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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 

"Pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa banyak Anda menghafal 

dan seberapa banyak yang mampu Anda jelaskan, melainkan, pengetahuan yang 

benar adalah ekspresi kesalehan (melindungi diri dari apa yang Allah larang dan 

bertindak atas apa yang Allah amanatkan) -  diriwayatkan oleh Abu Na'im 

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kerena Allah akan mengangkat derajat 

orang-orang yang berilmu 

 

 یَْرفَعِ هللاُ الَِّذ ْیَن آَمنُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْیَن أُْو تُْوااْلِعْلَم َدَرجتٍ 
 

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  (Al-Mujadalah : 11) 
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ABSTRAK 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana wujud, fungsi, dan 
makna afiks pembentuk kata kerja bahasa Sasak di Desa Bunjeruk. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui wujud afiks pembentuk kata kerja bahasa Sasak 
Bunjeruk, mengetahui fungsi afiks bahasa Sasak Bunjeruk serta mengetahui 
makna bahasa Sasak Bunjeruk yang dihasilkan dari pembentukan afiks verba 
tersebut. Pengambilan data dilakukan di wilayah yang menggunakan bahasa Sasak 
asli yakni desa Bunjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak 
dengan teknik rekam/sadap, teknik kerjasama dengan informan, dan teknik catat. 
Selain itu, metode tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
metode cakap (wawancara) dan metode introspeksi. Setelah data diperoleh, 
selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode padan dengan 
teknik referensial, teknik translational, dan metode distribusional dengan teknik 
urai unsur terkecil, teknik ganti (subtitusi), dan teknik balik (permutasi). Hasil 
penelitian ini adalah ada dua wujud afiks yang terdapat pada bahasa Sasak 
Bunjeruk yaitu prefiks dan konfiks. Afiks-afiks ini adalah prefiks {b∂-}, {m∂N-}, 
{p∂-}, {t∂-}, {k∂-}, dan konfiks {b∂-/-an}, {k∂-/-an}. Fungsi afiks yang terdapat 
pada bahasa Sasak tersebut ada dua yaitu dapat mengubah kelas kata dan tidak 
dapat mengubah kelas kata. Makna afiksasi yang dihasilkan dari pembentukan 
afiks verba tersebut adalah : (1) prefiks {b∂-} mengandung makna: mempunyai 
atau memiliki, melakukan atau mengerjakan, menggunakan atau memakai, 
mengendarai atau menumpangi, berada pada keadaan, memperoleh atau 
menghasilkan, mencari, dan memberi.(2) prefiks {m∂N-} mengandung makna : 
melakukan atau mengerjakan, memperoleh atau menghasilkan, melihat, terlihat, 
dan mencari. (3) prefiks {p∂-} mengandung makna : memiliki sifat, menggunakan 
alat, dan minta tolong. (4) prefiks {t∂-} mengandung makna : menyatakan aspek 
perfektif, menyatakan ketidaksengajaan, menyatakan ketiba-tibaan, dan berada 
pada keadaan. (5) prefiks {k∂-} mengandung makna : ketidaksengajaan, 
kemungkinan, berada pada keadaan. (6) konfiks {b∂-/-an} memiliki makna : 
melakukan atau mengerjakan, saling timbal balik, mempunyai atau memiliki 
hubungan. (7) konfiks {k∂-/-an} memiliki makna : menyatakan hal atau keadaan, 
menyatakan peristiwa yang sudah terjadi, dan menyatakan hal yang sangat. 

 

Kata kunci: wujud afiks, fungsi afiks, makna afiks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan pulau, oleh 

sebab itu Negara Indonesia sering disebut dengan Negara kepulauan, dan 

salah satu pulau yang terdapat di dalamnya adalah Pulau Lombok. Pulau 

Lombok sebagai pulau asal Suku Sasak berada di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Pulau Lombok lebih dikenal sebagai pulau asal Suku Sasak 

karena bahasa keseharian dari masyarakat Pulau Lombok adalah bahasa 

Sasak.  

Suku Sasak sebagai salah satu suku di Indonesia mimiliki ciri khas 

tersendiri seperti adat istiadat, budaya, dan bahasa. Kata “Sasak” menurut 

penuturan informan berasal dari kata saq  dan saq. Kedua kata tersebut 

memiliki arti yang berbeda. Saq yang pertama merupakan bentuk kata hubung 

yang berarti “yang” dalam bahasa Indonesia, contoh penggunaannya dalam 

Bahasa Sasak adalah “pembaitkh kelambi saq beaq eto lek lemari iku”, dalam 

bahasa Indonesia berarti “ambilkan saya baju yang merah di lemari itu”.  

Sedangkan Saq yang kedua merupakan penyebutan angka pertama dalam 

Bahasa Sasak. Jadi kata Saqsaq dalam bahasa Indonesia berarti “yang satu”. 

Seiring waktu, kata Saqsaq kemudian berubah menjadi Sasak. Kata Saqsaq 

atau Sasak dalam falsafah masyarakat Suku Sasak adalah tipologi yang tidak 

neko-neko atau tidak berkeinginan yang macam-macam, kalau sudah satu 
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akan tetap satu. Lamun wah saq eto jeq eto wah (kalau sudah yang itu ya itu 

sudah). 

Adanya fenomena-fenomena menarik dalam bahasa komunikasi sehari-

hari masyarakat desa Bunjeruk membuat peneliti ingin menggali lebih dalam 

struktur pembentukan kalimatnya, khususnya pada afiks pembentuk kata 

kerjanya. Dalam bahasa Sasak di desa Bunjeruk, afiks yang  membentuk kata 

kerjanya tidak terdiri dari verba saja melainkan dari beberapa kelas kata 

lainnya seperti nomina dan adjektiva. Misalnya imbuhan be- ketika dilekatkan 

pada kata sempedah yang berarti ‘sepeda’ (nomina) akan menjadi besempedah 

yang berarti ‘bersepeda’ (verba). Contoh lainnya yang tidak terdapat pada 

bahasa daerah lain adalah kata cobaq yang berarti “coba/mencoba” menurut 

pengamatan dalam Bahasa Sasak lain ketika dilekatkan dengan awalan te- dan 

akhiran –an dalam konteks apapun dia akan tetap berbentuk dasar cobaq, dan 

setelah mendapat imbuhan akan menjadi tecobaq dan coba’an. Namun dalam 

bahasa Sasak Bunjeruk kata tersebut mendapat infiks –er  yaitu menjadi 

cerobaq yang berarti “mencoba” yang bisa digunakan dalam konteks yang 

sama. Di sinilah letak keunikan bahasa yang akan menjadi objek penelitian 

ini.  

Penelitian bahasa Sasak di desa Bunjeruk belum pernah diteliti 

sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis menjadikan bahasa Sasak di desa 

Bunjeruk sebagai objek penelitian. Hal-hal yang diuraikan di atas inilah yang 

melatar belakangi penulis dalam mengambil judul penelitian “Afiks 

Pembentuk Kata Kerja di Desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah” 
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agar generasi mendatang tidak kehilangan informasi mengenai afiks 

pembentuk kata kerja pada dialek meriak-meriku yang merupakan warisan 

dari nenek moyang secara turun-temurun. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini 

yaitu afiks pembentuk kata kerja di desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok 

Tengah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah wujud afiks yang membentuk kata kerja bahasa Sasak di 

desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah? 

2. Bagaimanakah fungsi gramatikal afiks yang membentuk kata kerja bahasa 

Sasak di desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah? 

3. Bagaimanakah makna gramatikal afiks yang membentuk kata kerja bahasa 

Sasak di desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan wujud afiks yang membentuk kata kerja bahasa 

Sasak di desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. 

2. Untuk mendeskripsikan fungsi gramatikal afiks yang membentuk kata 

kerja bahasa Sasak di desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. 

3. Untuk mendeskripsikan makna gramatikal afiks yang membentuk kata 

kerja bahasa Sasak di desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperkaya khazanah budaya daerah khususnya daerah Lombok 

2. Menambah bahan bacaan, pengetahuan, dan informasi untuk generasi 

mendatang yang merupakan penutur asli bahasa Sasak maupun bukan 

penutur asli bahasa Sasak 

3. Sebagai acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

tentang penelitian serupa. 

 

1.4.2.Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu cara melestarikan 

bahasa daerah 

2. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan sekaligus sebagai 

acuan dalam pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak di sekolah-sekolah 

yang ada di wilayah pemakai bahasa Sasak 

3. Dapat memotivasi pengguna bahasa daerah untuk tetap menggunakan 

bahasa Sasak sesuai dengan norma dan sikap positif bahasa dalam 

kehidupan sehari-sehari selain bahasa Indonesia. 

  

i 
 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian ini memahas tentang “Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa 

Sasak di Desa Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Loteng”. Sejauh yang diketahui 

mengenai hal tersebut, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan afiks 

ini memang telah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini memiliki sisi 

perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.. 

Sehubungan dengan itu, di bawah ini akan dikemukakan penelitian yang 

relevan dengan judul yang terkait dan letak perbedaannya dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

Penelitian tentang afiks pernah dilakukan oleh Hindun Komalasari 

(2003) dari  Universitas Mataram dengan judul “Afiksasi Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-Ngene”. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang 

akan dikaji, namun terdapat sedikit perbedaan pada obyek yang diteliti yaitu 

Hindun mengambil obyek bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan tidak menjadikan dialek sebagai obyeknya 

melainkan menjadikan bahasa Sasak masyarakat sedesa Bunjeruk menjadi 

obyek kajiannya. 

Penelitian tentang afiks sebelumnya juga pernah dilakukan oleh 

Ermanto (2008) yang berjudul “Fungsi dan Makna Afiks Infleksi pada Verba 

Afiksasi Bahasa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Morfologi Derivasi dan 

Infleksi”. Penelitian ini membahas tentang fungsi dan makna afiks infleksi 
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pada verba afiksasi bahasa Indonesia dengan menggunakan tinjauan dari 

perspektif morfologi derivasi dan infleksi. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan metode penelitian linguistik struktural dan 

memanfaatkan teori tata bahasa kasus untuk hal semantis verba. Data 

penelitian ini adalah kalimat (tuturan) yang di dalamnya terdapat verba 

afiksasi bahasa Indonesia yang mengisi fungsi predikat kalimat. 

Penelitian Ermanto dengan penelitian yang akan dilakukan jelaslah 

berbeda. Perbedaannya adalah pada objek kajiannya. Dalam penelitian 

Ermanto, objek kajiannya difokuskan pada bahasa Indonesia. Sedangkan 

objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan adalah bahasa Sasak. 

Perbedaan lainnya yaitu Ermanto mengkaji tentang fungsi dan makna afiks 

infleksi pada verba afiksasi bahasa Indonesia dengan menggunakan tinjauan 

dari perspektif morfologi derivasi dan infleksi. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan tidak mengkaji tentang fungsi maupun makna afiks. 

Penelitian ini mengkaji tentang afiks pembentuk kata kerja dalam bahasa 

Sasak yang terdapat di Desa Bunjeruk. Kedua penelitian ini tidak hanya 

memiliki sisi perbedaan. Kedua penelitian ini juga memiliki sisi kesamaan 

yaitu jenis penelitian sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan 

metode penelitian linguistik struktural dan sama-sama mengkaji tentang 

afiksasi. 

Penelitian tentang afiks juga pernah dilakukan oleh Jerome Samuel 

(2009) dari Universitas Indonesia juga dalam jurnalnya yang berjudul 

“Potensialitas dan Keterbatasan Inovasi Morfologis Dalam Bahasa Indonesia 
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(contoh Kombinasi Afiks Keter-/-an)”. Penelitian ini membahas tentang 

prosedur pembentukan istilah yang mereka anggap sebagai batu ujian 

kebijakan pengembangan istilah yang diusahakan oleh lembaga peristilahan 

Indonesia sejak Orde Baru. Dalam penelitian tersebut, peneliti menelaah 

tentang prosedur afiksasi “kompleks”, yaitu salah satu jenis afiksasi yang 

khas dan sengaja dikembangkan oleh kalangan terminologi resmi di 

Indonesia. Afiks kompleks yang diuraikan adalah yang paling sering 

ditemukan dalam daftar dan kamus istilah Pusat Bahasa yaitu ke-ter-k. Dasar-

an (selanjutnya disingkat keter-/-an). Jadi, di sinilah letak perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Samuel dengan peneliti. Samuel meneliti 

tentang potensialitas dan keterbatasan inovasi morfologis dengan 

menggunakan contoh kombinasi afiks keter-/-an. Sedangkan penulis meneliti 

tentang semua afiks dalam bahasa Sasak dialek meriak-meriku di Desa 

Bunjeruk. 

Penelitian tentang afiks selanjutnya pernah dilakukan oleh Arawinda 

Dinakaramani (2011) dari Universitas Indonesia dalam tesisnya yang berjudul 

“Afiksasi Pembentuk Verba Dalam Bahasa Indonesia: Afiks Meng- dan Afiks 

Ber-“. Tesis ini bertujuan merumuskan aturan-aturan afiksasi pembentuk 

verba dalam bahasa Indonesia menggunakan afiks meng- dan afiks ber-. 

Aturan-aturan tersebut dirumuskan menggunakan makna gramatikal afiks dan 

pendekatan dekomposisi predikat. Aturan-aturan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini menampilkan hubungan antara makna leksikal dasar, afiks, 

makna gramatikal afiks, lexical semantic template verba hasil afiksasi, dan 
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transitivitas verba hasil afiksasi. Hasil penelitian ini adalah satu set aturan 

yang terdiri atas 17 aturan afiksasi pembentuk verba dalam bahasa Indonesia 

yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam program komputer yang 

mampu menganalisis afiksasi secara otomatis. 

Ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang afiksasi. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Dalam 

penelitian Dinda Karamani, objek penelitiannya adalah bahasa Indonesia dan 

penelitiannya lebih dikerucutkan kepada afiks meng- dan afiks ber- yang 

menghasilkan aturan-aturan afiksasi pembentuk verba dalam bahasa 

Indonesia, sedangkan objek penelitian ini adalah bahasa Sasak di Desa 

Bunjeruk dan penelitian ini dikhususkan pada semua afiks pembentuk verba 

dalam bahasa Sasak tersebut. 

Penelitian serupa selanjutnya juga dilakukan oleh Ermanto dan Emidar 

(2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Afiks Derivasi per-/-An dalam Bahasa 

Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Morfologi Derivasi dan Infleksi”. Hasil 

penelitian ini jika ditinjau dari perspektif morfologi derivasi dan infleksi 

adalah pengimbuhan afiks derivasi per-/-an pada verba (baik verba dasar 

maupun verba turunan) dan padanomina dapat menurunkan (1) nomina 

perbuatan seperti perjalanan, perbuatan, perkemahan, perlarian, (2) nomina 

tindakan seperti perlawanan, permintaan, percobaan, perkiraan, (3) nomina 

instrumen tindakan seperti peraturan, (4) nomina instrumen perbuatan seperti 

perhiasan, perusahaan, (5) nomina lokatif perbuatan seperti perguruan, 

pemandian,pelabuhan, (6) nomina prosesseperti perkembangan, 
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pertumbuuhan, perpecahan, pertambahan, perubahan, (7) nomina kolektif 

seperti pegunungan,perkebunan, pepohonan, perbatasan, perkampungan, (8) 

nomina abstrak seperti perbankan, perorangan, persoalan, percontohan, 

perekonomian. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ermanto dan Emidar dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitian yaitu Ermanto 

dan Emidar mengkhususkan fokus penelitiannya pada afiks derivasi per-/-an 

dengan menggunakan tinajauan dari perspektif morfologi derivasi dan 

infleksi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang semua 

afiks yang membentuk verba dalam bahasa Sasak. Perbedaan penelitian 

selanjutnya yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan 

Ermanto dan Emidar adalah bahasa Indonesia, sedangkan penelitian ang akan 

dilakukan objeknya bahasa Sasak. 

Penelitian yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Maelani (2016) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pola Verba Denomina Bahasa Sasak Di Dsa Bagik Polak Barat Kec. 

Labuapi Kab. Lombok Barat”. Penelitian ini sama-sama membahas tentang 

afiksasi verba dalam bahasa Sasak, namun yang membedakan adalah lokasi 

penelitian. Perbedaan selanjutnya yaitu Maelani lebih mengkhususkan 

penelitiannya pada pola verba denomina saja. Penelitiannya menghasilkan 

beberapa pola, diantaranya: (1) pola b∂-DN V, (2) pola b∂-DN-an V, (3) 

pola N-DN V, (4) pola DN-an V, (5) N-DN-an V, (6) pola t∂-DN V, 

(7) pola t∂-DN-an V, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih 
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bersifat umum yaitu meneliti semua afiks pembentuk verba bahasa Sasak 

pada lokasi yang diteliti. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Morfologi 

Dalam kajian linguistik, morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk-

bentuk dan pembentukan kata’; sedangkan di dalam kajian biologi morfologi 

berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad 

hidup’. Pengertian dari istilah morfologi dalam kajian biologi tidak digunakan 

dalam penelitian ini. Chaer (2008:3) mengemukakan secara etimologis kata 

morfologi berasal dari kata morf yang berarti ‘bentuk’ dan kata logi yang 

berarti ‘ilmu’. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ‘ilmu mengenai 

bentuk’. 

Menurut Verhaar (2006:97) morfologi merupakan cabang linguistik 

yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan 

gramatikal. Jadi sudah jelas perbedaan morfologi dengan fonologi. Fonologi 

merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar 

bahasa sebagai bunyi. Contohnya adalah kata berlari. Secara fonologis kata 

tersebut terdiri atas tujuh fonem, dan secara morfologis terdiri atas dua satuan 

minimal, yaitu {ber-}, dan {lari}; satuan gramatikal itu dinamai “morfem”. 

Demikian dalam bahasa Sasak kata beratong, terdiri dari dua satuan minimal 

yaitu {ber-}, dan {atong}. 

Proses morfologis tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada kelas 

kata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukri (2008:3) mendifinisikan 

morfologi adalah cabang ilmu bahasa (linguistik) yang berhubungan dengan 

struktur internal kata secara korespondensi antara bentuk dan makna kata-kata 
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secara sistematis. Dalam kajiannya, morfologi berhungan dengan proses 

perubahan bentuk kata sekaligus menyebabkan perubahan golongan dan arti 

kata.  

2.2.1.1 Proses Morfologi 

Proses morfologi pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari 

sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks (dalam proses afiksasi), 

pengulangan (dalam proses reduplikasi), penggabungan (dalam proses 

komposisi), pemendekan (dalam proses akronimisasi), dan pengubahan 

satatus (dalam proses konversi) (Chaer, 2008:25). 

Selain Chaer, Kridalaksana (1989: 12) juga mengemukakan proses-

proses morfologis diantaranya: derivasi zero; afiksasi; reduplikasi; abreviasi 

(pemendekan); komposisi; dan derivasi balik. Sedangkan Verhaar 

mengemukakan proses morfologi terbagi menjadi empat yaitu afiksasi, 

klitisisasi, reduplikasi, dan komposisi. 

Verhaar (2006:107) mengemukakan bahwa diantara proses-proses 

morfemis yang paling penting adalah afiksasi, yaitu pengimbuhan afiks. 

Menurutnya afiks ada empat macam, yaitu: 

a. prefiks, yang diimbuhkan disebelah kiri dasar  dalam proses yang disebut 

“prefiksasi”; 

b. sufiks, yang diimbuhkan disebelah kanan dasar, dalam proses yang disebut 

“sufiksasi”; 

c. infiks, yang diimbuhkan di dalam kata dasar, dalam proses “infiksasi”; 
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d. konfis, atau simulfiks, atau ambifiks, atau sirkumfiks, yang diimbuhkan 

untuk sebagian disebelah kiri dasar dan untuk sebagian diimbuhkan di 

sebelah kanannya, dalam proses yang dinamai “konfiksasi”, atau 

“simulfiksasi”, atau “ ambifiksasi”, atau” sirkumfiksasi”. 

(1)  Afiksasi 

Afiksasi adalah salah satu proses dalam pembentukan kata turunan baik 

berkategori verba, berkategori nomina maupun yang berkategori adjektiva 

(Chaer, 2008 : 106). Chaer juga mengemukakan bahwa proses afiksasi 

merupakan sebuah afiks yang diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga hasilnya 

menjadi sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia dikenal jenis-jenis afiks yang 

secara tradisional diklasifikasikan atas: 

a. prefiks, yaitu afiks yang diletakkan di muka dasar, contoh: me-, di-, ber-

,ket-, ter-, pe-, per-, se-; 

b. infiks, yaitu afiks yang diletakkan di dalam dasar, contoh: -el-, -er-, -em-, 

dan –in-; 

c. sufiks, yaitu afiks yang diletakkan di belakang dasar, contoh: -an, -kan, -I; 

d. simulfiks, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental 

yang dileburkan pada dasar. Dalam bahasa Indonesia simulfiks 

dimanifestasikan dengan nasalisasi dari fonem pertama suatu bentuk dasar, 

dan fungsinya ialah membentuk verba atau memverbalkan nomina, 

ajektiva atau kelas kata lain. Contoh berikut terdapat dalam bahasa 

Indonesia non-standar: kopi- ngopi, soto-nyoto, sate-nyate, kebut-ngebut. 
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e. konfiks, yaitu afiks yang terdiri dari dua unsur, satu dimuka bentuk dasar 

dan satu di belakang bentuk dasar; dan berfungsi sebagai satu morfem 

terbagi. Konfiks harus dibedakan dari kombinasi afiks. Konfiks adalah 

satu morfem dengan satu makna gramatikal. 

f. superfiks atau suprafiks, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri 

suprasegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem 

suprasegmental. Afiks ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. 

g. kombinasi afiks, yaitu kombinasi dari dua afiks atau lebih yang bergabung 

dengan dasar. Afiks ini bukan jenis afiks khusus, dan hanya merupakan 

gabungan beberapa afiks yang mempunyai bentuk dan makna gramatikal 

tersendiri, muncul secara bersamaan pada bentuk dasar, tetapi berasal dari 

proses yang berlainan. Contoh: 

1. Memperkatakan: sebuah bentuk dasar dengan kombinasi tiga afiks, dua 

prefisk dan satu sufiks. 

2. Mempercayakan: sebuah bentuk dasar dengan kombinasi dua afiks, satu 

prefiks dan satu sufiks. 

Afiks pembentuk verba dan afiks pembentuk nomina serta 

pembentuk kelas kata lain. Atas dasar itu Kridalaksana (1989:37) 

mengurutkannya sebagai berikut. 

1) Afiks pembentuk verba: prefiks me-, simulfiks N, prefiks ber-, konfiks 

ber- R, prefiks per-, prefiks ter-, prefiks ke-, sufiks –in, kombinasi me-

i, kombinasi di-i, kombinasi me-kan, kombinasi afiks memper-, 

kombinasi afiks diper-, kombinasi afiks memper-kan, kombinasi afiks 
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diper-kan, kombinasi afiks N-in, konfiks ber-an, konfiks ber-R-an, 

konfiks ber-kan, konfiks ke-an, kombinasi afiks ter-R, kombinasi afiks 

per-kan, kombinasi afiks per-I, prefiks se-, kombinasi afiks per-i.  

2) Sedangkan menurut Chaer afiks pembentuk verba diantaranya sebagai 

berikut: prefiks ber-, konfiks dan konfiks ber-an, konfiks ber-kan, 

sufiks –kan, sufiks –i, prefiks per-, konfiks per-kan, konfiks per-i, 

prefiks me-, prefiks di-, prefiks ter-, prefiks ke, konfiks ke-an Abdul 

Chaer (2010:106). 

(2) Morfofonemik 

Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi 

atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik 

proses afiksasi, reduplikasi, maupun proses komposisi (Chaer, 2008: 43). 

Menurut Sukri (2008) morfofonemik terjadi akibat persinggungan/pertemuan 

morfem satu dengan morfem lain. Dengan kalimat lain, pertemuan morfem A 

dengan morfem B telah mengakibatkan perubahan fonem (fonem itu bisa 

hilang, bisa juga bertambah, serta bisa juga berubaha). 

Ramlan (1980:52) menjelaskan bahwa morfofonemik membahas 

perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan 

morfem lain. Morfem {ber-} jika bertemu dengan morfem {ajar} akan 

berubah menjadi {belajar}. Fonem /r/ pada morfem {ber-} berubah menjadi 

fonem /l/. Chaer (2008:43) menambahkan, perubahan fonem pada proses 

morfofonemik dapat berwujud:  
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a. Pemunculan fonem, misalnya dalam proses pengimbuhan prefiks me- pada 

dasar baca akan memunculkan bunyi sengau [m] yang semula tidak ada.  

  me + baca          membaca 

b. Pelepasan fonem, misalnya, dalam proses pengimbuhan prefiks ber- pada 

dasar renang, maka bunyi [r] yang ada pada prefiks ber- dilepaskan.  

  ber + renang   berenang 

c. Peluluhan fonem, contohnya dalam proses pengimbuhan  prefiks me- pada 

dasar sikat, maka fonem [s] pada sikat diluluhkan dan disenyawakan dengan 

fonem nasal [ny] yang ada pada prefiks me- itu.  

  me + sikat  menyikat 

d. Perubahan fonem, umpamanya dalam pengimbuhan prefiks ber- pada dasar 

ajar terjadi perubahan bunyi, dimana fonem /r/ berubah menjadi fonem /l/.  

  ber + ajar     belajar 

e. Pergeseran fonem, contohnya dalam pengimbuhan sufiks –i pada dasar 

lompat, terjadi pergeseran dimana fonem /t/ yang semula berada pada 

sukukata pat menjadi berada pada sukukata ti.  

  lompat + i   me.lom.pati 

(3)  Fungsi Afiks 

  Masing-masing dari bagian afiks memiliki fungsi yang berbeda-beda, 

namun pada umumnya dalam bahasa Indonesia afiks berfungsi sebagai berikut: 

a. Membentuk kata kerja 

b. Membentuk kata benda 

c. Membentuk kata keterangan 
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d. Pembentuk kata sifat 

e. Pengubah jenis kata. 

  Dibawah ini akan dijelaskan salah satu fungsi afiks secara khusus yaitu 

fungsi afiks meN- Kan. Fungsi dari afiks meN- Kan adalah membentuk kata kerja 

aktif transitif (Chaer, 2006: 233), maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku yang menduduki fungsi subyek dan lagi menuntut adanya obyek. Contoh:  

a. Rani membacakan puisi di depan kelas 

b. Satpam PP menertibkan pedagang kaki lima 

(4)   Makna Afiks 

 Dalam penelitian ini selain menguraikan pola verba denomina yang 

terbentuk, akan dijelaskan juga makna afiks yang melekat pada bentuk dasar 

verba yang dihasilkan dari nomina setelah melalui proses morfologis yakni 

afiksasi. Terlebih dahulu akan disajikan makna afiks pembentuk verba yang 

sekiranya dapat memberikan gambaran mengenai data penelitian yang akan 

dihasilkan. Chaer (2010:107-108) menjelaskan secara terperinci mengenai 

pembetukan kata dalam bahasa Indonesia mulai dari afiksasi, reduplikasi, dan 

komposisi. Dijelaskan makna afiks pembentuk verba sebagai berikut. 

a. Prefiks ber- 

Makna gramatikal verba berprefiks ber- adalah: mempunyai (dasar) atau 

ada (dasar)nya, memakai atau menggunakan (dasar), mengendarai atau 

menumpang/naik (dasar), berisi atau mengandung (dasar), mengeluarkan 

atau menghasilkan (dasar), mengusahakan atau mengerjakan (dasar), 
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melakukan (dasar), mengalami atau berada dalam keadaan (dasar), 

menyebut atau menyapa (dasar), kumpul atau kelompok (dasar), dan 

member.  

b. Kombinasi afiks ber-an 

Ber-an sebagai konfiks memiliki satu makna, sedangkan ber-an sebagai 

konfiks memiliki makna tersendiri. Contohnya ber-an sebagai konfiks 

pada kata bermunculan memiliki satu makna yakni ‘banyak yang 

bermunculan dengan tidak teratur’. Sedangkan ber-an sebagai konfiks 

memiliki makna tersendiri seperti pada prefiks ber- yang telah dijelaskan 

di atas. Makna gramatikal verba berkonfiks ber-an adalah: banyak serta 

tidak teratur, saling atau berbalasan, dan saling berada.  

1. Konfiks ber-kan 

Verba berkonfiks ber-kan dibentuk dengan proses diimbuhkan prefiks ber- 

terlebih dahulu, lalu diimbuhkan pula sufiks -kan. Prefiks ber- dan sufiks -

kan pada verba ber-kan memiliki maknanya masing-masing, dimana 

prefiks ber- memiliki maknanya masing-masing seperti yang sudah 

peneliti jelaskan di awal tadi. Sedangkan sufiks –kan memiliki 

maknagramatikal ‘akan’.  

2. Sufiks –kan 

Verba bersufiks –kan digunakan dalam kalimat imperative, pasif, dan 

keterangan tambahan pada subjek. Makna gramatikal verba bersufiks –kan 

adalah: jadikaansitin; jadikan berada di; lakukan untuk orang lain; lakukan 
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akan; bawa masuk ke. Cotohnya dalam bahasa Indonesia dalam kata 

tenangkan, putuskan, hutankan, dll.  

3. Sufiks –i 

Makna gramatikal verba bersufiks –i diantaranya: berulang kali; tempat; 

merasa sesuatu pada; beru atau bubuh pada; sebabkan atau jadikan; 

lakukan pada. Contohnya dalam bahasa Indonesia pada kata pukuli, 

duduki, takuti, hormati, lengkapi, tanggapi, dan lainnya. 

4. Prefiks per-  

Verba berprefiks per- memiliki makna gramatikal: jadikan lebih; anggap 

sebagai; bagi. Contohnya pada kata pertinggi, perbudak, perdelapan, dan 

lain-lain. 

5. Konfiks per-kan 

Verba berkonfiks per-kan adalah verba yang bisa menjadi pangkal dalam 

pemebentukan verba inflektif (berprefiks me-, berprefiks di- atau berprefik 

ter-). Verba berkonfiks per-kan memiliki makna gramatikal: jadikan bahan 

(per-an); lakukan supaya; jadikan me-; jadikan ber-. Contoh dalam Bahasa 

Indonesia dalam kata perdebatan, perbedaan, pergunakan, dan lain-lain. 

6. Konfiks per-i 

Verba berkonfiks per-i adalah verba yang dapat menjadi pangkal dalam 

pembentukan verba inflektif (berprefiks me- inflektif, di- inflektif atau ter- 

inflektif). Makna gramatikal verba berkonfiks per-i adalah lakukan supaya 

jadi dan lakukan (dasar) pada objeknya.  
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7. Prefiks me- 

Prefiks me- dapat berbentuk me-, mem-, meng-, dan menge-. Bentuk-

bentuk bentuk ini melekat pada bentuk dasar tertentu. Verba berprefiks 

me- inflektif memiliki makna gramatikal sebagai berikut: kalau bentuk 

dasar atau pangkalnya berupa morfem dasar: melakukan; melakukan kerja 

dengan alat; melakukan kerja dengan bahan; membuat (dasar). Verba 

berprefiks me- derivatid memiliki makna gramatikal: makan, minum, 

menghisap; mengeluarkan; menjadi; menjadi seperti; menuju; 

memperingati.   

8. Prefiks di-  

Verba berprefiks di- terdiri dari verba berfrefiks di- inflektif dan verba 

berprefiks di- derivative. Makna prefiks di- inflektif adalah kebalikan dari 

bentuk aktif verba berprefiks me- inflektif. Sedangkan bentuk verba 

berprefiks di- derivative tidak banyak ditemukan data, hanya pada kata 

dimaksud. 

9. Prefiks ter- 

Verba berprefiks ter- ada dua jenis, yaitu verba berprefiks ter- inflektif dan 

derivatif. Makna gramtikal prefiks ter- inflektif adalah ‘tidak sengaja’ dan 

‘sudah terjadi’. Contohnya terangkat, artinya ‘tidak sengaja diangkat, 

terbakar, artinya ‘sudah terjadi (bakar)’. Prefiks ter- derivatif memiliki 

makna gramatikal: paling; dalam keadaan; terjadi dengan tiba-tiba. 

Contohnya pada kata terbaik ‘paling baik’, tergeletak ‘dalam keadaan 

geletak’, teringat ‘tiba-tiba ingat’. 
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10. Prefiks ke- 

Verba berprefiks ke- digunakan dalam bahasa ragam tidak baku. Fungsi 

dan makna gramatikalnya sepadan dengan verba berprefiks ter-, bentuknya 

dapat berupa kebaca sepadan dengan terbaca. Makna gramatikal yang 

dimiliki prefiks ke- adalah tidak sengaja; dapat di; kena (dasar). 

11. Konfiks ke-an 

Verba berkonfiks ke-an termasuk verba pasif, yang tidak dapat 

dikembalikan ke dalam verba aktif, seperti verba pasif do- dan verba pasif 

ter-. Makna gramatikal yang dimilikinya adalah: terkena; menderita atau 

mengalami; dan agak bersifat. Contohnya kata kebanjiran ‘terkena banjir’, 

kedinginan ‘menderita dingin’, kecopetan ‘terkena copet’, kehijauan ‘agak 

hijau’, dan lainnya. 

12. Simulfiks N- 

Dalam bahasa Indonesia simulfiks dimanifestasikan dengan nasalisasi dari 

fonem pertama suatu bentuk dasar, dan fungsinya ialah membentuk verba 

atau memverbalkan nomina, ajektiva atau kelas kata lain. Contoh berikut 

terdapat dalam bahasa Indonesia non-standar: kopi- ngopi, soto-nyoto, 

sate-nyate, kebut-ngebut. Menurut Kridalaksana (1989) simulfiks N- 

memiliki makna: melakukan perbuatan; membuat; mengeluarkan suara; 

membuat jadi; dan keadaan. 

2.2.2 Verba 

Setiap kalimat tentu memiliki unsur verba di dalamnya, sebab setiap 

kalimat dalam struktur lahirnya sekurang-kurangnya memiliki predikat. Dengan 
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kata lain, jika suatu pernyataan memiliki predikat pernyataan itu merupakan 

kalimat (Dendi Sugono, 1999:26 dalam Ratna, 2008:26). Dalam setiap bahasa 

predikat merupakan unsur utama suatu kalimat, fungsi predikat biasanya diisi oleh 

kata berkelas verba. Secara umum verba merupakan kata yang menunjukkan 

perbuatan dan tindakan.   

Hasan Alwi dkk ( 2003: 87) memberikan batasan verba sebagai berikut:  

1) Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat.  

2) Verba memiliki makna inheren perbuatan (aksi), proses, atau keadaan yang 

bukan sifat atau kualitas. Verba keadaan sering sulit dibedakan dari 

adjektiva karena kedua jenis kata itu mempunyai banyak persamaan. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa verba keadaan yang tidak tumpang tindih 

dengan adjektiva jumlahnya sedikit. Satu ciri yang biasanya dapat 

membedakan keduanya ialah bahwa prefiks adjektiva ter- yang berarti 

paling tidak dapat ditambahkan pada verba keadaan. Dari adjektiva dingin 

dan sulit dapat dibentuk kata terdingin dan tersulit tetapi tidak dapat 

diimbuhkan pada verba keadaan seperti tersuka. Contoh lain dari verba 

keadaan ini adalah kata mati dan berguna. 

3) Pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang 

menyatakan makna kesangatan, satuan verba dapat didampingi dengan 

partikel 'tidak' dalam kontruksi dan satuan tersebut tidak dapat didampingi 

dengan partikel ke, dari, dan di atau dengan partikel sangat, lebih, dan agak.  

Begitu juga dalam bahasa Sasak verba dapat didampingi dengan partikel 

satuan yang lebih besar; satuan verba dapat didampingi dengan partikel 'tidak' 
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dalam kontruksi dan satuan tersebut tidak dapat didampingi dengan partikel ke, 

dari, dan di atau dengan partikel sangat, lebih, dan agak. Adverbia negasi dalam 

bahasa Sasak [ndeq] ‘tidak’ dalam konstruksi, misalnya verba [njauq] ‘membawa’ 

dapat didampingi dengan partikel [ndeq] dan membentuk kalimat “Ndeqk jauq 

tas.” Artinya ‘Saya tidak membawa tas’, “Ndeqk lalo sekolah.” ‘Saya tidak pergi 

sekolah’. 

Selain ciri yang diungkapkan di atas, Chaer (2010: 106) mengungkapkan 

ciri verba secara morfologi yang berupa kata turunan dapat dikenali dari 

bentuknya yang: (1) berprefiks ber-, berkonfiks ber-an, berkonfiks ber-an, 

berkonfiks ber-kan; (2) berprefiks me-, berkonfiks me-kan, berkonfiks me-i, 

berkonfiks memper-, berprefiks me- dan konfiks per-kan, berprefiks me dan 

berkonfiks per-I (masing-masing dengan bentuk pasifnya berprefiks di-, 

berprefiks ter, dan berprefiks zero); (3) berprefiks ter-, berkonfiks ter-kan, 

berkonfiks ter-I; (4) berprefiks se-; (5) bersufiks –kan; (6) bersufiks –I; (7) 

berkonfiks ke-an (disamping adanya bentuk ke-an yang berkelas nomina). 

2.2.3 Afiks Pembentuk Verba 

Penelitian ini berfokus pada afiks pembentukan verba (kata kerja) 

yang meliputi semua jenis afiks pada semua kelas kata. Chaer (2008: 106) 

menjelaskan bahwa afiksasi adalah salah satu proses dalam pembentukan 

kata turunan baik berkategori verba, berkategori nomina maupun yang 

berkategori adjektiva. Chaer membagi pembentukan verba menjadi 13 

bagian, diantaranya: 

1. Prefiks ber- 
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2. Konfiks dan klofiks ber-an 

3. Klofiks ber-kan 

4. Sufiks –kan 

5. Sufiks –i 

6. Prefiks per- 

7. Konfiks per-kan 

8. Konfiks per-i 

9. Prefiks me- 

10. Prefiks di- 

11. Prefiks ter- 

12. Prefiks ke- 

13. Konfiks ke-an 

1) Verba Berprefiks ber- 

Bentuk dasar dalam pembentukan verba dengan prefiks ber- dapat 

berupa: 

(1) Morfem dasar terikat, seperti terdapat pada kata bertempur, berkelahi, 

berjuang, bertikai dan berhenti. Bentuk dasarnya yang berupa morfem 

dasar terikat: tempur, kelahi, juang, tikai, dan henti. 

(2) Morfem dasar bebas, sepeti terdapat pada kata berladang, beternak, 

bekerja, bernyanyi, dan bergaya. Bentuk dasarnya yang berupa morfem 

dasar bebas:  ladang, ternak, kerja, nyanyi, dan gaya. 

(3) Bentuk turunan berafiks, seperti terdapat pada kata berpakaian (bentuk 

dasar pakaian), beraturan (bentuk dasarnya aturan), berkekuatan (bentuk 
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dasarnya kekuatan), berkebangsaan (bentuk dasarnya kebangsaan), 

berpenghasilan (bentuk dasarnya penghasilan), dan berpendapatan 

(bentuk dasarnya pendapatan). Jadi, di sini prefiks ber- diimbuhkan pada 

dasar yang terlebih dahulu sudah diberi afiks lain. 

(4) Bentuk turunan reduplikasi,seperti terdapat pada kata berlari-lari (bentuk 

dasar lari-lari), berkeluh-kesah (bentuk dasarnya keluh-kesah), dan 

berilmu-pengetahuan (bentuk dsarnya ilu-pengetahuan) 

(5) Bentuk turunan hasil komposisi, seperti terdapat pada kata berjual beli 

(bentuk dasar jual beli), bertemu muka (bentuk dasar temu muka), dan 

bergunung api (bentuk dasar gunung api). 

2) Verba Berkonfiks dan Berklofiks Ber-an 

Verba berbentuk ber-an seperti pada kata bermunculan dan 

berpakaian memiliki dua macam proses pembentukan. Pertama, yang berupa 

konfiks, artinya prefiks ber- dan sufiks –an itu diimbuhkan secara bersamaan 

sekaligus pada sebuah bentuk dasar. Kedua, yang berupa klofiks artinya 

prefiks ber- dan sufiks –an itu tidak diimbuhkan secara bersamaan pada 

sebuah bentuk dasar. Dalam hal ini, bentuk dasar mula-mula diimbuhkan 

sufiks –an baru kemudian diimbuhkan lagi dengan prefiks ber-. Contoh: 

Berpakaian: pakai-an pakaian+ber- berpakaian. 

3) Verba Berklofiks Ber-kan 

Verba berklofiks ber-kan dibentuk dengan proses, mula-mula pada 

bentuk dasar diimbuhkan prefiks ber-, lalu diimbuhkan pula sufiks –kan. 

Misalnya pada bentuk dasar senjata diimbuhkan prefiks ber- menjadi 
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bersenjata, lalu pada bersenjata diimbuhkan pula sufiks –kan sehingga 

menjadi bersenjatakan. 

4) Verba Bersufiks –kan 

Dalam prosesnya, sufiks –kan bila diimbuhkan pada dasar yang memiliki 

komponen makna (+tindakan) dan (+ sasaran) akan membentuk verba 

bitransitif, yaitu verba yang berobjek dua. Bila diimbuhkan pada dasar yang 

lain, sufiks –kan akan membentuk pangkal (stem) yang menjadi dasar dalam 

pembentukan verba inflektif. Verba bersufiks –kan memiliki makna gramatikal 

: 

(1) Jadikan. 

(2) Jdikan berada di. 

(3) Lakukan untuk orang lain. 

(4) Lakukan akan. 

(5) Bawa masuk ke. 

5) Verba bersufiks –i 

Verba bersufiks –i adalah verba transitif, yang berlakujuga sebagai 

pangkal (stem) dalam pembentukan verba inflektif. Verba bersufiks –i digunakan 

dalam: 

(1) Kalimat imperatif. Contoh: 

a. Tolong gulai teh ini ! 

b. Mari kita hampiri anak itu ! 

(2)  Kalimat pasif yang predikatnya berpola: (aspek) + pelaku + verba, dan 

subjeknya menjadi sasaran perbuatan. Contoh: 
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a. kemarin beliau sudah kami hubungi. 

b. anak-anak yatim itu harus kita santuni. 

(3) Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola: yang + 

(aspek) + pelaku + verba. Contoh: 

 a. desa yang akan kita kunjungi berada dibalik bukit itu. 

 b. orang yang harus kamu surati sudah ada di sini. 

Verba bersufiks –i memiliki makna gramatikal: 

1. berulang kali 

2. tempat 

3. merasa sesuatu pada 

4. beri atau bubuh pada 

5. sebabkan atau jadikan 

6. lakukan pada. 

6) Verba Berprefiks per- 

Verba berprefiks per- adalah verba yang bisa menjadi pangkal dalam 

pembentukan verba inflektif. Verba berprefiks per- dapat digunakan dalam: 

(1) Kalimat imperatif, misalnya: 

a. Persingkat bicaramu ! 

b. perpanjang dulu KTP-mu ini ! 

(2) kalimat pasif yang berpola: (aspek) + pelaku + verba, misalnya: 

a. penjagaan akan kami perketat nanti malam. 

b. Masjid ini akan kami perluas ke arah timur. 
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(5) Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola: yang + aspek 

+ pelaku + verba, misalnya: 

a. Saluran yang telah kami perdalam kini telah dangkal lagi. 

b. Gubernur akan meninjau bangunan yang baru kita perluas. 

Verba berprefiks per- memiliki makna gramatikal: 

c. Jadikan lebih. 

d. Anggap sebagai. 

e. Bagi. 

7) Verba Berkonfiks per-kan 

Verba berkonfiks per-kan adalah verba yang bisa menjadi pangkal 

dalam pembentukan verba inflekktif (berprefiks me-, berprefiks di- atau 

berprefiks ter-). Verba berkonfiks per-kan digunakan dalam: 

(1) Kalimat imperatif, misalnya: 

(6) Persiapkan dulu bahan-bahannya ! 

(7) Jangan perdebatkan lagi masalah itu ! 

(2) Kalimat pasif yang predikatnya berpola: (aspek) + pelaku + verba. Contoh: 

(8) Masalah itu akankami pertanyakan lagi. 

(9) Usulmu itu sedang kami pertimbangkan. 

(3) Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola: yang + (aspek) 

+  pelaku. Contoh: 

a. Tarian yang sudah mereka pertunjukkan akan diulang lagi. 

b. Film yang mereka hendak persembahkan perlu disensor dulu. 

Verba berkonfiks per-kan memiliki makna gramatikal: 
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(1) Jadikan bahan (per-an). 

(2) Lakukan supaya. 

(3) Jadikan me-. 

(4) Jadikan ber-. 

8) Verba Berkonfiks per-i 

Verba berkonfiks per-i adalah verba yang dapat menjadi pangkal dalam 

pembentukan verba inflektif (berprefiks me- inflektif, di- inflektif atau ter- 

inflektif). Verba berkonfiks per-i digunakan dalam: 

(1) Kalimat imperatif. Contoh: 

c. Perbaiki dulu sepeda ini ! 

d. Pergaulilah istrimu dengan baik ! 

(2) Kalimat pasif yang predikatnya berpola: (aspek) + pelaku + verba. Contoh: 

e. Mobil itu baru kita perbaiki. 

f. Tanah ini masih mereka persengketai. 

(3) Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola: yang + (aspek) 

+  pelaku + verba. Contoh: 

g. Rumah yang baru kami perbaiki terkena gempa. 

h. Kasihan sekali anak-anak yang mereka perdayai itu. 

Verba per-i memiliki makna gramatikal: 

(1) Lakukan supaya jadi. 

(2) Lakukan (dasar) pada objeknya. 
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9) Verba Berprefiks me- 

Prefiks me- dapat berbentuk me-, mem-, men-, meny-, meng-, dan 

menge-. Bentuk atau alomorf me- digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai 

dengan fonem | r, l, w, y, m, n, ny, dan ng |. Contoh: 

i. Merakit 

j. Melekat 

k. Mewarisi 

l. Meyakini 

m. Memerah 

n. Menanti 

o. Menyanyi 

p. Menganga 

Bentuk atau alomorf mem- digunakan apabila bentuk dasarnya dimlai 

dengan fonem | b, p, f, dan v |. Dengan catatan fonem | b, f, dan v | tetap berwujud, 

sedangkan fonem | p | tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan bunyi 

nasal dari prefiks itu. Contoh: 

q. Membina 

r. Memfitnah 

s. Memveto 

t. Memotong 

Dalam kenyataan bahasa ada sejumlah kata, terutama yang berasal dari 

bahasa asing, yang meskipun diawali dengan fone | p | tetapi tidak diluluhkan. 

Contoh: 
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u. Mempesonakan atau memesonakan 

v. Mempedulikan atau memedulikan 

w. Mempengaruhi atau memengaruhi 

Bentuk men- digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem | d 

dan t |. Dengan catatan fonem | d | tetap diwujudkan sedang fonem | t | tidak 

diwujudkan melainkan disenyawakan dengan bunyi nasal yang ada pada prefiks 

tersebut. Contoh:  

(1) Menduda 

(2) Mendidik 

(3) Menulis 

(4) Menendang 

(5) Menodong 

Bentuk meny- digunakan apabila fonem awal bentuk dasarnya adalah 

fonem | c, j,  dan s |. Dengan catatan dalam bahasa tulis bunyi | ny | pada prefiks 

itu diganti atau dituliskan dengan huruf | n | pada dasar yang dengan fonem  |c dan 

j |, sedangkan yang mulai dengan fonem | s |, fonem s-nya diluluhkan. Contoh: 

(6) Mencuri 

(7) Mencicil 

(8) Menjual 

(9) Menyikat 

(10) menyusul 

Bentuk meng- digunakan apabila bentuk dasarnya mulai dengan fonem | 

k,g,h, kh, a, z, u, e, dano |. dengan catatan fonem | k | tidak diwujudkan, melainkan 
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disenyawakan dengan nasal yang ada pada prefiks itu. Sedangkan fonem-fonem 

yang lain tetap diwujudkan. Contoh: 

(11) mengirim 

(12) menggali 

(13) menghibur 

(14) mengkhianati 

(15) mengambil 

(16) mengiris 

(17) mengutus 

(18) mengekor 

(19) mengobrol 

Bentuk menge- digunakan apabila bentuk dasarnya terdiri dari sebuah suku 

kata. Contoh: 

(20) mengebom 

(21) mengetik 

(22) mengecor 

(23) mengecat 

(24) mengelap 

(25) mengetes 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan bukan hanya untuk mencapai makna, tetapi juga 

mencari kaidah-kaidah, atau pola-pola, sistim nilai, sistim sosial suatu 

‘kebudayaan’ (Muhammad, 2011:16). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

afiks pembentuk verba bahasa Sasak serta makna dan produktivitasnya. Jenis 

penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Dalam memperoleh data, 

peneliti langsung terjun kelapangan. 

Ancangan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori linguistik 

struktural. Paradigma linguistik struktural adalah “observability” atau kecermatan. 

Maksudnya, mengkaji perilaku kebahasaan (fonem, morfem, jenis kata, kalimat, 

wacana) berdasarkan perilaku satuan-satuan bahasa yang dicermati. Oleh sebab 

itu, ada pula pakar yang menyebutnya cara kerja yang bersifat behavioristik. Cara 

kerja behavioristik itu ditokohi oleh Bloomfield yang berperan dalam membentuk 

linguistik sebagai ilmu, linguistik struktural memiliki dua mazhab utama yaitu 

strukturalisme Amerika, (disebut Neo-Bloomfield) dan strukturalisme Eropa 

(disebut Neosaussurians). Strukturalisme Amerika lebih dikenal dengan model 

distribusionalisme, sedangkan strukturalisme Eropa lebih menekankan cara kerja 

bersarkan korespondensi sistematik antara ciri bentuk dan/atau ciri valensi dengan 

ciri arti (Subroto, 2007: 36). Ancangan strukturalisme maksudnya yaitu meneliti 

dan memerikan serta menerangkan segi-segi tertentu mengenai struktur bahasa 
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berdasarkan fakta-fakta kebahasaan yang dijumpai dalam pertuturan (lihat 

Subroto, 2007: 36). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Karena data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data kebahasaan berupa kata dan 

kalimat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Edi Subroto, (2007:5) bahwa data 

yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah data lunak.  

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah afiks pembentuk 

kata kerja bahasa Sasak Bunjeruk yang terdapat dalam bahasa Sasak desa 

Bunjeruk. Data-data tersebut  berupa kata-kata dan kalimat tuturan lisan umum 

dari masyarakat yang mencakup wujud, fungsi, dan makna afiks bahasa Sasak 

Bunjeruk. Sudaryanto (1993: 3) memberi batasan data sebagai bahan penelitian, 

yaitu bahan jadi (lawan dari bahan mentah), yang ada karena pemilihan aneka 

macam tuturan (bahan mentah). Jadi data yang diperoleh akan diolah 

menggunakan metode dan teknik yang diperlukan. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan lisan yang berbentuk 

percakapan-percakapan pada bahasa Sasak Bunjeruk yang dituturkan oleh penutur 

asli bahasa Sasak Bunjeruk. Tidak hanya itu, data-data dalam penelitian ini juga 

bersumber dari informan yang sudah dirasakan sesuai untuk memenuhi 

karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik informan yang dipilih yaitu:  
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1. Usia yang diangggap sesuai bagi seorang informan adalah usia dari 30-50 

tahun. Informan yang terlalu tua tidak ideal dikarenakan keterbatasan fisik 

seperti: ingatannnya sudah mulai berkurang, pendengarannya sudah lemah, 

alat-alat ucapnya sudah tidak berfungsi maksimal, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan jasmani yang sudah melemah. 

(Ayatrohaedi,1983);  

2. Kemurnian bahasa informan harus terjaga dengan baik. Artinnya informan 

tidak terpengaruhi oleh bahasa lain; 

3. Pembicara asli Bahasa Sasak Dialek Meriak-meriku yang telah dewasa, 

sehat jasmani dan rohani, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar. 

Artinya pendidikan informan tidak terlalu tinggi dan tidak juga buta huruf; 

4. Bersedia bekerja sama dengan ikhlas dan senang hati untuk memberi 

informasi kebahasaan selama penelitian berlangsung dan bersedia 

menyediakan waktu yang cukup longgar untuk diwawancarai; 

5. Bukan guru bahasa atau mahasiswa bahasa yang diteliti namun merupakan 

pemerhati bahasa yang diteliti. 

Berdasarkan kriteria informan di atas, maka jumlah informan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Pemilihan antara 3 atau 

5 jelas dengan adanya pertimbangan tertentu. Pemilihan informan kurang dari 3 

akan menyulitkan untuk menentukan adanya data yang benar-benar sahih, jika 

lebih dari 5 akan memerlukan waktu yang sangat lama. (Subroto, 2007:45). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang verba. Oleh karena itu, data 

yang dibutuhkan adalah konstruksi kalimat yang memuat verba bahasa Sasak desa 

Bunjeruk. Sesuai dengan bentuk penelitian yang merupakan penelitian linguistik, 

maka metode dan teknik yang digunakan adalah: 

3.3.1 Metode Simak 

Peneliti melakukan penyimakan terhadap penggunaan bahasa. Teknik 

lanjutan yang digunakan dalam metode ini sebagai berikut. 

1) Teknik Rekam/Sadap 

Objek penelitian ini adalah verba maka peneliti harus merekam seluruh 

aktivitas tutur yang memuat kalimat-kalimat. Dengan penggunaan teknik ini 

diharapkan dapat menjaring data kebahasaan yang dipakai secara alamiah dalam 

percakapan sehari-hari. Jika dengan teknik rekam ini data kebahasaan yang 

diperlukan tidak ditemukan maka perekaman dapat dilakukan terhadap bahan-

bahan kebahasaan yang telah disiapkan berupa konstruksi-konstruksi yang 

mengandung verba. Bahan kebahasaan itu kemudian diminta untuk diucapkan 

secara wajar dan normal. Teknik ini akan menjadi bukti pendukung atas 

kebenaran data yang diperoleh, dan mengingatkan kembali ketika penulis 

mengalami lupa atau kurang maksimal dalam mencatat data. 

2) Teknik Kerja Sama dengan Informan  

Dalam teknik ini informan memberikan informasi kebahasaan berdasarkan 

permintaan dan tujuan yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan akan diperlukan 
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untuk kepentingan penelitian, sehingga informan tidak memberikan informasi 

sesukanya.  

3) Teknik Catat  

Teknik catat ini merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika 

menerapkan metode simak yaitu dengan mencatat data yang dapat diperoleh dari 

informan pada kartu data (Mahsun, 2007: 131). Artinya, data yang dihasilkan dari 

penyimakan dapat langsung dicatat dalam kartu data. Pencatatan terhadap data 

kebahasaan dilakukan dengan transkripsi tertentu menurut kepentingannya. 

3.3.2 Metode Cakap (Wawancara) 

Metode ini disebut metode cakap karena cara yang ditempuh dalam 

pengumpulan data adalah melakukan percakapan dengan para informan. Metode 

cakap ini memiliki teknik dasar berupa teknik pancing yang diikuti dengan teknk 

lanjutan yaitu teknik cakap semuka. Pada pelaksanaan teknik cakap semuka ini 

peneliti langsung melakukan percakapan dengan penggunaan bahasa sebagai 

informan dengan sumber pada pancingan yang sudah disiapkan (berupa daftar 

pertanyaan) atau secara spontanitas, maksudnya pancingan dapat muncul 

ditengah-tengah percakapan (Mahsun, 2007: 250). 

3.3.3 Metode Introspeksi 

Selain meggunakan metode dan teknik di atas, digunakan pula metode 

penyediaan data dengan memanfaatkan intuisi sebagai penutur asli bahasa Sasak 

Bunjeruk dialek Meriak-Meriku yang mejadi bahasa ibu. Metode ini juga 

digunakan sebagai metode mengecek kesahihan data yang diperoleh dari 

informan. Oleh karena itu, jika ada data yang meragukan akan cepat dikenali. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahsun (2014: 104) bahwa metode 

introspeksi adalah metode penyediaan data dengan memanfaatkan intuisi 

kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya) untuk 

menyediakan data yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan tujuan 

penelitiannya. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode distribusional dan metode padan. Ihwal metode tersebut akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

3.4.1 Metode Padan 

Metode padan sering disebut metode identitas, ialah metode yang dipakai 

untuk mengkaji atau menemukan identitas satuan lingual tertentu dengan 

memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa, dan tidak 

menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto dalam Subroto, 2007: 

59). Lebih jelas Sudaryanto membagi metode ini menjadi lima (lihat Sudaryanto, 

1993: 13-14). Dari kelima teknik yang ada, dalam penelitian ini akan digunakan 

dua teknik saja yaitu teknik referensial dan teknik translational.  

Teknik yang pertama yakni teknik referensial, peneliti merenung, 

memikirkan,  mencocokkan satuan lingual tertentu dengan referennya. Lebih jauh 

dijelaskan bahwa identitas satuan lingual tertentu ditentukan berdasarkan 

kesepadanan, kesesuaian, kecocokan atau kesamaan antara arti konsep yang 

terkandung dalam kata itu dengan referennya.  
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Teknik referensial dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik 

sampingan untuk membantu peneliti mengklasifikasikan data-data sesuai dengan 

referennya selanjutnya dicari seperangkat tanda morfologinya dan sintaksisnya. 

Misalnya kata pinaq ’buat’ dalam bahasa Sasak Bunjeruk yang dapat ditentukan 

kategorinya menurut ciri morfologisnya memperlihatkan kekhasan, kata tersebut 

menunjukkan tindakan dan perbuatan. Selanjutnya kata pinaq tersebut dapat 

dimasukkan dalam kategori verba karena kata tersebut dapat  diikuti dengan 

imbuhan tepe-,dan  pe- menjadi tepeminaq yang berarti ‘dibuatkan’ dan peminaq 

yang berarti ‘buatkan’.   

Teknik yang kedua yaitu teknik translational alat penentunya bahasa lain, 

misalnya kata dalam bahasa Indonesia ”yang” dalam bahasa Sasak adalah “siq”. 

Penelitian ini menggunakan teknik translation untuk memudahkan menentukan 

kelas kata dalam satuan kalimat. 

3.4.2 Metode Distribusional  

Metode distribusional adalah metode analisis linguistik yang dikembangkan 

oleh linguistik strukturalisme model Amerika (Subroto, 2007:67). Sudaryanto 

menyebut metode ini sebagai metode Agih. Penelitian ini adalah penelitian 

morfologi maka teknik yang dianggap tepat oleh peneliti dalam analisis data 

adalah  teknik urai unsur terkecil. Teknik yang dimaksud akan dijelaskan di 

bawah ini. 

Teknik urai unsur terkecil adalah teknik penguraian terhadap satuan-satuan 

unsur terkecilnya. Unsur-unsur itu merupakan unsur terkecil dari suatu satuan 

karena tidak dapat diperkecil lagi. Unsur terkecil yang bermakna disebut morfem. 
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Dengan mengunakan teknik ini maka dengan mudah dapat diketahui apakah suatu 

unsur dari sebuah kata itu merupakan morfem terikat ataukah morfem bebas, atau 

dengan mudah peneliti mengetahui afiks dari sebuah kata.  

Misalnya kata tegorok [t∂gorok] ’disembelih’ dengan mengurai unsur 

terkecilnya yaitu {te-} dan {gorok},  morfem {gorok} adalah morfem akar atau 

morfem dasar bebas yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Sedangkan 

{te-} merupakan morfem terikat, sebab belum memiliki makna sebelum melekat 

pada bentuk dasar lain. Berdasarkan pada teknik urai unsur terkecil ini dapat 

ditentukan jenis morfem yang terdapat dalam kata atau dalam satuan kalimat 

tersebut. 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data dapat disajikan melalui dua cara, yaitu: a) perumusan 

dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang 

bersifat teknis, dan b) perumusan dengan menggunakan simbol dan tanda-tanda 

atau lambang-lambang. Kedua metode ini masing-masing disebut metode 

informal dan metode formal (Mahsun, 2014:123). Penelitian ini menggunakan 

kedua metode ini. Penyajikan data berupa ujaran-ujaran yang menggunakan 

lambang-lambang bunyi dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Misalnya untuk 

menulis satuan fonetis menggunakan kurung siku [ ], atau untuk menulis satuan 

fonem menggunakan gari miring / /, penggunaan tanda ‘…’ untuk mengapit 

makna. 

Beberapa tanda atau lambang yang digunakan untuk penyajian hasil 

analisis data dalam penelitian ini antara lain akan dijabarkan berikut ini. 
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a. Tanda kurung. Dalam penelitian ini, untuk menyajikan data hasil 

penelitian digunakan salah satu jenis tanda kurung yakni tanda siku atau 

persegi [ ] yang menunjukkan bahwa satuan di dalamnya adalah fonetis 

dan biasanya dalam bidang fonologi untuk melambangkan bunyi yang 

tidak berstatus fonem. Jenis tanda kurung yang juga digunakan dalam 

penyajian hasil analisis data adalah kurung kurawal { } untuk mengapit 

satuan morfem (Sudaryanto, 1993: 150).  

b. Tanda baca ‘….’ Digunakan peneliti untuk mengapit makna atau arti 

dalam bahasa Indonesia. 

Setelah disajikan data menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang 

tersebut di atas, selanjutnya akan diberikan penjelasan atau ulasan mengenai 

maksud dari data yang disajikan dengan menggunakan kata-kata biasa. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan dua metode yakni formal dan 

informal.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pembahasan merupakan sebuah bagian yang menyajikan hasil dari sebuah 

proses penelitian secara lebih luas. Dalam hal ini, akan dibahas wujud, fungsi 

gramatikal, dan makna gramatikal afiks yang terdapat dalam bahasa Sasak 

Bunjeruk. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan secara terperinci di bawah ini. 

4.1 Wujud Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak Bunjeruk 

Dari penelitian yang telah dilakukan, telah ditemukan beberapa wujud 

afiks pembentuk kata kerja bahasa Sasak yang terdapat dalam Bahasa Sasak 

Bunjeruk, wujud-wujud afiks tersebut adalah prefiks {b∂-}, {m∂N-}, {p∂-}, 

{t∂-}, {k∂-}, sufiks {-an}, dan klofiks {k∂-/-an}, {b∂-/-an}. Pemaparan 

wujud-wujud afiks tersebut akan dibahas secara rinci di bawah ini. 

4.1.1 Wujud Prefiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak di Desa 

Bunjeruk 

A. Prefiks b∂-  

Wujud prefiks {b∂}- yang terdapat pada bahasa Sasak Bunjeruk 

terdiri dari dua bentuk dasar yaitu bentuk dasar nomina dan bentuk dasar 

verba. Prefiks {b∂-} pada bahasa Sasak Bunjeruk sama dengan prefiks 

{b∂r-}, prefiks {m∂-}, dan prefiks {t∂r}  pada bahasa Indonesia. 

1. Prefiks b∂- yang berpadanan dengan prefiks b∂r- pada bahasa 

Indonesia. 

Contoh:  (1)  b∂- + s∂mpEdah (N)  b∂s∂mpEdah (V) ‘bersepeda’ 

 (2)  b∂- + k∂dEk (V)  b∂k∂dEk (V) ‘bermain’ 
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(3) b∂- + b∂raye (N)  b∂b∂ray∂ (V) ‘berpacaran’ 

(4) b∂- + ajah (V)  b∂rajah (V) ‘belajar’ 

Contoh kalimat:   (5)  Niak   duah     taon          bekedek     Ahmad 

[nia?   duwah   taon          b∂k∂dEk   Ahmad] 

 Di      luar      tempatnya   bermain   Ahmad 

            (Ahmad    bermain    di luar) 

Kata yang bercetak tebal pada contoh kalimat di atas merupakan wujud 

dari afiks pembentuk verba bahasa Sasak Bunjeruk yaitu prefiks b∂- yang 

berpadanan dengan prefiks b∂r- pada bahasa Indonesia. Kata b∂k∂dEk yang 

berarti ‘bermain’ berasal dari prefiks b∂- dan morfem dasar k∂dEk ‘main’. Untuk 

penggunaan prefiks b∂- bahasa Sasak Bunjeruk ini biasanya digunakan ketika 

menyatakan perbuatan yang sedang dilakukan. Hal itu bisa dilihat pada 

pernyataan contoh kalimat di atas yang menyatakan kalau seseorang yang 

bernama Ahmad sedang bermain di luar. 

Contoh wujud prefiks {b∂-} pada contoh nomor 4 berbeda dengan contoh 

wujud prefiks nomor 1, 2, dan 3. Perbedaannya adalah kata b∂rajah yang berarti 

‘belajar’ pada contoh nomor 4 merupakan kata yang terdiri dari prefiks {b∂-} dan 

morfem dasar ajah ‘ajar’. Kata ini mengalami proses nasalisasi yaitu apabila 

prefiks {b∂-} pada bahasa Sasak Bunjeruk dilekatkan pada morfem dasar yang 

diawali dengan huruf vokal maka prefiks {b∂-} tersebut berubah menjadi {b∂r-}, 

seperti pada contoh nomor 4 yang sudah tertera di atas. Sedangkan contoh nomor 

1, 2, dan 3 tidak mengalami proses nasalisasi karena apabila prefiks {b∂-} pada 
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bahasa Sasak Bunjeruk dilekatkan pada morfem dasar yang diawali oleh huruf 

konsonan, maka prefiks tersebut akan tetap tidak berubah wujud. 

2. Prefiks b∂- yang bersepadanan dengan prefiks m∂- pada bahasa Indonesia. 

Contoh: (6) b∂- + gita? (V)  b∂gita? (V) ‘ melihat’ 

   (7) b∂- + bac∂ (V)  b∂bac∂ (V) ‘membaca’ 

  (8)  b∂- + bau (V)  b∂bau (V) ‘memetik’ 

  (9) b∂- + lakoq? (V)  b∂lako? ‘meminta’ 

Contoh kalimat:  (10)  Cobaq   berajah   bebace     juluk   aneh 

[coba?   b∂rajah   b∂bac∂     juluk   anEh] 

Coba      belajar    membaca  dulu   ayok 

(cobalah  belajar  membaca) 

Kata b∂bac∂ pada konstruksi contoh kalimat di atas merupakan kata 

berafiks verba bahasa Sasak Bunjeruk yaitu morfem dasar bac∂ ‘baca’ yang 

mendapat prefiks b∂-. Prefiks b∂- pada kata b∂bac∂ sepadan dengan prefiks 

m∂- pada bahasa Indonesia yaitu b∂bac∂ yang berarti ‘membaca’. Sesuai 

dengan konteks kalimat di atas, prefiks b∂- bahasa Sasak Bunjeruk yang 

sepadan dengan dengan prefiks m∂- pada bahasa Indonesia biasa digunakan 

untuk menyatakan pekerjaan yang sedang aktif dilakukan. 

3. Prefiks b∂- yang berpadanan dengan prefiks t∂r- pada bahasa Indonesia. 

Contoh:  (11) b∂- + buka? (V)  b∂buka? (V) ‘terbuka’ 

(12) b∂- + l∂ntiŋ (V)  b∂l∂ntiŋ (V) ‘terkunci’ 
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Contoh kalimat: (13)  Wah     bebukaq     lawang   yaq 

[wah    b∂buka?      Lawaŋ   ya?] 

Sudah   terbuka       pintu     ini 

(pintu    ini   sudah   terbuka) 

Kata yang bercetak tebal pada contoh kalimat di atas merupakan 

wujud afiks pembentuk verba bahasa Sasak Bunjeruk yang mengandung 

prefiks b∂- yang dilekatkan pada morfem dasar buka? ‘buka’. Prefiks b∂- pada 

kata b∂buka? ‘terbuka’ sepadan dengan prefiks ter- pada bahasa Indonesia. 

Prefiks ini digunakan untuk menyatakan benda atau perbuatan yang sudah 

dilakukan. Hal itu jelas telihat pada konstruksi kalimat di atas yang 

menjelaskan bahwa seseorang telah menyatakan bahwa pintu itu sudah terbuka. 

B. Prefiks m∂N- 

Kata kerja yang mengandung prefiks {m∂N-} pada bahasa Sasak 

Bunjeruk terdiri dari satu bentuk dasar yaitu bentuk dasar nomina. Di dalam 

bahasa Indonesia prefiks {m∂N-} sama dengan prefiks {m∂N-} dan klofiks 

(m∂N-/-kan}. 

1. Prefiks m∂N- yang berpadanan dengan prefiks m∂- pada bahasa Indonesia. 

Contoh: (14) m∂N- + susu (N)  m∂nyusu? (V) ‘menyusui’ 

  (15) m∂N- + rarik (V)  m∂rarik (V) ‘menikah’ 

contoh kalimat: (16)   to  dalem    taoq      inaqkh,  ken      menyusuq 

    [to  dal∂m   tao?       Ina?kh,  k∂n      m∂ńusu?] 

    Di   dalam   tempat   ibu  saya,      sedang  menyusui 
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    (ibu sedang menyusui di dalam) 

Kata yang bercetak tebal di atas merupakan contoh dari wujud prefiks 

m∂N- bahasa Sasak Bunjeruk yang berpadanan dengan prefiks m∂- pada 

bahasa Indonesia. Kata m∂ńusu? yang berarti ‘menyusui’ berasal dari morfem 

dasar susu ‘payudara’ yang dilekatkan oleh prefiks m∂N- menjadi m∂ńusu?. 

Kata ini mengalami proses nasalisasi yaitu apabila prefiks {m∂N-} dilekatkan 

pada morfem dasar yang diawali oleh huruf konsonan s, maka prefiks {m∂N-} 

akan berubah menjadi allomorf yaitu {m∂ń-}.Sesuai dengan konteks kalimat di 

atas, kata tersebut biasa digunakan ketika akan menyatakan pekerjaan yang 

sedang dilakukan, baik orang lain maupun maupun manyatakan diri sendiri. 

2. Prefiks {m∂N-} yang berpadanan dengan klofiks {m∂-/-kan} dalam bahasa 

Indonesia. 

Contoh:     (17)  m∂N- + eto  m∂nEto? (V) ‘meunjukkan’ 

(18)  m∂N- + uni (V)  m∂nuni (V) ‘mengatakan’ 

(19)  m∂N- + sila? (V)  m∂ńila? (V) ‘mempersilakan’ 

contoh kalimat:  (20) nyandang   wah      ntam      menuni 

   [ńandaŋ      wah     ntam      m∂nuni] 

   Cukup        sudah  caramu   mengatakan 

   (jangan mengatakan apa-apa lagi) 

Kata menuni yang berarti ‘mengatakan’ pada contoh kalimat di atas 

merupakan wujud dari prefiks {m∂N-} yang berpadanan dengan konfiks {m∂-

/-kan} dalam bahasa Indonesia. Kata ini tidak mengalami proses nasalisasi 

karena apabila prefiks {m∂N-} dilekatkan pada morfem dasar yang diawali 
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oleh huruf vokal maka prefiks {m∂N-} pada bahasa Sasak Bunjeruk akan tetap 

atau tidak akan berubah wujud. Kata menuni berasal dari morfem dasar uni 

‘kata’ yang dilekatkan dengan prefiks {m∂N-}. 

C. Prefiks p∂-  

Wujud prefiks {p∂-} pada bahasa Sasak Bunjeruk terdiri dari bentuk 

dasar nomina dan bentuk dasar verba. Prefiks {p∂-} bahasa Sasak Bunjeruk ini 

sangat berbeda dengan prefiks pada bahasa Indonesia. Kalau dibahasa Sasak 

Bunjeruk prefiks {p∂-} merupakan awalan yang melekat pada morfem dasar 

untuk membentuk kata kerja, baik itu kata kerja transitif maupun intransitif. 

Namun dalam bahasa Indonesia prefiks {p∂-} yang terdapat pada bahasa Sasak 

Bunjeruk sepadan dengan sufiks {-kan}. 

Contoh:  (21) p∂- + impan (N)  p∂ŋimpan (V) ‘berikan makan’ 

 (22) P∂- + bait (V)  p∂mbait (V) ‘ambilkan’ 

 (23) p∂- + daus (V)  p∂ndaus (V) ‘mandikan’ 

 (24) p∂- + sapu (N)  p∂ńapu (V) ‘sapukan’ 

 (25) p∂- + lokE? (V)  p∂ŋ∂lokE? (V) ‘kupaskan’ 

Contoh kalimat:   (26)  pembaitkh    aiq   iku   sekali  Nda 

   [p∂mbaitkh   ai?   Iku   s∂kali  Nda] 

Ambilkan  saya    air   itu    sekali  Nda 

(Nda   ambilkan saya   air   itu) 

Konstruksi contoh kalimat di atas merupakan kalimat yang 

mengandung kata berprefiks p∂- pada bahasa Sasak Bunjeruk. Prefiks p∂- 

bahasa Sasak Bunjeruk berpadanan dengan sufiks –kan pada bahasa Indonesia. 
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Kata pembait yang berarti ‘ambilkan’ merupakan kata yang mengandung 

prefiks p∂- yang dilekatkan pada morfem dasar bait ‘ambil’. Kata pembait 

mengalami proses nasalisasi yaitu apabila prefiks {p∂-} pada bahasa Sasak 

Bunjeruk dilekatkan pada morfem dasar yang diawali dengan huruf konsonan b 

dan p maka prefiks {p∂-} akan berubah menjadi allomorf yaitu {p∂m-}. Kata 

yang mengandung prefiks p∂- pada bahasa Sasak Bunjeruk biasanya digunakan 

ketika menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Hal itu sesuai dengan konstruksi contoh kalimat di atas bahwa 

seseorang sedang memerintahkan orang yang bernama ‘Nda’ untuk 

mengambilkan dia air. 

Contoh lain yang tertera di atas pada wujud prefiks {p∂-} yang 

berpadanan dengan sufiks {-kan} dalam bahasa Indonesia juga mengalami 

proses nasalisasi. Seperti pada kata pengimpan, pendaus, penyapu, dan 

pengelokeq. Kata pengimpan [p∂ŋimpan] mengalami proses nasalisasi yaitu 

apabila prefiks {p∂-} pada bahasa Sasak Bunjeruk dilekatkan pada morfem 

dasar yang diawali oleh huruf vokal dan huruf konsonan g, maka prefiks {p∂-} 

akan berubah wujud menjadi {p∂ŋ-}. Hal itu terjadi juga pada kata penggitaq 

[p∂ŋgita?] yang berarti ‘lihatkan. Proses nasalisasi pada wujud prefiks {p∂-} 

pada bahasa Sasak Bunjeruk bermacam-macam, yaitu apabila prefiks {p∂-} 

dilekatkan pada morfem dasar yang diawali oleh huruf konsonan d, t, dan j 

maka dia akan berubah wujud menjadi {p∂n-}, contohnya pada kata pendaus, 

penaek, dan penjauq. Prefiks {p∂-} akan berubah menjadi {p∂ń} apabila 

dilekatkan pada morfem dasar yang diawali oleh huruf s, seperti pada kata 
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penyapu yang terdiri dari prefiks {p∂-} dan morfem dasar sapu ‘sapu’. Prefiks 

{p∂-} akan mengalami proses nasalisasai juga apabila dilekatkan pada morfem 

dasar yang diawali oleh huruf konsonan l, r, dan c, maka prefiks {p∂-} akan 

berubah menjadi {p∂ŋ∂-}, seperti pada kata pengelokeq, pengerasaq, dan 

pengecok. 

D. Prefiks t∂-  

Prefiks te- pada bahasa Sasak Bunjeruk terdiri dari bentuk dasar verba 

saja. Prefiks {t∂-} bahasa Sasak Bunjeruk berpadanan dengan awalan di- pada 

bahasa Indonesia. 

Contoh:  (27) t∂- + gita? (V)  t∂gita? (V) ‘dilihat’ 

 (28) t∂- + sili? (V)  t∂sili? (V) ‘dimarah’  

Contoh kalimat:    (29) ndekm     tegitaq   sik       amakm    baruq? 

   [ndE?m   t∂gita?   si?      ama?m     baru?] 

   Ndak       kamu    dilihat  bapakmu  tadi? 

   (Apakah tadi kamu melihat bapakmu?) 

Kata yang bercetak tebal pada contoh kalimat di atas merupakan kata 

yang mengandung prefiks t∂- pada bahasa Sasak Bunjeruk. Kata tersebut 

terdiri dari morfem dasar gita? yang mendapat prefiks t∂- menjadi t∂gita? yang 

berarti ‘dilihat’. Prefiks t∂- bahasa Sasak Bunjeruk berpadanan dengan awalan 

di- pada bahasa Indonesia. Konteks penggunaan kata yang mengandung prefiks 

t∂- pada bahasa Sasak Bunjeruk adalah digunakan ketika akan menyatakan 

pekerjan yang pasif dalam keadaan apapun itu.  
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E. Prefiks k∂- 

Prefiks {k∂-} yang membentuk kata kerja pada bahasa Sasak Bunjeruk 

terdiri dari gabungan morfem k∂- dan bentuk dasar nomina, verba, dan 

adjektiva. Prefiks {k∂-} ini sepadan dengan prefiks {t∂r-} pada bahasa 

Indonesia. Begitu juga dengan prefiks {m∂N-} pada bahasa Sasak Bunjeruk, 

yang sama-sama sepadan dengan prefiks {t∂r} pada bahasa Indonesia. Namun 

yang membedakan hanya konteks pemakaian. 

Contoh:  (29) k∂- + balik (V)  k∂balik (V) ‘terbalik’ 

 (30) k∂- + somp∂l (N)  k∂somp∂l (V) ‘tersumbat’ 

Contoh kalimat:    (31) kebalik    ntam       pasang  kelambim  ikuwh 

   [k∂balik  ntam      pasaŋ     k∂lambim  ikuwh] 

   Terbalik   caramu  pakai     baju          itu 

   (kamu memakai baju dengan cara terbalik) 

Kata k∂balik yang berarti ‘terbalik’ pada contoh kalimat di atas 

merupakan wujud prefiks k∂- bahasa Sasak Bunjeruk yang berpadanan dengan 

prefiks t∂r- pada bahasa indonesia. Kata k∂balik berasal dari morfem dasar 

balik ‘balik’ yang medapat prefiks k∂-. Untuk konteks penggunaannya tidak 

terikat waktu maupun hal lainnya, kata yang mengandung prefiks k∂- bisa 

digunakan kapan saja untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. 
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4.1.2 Wujud Klofiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak di Desa 

Bunjeruk 

A. Klofiks b∂-/-an 

Pada bahasa Sasak Bunjeruk terdapat juga bentuk klofiks. Proses 

pembubuhan dari klofiks ini yaitu secara langsung atau kata dasar 

langsung dimasuki oleh gabungan afiks. Dalam bahasa Indonesia klofiks 

ini sepadan dengan prefiks {b∂r-}. 

Contoh:   

(32) tal∂t + -an = tal∂tan + b∂-  b∂tal∂tan (V) ‘bercocoktanam’ 

Contoh kalimat: (33)  uq   rajin  betaletan         iku  kun   bangket 

    [u?   rajin  b∂tal∂tan          iku  kun  baŋk∂t] 

    Dia   rajin  bercocoktanam  itu   di    sawah 

    (Dia rajin bercocoktanam di sawah) 

Contoh di atas merupakan kalimat yang mengandung unsur klofiks 

{b∂-/-an} yaitu pada kata b∂tal∂tan. Kata b∂tal∂tan yang berarti 

‘bercocoktanam’ terdiri dari morfem dasar talet ‘tanam’ yang mendapat 

klofiks {b∂-/-an}. Klofiks {b∂-/-an} bahasa Sasak Bunjeruk berpadanan 

dengan prefiks {b∂r-} pada bahasa Indonesia. Konteks penggunaannya 

bisa kapan saja asalkan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang 

dilakukan. 
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 B. Klofiks k∂-/-an 

Klofiks yang ditemukan juga pada penelitian ini adalah klofiks {k∂-/-

an}. Konfiks ini terdiri dari morfem dasar verba dan adjektiva. Klofiks {k∂-/-

an} pada bahasa Sasak Bunjeruk sepadan dengan gabungan awalan di- 

dengan akhiran –kan {di-/-kan}. 

1. Klofiks k∂-/-an yang berpadanan dengan imbuhan gabungan di-/-kan pada 

bahasa Indonesia. 

Contoh:   

(34) k∂- + dait (V) = k∂ndait + -an  k∂ndaitan (V) ‘ditemukan’ 

Contoh kalimat: (35)  kendaitan ato ndek maling sak wik bian eto? 

  [k∂ndaitan ato ndEk maliŋ sak wi? Biyan Eto?] 

  Ditemukan atau tidak pecuri yang tadi malam itu? 

Kata kendaitan di atas merupakan wujud dari klofiks {k∂-/-an} pada 

bahasa Sasak Bunjeruk. Kata ini terdiri dari morfem dasar dait ‘temu’ yang 

mendapat konfiks {k∂-/-an} menjadi kendaitan yang berarti ‘ditemukan’. 

Klofiks {k∂-/-an} pada bahasa Sasak Bunjeruk berpadanan dengan imbuhan 

gabungan dari awalan di- dan akhiran –kan. Kata kendaitan mengalami 

proses nasalisasi yaitu apabila konfiks {k∂-/-an} dilekatkan pada morfem 

dasar yang diawali oleh huruf konsonan d maka klofiks tersebut akan berubah 

wujud menjadi klofiks {k∂n-/-an}. Kata yang mengandung klofiks {k∂-/-an} 

pada bahasa Sasak Bunjeruk biasanya digunakan ketika akan menyatakan 

pekerjaan yang pasif. 
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Afiks-afiks di atas merupakan wujud afiks pembentuk kata kerja 

bahasa Sasak Bunjeruk beserta contohnya. Untuk lebih jelasnya, wujud afiks-

afiks tersebut akan diuraikan melalui tabel dibawah ini. 

Tabel 1: Wujud Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak Bunjeruk 

No
. 

Wujud Afiks PVBSB Bentuk 
Dasar/Kategori 

Kata 

Contoh  Afiks Arti 

1. 
 

Prefiks  A. Prefiks {b∂-} 1) sempedah (N) 
2) gitaq (V) 
 

1) Besempedah 
2) Begitaq 

 

1) bersepeda 
2) melihat 

B. Prefiks 
{m∂N-} 

1) Susu (N) 
2) uni (N) 
3) rarik (N) 

1) menyusuq 
2) menuni 
3) merarik 

1) menyusui 
2) mengatakan 
3) menikah 

C. Prefiks {p∂-} 1) Impan (N) 
2) Bait (V) 

1) Pengimpan 
2) Pembait 

 

1) berikan makan 
2) ambilkan 

D. Prefiks {t∂-} 1) gitaq (V) 
2) siliq (V) 

1) tegitaq 
2) tesiliq 

1) dilihat 
2) dimarah 

F. Prefiks {k∂-} 1) sompel (N) 
2) balik (V) 
3) meriq (adj) 

1) kesompel 
2) kebalik 
3) kemeriq 

1) tersumbat 
2) terbalik 
3) membenci 

2 Konfiks  A. Klofiks {b∂-
/-an} 

1) taletan (N) 
2) baturan (N) 

1) betaletan 
2) bebaturan 

1) bercocoktana
m 

2) berteman 
B. Klofiks {k∂-

/-an} 
1) kendait (V) 1) kendaitan 1) ditemukan 

 

Tabel 1 di atas adalah tabel uraian dari wujud afiks pembentuk 

bahasa Sasak di desa Bunjeruk. Namun data-data yang diuraikan dalam 

tabel tersebut hanya sebagian dari data yang telah ditemukan. Semua data 

wujud afiks pembentuk kata kerja bahasa Sasak Bunjeruk akan diuraikan 

secara lengkap pada lampiran penelitian. 

i 
 



4.2 Fungsi Gramatikal Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak 

Bunjeruk 

Fungsi afiks pembentuk kata kerja bahasa Sasak Bunjeruk memiliki 

dua fungsi yaitu dapat mengubah kelas kata dan tidak dapat mengubah kelas 

kata. Kedua fungsi afiks tersebut akan dijelaskan secara terperinci di bawah 

ini. 

4.2.1 Fungsi Afiks yang Mengubah Kelas Kata 

Pemakaian imbuhan (afiks) memiliki dua fungsi, salah satunya 

yaitu dapat mengubah kelas kata. Misalnya kata benda, setelah diberi 

imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Fungsi afiks 

yang dapat mengubah kelas kata nomina dan adjektiva menjadi verba 

terdapat pada prefiks {b∂-}, prefiks {m∂N-}, prefiks {p∂-}, prefiks {k∂-}, 

dan konfiks {b∂-/-an}. 

4.2.1.1 Fungsi Bentuk Dasar Nomina yang Berubah Menjadi Verba 

Salah satu fungsi afiks yang mengubah kelas kata adalah 

berubahnya bentuk dasar nomina menjadi bentuk verba ketika bentuk 

nomina tesebut dilekatkan dengan afiks pembentuk kata kerja bahasa 

Sasak Bunjeruk. Afiks-afiks tersebut adalah: 

a. prefiks {b∂-} 

   (36) B∂- + s∂mpEdah (N) = b∂s∂mpEdah (V)  ‘bersepeda’ 

Contoh kalimat: 

 (37)  onyaq-onyaq   ntan       besempedah,   laun   lawoqm 
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 [onya?-onya?    ntan        b∂s∂mpѐdah,  laun   lawo?m] 

                       hati-hati           caranya   bersepeda,     nanti   jatuh  

 (hati-hati caranya bersepeda agar tidak jatuh) 

Dari contoh kalimat di atas, bisa kita lihat bahwa kata 

‘besempedah’ itu adalah gabungan dari prefiks {b∂-} dengan morfem 

s∂mpEdah ‘sepeda’. Morfem sempedah merupakan bentuk dasar nomina, 

namun setelah dimasuki oleh prefiks {b∂-} bentuk dasar nomina tersebut 

berubah menjadi verba aktif yaitu besempedah ‘bersepeda’. 

b. prefiks {m∂N-} 

(38) {m∂N-} + ru∂ (N) = m∂ru∂ (V) ‘terlihat’ 

Contoh kalimat: (39) wan taq    merue     wah  kuning   banget  yaq 

[wan ta?  m∂ru∂    wah   kuniŋ   baŋ∂t    ya?] 

Sudah      terlihat    menguning   jajan     ini 

(warna kuning dijajan ini sudah terlihat) 

Dari contoh yang telah dipaparkan di atas, kata yang berprefiks 

{m∂N-} adalah kata m∂ru∂ ‘terlihat’. Kata tersebut terdiri dari gabungan 

prefiks {m∂N-} dengan morfem dasar nomina rau∂ ‘rupa’. Namun setelah 

dimasuki oleh prefiks {m∂N-} kata tersebut berubah menjadi bentuk verba 

(kata kerja)..  

c. prefiks {p∂-} 

(40)  {p∂-} + impan (N) = p∂ŋimpan (V) ‘berikan makan’ 

Contoh kalimat: (41)  pengimpankh         manok   iku   sekali    Nda  

 [p∂ŋimpan           manok   ikᴜ  s∂kali   Nda] 
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   Berikan makan     ayam     itu   sekali   Nda 

 ( berikan   makan   ayam saya    itu   Nda) 

Pada contoh di atas, yang termasuk dalam kata yang berprefiks 

{p∂-} adalah kata pengimpankh yang berarti ‘berikan makan’. Kata 

tersebut terdiri dari prefiks {p∂-} dan morfem dasar impan ‘makanan 

ayam’. Kata impan adalah bentuk dasar nomina yang setelah dimasuki 

prefiks {p∂-} kata tersebut berubah menjadi verba. 

d. prefiks {k∂-} 

(42) {k∂-} + somp∂l (N) = k∂somp∂l (V) ‘tersumbat’ 

Contoh kalimat: (43) uq    kesompel   pipe    yaq 

  {u?  k∂somp∂l   pip∂   ya?] 

  Dia  tersumbat   pipa    ini 

  (pipa   ini    tersumbat) 

Pada kalimat di atas yang termasuk afiks verba adalah kata 

kesompel ‘tersumbat’. Kata tersebut terdiri dari prefiks {k∂-} dan morfem 

dasar sompel ‘sumbat’. Kata sompel merupakan bentuk dasar nomina, 

namun setelah dimasuki prefiks {k∂-} kata tersebut berubah menjadi 

bentuk dasar verba. 

e. klofiks {b∂-/-an} 

(44) tal∂tan (N)+ b∂-  b∂tal∂tan(V) ‘bercocoktanam’. 

Contoh kalimat: (45)   mun    nie   jek   uq   rajin  betaletan   to   bangket  

[mᴜn   ni∂   jEk  u? Rajin   b∂tal∂tan     to    baŋk∂t] 

kalau   dia   sih        rajin    bercocoktanam di sawah 
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(dia    rajin   bercocoktanam   di sawah ) 

Kata yang berkonfiks {b∂-/-an} pada contoh kalimat di atas adalah 

kata [b∂tal∂tan] yang berarti ‘bercocoktanam’. Kata tersebut terdiri dari 

morfem dasar nomina yaitu taletan , namun setelah kata ini mendapat 

konfiks {b∂-/-an} dia berubah menjadi kata kerja (verba). 

4.2.1.2 Fungsi Bentuk Dasar Adjektiva yang Berubah menjadi Verba 

Fungsi kedua pada fungsi afiks bahasa Sasak Bunjeruk yang 

mengubah kelas kata adalah berubahnya bentuk dasar adjektiva menjadi 

verba ketika dilekatkan dengan afiks pembentuk bahasa Sasak Bunjeruk. 

Fungsi ini terdapat hanya pada satu tempat yaitu: 

a. Prefiks {k∂-} 

(46) {k∂-} + m∂ri? (adj)  k∂m∂ri? ‘membenci’ 

Contoh kalimat: 

(47)  kemeriqkh        sik   kanak siaq 

 [k∂m∂ri?kh      si?   kakank siya?] 

 Saya membenci        anak     ini 

Contoh 47. merupakan contoh kalimat yang mengandung fungsi 

adjektiva yang berubah menjadi verba. Hal tersebut jelas terlihat pada kata 

kemeriqkh yang terdiri dari kata meriq (adj) ‘benci’ yang setelah dimasuki 

oleh prefiks {k∂-} menjadi verba. 
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4.2.2 Fungsi Afiks Bahasa Sasak Bunjeruk yang Tidak Mengubah Kelas 

Kata 

Selain berfungsi untuk mengubah kelas kata, afiks bahasa Sasak 

Bunjerk juga berfungsi untuk tidak mengubah kelas kata. Kelas kata yang 

tidak bisa diubah oleh afiks tersebut yaitu bentuk dasar verba yang jika 

dimasuki oleh afiks bahasa Sasak Bunjeruk bentuknya akan tetap sama 

menjadi verba. Afiks-afiks yang tidak dapat mengubah kelas kata tersebut 

terdapat pada prefiks {b∂-}, prefiks {p∂-}, prefiks {t∂-}, prefiks {k∂-}, dan 

konfiks {k∂-/-an}. Misalnya sebagai berikut: 

a. Prefiks {b∂-} : {b∂-} + gitaq (V) = b∂git? ‘melihat’ 

(b∂-} + bac∂ (V) = b∂bac∂ ‘membaca’ 

b. Prefiks {p∂-} : {p∂-} + bait (V) = p∂mbait ‘ambilkan’ 

{p∂-} + daus (V) = p∂ndaus ‘mandikan’ 

c. Prefiks {t∂-} : {t∂-} + jauq (V) = t∂jau? ‘dibawa’ 

{t∂-} + jual (V) = t∂juwal ‘dijual’ 

d. Prefiks {k∂-} : {k∂-} + balik (V) = k∂balik ‘terbalik’ 

e. Klofiks {k∂-/-an} : {k∂-} + dait (V) =k∂ndait (V) + {-an}  k∂ndaitan (V) 

‘ditemukan’. 

Semua contoh di atas merupakan contoh afiks yang terdiri dari bentuk 

dasar verba yang dimasuki oleh afiks verba bahasa Sasak Bunjeruk. Setelah 

dimasuki afiks bentuk-bentuk dasar tersebut tidak berubah dan tetap menjadi 

bentuk verba.  
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4.3  Makna Gramatikal Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak 

Bunjeruk 

Makna-makna afiks yang terdapat dalam bahasa Sasak Bunjeruk 

adalah sebagai berikut. 

4.3.1 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘mempunyai atau 

memiliki’. 

Afiks bahasa Sasak Bunjeruk yang bermakna ‘mempunyai atau 

memiliki’ adalah sebagai berikut: 

a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata bejual  [b∂jual], bebatur [b∂batᴜr], 

betian [b∂tian]. Contoh data dalam kalimat sebagai berikut:  

  (50)  Inan   Rakib  bedagang   gorengan  leq   pondok  mame  onek 

[inan  Rakib   b∂dagaŋ    gorEŋan  le?     pondok mam∂ onEk] 

Ibunya Rakib yang mempunyai jualan gorengan diasrama putra 

tadi 

b. Klofiks {b∂-/-an}, misalnya pada kata bebaturan [b∂batᴜran]. Contoh data 

berupa kalimat: 

(51)  uq bebaturankh kance nie kun pesbuk 

[u? b∂batᴜrankh kanc∂ niy∂ kun pEsbᴜk] 

Mempunyai hubungan teman saya sama dia di Facebook 
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4.3.2 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘melakukan atau 

mengerjakan’. 

Afiks bahasa Sasak Bunjeruk yang menyatakan makna ‘melakukan atau 

mengerjakan’ adalah sebagai berikut: 

a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata  begonteng [b∂gontEŋ], beroat [b∂rowat]. 

Contoh data dalam kalimat sebagai berikut: 

(52)  ek lalo begunting juluk jok kediri inak 

[Ek lalo b∂gontEŋ julu? jok kediri Inak] 

Saya mau pergi melakukan gunting dulu ke kediri ibu 

b. Prefiks {m∂N-}, misalnya pada kata merue [m∂rᴜ∂], mensiram [m∂nsiram], 

melinggih [m∂liŋgih], dan lain sebagainya. Contoh data dalam kalimat: 

(53)  To jeding taoqn ken mesiram 

[to j∂diŋ tao?n k∂n m∂siram] 

Di kamar mandi tempatnya sedang melakukan mandi 

(dia sedang mandi di kamar mandi) 

c. Konfiks {b∂-/-an}, misalnya pada kata betaletan [b∂tal∂tan].. Contoh data 

berupa kalimat adalah sebagai berikut: 

(54)  mun nie jek uq rajin betaletan to bangket  

[mun ni∂  jEk u? Rajin b∂tal∂tan to baŋk∂t] 

kalau dia sih rajin melakukan cocoktanam di sawah 

(dia rajin bercocoktanam di sawah) 
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4.3.3 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘menggunakan atau 

memakai’. 

Makna gramatikal afiks bahasa Sasak Bunjeruk yang menyatakan 

‘menggunakan atau memakai’ terdapat pada afiks sebagai berikut: 

a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata: bekelambi [b∂k∂lambi], besandel 

[b∂sand∂l], besabun [b∂sabun], begendang [b∂gEndaŋ], betipah [b∂tipah], 

bepayong [b∂payoŋ], betelekum [b∂t∂l∂koŋ], dll. Contoh data dalam kalimat 

sebagai berikut: 

(55)  Solahan kembeq ntan bekelambi Idin 

[solahan k∂mbEq ntan b∂k∂lambi Idin] 

Bagusan dong caranya menggunakan baju Idin 

(baik-baik caranya menggunakan baju Idin) 

b. Prefiks {p∂-}, misalnya pada kata penggale [p∂ŋgal∂]. Contoh dalam bentuk 

kalimat:  

(56)  Penggale bae isiq gaet ketujur 

[p∂ŋgal∂ baE isi? gaEt k∂tujur] 

Menggunakan galah saja ambil keturi 

(ambil keturi menggunakan galah) 

4.3.4 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘mengendarai atau 

menumpangi’.  

Makna ini terdapat pada afiks: 
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a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata bemontor [b∂montor], besempedah 

[b∂sEmpEdah], besikar [b∂sikar]. Contoh data dalam kalimat sebagai 

berikut: 

(57)  Bemontor      ntam   yaq   lalo? 

[b∂montor     ntam   ya?   lalo?] 

Mengendarai motor caranya kamu pergi? 

(dia pergi mengendarai motor) 

4.3.5 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘berada pada keadaan’. 

Makna afiks bahasa Sasak Bunjeruk yang menyatakan ‘berada pada 

keadaan’ adalah sebagai berikut. 

a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata besiaq [b∂siya?], besapaq [b∂sapa?]. 

Contoh data dalam bentuk kalimat adalah sebagai berikut: 

(58) Aden   ye besiaq dait nyonyahn onek 

  [AdEn  y∂ b∂siya? dait nyonyahn onEk] 

  Aden   sedang dalam keadaan bertengkar dengan istrinya tadi  

  (Aden sedang bertengkar dengan istrinya) 

b. Prefiks {t∂-}, misalnya pada kata teperangen [t∂p∂raŋ∂n], tepemaduq 

[t∂p∂madu?], tesiliq [t∂sili?], dan lain sebagainya. Contoh data berupa 

kalimat:  

(59)         ken tesiliq kanak-kanak eto to selapuqn 

[k∂n t∂sili? Kanak-kanak Eto to s∂lapu?n] 

Sedang dalam keadaan dimarah anak-anak itu semuanya 

(anak-anak itu sedang dimarahi) 
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4.3.6 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘memperoleh atau 

menghasilkan’. 

Makna ini terdapat pada afiks sebagai berikut. 

a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata beruntung [b∂rᴜntᴜŋ], beteloq 

[b∂t∂lo?], bepanas [b∂panas]. Contoh data dalam bentuk kalimat adalah 

sebagai berikut: 

(60)  beruntungm side anakm jari penghapal Qur’an 

[b∂runtuŋm sid∂ anakm jari p∂ŋhapal Qur’an] 

Memperoleh untung kamu anakmu jadi penghafal Qur’an 

b. Prefiks {m∂N-}, misalnya pada kata merase [m∂ras∂], menganak 

[m∂ŋanak], dan lain sebagainya. Contoh data berupa kalimat: 

(61)  Merase   ragin  wah   daun   yaq 

[m∂ras∂  ragin  wah   daun   ya?] 

Sudah memperoleh rasa bumbunya lauk ini 

(rasa bumbu dilauk ini sudah terasa) 

4.3.7 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘mencari’. 

Makna ini terdapat pada afiks sebagai berikut: 

a. Prefiks {b∂-}, misalnya pada kata begutu [b∂gutu]. Contoh data dalam 

kalimat sebagai berikut:  

(62)  Niaq taot begutu maeh 

[nia? taot b∂gutu maEh] 

Di sini tempat kita mencari kutu  
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b. Prefiks {m∂N-}, misalnya pada kata memete [m∂mEt∂]. Contoh data 

dalam kalimat:  

(63) Sah sembih daun siku, memeten bapakm laun 

[sah s∂mbih daᴜn sikᴜ, m∂mEt∂n bapa?m laᴜn] 

Jangan habiskan lauk itu, mencari bapakmu nanti 

4.3.8 Makna gramatikal afiks yang menyatakan makna ‘memberi’, 

terdapat pada afiks sebagai berikut: 

a. prefiks {b∂-}, misalnya pada kata besedekah [b∂s∂d∂kah], beramal 

[b∂ramal], beceramah [b∂c∂ramah], dan lainnya. Contoh data dalam 

kalimat sebagai berikut: 

(64)  Mut mele sugih lasing kuat-kuat ntan besedekah 

[mᴜt mElE sᴜgIh lasiŋ kᴜwat-kᴜwat ntan b∂s∂d∂kah] 

Kalau mau kaya makannya sering-sering caranya memberi 

sedekah 

4.3.9 Makna gramatikal afiks yang menyatakan makna ‘melihat, terlihat’.  

Makna ini terdapat pada: 

a. prefiks {m∂N-}, misalnya pada kata merue [m∂rᴜ∂]. Contoh data dalam 

bentuk kalimat: 

(65)  meruen  manusie wah sak leq dalem tian siku? 

m∂rᴜ∂n manᴜsiy∂ wah sak? le? dal∂m tiyan sikᴜ? 

Terlihat rupa manusianya sudah yang di dalam perut itu? 

(apakah yang di dalam perut itu sudah terlihat seperti manusia?) 
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4.3.10 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘memiliki sifat’. 

Makna ini terdapat pada prefiks {p∂-}, misalnya pada kata kata 

pengenem [p∂ŋEn∂m], pembowos [p∂mbowos], dan lain sebagainya. 

Contoh data dalam bentuk kalimat: 

(66)  Amaqn iku uq pengenem  

[ama?n ikᴜ u? p∂ŋEn∂m] 

Bapaknya itu memiliki sifat mabuk 

4.3.11 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘minta tolong’. 

Makna ini terdapat pada prefiks {p∂-}, misalnya pada kata pembait 

[p∂mbait], pengelokeq [p∂ŋ∂lokE?], pengisiq [p∂ŋisi?], penjauq 

[p∂njaᴜ?], dan lain sebagainya. 

Contoh data dalam bentuk kalimat: 

(67) Pembaitkh sie kun atas meje iku sekali Nda 

    [p∂mbaitkh siy∂ kᴜn atas mEj∂ ikᴜ s∂kali Nda] 

Minta tolong ambilkan saya garam yang di atas meja itu sekali 

Nda 

(Nda ambilkan saya garam yang di atas meja itu) . 

4.3.12 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘aspek perfektif’.  

Aspek perfektif adalah aspek verba yang menggambarkan 

perbuatan selesai. Makna ini terdapat pada prefiks {t∂-}, misalnya pada 

kata tebagiq [t∂bagi?], tetalet [t∂tal∂t], tebojaq [t∂boja?], tepinaq 

[t∂pina?], dan lain sebagainya. Contoh data berupa kalimat: 
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(68)  Oneqkh tebagiq rapot aku Novi 

[onE? t∂bagi? rapot akᴜ Novi] 

Tadi saya sudah dibagikan rapot saya Novi 

4.3.13 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘ketidaksengajaan’.  

Makna ini terdapat pada afiks : 

a. Prefiks {t∂-}, misalnya pada kata tetonjok [t∂tonjok], tesenggol 

[t∂sEŋgol], tecoret [t∂corEt], dan lain sebagainya. 

Contoh data berupa kalimat:  

(69)  wan tetonjok sik paku naek wik 

[wan t∂tonjok si? pakᴜ naEk wi?] 

Sudah tidak sengaja ditusuk paku kaki saya kemarin 

(kemarin kaki saya tidak sengaja tertusuk paku) 

b. Prefiks {k∂-}, misalnya pada kata kebalik [k∂balik], kemomot 

[k∂momot], dan lain sebagainya. Contoh data berupa kalimat: 

(70)  Araq   dengan  kebalik  montorn  baruq to langan 

[ara?   d∂ŋan    k∂balik  montorn   baru? To laŋan] 

Ada orang yang tidak sengaja balik motornya tadi di jalan 

4.3.14 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘kemungkinan’.  

Makna ini terdapat pada prefiks {k∂-}. Misalnya pada kata kendait 

[k∂ndait], kejaoqn [k∂jao?]. Contoh data berupa kalimat: 

(71)  nden kendait jage mum yaq kawih tereng yaq 

[ndEn k∂ndait mum ya? kawih t∂rEŋ ya?] 

Tidak mungkin sampai kalau memakai bambu ini 
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4.3.15 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘saling (timbal balik)’.  

Makna ini terdapat pada klofiks {b∂-/-an}. Misalnya pada kata 

bekenalan [b∂k∂nalan], benangis-nangisan [b∂naŋis-naŋisan]. Contoh data 

berupa kalimat: 

(72)  piram bekenalan dait cewekm iku? 

[piram b∂k∂nalan dait cewe?m iku?] 

Kapan kamu saling kenal sama cewekmu itu? 

4.3.16 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘peristiwa yang sudah 

terjadi’.  

Makna ini terdapat pada klofiks {k∂-/-an}. Misalnya pada kata 

kelangsotan [k∂laŋsotan]. Contoh data berupa kalimat: 

(73)  Binta onek kelangsotan lain pelai muk nyusur jok julu terus 

[Binta onE? k∂laŋsotan lain p∂lai mu? nyusur jok julu t∂rus] 

Binta tadi sudah terus lari jadinya jatuh ke depan 

4.3.17 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘sangat’. 

Makna ini terdapat pada konfiks {k∂-/-an}. Misalnya pada kata 

kesanteran [k∂sant∂ran]. Contoh data berupa kalimat: 

(74)  Kesanteran wah      kanak  yaq  ndeq mele matiq 

[k∂sant∂ran wah     kanak  ya?  ndE? mElE mati?] 

Sangat         sudah   anak   ini   tidak mau patuh 

(anak ini sudah sangat tidak mau patuh) 
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4.3.18 Makna gramatikal afiks yang menyatakan ‘tiba-tiba’. 

Makna ini terdapat pada prefiks {t∂-}. Misalnya pada kata tepengase 

[t∂p∂ŋas∂], tedodoq [t∂dodo?], dan lain sebagainya. 

Contoh data berupa kalimat: 

(75) Ahmad to tedodoq sik mamiqn sengaqn nden ninik meleng 

[Ahmad to t∂dodo? Si? Mami?n sEŋa?n ndEn ninik m∂lEŋ] 

Ahmad di sana tiba-tiba dibangunkan mamiknya karena tidak bisa 

bangun 

Untuk lebih jelasnya, pemaparan makna afiks bahasa Sasak Bunjeruk akan 

dijelaskan secara terperinci melalui tabel di bawah ini. 

  Tabel 2 : Makna Afiksasi pada Bahasa Sasak Bunjeruk 

No. AFIKSASI BAHASA 
SASAK BUNJERUK 

MAKNA AFIKSASI BAHASA SASAK 
BUNJERUK 

1. Prefiks {b∂-}  a. Mempunyai atau memiliki 
b. Melakukan atau mengerjakan 
c. Menggunakan atau memakai 
d. Mengendarai atau menumpangi 
e. Berada pada keadaan 
f. Memperoleh atau menghasilkan 
g. Mencari 
h. Memberi  

2. Prefiks {m∂N-} a. Melakukan atau mengerjakan 
b. Memperoleh atau menghasilkan 
c. Melihat, terlihat 
d. Mencari  

3. Prefiks {p∂-} a. Memiliki sifat 
b. Menggunakan atau alat yang 

digunakan 
c. Minta tolong 

4. Prefiks {t∂-} a. Menyatakan aspek perfektif 
b. Menyatakan ketidaksengajaan 
d. Menyatakan ketiba-tibaan 
e. Berada pada keadaan 

5.  Prefiks {k∂-} a. Ketidaksengajaan 
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b. kemungkinan 
c. Berada pada keadaan 

6. Klofiks b∂-/-an a. Melakukan atau mengerjakan 
b. Saling (timbal balik) 
c. Mempunyai atau memiliki hubungan 

7.  Klofiks k∂-/-an a. Menyatakan hal atau keadaan 
b. Menyatakan peristiwa yang sudah 

terjadi 
c. Menyatakan sangat 

 

Pada tabel di atas telah dipaparkan berbagai makna dari data afiks yang 

telah ditemukan. Kesemua itu merupakan data afiks pembentuk kata kerja pada 

bahasa Sasak Bunjeruk. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Wujud Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak di Desa Bunjeruk Kec. 

Jonggat Kab. Lombok Tengah 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa wujud afiks pembentuk kata kerja pada bahasa Sasak 

Bunjeruk adalah  prefiks dan konfiks. Kedua afiks tersebut memiliki jenis 

masing-masing yaitu prefiks {be-}, {meN-}, {pe-}, {te-}, {ke-}, dan  

klofiks {be-/-an}, {ke-/-an}.  

Dalam proses pembentukan verba, afiks-afiks tersebut tidak hanya 

melekat pada satu bentuk dasar seperti bentuk dasar verba melainkan 

melekat pada bentuk dasar lainnya seperti bentuk dasar nomina. Walaupun 

afiks-afiks tersebut tidak melekat pada satu bentuk dasar, namun bentuk 

yang dihasilkan adalah sama yaitu sama-sama menjadi bentuk verba, baik 

pembentukannya dari bentuk dasar verba maupun nomina dan adjektiva. 

5.1.2  Fungsi Gramatikal Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak di Desa    

Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah 

Fungsi gramatikal afiks yang membentuk kata kerja pada bahasa 

Sasak Bunjeruk adalah sebagai berikut. 
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a. Prefiks b∂- berfungsi membentuk kata kerja aktif dari bentuk dasar 

verba, nomina, dan adjektiva. 

b. Prefiks m∂N- berfungsi membentuk kata kerja, baik kata kerja transitif 

maupun intransitif. 

c. Prefiks p∂- berfungsi membentuk kata kerja perintah aktif. 

d. Prefiks t∂- berfungsi membentuk kata kerja pasif dari bentuk dasar 

verba. 

e. Prefiks k∂- berfungsi membentuk kata kerja aktif, membentuk kata 

benda (nomina), dan membentuk kata bilangan. 

f. Klofiks b∂-/-an berfungsi membentuk kata kerja aktif dari bentuk dasar 

nomina dan verba. 

g. Klofiks k∂-/-an berfungsi membentuk kata benda dan membentuk kata 

kerja pasif dari bentuk dasar nomina dan verba. 

5.1.3 Makna Gramatikal Afiks Pembentuk Kata Kerja Bahasa Sasak di Desa 

Bunjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah 

Makna gramatikal afiks pembentuk kata kerja bahasa Sasak Bunjeruk 

yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 

a. Prefiks {b∂-} menghasilkan makna mempunyai atau memiliki, 

melakukan atau mengerjakan, menggunakan atau memakai, 

mengendarai atau menumpangi, berada pada keadaan, memperoleh 

atau menghasilkan, mencari, dan memberi. 
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b. Prefiks {m∂N-} menghasilkan makna melakukan atau mengerjakan, 

memperoleh atau menghasilkan, melihat, terlihat, kelihatan, dan 

mencari. 

c. Prefiks {p∂-} menghasilkan makna memiliki sifat, menggunakan atau 

alat yang digunakan, dan minta tolong. 

d. Prefiks {t∂-} menghasilkan makna menyatakan aspek perfektif, 

menyatakan ketidaksengajaan, menyatakan ketiba-tibaan, dan 

menyatakan dalam keadaan. 

e. Prefiks {k∂-} menghasilkan makna ketidaksengajaan, kemungkinan, 

dan menyatakan dalam keadaan. 

f. Klofiks {b∂-/-an} menghasilkan makna melakukan atau mengerjakan, 

saling (timbal balik), dan mempunyai atau memiliki hubungan. 

g. Klofiks {k∂-/-an} menghasilkan makna menyatakan hal atau keadaan, 

menyatakan peristiwa yang sudah terjadi, menyatakan sangat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan deskripsi yang diperoleh, maka ada beberapa saran yang 

perlu diberikan sebagai berikut. 

a. Penelitian yang dilakukan tentang afiks pembentuk kata kerja bahasa 

Sasak Bunjeruk merupakan penelitian yang membahas tentang aspek 

afiksasi dari bidang morfologi. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya 

penelitian lanjutan yang meneliti tentang bahasa Sasak Bunjeruk baik dari 
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aspek semantis maupun sintaksisnya. Hal ini dilakukan untuk melengkapi 

data dari bahasa Sasak Bunjeruk yang telah ada. 

b. Kepada seluruh tenaga pendidik khususnya tenaga pendidik di desa 

Bunjeruk, kiranya skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan 

bagi guru-guru bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah sehingga dapat 

memahamina secara ilmiah dan dan dapat membimbing siswa dalam 

pembelajaran afiksasi bahasa Indonesia. 

c. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan penulis 

semata. Maka dari itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. 
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Lampiran 1 

KUMPULAN DATA TUTURAN 

1. PREFIKS {b∂-} 

(1) Tu  duah     taoq       besempedah 

[tu  duwah    tao?       b∂s∂mpEdah] 

 

(2) Cobaq   berajah   bebace     juluk   aneh 

[coba?   b∂rajah   b∂bac∂     juluk   anEh] 

 

(3) Et lalo begitaq nteh 

[Et lalo b∂gita? ntEh} 

 

(4) Mbehk     jek taoq  dengan  begawe   nani? 

[mbEhk    jEk tao? d∂ŋan   b∂gawE   nani] 

 

(5) Niaq    taoq        becerite maeh 

[nia?    tao?        b∂c∂rit∂ maEh] 

 

(6) Tu    pawon   taoqn         ken      beragi 

[tu    pawon   tao?n         k∂n      b∂ragi] 

 

(7) Uq    penter   beberaye   sak    ikuwh 

[u?    pEnt∂r  b∂b∂ray∂   sak   ikuwh] 

 

(8) Berajah    pinaq   jaje   nteh 

[b∂rajah    pina?   jaj∂   ntEh] 

 

(9) Uq   bebaturm   dait sak ikuwh? 

  [u?    b∂baturm  dait sa? ikuwh] 
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(10) Amaqk ken beramon tu kebon 

 [ama?k k∂n b∂ramon tu k∂bon] 

 

(11) Tu perempatan taot bedait 

 [tu p∂r∂mpatan taot b∂dait] 

 

(12) Kekengesm mum bejilbab bukn 

 [k∂kEŋ∂sm mum b∂jilbab bu?n] 

 

(13) Solahan kembeq ntan bekelambi 

 [solahan k∂mbE? ntan b∂k∂lambi] 

 

(14) Niak kamar taoqk kek belatah 

 [nia? kamar tao?k k∂k b∂latah] 

 

(15) Rajin-rajin ntan besedekah 

 [rajin-rajin ntan b∂s∂d∂kah] 

 

(16) Belondong ntan lalo 

 [b∂londoŋ ntan lalo] 

 

(17) Ek beketuan juluk sekediq 

 [Ek b∂k∂tuwan julu? s∂k∂di?] 

 

(18) Tu kebon bae taom bebau 

 [tu k∂bon baE b∂bau] 

 

(19) Uq belenting lawang yaq 

 [u? b∂l∂ntiŋ lawaŋ ya?] 

 

(20) Ndekn bebukaq lawang sikuwh? 

i 
 



 [ndE?n b∂buka? Lawaŋ sikuwh?] 

 

(21) Papuq ken belabuh tu bangket 

 [papu? k∂n b∂labuh tu baŋket] 

 

 

(22) Ket belakoq merariq yaq 

 [k∂t b∂lako? m∂rari? ya?] 

 

(23) Saehk jari besatuq lemak? 

 [saEhk jari b∂satu? lEmak?] 

 

(24) Wantaq bebaris kanak-kanak sekolah 

 [wanta? b∂baris kanak-kanak s∂kolah] 

 

(25) Ken besiaq dait nyonyahn tu dalem 

 [k∂n b∂siya? dait ńońahn tu dal∂m] 

 

(26) Et lalo betemoe nyaq 

 [Et lalo b∂t∂moE ńa?] 

 

(27) Kendeq bedilah ntan tedem 

 [kEndE? b∂dilah ntan tEd∂m] 

 

(28) Besampan ntan mancing 

 [b∂sampan ntan mańciŋ] 

 

(29) Demenk begoreng aku 

 [d∂m∂nk b∂gorEŋ aku] 
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2. PREFIKS {m∂N-} 

(30) Merase  sien    wah    daun   yaq? 

[m∂ras∂  siy∂n   wah   daun   ya?] 

terasa    garamnya  sudah lauk ini? 

(Apakah lauk ini sudah terasa garamnya?) 

(31) to  dalem    taoq      inaqkh,  ken      menyusuq 

 [to  dal∂m   tao?       Ina?kh,  k∂n      m∂ńusu?] 

 Di   dalam   tempat   ibu,      sedang  menyusui 

 (ibu sedang menyusui di dalam) 

 

(32) merarikn   Dagul   wik bian 

[m∂rari?n  Dagul   wi? Biyan] 

‘menikah   Dagul   tadi malem’ 

 

(33) lemaqkh    merampek   aku jekn 

[lEma?kh   m∂rampEk aku je?n] 

‘Besok saya memanen padi’ 

 

(34) ken lalo mengkuliq tuakm 

[k∂n lalo m∂ŋkuli? Tuwa?m] 

‘sedang bekerja pamanmu’ 

 

(35) pentern menganak nie 

[pEnt∂rn m∂ŋanak niy∂] 

 ‘pintar membantu bersalin dia’ 

 

(36) nyandang ntam menuni karing 

[ńandaŋ ntam m∂nuni] 

‘cukup kamu mengatakan’ 
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(37) et     lalo       menyilaq yaq 

[Et   lalo       m∂ńila? ya?] 

Kita mau pergi mempersilakan tamu undangan’ 

 

3. PREFIKS {p∂-} 

(38) Penyapuhk    leah        siaq 

[p∂ńapuhkh   lEah       siya?] 

 

(39) side    bae  ji   pemeriapkh lemak 

[sid∂  baE  ji  p∂m∂riapkh lEma?] 

 

(40) pengelokeqkh ambon iku Nda 

[p∂ŋ∂lokE?kh ambon iku Nda] 

 

(41) pengimpankh manok laun aok 

[p∂ŋimpankh manok laun ao?] 

 

(42) pemeraiqk sekediq aik bebek 

[p∂m∂rai?kh s∂k∂di? Ai? bEbEk] 

 

(43) penjauqkh tame rokoqk yaq 

[p∂njau?kh tam∂ roko?k ya?] 

 

(44) pendauskh Ahmad sekali laun 

[p∂ndauskh Ahmad s∂kali] 

 

(45) penetek pempang paok eto laun aok 

[p∂n∂t∂k pEmpaŋ pao? Eto laun ao?] 

 

(46) penyiaqkh daun iku Epaq 

[p∂ńiya?kh daun iku Epa?] 
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(47) pemekenk lemak klemak aok 

[p∂m∂k∂nk lEma? klEma? Ao?] 

 

(48) penyalaq dilah sikuwh 

[p∂ńala? Dilah sikuwh] 

 

(49) penguihk Oden tu kun kamarn 

[p∂ŋuihk OdEn tu kun kamarn] 

 

(50) pemeliqk jaje campur laun kun peken 

[p∂m∂li?k jaj∂ campur laun kun p∂k∂n] 

 

(51) peminaqkh baren manok sak keceq 

p∂mina?kh bar∂n manok sa? kEcE?] 

(52) penoliskh sekeciq yaq juluq nakn 

[p∂noliskh s∂k∂ci? ya? julu? nakn] 

 

(53) pengerasaqkh rasen daunkh juluk yaq 

[p∂ŋ∂rasa?kh ras∂n daunkh julu? ya?] 

 

(54) penggitaqkh api sak kun pawon 

[p∂ŋgita?kh api sak kun pawon] 

 

(55) ek pembaitm bae dare eto laun 

[Ek p∂mbitm baE dar∂ Eto laun] 

 

(56) pemasangkh baut mejikom yaq juluk 

[p∂masaŋkh baut mEjikom ya? juluk] 

 

(57) peneterkh nyiur iku due 
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[p∂nEtErkh ńiur iku duw∂] 

 

(58) tu dalem taom pengecok kembeq 

[tu dal∂m taom p∂ŋ∂cok k∂mbE?] 

 

(59) teguq-teguq ntam penaliqkh 

[t∂gu?-t∂gu? Ntam p∂nali?kh] 

 

(60) pemantuhkh aiq sikaq ndaus 

[p∂mantuhkh ai? Sika? Ndaus] 

 

(61) pengerekengkh utangk juluk 

[p∂ŋ∂rEkEŋkh utaŋk juluk] 

 

(62) nteh em penimbangkh juluk sendaq 

[ntEh Em p∂nimbŋkh juluk s∂nda?] 

(63) penggaweqkh manok yaq sendak puk Caern 

[p∂ŋgawE?kh manok ya? s∂ndak pu? CaErn] 

(64) pengisiqk aiq jeding ikuwh 

[p∂ŋisi?k ai? j∂diŋ ikuwh] 

 

(65) pemogerkh manok sak tegorok yaq 

[p∂mog∂rkh manok sak t∂gorok ya?] 

 

(66) pemeleqk kelambi sekeq 

[p∂mElE?k k∂lambi s∂kE?] 

 

(67) tu mataram laun taok pemojakm 

[tu mataram laun taok p∂moja?m] 

 

(68) pengatong sak nowong eto kupi 
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[p∂ŋatoŋ sak nowoŋ Eto kupi] 

 

4. PREFIKS {t∂-} 

(69) Uq tejauq payungm onek 

[u? t∂jau?payungm onEk] 

 

(70) Ken tejeloq mpaq eto 

[k∂n t∂j∂lo? mpa? Eto 

 

(71) Onyaq tegitaqm laun 

[ońa? t∂gita?m laun] 

 

(72) Tepisah lasing ntan dait telokn tepung sikuwh 

[t∂pisah lasiŋ ntan dait t∂lo?n t∂puŋ sikuwh’ 

 

(73) Wantak tejual jilbab eto onek 

[wanta? t∂juwal jilbab Eto onEk] 

 

(74) Sah tele, tesiliqm laun 

[sah t∂l∂, t∂sili?m laun] 

 

(75) Uq girang tempok sik amakn 

[u? giraŋ t∂mpok sik amakn] 

 

(76) Ken teraos tu kun berugak 

[k∂n t∂raos tu kun b∂ruga?] 

 

(77) Uq tedait maling wik bian 

[u? t∂dait maliŋ wik biyan] 

 

(78) Tepelentongm sik epen laun te 
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[t∂p∂lEntoŋ sik EpEn laun t∂] 

 

(79) Uq tesawut ntan onek sik ibi 

[u? t∂sawut ntan onE? Si? Ibi] 

 

(80) Uq tebelen merarik iku sik berayen 

[u? t∂bElEn m∂rari? iku sik b∂ray∂n] 

 

(81) Telenting lawang iku? 

[t∂l∂ntiŋ lawaŋ iku?] 

 

(82) Tesuruqk beli sabun sik inaqkh 

[t∂suru?k b∂li sabun sik ina?kh] 

 

(83) Ken telabuh bangket yaq 

[k∂n t∂labuh baŋk∂t ya?] 

 

(84) Ken tesatuq baruk tu bale 

[k∂n t∂satu? baru? tu balE] 

 

(85) Uq telakoq ntan merarik 

[u? t∂lako? Ntan m∂rari?] 

(86) Ahmad ken telatah sik inakn 

[Ahmad k∂n t∂latah sik inakn] 

(87) Tegoret sekediq masih gedek 

[t∂gorEt s∂k∂di? Masih g∂d∂k] 

 

(88) Sah te, tetipaqm laun siq nyiur 

[sah t∂, t∂tipa?m laun si? ńiur]. 
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5. PREFIKS {k∂-} 

(89) Kebalik   ntam     pasang      kelambi ikuwh 

[k∂balik   ntam     pasaŋ       k∂lambi ikuwh] 

‘terbalik   caramu memakai  baju       itu’ 

 

(90) Uq     kesompel  pipe eto 

[u?    k∂sompel  pip∂ Eto] 

‘Pipa itu tersumbat’ 

6. KONFIKS {b∂-/-an} 

(91) uq   rajin  betaletan         iku  kun   bangket 

[u?   rajin  b∂tal∂tan          iku  kun  baŋk∂t] 

Dia   rajin  bercocoktanam  itu   di    sawah 

(Dia rajin bercocoktanam di sawah) 

 

(92) ken bedaitan dait berayen to kediri 

[k∂n b∂daitan dait b∂ray∂n to Kediri] 

Dia sedang ketemuan dengan pacarnya di Kediri 

 

7. KONFIKS {k∂-/-an} 

(93) kendaitan ato ndek maling sak wik bian eto? 

 [k∂ndaitan ato ndEk maliŋ sak wi? Biyan Eto?] 

 Ditemukan atau tidak pecuri yang tadi malam itu? 

 

(94) uq   kelangsotan   lain           gin            lawoq 

 [u?  k∂laŋsotan     lain           gin              lawo?] 

 Dia  kelewatan     tujuannya  makannya  jatuh 

 (Dia jatuh karena kelewatan tujuan) 
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Lampiran 2 

DATA KOSA KATA AFIKS PEMBENTUK VERBA BSB 

A. PREFIKS be-: 

1. Besempedah : bersepeda 

2. Begitaq : melihat 

3. Begawe : berpesta 

4. Bebace : membaca 

5. Becerite : bercerita 

6. Beragi : membumbui 

7. Beberaye : berpacaran 

8. Berajah : belajar 

9. Bebatur : berteman 

10. Beramon: melakukan 

pekerjaan bangunan 

11. Bedait : bertemu 

12. Bepasang : berpasang 

13. Bepakaian : berpakaian 

14. Bejilbab : berjilbab 

15. Bekerudung : 

berkerudung/berjilbab 

16. Bekelambi : memakai baju 

17. Belatah : menidurkan bayi 

18. Besedekah : bersedekah 

19. Bekedek : bermain 

20. Belondong : menggunakan 

sarung 

21. Beketuan : bertanya 

22. Bebau : memetik 

23. Belenting : terkunci 

24. Bebukaq : terbuka 

25. Belabuh : mengairi sawah 

26. Belakoq : meminta 

27. Besatuq : menyajikan 

28. Bebaris : berbaris 

29. Besiaq : bertengkar 

30. Betemoe : bertamu 

31. Bedilah : menggunakan 

lampu 

32. Besampan : menggunakan 

perahu 

33. Begoreng : menggoreng 

 

 

B. PREFIKS MEN- 

1. Merase : terasa 

2. Merue : terlihat 

3. Merarik : menikah 

4. Merangkat : menikah 

5. Merampek : memukul 

sesuatu dengan cara 

diangkat ke atas terlebih 

dahulu kemudian 
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kemudian dipukulkan ke 

bawah 

6. Mengkuliq : bekerja jadi 

buruh 

7. Menyusuq : menyusui 

8. Menganak : membantu 

proses persalinan 

9. Menuni : mengatakan 

10. Menetoq : menunjukkan 

11. Menyilaq : 

mempersilakan 

 

C. PREFIKS TER- 

1. Tejauq : dibawa 

2. Tejeloq : dijemur 

3. Tegitaq : dilihat 

4. Tetengat : dilihat 

5. Tepisah : dipisah 

6. Tejual : dijual 

7. Tesiliq : dimarah 

8. Tempok : dipukul 

9. Teraos : dibicarakan 

10. Tedait : ditemukan 

11. Tepelentong: dilempar dari 

jauh 

12. Tesawut: dilempar 

13. Teantuq : ditarik 

14. Tebelen : ditinggal 

15. Telenting : dikunci 

16. Teangkat : diangkat 

17. Tesuruq : disuruh 

18. Telabuh : diairi sawah 

19. Tesatuq : disajikan 

20. Telakoq : diminta 

21. Telatah : ditidurkan 

22. Telaiq : didatangi 

23. Tegoret : dicolek 

24. Tetipaq : dikenai 

 

D. PREFIKS PE- 

1. Penyapu : sapukan 

2. Pemeriap : masakkan 

3. Pengelokeq : kupaskan 

4. Pengimpan : berikan makan 

5. Pemeraiq : airkan 

6. Penjauq : bawakan 

7. Pendaus : mandikan 

8. Penetek : potongkan 

9. Penyiaq : garamkan 

10. Pemeken : pasarkan 

11. Penyalaq : nyalakan 

12. Penguih : panggilkan 
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13. Penaek : naikkan 

14. Pemeliq : belikan 

15. Peminaq : buatkan 

16. Penolis : tuliskan 

17. Pembacaq : bacakan 

18. Pengerasaq : rasakan 

19. Penggitaq : lihatkan 

20. Pemeliq : belikan 

21. Pembait : ambilkan 

22. Pemasang : pasangkan 

23. Peneter : kupaskan (kelapa) 

24. Pengecok : cokkan 

25. Penaliq : ikatkan 

26. Pemantuh : meletakkan panci 

di atas tungku atau kompor 

27. Pengerekeng : hitungkan 

28. Penimbang : timbangkan 

29. Penggaweq : kerjakan 

30. Pengisiq : isikan 

31. Pemoger : pegangkan 

32. Pemeleq : pilihkan 

33. Pemojaq : carikan 

34. Pengatong : antarkan
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E. PREFIKS KE- 

1. Kebalik : terbalik 

2. Kesompel : tersumbat 

 

F. KLOFIKS BE-/-AN 

1. Betaletan : bercocoktanam 

2. Bebaturan : berteman 

3. Bedaitan : ketemuan 

 

G. KLOFIKS KE-/-AN 

1. Kendaitan : ditemukan 

2. Kelangsotan : kelewatan 
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Lampiran 3 

DATA INFORMAN 

1. Nama : inak obok 

Alamat : dusun Penanggaq 

Usia : 37 tahun 

Tingkat pendidikan : SD 

Pekerjaan : petani 

 

2. Nama : Raisah  

Alamat : Presak 

Usia : 40 tahun 

Tingkat pendidikan : SD 

Pekerjaan : tukang urut 

 

3. Nama : Bedi (amak ayang) 

Alamat : Presak 

Usia : 35 tahun 

Tingkat pendidikan : SD 

Pekerjaan : buruh tukang 

 

4. Nama : indah (papuq Indah) 

Alamat : Penanggaq 

Usia : 50 tahun 

Tingkat pendidikan : tidak bersekolah 

Pekerjaan : ibu rumah tangga 

5. Nama : inaq Rakib 

Alamat : Penanggaq 

Usia : 37 tahun 

Tingkat pendidikan : SD 

Pekerjaan : Petani 
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Lampiran 4 
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 Lampiran 5 
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 Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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