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ABSTRAK 

Masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah perilaku sintaktis penanda 

lingual pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat desa 

Gerunung kecamatan Praya?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

perilaku sintaktis penanda lingual pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan 

/nik∂/ pada masyarakat Desa Gerunung Kecamatan Praya. Metode penelitian yang 

digunakan dalam pengumpulan data terdiri atas beberapa metode yaitu metode 

simak dan metode cakap. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan menggunakan metode padan teknik referensial dan translasional. Hasil analisis 

data dapat disimpulkan bahwa; perilaku sintaktis penanda lingual pronomina 

bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat Desa Gerunung 

Kecamatan Praya menghasilkan dua bentuk pronomina yakni (a) perilaku sintaktis 

penanda lingual pronomina BSDG sebagai pronomina penunjuk tempat dan (b) 

perilaku sintaktis penanda lingual pronomina BSDG sebagai pronomina 

demonstratif. 

 

Kata kunci : perilaku sintaktis, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina 

demonstratif. 
 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai 

kelompok etnik. Tiap-tiap kelompok etnik memiliki bahasa daerah sebagai 

identitas kelompok etniknya. Salah satu bahasa daerah yang ada di Nusa 

Tenggara Barat adalah bahasa sasak. Bahasa sasak merupakan salah satu 

unsur budaya nasional. Bahasa Sasak mempunyai kedudukan yang sama 

dengan bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Fungsi bahasa Sasak 

antara lain sebagai alat komunikasi yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari 

oleh sebagian masyarakatnya yang berdomisili di Pulau Lombok. Bahasa 

Sasak juga berfungsi sebagai lambang identitas daerah, sebagai lambang 

kebudayaan daerah dan sebagai sarana pengembangan serta pendukung 

kebudayaan daerah. Oleh karena itu, eksistensi bahasa Sasak perlu dijaga dan 

dikembangkan mengingat bahasa ini masih tetap dipakai dan dipelihara oleh 

masyarakat penuturnya. 

Salah satu upaya tetap untuk memelihara dan menjaga eksistensi 

bahasa Sasak adalah penelitian dan pengkajian pada bidang kebahasaan. 

Penelitian yang dapat dilakukan pada bahasa Sasak adalah bahasa Sasak di 

Desa Gerunung Kecamatan Praya. 

Bahasa Sasak Desa Gerunung (BSDG) adalah bahasa Sasak yang 

masih produktif karena bahasa Sasak tersebut masih eksis digunakan oleh 

penuturnya dalam berkomunikasi sehari-hari. Pada umumnya BSDG ini 

dipakai secara lisan di kalangan anggota masyarakat penuturnya, sedangkan 
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dalam bentuk tulisan sangat jarang dipakai baik itu dalam bentuk buku 

maupun media cetak lainnya.  

Keunikan pronomina BSDG yang menarik perhatian penulis ialah  

pronomina ini berbeda dengan bahasa lainnya yang ada di wilayah Praya. 

Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu perbedaanya yaitu dalam segi 

penanda lingual pronomina. Dalam BSDG untuk menyatakan ‘ini’ digunakan 

dua varian bentuk penanda lingual pronomina demonstratif yaitu /ni/ dan 

/niki/, dan untuk menyatakan ‘itu’ digunakan dua varian bentuk penanda 

lingual pronomina demonstratif yaitu /no/ dan /nik∂/. Sedangkan dalam 

bahasa Sasak Praya untuk menyatakan ‘ini’ digunakan dua varian bentuk 

penanda lingual pronomina demonstratif yaitu /ni/ dan /niki/ dan untuk 

menyatakan ‘itu’ digunakan juga dua varian bentuk penanda lingual 

pronomina demonstratif yaitu /no/ dan /nik∂/.  

Keunikan lain yang dimiliki oleh BSDG yaitu bentuk /ni/, /niki/, /no/, 

dan /nik∂/ bisa menjadi pronomina demonstratif dan bisa juga menjadi 

pronomina penunjuk tempat. Bentuk /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ sebagai 

pronomina demonstratif ketika menyatakan objek benda atau hal umum, baik 

itu yang dekat dengan pembicara maupun yang jauh dari pembicara. Tetapi 

bentuk /ni/, /niki/, /no/, dan  /nik∂/ bisa menjadi pronomina penunjuk tempat 

ketika bentuk /ni/, /niki/, /no/, dan  /nik∂/ berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang penanda lingual 

pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan  /nik∂/ dalam BSDG perlu 

dilakukan mengingat BSDG belum pernah diteliti khususnya pada bidang 
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penanda lingual pronomina itu sendiri. Penelitian ini akan dapat 

mendeskripsikan perilaku sintaktis penanda lingual pronomina bahasa Sasak 

/ni/, /niki/, /no/, dan  /nik∂/ pada masyarakat Desa Gerunung. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah perilaku sintaktis 

penanda lingual pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada 

masyarakat Desa Gerunung Kecamatan Praya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pronomina bahasa Sasak pada masyarakat Desa Gerunung di Kecamatan 

Praya Kabupaten Lombok Tengah dan secara khusus penelitian ini bertujuan 

Untuk mendeskripsikan perilaku sintaktis penanda lingual pronomina bahasa 

Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat Desa Gerunung 

Kecamatan Praya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat penelitian tentang perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat Desa 

Gerunung Kecamatan Praya yakni 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

1. Informasi yang berhasil terungkap dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan dan pemahaman di bidang linguistik khususnya 

sintaksis. 
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2. Informasi yang berhasil terungkap dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan dan pemahaman tentang penanda lingual pronomina 

baik itu pronomina demonstratif maupun pronomina penunjuk 

tempat dalam bahasa Sasak. 

3. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut 

tentang pronomina bahasa Sasak. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran muatan lokal, khususnya 

mata pelajaran bahasa Sasak. 

2. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai sumbangan bagi pengajaran bahasa, khususnya 

pembelajaran bahasa Sasak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang bahasa daerah telah banyak dilakukan.penelitian-

penelitian tersebut memiliki peranan yang sangat besar terhadap penelitian 

bahasa daerah. Penelitian-penelitian itu telah banyak dilakukan oleh Dosen 

maupun mahasiswa. Penelitian itu memberikan arahan yang cukup membantu 

bagi peneliti berikutnya dalam menggali dan mengkaji bahasa-bahasa di 

nusantara ini. Adapun penelitian-penelitian tentang pronomina dapat 

dirincikan sebagai berikut: 

Yunita (2010) meneliti tentang “Pronomina Persona Bahasa Sasak Di 

Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”. 

Penelitian tersebut fokus mengkaji pada bentuk dan fungsi pronomina 

persona yang dipakai oleh masyarakat Sengkerang. Sedangkan penelitian saat 

ini fokus meneliti pada perilaku sintaktis penanda lingual pronomina bahasa 

Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat desa Gerunung kecamatan 

Praya. Jadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini 

terletak pada jenis pronomina yang diteliti. 

Utami Patmantari (2010) meneliti tentang “Bentuk Dan Fungsi 

Pronomina Persona Bahasa Sasak Masyarakat Tutur Dusun Lading-Lading 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara”. Penelitian tersebut fokus 

mengkaji bentuk dan fungsi pronomina persona bahasa Sasak yang dipakai 

oleh masyarakat tutur dusun Lading-lading. Sedangkan penelitian saat ini 

fokus meneliti pada perilaku sintaktis penanda lingual pronomina bahasa 
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Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat desa Gerunung kecamatan 

Praya. Jadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini 

terletak pada jenis pronomina yang diteliti. 

Nurul Huda Muzni (2016) meneliti tentang “Pronomina Demonstratif 

Bahasa Sasak Di Desa Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok 

Timur”. Penelitian tersebut fokus mengkaji pada bentuk, jenis dan perilaku 

lingual pronomina demonstratif bahasa Sasak yang dipakai oleh masyarakat 

Ketangga. Relevansi dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti 

tentang pronomina demonstratif bahasa Sasak. Penelitian tersebut tidak 

membahas tentang pronomina penunjuk tempat yang dipakai oleh masyarakat 

Ketangga. Oleh sebab itu, penelitian saat ini akan meneliti perilaku sintaktis 

penanda lingual pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada 

masyarakat desa Gerunung di kecamatan Praya. 

Arjan (2015) meneliti tentang “Perilaku Sintaktis Pronomina Penunjuk 

Tempat Dalam Bahasa Sasak Desa Monggas Kecamatan Kopang Lombok 

Tengah”. Penelitian tersebut fokus mengkaji pada perilaku sintaktis 

pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Sasak yang dipakai oleh 

masyarakat Monggas. Relevansi dengan penelitian saat ini adalah sama-sama 

meneliti tentang pronomina petunjuk tempat bahasa Sasak. Penelitian 

tersebut tidak membahas tentang pronomina demonstratif yang dipakai oleh 

masyarakat Monggas padahal wujud pronomina penunjuk tempat seperti /ni/, 

/niki/, /no/, dan /nik∂/ bisa menjadi pronomina demonstratif. Oleh sebab itu, 

penelitian saat ini akan meneliti perilaku sintaktis penanda lingual pronomina 
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bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat desa Gerunung di 

kecamatan Praya. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Pronomina  

Pronomina disebut juga dengan istilah kata ganti yang dapat dilihat 

dari tiga segi yaitu segi semantis, segi sintaksis, dan segi bentuk. Apabila 

ditinjau dari segi semantisnya, pronomina adalah kata yang dipakai untuk 

mengacu ke nomina lain dan jika dilihat dari segi fungsinya, dapat dikatakan 

bahwa pronomina menduduki fungsi yang umumnya diduduki oleh nomina 

seperti subjek, predikat dan objek (A. Rahim, 1998, dalam Jannah, 2007 : 

10). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pronomina adalah kata yang 

dipakai untuk mengganti orang atau benda; kata ganti seperti aku, engkau, 

dia (KBBI, 2012 :1105). Adapun dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia disebutkan bahwa pronomina adalah kata yang dipakai untuk 

mengacu kepada nomina lain (Alwi, 2010: 255).  

Jika dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan bahwa pronomina 

menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, seperti subjek, 

objek, dan dalam macam kalimat tertentu juga predikat. Ciri lain yang 

dimiliki pronomina ialah bahwa acuannya dapat berpindah-pindah karena 

bergantung kepada siapa yang menjadi pembicara/penulis, siapa yang 

menjadi pendengar/pembaca, atau siapa/apa yang dibicarakan. Ada tiga 

macam pronomina dalam bahasa Indonesia, yakni (1) pronomina persona, 

(2) pronomina penunjuk, (3) pronomina penanya, (Alwi, 2010 :255 - 256). 
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2.2.2. Pronomina Demonstratif 

Pronomina demonstratif adalah pronomina seperti ini dan itu dalam 

bahasa Indonesia (Verhaar, 2006 : 406). Menurut Alwi (2010 : 267) kata 

ganti penunjuk (pronomina demonstratif) ialah segala kata yang menunjuk 

letak suatu benda atau yang dibendakan. Kata ganti penunjuk dalam bahasa 

Indonesia ada tiga macam, yaitu (1) kata ganti penunjuk umum, (2) kata 

ganti penunjuk tempat, dan (3) kata ganti penunjuk ihwal. 

Kata ganti penunjuk (pronomina demonstratif) yaitu kata-kata yang 

menunjukkan adanya suatu benda, kata ganti ini terdiri atas tiga macam 

yaitu: (1) menunjuk sesuatu di tempat pembicara ‘ini’, (2) menunjuk sesuatu 

ditempat lawan bicara ‘itu’, dan (3) menunjuk sesuatu ditempat orang ketiga 

‘ana’ atau ‘anu’ (bahasa Jawa), (Nurul, 2016: 17). 

Pronomina penunjuk merupakan kata yang bersifat deiksis, karena 

merupakan kata penunjukan secara langsung yang bersifat pada maksud si 

pembicara. Oleh sebab itu, digunakan istilah deiksis. 

Menurut George Yule (1996:13) deiksis adalah istilah teknis (dari 

bahasa yunani) untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan 

tuturan. Deiksis berarti penunjukan melalui bahasa.Selanjutnya menurut 

Cummings (1999:31) deiksis merupakan ungkapan-ungkapan dari kategori-

kategori gramatikal yang memiliki keragaman sama banyaknya seperti kata 

ganti dan kata kerja, menerangkan berbagai entitas dalam konteks sosial, 

linguistik, atau ruang waktu ujaran yang lebih luas. 

Deiksis dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis 

diantaranya: (1) deiksis persona yaitu kata saya, kamu, dia laki/perempuan 
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dan dia barang/sesuatu, (2) deiksis tempat yaitu kata di sini, di situ, dan di 

sana, (3) deiksis waktu yaitu kata kemarin, besok, hari ini, nanti malam, 

pekan depan, pekan yang lalu, pekan ini, dan lain sebagainya, (Yule, 2006 : 

15-22). 

2.2.3. Pronomina Penunjuk Tempat  

Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia ialah sini, situ, 

atau sana. Kata sini dipakai untuk menunjuk lokasi/tempat yang dekat 

dengan pembicara/penulis, kata sana dipakai untuk menunjuk lokasi/tempat 

yang agak jauh dengan pembicara/penulis, sedangkan kata situ dipakai 

untuk menunjuk lokasi/tempat yang jauh dari pembicara/penulis. Karena 

menunjuk lokasi, pronomina ini sering digunakan dengan preposisi pengacu 

arah, di/ke/dari, sehingga terdapat di/ke/dari situ, di/ke/dari sana, dan 

di/ke/dari sana. Perhatikan contoh berikut. 

- Kita akan bertolak dari sini. 

- Barang-barangnya ada di situ. 

- Siapa yang mau pergi ke sana?. 

Dalam bahasa lisan yang tidak baku, sering situ digunakan sebagai 

pronomina persona kedua yang sepadan dengan engkau atau kamu seperti 

pada contoh berikut : saya sendiri setuju saja, tapi bagaimana situ? (Alwi, 

2010: 271). 

2.2.4. Perilaku Sintaktis 

Perilaku di dalam satuan lingual disebut pula dengan sifat. Satuan 

lingual tertentu itu dapat berwujud morfem, kata, frasa, atau kelompok kata, 

klausa, dan kalimat (Sudaryanto, 1985 : 184 – 185, dalam Rozi, 2015 : 9). 
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Pengertian perilaku juga dikemukakan oleh Mahsun (dalam Arjan, 2015 : 

15) dikatakannya bahwa perilaku satuan lingual yang dimaksud adalah 

wujud konkret satuan lingual ketika bergabung dengan satuan lingual yang 

lain dan kemampuan bergabung satuan lingual tersebut dengan kata tertentu. 

Pengertian perilaku yang dikemukakann tersebut merupakan pengertian 

secara gramatikal, yaitu perilaku atau sifat yang muncul dari satuan lingual 

tertentu setelah berkonstruksi dengan satuan lingual yang lain di dalam 

satuan bahasa. 

Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu kata syn 

yang berarti ‘bersam-sama’ dan taxis yang berarti ‘urutan’ (Muhammad, 

2011 : 122). Selanjutnya, menurut Chaer (2007 : 206), sintaksis berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu kata sun yang berarti ‘dengan’ dan tattein yang berarti 

‘menempatkan’. Jadi secara istilah berarti menempatkan bersama-sama kata-

kata menjadi kelompok kata atau kalimat.  

Sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase (Ramlan, 

2005 : 18). Menurut Verhaar (2006 : 11), sintaksis merupakan cabang 

linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. 

Selanjutnya, menurut Arifin dan Junaiyah (2008 : 1, dalam Sukini, 2010 : 3) 

menyatakan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membicarakan 

hubungan antarkata dalam tuturan (speech), dan unsur bahasa yang termasuk 

di dalam lingkungan sintaksis adalah frase, klausa, dan kalimat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan 

bahwa perilaku sintaktis merupakan perilaku lingual dalam struktur kalimat 
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secara gramatikal yang memiliki sifat sintaksis. Perilaku atau sifat tersebut 

muncul dari satuan lingual tertentu setelah berkonstruksi membentuk frasa, 

klausa, maupun kalimat dengan satuan lingual yang lain dalam satuan 

bahasa yang menyangkut susunan kata-kata di dalam tataran kalimat. 

Perilaku sintaktis dapat diamati melalui penggunaan kata bantu 

aspektualitas sedang dan selesai, (Tadjuddin, 2015 : 76, dalam Rozi, 2015 : 

9). Menurut Kridalaksana (dalam Rozi, 2015 : 9) perilaku sintaktis yang 

penting mencakup tiga hal yakni (1) posisi satuan gramatikal yang mungkin 

atau yang nyata-nyata dalam satuan yang lebih besar; (2) kemungkinan 

satuan gramatikal didampingi atau tidak didampingi oleh satuan lain dalam 

konstruksi (dependensi); (3) kemungkinan satuan gramatikal disubsitusikan 

dengan satuan lain; dan (4) fungsi sintaksisnya.  

2.2.5. Konsep Distribusi 

Depdiknas (2005:270), distribusi adalah semua posisi yang ditempati 

oleh unsur bahasa. Konsep distribusi meliputi penempatan di awal, di 

tengah, di akhir, berdampingan, berselingan, dan berseberangan. Konsep 

distribusi ini diterapkan pada setiap tataran analisis bahasa, 

(http://emmacantika58.blogspot.co.id/2013/04/konsep-distribusi-dan-

arsitektur-kalimat.html). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode dan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

objektif tentang penanda lingual pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, 

dan /nik∂/ dalam proses komunikasi. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Sesuai dengan judul penelitian yakni Perilaku Sintaktis Penanda 

Lingual Pronomina Bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ Pada 

Masyarakat Desa Gerunung di Kecamatan Praya, maka yang menjadi 

populasi penelitian ini adalah keseluruhan penutur asli bahasa Sasak di 

kecamatan Praya. 

3.2.2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah semua penutur asli bahasa Sasak di desa 

Gerunung, dari keseluruhan penutur bahasa Sasak di desa Gerunung tersebut, 

peneliti mengambil 50 informan yang dijadikan sampel, yang menurut 

pengamatan peneliti sampel yang diambil telah dapat mewakili populasi yang 

dijadikan subjek penelitian. Penutur yang dijadikan sampel dipilih dengan 

menggunakan kriteria informan sebagai berikut. 

1. Penutur asli memakai bahasa Sasak Gerunung kecamatan Praya. 
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2. Sehat jasmani (tidak mengalami kelainan fisik, seperti tuli atau sudah 

terlanjur tua/uzur sehingga mengganggu pendengarannya dan tidak 

diragukan keabsahan berbicaranya) dan sehat rohani (tidak gila). 

3. Memiliki daya intelegensi yang cukup tinggi dan setidaknya 

berpendidikan SD. 

4. Bersifat terbuka, sabar, ramah, jujur, tidak terlalu emosional, dan tidak 

mudah tersinggung. 

5. Tidak terlalu lama menggunakan bahasa lain secara terus menerus atau 

belum dipengaruhi oleh bahasa lain. 

3.3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Agar tujuan sebuah penelitian tercapai sesuai dengan harapan dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data 

ini, maka data yang dihasilkan dapat dijamin objektifitasnya. Sehubungan 

dengan itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh data penelitian. Berikut penjelasan pengumpulan data 

berdasarkan sistem kerja metode-metode tersebut. 

3.3.1. Metode Simak 

Metode simak ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data 

dengan cara menyimak tuturan atau pengguna bahasa, teknik ini diikuti oleh 

teknik lanjutan yang berupa teknik catat dan teknik rekam.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa penanda 

lingual pronomina bahasa sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ yang digunakan 

oleh informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Alat yang 
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digunakan untuk teknik rekam ini adalah handphone. Dengan menggunakan 

handphone peneliti bisa melakukan rekaman, dengan rekaman inilah peneliti 

dapat menyimak hasilnya baik pada saat melaksanakan penelitian atau setelah 

selesai dilakukan rekaman suara tersebut. 

3.3.2. Metode Cakap 

Penamaan metode penyediaan data dengan metode cakap disebabkan 

cara yang ditempuh dalam pengumpulan data itu adalah berupa percakapan 

antara peneliti dengan informan. Adanya percakapan antara peneliti dengan 

informan mengandung arti terdapat kontak antara peneliti dengan informan 

disetiap daerah pengamatan yang telah ditentukan dalam penelitian tersebut. 

Percakapan yang dilakukan antara peneliti dengan informan tidak lepas dari 

judul penelitian yakni tentang pronomina itu sendiri. Karena itulah data 

diperoleh melalui penggunaan bahasa secara lisan, dengan menggunakan 

metode cakap ini peneliti menjadi lebih mudah mendapat data terkait dengan 

pronomina demonstratif dan pronomina penunjuk tempat. 

3.4. Metode dan Teknik Analisis Data 

Pengkajian terhadap bentuk perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina bahasa Sasak akan dapat diketahui secara jelas jika berada dalam 

satuan bahasa paragraf atau kumpulan kalimat yang berbentuk wacana. Data 

yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode padan dengan teknik 

referensial dan teknik translasional. Teknik referensial dgunakan dalam 

upaya menjelaskan wujud perilaku sintaktis pronomina bahasa Sasak di Desa 

Gerunung sedangkan teknik translasional digunakan untuk melihat kesamaan 
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dan perbedaan antara pronomina yang satu dengan pronomina yang lain 

dalam tataran kalimat yang digunakan di desa Gerunung.  

Sehubungan dengan hal tersebut, prosedur analisis data dalam 

penelitian ini akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Identifikasi bentuk pronomina demonstratif dan pronomina penunjuk 

tempat dalam BSDG. 

2. Klasifikasi bentuk pronomina demonstratif dan pronomina penunjuk 

tempat dalam BSDG. 

3. Interpretasi bentuk pronomina demonstratif dan pronomina penunjuk 

tempat dalam BSDG. 

3.5. Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data akan disajikan dengan menggunakan metode 

formal dan informal. Metode formal adalah metode penyajian hasil analisis 

data menggunakan perumusan dengan tanda dan lambang-lambang, tanda 

yang dimaksud antara lain : 

1. Tanda kurung biasa ((…)) digunakan untuk menandai satuan kebahasaan 

bersifat manasuka. 

2. Tanda kurung siku ([…]) digunakan untuk mengapit huruf yang 

melambangkan bunyi fonetis. 

3. Tanda garis miring mengapit (/…/) digunakan untuk menunjukkan 

satuan di dalamnya adalah fonem. 

4. Tanda garis miring tunggal (/) digunakan sebagai pengganti kata dan, 

atau, atau tiap. 

5. Tanda petik tunggal (‘…’) digunakan untuk menandai glos. 
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Selain menggunakan tanda-tanda, peneliti juga menggunakan 

lambang-lambang yakni lambang huruf dan singkatan seperti berikut ini. 

BSDG : Bahasa Sasak Desa Gerunung. 

Bunyi /e/ jamak dilambangkan dengan [∂]  

Bunyi /e/ pepet tinggi dilambangkan dengan [e]  

Bunyi /e/ pepet rendah dilambangkan dengan [ε] 

Bunyi /ng/ dilambangkan dengan [ŋ], dst. 

Selain metode formal, peneliti juga menggunakan metode informal. 

Metode informal yang digunakan adalah kata-kata biasa untuk merumuskan 

kaidah sesuai dengan ranah dan hubungan antar kaidah mengenai fokus 

penelitian yang dimaksudkan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina Bahasa Sasak /ni/, /niki/, 

/no/, dan /nik∂/ Pada Masyarakat Desa Gerunung Kecamatan Praya 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Penelitian tentang perilaku sintaktis penanda lingual pronomina BSDG 

menghasilkan dua bentuk pronomina yakni perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina BSDG sebagai pronomina penunjuk tempat dan sebagai 

pronomina demonstratif. Berikut akan dipaparkan pembahasan mengenai 

kedua pronomina tersebut. 

4.1.1. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG sebagai 

Pronomina Penunjuk Tempat 

Sebelum membahas tentang perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina BSDG sebagai pronomina penunjuk tempat, terlebih dahulu akan 

dipaparkan bentuk-bentuk dari pronomina penunjuk tempat yang terdiri atas 

delapan varian yakni /ni/ ‘di sini’, /ti/ ‘di sini’, /niti/ ‘di sini’, /niki/ ‘di sini’, 

/no/ ‘di situ/ di sana’, /to/ ‘di sana’, /noto/ ‘di situ/di sana’, dan /nik∂/ ‘di 

situ’. Kedelapan varian tersebut diklasifikasikan menjadi tiga menurut arti 

dan fungsinya yakni ada yang berarti ‘di sini’, ‘di situ’ dan ‘di sana’.  

Dalam BSDG untuk menyatakan ‘di sini’ terdapat empat varian 

bentuk pronomina penunjuk tempat yakni /ni/ ‘di sini’, /ti/ ‘di sini’, /niti/ ‘di 

sini’, dan /niki/ ‘di sini’. Keempat bentuk pronomina tersebut merupakan kata 

ganti penunjuk tempat dalam bahasa Sasak untuk menunjuk tempat yang 

dekat dengan pembicara, untuk menyatakan ‘di situ’ terdapat tiga varian 
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bentuk pronomina penunjuk tempat yakni /no/ ‘di situ’, /noto/ ‘di situ’, /nik∂/ 

‘di situ’. Ketiga varian bentuk pronomina penunjuk tempat tersebut 

merupakan kata ganti penunjuk tempat dalam bahasa sasak yang berfungsi 

untuk menunjuk tempat yang agak jauh dengan pembicara, dan untuk 

menyatakan ‘di sana’ terdapat tiga varian bentuk pronomina penunjuk tempat 

yakni /no/ ‘di sana’, /to/ ‘di sana’, dan /noto/ ‘di sana’. Ketiga varian bentuk 

pronomina penunjuk tempat tersebut merupakan kata ganti penunjuk tempat 

dalam bahasa sasak yang berfungsi untuk menunjuk tempat yang jauh dengan 

pembicara.  

Pronomina penunjuk tempat memiliki perilaku sintaktis yakni 

perilaku sintaktis yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ saja dan ada 

juga pronomina penunjuk tempat yang bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ dan bisa juga tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’. Selain 

itu, pronomina penunjuk tempat juga memliki perilaku sintaktis yang hanya 

bisa berada di awal kalimat saja dan ada juga pronomina penunjuk tempat 

yang bisa berada di awal dan di akhir kalimat. Berikut akan dipaparkan 

bentuk dari pronomina penunjuk tempat tersebut. 

4.1.1.1. Perilaku Sintaktis Pronomina Penunjuk Tempat ‘di sini’ 

Pronomina penunjuk tempat dalam BSDG untuk menyatakan ‘di 

sini’ memiliki empat varian bentuk yakni /ni/ ‘di sini’, /ti/ ‘di sini’, /niti/ ‘di 

sini’, dan /niki/ ‘di sini’. Keempat varian bentuk pronomina penunjuk tempat 

‘di sini’ tersebut memiliki perilaku sintaktis yakni perilaku sintaktis yang 

ketika berada di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’. Selain itu, ada juga pronomina penunjuk tempat ‘di sini’ ketika 
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berada di dalam kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan 

bisa juga tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’. Selain itu, 

pronomina penunjuk tempat ‘di sini’ juga memliki perilaku sintaktis yang 

hanya bisa berada di awal kalimat saja dan ada juga yang bisa berada di awal 

dan di akhir kalimat. Berikut akan di paparkan keempat varian bentuk 

pronomina tersebut. 

A. Pronomina Penunjuk Tempat  /ni/ ‘di sini’ 

Pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ adalah kata ganti penunjuk 

tempat dalam bahasa Sasak untuk menunjuk tempat yang dekat dengan 

pembicara. Pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ memiliki perilaku 

sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ ketika berada di 

dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan pronomina 

penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ hanya bisa berada di awal kalimat saja. 

Contoh pemakai pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ terlihat 

pada konteks-konteks kalimat berikut ini!. 

(1)  /ni/     /taoq/ /bale/ /k/ 

Di sini tempat rumah ku 

[ni  taoʔ  balek] 

‘di sini rumahku’ 

(2) /ni/       /taoq/  /te/   /talet/ /kembang/ 

Di sini  tempat kita   tanam bunga 

[ni taoʔt∂ talet k∂mbaŋ] 

‘di sini kita tanam bunga’ 

(3) /ni/         /taoq/  /k/      /poto/ /m/    /maeh/ 

Di sini   tempat saya  foto    kamu   ayo 

[ni taoʔk potom maεh] 
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‘di sini saya foto kamu ayo’ 

Dari contoh di atas terlihat jelas bentuk pronomina penunjuk tempat 

bahasa Sasak /ni/ ‘di sini’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan 

menghasilkan bentuk /ni/ + /taoq/ yang berarti ‘di sini tempat’. Contoh 

bentuk /ni/ di atas harus berada di awal kalimat dan tidak lazim jika berada di 

akhir kalimat. Contoh perubahan kalimat ketika bentuk /ni/ berada di akhir 

kalimat /taoq balek ni/ ‘tempat rumah ku sini’. 

B. Pronomina Penunjuk Tempat /ti/ ‘di sini’ 

Pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ dalam BSDG merupakan 

pronomina yang digunakan untuk menunjuk lokasi atau tempat yang dekat 

dengan pembicara. Pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ memiliki 

perilaku sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ ketika 

berada di dalam kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan 

bisa juga tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, pronomina penunjuk 

tempat /ti/ ‘di sini’ bisa berada di awal kalimat dan bisa pula berada di akhir 

kalimat. 

Contoh pemakai pronomina penujuk tempat /ti/ ‘di sini’ terlihat pada 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

(4) /ti/ /jalan/ /te/ /lampaq/ /maeh/ 

Di sini lewat kita jalan ayo 

[ti jalant∂ lampaʔ maεh] 

‘di sini lewat kita jalan ayo’ 

(5) /ti/ /taoq/ /m/ /antih/ /layangan/ /pegat/ /maeh/ 

Di sini tempat kamu tunggu layangan putus ayo 

[ti taoʔm antIh layaŋan p∂gat maεh] 
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‘di sini tempatmu tunggu layangan putus ayo’ 

(6) /tokol/ /m/ /juluk/ /ti/  

Duduk kamu dulu di sini 

[tokolm julUʔ ti] 

‘duduk kamu dulu di sini’ 

Contoh di atas merupakan contoh pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di 

sini’. Bedanya dengan pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ adalah 

pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ harus berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (1) /ni taoq balek/ ‘di sini rumahku’ 

sedangkan pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ bisa berdistribusi dan bisa 

pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, pronomina penunjuk 

tempat /ti/ ‘di sini’ yang tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ terlihat pada 

contoh (4) /ti jalante lampaq maeh/ ‘di sini lewat kita jalan ayo’ dan 

pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ 

terlihat pada contoh (5) /ti taoqm antih layangan pegat maeh/ ‘di sini 

tempatmu tunggu layangan putus ayo’.  

Adapun dari segi pragmatiknya, tidak ada perbedaan keduanya karena 

pronomina /ni/ ‘di sini’ dan /ti/ ‘di sini’ sama-sama dipakai untuk menunjuk 

tempat atau lokasi yang dekat dengan pembicara. Perbedaan keduanya juga 

bisa dilihat dalam struktur kalimat yakni bentuk /ni/ ‘di sini’ hanya bisa 

dipakai di awal kalimat dan tidak bisa dipakai di akhir kalimat, terlihat pada 

contoh (1) /ni taoq balek/ ‘di sini rumahku’ sedangkan bentuk /ti/ ‘di sini’ 

bisa dipakai ketika berada di awal dan di akhir kalimat. Bentuk /ti/ ‘di sini’ 

ketika berada di awal kalimat terlihat pada contoh (4) /ti jalante lampaq 

maeh/ ‘di sini lewat kita jalan ayo’ dan bentuk /ti/ ‘di sini’ ketika berada di 
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awal kalimat terlihat pada contoh (6) /tokolm juluk ti/ ‘duduk kamu dulu di 

sini’. 

C. Pronomina Penunjuk Tempat  /niti/ ‘di sini’ 

Pronomina penunjuk tempat /niti/ ‘di sini’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat dalam BSDG yang dipakai untuk menunjuk lokasi atau 

tempat yang dekat dengan pembicara. Pronomina penunjuk tempat /niti/ ‘di 

sini’ memiliki perilaku sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat /niti/ ‘di 

sini’ bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa pula tidak 

berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan posisi pronomina penunjuk 

tempat /niti/ ‘di sini’ harus berada di awal kalimat saja. Perhatikan contoh 

berikut.  

(7) /niti/   /taoq/   /m/ /ngeraos/ /maeh/ 

Di sini tempat mu   bicara      ayo 

[niti taoʔm ŋ∂raↄs maεh] 

‘di sini kamu bicara ayo’ 

(8) /niti/    /bale/   /taoq/   /te/ /rujak/ /paok/  /maeh/ 

Di sini rumah tempat kita rujak  mangga ayo 

[niti bale taoʔt∂ rujak paoʔ maεh] 

‘di sini di rumah kita rujak mangga ayo’ 

Contoh di atas merupakan contoh pronomina penunjuk tempat /niti/ 

‘disini’. Bedanya dengan pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ dan /ti/ ‘di 

sini’ adalah pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ harus berdistribusi 

dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (1) /ni taoq balek/ ‘di sini 

rumahku’ sedangkan pronomina penunjuk tempat /niti/ ‘di sini’ sama seperti 

pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ tidak diharuskan untuk berdistribusi 
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dengan kata /taoq/ ‘tempat’, dalam arti pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di 

sini’ dan /niti/ ‘di sini’ bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ bisa 

pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, pronomina penunjuk 

tempat /niti/ ‘di sini’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat 

pada contoh (7) /niti taoqm ngeraos maeh/ ‘di sini kamu bicara ayo’ dan 

pronomina penunjuk tempat /niti/ ‘di sini’ yang tidak berdistribusi dengan 

kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (8) /niti bale taoqte rujak paok 

maeh/ ‘di sini di rumah kita rujak mangga ayo’.  

Adapun dari segi pragmatiknya, tidak ada perbedaan diantara ketiga 

bentuk pronomina tersebut karena pronomina penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’, 

/ti/ ‘di sini’ dan /niti/ ‘di sini’ digunakan untuk menunjuk tempat atau lokasi 

yang dekat dengan pembicara, hanya saja bentuk /ni/ ‘di sini’ dan /niti/ ‘di 

sini’ hanya bisa dipakai ketika berada di awal kalimat saja, terlihat pada 

contoh berikut: bentuk /ni/ ‘di sini’ terlihat pada contoh (1) /ni taoq balek/ ‘di 

sini rumahku’ dan bentuk /niti/ ‘di sini’ terlihat pada contoh (6) /niti taoqm 

ngeraos maeh/ ‘di sini kamu bicara ayo’, sedangkan bentuk /ti/ ‘di sini’ bisa 

dipakai ketika berada di awal dan di akhir kalimat, terlihat pada contoh 

berikut: bentuk /ti/ ‘di sini’ ketika berada di awal kalimat terlihat pada contoh 

(4) /ti jalante lampaq maeh/ ‘di sini lewat kita jalan ayo’ dan bentuk /ti/ ‘di 

sini’ ketika berada di akhir kalimat terlihat pada contoh (6) /tokolm juluk ti/ 

‘duduk kamu dulu di sini’. 

D. Pronomina Penunjuk Tempat /niki/ ‘di sini’ (sopan) 

Pronomina penunjuk tempat /niki/ ‘di sini’ merupakan bentuk halus 

yang dipakai untuk menunjuk tempat yang dekat dengan pembicara. 
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Pronomina penunjuk tempat /niki/ ‘di sini’ memiliki perilaku sintaktis yakni 

pronomina penunuk tempat /niki/ ‘di sini’ ketika berada di dalam kalimat 

harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan posisi pronomina 

penunjuk tempat /niki/ ‘di sini’ hanya bisa berada di awal kalimat saja. 

Contoh pemakai pronomina penunjuk tempat bahasa Sasak bentuk 

/niki/ ‘di sini’. 

(9) /niki/   /taoq/   /tokol/ /Putra/ 

Di sini tempat duduk Putra 

[niki taoʔ tokol Putra] 

‘di sini duduk Putra’ 

(10) /niki/   /taoq/  /bale/ /tiang/ 

Di sini tempat rumah ku 

[niki taoʔ bale tiyaŋ] 

‘di sini rumahku’ 

(11) /niki/   /taoq/ /m/ /medaran/ /silaq/ 

Di sini tempat mu makan       ayo 

[niki taoʔm m∂daran silaʔ] 

‘di sini kamu makan ayo’ 

Contoh di atas merupakan contoh pronomina penunjuk tempat /niki/ 

‘disini’. Pronomina penunjuk tempat /niki/ ‘di sini’ sama seperti pronomina 

penunjuk tempat /ni/ ‘di sini’ yang harus berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ terlihat pada contoh berikut: bentuk /ni/ ‘di sini’ yang berdistribusi 

dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (1) /ni taoq balek/ ‘di sini 

rumahku’ dan bentuk /niki/ ‘di sini yang berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ terlihat pada contoh (9) /niki taoq tokol Putra/ ‘di sini duduk Putra’, 

sedangkan pronomina penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ dan /niti/ ‘di sini’ tidak 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsonan_letup_celah-suara&action=edit
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diharuskan berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, dalam arti pronomina 

penunjuk tempat /ti/ ‘di sini’ dan /niti/ ‘di sini’ bisa berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ bisa pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, 

terlihat pada contoh berikut: bentuk /ti/ ‘di sini’ yang tidak berdistribusi 

dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (4) /ti jalante lampaq maeh/ 

‘di sini lewat kita jalan ayo’ dan bentuk /ti/ ‘di sini’ yang berdistribusi 

dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (5) /ti taoqm antih layangan 

pegat maeh/ ‘di sini tempatmu tunggu layangan putus ayo’, bentuk /niti/ ‘di 

sini’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (6) 

/niti taoqm ngeraos maeh/ ‘di sini kamu bicara ayo’ dan bentuk /niti/ ‘di sini’ 

yang tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (7) 

/niti bale taoqte rujak paok maeh/ ‘di sini di rumah kita rujak mangga ayo’.  

Dari segi posisi dalam kalimat, bentuk /ni/ ‘di sini’, /niti/ ‘di sini’, dan 

/niki/ ‘di sini’ hanya bisa dipakai ketika berada di awal kalimat saja, terlihat 

pada contoh berikut: bentuk /ni/ ‘di sini’ terlihat pada contoh (1) /ni taoq 

balek/ ‘di sini rumahku’, bentuk /niti/ ‘di sini’ terlihat pada contoh (6) /niti 

taoqm ngeraos maeh/ ‘di sini kamu bicara ayo’, dan bentuk /niki/ ‘di sini’ 

terlihat pada contoh (9) /niki taoq tokol Putra/ ‘di sini duduk Putra’, 

sedangkan bentuk /ti/ ‘di sini’ bisa dipakai ketika berada di awal dan di akhir 

kalimat, terlihat pada contoh berikut: bentuk /ti/ ‘di sini’ ketika berada di 

awal kalimat terlihat pada contoh (4) /ti jalante lampaq maeh/ ‘di sini lewat 

kita jalan ayo’ dan bentuk /ti/ ‘di sini’ ketika berada di awal kalimat terlihat 

pada contoh (6) /tokolm juluk ti/ ‘duduk kamu dulu di sini’. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan perilaku sintaktis pronomina 

penunjuk  tempat ‘di sini’ perhatikan tabel berikut. 

Tabel 1. Perbedaan Perilaku Sintaktis Pronomina Penunjuk Tempat ‘di sini’ 

Bentuk Pronomina 

Penunjuk Tempat 

‘di sini’ 

Distribusi Dalam Kalimat Posisi Dalam Kalimat 

/ni/ 

Wajib berdistribusi dengan 

kata /taoq/ 

Hanya bisa berada di awal 

kalimat 

/ti/ 

Opsional (bisa bersidtribusi, 

bisa pula tidak berdistribusi 

dengan kata /taoq/) 

Bisa di awal dan di akhir 

kalimat 

/niti/ 

Opsional (bisa bersidtribusi, 

bisa pula tidak berdistribusi 

dengan kata /taoq/). 

Hanya bisa berada di awal 

kalimat 

/niki/ 

Wajib berdistribusi dengan 

kata /taoq/. 

Hanya bisa berada di awal 

kalimat. 

 

Selain dari segi sintaktis, pronomina penunjuk tempat ‘di sini’ juga 

memiliki perbedaan dari segi pragmatiknya, bentuk /ni/ ‘disini’, /ti/ ‘di sini’, 

/niti/ ‘di sini’ dan /niki/ ‘di sini’ sama-sama dipakai untuk menunjuk tempat 

atau lokasi yang dekat dengan pembicara tetapi bentuk /niki/ ‘di sini’ 

digunakan sebagai kehormatan terhadap lawan bicara ketika berbicara dengan 

orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal betul sedangkan bentuk  

/ni/ ‘disini’, /ti/ ‘di sini’, dan /niti/ ‘di sini’ digunakan sebagi keakraban 
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terhadap lawan bicara ketika berbicara dengan teman atau orang yang benar-

benar dekat dengan pembicara. 

4.1.1.2. Perilaku Sintaktis Pronomina Penunjuk Tempat ‘di situ’ 

Pronomina penunjuk tempat untuk menyatakan ‘di sana’ dalam BSDG 

terdiri atas empat varian bentuk yakni /no/ ‘di situ’, /noto/ ‘di situ, dan /nik∂/ 

‘di situ. Ketiga varian bentuk pronomina penunjuk tempat ‘di situ’ tersebut 

memiliki perilaku sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat ‘di situ’ ketika 

berada di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ saja 

dan ada juga pronomina penunjuk tempat ‘di situ’ yang ketika berada di 

dalam kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa juga 

tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan ketiga varian bentuk 

pronomina penunjuk tempat ‘di situ’ tersebut hanya bisa berada di awal 

kalimat saja. Berikut dipaparkan ketiga varian bentuk pronomina penunjuk 

tempat ‘di situ’ tersebut.  

A. Pronomina Penunjuk Tempat /no/ ‘di situ’ 

Pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat dalam bahasa Sasak untuk menunjuk tempat yang agak jauh 

atau jauh dengan pembicara. Pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ 

memiliki perilaku sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ 

ketika berada di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ dan posisi pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ hanya bisa 

berada di awal kalimat saja.  

Perhatikan contoh berikut. 

(12) /no/      /taoq/    /k/   /koloq/ /serek/ /no/ 

Di situ  tempat saya taruh     kunci   itu 
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[no taoʔk koloʔ s∂rek no] 

‘di situ saya taruh kunci itu’ 

(13) /no/    /taoq/   /m/  /maen/ /PS/  

Di situ tempat kamu main   PS 

[no taoʔm maεn PS]  

‘di situ kamu main PS’ 

(14) /no/    /taoq/  /k/    /kolok/ /am/ /konci/ /motor/ /no/  

Di situ tempat saya taruhin kamu kunci   motor  itu 

[no taoʔk koloʔam kↄñci mↄtↄr no]  

‘di situ saya taruhin kamu kunci motor itu’ 

Contoh  di atas merupakan contoh perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina BSDG sebagai pronomina penunjuk tempat bentuk /no/ ‘di situ’ 

yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan menghasilkan bentuk /no/ 

+ /taoq/ yang berarti ‘di situ tempat’. Bentuk /no/ ‘di situ’ ini hanya bisa 

dipakai di awal kalimat saja dan tidak lazim atau tidak berterima ketika 

bentuk /no/ ditaruh di akhir kalimat. Contoh perubahan kalimat ketika bentuk 

/no/ berada di akhir kalimat /taoqk koloq serek no no/ ‘tempat saya taruh  

kunci itu situ’. 

B. Pronomina Penunjuk Tempat /noto/ ‘di situ’ 

Pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat bahasa Sasak untuk menunjuk lokasi yang agak jauh dengan 

pembicara. Pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’ memiliki perilaku 

sintaktis yakni Pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’ ketika berada di 

dalam kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa juga 
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tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan pronomina penunjuk 

tempat /noto/ ‘di situ’ hanya bisa berada di awal kalimat saja. 

Berikut contoh pengguna pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’. 

(15) /noto/    /taoq/     /k/ /koloq/ /am/ /gitar/ /no/ 

 Di situ  tempat saya taruhin kamu gitar itu 

[noto taoʔk koloʔam gitar no] 

‘di situ saya taruhin kamu gitar itu’ 

(16) /noto/ /muri/ /laik/ /m/ /bekedek/ /aloh/ 

Di situ di belakang pergi kamu bermain ayo 

[noto muri laiʔm b∂k∂dεk aloh] 

‘di situ di belakang kamu bermain ayo’ 

Contoh di atas merupakan contoh pemakai prilaku sintaktis penanda 

lingual pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’. Bedanya dengan 

pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ adalah pronomina penunjuk tempat 

/no/ ‘di situ’ harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, terlihat pada 

contoh (12) /no taoqk koloq serek no/ ‘di situ saya taruh kunci itu’, 

sedangkan pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’ bisa berdistribusi dan 

bisa pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, terlihat pada contoh 

berikut: bentuk /noto/ ‘di situ’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat 

terlihat pada contoh (15) /noto taoqk koloqam gitar no/ ‘di situ saya taruhin 

kamu gitar itu’ dan bentuk /noto/ ‘di situ’ yang tidak berdistribusi dengan 

kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (16) /noto muri laikm bekedek aloh/ 

‘di situ di belakang kamu bermain ayo’. 

Adapun dari segi pragmatiknya, pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di 

situ’ dan /noto/ ‘di situ’ sama-sama digunakan untuk menunjuk tempat atau 
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lokasi yang agak jauh dari pembicara. Posisi dalam kalimat pun  sama yakni 

sama-sama harus berada di awal kalimat. 

C. Pronomina Penunjuk Tempat /nik∂/ ‘di situ’ (sopan) 

Pronomina penunjuk tempat /nik∂/ ‘di situ’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat bentuk halus dalam bahasa Sasak untuk menunjuk tempat 

yang agak jauh dengan pembicara. Pronomina penunjuk tempat /nik∂/ ‘di 

situ’ memiliki perilaku sintaktis yakni Pronomina penunjuk tempat /nik∂/ ‘di 

situ’ ketika berada di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ dan posisi pronomina penunjuk tempat /nik∂/  ‘di situ’ hanya bisa 

berada di awal kalimat saja.  

Berikut contoh kalimat pengguna pronomina penunjuk tempat /nik∂/ 

‘di situ’ . 

(17) /Tina/ /nik∂/ /taoq/  /tiang/ /sekolah/ /laeq/ 

 Tina di situ  tempat saya   sekolah dulu 

[Tina nik∂ taoʔ tiyaŋ s∂kↄlah laeʔ] 

‘Tina di situ saya sekolah dulu’ 

(18) /nik∂/   /taoq/  /bale/ /pak/ /guru/ /tiang/ 

Di situ  tempat rumah pak   guru   saya 

[nik∂ taoʔ bale paʔ guru tiyaŋ] 

‘di situ rumah pak guru saya’ 

(19) /Fatmi/ /nik∂/ /taoq/  /bale/   /tukang/ /orah/ /no/ 

Fatmi di situ   tempat rumah tukang   urut    itu 

[Fatmi nik∂ taoʔ bale tukaŋ ↄrah no] 

‘Fatmi di situ rumah tukang urut itu’ 

Contoh di atas merupakan contoh pemakai prilaku sintaktis penanda 

lingual pronomina penunjuk tempat /nik∂/ ‘di situ’. Pronomina penunjuk 
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tempat /nik∂/ ‘di situ’ sama seperti pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ 

yang harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh 

berikut: bentuk /no/ ‘di situ’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat 

terlihat pada contoh (12) /no taoqk koloq serek no/ ‘di situ saya taruh kunci 

itu’ dan bentuk /nik∂/ ‘di situ’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat 

terlihat pada contoh (17) /Tina nik∂ taoq tiang sekolah laeq/ ‘Tina di situ 

saya sekolah dulu’, sedangkan pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di situ’ 

bisa berdistribusi dan bisa pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’, terlihat pada contoh berikut: bentuk /noto/ ‘di situ’ yang 

berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (15) /noto 

taoqk koloqam gitar no/ ‘di situ saya taruhin kamu gitar itu’ dan bentuk 

/noto/ ‘di situ’ yang tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat 

pada contoh (16) /noto muri laikm bekedek aloh/ ‘di situ di belakang kamu 

bermain ayo’. 

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan perilaku sintaktis pronomina 

penunjuk  tempat ‘di situ’, perhatikan tabel berikut. 

Tabel 2. Perbedaan Perilaku Sintaktis Pronomina Penunjuk Tempat ‘di situ’ 

Bentuk Pronomina 

Penunjuk Tempat 

‘di situ’ 

Distribusi Dalam Kalimat Posisi Dalam Kalimat 

/no/ 

Wajib berdistribusi dengan 

kata /taoq/. 

Hanya bisa berada di 

awal kalimat. 

/noto/ 

Opsional (bisa bersidtribusi 

dan bisa pula tidak 

Hanya bisa berada di 

awal kalimat. 
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berdistribusi dengan kata 

/taoq/). 

/nik∂/ 

Wajib berdistribusi dengan 

kata /taoq/. 

Hanya bisa berada di 

awal kalimat. 

 

Selain dari segi sintaktisnya, pronomina penunjuk tempat ‘di situ’ juga 

memilik perbedaan dari segi pragmatiknya, yakni pronomina penunjuk 

tempat /nik∂/ ‘di situ’ sama seperti pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ 

dan /noto/ ‘di situ’ di gunakan untuk menunjuk tempat atau lokasi yang agak 

jauh dari pembicara, hanya saja pronomina penunjuk tempat /nik∂/ ‘di situ’ 

digunakan ketika pembicara berbicara dengan orang yang lebih tua dan orang 

yang belum dikenal betul sebagai penghormatan terhadap lawan bicara, 

sedangkan bentuk  /no/ ‘disitu’ dan /noto/ ‘di situ’ digunakan sebagi bahasa 

keakraban terhadap lawan bicara ketika berbicara dengan teman atau orang 

yang benar-benar dekat dengan pembicara. 

4.1.1.3. Perilaku Sintaktis Pronomina Penunjuk Tempat ‘di sana’ 

Pronomina penunjuk tempat yang berarti ‘di sana’ dalam BSDG terdiri 

atas tiga varian yakni /no/ ‘di sana’, /noto/ ‘di sana’ dan /to/ ‘di sana’. Ketiga 

varian bentuk pronomina penunjuk tempat ‘di sana’ tersebut memiliki 

perilaku sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat ‘di sana’ ketika berada 

di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ saja dan ada 

juga pronomina penunjuk tempat ‘di sana’ yang ketika berada di dalam 

kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa juga tidak 

berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan ketiga varian bentuk Selain itu, 
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pronomina penunjuk tempat ‘di sana’ juga memliki perilaku sintaktis yang 

hanya bisa berada di awal kalimat saja dan ada juga pronomina penunjuk 

tempat ‘di sana’ yang bisa berada di awal dan di akhir kalimat. Berikut akan 

dipaparkan ketiga varian bentuk pronomina penunjuk tempat ‘di sana’. 

A. Pronomina Penunjuk Tempat /no/ ‘di sana’ 

Pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat untuk menunjukkan tempat atau lokasi yang jauh dari 

pembicara. Pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ memiliki perilaku 

sintaktis yakni Pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ ketika berada di 

dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan posisi 

pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ hanya bisa berada di awal kalimat 

saja. Contoh pemakai pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ terlihat pada 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

(20) /no/     /taoq/    /bale/   /n/ /bebalu/ /no/ 

Di sana  tempat rumah nya janda  itu 

[no taoʔ balen b∂balu no] 

‘di sana tempat rumahnya janda itu’  

(21) /no/     /taoq/   /bale/ /nine/    /sak/ /jari/ /kembang/ /dese/ 

Di situ  tempat rumah wanita yang jadi   bunga       desa 

[no taoʔ bale nin∂ saʔ jari k∂mbaŋ des∂] 

‘di sana tempat rumah wanita bunga desa’ 

Contoh di atas merupakan contoh perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ yang berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ dan menghasilkan bentuk /no/ + /taoq/ yang berarti ‘di sana 

tempat’. Bentuk /no/ lazim digunakan di awal kalimat saja dan tidak 
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berterima ketika bentuk /no/ ditaruh di akhir kalimat. Contoh perubahan 

kalimat ketika bentuk /no/ ‘di sana’ berada di akhir kalimat, /taoq bale bebalu 

no no/ ‘tempat rumahnya janda itu situ’. 

B. Pronomina Penunjuk Tempat /noto/ ‘di sana’ 

Pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat bahasa Sasak untuk menunjuk lokasi yang jauh dengan 

pembicara. Pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’ memiliki perilaku 

sintaktis yakni Pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’ ketika berada di 

dalam kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa juga 

tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan pronomina penunjuk 

tempat /noto/ ‘di sana’ hanya bisa berada di awal kalimat saja. 

Berikut contoh pemakai pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’. 

(22) /noto/    /Lombok Timur/ /taoq/ /n/ /penok/ /mako/ /maik/ 

 Di sana  Lombok Timur tempat nya banyak tembakau enak 

 [noto Lↄmbↄʔ TimUr taoʔn p∂nↄʔ mako maiʔ] 

‘di sana Lombok Timur tempatnya banyak tembakau enak’ 

(23) /noto/    /taoq/   /m/  /bedagang/ 

Di sana tempat  mu    jualan        

[noto taoʔm b∂dagaŋ] 

‘di sana kamu jualan’ 

(24) /noto/  /lek/ /Unram/ /taoq/ /k/  /kuliah/ 

Di sana di    Unram tempat saya kuliah 

[noto leʔ Unram taoʔk kuliah] 

‘Di sana di unram tempat saya kuliah’ 

Contoh di atas merupakan contoh pemakai prilaku sintaktis penanda 

lingual pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’. Bedanya dengan 
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pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ adalah pronomina penunjuk tempat 

/no/ ‘di sana’ harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, terlihat pada 

contoh (22) /no taoq bale nine sak jari kembang dese/ ‘di sana tempat rumah 

wanita bunga desa’ sedangkan pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’ 

bisa berdistribusi dan bisa pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ 

terlihat pada contoh berikut: bentuk /noto/ ‘di sana’ yang berdistribusi dengan 

kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (23) /noto taoqm bedagang/ ‘di sana 

kamu jualan’ dan bentuk /noto/ ‘di sana’ yang tidak berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (24) /noto lek Unram taoqk kuliah/ ‘Di 

sana di unram tempat saya kuliah’. 

Adapun dari segi pragmatiknya, tidak ada perbedaan di antara kedua 

bentuk pronomina tersebut karena pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ 

dan /noto/ ‘di sana’ di gunakan untuk menunjuk tempat atau lokasi yang jauh 

dari pembicara, begitu juga posisi dalam kalimatnya, keduanya hanya bisa 

dipakai di awal kalimat saja. 

C. Pronomina Penunjuk Tempat /to/ ‘di sana’ 

Pronomina penunjuk tempat /to/ ‘di sana’ merupakan kata ganti 

penunjuk tempat untuk menunjuk lokasi atau tempat yang jauh dengan 

pembicara. Pronomina penunjuk tempat /to/ ‘di sana’ memiliki perilaku 

sintaktis yakni pronomina penunjuk tempat /to/ ‘di sana’ ketika berada di 

dalam kalimat bisa berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa juga 

tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan pronomina penunjuk 

tempat /to/ ‘di sana’ bisa berada di awal kalimat dan bisa pula berada di akhir 
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kalimat. Berikut contoh kalimat pengguna pronomina penunjuk tempat /to/ 

‘di sana’. 

(25) /to/      /taoq/   /te/ /sekolah/ /nteh/ /lek/ /Kediri/  

 Di sana tempat kita sekolah    ayo   di     Kediri 

[to taoʔt∂ s∂kↄlah ∂ntεh leʔ K∂diri] 

‘di sana kita sekolah ayo di Kediri’ 

(26) /aku/ /wik/     /to/    /gitak/ /n/ /kance/ /nine/ 

Aku kemaren di sana lihat  dia sama   cewek 

[aku wIʔ to εŋatn kañc∂ nin∂] 

‘aku kemaren di sana lihat dia sama cewek’ 

(27) /aku/ /wik/     /mancing/     /to/ 

Saya  kemarin memancing di sana 

[aku wiʔ mañciŋ to] 

‘saya kemarin memancing di sana’ 

(28) /to/        /telage/           /pancing/ /empaq/ /nteh/ 

di sana kolam ikan       pancing     ikan     ayo 

[to t∂lag∂ pañciŋ ∂mpaʔ ∂ntεh] 

‘di sana di kolam ikan pancing ikan ayo’ 

Contoh kalimat di atas merupakan contoh kalimat yang menyatakan 

pronomina penunjuk tempat /to/ ‘di sana’. Bedanya dengan pronomina 

penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ dan /noto/ ‘di sana’ adalah pronomina 

penunjuk tempat /no/ ‘di sana’ harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ 

terlihat pada contoh (22) /no taoq bale nine sak jari kembang dese/ ‘di sana 

tempat rumah wanita bunga desa’, sedangkan pronomina penunjuk tempat 

/to/ ‘di sana’ sama seperti pronomina penunjuk tempat /noto/ ‘di sana’ bisa 

berdistribusi dan bisa pula tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’, 
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terlihat pada contoh berikut: bentuk /noto/ ‘di sana’ yang berdistribusi dengan 

kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (23) /noto taoqm bedagang/ ‘di sana 

kamu jualan’, bentuk /noto/ ‘di sana’ yang tidak berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (24) /noto lek Unram taoqk kuliah/ ‘Di 

sana di unram tempat saya kuliah’, bentuk /to/ ‘di sana’ yang berdistribusi 

dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (25) /to taoqte sekolah nteh 

lek Kediri/ ‘di sana kita sekolah ayo di Kediri’, dan bentuk /to/ ‘di sana’ yang 

tidak berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ terlihat pada contoh (26) /aku 

wik to gitakn kance nine/ ‘aku kemaren di sana lihat dia sama cewek’. 

Adapun dari segi pragmatiknya, tidak ada perbedaan diantara ketiga 

bentuk pronomina tersebut karena pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’, 

/noto/ ‘di sana’, dan /to/ ‘di sana’ digunakan untuk menunjuk tempat atau 

lokasi yang jauh dengan pembicara, hanya saja bentuk /no/ ‘di sana’ dan 

/noto/ ‘di sana’ hanya bisa dipakai ketika berada di awal kalimat saja terlihat 

pada contoh berikut: bentuk /no/ ‘di sana’ yang berada di awal kalimat 

terlihat pada contoh (22) /no taoq bale nine sak jari kembang dese/ ‘di sana 

tempat rumah wanita bunga desa’ dan bentuk /noto/ ‘di sana’ yang berada di 

awal kalimat terlihat pada contoh (24) /noto lek Unram taoqk kuliah/ ‘Di 

sana di unram tempat saya kuliah’, sedangkan bentuk /to/ ‘di sana’ bisa 

dipakai ketika berada di awal dan di akhir kalimat terlihat pada contoh 

berikut: bentuk /to/ ‘di sana’ yang berada di awal kalimat terlihat pada contoh 

(25) /to taoqte sekolah nteh lek Kediri/ ‘di sana kita sekolah ayo di Kediri’ 

dan bentuk /to/ ‘di sana’ yang berada di akhir kalimat terlihat pada contoh 

(27) /aku wik mancing to/ ‘saya kemarin memancing di sana’..  
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Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan perilaku sintaktis pronomina 

penunjuk tempat ‘di sana’, perhatikan tabel berikut. 

Tabel 3. Perbedaan Pronomina Penunjuk Tempat ‘di sana’ 

Bentuk Pronomina 

Penunjuk Tempat 

‘di sana’ 

Distribusi Dalam Kalimat Posisi Dalam Kalimat 

/no/ 

Wajib berdistribusi dengan 

kata /taoq/. 

Hanya bisa berada di awal 

kalimat. 

/to/ 

Opsional (bisa bersidtribusi, 

bisa pula tidak berdistribusi 

dengan kata /taoq/). 

Bisa berada di awal dan di 

akhir kalimat. 

/noto/ 

Opsional (bisa bersidtribusi, 

bisa pula tidak berdistribusi 

dengan kata /taoq/). 

Hanya bisa berada di awal 

kalimat. 

 

4.1.2. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG Sebagai 

Pronomina Demonstratif  

Sebelum membahas tentang perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina BSDG sebagai pronomina demonstratif, terlebih dahulu akan 

dipaparkan bentuk-bentuk dari pronomina demonstratif yang  terdiri atas lima 

varian yakni /ni/ ‘ini’, /niki/ ‘ini’, /no/ ‘itu’, /nik∂/ ‘itu’ dan /tye/ ‘itu’. Kelima 

bentuk pronomina demonstratif tersebut diklasifikasikan menjadi dua bentuk 

menurut arti dan fungsinya, yakni ada yang berarti ‘ini’ dan ada yang berarti 

‘itu’. Pronomina demonstratif tersebut memiliki perilaku sintaktis yakni 
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perilaku sintaktis yang bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. 

Berikut akan diuraikan kedua bentuk pronomina demonstratif tersebut. 

4.1.2.1. Perilaku Sinaktis Pronomina Demonstratif ‘ini’ 

Pronomina demonstratif yang berarti ‘ini’ dalam BSDG terdiri atas dua 

varian yakni /ni/ ‘ini’ dan /niki/ ‘ini’. Pronimna demonstratif ‘ini’ memiliki 

perilaku sintaktis yakni bisa berada di awal, di tengah dan di akhir kalimat. 

Berikut akan dipaparkan kedua varian bentuk pronomina demonstratif 

tersebut. 

A. Perilaku Sintaktis Pronomina Demonstratif /ni/ ‘ini’ 

Pronomina demonstratif /ni/ ‘ini’ adalah kata ganti penunjuk dalam 

bahasa Sasak untuk menunjuk benda atau hal umum yang dekat dengan 

pembicara. Pronomina demonstratif /ni/ ‘ini’ memiliki perilaku sintaktis 

yakni bisa berada di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. 

Contoh pemakai pronomina demonstratif bahasa Sasak /ni/ ‘ini’. 

(29)  /ni/ /yekn/ /bale/  /k/ 

Ini    dia    rumah ku 

[ni y∂ʔn balek] 

‘ini rumahku’ 

(30) /kembang/ /sak/ /ni/ /kene/    /k/ 

 Bunga      yang  ini  maksud ku 

 [k∂mbaŋ saʔ ni k∂n∂k] 

 ‘bunga ini maksudku’ 

(31) /mbe/   /taoq/   /talet/ /kǝmbang/ /ni/ ? 

 Di mana tempat tanam bunga        ini? 

 [∂mbe taoʔ talet k∂mbaŋ ni?] 

 ‘di mana tempat tanam bunga ini?’ 
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B. Pronomina Demonstratif /niki/ ‘ini’ (sopan) 

Pronomina demonstratif /niki/ ‘ini’ merupakan bentuk halus yang 

dipakai untuk menunjuk hal  yang dekat dengan pembicara. Pronomina 

demonstratif /niki/ ‘ini’ memiliki perilaku sintaktis yakni bisa berada di awal 

kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. 

Contoh pemakai pronomina demonstratif bahasa Sasak bentuk /niki/ 

‘ini’. 

(32) /niki/ /yekn/ /bangket/ /tiang/ 

  Ini      dia      sawah     saya 

 

 [niki y∂ʔn baŋket tiyaŋ] 

 ‘ini sawah saya’ 

(33) /silaq/ /niki/ /nganjaran/ 

  Ayo     ini     ngerokok 

  [silaʔ niki ŋañjaran] 

  ‘ayo ini ngerokok’ 

(34) /ape/ /aran/ /lolon/ /niki/ ? 

  Apa   nama  pohon  ini ?  

[ap∂ aran lolon niki?] 

‘apa nama pohon ini?’ 

Contoh di atas merupakan contoh pronomina demonstratif /niki/ ‘ini’  

dalam BSDG. Pronomina demonstratif /niki/ ‘ini’ sama seperti pronomina 

demonstratif /ni/ ‘ini’ yang memiliki perilaku sintaktis yakni bisa berada di 

awal, di tengah, dan di akhir kalimat. 

Untuk lebih jelasnya mengenai perilaku sintaktis pronomina 

demonstratif ‘ini’, perhatikan tabel berikut. 
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Tabel 4. Perilaku Sintaktis Pronomina Demonstratif ‘ini’ 

Bentuk Pronomina 

Demonstratif ‘ini’ 

Posisi Dalam Kalimat 

/ni/ Bisa berada di awal, tengah dan akhir 

/niki/ Bisa berada di awal, tengah  dan di akhir kalimat 

  Pronomina demonstratif ‘ini’ juga memiliki perbedaan dari segi 

pragmatik, yakni bentuk /ni/ ‘ini’ dan /niki/ ‘ini’ mempunyai perbedaan yakni 

pronomina demonstratif /ni/ ‘ini’ dipakai ketika pembicara berbicara dengan 

orang biasa atau orang yang sudah dikenal betul sedangkan pronomina 

demonstratif /niki/ ‘ini’ dipakai ketika pembicara berbicara dengan orang 

yang lebih besar atau lebih tua darinya dan orang yang belum dikenal betul 

sebagai penghormatan terhadap lawan bicara. 

4.1.2.2. Perilaku Sintaktis Pronomina Demonstratif ‘itu’ 

Pronomina demonstratif yang berarti ‘itu’ dalam BSDG terdiri atas tiga 

varian yakni /no/ ‘itu’, /nik∂/ ‘itu’ dan /tye/ ‘itu’. Pronomina demonstratif 

‘itu’ memiliki perilaku sintaktis yakni bisa berada di awal kalimat, di tengah 

kalimat, dan di akhir kalimat. Berikut akan dipaparkan ketiga varian 

pronomina demonstratif tersebut. 

A. Pronomina Demonstratif /no/ ‘itu’ 

Pronomina demonstratif /no/ ‘itu’ merupakan kata ganti penunjuk 

untuk menunjuk hal umum atau benda  yang agak jauh atau jauh dengan 

pembicara. Pronomina demonstratif /no/ ‘itu’ memiliki perilaku sintaktis 

yakni bisa berada di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. 
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Contoh pemakai pronomina demonstratif bahasa Sasak bentuk /no/ 

‘itu’. 

(35) /no/ /kan/ /yekn/ /manok/ /m/ 

  Itu   kan    dia      ayam    mu 

[no kan y∂ʔn manokm] 

‘itu kan ayammu’ 

(36) /bangket/ /sak/ /no/ /taoq/   /penoq/ /pare/ 

 Sawah      yang   itu tempat banyak   padi 

[baŋk∂t saʔ no taoʔ p∂nↄʔ pare] 

‘sawah yang itu tempat banyak padi’ 

(37) /baitan/    /k/   /buku/ /no/ ! 

 Ambilkan saya buku    itu ! 

[baItaŋ buku no!] 

‘ambilkan saya buku itu!’ 

Ketiga contoh di atas merupakan contoh dari pronomina demonstratif 

/no/ ‘itu’ karena menunjuk benda atau hal umum yang agak jauh atau jauh 

dari pembicara.  

B. Pronomina Demonstratif /nik∂/ ‘itu’ (sopan) 

Pronomina demonstratif /nik∂/ ‘itu’ merupakan kata ganti penunjuk 

umum bentuk halus dalam bahasa Sasak untuk menunjuk benda yang agak 

jauh atau jauh dengan pembicara. Pronomina demonstratif /nik∂/ ‘itu’ 

memiliki perilaku sintaktis yakni bisa berada di awal kalimat, di tengah 

kalimat, dan di akhir kalimat.  Perhatikan contoh berikut. 

(38) /nik∂/ /bale/ /tiang/ 

    Itu     rumah  ku 

[nik∂ bale tiyaŋ] 
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‘itu rumahku’ 

(39) /bangket/ /nik∂/ /yak/ /tiaŋ/ /jual/ 

  Sawah      itu     mau   saya   jual 

[baŋk∂t nik∂ yaʔ tiyaŋ juwal] 

‘sawah itu mau saya jual’ 

(40) /mbe/        /yak/ /m/  /lumbar/ /nik∂/? 

(Ke) mana mau kamu pergi     itu ?   

[∂mbe yaʔm lUmbar nik∂?] 

‘ke mana kamu mau pergi itu?’ 

Contoh di atas merupakan contoh pronomina demonstratif /nik∂/ ‘itu’  

dalam BSDG. Pronomina demonstratif /nik∂/ ‘ini’ sama seperti pronomina 

demonstratif /no/ ‘itu’, tetapi dari segi pragmatik bentuk /no/ ‘itu’ dan /nik∂/ 

‘itu’ mempunyai perbedaan yakni pronomina demonstratif /no/ ‘itu’ dipakai 

ketika pembicara bericara dengan orang biasa atau orang yang sudah dikenal 

betul sedangkan pronomina demonstratif /nik∂/ ‘itu’ dipakai ketika pembicara 

berbicara dengan orang yang lebih besar atau lebih tua darinya dan orang 

yang belum dikenal betul sebagai penghormatan terhadap lawan bicara.   

C. Pronomina Demonstatif /tye/ ‘itu’ 

Pronomina demostratif /tye/ ‘itu’ merupakan kata ganti penunjuk untuk 

menunjuk benda atau hal umum yang agak jauh dengan pembicara.  

Berikut contoh kalimat pengguna pronomina demostratif /tyǝ/ ‘itu’. 

(41) /tye/ /yekn/ /acong/ /sak/ /kakoq/ /Kiki/ 

Itu      dia     anjing   yang gigit     kiki 

[tiy∂ y∂ʔn acↄŋ saʔ kakↄʔ Kiki] 

‘itu anjing yang gigit kiki’ 
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Contoh di atas merupakan contoh pronomina demonstratif /tye/ ‘itu’ 

dalam BSDG. Pronomina demonstratif /tye/ ‘itu’ sama seperti pronomina 

demonstratif /no/ ‘itu’ dan /nik∂/ ‘itu’. Ketiga pronomina tersebut memiliki 

perilaku sintaktis yakni bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir kalimat.  

Untuk lebih jelasnya mengenai perilaku sintaktis pronomina 

demonstratif ‘itu’, perhatikan tabel berikut. 

Tabel 5. Perilaku Sintaktis Pronomina Demonstratif ‘itu’ 

Bentuk Pronomina 

Demonstratif ‘itu’ 

Posisi Dalam Kalimat 

/no/ Bisa berada di awal, tengah dan akhir 

/nik∂/ Bisa berada di awal, tengah  dan di akhir kalimat 

/tye/ Bisa berada di awal, tengah dan di akhir kalimat 

Pronomina demonstratif ‘itu’ memiliki perbedaan dari segi pragmatik, 

yakni pronomina demonstratif /no/ ‘itu’ dan /tye/ ‘itu’ dipakai ketika 

pembicara bericara dengan orang biasa atau orang yang sudah dikenal betul 

sedangkan pronomina demonstratif /nik∂/ ‘itu’ dipakai ketika pembicara 

berbicara dengan orang yang lebih besar atau lebih tua darinya dan orang 

yang belum dikenal. 

4.1.3. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG Sebagai 

Pronomina Penunjuk Tempat dan Pronomina Demonstratif 

Perilaku sintaktis penanda lingual pronomina BSDG sebagai 

pronomina penunjuk tempat dan sebagai pronomina demonstratif terdiri atas 

empat varian yakni /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/. Berikut akan di paparkan 

keempat varian pronomina tersebut. 
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1. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG /ni/ Sebagai 

Pronomina Penunjuk Tempat dan Pronomina Demonstratif 

Bentuk /ni/  dalam BSDG bisa berfungsi sebagai pronomina penunjuk 

tempat dan bisa juga sebagai pronomina demonstratif karena bentuk /ni/ 

ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti yakni ‘ini’ 

dan ‘di sini’. Bentuk /ni/ sebagai pronomina penunjuk tempat memiliki 

perilaku sintaktis yakni bentuk /ni/ ketika berada di dalam kalimat harus 

berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan harus berada di awal kalimat, 

sedangkan bentuk /ni/ sebagai pronomina demonstratif meiliki perilaku 

sintaktis yakni bentuk /ni/ ketika berada di dalam kalimat bisa menempati 

posisi awal, tengah, dan akhir kalimat. Perhatikan contoh berikut ini!. 

 

Contoh kalimat bentuk /ni/ sebagai pronomina penunjuk tempat. 

(42) /ni/     /taoq/ /te/ /tokol/ /bareng-bareng/ /aneh/ /sayang/ 

Di sini tempat kita duduk bersama-sama ayo saying 

[ni taoʔt∂ tokol bar∂ŋ-bar∂ŋ anεh sayaŋ] 

‘di sini kita duduk bersama-sama ayo sayang’ 

Contoh kalimat bentuk /ni/ sebagai pronomina demonstratif. 

(43) /sai/    /epe/ /ni/? 

Siapa punya ini? 

[sai epe ni?] 

‘siapa punya ini?’ 

/ni/

'di sini'

'ini'



46 

Contoh (42) merupakan contoh kalimat yang menunjukkan perilaku 

sintaktis penanda lingual BSDG sebagai pronomina penunjuk tempat terlihat 

pada kata /ni/ ‘di sini’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan 

menghasilkan bentuk /ni/ + /taoq/ yang berarti ‘di sini tempat’ sedangkan 

contoh (43) merupakan contoh kalimat yang menunjukkan perilaku sintaktis 

penanda lingual pronomina BSDG sebagai pronomina demonstratif karena 

fungsi /ni/ dalam kalimat tersebut menunjuk hal umum atau benda. 

2. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG /niki/ Sebagai 

Pronomina Penunjuk Tempat dan Pronomina Demonstratif 

Perilaku sintaktis penanda lingual pronomina /niki/ dalam BSDG 

memiliki dua fungsi yakni bisa sebagai pronomina penunjuk tempat ketika 

bentuk /niki/ diterjemahkan ‘di sini’ dan bisa juga sebagai pronomina 

demonstratif ketika diterjemahkan ‘ini’. Bentuk /niki/ sebagai pronomina 

penunjuk tempat memiliki perilaku sintaktis yakni bentuk /niki/ ketika berada 

di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan harus 

berada di awal kalimat, sedangkan bentuk /niki/ sebagai pronomina 

demonstratif memiliki perilaku sintaktis yakni bentuk /niki/ ketika berada di 

dalam kalimat bisa menempati posisi awal, tengah, dan akhir kalimat. 

Perhatikan contoh kalimat berikut ini!. 

 

 

/niki/

'di sini'

'ini'



47 

Contoh kalimat bentuk /niki/ sebagai pronomina penunjuk tempat 

(44) /niki/   /taoq/     /m/ /ngupi/ /om/  

Di sini tempat mu ngopi    om 

[niki taoʔm ŋupi om] 

‘di sini kamu minum kopi om’ 

Contoh kalimat bentuk /niki/ sebagai pronomina demonstratif 

(45) /sai/ /niki/? 

Siapa ini? 

[sai niki?] 

‘siapa ini?’ 

Contoh (44) merupakan contoh kalimat yang menunjukkan perilaku 

sintaktis penanda lingual BSDG sebagai pronomina penunjuk tempat bentuk 

halus terlihat pada kata /niki/ ‘di sini’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ dan menghasilkan bentuk /niki/ + /taoq/ yang berari ‘di sini tempat’, 

sedangkan contoh (45) merupakan contoh kalimat yang menunjukkan 

perilaku sintaktis penanda lingual pronomina BSDG sebagai pronomina 

demonstratif  bentuk halus karena dalam kalimat  /sai niki?/ ‘siapa ini?’, 

terlihat jelas kata /niki/ memiliki arti  ‘ini’ yang berfungsi untuk menunjuk 

hal umum atau benda. 

3. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina /no/ Dalam BSDG 

Sebagai Pronomina Penunjuk Tempat dan Pronomina Demonstratif 

Perilaku sintaktis penanda lingual pronomina /no/ dalam BSDG 

mempunyai dua fungsi yakni bisa sebagai pronomina penunjuk tempat ketika 

/no/ diterjemahkan ‘di situ/di sana’ dan bisa juga sebagai pronomina 

demonstratif ketika bentuk /no/ diterjemahkan ‘itu’. Bentuk /no/ sebagai 
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pronomina penunjuk tempat memiliki perilaku sintaktis yakni bentuk /no/ 

ketika berada di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata /taoq/ 

‘tempat’ dan harus berada di awal kalimat, sedangkan bentuk /no/ sebagai 

pronomina demonstratif meiliki perilaku sintaktis yakni bentuk /no/ ketika 

berada di dalam kalimat bisa menempati posisi awal, tengah, dan akhir 

kalimat. Perhatikan contoh berikut ini!. 

 

Contoh kalimat bentuk /no/ sebagai pronomina penunjuk  tempat. 

(46)  /no/      /taoq/  /beli/ /pelecing/ /maik/ /lek/ /peken/ 

Di sana  tempat  beli    pelecing    enak   di     pasar  

[no taoʔ b∂li p∂l∂cIŋ maIk leʔ p∂k∂n] 

‘di sana tempat beli pelecing enak di pasar’ 

(47) /no/      /taoq/  /m/ /maen/ /layangan/ /nteh/ /lek/ /bangket/ /no/ 

Di situ tempat mu   main    layangan   ayo    di    sawah     itu 

[no taoʔm maεn layaŋan ∂ntεh leʔ baŋk∂t no] 

‘di situ kamu main layangan ayo di sawah itu’ 

Contoh kalimat bentuk /no/ sebagai pronomina demonstratif 

(48) /Man/ /baruk/   /n/  /olek/  /no/ 

 Man   barusan dia  pulang itu 

[Man baruʔn oleʔ no] 

‘Man barusan dia pulang itu’ 

Contoh (46) dan (47) merupakan contoh kalimat yang menunjukkan 

perilaku sintaktis penanda lingual pronomina /no/ dalam BSDG sebagai 

/no/

'di situ/di sana'

'itu'
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pronomina penunjuk tempat. Contoh (46) merupakan contoh kalimat pemakai 

pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di situ’ dan contoh (47) merupakan contoh 

kalimat pemakai pronomina penunjuk tempat /no/ ‘di sana’. Kedua contoh 

tersebut harus berdistribusi dengan kata /taoq/ dan menghasilkan bentuk /no/ 

+ /taoq/ yang berarti ‘di situ/di sana tempat’, sedangkan contoh (48) 

merupakan contoh kalimat yang menunjukkan perilaku sintaktis penanda 

lingual pronomina /no/ dalam BSDG sebagai pronomina demonstratif  karena  

pada kalimat  /Man barukn olek no/ ‘Man barusan dia pulang itu’, terlihat 

jelas bahwa bentuk /no/ merupakan pronomina demonstratif karena 

menunjuk hal umum atau benda yakni si pembicara menunjuk seseorang 

yang baru pulang. 

4. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina /nik∂/ Dalam BSDG 

Sebagai Pronomina Penunjuk Tempat dan Pronomina Demonstratif 

Perilaku sintaktis penanda lingual pronomina /nik∂/ dalam BSDG 

mempunyai dua fungsi yakni bisa sebagai pronomina penunjuk tempat ketika 

bentuk /nik∂/ diterjemahkan ‘di situ’ dan bisa juga sebagai pronomina 

demonstratif ketika diterjemahkan bentuk /nik∂/ diterjemahkan ‘itu’. Bentuk 

/nik∂/ sebagai pronomina penunjuk tempat memiliki perilaku sintaktis yakni 

bentuk /nik∂/ ketika berada di dalam kalimat harus berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ dan harus berada di awal kalimat, sedangkan bentuk /nik∂/ 

sebagai pronomina demonstratif meiliki perilaku sintaktis yakni bentuk /nik∂/ 

ketika berada di dalam kalimat bisa menempati posisi awal, tengah, dan akhir 

kalimat.  
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Perhatikan contoh berikut ini!. 

 

Contoh kalimat bentuk /nik∂/ sebagai pronomina penunjuk tempat. 

(49) /silaq/ /nik∂/ /taoq/  /te/ /ngeraos/ 

Ayo   di situ tempat kita bicara 

[silaʔ nik∂ taoʔt∂ ŋ∂raↄs] 

‘ayo di situ kita bicara’ 

Contoh kalimat bentuk /nik∂/ sebagai pronomina demonstratif. 

(50) /nik∂/ /yekn/ /buku/ /sak/ /muk/ /m/  /pete/  

Itu       dia      buku  yang  mau kamu cari 

[nik∂ y∂ʔn buku saʔ muʔm pet∂]  

‘itu buku yang kamu cari’ 

Contoh (49) merupakan contoh kalimat yang menunjukkan perilaku 

sintaktis penanda lingual pronomina /nik∂/ dalam BSDG sebagai pronomina 

penunjuk tempat bentuk halus yang berarti ‘di situ’ terlihat pada kata /nik∂/ 

‘di situ’ yang berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan menghasilkan 

bentuk /nik∂/ + /taoq/ yang berarti ‘di situ tempat’ sedangkan contoh (50) 

merupakan contoh kalimat yang menunjukkan perilaku sintaktis penanda 

lingual pronomina /nik∂/ dalam BSDG sebagai pronomina demonstratif  

bentuk halus karena pada kalimat /nik∂ yekn buku sak mukm pete/ ‘itu buku 

yang kamu cari’, terlihat jelas penggunaan kata /nik∂/ diterjemahkan ‘itu’ 

/nik∂/

'di situ/di sana'

'itu'
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karena menunjuk hal umum atau benda yakni pembicara menunjukkan buku 

yang dicari oleh lawan bicaranya.  

Perhatikan diagram penuh perilaku sintaktis pronomina bahasa Sasak 

masyarakat desa Gerunung kecamatan Praya di bawah ini! 

 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ pada masyarakat desa 

Gerunung kecamatan Praya, perhatikan tabel berikut. 

Tabel 6.  Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina Bahasa Sasak /Ni/, 

/Niki/, /No/, Dan /Nik∂/ Pada Masyarakat Desa Gerunung Kecamatan Praya 

Pronomina BSDG Perilaku Sintaktis 

/ni/ 

/niki/ 

di sini 

Berperilaku sintaktis sebagai 

pronomina penunjuk tempat /no/ 

/nik∂/ 

di situ 

Pronomina 
BSDG

/ni/
ini

di sini

/niki/
ini

di sini

/no/

itu

di situ

di sana

/nik∂/
itu

di sana
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/no/ di sana 

/ni/ 

/niki/ 

ini 

Berperilaku sintaktis sebagai 

pronomina demonstrative /no/ 

/nik∂/ 

Itu 

Tabel di atas merupakan tabel perilaku sintaktis pronomina BSDG, 

tabel di atas belum terlihat perbedaan dari masing-masing bentuk pronomina 

tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai perincian perbedaan perilaku 

sintaktis pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ perhatikan tabel 

berikut ini. 

Tabel 7.  Perbedaan Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina Bahasa 

Sasak /Ni/, /Niki/, /No/, Dan /Nik∂/ Pada Masyarakat Desa Gerunung 

Kecamatan Praya 

Pronomina BSDG 

Distribusi dalam 

Kalimat 

Posisi Dalam 

Kalimat 

Perilaku 

Sintaktis 

/ni/ 

/niki/ 

di sini 

Wajib berdistribusi 

dengan kata /taoq/ 

‘tempat’. 

Hanya berada di 

awal kalimat saja. 

Berperilaku 

sintaktis sebagai 

pronomina 

penunjuk tempat 

/no/ 

/nik∂/ 

di situ 

Wajib berdistribusi 

dengan kata /taoq/ 

‘tempat’. 

Hanya berada di 

awal kalimat saja. 

/no/ di sana 

Wajib berdistribusi 

dengan kata /taoq/ 

‘tempat’. 

Hanya berada di 

awal kalimat saja. 
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/ni/ 

/niki/ 

ini - 

Bisa berada di 

awal, tengah, dan 

akhir kalimat. 

Berperilaku 

sintaktis sebagai 

pronomina 

demonstratif 
/no/ 

/nik∂/ 

itu - 

Bisa berada di 

awal, tengah, dan 

akhir kalimat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Perilaku sintaktis penanda lingual pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, 

/no/, dan /nik∂/ pada masyarakat desa Gerunung kecamatan Praya 

menghasilkan dua bentuk pronomina yakni perilaku sintaktis penanda lingual 

pronomina bahasa Sasak /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/ sebagai pronomina 

penunjuk tempat dan sebagai pronomina demonstratif. 

A. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG Sebagai 

Pronomina Penunjuk Tempat 

Pronomina penunjuk tempat bahasa Sasak pada masyarakat Desa 

Gerunung memiliki delapan varian bentuk pronomina penunjuk tempat yakni 

/ni/ ‘di sini’, /ti/ ‘di sini’, /niti/ ‘di sini’, /niki/ ‘di sini’, /no/ ‘di situ/di sana’, 

/to/ ‘di sana’, /noto/ ‘di situ’, dan /nik∂/ ‘di situ’. Perilaku sintaktis pronomina 

penunjuk tempat yakni perilaku sintaktis yang berdistribusi dengan kata 

/taoq/ ‘tempat’ saja dan ada juga pronomina penunjuk tempat yang bisa 

berdistribusi dengan kata /taoq/ ‘tempat’ dan bisa juga tidak berdistribusi 

dengan kata /taoq/ ‘tempat’. Selain itu, pronomina penunjuk tempat juga 

memliki perilaku sintaktis yang hanya bisa berada di awal kalimat saja dan 

ada juga pronomina penunjuk tempat yang bisa berada di awal dan di akhir 

kalimat.  
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B. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG Sebagai 

Pronomina Demonstratif  

Pronomina demonstratif dalam BSDG terdiri atas lima varian bentuk 

yakni /ni/ ‘ini’, /niki/ ‘ini’, /no/ ‘itu’, /nik∂/ ‘itu’ dan /tye/ ‘itu’. Bentuk /ni/ 

‘ini’ dan /niki/ ‘ini’ dipakai untuk menunjuk benda atau hal umum yang dekat 

dengan pembicara, sedangkan /no/ ‘itu’, /nik∂/ ‘itu’, dan /tye/ ‘itu’  

merupakan kata ganti penunjuk untuk menunjuk benda atau hal umum yang 

agak jauh atau jauh dari pembicara. Pronomina demonstratif memiliki 

perilaku sintaktis yakni perilaku sintaktis yang ketika berada di dalam 

kalimat kelima varian bentuk pronomina demonstratif tersebut bisa berada di 

awal, di tengah, dan di akhir kalimat.  

C. Perilaku Sintaktis Penanda Lingual Pronomina BSDG Sebagai 

Pronomina Penunjuk Tempat Dan Pronomina Demonstratif 

Perilaku sintakatis penanda lingual pronomina BSDG sebagai 

pronomina penunjuk tempat dan sebagai pronomina demonstratif terdiri atas 

empat varian yakni /ni/, /niki/, /no/, dan /nik∂/. 

5.2. Saran 

Dalam analisis ini tidak dibahas mengenai makna dan fungsi dari 

pronomina penunjuk tempat dan pronomina demonstratif. Dengan demikian 

penulis menyadari bahwa analisis ini masih banyak kekurangan maka dari itu 

penulis menyarankan kepada semua pihak yaitu: 

1. Kepada peneliti lain disarankan agar hasil analisis ini dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan dalam melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai 
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bahasa Sasak. Serta berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor lain 

yang belum diungkap dalam penelitian ini.  

2. Kepada Mahasiswa Bahasa Indonesia, penelitian di bidang kebahasaan 

khususnya bahasa sasak harus terus ditingkatkan, hal tersebut dilakukan 

agar penelitian di bidang bahasa daerah khususnya bahasa Sasak 

mendapatkan perhatian dari penutur bahasa lainnya. Untuk itu diperlukan 

adanya usaha dalam mempertahankan sekaligus melestarikan bahasa dan 

budaya sendiri. 

3. Kepada guru mata pelajaran bahasa daerah (Sasak), lembaga-lembaga 

formal, disarankan agar hasil analisis ini dimanfaatkan sebagai bahan 

acuan dalam mengajarkan siswa mengenai pronomina demonstratif dan 

pronomina penunjuk tempat.  
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LAMPIRAN



 
 

 

Lampiran 1 

KUMPULAN DATA 

 

1. Ni taoq balek   ‘di sini rumahku’ 

2. Ni taoqte talet kembang   ‘di sini kita tanam bunga’ 

3. Ni taoqk potom maeh  ‘di sini saya foto kamu 

ayo’ 

4. Ti jalante lampaq maeh  ‘di sini lewat kita jalan 

ayo’ 

5. Ti taoqm antih layangan pegat maeh  ‘di sini tempatmu tunggu 

layangan putus ayo’ 

6. Tokolm juluk ti  ‘duduk kamu dulu di sini’ 

7. Niti taoqm ngeraos maeh  ‘di sini kamu bicara ayo’ 

8. Niti bale taoqte rujak paok maeh  ‘di sini di rumah kita 

rujak mangga ayo’ 

9. Niki taoq tokol Putra  ‘di sini duduk Putra’ 

10. Niki taoq bale tiang  ‘di sini rumahku’ 

11. Niki taoqm medaran silaq  ‘di sini kamu makan ayo’ 

12. No taoqk koloq serek no  ‘di situ saya taruh kunci 

itu’ 

13. No taoqm maen PS  ‘di situ kamu main PS’ 

14. No taoqk kolokam konci motor no  ‘di situ saya taruhin kamu 

kunci motor itu’ 

15. Noto taoqk koloqam gitar no  ‘di situ saya taruhin kamu 

gitar itu’ 

16. Noto muri laikm bekedek aloh  ‘di situ di belakang kamu 

bermain ayo’ 

17. Tina nik∂ taoq tiang sekolah laeq  ‘Tina di situ saya sekolah 

dulu’ 

18. Nik∂ taoq bale pak guru tiang  ‘di situ rumah pak guru 

saya’ 



 
 

 

19. Fatmi nik∂ taoq bale tukang orah no  ‘Fatmi di situ rumah 

tukang urut itu’ 

20. No taoq balen bebalu no  ‘di sana tempat rumahnya 

janda itu’ 

21. No taoq bale nine sak jari kembang dese  ‘di sana tempat rumah 

wanita bunga desa’ 

22. Noto Lombok Timur taoqn penok mako maik ‘di sana Lombok Timur 

tempatnya banyak 

tembakau enak’ 

23. Noto taoqm bedagang  ‘di sana kamu jualan’ 

24. Noto lek Unram taoqk kuliah  ‘Di sana di unram tempat 

saya kuliah’ 

25. To taoqte sekolah nteh lek Kediri  ‘di sana kita sekolah ayo 

di Kediri’ 

26. Aku wik to gitakn kance nine  ‘aku kemaren di sana lihat 

dia sama cewek’ 

27. Aku wik mancing to  ‘saya kemarin memancing 

di sana’ 

28. To telage pancing empaq nteh  ‘di sana di kolam ikan 

pancing ikan ayo’ 

29. Ni yekn balek  ‘ini rumahku’ 

30. Kembang sak ni kenek  ‘bunga ini maksudku’ 

31. Mbe taoq talet kǝmbang ni?  ‘di mana tempat tanam 

bunga ini?’ 

32. Niki yekn bangket tiang  ‘ini sawah saya’ 

33. Silaq niki nganjaran  ‘ayo ini ngerokok’ 

34. Ape aran lolon niki?  ‘apa nama pohon ini?’ 

35. No kan yekn manokm  ‘itu kan ayammu’ 

36. Bangket sak no taoq penoq pare  ‘sawah yang itu tempat 

banyak padi’ 

37. Baitank buku no!  ‘ambilkan saya buku itu!’ 

38. Nik∂ bale tiang  ‘itu rumahku’ 



 
 

 

39. Bangket nik∂ yak tiaŋ jual  ‘sawah itu mau saya jual’ 

40. Mbe yakm lumbar nik∂?  ‘ke mana kamu mau pergi 

itu?’ 

41. Tye yekn acong sak kakoq Kiki  ‘itu anjing yang gigit kiki’ 

42. Ni taoqte tokol bareng-bareng aneh sayang  ‘di sini kita duduk 

bersama-sama ayo 

sayang’ 

43. Sai epe ni?  ‘siapa punya ini?’ 

44. Niki taoqm ngupi om  ‘di sini kamu minum kopi 

om’ 

45. Sai niki?  ‘siapa ini?’ 

46. No taoq beli pelecing maik lek peken  ‘di sana tempat beli 

pelecing enak di pasar’ 

47. No taoqm maen layangan nteh lek bangket no  ‘di situ kamu main 

layangan ayo di sawah 

itu’ 

48. Man barukn olek no   ‘Man barusan dia pulang 

itu’ 

49. Silaq nik∂ taoqte ngeraos   ‘ayo di situ kita bicara’ 

50. Nik∂ yekn buku sak mukm pete   ‘itu buku yang kamu cari’ 



 
 

 

Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama     : Abdul Razzak 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 25 Tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

2. Nama     : Fathul Arbain 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 27 tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

3. Nama     : H. Samin 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 55 Tahun 

Pekerjaan    : Petani 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

4. Nama     : H. Asan Ashari 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 35 Tahun 

Pekerjaan    : Petani 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

5. Nama     : Zubaedah 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 22 tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 



 
 

 

6. Nama     : Ramdhani 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 20 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

7. Nama     : Saadatin, S. Pd. 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 35 Tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

8. Nama     : Isnatul Fathiati, S. Pd. 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 27 tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

9. Nama     : M. Supardi 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 22 Tahun 

Pekerjaan    : Pelajar 

Tingkat Pendidikan  : SMP 

 

10. Nama     : Hj. Siti Komariah 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 30 Tahun 

Pekerjaan    : Petani 

Tingkat Pendidikan  : SMP 



 
 

 

11. Nama     : Riadi Efendi 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 26 tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

12. Nama     : Muhzar 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 45 Tahun 

Pekerjaan    : Peternak 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

13. Nama     : L. Tri Darma Saputra 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 21 Tahun 

Pekerjaan    : Buruh 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

14. Nama     : M. Sanul Hak 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 24 tahun 

Pekerjaan    : Karyawan 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

15. Nama     : Zar’ah, S. Pd. 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 28 Tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 



 
 

 

16. Nama     : H. Dahlan 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 58 Tahun 

Pekerjaan    : Petani 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

17. Nama     :  Mawaddah 

Alamat    : Bayan  

Jenis kelamin    : perempuan 

Usia    : 57 tahun 

Pekerjaan    : IRT 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

18. Nama     :  Aziz 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 55 Tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

19. Nama     : Rizatmi Zikri 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

20. Nama     : Zainul Fahmi 

Alamat    : Bayan 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 37 tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Tingkat Pendidikan  : S1 



 
 

 

21. Nama     : Suyarni 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 50 Tahun 

Pekerjaan    : IRT 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

22. Nama     : Junaedi Alwan 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 25 Tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

23. Nama     :  M. Haerul Irsyad 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 22 tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

24. Nama     : Marhamah 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 27 Tahun 

Pekerjaan    : IRT 

Tingkat Pendidikan  : SMP 

 

25. Nama     : Zaniah 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 25 Tahun 

Pekerjaan    : IRT 

Tingkat Pendidikan  : SMP 



 
 

 

26. Nama     : Wardiana 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 29 tahun 

Pekerjaan    : Petani 

Tingkat Pendidikan  : SMP 

 

27. Nama     : Heri Jayadi 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Buruh 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

28. Nama     : Rudi Harlan 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 28 Tahun 

Pekerjaan    : Perawat 

Tingkat Pendidikan  : D3 

 

29. Nama     : Firman 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 17 tahun 

Pekerjaan    : Pelajar 

Tingkat Pendidikan  : SMP 

 

30. Nama     : Uzma 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 20 Tahun 

Pekerjaan    : IRT 

Tingkat Pendidikan  : SMP 



 
 

 

31. Nama     : Dra. Parihatin 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 45 Tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

32. Nama     : fahrurriadi, S. Pd. 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 27 tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

33. Nama     : Najihatun Surayya 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 22 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

34. Nama     : Agustina Nurma Wijayanti 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 22 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

35. Nama     :  Agustina Nurfatmi 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 22 tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : D3 



 
 

 

36. Nama     : Fitri Raudatunnisa’ 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 30 Tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

37. Nama     : Asmawi, S. Pd. 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 55 Tahun 

Pekerjaan    : PNS 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

38. Nama     : M. Ajiz 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 37 tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

39. Nama     : Sorayya 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

40. Nama     : Zahratul Laili 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : IRT 

Tingkat Pendidikan  : SMA 



 
 

 

41. Nama     : Danil 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

42. Nama     : Taufik Irga Zuri 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Tanggak 

Usia    : 25 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

43. Nama     : Bq. Suhar, S. Pd. 

Alamat    : Lendang Jangkrik 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 37 Tahun 

Pekerjaan    : PNS 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

44. Nama     : Dede Suhendra 

Alamat    : Tanggak  

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 27 Tahun 

Pekerjaan    : Buruh 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

45. Nama     : Olivia Karinina Suhendra 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 24 Tahun 

Pekerjaan    : Wirausaha 

Tingkat Pendidikan  : SMA 



 
 

 

46. Nama     : Melly Rohma 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Perawat 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

47. Nama     : Yadi Abi Keysa 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Buruh 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

48. Nama     : Akmal Khalifa Sakhi 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 27 Tahun 

Pekerjaan    : Wirausaha 

Tingkat Pendidikan  : S1 

 

49. Nama     : Deni 

Alamat    : Montong Sirah 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 21 Tahun 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tingkat Pendidikan  : SMA 

 

50. Nama     : Khairul Tamimi 

Alamat    : Tanggak 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Usia    : 23 Tahun 

Pekerjaan    : Buruh 

Tingkat Pendidikan  : SMA
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