentuk perulangan kata. Perulangan kata
dalam suatu bahasa adalah hal yang lazim. Bahasa Indonesia
memiliki 5 jenis perulangan kata. Sulaiman (1979:32)
mengatakan bahwa bahasa Aceh hanya memiliki 3 jenis
perulangan yaitu kata ulang utuh, kata ulang berimbuhan, dan
kata ulang berubah bunyi. Berikut penjelasannya.
(1) Kata Ulang Utuh
Kata ulang utuh adalah bentuk kata ulang yang proses
pengulangan katanya dilakukan utuh dan sempurna. Kata
pada bagian sebelah kiri atau bagian awal diulang sepenuhnya
tanpa diganti huruf atau bunyi pada bagian kedua. Kata ulang
utuh dalam bahasa Aceh terdapat dalam empat jenis kata yaitu
kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata bilangan.
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Contoh:
Duek-duek ‘duduk-duduk’ (kata kerja)
Jak-jak ‘jalan-jalan’ (kata kerja)
Rumoh-rumoh ‘rumah-rumah’ (kata benda)
Ureueng-ureueng ‘orang-orang’ (kata benda)
Tari-tari ‘cantik-cantik’ (kata sifat)
Paléh-paléh ‘jahat-jahat’ (kata sifat)
Dua-dua ‘dua-dua’ (kata bilangan)
Lhèe-lhèe ‘tiga-tiga’ (kata bilangan)
(2) Kata Ulang Berimbuhan
Kata ulang berimbuhan adalah kata ulang murni yang kemudian
diimbuhkan afiks baik itu awalan, sisipan, atau akhiran. Dalam
bahasa Aceh pengulangan kata bisa diimbuhkan awalan atau
akhiran. Uniknya, dalam bahasa Aceh kata yang dilekatkan
afiks tidak hanya pada kata pertama tetapi juga ditemukan
pada kata kedua.
Contoh:
Poh-poh + meu- → meupoh-poh atau poh-meupoh ‘saling memukul’

Mat-mat + meu- → meumat-mat ‘saling memegang’
Dhot-dhot + ji- → jidhot-dhot ‘dimarah-marahi’
(3) Kata Ulang Berubah Bunyi
Kata ulang berubah bunyi dalam bahasa Aceh banyak ditemui
dalam kosakata berupa onomatope atau tiruan bunyi.
Contoh:
T’am-t’um ‘bunyi suara tembakan’
Bh’am-bh’um ‘suara orang ribut memukul sesuatu’
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5.2 Kompositum
Kompositum atau kata majemuk adalah proses yang terjadi
dalam suatu bahasa. Kata majemuk tidak terdiri hanya dari
satu kata melainkan dua kata yang dianggap satu. Katamba
(1994:291) mengatakan bahwa kata majemuk adalah kata yang
terdiri atas, minimal, dua dasar yang tiap-tiap dasar dapat
berdiri sendiri. Artinya, kata tersebut hanya bermakna demikian
jika bergabung menjadi dua kata. Jika dipisah memiliki arti
masing-masing. Jenis kata majemuk dalam bahasa Aceh ada
tiga yaitu kata majemuk setara, bertingkat, dan bermakna
kias. Berikut penjelasannya.
(1) Hubungan Setara
Kata majemuk setara adalah kata yang memiliki satu fungsi
di tiap-tiap bagiannya. Bagian pertama tidak bertugas
menjelaskan kata kedua atau sebaliknya. Setiap kata dapat
berdiri sendiri dan memiliki derajat yang sama.
Contoh:
Lakoe binoe ‘suami istri’
Adoe aduen ‘adik abang’
Bloe publoe ‘jual beli’
(2) Hubungan Bertingkat
Kata majemuk yang berupa hubungan bertingkat adalah dua
kata yang salah satunya bertugas menjelaskan atau merupakan
kata keterangan kata lainnya. Biasanya kata kedua bertujuan
menjelaskan kata pertama.
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Contoh:
Dara baroe ‘rumah baru’
→ kata ‘baroe’ bertugas menjelaskan kondisi ‘dara’.
Aneuk rinyeun ‘anak tangga’
→ kata ‘aneuk’ bertugas menjelaskan posisi ‘rinyeun’
(3) Hubungan Bermakna Kias
Kata majemuk yang berupa hubungan bermakna kias adalah
gabungan kata yang membentuk makna lain dari dua kata
utama. Kata pertama dan kata kedua memiliki makna
masing-masing, namun ketika bergabung membentuk makna
baru secara kias.
Contoh:
Tajam’tajam’ + jaroe ‘tangan’ → tajam jaroe ‘pencuri’
Geuhön ‘berat’ + ulèe ‘kepala’ → geuhön ulèe ‘banyak pikiran’
Ticak ‘cicak’ + putéh ‘putih’ → ticak putéh ‘pengkhianat’
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BAB VI
KALIMAT
Kalimat menurut ilmu linguistik adalah satuan bahasa
yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi
sempurna dan secara potensial terdiri atas klausa. Kalimat jika
dimaknai secara umum dapat dikatakan sebagai suatu bentuk
utuh dari pola ujaran dan tulisan yang sudah memiliki makna
secara lengkap.
6.1 Unsur-Unsur kalimat
Kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Aceh memiliki
unsur pelengkapnya masing-masing. Unsur kalimat dalam
bahasa terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan
keterangan. Semua unsur tersebut membentuk suatu kalimat
utuh yang memiliki makna yang jelas dan lengkap. Hal yang
menjadi inti sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Suatu
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kalimat tidak dapat dikatakan kalimat jika tidak memiliki
predikat. Untuk lebih jelasnya. Perhatikan penjelasan berikut.
1) Unsur Subjek (S)
Subjek adalah unsur yang merupakan pelaku dalam suatu kalimat.
Peran subjek ditegaskan menjadi unsur yang mengerjakan suatu
pekerjaan atau pelaku utama dalam kalimat. Subjek dalam
bahasa Indonesia memiliki beberapa kriteria, salah satunya dapat
menjadi objek dalam kalimat pasifnya. Dalam bahasa Aceh, subjek
juga berperan sebagai pelaku.
Subjek dalam bahasa Aceh biasanya berupa kata benda
atau kata ganti. Sulaiman (1979:49-50) menjelaskan bahwa
subjek dalam bahasa Aceh dapat dibagi menjadi beberapa
konsep, yaitu:
a) Subjek Kata Benda + Predikat Kata Benda
Pada kalimat seperti ini, subjek terdiri ataskata benda dan
kemudian diikuti oleh predikat yang berupa kata benda pula.
Contoh:
Rumohnyan papeun ‘rumah itu papan’
Asoe kruengnyan geumulôh ‘isi sungai itu ikan bandeng’
b) Subjek Kata Benda + Predikat Kata Sifat
Pada kalimat ini, subjek terdiri atas suatu keta benda berupa
manusia, binatang, atau lainnya yang kemudian diikuti oleh
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kata sifat. Biasanya predikat pada kalimat ini menjelaskan
tentang sikap atau sifat subjek.
Contoh:
Si Maun caröng ‘Si Maun Pandai’
Acehnyoe luwah ‘Aceh ini luas’
Inöngnyan lagak ‘Wanita itu cantik’
Abi Hidayatullah mamèh ‘Abi Hidayatullah manis’
c. Subjek Kata Benda + Predikat Kata Kerja
Subjek pada kalimat ini terdiri atas kata benda dan diikuti
oleh predikat berupa kata kerja. Dalam bahasa Indonesia,
bentuk subjek yang diikuti oleh kata kerja sangat dominan.
Bahasa Aceh memiliki variasi kalimat yang banyak sehingga
subjek yang diikuti oleh kata kerja tidak memiliki dominasi
yang tinggi.
Contoh:
Kibo jiteumuléh ‘Kibo menulis’
Teungku Khaidir geuseumubeuet ‘Teungku Khaidir mengajar mengaji’

Ican jiteumeunak ‘Ican memaki’
d. Subjek Kata Benda + Predikat Kata Bilangan
Pada kalimat ini, subjek berupa kata benda yang berupa
makhluk hidup atau benda mati diikuti dengan predikat berupa
kata bilangan. Biasanya fungsi predikat adalah menjelaskan
jumlah subjek.
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Contoh:
Inöng Dayat peut droe ‘Istri Dayat empat orang’
Cicém pala limöng neuk ‘kacer lima ekor’
Kitab 12 lusén ‘kitab 12 lusin’
e. Subjek Kata Benda + Predikat Kata Penanda (Kata
depan + Tempat)
Pada kalimat ini, subjek berupa kata benda dan diikuti oleh
predikat berupa kata depan yang kemudian diikuti juga oleh
tempat subjek itu berada. Biasanya fungsi predikat menjelaskan
lokasi subjek dalam kalimat.
Contoh:
Unsam di Meurandéh ‘Unsam di Meurandeh’
Kuala bak binèh laôt ‘kuala di pinggir laut’
f. Subjek Kata Ganti + Predikat Kata Benda
Pada kalimat ini, subjek terdiri atas kata ganti berupa kata
ganti oang pertama, kedua, atau ketiga yang diikuti oleh kata
benda. Fungsi predikat biasanya menjelaskan kondisi atau hal
tentang subjek.
Contoh:
Gopnyan dosen kamoe ‘orang itu dosen kami’
Ureuengjéh gurèe kamoe ‘orang itu guru ngaji kami’
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g. Subjek Kata Ganti + Predikat Kata Sifat
Pada kalimat ini, subjek berupa kata ganti yang diikuti oleh
kata sifat. Fungsi predikat pada kalimat ini menjelaskan sikap
atau sifat subjek.
Contoh:
Si Gamnyan kaya ‘ Pemuda itu kaya’
Jih brôk akai ‘ dia jahat’
Inöngjih tari ‘istrinya cantik’

h. Subjek Kata Ganti + Predikat Kata Kerja
Pada kalimat ini, subjek berupa kata ganti yang diikuti oleh
predikat berupa kata kerja. Fungsi predikat adalah menjelaskan
pekerjaan atau hal yang dilakukan oleh subjek.
Contoh:
Teungkunyan geuseumubeuet ‘Ustaz tersebut mengajar mengaji’
Jih teungöh jiseumula ‘dia sedang menanam’

6.2 Unsur Predikat (P)
Predikat adalah ini dari kalimat. Suatu kalimat tidak akan
dianggap benar jika tidak memiliki predikat. Oleh karena itu,
unsur utama yang harus adalah dalam kalimat adalah predikat.
Predikat dalam bahasa Aceh terdiri atas kata kerja, kata sifat,
kata benda, kata depan, atau kata bilangan.
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Contoh:
Maimunah ijak manoe ‘Maimunah pergi mandi’ (kata kerja)
Ibrahim jikeumawé ‘Ibrahim memancing’ (kata kerja)
Gopnyan lagakthat ‘dia tampan sekali’ (kata sifat)
Si Nur jum’öt magun ‘Si Nur rajin memasak’ (kata sifat)
Ma’é nyan keupala sikula ‘Ma’é kepala sekolah’ (kata benda)
Marinyan kayée catô ‘lemari itu kayu jati’ (kata benda)
Lôn di Langsa ‘saya di Langsa’ (kata depan)
Peurumohlôn di dapu ‘istri saya di dapur’ (kata depan)
Aneukjih limöng droe ‘anaknya lima orang’ (kata bilangan)
Reumohjih lapan boh ‘rumahnya 8 unit’ (kata bilangan)
6.3 Unsur Objek (O)
Objek adalah suatu benda atau hal yang mendapatkan pekerjaan
dari subjek atau yang dituju oleh subjek. Objek dalam bahasa
Aceh berupa kata benda baik benda abstrak atau konkret.
Objek dalam bahasa Aceh selalu dapat menempati struktur
subjek dalam bentuk kalimat pasif.
Contoh:
Teungku Amin geupeurunoe awaknyan
‘Teungku Amin mengajari mereka’
Kata ‘awaknyan’ berfungsi sebagai objek. Jika dijadikan kalimat
pasif, kalimat berubah menjadi:
Awaknyan dipeurunoe le Teungku Amin ‘mereka diajari oleh Teungku
Amin’. Awaknyan menjadi subjek dalam kalimat pasif tersebut.
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4) Pelengkap (Pel)
Pelengkap hampir sama dengan objek yaitu sama-sama
berada setelah predikat yang berupa kata kerja. Pelengkap
biasanya juga menempati posisi setelah objek yang fungsinya
menjelaskan objek. Pelengkap dalam suatu bahasa termasuk
bahasa Aceh tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat lain.
Contoh:
Jih ka ijak kuliah ‘dia sudah pergi kuliah’
Kata ‘kuliah’ disitu berfungsi sebagai pelengkap karena tidak
dapat dijadikan subjek. ‘Kuliah’ hanya menjadi pelengkap
untuk kata ‘ijak’.
5) Unsur Keterangan (K)
Unsur keterangan (K) dalam kalimat berfungsi untuk
menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, objek,
dan pelengkap. Unsur keterangan boleh berada di awal atau
akhir kalimat. Unsur keterangan dalam kalimat terbagi atas
beberapa hal yaitu keterangan waktu, keterangan tempat,
keterangan tujuan, keterangan alat, keterangan penyerta,
keterangan perbandingan, keterangan sebab, dan keterangan
cara. Namun, hal yang dominan terdapat dalam kalimat adalah
keterangan waktu dan tempat. Berikut penjelasannya.
(1) Keterangan Waktu
Keterangan waktu dalam kalimat biasanya berupa penunjukan
waktu baik abstrak atau waktu yang konkret.
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Contoh:
Poh peuet tajak samadiah ‘jam 4 kita pergi tahlilan’
Lheuh asa tajak u Matang ‘setelah asar kita ke Matang’
Kamoe woe u gampông uro raya ‘kami pulang kampung saat lebaran’

(2) Keterangan Tempat
Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan
tempat yang biasanya diawali oleh kata depan di, u, bak,
dan lam.
Contoh:
Lôn jino di Langsa ‘saya sekarang di Langsa’
Kamoe buno lam blang ‘kami tadi di sawah’
Lusa kamoe meujak u Bireuen ‘lusa kami pergi ke Bireuen.
(3) Keterangan Tujuan
Keterangan tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang ingin
dicapai oleh subjek. Biasanya diawali dengan kata bah,
mangat, atau keu.
Contoh:
Jih ibloe bajèe keu mak jih ‘dia membeli baju untuk ibunya’
(4) Keterangan Alat
Keterangan alat merupakan suatu keterangan yang
digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa. Biasanya
diikuti oleh kata ‘ngön’ atau ‘deungön’
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Contoh:
Kamoe meujak u Tamiang ngön gari ‘kami pergi ke Tamiang
dengan sepeda’

(5) Keterangan Cara
Keterangan cara adalah suatu keterangan untuk menentukan
cara mengerjakan sesuatu. Sama dengan keterangan alat,
keterangan cara juga menggunakan kata ‘ngön’ atau ‘deungön’.
Contoh:
Si Markonah imagun deungön bagah-bagah ‘Si Markonah
masak dengan cepat’

(6) Keterangan Penyerta
Keterangan penyerta adalah keterangan yang digunakan
untuk menerangkan subjek atau objek yang yang mengikuti.
Keterangan ini juga menggunakan kata ‘ngön’ atau ‘deungön’
Contoh:
Pak Rektor geujak u Medan ngön aneukgeuh ‘Pak rektor
pergi ke Medan dengan anaknya’

(7) Keterangan Perbandingan
Keterangan perbandingan ini merupakan suatu keterangan
yang bertujuan membandingkan suatu hal dengan hal lainnya
dalam kalimat, biasanya ditandai dengan adanya kata ‘lagèe’
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Contoh:
Aneuk nyan caröng lagèe yahjih.
‘Anak itu pintar seperti bapaknya.’
(8) Keterangan Sebab
Keterangan ini adalah keterangan yang menyatakan hubungan
sebab akibat. Biasanya menggunakan kata ‘sabab’ atau ‘seubab’.
Contoh:
Jih han geutung seubab gasin
‘dia tidak diterima karena miskin’
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BAB VII
SASTRA ACEH
Sastra adalah salah satu hal yang dominan dalam kehidupan
masyarakat Aceh. Sejak zaman sebelum memasuki era modern,
Aceh sudah mengenal sastra baik sastra tulis maupun sastra
lisan. Pada abad ke-13, sastra di Aceh sudah dikenal oleh
raja-raja dahulu. Sejak Islam masuk ke Aceh, sastra lisan dan
kesenian menjadi sarana utama dalam mengembangkan Islam.
Secara umum dapat dilihat bahwa jenis sastra di Aceh selalu
memiliki kaitan dengan ajaran Islam sehingga dapat dikatakan
bahwa budaya dan sastra di Aceh identik dengan Islam.
Sastra adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai
estetik. Jabrohim (2001:167) mengatakan bahwa karya sastra
adalah hasil pikiran pengarang yang menceritakan segala
permasalahan itu karena pengarang berada dalam ruang dan
waktu. Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat sekarang bahwa
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manuskrip yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Misalnya
hikayat Prang Sabi, neurajah, dan lain-lain.
Karya sastra yang paling sering dibahas dan dibudayakan
hingga sekarang adalah sastra lisan seperti syair, hikayat,
naritmaja, meurukon, dan lain-lain. Karya sastra lisan snagat
berkembang di Aceh. Hingga sekarang masih sangat banyak
masyarakat Aceh yang melestarikan budaya dan sastra tersebut
dalam acara-acara besar, ada perkawinan, dan lainnya.
Ada beberapa sastra di Aceh yang masih terkenal hingga
sekarang, antara lain hadihmaja, neurajah, h’iem, pantôn,
meurukôn, dan hikayat. Berikut penjelasannya.
7.1 Hadihmaja
Hadihmaja adalah kearifan lokal masyarakat Aceh dalam segi sastra
tutur. Hadihmaja merupakan bentuk tuturan atau peringatan
yang lebih halus kepada seseorang dengan menggunakan makna
kias. Hadihmaja berisi tentang petuah-petuah yang berisikan
peringatan kepada seseorang yang diucapkan turun-temurun.
Naritmaja dari dulu hingga sekarang masih digunakan sebagai
suatu nasehat, peringatan, penjelasan, atau sindiran halus kepada
seseorang untuk dijadikan pedoman hidup.
Naritmaja dalam masyarakat Aceh lebih cenderung
mengambil hal-hal dari Al-qur’an dan hadist. Ismail (2008:6)
mengatakan bahwa para orang tua di Aceh yang mendalami
Al-Qur’an dan hadits cenderung mengambil intisari dari kedua
sumber itu untuk mengambarkan suatu perilaku masyarakat
dalam bentuk peribahasa. Masyarakat Aceh sangat memegang
teguh petuah-petuah ulama sehingga kebanyakan petuah dari
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para ulama juga disampaikan dalam bentuk naritmaja.
Seseorang yang diingatkan dengan naritmaja tidak langsung
tersinggung.   Effendi (1993: 81) penyampaian pesan atau proses
komunikasi yang ada dalam hadihmaja ini merupakan bentuk
komunikasi persuasif. Seseorang melakukan pendekatan secara
lembut agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Oleh karena itu,
proses mediasi atau memberikan peringatan yang dilakukan dengan
naritmaja jarang terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran.
Selain berperan sebagai sarana peringatan, naritmaja juga
berfungsi sebagai sarana dakwah. Wildan, dkk (2002: 12-45)
mengatakan bahwa hadihmaja juga berfungsi sebagai sarana
dakwah. Hal itu dapat diwujudkan dalam beberapa hal yaitu
sebagai berikut.
(1) Hadih Maja dalam Aspek Aqidah
Aqidah adalah hal yang paling utama dalam proses agama Islam.
Jika aqidahnya tidak benar, segala hal baik yang dilakukan
tidak akan tercatat. Artinya, aqidah adalah pintu utama
dalam Islam. Masyarakat Aceh selain menyebarkan Islam dan
memperkuat aqidah dengan pengajian juga digunakan sastra
untuk memperingatkan tentang aqidah. Hal tersebut dilakukan
dengan hadihmaja. Berikut contohnya.
Abeh nyawöng Tuhan tueng, abeh areuta hukôm pajôh
‘Hilang nyawa Tuhan ambil, habis harta dimakan hukum’
Pada contoh tersebut dapat diketahui bahwa bentuk tauhid
percaya pada Allah Sang pemilik nyawa. Hadihmaja tersebut
menegaskan bahwa segala hal tentang hidup dan mati manusia
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menjadi milik Allah. Orang yang beragama Islam wajib
mempercayai hal tersebut. Hadihmaja tersebut diucapkan
dengan tujuan agar orang yang dinasehati mengingat dan
merenungi bahwa nyawa manusia tidak kekal, harta pun tidak
akan abadi.
(2) Hadih Maja dalam Aspek Akhlaq
Selain dalam bidang tauhid atau aqidah, hadihmaja juga
dapat digunakan untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam
Islam, akhlak adalah hal yang sangat penting. Tujuan utama
Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak
manusia, bukan memperbaiki kehidupan ekonomi atau hal-hal
lainnya. Berikut adalah contoh hadihmaja bahasa Aceh yang
berhubungan dengan akhlak.
Dipajôh boh, dikoh bak
‘buahnya dimakan, pohonnya ditebang’
Pada hadihmaja tersebut diselipkan kiasan tentang akhlak
seseorang yang tidak menghargai suatu pemberian. Perbuatan
baik dibalas dengan kejahatan.
Kebaikan dalam hadihmaja tersebut dilambangkan dengan
buah. Seharusnya sikap yang baik dan berakhlak mulia adalah
mengambil buahnya dan merawat pohonnya. Namun, dalam
hadihmaja tersebut disebutkan bahwa setelah menerima
buahnya, pohonnya ditebang. Itu adalah perbuatan yang
jahat. Dalam bahasa Indonesia kita juga pernah mendengar
peribahasa ‘air susu dibalas dengan air tuba’. Hal itu sama
persis. Suatu kebaikan dibalas dengan kejahatan.
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(3) Hadih Maja dalam Aspek Pendidikan
Pendidikan bagi masyarakat sangatlah penting. Di Aceh,
pendidikan utama yang difokuskan oleh masyarakat adalah
pendidikan dayah atau pesantren. Sedangkan pendidikan
formal adalah ilmu tambahan yang wajib dipelajari setelah
tercapainya ilmu agama.menuntut ilmu adalah hal yang wajib,
sehingga hadihmaja dalam bahasa Aceh juga menyebutkan
tentang fungsi hadihmaja dalam dunia pendidikan adalah
mengusahakan agar masyarakat memperoleh pendidikan.
Berikut contohnya.
Beurangkapue buet tameugurèe.
Bek ta tirèe han sampôreuna
‘Apapun yang kita kerjakan haruslah berguru
Jangan meniru takkan sempurna’
Hadihmaja tersebut disampaikan untuk mengingatkan
orang lain agar menuntut ilmu tidak dengan cara meniru. Ilmu
yang dipahami dengan benar adalah hal yang sangat dianjurkan.
Sedangkan proses meniru akan mudah hilang. Sekarang, pada
zaman digital, banyak orang yang meniru untuk menghasilkan
sesuatu.
7.2 Neurajah
Neurajah adalah nama lain dari mantra dalam bahasa Aceh.
Neurajah dalam masyarakat Aceh sudah dikenal sebagai sastra
lisan yang sering digunakan untuk mengobati penyakit dan
hal-hal gaib lainnya. Asnelida, dkk (2017) mengatakan bahwa
neurajah sudah ada dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak
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lama. Harun (2012:5) mengatakan bahwa neurajah adalah puisi
lisan masyarakat Aceh.
Neurajah berkembang di Aceh sejak lama dan dilakukan
oleh beberapa wilayah di Aceh untuk mengobati. Neurajah
berbeda dengan sastra lisan lain di Aceh. Junus (1983:135)
menunjukkan enam ciri khas neurajah yaitu (1) terdapat rayuan
atau perintah; (2) keindahan bunyi dan permainan bunyi; (3)
menggunakan kesatuan pengucapan; (4) harus dipahami secara
utuh, tidak dapat dipahami sebagian-bagian; (5) sesuatu yang
serius; dan (6) memiliki kecenderungan esoteris dari diksinya.
Melengkapi penjelasan dan teori tentang neurajah di Aceh,
Herman dan Nurasiah (2019:33) menuliskan contoh neurajah yang
sudah dimasukkan pengaruh Islam di dalamnya sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim
Tuan ta’ali timoh barah
Rasulullah neukheun hana lé
Tron phéreuman nibak Allah
Cut ngon barah pih hana lé
Barah kubantôt
Cut kubantôt
Cong kubantôt
Cumuet kubantôt
Keuliki jie keulikah
Keuliki jie keulikah
Keuliki jie keulikah
Teudong tamèh kakbahtullah
Allah neukheun hana lé
Kabui digurèe tajam do’aku
Beureukat Lailaha illallahu
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Neurajah di atas berisi tentang pengobatan penyakit
‘barah’ atau penyakit semacam bisul yang tumbuh di badan
manusia. Pada neurajah tersebut juga dijelaskan bahwa cara
mengobatinya adalah dengan cara dibantot atau lainnya.
7.3 H’iem
H’iem adalah sebuah sastra dalam bahasa Aceh yang berisi
pertanyaan. Diketahui, h’iem ini jarang ditemui di daerah lain.
Dalam penyampaiannya, h’iem dikhususkan sebagai sarana
permainan bagi masyarakat Aceh untuk bercanda dan mengasah
ingatan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya.
Pertanyaan I
Innallaha la yastahyi
“Awai badan dudoe gaki
‘Oh lheueh gaki timoh jaroe
Dalam lueng doe kacr’a kacr’i
‘Innallaha la yastahyi
Awal badan kemudian kaki
Setelah kaki tumbuh tangan
Dalam kali berlari-larian’
Jawabannya adalah aneuk abiek-abiek (kecebong)
Pertanyaan II
Nyoe na saboh masa’alah
Cuba peuglah soe nyan pinta :
“Dua nyang thô peut nyang basah
Suci hadaih soe nyang bawa ”
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Ini ada sebuah masalah
Coba jelaskan siapa pintar
Dua yang kering empat yang basah
Suci hadas siapa yang bawa
Jawabannya adalah orang berwudhu.
Pada h’iem tersebut dapat dilihat bahwa ada orang yang
bertanya dan kemudian dijawab. Biasanya, jawaban lebih
banyak salah dibanding benarnya. Sehingga ada suatu
kebahagiaan bagi orang yang bertanya apabila orang yang
ditanya tidak bisa menjawab.
7.4 Pantôn
Pantun adalah salah satu sastra lisan yang paling sering
dijumpai pengucapannya di Aceh. Hingga sekarang, banyak
daerah di Indonesia masih menggunakan pantun dalam upacara
hari besar atau adat perkawinan. Misalnya Suku Betawi,
masyarakat Padang, dan Aceh. Adat berbalas pantun masih
banyak digunakan oleh masyarakat dalam beberapa kegiatan
untuk melestarikan budaya. Fang (1993:195 mengatakan
bahwa pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi
rakyat yang dinyanyikan. Sampai sekarang pun, katanya,
pantun masih dinyanyikan.
Aceh merupakan salah satu daerah yang peminat
terhadap pantun masih banyak. Sastra lisan yang berkembang
di Aceh rata-rata adalah sastra yang bersajak, berima, dan
berirama sehingga dikenal adanya pantôn, sya’e, hikayat,
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dan meurukon. Pantôn adalah puisi yang paling kaya dan
paling sering digunakan dalam kehidupan manusia. Harun
(2015:12) mengatakan bahwa pantun dapat dibagi menjadi
beberapa jenis sesuai dengan baris yaitu pantun dua baris
sebait, 3 baris sebait, 4 baris sebait, 6 baris sebait, 8 baris
bait, dan 12 baris sebait.
Bait pantun dalam bahasa Aceh disebut rungkhé.
Karena itu, misalnya, dikenal rungkhé lapan (8 baris
sebait), rungkhé nam (6 baris sebait), rugkhé peuet (4 baris
sebait), dan rungkhé dua (2 baris sebait). Ada hal unik yang
membedakan pantun Aceh dengan pantun di luar Aceh yaitu
pada pola sajaknya. Pantun di luar Aceh menggunakan
sajak akhir yaitu ab-ab atau aa-aa, namun pantun di Aceh
menggunakan persajakan zig-zag.
Pola zig-zag pantôn berwujud zig-zag karena akhir baris
pertama memiliki kesamaan dengan pertengahan baris kedua,
dan seterusnya. Selain pola zig-zag, pola akhirnya juga masih
menggunakan sajak ab-ab. Sehingga polanya seperti pada
contoh berikut ini.
Ho nyang tangieng ho tapandang
Ban saboh blang saboh nanggroe
Leumah taeu lagèe jeundrang
Naleueng panyang jeueb-jeueb sagoe
Kunèng ngön ôn putik layèe
Dum bak kayèe toe ngön jeuôh
Mala bungöng nyang mangat bèe
Sayang teubèe dum di lampôh (Vries dan Bakar, 1932)
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Pada contoh tersebut dalah dilihat bahwa pola zig-zag
seperti yang ditebalkan. Ada keindahan pola persajakan yang
berbeda dengan daerah lainnya.
7.5 Meurukôn
Meurukôn adalah salah satu sastra yang berkembang hanya
di Aceh. Sastra ini sangat berhubungan erat dengan Islam
dan hukum-hukum Islam. Nurhayati dan Iqbal (2018:130)
meurukôn adalah salah satu bentuk folklor yang ada di
Indonesia. Isi dari sastra meurukôn ini adalah segala hal yang
berhubungan dengan rukôn Islam yang dibalut dengan tanya
jawab. Tanya jawab tersebut diperadukan oleh dua, tiga, atau
empat kafilah berbeda. Biasanya, kafilah yang tidak mampu
menjawab akan merasa malu karena ditonton oleh masyarakat.
Kegiatan meurukôn dimulai setelah salat isya dan baru selesai
saat menjelang subuh.
Mekanisme
memperdebatkan

penampilan
atau

meurukôn

mempertanyakan

adalah
hal-hal

dengan
terkait

rukun-rukun dalam Islam. Ada kelompok yang bertanya dan
ada kelompok yang menjawab. Setiap kelompok dipimpin oleh
seorang syeh dan menyebut kelompok lain dengan sebutan
syeh kuna. Sekarang, syeh kuna merupakan sebutan yang
disebut untuk juri yang memberikan penilaian. Sebelum mulai
diperlombakan di tingkat daerah, meurukôn ini tidak memiliki
juri. Masyarakatlah yang menilai tim atau kelompok mana
yang menang dan kalah sesuai dengan kemampuan dalam
menjawab saol, kemampuan membawakan rukôn, kekompakan
irama penyampaian, dan lainnya.
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Sastra meurukôn ini memiliki tiga bagian. Harun, dkk
(2020:106) mengatakan bahwa struktur inti meurukôn adalah
pembukaan, isi konten, dan penutup. Berikut salah satu contoh
meurukôn yang disampaikan oleh Harun, dkk (2020:107).
Soal:
Bismillahirrahmanirrahim na padum boh harah?
Jawab:
Na sikureueng blah boh harah
Phôn harah ba dua harah sin
Keulhèe harah mim wahé syèdara
Nyang keupeuet aléh, keulimong lam
Keunam hai tèelan lam namanya
Keutujôh ha keulapan aléh
Gohlom abéh lôntuwan baca
Keusikureueng lam
Keusiplôh tèelan ra namanya
Keusiblah ha dua blah mim
Keulhèe blah nun hai syèdara
Keupeuet blah aléh keulimong blah lam
Keunam blah tèelan ra namanya
Keutujôh blah ha keulapan blah ya
Sikureueng blah mim ka sampôreuna.
Pada rukun tersebut dipertanyakan berapa huruf yang
ada dalam bismillah. Jawabannya tidak hanya dijawab seperti
percakapan biasa melainkan dijawab dengan irama. Ada yang
menggunakan irama lagu India, ada yang menggunakan irama
dangdut atau membuat irama sendiri.
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7.6 Hikayat
Salah satu sastra yang paling banyak diminati oleh masyarakat
Aceh dari dulu hingga sekarang adaah hikayat. Hampir semua
daerah memiliki hikayat masing-masing yang menonjol.
Hikayat Tuan Tapa di Aceh Selatan, hikayat malem diwa di
Bireuen dan Aceh Utara, dan lainnya. Depdikbud (2007:232)
menyebutkan bahwa hikayat merupakan karya sastra lama
Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan
silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau
gabungan sifat-sifat itu, dibaca untuk pelipur lara, pembangkit
semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta.
Hikayat memiliki bentuk yang sama dengan pantun, namun
dengan versi lebih panjang. Hurgronje (1985:81) menjelaskan
bahwa hikayat merupakan segala sesuatu yang dikarang
dalam bentuk puisi bentuk sanjak serta tidak tergolong pantun
ataupun kisah. Abdullah (1991:16) mengatakan bahwa hikayat
digunakan masyarakat Aceh sebagai bentuk penyampaian
ekspresi dalam sastra Aceh yang memiliki ciri sebagai berikut:
a. Hikayat berbentuk sastra lisan yang dinyanyikan.
b. hikayat dibawakan dengan variasi irama yang menarik.
c. Ditulis dominan menggunakan bahasa arab jawi.
d. Hikayat yang berkembang sekarang tidak ada proses
pembaruan melainkan hikayat klasik yang dinyanyikan
dngan irama-irama baru.
e. Bersifat anonim
f. Hikayat selalu mengandung unsur cerita.
g. Cerita dalam hikayat berupa fiksi
h. Hikayat selalu mengenal khuteubah, pembuka cerita, dan penutup
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Ciri-ciri hikayat tersebut terdapat hampir dalam semua
hikayat yang berkembang di Aceh. Hikayat juga dibagi ke
dalam beberapa jenis. Hurgronje (1985:83-205) mengemukakan
kerangka pembagian hikayat menjadi enam jenis, yaitu:
hikayat ruhe, hikayat epik, risalah asli, fiksi, fabel dan karya
keagamaan. Berikut penjelasannya:
a. Hikayat Ruhe adalah hikayat yang bersifat lucu atau jenaka.
Contohnya hikayat guda, hikayat leumo, hikayat ureung jawa.
b. Hikayat Epik adalah kisah yang berupa sikap kepahlawanan
seperti Malém Dagang, Hikayat Pocut Muhamat, Hikayat
Prang Goumpeuni, dan lainnya.
c. Risalah Asli, seperti Tadkhirat arrakidin, Nasihat Ureung
Muprang, Hikayat Ranto.
d. Fiksi atau disebut romansa, seperti Malém Diwa, Eseukanda
Ali atau Suganda Ali, Nun Parisi, Banta Beuransah, dan
lain sebagainya.
e. Fabel, seperti Plandô’ Kancil, Hikayat Nasruan Ade’ atau
Kisah Hiweuen.
f. Karya keagamaan yang dibagi lagi menjadi dua, (1) Legenda
sebelum Islam, seperti Hikayat Asay Padée’, Hikayat
terciptanya dunia, Nabi Usôh, Pra’un, Hikayat Tamlikha
atau Èelia Tujôh, (2) Lagenda semasa Islam, seperti Hikayat
Neubuet atau Neubuet Nabi, Raja Bada, Seuma’un, Hikayat
Saidina Husen dan lainnya serta (3) Buku pelajaran dan
pendidikan Agama , seperti Tujuh Kisah, Tambihôy Insan,
Tambih Tujoh Blaih, Hikayat Ma’ripat, Sipheuet Dua Plôh,
Beukeumeunan, Hikayat Basa Jawo dan lain sebagainya
(Nabila, Ramli, dan Mukhlis, 2017:441-442).
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