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    ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk lingual dan fungsi permainan 

bahasa Sasak  di kalangan masyarakat  Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini berupa satuan 

lingual dalam permainan bahasa Sasak di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur. 

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara dan metode simak dengan teknik lanjutan, yaitu teknik catat dan rekam. Metode 

dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan 

intralingual dengan teknik hubung banding menyamakan, dan metode padan ekstralingual 

dengan teknik konteks tuturan. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa 

permainan bahasa Sasak di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur yaitu (1) bentuk 

lingual permainan bahasa Sasak di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur  berupa 

kata, frasa, klausa, kalimat, singkatan dan akronim. (2) fungsi permainan bahasa Sasak di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur memiliki empat fungsi, yaitu berfungsi 

sebagai olok-olokan dengan mengambil objek tertentu menjadi topik pembicaraan, sebagai 

sindiran atau celaan, sebagai ungkapan rahasia, dan lelucon atau hiburan komunikasi. 

 

Kata kunci : Permainan bahasa, bentuk satuan lingual, dan fungsi permainan bahasa. 
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SASAK WORD GAME IN THE SOCIETY OF EAST LOMBOK REGENCY 

 

By 

Baiq Maila Aidil Fitria 

E1C114013 

ABSTRACT 
This research was attempted to describe the lingual forms and the functions of Sasak word 

game in the society of East Lombok regency. The qualitative research was adopted in 

conducting the study. The data of the research were in the form of lingual unit in Sasak word 

game in the society of East Lombok regency. Interview and observation along with note-

taking and recording were used as the method in collecting the data. Meanwhile, intra-lingual 

equal method and context of discourse were used as the method in analyzing the data. 

Moreover, based on the data analysis result, it showed that: (1) the lingual forms of Sasak 

word game in the society of East Lombok regency were in the forms of words, phrases, 

clauses, sentences, and acronyms; and (2) the word game played four kinds of role such as 

ridicule by taking a certain object as the topic of the conversation, as satire, as a secret 

expression, and as a joke. 

 

Keywords: Word game, lingual unit form, and word game function.   

 

I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

tidak lepas dari bahasa. Bahasa digunakan 

untuk mengungkapkan perasaan dan 

pikiran; untuk bersosialisasi dengan orang 

lain dan berinteraksi dengan budaya. 

Bahasa tidak pernah lepas dari segala 

kegiatan dan gerak manusia sepanjang 

keberadaan manusia itu sebagai makhluk 

yang berbudaya dan bermasyarakat. 

Karena keterikatan dan keterkaitan bahasa 

dengan manusia, bahasa menjadi ikut 

berubah, menjadi tidak tetap, atau menjadi 

dinamis. Perubahan itu dapat berupa 

pemunculan kata atau istilah baru, 

peralihan makna sebuah kata, dan 

perubahan-perubahan lainnya. Suku Sasak 

merupakan suku asli yang berada di pulau 

Lombok. Suku Sasak menggunakan 

bahasa Sasak  untuk berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Seiring dengan 

berkembangnya zaman, penutur bahasa 

Sasak telah memperlihatkan kreativitas 

kebahasaan sesama penuturnya mulai 

melakukan perkembangan dalam 

menggunakan bahasa, misalnya membuat 

permainan bahasa. 

 Berdasarkan fenomena kebahasaan, 

perubahan pada bunyi dan makna sebuah 

tuturan  permainan bahasa Sasak menarik 

untuk diteliti. Judul yang dipilih adalah “ 

Permainan Bahasa Sasak di Kalangan 

Masyarakat Kabupaten Lombok Timur”. 

Penelitian dengan judul tersebut 

berdasarkan pertimbangan alasan-alasan 

berikut. Alasan pertama adalah penelitian 

tentang permainan bahasa memang sudah 

sering diteliti, akan tetapi penelitian yang 

mengkhususkan kajiannya pada bahasa 

Sasak belum pernah dilakukan. Selain itu, 

penelitian ini juga dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mengungkap keunikan 

fenomena kebahasaan di Kabupaten 

Lombok Timur hingga dapat diketahui 

oleh khalayak, baik umum maupun 

pemerhati bahasa. Alasan terakhir dari 

pentingnya penelitian ini adalah upaya 

pelestarian bahasa tersebut agar tetap 

hidup dan berkembang di masyarakat 

penuturnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

disajikan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk lingual 

permainan bahasa Sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur? 

2. Bagaimanakah fungsi permainan 

bahasa Sasak di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk 

lingual permainan bahasa Sasak di 

kalangan masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur. 

2. Mendeskripsikan fungsi permainan 

bahasa Sasak  di kalangan 

masyarakat  Kabupaten Lombok 

Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat diharapkan 

mampu memberikan manfaat dalam dunia 

pembelajaran bahasa khususnya di bidang 

sosiolinguistik Sasak. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis  yang 

diperoleh dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Sebagai informasi tambahan bagi 

mahasiswa maupun pemerhati 

bahasa   untuk melakukan 

penelitian-penelitian terkait. 

2) Sebagai bahan perbandingan dalam 

studi bahasa secara kontrastif. 

3) Menambah kekayaan ilmu 

linguistik di bidang sosiolinguistik, 

khususnya sosiolinguistik bahasa 

daerah. 

 

b. Manfaat Praktis 

      Sementara itu, manfaat praktis 

dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Sebagai bahan pengajaran 

sosiolinguistik bahasa daerah. 

2) Sebagai referensi tambahan dalam 

mempelajari sosiolinguistik 

bahasa Sasak. 

 

II. LANDASAN TEORI 
2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian tentang permainan 

bahasa memang sudah sering diteliti. 

Akan tetapi, penelitian yang 

mengkhususkan kajiannya pada bahasa 

Sasak belum pernah dilakukan. Adapun 

beberapa penelitian yang mengambil 

permainan bahasa sebagai objek 

penelitiannya sebagai berikut. 

1) Santoso (2012) melakuakan 

penelitian tentang tipe bahasa 

pelesetan pada stiker sepeda yang 

meliputi pelesetan fonologis, 

pelesetan grafis, pelesetan 

morfemis (leksikon), pelesetan 

frasa, pelesetan kalimat (ekspresi), 

dan pelesetan ideologis 

(semantis).  

2) Selain itu, Putri (2014) juga 

melakukan penelit ian dalam 

skripsinya tentang permainan 

bahasa dalam bahasa Jawa sebagai 

wahana kritik sosial.  

3) Antonius (2008) meneliti tentang 

bahasa pelesetan dalam acara 

Democrazy di Metro TV. Dalam 

penelitian tersebut Antonius 

mengungkapkan bahwa 

penggunaan bahasa pelesetan 

dalam acara Democrazy di Metro 

TV dapat berubah-ubah dari satu 

akronim yang diplesetkan 

tergantung pada topik yang 

sedang dibicarakan, dan  jenis-

jenis bahasa pelesetan yang 
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digunakan dalam acara 

Democrazy di Metro TV ada lima 

jenis yaitu: pelesetan fonologis 

(bunyi), pelesetan grafis (huruf), 

pelesetan morfemis (leksikon), 

pelesetan frasa (kelompok kata), 

dan pelesetan kalimat (ekspresi). 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Kajian Sosiolinguistik 

Kridalaksana (1974, dalam Pateda 

2015: 3), mengemukakan bahwa 

Sosiolinguistik yaitu cabang linguistik 

yang berusaha untuk menjelaskan ciri-ciri 

variasi bahasa dan menetapkan korelasi 

ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan 

ciri-ciri sosial. Sementara itu, menurut 

Sumarsono (2014: 1), sosiolinguistik 

adalah kajian tentang bahasa yang 

dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan 

(dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial 

khususnya sosiologi). 

     Berdasarkan pendapat-pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa, sosiolinguistik 

mengkaji seluk beluk variasi bahasa dan 

bagaimana bahasa itu melayani pengguna 

bahasa untuk berinteraksi antaranggota 

kelompoknya. Kemudian bagaimana si 

pengguna bahasa mengungkapkan 

maksudnya dengan berbagai cara dalam 

satu waktu.  

 

2.2.2 Permainan Bahasa 
     Wijaya dan Rohmadi (2013: 58) 

menyatakan, permainan bahasa adalah 

eksploitasi unsur (elemen) bahasa, seperti 

bunyi, suku kata, bagian kata, kata, frasa, 

kalimat, dan wacana sebagai pembawa 

makna atau amanat (maksud) tuturan 

sedemikian rupa sehingga elemen itu 

secara gramatik, semantik, maupun 

pragmatis akan hadir tidak seperti 

semestinya. Adapun pendapat lain dari 

Putri (2014: 7) permainan bahasa adalah 

pengolahan bahasa untuk memunculkan 

efek berbeda pada suatu konteks kata, 

frasa, ataupun kalimat. Permainan bahasa 

muncul sebagai hasil olahan rasa dan 

pemikiran beberapa orang yang kemudian 

merebak ke kalangan masyarakat luas. 

Sementara itu, Sibarani (2003) 

mengemukakan bahwa pelesetan bahasa 

berarti unsur-unsur bahasa yang 

digelincirkan atau dibuat tidak sesuai 

dengan sasarannya semula atau sasaran 

yang seharusnya dituju. Berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

permainan bahasa merupakan eksploitasi 

unsur bahasa yang digelincirkan atau 

dibuat tidak sesuai dengan sasaran yang 

seharusnya. Sehingga bahasanya dibuat 

tidak sesuai namun tetap memiliki arti.  

2.2.3 Fungsi Permainan Bahasa 
     Berdasarkan makna, penggunaan, dan 

konteks penggunaan kata-kata pelesetan, 

pelesetan bahasa memiliki beberapa 

fungsi kultural. Sibarani (2003 dalam 

Santoso, 2012: 4) mengemukakan tujuh 

fungsi kultural bahasa pelesetan. 

1. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai olok-olokan dengan 

mengambil sebuah objek 

tertentu menjadi topik 

pembicaraan. 

2. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai sindiran atau celaan 

secara tidak langsung kepada 

situasi atau orang tertentu. 

3. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai protes sosial terhadap 

penguasa atau terhadap 

kekacauan yang terjadi di 

masyarakat maupun di 

pemerintah. 

4. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai pencerminan diri pada 

situasi yang menguntungkan. 

Pada umumnya, kata-kata 

tertentu yang dianggap bernilai 

baik diplesetkan untuk 

mencerminkan dirinya atau 

mengidentifikasikan dirinya 
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terhadap kata-kata yang bernilai 

baik itu. 

5. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai eufemisme, yaitu 

pelesetan yang dimaksudkan 

sebagai penghalusan untuk 

menggantikan kata-kata yang 

dianggap kurang berterima atau 

dirasakan agak kasar dalam 

masyarakat. 

6. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai ungkapan rahasia agar 

orang lain tidak mengetahui 

maksud yang diungkapkannya. 

7. Bahasa pelesetan berfungsi 

sebagai lelucon atau hiburan 

komunikasi. Pada hakikatnya, 

semua bahasa pelesetan 

berfungsi sebagai hiburan atau 

lelucon karena orang yang 

mendengarnya akan tersenyum 

atau tertawa, tetapi ada kata-kata 

pelesetan yang khusus berfungsi 

sebagai hiburan. 

 

2.2.4 Bentuk-bentuk Satuan Lingual 

     Menurut Ramlan (2005: 21), Bahasa 

terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan 

bentuk dan lapisan arti yang dinyatakan 

oleh bentuk itu. Bentuk bahasa terdiri dari 

satuan-satuan yang dapat dibedakan 

menjadi dua satuan, yaitu satuan 

fonologik dan satuan gramatik. Satuan 

fonologi meliputi fonem dan suku, 

sedangkan satuan gramatik meliputi 

wacana, kalimat, klausa, frasa,  kata, dan 

morfem.  

     Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu 

kata, frasa, klausa, kalimat, singkatan dan 

akronim. Penjelasannya akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

1) Kata 
         Menurut Crystal (1980, dalam 

Ba‟dulu dan Herman  2005: 4), 

kata adalah satuan ujaran yang  

mempunyai pengenalan intuitif 

universal oleh penutur asli, baik 

dalam bahasa lisan maupun dalam 

bahasa tulisan. Adapun menurut 

KBBI (2008: 633) menjelaskan 

bahwa kata merupakan morfem 

atau kombinasi morfem yang oleh 

bahasawan dianggap sebagai 

satuan terkecil yang dapat 

diujarkan dalam bentuk bebas atau 

satuan bahasa yang dapat berdiri 

sendiri yang terjadi dari morfem 

tunggal atau gabungan morfem.    

2) Frasa 

         Menurut Samsuri (dalam Ba‟dulu 

dan Herman, 2005: 58) frasa dapat 

dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu 

(1) frasa sebagai suatu fungsi, dan (2) 

frasa sebagai suatu bentuk. Sebagai suatu 

fungsi frasa adalah satuan sintaksis 

terkecil yang merupakan pemadu kalimat. 

Sebagai suatu bentuk, frasa adalah satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata 

yang nonpredikat (Kridalaksana dkk., 

1984 dalam Ba‟dulu dan Herman, 2005: 

58). 

3) Klausa 

         Kridalaksana dkk. (dalam 

Ba‟dulu dan Herman, 2005: 55) 

menyebutkan, klausa adalah 

satuan gramatikal berupa 

kelompok kata yang sekurang-

kurangnya terdiri dari subjek 

(subj) dan predikat (pred) dan 

mempunyai potensi untuk menjadi 

kalimat. Selanjutnya pendapat lain 

dari Chaer (2014: 231) yang 

menyatakan bahwa klausa adalah 

satuan sintaksis berupa runtunan 

kata-kata  berkonstruksi  

     predikatif. Artinya, di dalam 

konstruksi itu ada komponen, 

berupa kata atau frasa, yang 

berfungsi sebagai predikat; dan 

yang lain berfungsi sebagai 

subjek, sebagai objek, dan sebagai 

keterangan. 
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4) Kalimat 
     Chaer (2014: 240)  

mengemukakan bahwa kalimat 

adalah susunan kata-kata yang 

teratur yang berisi pikiran yang 

lengkap. Selanjutnya, menurut  

Kridalaksana dkk. (1984 dalam  

Ba‟dulu dan Herman 2005: 48), 

kalimat suatu bahasa yang secara 

relatif berdiri sendiri, mempunyai 

pola intonasi final, dan baik secara 

aktual maupun potensial terdiri 

atas klausa.   

5) Singkatan  dan Akronim 

         Menurut Arifin (1990: 110) 

singkatan merupakan kependekan 

kata yang berwujud huruf atau 

gabungan beberapa huruf.  

Singkatan ada yang dilafalkan 

huruf demi huruf, ada yang tidak. 

Contohnya: yth., dll., d.a., prof., 

IKIP, DPR.  Sementara itu, 

Moeliono (1988: 23, dalam 

Wijana dan Rohmadi 3013: 186) 

mengemukakan bahwa akronim 

adalah singkatan yang berupa 

gabungan huruf awal, gabungan 

suatu kata, ataupun gabungan 

huruf dan suku kata dari deret kata 

yang diperlukan sebagai kata.  

         Adapun pendapan lain dari 

Yule (2015: 85) akronim adalah 

kata-kata baru yang dibentuk dari 

huruf-huruf awal dari singkatan 

kata. Selanjutnya, menurut Putri 

(2014: 9) akronim adalah 

kependekan yang berupa 

gabungan huruf atau suku kata 

atau bagian lain yang dilafalkan 

sebagai kata yang wajar. Bentuk 

akronim ini juga banyak 

dimanfaatkan oleh para pencipta 

permainan bahasa untuk 

membentuk suatu permainan 

bahasa.  

         Penggunaan singkatan dan 

akronim merupakan salah satu 

cara berkomunikasi yang 

ekonomis. Misalnya, singkatan 

P3K merupakan kependekan dari 

pertolongan pertama pada 

    Kecelakaan dan  

ipoleksosbudhankam  merupakan 

akronim dari ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan, dan keamanan 

(Sugono, 2003: 57).  

III. METODE PENELITIAN 
3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen), sehingga 

peneliti sebagai instrumen kunci. 

Pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2016: 1).  

 

3.2    Data dan Sumber Data 

Data merupakan perangkat untuk 

menjawab soal-soal penelitian 

(Muhammad, 2011: 155). Adapun 

Mahsun (2013: 18) mengemukakan bahwa 

data berbeda dengan objek penelitian. 

Sudaryanto memberi batasan data sebagai 

bahan penelitian, yaitu bahan jadi (lawan 

dari bahan mentah), yang ada karena 

pemilihan aneka macam tuturan (bahan 

mentah). Sebagai bahan penelitian, maka 

di dalam data terkandung objek penelitian 

(gegenstand) dan unsur lain yang 

membentuk data, yang disebut konteks 

(objek penelitian). Jadi, pada dasarnya 

data adalah objek penelitian plus konteks 

(D= Op + K) (Sudaryanto dalam Mahsun, 

2013: 19). Jadi, pada dasarnya data adalah 

objek penelitian plus konteks (D= Op + K) 
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(Sudaryanto dalam Mahsun, 2013: 19). 

Data dalam penelitian ini adalah satuan 

lingual dalam permainan bahasa Sasak di  

Kabupaten Lombok Timur. Satuan lingual 

tersebut berupa kata, frasa, klausa, kalima, 

singkatan dan akronimt. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini berupa tuturan 

masyarakat Kabupaten Lombok timur 

yang berupa permainan bahasa Sasak. 

 

3.3    Metode dan Teknik Pengumpulan 

Data 

 Metode dan teknik merupakan dua hal 

yang berbeda tetapi saling berhubungan. 

Menurut Sudaryanto (1993: 9) metode 

adalah cara yang harus dilaksanakan, 

sedangkan teknik adalah cara 

melaksanakan metode tersebut. Adapun 

metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode wawancara, metode simak, dan 

metode introspeksi. Metode wawancara 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tertulis dan lisan, 

sedangkan metode simak dalam penelitian 

ini untuk mengamati kemudian ditindak 

lanjuti dengan teknik rekam dan teknik 

catat, selanjutnya metode introspeksi 

digunakan oleh peneliti untuk mengecek 

validitas data dari informan yang 

diperoleh melalui metode wawancara.  

 

3.3 Metode dan Teknik Analisis 

Data 

 Metode dalam  penelitian ini 

menggunakan metode padan intralingual 

dengan  menggunakan teknik hubung 

banding menyamakan (HBS) dan  metode 

padan ekstralingual dengan teknik konteks 

tuturan berupa permainan bahasa oleh 

penutur.  

3.4 Metode Penyajian Hasil Data 

Hasil analisis data yang berupa 

temuan penelitian sebagai jawaban atas 

masalah yang hendak dipecahkan, 

haruslah disajikan dalam bentuk teori 

(Mahsun, 2011:279). Penyajian hasil 

analisis data dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu dengan menggunakan metode 

formal dan informal. Metode formal 

adalah perumusan dengan tanda dan 

lambang-lambang, sedangkan metode 

informal adalah metode yang digunakan 

pada pemaparan hasil analisis data yang 

berupa kata-kata atau uraian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Bentuk-Bentuk Lingual Permainan   

Bahasa Sasak di Kalangan 

Masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur 

4.1.1 Kata 

Kata merupakan morfem atau 

kombinasi morfem yang oleh bahasawan 

dianggap sebagai satuan terkecil yang 

dapat diujarkan dalam bentuk bebas atau 

satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri 

yang terjadi dari morfem tunggal atau 

gabungan morfem. Setelah dilakukan 

analisis data, bentuk-bentuk lingual pada 

permainan bahasa sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

ada yang berupa kata. Adapun data 

temuan mengenai bentuk kata ini sebagai 

berikut. 

1) ida ida „kamu‟ 

Pada data di atas, merupakan salah 

satu bentuk kata permainan bahasa Sasak 

yang ada di Kabupaten Lombok Timur, 

permainan bahasa Sasak tersebut yaitu 

bentuk lingual yang berupa kata. Selain 

itu, ida memiliki makna yang sebenarnya 

sesuai penutur yang menggunakan bahasa 

tersebut yaitu kamu, namun setelah 

digunakan dalam permaianan bahasa 

Sasak ida diartikan menjadi nama orang 

sehingga maknanya  berubah menjadi 

nama orang. Berikut ini terdapat proses 

pembentukan permainan bahasa Sasak di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur berdasarkan data (1). 

     side sid „kamu‟ → ida ida „kamu‟ 

→ ida ida „nama orang‟. 
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     Berdasarkan proses di atas, terdapat 

perubahan pada bunyi dan makna sebuah 

tuturan permainan bahasa Sasak, side 

merupakan bahasa sasak pada umumnya 

yang berarti kamu. Akan tetapi, ada 

beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten 

Lombok Timur yang menggunakan ujaran 

side menjadi ida yang maknanya sama 

yaitu kamu. Selanjutnya masyarakat yang 

bukan penutur asli isolek tersebut 

membuat permainan bahasa Sasak ida 

yang berarti nama orang, sehingga 

terjadilah permainan kata bahasa Sasak 

sebagaimana tertera pada contoh berikut. 

(1) Piran ida merariq kance Ida. 

piran ida mrari kanc Ida 

„kapan kamu menikah dengan 

Ida?‟. 

     Contoh (1) di atas, merupakan sebuah 

pertanyaan yang membuat orang salah 

mengerti karena ida memiliki dua makna 

yaitu kamu dan nama orang. Pada contoh 

tersebut juga terdengar lucu karena ida 

diujarkan dua kali dalam satu kalimat, 

sehingga orang yang ditanya akan bingung 

dan salah paham. Permainan bahasa Sasak  

semacam ini sering digunakan oleh 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

ketika bertemunya penutur dari 

Kecamatan Sambalia yang menggunakan 

isolek tersebut dengan orang yang bukan 

dari Kecamatan Sambalia. Kemudian 

selama berlangsunya komunikasi non 

formal hubungan penutur dengan lawan 

bicara sudah akrab. Sehingga tidak akan 

menimbulkan kesalahpahaman ketika 

digunakan permaianan bahasa Sasak 

tersebut selama berkomunikasi secara 

langsung.  

     4.1.2 Frasa 

    Frasa adalah satuan gramatikal yang 

berupa gabungan kata yang nonpredikat. 

Bentuk lingual pada permainan bahasa 

Sasak di kalangan masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur ada yang berupa frasa. 

Adapun data temuan mengenai bentuk 

frasa  ini sebagai berikut. 

1) tali gudang tali guda „itu di 

gudang‟ 

     Pada data (1), terdapat bentuk 

permainan bahasa Sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

berupa frasa. Data (1) merupakan salah 

satu bentuk permainan bahasa Sasak yang 

sring ditemukan dari kalangan remaja 

hingga dewasa. Adapun proses 

pembentukkan permainan bahasa Sasak 

berdasarkan data (1) sebagai berikut.  

     ta liq gudang ta li guda „itu di 

gudang → tali gudang tali guda „ 

ikat gudang‟   

     Berdasarkan proses bentuk permainan 

di atas, tali gudang yang sebenarnya 

diujarkan ta liq gudang memiliki makna 

sesuai penutur asli isolek tersebut yaitu, 

itu di gudang. Namu setelah dituturkan 

dalam permainkan bahasa Sasak  menjadi 

tali gudang sehingga maknanya berubah 

menjadi ikat gudang. Adapun contoh 

permaianan frasa bahasa Sasak 

berdasarkan data (1) sebagai berikut.  

(2)Bareh taliq gudang bareng-bareng 

aoq. 

bareh tali guda bar- 

bar ao  

„nati ikat gudang bersama-sama 

ya‟.  

     Berdasarkan contoh (4) di atas, 

menunjukkan kalimat ajakan yang 

menimbulkan humor, karena tali gudang 

yang berarti ikat kudang tidak masuk akal 

jika dilakukan. Contoh permainan frasa 

bahasa Sasak tersebut sering digunakan 

oleh  kalangan masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur. Permainan bahasa Sasak  

semacam ini sering digunakan oleh 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

ketika bertemunya penutur dari 

Kecamatan Masbagik yang menggunakan 

isolek tersebut dengan orang yang bukan 

dari Kecamatan Masbagik. Kemudian 
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selama berlangsunya komunikasi non 

formal hubungan penutur dengan lawan 

bicara sudah akrab. Sehingga tidak akan 

menimbulkan kesalahpahaman ketika 

digunakan permaianan bahasa Sasak 

tersebut selama berkomunikasi. 

 

4.1.3 Klausa  

     Klausa adalah satuan gramatikal 

berupa kelompok kata yang sekurang-

kurangnya terdiri dari subjek (subj) dan 

predikat (pred) dan mempunyai potensi 

untuk menjadi kalimat.  Bentuk lingual 

permainan bahasa Sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

yaitu ada yang berupa klausa. Adapun 

data temuan mengenai bentuk klausa 

sebagai berikut. 

1) beli ale-ale bekutang beli ale-ale 

bkuta „saya beli ale-ale yang 

beku‟ 

     Berdasarkan data (1) beli ale-ale 

bekutang bukan ujaran yang sebenarnya, 

akan tetapi yang benar sesuai penutur 

aslinya yaitu beli ale-ale beku tiang yang 

artinya saya beli ale-ale yang beku, 

selanjutnya ketika diujarkan oleh orang 

yang bukan penutur asli isolek tersebut 

dipermainkan menjadi beli ale-ale 

bekutang sehingga artinya berubah 

menjadi saya beli ale-ale yang 

menggunakan bra. Selain itu, bentuk 

permainan bahasa Sasak seperti ini sering 

digunakan oleh masyarkat di Kabupaten 

Lombok  Timur dalam berkomunikasi, 

permainan bahasa sasak seperti ini, 

digunakan dari kalangan remaja hingga 

dewasa. Berikut ini terdapat proses 

pembentukan permainan bahasa Sasak di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur berdasarkan data (1). 

     beli ale-ale beku tiang beli ale-ale 

bku tia „ saya beli ale-ale yang 

beku‟ → beli ale-ale bekutang beli 

ale-ale bkuta „saya beli  ale-ale 

yang menggunakan bra‟ 

     Berdasarkan proses di atas, terdapat 

perubahan bunyi dan makna sebuah 

tuturan permainan bahasa Sasak. Beli ale-

ale beku tiang pernyataan yang 

sebenarnya namun setelah digunakan 

dalam permaianan bahasa Sasak diubah 

menjadi beli ale-ale bekutang dan 

maknanya ikut berubah. Berikut contoh 

permainan klausa bahasa Sasak 

berdasarkan data (1). 

(3) Enteh te lalo beli ale-ale 

bekutang. 

     nth t lalo beli ale-ale 

bkuta 

     „ayo kita belo ale-ale yang 

menggunakan bra‟. 

     Pada contoh (8) di atas, merupakan 

kalimat ajakan yang tidak masuk akal. ale-

ale bekutang menimbulkan efek humor 

dan tidak cocok digunakan pada 

percakapan yang formal , karena 

bentuknya pelesetan permainan saja. 

Contoh permainan klausa bahasa Sasak 

seperti di atas sering kali digunakan oleh 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur di 

Kecamatan Keruak dari kalangan remaja 

hingga dewasa. Permainan bahasa Sasak 

semacam ini sering digunakan oleh 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

dalam komunikasi non formal apabila 

hubungan penutur dengan lawan bicara 

sudah akrab. Sehingga tidak akan 

menimbulkan kesalahpahaman ketika 

digunakan permaianan bahasa Sasak 

tersebut selama berkomunikasi secara 

langsung.  

4.1.4 Kalimat 
     Kalimat adalah susunan kata-kata yang 

teratur yang berisi pikiran yang lengkap. 

Adapun data temuan permainan bahasa 

Sasak berupa kalimat yang terdapat di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur sebagai berikut. 

1) aku beli bubur lantong sidut aku 

bli bubur lanto sidut „saya 

beli bubur beserta sendoknya‟ 
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     Pada data di atas, terdapat permainan 

bahasa yang sering ditemukan di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

dalam berkomunikasi non formal berupa 

kalimat. Data (1) Aku beli bubur lantong 

sidut merupakan bentuk permainan bahasa 

Sasak yang sering diujarkan oleh 

masyarakat yang bukan penutur asli isolek 

tersebut yang disalah artikan menjadi saya 

beli bubur senggol sendoknya. Namun 

menurut penutur aslinya, Aku beli bubur 

lantong sidut makna yang sebenarnya 

yaitu saya beli bubur beserta sendoknya. 

Kata lantong memiliki dua makna yaitu 

senggol dan beserta. Berikut ini terdapat 

proses sekaligus contoh  pembentukan 

permainan bahasa Sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

berdasarkan data (1). 

(4) aku beli bubur lantong sidut aku 

bli bubur lanto sidut „saya 

beli bubur beserta sendoknya‟ → 

aku beli bubur lantong sidut aku 

bli bubur lanto sidut „saya 

beli bubur senggol sendoknya‟ 

     Berdasarkan proses di atas, hanya 

terdapat perubahan makna sebuah tuturan 

permainan bahasa Sasak yang ditunjukkan 

pada lantong yang sebenarnya bermakna 

beserta, tetapi setelah digunakan dalam 

permainan bahasa Sasak diubah maknanya 

menjadi senggol sehingga makna dari 

sebuah tuturan tersebut ikut berubah. 

Fenomena terjadinya proses sekaligus 

contoh pembentukan permainan kalimat 

bahasa Sasak tersebut sering kali di 

temukan pada masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur mulai dari yang muda 

hingga dewasa. Permainan bahasa Sasak  

semacam ini sering digunakan oleh 

sesama masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur di Kecamatan Keruak. Kemudian 

selama berlangsunya komunikasi non 

formal apabila hubungan penutur dengan 

lawan bicara sudah akrab. Sehingga tidak 

akan menimbulkan kesalahpahaman 

ketika digunakan permaianan bahasa 

Sasak tersebut selama berkomunikasi 

secara langsung.  

4.1.5 Singkatan  

     Singkatan merupakan kependekan kata 

yang berwujud huruf atau gabungan 

beberapa huruf. Bentuk lingual permainan 

bahasa Sasak di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur ada yang 

berupa singkatan. Berikut data temuan 

berupa singkatan akan dipaparkan sebagai 

berikut. 

1) PKK (poroq kakelan kanak) 

poro kaklan kanak 

„memakan makanan anak-anak‟ 

     Berdasarkan data-data di atas, terdapat 

permainan bahasa Sasak yang sering 

ditemukan di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur yang 

digunakan ketika berkomunikasi non 

formal  dengan lawan bicara dari kalangan 

tua hingga dewasa. Data (1) PKK 

merupakan singkatan dari Program 

Kesejahteraan Keluarga. Namun pada 

permainan bahasa Sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

membuat bahwa PKK memiliki 

kepanjangan yang berbeda sesuai bahasa 

daerahnya yaitu poroq kakelan kanak 

yang artinya memakan makanan anak-

anak. Berdasarkan data (1) terdapat 

perubahan makna yang di lakukan oleh 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur, seperti yang terdapat pada proses 

pembentukan permaianan bahasa Sasak di 

bawah ini berdasarkan data (1). 

     PKK (Program Kesejahteraan 

Keluarga) → PKK (poroq kakelan 

kanak) poro kaklan kanak 

„memakan makanan anak-anak‟ 

     Berdasarkan proses di atas, terdapat 

perubahan makna yang ditunjukkan pada 

PKK yang diubah makna yang sebenarnya 

menjadi Poroq Kakelan Kanak sesuai 

bahsa daerah yang digunakan di 

Kabupaten Lombok Timur. Fenomena 
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terjadinya proses di atas, dapat berubah 

maknanya tergantung pada 

penempatannya. Permainan bahasa Sasak 

semacam ini seringkali ditemukan di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur dari usia muda hingga dewasa. 

Berikut,  contoh yang menunjukkan 

bahwa permainan singkatan bahasa Sasak 

semacam ini digunakan di kalangan 

masyarakat Kabupaetn Lombok Timur.   

(5) Endak bae beng kakaq 

bedengah sengaq girang ne 

PKK nie. 

nda bae b kaka 

bdah sa gira n PKK 

(poro kaklan kanak) „jangan 

kasih kakak mengasuh karena dia 

sering PKK (memangan makanan 

anak-anak)‟. 

     Pada contoh di atas, terdapat kalimat 

pernyataan yang ditunjukkan pada poroq 

kakelan kanak yang berarti pernyataan 

kepada seseorang. Namun sebenarnya 

tidak bermaksud menyinggung karena 

poroq kakelan kanak hanya digunakan 

dalam permainan bahasa Sasak di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur. Sehingga contoh tersebut 

merupakan humor semata dan tidak cocok 

digunakan pada percakapan yang formal. 

Permainan bahasa Sasak semacam kini 

hanya digunakan pada saat komunikasi 

non formal, kemudian hubungan penutur 

dengan lawan bicara sudah akrab sehingga 

tidak terjadi konflik apapun. 

 

4.1.6 Akronim 

     Akronim adalah kependekan yang 

berupa gabungan huruf atau suku kata 

atau bagian lain yang dilafalkan sebagai 

kata yang wajar. Bentuk lingual pada 

permainan bahasa sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

ada yang berupa Akronim. Adapun data 

temuan mengenai bentuk akronim  ini 

sebagai berikut. 

1) Rudi  (rumuq diriq) rumu diri 

„urus diri sendiri‟ 

     Berdasarkan data di atas, terdapat 

bentuk permainan bahasa sasak yang 

sering ditemukan di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur dalam 

bekomunikasi. Permainan bahasa Sasak 

dalam bentuk akronim ini digunakan dari 

kalangan remaja hingga dewasa. Data (1) 

Rudi merupakan sebuah nama yang sering 

di pakai di Kabupaten Lombok Timur. 

Akan tetapi, Rudi sering salah digunakan 

oleh kalangan masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur dengan membuat 

kepanjangannya dalam bahasa Sasak 

menjadi rumuq diriq yang artinya urus 

diri sendiri. Berikut proses pembentukan 

yang terjadi dalam permaianan bahasa 

Sasak berdasarkan data (1). 

     Rudi „nama orang‟  → rudi (rumuq 

diriq) rumu diri „urus diri sendiri‟ 

     Berdasarkan proses di atas, terdapat 

perubahan arti yang ditunjukkan pada rudi 

yang diubah arti yang sebenarnya yaitu 

Rudi berupa nama orang  menjadi rudi 

singkatan dari rumuq diri sesuai bahsa 

daerah yang digunakan di Kabupaten 

Lombok Timur. Fenomena terjadinya 

proses di atas, dapat berubah diubah 

artinya tergantung pada tempat 

digunakannya. Permainan bahasa Sasak 

semacam ini seringkali ditemukan di 

kalangan masyarakat Kabupaten Lombok 

Timur dari usia muda hingga dewasa. 

Berikut,  contoh yang menunjukkan 

bahwa permainan akronim bahasa Sasak 

semacam ini digunakan di kalangan 

masyarakat Kabupaetn Lombok Timur.   

(6) Kamu rudi (rumuq diriq) bae 

te ndeq kuat loq ngeraos. 

kamu rudi (rumu diri) bae t 

nde kuat lo raos  

„ kamu urus diri sendiri aja sana 

jangan terlalu banyak omong‟. 

     Pada contoh di atas, merupakan 

ungkapan yang ditunjukkan kepada 
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seseorang dengan menggunakan singkatan 

agar tidak terdengar kasar. Ujaran tersebut 

juga biasanya digunakan dalam permainan 

bahasa Sasak di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur. Sehingga 

contoh tersebut merupakan humor semata 

dan tidak cocok digunakan pada 

percakapan yang formal. Kemudian 

hubungan penutur dengan lawan bicara 

sudah akrab, sehingga suasana menjadi 

tidak menimbulkan efek meneganggkan 

dan saling memahami satu sama lain antar 

si penutur dengan lawan bicara. 

4.2 Fungsi Permainan Bahasa Sasak  di 

Kalangan Masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur 

4.2.2 Sebagai Sindiran atau Celaan  

     Bahasa permainan digunakan untuk 

menyampaikan sindiran atau celaan secara 

tidak langsung. Sebagaimana pada data 

berikut yang berisi sindiran terhadap 

kepribadian seseorang yang kurang baik. 

Jika diutarakan secara langsung, sindiran 

ini akan menyakiti orang yang 

bersangkutan. Karena dalam bentuk 

singakatn dan plesetan, sindiran ini tidak 

menyakiti orang yang bersangkutan.  

1) mangan anak kao maan anak 

kao „makan anakku‟ 

2) kanggon mangan sampin nai 

kagon maan sampin nai 

„boleh makan sampai berak‟ 

3) PKK (poroq kakelan kanak) poro 

kaklan kanak „memakan 

makanan anak-anak‟ 

     Berdasarkan data (1) Mangan anak kao 

merupakan celaan yang ditunjukkan 

kepada seseorang yang bertubuh besar, 

kao yang berarti kerbau menjadi gambaran 

tubuh yang besar. Selanjutnya dengan data 

(2) Kanggon mangan sampin nai 

merupakan celaan kepada seseorang yang 

sangat rakus akan makanan. Karena 

sampin nai artinya sampai berak 

merupakan pelesetan yang digunakan 

untuk menyamarkan agar dianggap tidak 

terlalau kasar saat menyindir atau 

mencela.  

     Sementara itu, data (3) PKK 

merupakan singkatan dari Program 

Kesejahteraan Keluarga. Namun dalam 

permainan bahasa Sasak merupakan 

kepanjangan dari poroq kakelan kanak 

yang artinya memakan makanan anak-

anak, maksud dari PKK menggambarkan 

seseorang yang suka memakan makanan 

anak-anak. Orang yang seperti itu sering 

disindir secara langsung dengan panggilan 

PKK  dengan maksud orang yang mencela 

tidak terlalu kelihatan saat mencela.  

4.2.3 Sebagai Ungkapan Rahasia 

     Seperti data berikut ini, dapat 

digunakan sebagai ungkapan rahasia agar 

orang lain tidak mengetahui maksud yang 

sebenarnya.  

1) Marsel (maraq selaq) mara 

sla „seperti hantu‟ 

2) Bunga (bucung ngangaq) bucu 

aa „monyong menganga‟ 

     Berdasarkan data (1) Marsel 

merupakan sebuah nama yang sangat 

umum digunakan, namun pada permainan 

bahasa Sasak di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur digunakan 

sebagai ungkapan rahasia. Kepanjangan 

dari marsel yaitu maraq selaq yang 

artinya seperti hantu, hal tersebut 

sangatlah buruk sehingga kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur 

sering menggunakannya untuk mencela 

atau menyindir orang yang terlihat buruk 

di mata mereka.  Begitupun dengan data 

(2) Bunga merupakan sebuah nama 

maupun tumbuhan yang sangat indah, 

akan tetapi beda maknanya pada 

permainan bahasa Sasak di kalangan 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur. 

Bunga adalah singkatan dari bucung 

ngangaq yang artinya monyong menganga 

yang menggambarkan bahwa fisik 

seseorang yang tidak enak dipandang. 

Oleh sebab itu, bunga sering di gunakan 
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pada situasi tertentu untuk menjadi 

ungkapan rahasia agar orang lain tidak 

tahu. 

4.2.4 Sebagai Lelucon atau Hiburan 

Komunikasi  

     Pada hakikatnya, semua bahasa 

plesetan berfungsi sebagai hiburan atau 

lelucon karena orang yang mendengarnya 

akan tersenyum atau tertawa, tetapi ada 

kata-kata plesetan yang khusus berfungsi 

sebagai hiburan. 

1) tali gudang tali guda „itu di 

gudang‟ 

2) nungkeq juluq nuke julu „itu 

sudah dulu‟ 

     Berdasarkan data (1) tali gudang 

merupakan pelesetan yang seharusnya ta 

liq gudang yang artinya itu di gudang 

tetapi dipelesetkan menjadi taliq gudang 

sehingga maknanya berubah menjadi ikat 

gudang. Ungkapan seperti ini tentu tidak 

sungguh-sungguh diutarakan, maknanya 

tidak masuk akal yang ditunjukkan pada 

ikat gudang berarti, gudang merupakan 

sebuah ruangan yang tidak bisa diikat, 

karena bentuknya berupa bahasa plesetan 

dan ungkapan ini hanya berfungsi sebagai 

hiburan. Selanjutnya data (2) Nungkeq 

juluq merupakan pelesetan dari nu keq 

juluq yang maknanya itu sudah dulu 

tetapi, karena dipelesetkan menjadi 

nungkeq juluk maknanya berubah menjadi 

nungging dulu yang berarti sebuah 

perbuatan yang memalukan apabila 

dipraktekkan di depan orang. Pelesetan 

yang dibuat tersebut menimbulkan kesan 

humor pada kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur. 

 

5.1 Simpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.  

1. Bentuk lingual permainan bahasa 

Sasak di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lombok Timur berupa 

bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, 

singkatan dan akronim. 

2. Fungsi permainan bahasa Sasak di 

kalangan masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 fungsi 

yaitu: 

1) Permainan bahasa Sasak 

berfungsi sebagai olok-olokan 

dengan mengambil objek 

tertentu menjadi topik 

pembicaraan. 

2) Permainan bahasa Sasak 

berfungsi sebagai sindiran atau 

celaan secara tidak langsung 

kepada situasi atau orang 

tertentu. 

3) Permainan bahasa Sasak 

berfungsi sebagai ungkapan 

rahasia agar orang lain tidak 

mengetahui maksud yang 

diungkapkan. 

4) Permainan bahasa Sasak 

berfungsi sebagai lelucon atau 

hiburan komunikasi.  

    

5.2 Saran 

     Penelitian mengenai permainan bahasa 

Sasak masih sangat jarang dilakukan. 

Padahal penelitian semacam ini sangat 

berguna dalam upaya pelestarian dan 

pengembangan bahasa Sasak. Selain itu, 

hal ini juga dapat menambah kecintaan 

masyarakat Sasak terhadap bahasanya 

sendiri mengingat penggunaan bahasa 

Sasak oleh suku Sasak saat ini sudah 

cukup memprihatinkan.  

     Penelitian tentang permainan bahasa 

Sasak di kalangan masyarakat Kabupaten 

Lombok Timur inipun belum sempurna 

dilakukan. Artinya, masih ada bentuk-

bentuk pemainan bahasa lainnya. Bagi 

peneliti selanjutnya, alangkah baiknya jika 

meneliti masalah tipe permainan bahasa 

dan prroses perubahan permainan bahasa 
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agar dapat melengkapi penelitian yang 

telah ada. 
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