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    ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah bentuk variasi sosial isolek Karang Taliwang 

Kota Mataram, (2) Bagaimanakah makna Variasi sosial isolek Karang Taliwang Kota Mataram. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan makna variasi sosial isolek Karang Taliwang 

Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, data dalam tuturan 

diuraikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks. Metode dan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yakni dengan metode simak yang meliputi teknik sadap dan teknik catat, serta 

metode cakap yang meliputi teknik pancing, selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan metode 

introspektif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan ekstralingual, 

sedangkan  metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

formal dan informal. Bentuk variasi sosial isolek Karang Taliwang Kota Mataram yang di temukan yakni 

berupa morfem bebas dan berupa morfem terikat (berupa klitika),  kemudian bentuk-bentuknya di 

bedakan berdasarkan usia, pendidikan dan pekerjaan/profesi. Makna variasi sosial yang ditemukan dalam 

isolek Karang Taliwang yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dalam isolek Karang 

Taliwang yaitu bentuk pinjaman. Makna gramatikal yang ditemukan dalam isolek Karang Taliwang 

berupa proses afiksasi, proses reduplikasi dan proses komposisi.  

 

Kata kunci : variasi sosial, bentuk dan makna 

 

     ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the shape and meaning of social variations of Karang Taliwang 

isolates in Mataram City. The problems in this study are: (1) What is the form of social variation of 

Karang Taliwang isolates in Mataram City, (2) What is the meaning of the social variation of Karang 

Taliwang isolates in Mataram City. This study uses qualitative methods that are descriptive, the data in 

speech are described in the form of words and languages in a context. Methods and techniques of data 

collection in this study are by referring to methods that include tapping techniques and note-taking 

techniques, as well as competent methods that include fishing techniques, in addition to this research 

using the introspective method. The data analysis method used in this study is the extralingual equivalent 



 

2 
 

method, while the method of presenting the results of the data analysis used in this study is formal and 

informal methods. The form of social variation in the Karang Taliwang isolates in Mataram City which is 

found in the form of free morphemes and bound morphemes (in the form of clitic), then the forms are 

distinguished based on age, education and occupation / profession. The meaning of social variation found 

in Karang Taliwang isolates is lexical meaning and grammatical meaning. The lexical meaning of 

Karang Taliwang isolates is the form of loans. The grammatical meaning found in Karang Taliwang 

isolates is in the form of affixation process, reduplication process and composition process. 

 

Keywords: social variation, form and meaning 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

         Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup 

dengan sendirinya. Manusia membutuhkan 

teman untuk berinteraksi dalam menjalankan 

segala aktifitasnya. Untuk menjalankan 

aktifitas tersebut, manusia membutuhkan 

alat, sarana atau media yang disebut bahasa. 

Bahasa memiliki banyak ragam, suatu 

negara memiliki bahasa yang menjadi ciri 

khasnya sendiri, namun dalam suatu negara 

juga memiliki bahasa yang beragam. Salah 

satu contoh ragam bahasa itu adalah bahasa 

Sumbawa yang berada di Pulau Lombok. 

          Bahasa Sumbawa digunakan di 

berbagai tempat di Pulau Lombok, yaitu di 

Kembang Kerang, Dasan Baru, Kuang 

Berora, Siren Rumbuk, Rempung dan Jantuk 

di Lombok Timur serta Karang Taliwang di 

Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian 

yang sifatnya diakronis, masyarakat 

sumbawa di Pulau Lombok kedatangannya 

lebih disebabkan oleh faktor politis, yaitu 

dalam rangka membantu Kerajaan 

Selaparang yang diekspansi oleh Kerajaan 

Karang Asem Bali, pada tahun 1641 

(Kaharuddin dan Burhanuddin, 2008: 1). 

Dengan demikian, keberadaan masyarakat 

Sumbawa di Pulau Lombok sudah lebih 300 

tahun. Hal yang menarik adalah keberadaan 

mereka di Pulau Lombok tidak pernah 

menimbulkan permasalahan bagi 

masyarakat di sekitar tempat mereka tinggal 

terutama dengan masyarakat Sasak yang 

merupakan penduduk asli Pulau Lombok. 

Padahal apabila dilihat dari aspek latar 

belakang sosial budaya kedua kelompok 

masyarakat tersebut berbeda termasuk di 

dalamnya perbedaan kebahasaan. Menurut 

teori sosial, apabila terdapat dua kelompok 

sosial atau lebih yang memiliki latar 

belakang sosial budaya yang berbeda tinggal 

di suatu wilayah yang berdekatan maka 

salah satu atau keduanya cenderung 

melakukan perubahan dan tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan terjadinya 

suatu variasi sosial. 

          Dalam penggunaan bahasa Sumbawa 

tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya 

masyarakat penuturnya, sehingga bahasa 

Sumbawa dijadikan bahasa keseharian yang 

digunakan dalam berbagai kegiatan di dalam 

masyarakat baik dalam situasi formal 

(seperti lembaga-lembaga pendidikan 

maupun instansi-instansi) dan nonformal 

(pergaulan di dalam masyarakat). 

Salah satu contoh penggunaan bahasa 

Sumbawa tersebut adalah isolek Karang 

Taliwang (IKT) yang berada di Pulau 

Lombok. Secara umum isolek Karang 

Taliwang (henceforth: IKT)  tidak terlepas 

dari keragaman atau kevariasian bahasa 

sebagai akibat keragaman sosial dan 

keragaman fungsi bahasa tersebut dalam 

kehidupan masyarakat penuturnya. Ada 
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berbagai variasi yang disebabkan oleh kedua 

tersebut, yaitu variasi dari segi pemakai 

bahasa dan variasi dari pemakaian bahasa. 

          Berdasarkan hal di atas IKT memiliki 

salah bentuk variasi bahasa berdasarkan 

pemakai bahasa yaitu sosiolek atau dialek 

sosial. Adapun bentuk-bentuk yang 

ditemukan dalam IKT yaitu varian bahasa 

yang digunakan oleh masyarakat Karang 

Taliwang. Contohnya : sia “kamu”  kata itu 

merupakan bahasa yang biasa digunakan 

ketika berbicara dengan orang yang lebih tua 

atau orang yang di hormati di masyarakat, 

contoh berikutnya kauq “kamu” bentuk kata 

ini merupakan bahasa yang biasa digunakan 

oleh kalangan pemuda dengan teman 

sebayanya dan digunakan oleh orang yang 

lebih tua ketika berkomunikasi dengan 

orang yang lebih muda. 

Berdasarkan hal-hal yang telah 

dijelaskan di atas maka variasi sosial isolek 

Karang Taliwang Kota Mataram tersebut 

menarik untuk diteliti lebih lanjut dan 

sebagai langkah mempermudah peneliti 

untuk meniliti bahasa sendiri karena peniliti 

merupakan bagian dari masyarakat Karang 

Taliwang. Selain itu belum ada penelitian 

mengenai variasi sosial isolek Karang 

Taliwang Kota Mataram. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk variasi sosial 

isolek Karang Taliwang Kota Mataram? 

2. Bagaimanakah makna variasi sosial 

isolek Karang Taliwang Kota Mataram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan 

penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

berupaya: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk variasi 

sosial isolek Karang Taliwang Kota 

Mataram. 

2. Untuk mendeskripsikan makna variasi 

sosial isolek Karang Taliwang Kota 

Mataram. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang 

dilakukan ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

     Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah 

memperluas wawasan pembaca. Khususnya 

mengenai variasi bahasa sosial. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan menambah khazanah 

penelitian; memperkaya konsep-konsep, teori-

teori terhadap ilmu sosiolinguistik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

     Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat 

untuk memberikan gambaran nyata sebuah 

perkembangan bahasa. Pembaca diharapkan 

lebih memahami tentang variasi sosial yang 

berkaitan tentang bentuk dan makna dari suatu 

variasi sosial. Selain itu, dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya ungkap bahasa oleh 

masyarakat Karang Taliwang Kota Mataram. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Ada beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan oleh para peneliti lain tentang variasi 

sosial/variasi bahasa. Berikut beberapa 

penelitian yang relevan tentang variasi 

sosial/variasi bahasa,. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hidayati (2014) yang berjudul “Variasi 

Bahasa Lisan Pedagang Kaki Lima dalam 

Lingkungan Sosial di Alun-alun Kapuas”. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Samsul 

Bahri (2015) yang berjudul “Variasi Bahasa 

Sasak pada Masyarakat Nelayan di Dusun Gili 

Meno dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran 

Bahasa Daerah untuk Muatan Lokal di Sekolah”. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Siti 
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Haryanti (2015) yang berjudul “Penggunaan 

Variasi Bahasa Alay dalam Novel Marmut 

Merah Jambu Karya Raditya Dika dan 

Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP”. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sosiolinguistik 

Abdul Chaer (2010: 05) mengatakan 

sosiolinguistik lebih berhubungan dengan detail-

detail pengguna bahasa yang mencakup 

deskripsi, pola pemakaian bahasa/dialek dalam 

suatu budaya di daerah tertentu. Ini artinya, 

faktor penggunaan bahasa itu tidak hanya 

meliputi faktor linguistik melainkan meliputi 

faktor nonlingistik. 

2.2.2 Variasi Bahasa dari Segi pemakai 

Pembagian variasi dari segi pemakai 

terbagi atas : 1) idiolek, yakni variasi bahasa 

yang bersifat perseorangan (berkenaan dengan 

suara, gaya bahasa, pilihan kata, susunan 

kalimat, dan lain sebagainya). 2) dialek, yakni 

variasi bahasa dari sekelompok pemakai yang 

jumlahnya relatif, yang berada pada suatu 

tempat, wilayah, atau area tertentu. 3) kronolek 

atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang 

digunakan oleh kelompok sosial pada masa 

tertentu. 4) sosiolek atau dialek sosial, yaitu 

variasi bahasa berkenaan dengan status, 

golongan, dan kelas sosial para pemakainya 

(Chaer dan Agustina 2010:62). 

2.2.3 Variasi Bahasa Sosiolek atau Variasi 

Sosial 

Chaer dan Agustina (2014: 64 - 66) 

menjelaskan variasi bahasa sosiolek atau variasi 

sosial yakni variasi bahasa yang berkenaan 

dengan status, golongan, dan kelas sosial para 

penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut 

semua masalah pribadi para penuturnya, seperti 

usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat 

kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan 

lain scbagainya. 

 

2.2.4 Bentuk Kebahasaan dalam Variasi 

Bahasa 

Bentuk kebahasaan dalam variasi bahasa 

dibagi menjadi tiga bentuk, yakni bentuk kata, 

bentuk farasa dan bentuk klausa. 

2.2.5 Makna 

Menurut Chaer (2009: 60-62) terdapat 

beberapa jenis makna yaitu makna leksikal dan 

makna gramatikal.  

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah proses 

keseluruhan yang dipaparkan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

besifat deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya 

penelitian yang menggambarkan fenomena-

fenomena kebahasaan yang terjadi pada 

penuturnya. Dengan kata lain penelitian yang 

dilakukan dengan hanya berdasarkan pada fakta 

yang ada atau fenomena yang memang secara 

empiris hidup pada penuturnya, sehingga yang 

dihasilkan atau dicatat berupa varian bahasa 

yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret 

paparan seperti apa adanya (Sudaryanto via 

Liyamul 2014:22). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian (Arikunto, 2010:173). Selanjutnya 

Sevilla dkk.(1993) (dalam Mahsun, 2011:28) 

menyatakan bahwa populasi adalah kelompok 

besar yang merupakan sasaran generalisasi. 

Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini 

ialah seluruh masyarakat Sumbawa di Karang 

Taliwang Kota Mataram. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:103). 

Dengan kata lain peneliti dapat mengambil 

sebagian populasi untuk dijadikan sampel dan 

sampel tersebut merupakan informan yang akan 

dimintai keterangan atau dijadikan sumber 

pemerolehan data. Jadi, kesalahan data sangat 

tergantung pada informan. Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan teknik purposive atau 

proporsional sampling dalam menentukan 

informan, yaitu teknik penentuan sampel yang 

berfokus pada target yang sesuai dengan 

penelitian (Arikunto, 2010:104). 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode dan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yakni dengan metode simak 

yang meliputi teknik sadap dan teknik catat, 

serta metode cakap yang meliputi teknik 

pancing, selain itu juga dalam penelitian ini 

menggunakan metode introspektif. 

3.4 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode padan 

ekstralingual 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Sedangkan  metode penyajian hasil 

analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode formal dan informal. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Pemakaian Variasi Sosial 

Isolek Karang Taliwang Kota 

Mataram 

4.1.1 Variasi Sosial Beradasarkan Usia 

Variasi Sosial berdasarkan usia yaitu 

variasi bahasa yang digunakan berdasarkan 

tingkat usia. Variasi sosial berdasarkan tingkat 

usia yang ditemukan di desa Karang Taliwang 

yakni bentuk kata berupa morfem bebas dan 

morfem terikat (berupa klitika). 

4.1.1.1 Variasi Sosial berupa Morfem 

Bebas 

          Bentuk kata berupa morfem bebas yang 

ditemukan dalam isolek Karang Taliwang yaitu 

sia, deqkaji, kauq. Adapun bentuk 

penggunannya dalam tuturan dapat dilihat pada 

contoh berikut. 

(1) Sudah ketan ate sia hoq brembe lakoq 

aku. 

[sudah kətan atə sia hoq brəmbə lako? 

Aku] 

Sudah saya tau bagaimana hati kamu itu 

ke saya. 

„Saya sudah mengetahui bagaimana 

hatimu ke saya‟ 

(2) Papin ka sudah deqkaji nada? 

 [papin ka sudah də?kaji nada] 

„Kakek sudah kamu makan?‟ 

(3)   Ketan sudah brembe ate kauq hoq. 

 [kətan sudah brəmbə atə kau? Ho?] 

 Saya sudah tau bagaimana hati kamu 

itu. 

„Saya sudah mengetahui bagaimana 

hatimu itu‟ 

Pada contoh (1), (2) dan (3) di atas 

adalah variasi sosial yang berupa morfem bebas 

berdasarkan usia. Bentuk kata sia “kamu” 

contoh (1), bentuk ini biasa dituturkan oleh 

masyarakat ketika berbicara dengan lawan tutur 

yang lebih tua dari usia penutur. Varian sosial 

deqkaji [də?kaji] pada contoh (2) ini dituturkan 

oleh masyarakat ketika lawan tuturnya adalah 

orang yang sangat dihormati atau tokoh 

masyarakat atau kerabat keluarga yang usianya 

lebih tua dari penutur. Sementara itu variasi kata 

kauq [kau?] pada contoh (3), merupakan bentuk 
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yang biasa digunakan penutur ketika lawan 

tuturnya adalah teman sebayanya dan juga biasa 

dituturkan oleh orang yang lebih tua ketika 

berbicara dengan penutur yang lebih muda. Jadi, 

perbedaan antara contoh (1), (2) dan (3) adalah 

perbedaan status sosial atau usia lawan tuturnya. 

4.1.1.2 Variasi Sosial berupa Morfem 

Terikat (berupa klitika) 

Bentuk kata berupa morfem terikat 

(berupa klitika) yang ditemukan dalam isolek 

Karang Taliwang yaitu ko, ka, dan hoq,. Adapun 

bentuk penggunannya dalam tuturan dapat 

dilihat pada contoh berikut. 

 (4)  Ko nia kepeng kauq. 

[ko nia kepeŋ kau?] 

Ini dia uangmu. 

„Ini dia uang kamu‟ 

(5)  Mauq ruan nar ka. 

[mau? Ruan nar ka] 

Dapat keponaqan besok ini. 

„Besok dapat keponakan‟ 

          Pada contoh (4) dan (5) di atas adalah 

bentuk klitika dari isolek Karang Taliwang. 

Bentuk kata ko [ko] pada contoh (4), bentuk ini 

merupakan bentuk terikat dari kata nia [dia], 

bentuk ko [ko] itu sendiri merupakan proklitik, 

sehingga bentuk tersebut tidak akan mempunyai 

arti apabila tidak ada kata yang mengikutinya. 

Ketika bentuk ko [ko] ini ada kata yang 

mengikutinya maka akan bermakna “ini”. 

Pemakaian kata ko [ko] biasanya digunakan oleh 

kalangan yang statusnya lebih rendah, misalkan 

anak muda dengan teman sebayanya. Kemudian 

bentuk kata ka [ka] pada contoh (5), bentuk ini 

terikat dari kata nar [nar], bentuk ka [ka] sendiri 

merupakan enklitik, bentuk tersebut tidak akan 

memiliki arti apabila tidak ada kata yang 

mendahuluinya. Jika ada kata yang 

mendahuluinya maka akan bermakna “ini”. 

4.1.2 Variasi Sosial berdasarkan 

Pendidikan 

Variasi sosial berdasarkan  pendidikan 

yaitu variasi bahasa yang terkait dengan tingkat 

pendidikan si pengguna bahasa. Tingkat 

pendidikan tersebut terbagi menajdi dua yaitu 

tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan 

dasar (tidak lulus sekolah). Variasi sosial 

berdasarkan pendidikan yang ditemukan di Desa 

Karang Taliwang yakni bentuk kata berupa 

morfem bebas saja. Bentuk kata tersebut yakni 

transfer, pidio, vidio. 

4.1.2.1 Variasi Sosial berupa Morfem 

bebas 

Adapun bentuk penggunannya dalam tuturan 

dan percakapan dapat dilihat pada contoh 

berikut  

(6)  Me ilakoq transfer ka? 

[mə ilako? transfər ka] 

 „Dimana tempat di transfer ini?‟ 

(7)  A. Mentu stamaq pidio oken yutub. 

[məntu stama? Pidio okən 

yutub] 

Lagi masukkan pidio di yutub. 

„Sedang memasukkan video 

di youtube‟ 

B. Mentu stamaq vidio oken 

yutub. 

[məntu stama? vidio okən 

yutub] 

Lagi masukkan vidio di yutub 
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„Sedang memasukkan video 

di youtube‟ 

Pada contoh (6) di atas merupakan 

bentuk kata berupa morfem bebas berdasarkan 

pendidikan. Kata transfer [transfər] yang 

bermakna “pindah” dalam KBBI, penggunaan 

kata ini biasanya dipakai oleh kalangan 

masyarakat yang berpendidikan tinggi, misalkan 

lulusan SMA atau lulusan SARJANA. 

Kemudian pada contoh (7), bentuk penggunaan 

kata pidio contoh (A) dan video contoh (B) 

merupakan salah satu dari banyak sekali 

perbedaan penggunaan kata oleh masyarakat 

yang berpendidikan tinggi dan dasar(tidak lulus 

sekolah). Bentuk kata pidio [pidio] yang 

bermakna “rekaman gambar hidup” dalam 

KBBI. Pemakaian kata ini biasanya di pakai 

oleh kalangan yang berpendidikan rendah 

berbeda halnya dengan kalangan yang 

berpendidikan tinggi akan menyebutkan vidio. 

Perbedaan dari kedua kata tersebut terletak pada 

penyebutan fonem [p] dan [v] kalangan yang 

berpendidikan tinggi akan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. 

4.1.3 Variasi Sosial berdasarkan 

Profesi/Pekerjaan 

Variasi sosial berdasarkan profesi 

adalah variasi sosial yang terkait dengan jenis 

profesi, pekerjaan dan tugas para penguna 

bahasa tersebut. Variasi sosial berdasarkan 

pekerjaan/profesi yang ditemukan di Desa 

Karang Taliwang yakni bentuk kata berupa 

morfem bebas saja. Bentuk kata tersebut yakni 

utang, rugi, persekot, bayah, jual, kepeng, kedit, 

mamiq, assalamua’alaikum, fatihah, bismillah, 

shalawat.  

4.2 Makna Pemakaian Variasi Sosial 

Isolek Karang Taliwang Kota 

Mataram 

Makna variasi sosial yang ditemukan dalam 

isolek Karang Taliwang yaitu makna leksikal 

dan makna gramatikal. 

4.2.1 Makna Leksikal 

Makna leksikal yang ditemukan dalam 

isolek Karang Taliwang yaitu bentuk pinjaman. 

Bentuk pinjaman yang dimaksud di sini yakni 

bentuk yang dipinjam secara total dari bahasa 

Sasak oleh IKT tanpa perubahan sama sekali. 

Bentuk ini relatif banyak, untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada tabel berikut. 

Makna Leksikal 

Bentuk Pinjaman 

lumur [lumur] : 

gelas 

selapuq [səlapu?] : 

semua 

tulak [tulak] : 

balik 

plewas [pləwas] : 

lempar 

besoq [beso?] : 

cuci 

tanggeq [taŋge?] : 

tanduk 

sekeq [səkə?] : 

satu 

beaq [bəa?] : 

merah  

acong [acoŋ] : 

anjing 

bleq [blə?] : besar 

tunjang [tunjaŋ] 

: tongkat 

milu [milu] : ikut 

mauq [mau?] : 

dapat 

lauq [lau?] : selatan 

bembeq 

[bəmbə?] : 

kambing 

semendaq 

[səmənda?] : 

sebentar 

dure [durə] : 

genteng 

teloq [təlo?] : telur 

bebalu [bəbalu] : ngonong [ŋonoŋ] : 
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janda renang 

paoq [pao?] : 

mangga 

ndeq [ndə?] : tidak 

kupi [kupi] : kopi mangan [maŋan] : 

makan 

baok [baok] : 

janggut 

aoq [ao?] : iya 

gedang [gədaŋ] : 

pepaya 

kedit [kədit] : 

burung  

satus [satus] : 

seratus 

utang [utaŋ] : 

hutang 

 

4.2.2 Makna Gramatikal 

Makna gramatikal yang ditemukan 

dalam isolek Karang Taliwang berupa proses 

afiksasi, proses reduplikasi dan proses 

komposisi. 

4.2.2.1 Proses Afiksasi 

Proses afiksasi tidak lain adalah proses 

pembubuhan atau pelekatan afiks pada 

bentuk/morfem dasar, baik berupa dasar itu 

berujud bentuk tunggal maupun bentuk 

kompleks sehingga menghasilkan kata bentukan 

(Sukri, 2008 : 54). Proses afiksasi yang 

ditemukan dalam isolek Karang Taliwang 

berupa prefiks, yaitu prefiks [kə-], [bə-], [i-] 

contohnya kebayaq [kəbaya?] „kasi tahu‟, 

besedeka [bəsədeka] „bersedekah‟, ibayah 

[ibayah] „dibayar‟, ipaling [ipaliŋ] „dicuri‟, 

icatat [icatat] „di catat‟, iteroeq [itəeroe?] 

„dipanggil‟. Berupa sufiks yaitu sufiks [-aŋ] 

contohnya ingatang [iŋataŋ] „ingatkan‟,  

jodohang [jodohaŋ] „jodohkan‟, isiang [isiaŋ] 

„isikan‟, singinang [siŋinaŋ] „namakan‟ dan 

berupa konfiks yaitu konfiks [i-/-aŋ], [sə-/-aŋ] 

contohnya semaafang [səmaafaŋ] „dimaafkan‟ 

dan isedekaang [isədəkaaŋ] „disedekahkan‟. 

4.2.2.2 Proses Reduplikasi 

Ramlan (2009: 63) menjelaskan 

reduplikasi adalah pengulangan satuan 

gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian.  

Reduplikasi dibagi menjadi empat bentuk, 

antara lain: reduplikasi seluruh, reduplikasi 

sebagian, reduplikasi yang berkombinasi 

dengan pembubuhan afiks, dan reduplikasi 

dengan perubahan fonem. Peneliti menemukan 

satu bentuk reduplikasi yaitu reduplikasi 

seluruh, contohnya pia-pia [pia-pia] „berapa-

berapa‟, oleh-oleh [oləh-oləh] „buah tangan‟, 

gaya-gaya [gaya-gaya] „bergaya‟ dan jamaq-

jamaq [jama?-jama?] „biasa-biasa‟. Adapun 

bentuk penggunannya dalam tuturan dapat 

dilihat pada contoh berikut. 

(8)   Pia-pia aji nas jual wah maeh. 

[pia-pia aji nas jual wah maəh] 

 „Berapa-berapa mau di jual 

sudah‟ 

(9)  Ingat oleh-oleh hoq. 

[iŋat oləh-oləh ho?] 

Ingat oleh-oleh itu. 

„Jangan lupa buah tangannya‟ 

(10)  Jamaq-jamaq lukn naq lueq akal. 

[jama?-jama? lukn na? luə? akal]    

 „Biasa-biasa caranya jangan 

bertingkah‟ 

(11)  Naq gaya-gaya aneh. 

[na? gaya-gaya anəh] 

Jangan sok bergaya. 

          „Jangan banyak bergaya‟ 

 Pada contoh (8) di atas termasuk ke 

dalam  kata ulang, karena bentuk itu memiliki 

bentuk dasar pia [pia] „berapa‟ bentuk tersebut 

menggunakan bentuk dasar yang telah memiliki 
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kategori leksikal tertentu. Berbeda dengan 

contoh (9), (10) dan (11) di atas bentuk-bentuk 

itu termasuk ke dalam bentuk ulang. Artinya, 

meskipun bentukan tersebut tidak memiliki 

bentuk dasar, namun satu hal yang pasti ialah 

ada peristiwa re-duplikasi bentuk. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah. 

4.2.2.1 Proses Komposisi 

 Kridalaksana (2007: 104) menjelaskan 

komposisi adalah proses penggabungan dua 

leksem atau lebih sehingga membentuk kata. 

Proses komposisi yang ditemukan dalam isolek 

Karang Taliwang hanya satu bentuk yaitu 

deapapin [dəapapin] „kakek‟. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada tuturan berikut. 

(12)  Deapapin ka sudah sia nada? 

[dəapapin ka sudah sia nada] 

Kakek sudah kamu makan? 

„Apakah kakek sudah makan?‟ 

          Pada contoh (12) di atas merupakan 

Komposisi karena untuk membedakan kata 

bentukan komposisi atau frase bisa ditempuh 

dengan cara 1) pembalikan struktur dan 2) 

penyisipan satuan lingual tertentu. Bentuk kata 

dea papin menjadi papin dea. Jelas bahwa papin 

dea tidak ada dalam intuisi penutur isolek 

Karang Taliwang. Dengan demikian, maka dea 

papin yang bermakna “kakek” termasuk ke 

dalam komposisi. Kemudian bentuk kata dea 

papin jika disisipi unsur lain, misalnya dengan 

menyisipkan kata hubung dan akan menjadi dea 

dan papin. Jelas bahwa dea dan papin akan 

bermakna „iya dan kakek‟. 

5. PENUTUP 

5.1 Simpulan 

          Berdasarkan pemaparan mengenai variasi 

sosial pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bentuk variasi Sosial Isolek Karang 

Taliwang Kota Mataram berupa bentuk 

kebahasaan yaitu kosakata/leksikon dan 

bentuk-bentuknya di bedakan berdasarkan 

usia, pendidikan, dan profesi/pekerjaan. 

Variasi sosial berdasarkan tingkat usia di 

desa Karang Taliwang yakni bentuk kata 

berupa morfem bebas dan morfem terikat 

(berupa klitika). Bentuk kata berupa morfem 

bebas yaitu sia, deqkaji, kauq yang 

bermakna „kamu‟, aku, dita, kajulin yang 

bermakna “saya‟, dea, aok, yang bermakna 

„iya‟, mangan, nada yang bermakna 

„makan‟. Kemudian bentuk kata berupa 

morfem terikat  (berupa klitika) yaitu ko, ka, 

hok, na, naq, nas dan i. Variasi sosial 

berdasarkan pendidikan dalam isolek 

Karang Taliwang yakni bentuk kata berupa 

morfem bebas saja. Bentuk kata tersebut 

yakni transfer, pidio, vidio, ubek, sundal, 

acong, bangke, operasi, tris, keluarga, dan,  

fatihah, bismillah, shalawat. Variasi sosial 

berdasarkan pekerjaan/profesi dalam isolek 

Karang Taliwang yakni bentuk kata berupa 

morfem bebas saja. Bentuk kata tersebut 

yakni utang, rugi, persekot, bayah, 

jual,kepeng, kedit, mamiq, 

assalamua’alaikum, fatihah, bismillah, 

shalawat. 

2. Makna variasi sosial yang ditemukan dalam 

isolek Karang Taliwang yaitu makna 

leksikal dan makna gramatikal. Makna 

leksikal dalam isolek Karang Taliwang yaitu 

bentuk pinjaman. Bentuk pinjaman yang 

dimaksud di sini yakni bentuk yang 

dipinjam secara total dari bahasa Sasak oleh 

IKT tanpa perubahan sama sekali. Makna 

gramatikal yang ditemukan dalam isolek 

Karang Taliwang berupa proses afiksasi, 

proses reduplikasi dan proses komposisi. 

Proses afiksasi dalam isolek Karang 

Taliwang berupa prefiks yaitu kebayaq 

[kəbaya?] „kasi tahu‟, besedeka [bəsədeka] 

„bersedekah‟, ibayah [ibayah] „dibayar‟, 

ipaling [ipaliŋ] „dicuri‟, icatat [icatat] „di 

catat‟, iteroeq [itəeroe?] „dipanggil‟. Berupa 
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sufiks yaitu ingatang [iŋataŋ] „ingatkan‟,  

jodohang [jodohaŋ] „jodohkan‟, isiang 

[isiaŋ] „isikan‟, singinang [siŋinaŋ] 

„namakan‟ dan berupa konfiks yaitu 

semaafang [səmaafaŋ] „dimaafkan‟ dan 

isedekaang [isədəkaaŋ] „disedekahkan‟. 

Bentuk reduplikasi yang ditemukan dalam 

isolek Karang Taliwang yaitu reduplikasi 

seluruh, contohnya pia-pia [pia-pia] 

„berapa-berapa‟, oleh-oleh [oləh-oləh] „buah 

tangan‟, gaya-gaya [gaya-gaya] „bergaya‟ 

dan jamaq-jamaq [jama?-jama?] „biasa-

biasa‟ dan Bentuk komposisi yang 

ditemukan dalam isolek Karang Taliwang 

hanya satu bentuk yaiitu deapapin 

[dəapapin] „kakek‟. 

5.2 Saran 

          Berkenaan dengan penelitian yang 

berjudul Pemakaian Variasi Sosial Isolek 

Karang Taliwang Kota Mataram ini, diharapkan 

dapat dijadikan bahan refrensi dan masukan bagi 

penelitian berikutnya khusunya tentang 

pemakaian variasi sosial karena penulis 

menyadari masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan. Untuk menambah pengetahuan 

yang lebih mendalam tentang penelitian Bahasa, 

maka penelitian mengenai Pemakaian Variasi 

Sosial Isolek Karang Taliwang di Kota Mataram 

perlu ditindaklanjuti pada kajian yang lainnya 

atau ranah lainnya.   
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