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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah bentuk redundansi 

dalam bahasa Sasak Desa Jeringo? (2) bagaimanakah relasi makna dalam redundansi 

bahasa Sasak Desa Jeringo?. Tujuan penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan bentuk 

redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo (b) mendeskripsikan relasi makna 

redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode simak dan metode 

introspeksi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah, metode 

padan intralingual untuk menghubungbandingkan bentuk redundansi. Hasil penelitian 

dalam bahasa Sasak Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

diperoleh temuan yaitu: (1) bentuk redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo 

terbagi menjadi bentuk frase sinonimi, frase verba, frase adjektiva,frase gabungan 

klausa dan kalimat (2) relasi makna dalam redundansi bahasa Sasak Desa Jeringo 

terdiri atas relasi makna sinonimi dan relasi makna kolokasi. 

Kata Kunci: bentuk redundansi, relasi makna, bahasa Sasak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. 

Tanpa adanya bahasa manusia akan sulit untuk menyampaikan pesan 

antarsesamanya. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menghubungkan manusia 

dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa 

pemakaian bahasa diwujudkan dalam bentuk tuturan, leksem-leksem dan kalimat. 

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam interaksi antarmanusia. 

Salah satu bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa Sasak. Bahasa 

Sasak merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Sasak sebagai 

penutur asli bahasa Sasak. 

 Pulau Lombok memiliki berbagai macam ragam bahasa. Salah satunya 

bahasa Sasak yang ada di Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. 

Bahasa Sasak yang ada di Desa Jeringo merupakan bahasa pertama yang biasa 

digunakan oleh masyarakat Sasak yang ada di Desa Jeringo untuk berkomunikasi 

antar sesamanya. Bahasa Sasak di Desa Jeringo memiliki  keunikan  yaitu adanya 

fenomena kebahasaan yang berupa redundansi dalam komunikasi 

antarmasyarakatnya. 



2 
 

Dalam hal ini peniliti akan membahas tentang fenomena kebahasaan yang secara 

teori dianggap sebagai redundansi, dalam bahasa Sasak di Desa Jeringo ditemukan  

“konstruksi” taek bak atas” „naik ke atas‟. Konstruksi tersebut memperlihatkan 

gejala redundansi yang sangat jelas, pada kata “taek” sudah jelas merujuk pada kata 

“atas”, tanpa harus mengucapkan kata “bak atas” seseorang sudah bisa memahami 

makna yang ingin disampaikan. Gabungan dari dua kata tersebut memperlihatkan 

kepada kita penggunaan redundansi yang sangat jelas terjadi pada masyarakat 

pengguna bahasa Sasak di Desa Jerinngo Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. 

 Peneliti mengambil wilayah Desa Jeringo sebagai lokasi penelitian karena 

Desa Jeringo merupakan tempat tinggal peneliti dan peneliti menguasai bahasa yang 

digunakan dalam tindak tutur masyarakat Desa Jeringo. Oleh karana itu, peneliti 

mengambil bahasa Sasak yang ada di Desa Jeringo sebagai objek penelitian. Selain 

itu selama ini peneliti belum menemukan penelitian bahasa khususnya redundansi 

dalam bahasa bahasa Sasak Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari. Atau dengan kata 

lain, belum ada peneliti lain yang meneliti bahasa Sasak Desa Jeringo. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini. 

a. Bagaimanakah bentuk redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo? 

b. Bagaimanakah relasi makna dalam redundansi bahasa Sasak Desa 

Jeringo? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan bentuk redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo.  

b. Mendeskripsikan relasi makna redundansi dalam bahasa Sasak Desa 

Jeringo 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu 

bahasa di Indonesia terutama yang berkaitan dengan bahasa Sasak. Baik secara 

teoretis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut:   

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat 

teoretis sebagai berikut. 

a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang semantik 

khususnya mengenai redundansi  

b. Sebagai bahan referensi mahasiswa Bahasa dan Seni dalam mempelajari 

redundansi bahasa daerah dalam mata kuliah semantik  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat di peroleh 

dari penelitian ini. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Bagi peneliti menjadi motivasi dan pembelajaran bagi masyarakat untuk 

mengembangkan bahasa Sasak yang ada di Lombok. 



4 
 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh peneliti-peneliti 

lain yang memiliki jenis penelitian yang sama.  

c. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh guru dalam pembelajaran muatan 

lokal.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan  

Seperti halnya bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah lainnya, 

bahasa Sasak juga dijadikan objek penelitian dari kajian-kajian yang dilakukan 

oleh berbagai pihak. Adapun beberapa penelitian mengenai bahasa Sasak yang 

ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

diantaranya: 

Penelitian pertama oleh Rohana (2004) yang berjudul “Pleonastis Bahasa 

Sasak Dialek Meno-Mene dalam penelitiannya Rohana membahas tiga 

permasalahan pokok (1) bentuk atau wujud gejala pleonastis dalam bahasa Sasak 

(2) struktur tuturan yang mengalami gejala pleonastis dalam bahasa Sasak (3) 

makna yang terkandung dalam tuturan yang mengalami gejala pleonastis. 

Hal yang  membedakan penelitian ini dengan penelitian Rohana terletak 

pada objek penelitian. Objek penelitian Rohanah yaitu dialek meno-mene bahasa 

Sasak, sedangkan objek penelitian ini adalah bahasa Sasak Desa Jeringo.selain 

memiliki perbedaan, penelitian yang dilakukan Rohana juga memiliki persamaan 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang fenomena kebahasaan 

yang berlebihan yang disebut redundansi  dan pada skripsi Rozanah berjudul 

pleonstis, meskipun judul pada kedua skripsi ini berbeda namun memiliki 
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pengertian yang sama yaitu  sama-sama membahas tentang fenomena kebahasaan 

yang berlebihan. 

Penelitian kedua  oleh Rozanah (2008)  yang berjudul “Gejala Bahasa 

Pleonasme dalam Wacana Berita Di Surat Kabar Kompas Dan Media Indonesia”. 

Dalam penelitiannya , Rozanah meneliti tentang (1) gejala bahasa pleonasme 

tataran kata dalam kolom wacana berita di surat kabar kompas dan media 

Indonesia (2) gejala bahasa  pleonasme  tataran frasa dalam kolom wacana berita 

di surat kabar kompas dan media Indonesia. 

Perbedaan penelitian Rozanah dengan penelitian ini terdapat pada objek 

penelitian, objek penelitian Rozanah terletak pada wacana berita di surat kompas 

dan media Indonesia sedangkan objek penelitian ini adalah bahasa Sasak Desa 

Jeringo. Perbedaan lainnya terdapat pada rumusan masalah dan metode penelitia, 

pada skripsi Rozanah terdapat beberapa metode yang berbeda diantaranya: 

rancangan penelitian, isntrumen penelitian, dan prosedur penelitian, sedangkan 

pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan metode seperti yang digunakan 

oleh Rozanah. 

Penelitian ketiga oleh Habiburrahman (2012) yang berjudul “ Penggunaan 

Gaya Bahasa Pleonasme dalam Bahasa Sasak Dialek Meno-Mene Desa kilang 

Kecamatan Montong Gading dalam penelitiannya Habiburrahman membahas tiga 

permasalahan pokok di antaranya (1) bentuk pleonasme dalam bahasa Sasak (2) 
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struktur pleonasme dalam bahasa Sasak (3) penyebab penggunaan pleonasme 

dalam bahasa Sasak. 

Perbedaan penelitian Habiburrahman dengan penelitian ini terdapat pada 

objek penelitian objek penelitian Habiburrahman yaitu dialek meno-mene bahasa 

Sasak Desa kilang kecamatan Montong Gading sedangkan objek penelitian ini 

adalah bahasa Sasak Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari. Selain memiliki 

perbedaan penelitian Habiburrahman juga memiliki persamaan dengan penelitian 

ini sama-sama membahas tentang fenomena kebahasaan yang berlebihan. 

Seperti yang telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, penelitian 

yang mengangkat masalah pleonasme sudah banyak dilakukan, namun dalam hal 

ini, penulis hanya memilih tiga penelitian yang telah dipaparkan karena ketiga 

penelitian ini dalam rumusan masalah sama-sama membahas tentang fenomena 

kebahasaan yang berlebihan atau yang di sebut sebagai redundansi. Terlebih lagi 

bahwa belum ada yang mengangkat judul mengenai redundansi dalam bahasa 

Sasak Desa Jeringo, meskipun pada penelitian terdahulu terdapat pembahasaan 

yang sama dan pengertian yang sama mengenai pleonasme dan redundansi, 

namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

sub judul. 

2.2 Landasan Teori 

Dalam meneliti sebuah objek penelitian, peneliti memerlukan landasan 

teori sebagai pedoman yang bermanfaat dalam menganalisis dan membahas data. 
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Pedoman yang diperlukan peneliti adalah teori yang dapat membantu peneliti 

dalam menjawab rumusan masalah. Beberapa teori yang dapat menjadi pedoman 

bagi peneliti sebagai berikut 

2.2.1 Semantik  

Kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris : Semantics ) berasal 

dari bahasa Yunani sema yang artinya „tanda‟lambang‟, kata kerjanya adalah 

semaino yang berarti „menandai‟ atau „melambangkan‟. Yang dimaksud dengan 

tanda atau lambang sebagai padanan kata sema itu adalah tanda linguistik 

(prancis :signe linguistique) seperti yang dikemukakan oleh Saussure (1966 

dalam Chaer 2002:2), tanda linguistik terdiri dari komponen yang mengartikan , 

komponen yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan komponen yang 

diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. 

Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang 

linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-

hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu 

tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis bahasa: 

fonologi,gramatika, dan semantik . Selain istilah semantik digunakan pula istilah 

lain semiotika, semiologi, semasiologi, sememik, dan semik untuk merujuk pada 

bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu arti atau lambang. 

Namun istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena 

istilah-istilah yang lainnya itu mempunyai cakupan objek yang lebih luas yakni 

mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya. Termasuk tanda-tanda-
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tanda tanda lalulintas, kode morse, dan tanda-tanda dalam ilmu matematika. 

(Chaer 2009: 2-3). 

Berlainan dengan tataran analisis bahasa lainnya, semantik  merupakan 

cabang lingustik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain 

seperti sosiologi dan antropologi, bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. 

Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai 

kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna 

dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat (Aminuddin 1985: 17-27). 

2.2.2 Bentuk Kebahasaan  

1. Kata  

Secara gramatikal kata mempunyai dua status. Sebagai satuan terbesar 

dalam tataran morfologi, dan sebagai satuan terkecil dalam tatarn sintaksis. 

Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata dibentuk dari bentuk 

dasar yang dapat berupa morfem dasar terikat maupun bebas, atau gabungan 

morfem melalui proses morfologi afiksasi, reduplikasi, atau komposisi 

(Chaer 2009: 37-38). 

2. Frase  

Frase dibentuk dari dua buah kata atau lebih dan mengisi salah satu 

fungsi sintaksis. contoh:  
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Adik saya suka makan kacang goreng di kamar  

    S                 P    O        Ket 

Semua  fungsi klausa di atas diisi oleh sebuah frase: fungsi S diisi oleh 

frase adik saya, fungsi P diisi oleh frase suka makan, fungsi O oleh frase 

kacang goreng, dan fungsi ket. Diisi oleh frase di kamar. Bahwa sebuah 

frase bisa terdiri dari dua kata atau lebih dapat di buktikan. Misalnya, frase 

adik saya dapat menjadi adik saya yang bungsu, atau adik saya yang baru 

saja menikah, atau adik saya yang tinggal di jalan mawar Jakarta Pusat. 

Begitu juga frase kacang goreng, bias menjadi sebungkus kacang goreng 

atau kacang goreng asin. Sedangkan frase di kamar bias menjadi di kamar 

ayah, dikamar tidur ayah, atau juga di kamar belajar kakak.( Chaer 

2009:39). 

3. Klausa  

Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada di atas satuan frase dan 

dibawah satuan kalimat, berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. 

Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase, yang 

berfungsi sebagai predikat dan yang berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, 

dan sebagainya. Selain fungsi subjek yang harus ada dalam konstruksi klausa 

itu, fungsi subjek boleh dikatakan wajib ada, sedangkan yang lain bersifat 

tidak wajib. 



11 
 

Kalau kita bandingkan konstruksi kamar mandi dan nenek mandi, maka 

dapat dikatakan konstruksi kamar mandi bukanlah sebuah klausa karena 

hubungan komponen kamar dengan komponen mandi tidaklah bersifat 

predikatif. Sebaliknya konstruksi nenek mandi adalah sebuah klausa karena 

hubungan komponen nenek dan komponen mandi bersifat predikati. Nenek 

adalah pengisi fungsi subjek dan mandi pengisi fungsi predikat (Chaer 2009: 

41).  

Adapun pengertian klausa dikemukakan oleh para ahli antara lain:  

a. Verhar mengatakan klausa merupakan kalimat yang terdiri atas hanya 

satu verba atau frase verba saja, disertai satu atau lebih konstituen yang 

secara sintaksis berhubungan dengan verba tadi ( Verhar, 2001: 162). 

b. Badudu mengatakan klausa adalah “ sebuah kalimat yang merupakan 

bagian dari kalimat yang lebih besar ( dalam Pateda, 1990: 88). 

4. Kalimat  

Pengertian kalimat banyak dikemukakan oleh para ahli. Ramlan 

mengatakan kalimat merupakan satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya 

jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik (Ramlan, 1981: 6). 

Pengertian ini menitikberatkan pada intonasi yang berupa jeda, jeda yang 

dimaksud berupa intonasi awal dan aintonasi final yang berupa tanda baca. 

Pengertian lain juga dikemukakan oleh (Chaer,2012:240) kalimat merupakan 

satuan langsung digunakan dalam berbahasa, maka para tatabahasawan 
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tradisional biasanya membuat definisi kalimat dengan mengaitkan peranan 

kalimat itu sebagai alat berinteraksi dan kelengkapan pesan atau isi yang 

akan disampaikan.Oleh karena itu, definisi seperti ” kalimat adalah susunan 

kata-kata yang teratur yang berisi pikiran lengkap” merupakan definisi 

umum yang biasa kita jumpai. 

a. Kategori   

Analisis tentang struktur redundansi ini akan dijelaskan berdasarkan 

kategori kata. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan jenis 

kategori kata serta ciri-ciri bagian kata. Terdapat banyak perbedaan 

diantara bahasa-bahasa di dunia dalam hal jenis dan jumlah kelas kata atau 

kategori kata. Dalam ilmu bahasa, kata dikelompokkan berdasarkan 

bentuk serta perilakunya. Kata yang mempunyai bentuk serta perilaku 

yang sama atau mirip, dimasukkan ke dalam satu kelompok. Disisi lain, 

kata yang bentuk dan perilakunya sama atau mirip dengan sesamanya, 

tetapi berbeda dengan kelompok pertama dimasukkan ke dalam kelompok 

yang lain. Dengan kata lain, kata dapat dibedakan berdasarkan kategori 

sintaksisnya. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas 

kata (Alwi, dkk. 2003). Oleh karena itu, analisis berdasarkan kategori 

merupakan penentu kelas kata yang menjadi unsur-unsur dalam kalimat. 

Hal ini senada dengan pendapat Verhar (2010) bahwa kategori sintaksis 

adalah apa yang sering disebut “kelas kata” seperti verba, nomina, 

adjektiva, adverbia, adposisi (preposisi atau posposisi), dan lain 
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sebagainya. Alwi, dkk. (2003) menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia 

memiliki empat kategori sintaksis yaitu (1) verba atau kata kerja, (2) 

nomina atau kata benda, (3) adjektiva atau kata sifat, dan (4) adverbia atau 

kata keterangan. Di samping itu, ada satu kelompok lain yang dinamakan 

kata tugas yang terdiri atas beberapa subkelompok yang lebih kecil seperti 

preposisi atau kata depan, konjungtor atau kata sambung, dan partikel. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam hal ini akan dipakai kategori kata 

nomina, verba, adjektiva, adverbia dan preposisi seperti yang telah 

dikemukakan para ahli di atas. Berikut akan dijelaskan masing-masing 

dari kategori tersebut.  

1.Verba (kata kerja) 

Kata kerja (verba) adalah kata yang menyatakan tindakan (Ramlan, 

1991 dalam Putrayasa, 2008). Ciri-ciri verba dapat diketahui dengan 

mengamati (1) perilaku semantik, (2) perilaku sintaksis, dan (3) bentuk 

morfologisnya (Alwi, 2003). Pada umumnya, verba dapat didefinisikan  

dan diidentifikasi serta dibedakan dari kelas kata yang lain, terutama 

dari adjektiva, karena ciri-ciri berikut. 

a. Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti 

predikat dalam kalimat, walaupun dapat juga mempunyai 

fungsi lain. 

b. Verba mengandung makna inheren perbuatan (aksi), proses, 

atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. 
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c. Verba khususnya yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefix 

ter- yang berarti „paling‟. Verba seperti mati atau suka tidak dapat 

diubah menjadi termati atau tersuka. 

d. Pada umumnya, verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang 

menyatakan makna kesangatan. Tidak ada bentuk seperti agak 

belajar, sangat pergi, dan bekerja sekali, meskipun terdapat bentuk 

seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan 

sekali. 

2. Nomina (kata benda) 

Nomina (kata benda) adalah nama seseorang, tempat atau benda 

(Burton Roberts, 1997 dalam Putrayasa, 2008). Kata benda adalah 

kategori yang secara sintaksis (1) tidak mempunyai potensi untuk 

bergabung dengan partikel tidak (2) mempunyai potensi untuk 

didahului partikel dari (Kridalaksana, 1994 dalam Putrayasa, 2008). 

Nomina, yang sering juga disebut kata benda, dapat dilihat dari tiga 

segi yakni dari segi semantik, segi sintaksis, dan segi bentuk. Dari segi 

semantik, kita dapat mengatakan bahwa nomina adalah kata yang 

mengacu kepada manusia, binatang, benda, dan konsep atau 

pengertian. Dengan demikian, kata seperti guru, kucing, meja, dan 

kebangsaan adalah nomina. 

3. Adjektiva (kata sifat) 

Adjektiva (kata sifat) adalah kata yang memberikan keterangan 

yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam 
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kalimat (Alwi, dkk. 2003). Adjektiva adalah kategori kata yang 

ditandai oleh kemungkinannya untuk (1) bergabung dengan partikel 

tidak, (2) mendampingi nomina, atau (3) didampingi partikel seperti 

lebih, sangat, agak, (4) mempunyai ciri-ciri morpologis seperti -er 

(dalam honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam alami), atau (5) 

dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke-an seperti keadilan, 

keyakinan (Kridalaksana, 1994 dalam Putrayasa, 2008). Adjektiva 

yang memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif. 

Keterangan itu dapat mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan 

dalam suatu golongan seperti kecil, berat, merah, bundar, gaib, dan 

ganda. Ciri-ciri adjektiva adalah: 

1. Adjektiva dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbia dalam 

kalimat. Fungsi predikat dan adverbia itu dapat mengacu pada suatu 

keadaan. Contoh kata penunjuk keadaan ialah mabuk, sakit, basah, 

baik, dan sadar. 

2. Adjektiva juga dicirikan oleh kemungkinannya menyatakan tingkat 

kualitas dan tingkat bandingan acuan nomina yang diterangkannya. 

Perbedaan tingkat kualitas ditegaskan dengan pemakaian kata 

seperti sangat dan agak sebelum adjektiva. Sedangkan tingkat 

bandingan dinyatakan antara lain oleh pemakaian kata lebih dan 

paling sebelum adjektiva tersebut. 
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2.2.3 Relasi Makna  

Relasi makna sering disebut juga sebagai relasi semantik. Relasi semantik 

berarti hubungan kemaknaan. Dalam setiap bahasa, sering ditemukan adanya 

hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa 

lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan kemaknaan ini 

menyangkut kesamaan makna (sinonimi), kebalikan makna (antonimi), 

kegandaan makna yang masih berkaitan (polisemi atau ambiguitas), ketercakapan 

makna (hiponimi), kelainan makna (homonimi), kelebihan makna (redundansi), 

dan sebagainya (Chaer,,2009:83). Relasi makna adalah hubungan makna 

antarkata atau struktur kata atau kelompok kata (Aminuddin, 2001: 104). 

2.2.4 kolokasi  

Kolokasi adalah asosia hubungan makna kata yang satu dengan yang 

lainnya yang masing-masing memiliki hubungan ciri relatif tetap. Misalnya kata 

gula akan berdampingan dengan kata manis es akan berdampingan dengan kata 

dingin (Aminuddin, 2001:110).  

2.2.5 Pengertian Redundansi  

Pengertian redundansi dilihat dari padanannya adalah kelimpahan dalam bahasa 

Inggris (redundancy) yaitu jumlah informasi yang dikomunikasikan melebihi 

minimum yang diperlukan. Bahasa mempergunakan kelimpahan untuk menjamin 

pemahaman yang penuh. Alat-alat yang dipakai misalnya pengulangan kata, atau 

dalam bahasa Inggris penggunaan cirri-ciri gramatikal seperti persesuaian 
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jumlah.kelimpahan berkorelasi dengan frekuensi munculnya suatu unsur, misalnya 

penggunaan klise memberikan informasi yang lebih kurang dari pemakaian unsur-

unsur yang jarang dan membantu melawan gangguan, jadi makin banyak interfrensi 

dalam amanat, makin di perlukan kelimpahan (Kridalaksana 1983: 81). 

Adapun pengertian redundansi menurut beberapa ahli sebagai berikut 

dikutip dari  http://1sajak.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-redundansi.html. 

a. Istilah redundansi berasal dari bahasa Inggris redudancy, sedangkan bahasa 

Indonesianya redundan, sering dipakai dalam linguistik moderen untuk 

menyatakan bahwa salah satu konstituen dalam kalimat tidak perlu bila 

dipandang dari sudut semantic ( dalam Verhaar, 1984: 138). Sebagai contoh 

kita dapat bertitik tolak dari konsep perifrase. Misalnya, bila kalimat “Ah 

diundang Burhan”, diperpanjang menjadi “Ah diundang oleh Burhan”,maka 

yang terakhir adalah perifrase (sekaligus parafrase ) dari kalimat pertama. 

b. Menurut Carrol (dalam Lubis, 1993: 150) dalam bukunya yang berjudul The 

Study of Leaguage mengungkapkan redundansi dalam bahasa adalah “When 

the average information carried by symbol units is less than the maximum 

posible under condition of equiprobable and indepandent symbols” yang 

berarti bila bobot iformasi yang dikandung sebuah simbol yang kita ucapkan 

lebih sedikit atau kurang dari jumlah unsur yang mendukung simbol itu atau 

dapat juga diartikan bila ada perbedaan antara kapasitas dari sebuah ucapan 

dengan informasi yang didukungnya. Misalnya untuk memberikan suatu 

informasi cukup dengan delapan kata, tetapi kita ungkapkan dengan lebih dari 
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delapan kata inilah yang dimaksud dengan redundansi. Begitu pula bila 

sebuah kalimat sudah cukup untuk memberikan suatu iformasi, tetapi kita 

ungkapkan dengan dua kalimat atau lebih, jelas bahwa ucapan kita termasuk 

redundansi atau berlebihan. 

c. Chaerr (2009:105) menyebutkan redundansi adalah berlebih-lebih hanya 

penggunaan unsur segmental dalam sutu bentuk ujaran. Ukuran untuk 

menyatakan suatu kata itu disebut redundan atau tidak adalah berubahlah 

informasi yang terkandung dalam suatu ujaran apabila kata tersebut 

dihilangkan. Bila iformasi tersebut tidak berubah, maka kata tesebut adalah 

redundan. Sebagai contoh sebagai kalaimat “Pak Petrus mengenakan kemeja 

berwarna putih agar terlihat bersih”. Penggunaan kata berwarna termasuk 

redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa penggunaan kata berwarna, 

informasi yang disampaikan kalimat tersebut tetaplah sama. 

d. Parera (1993:74) yang mengistilakan redundansi sebagai kelewahan, yakni 

derajat kelebihan informasi yang dikandung oleh sebuah bahasa atau butir-

butir bahasa yang diperlukan agar informasi itu dipahami. Bahasa memang 

banyak mengandung unsur-unsur yang lewah dalam memberikan nformasi 

yang diperlukan. Jika seorang mengatakan “banyak buku-buku”. Bentuk 

ulang buku-buku dianggap lewah karena kata banyak  sudah mengandung 

makna prural. 
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2.2.6 Bahasa  Sasak Desa Jeringo 

Bahasa Sasak Desa Jeringo berbeda dengan bahasa Sasak pada umumnya 

yang ada di kecamatan Gunung Sari. Bahasa Sasak Desa Jeringo memiliki 

kesamaan atau kemiripan dengan bahasa Sasak yang ada di kabupaten Lombok 

Utara. Hal itu dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara Lombok Utara 

dengan Desa Jeringo pada masa yang lampau bahkan hingga saat ini.  Pengucapan  

huruf dan kata  sesuai dengan tulisan misalnya kata “sweta” tidak berubah  

menjadi “swete”, sedangkan pada bahasa Sasak  umumnya  kata “sweta” akan 

berubah menjadi “swete”. Hal itu karena penduduk Desa Jeringo merupakan 

rumpun suku Sasak Lombok Utara.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif  

kualitatif yaitu mendeskripsikan bentuk dan relasi makna. Pendeskripsian tentang 

hal tersebut akan dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat pengguna bahasa Sasak Desa 

Jeringo.  

3.2 Data dan Sumber Data  

Sebelum dipaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih 

dahulu dipaparkan perihal data dan sumber data. Data dan sumber data yang 

dimaksud dipaparkan berikut ini. 

3.2.1 Data  

Data adalah segala sesuatu yang menjadi pokok kajian (Alwi, 2001: 123). 

Menurut Sudaryanto (dalam Mahsun 2014:18) memberi batasan data sebagai 

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

pemilihan aneka macam tuturan (bahan mentah). Bahan jadi yang dimaksud 

yaitu bahan yang sudah siap dimasukkan ke dalam penelitian dan unsur lain 

yang membentuk data, yang disebut konteks penelitian. 

Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengalami redundansi yang 

ada di Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari yang berupa tuturan lisan yang 

bentuk lingualnya berupa, frasa, klausa,dan kalimat. 
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3.2.2 Sumber Data  

Sesuai dengan yang dikemukakan Muhammad (2011:167) sumber data 

terkait dengan dari siapa, apa, dan mana informasi mengenai fokus penelitian 

diperoleh. Merujuk pada pendapat tersebut, sumber data dalam penelitian ini 

adalah tuturan masyarakat yang ada di Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari. 

3.3 Metode dan Teknik  Pengumpulan data  

Menurut Sudaryanto (dalam Muhammad, 2011: 203) metode adalah cara yang 

harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode. 

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Metode Simak 

Metode simak yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh data 

dengan melakukan penyimakan terhadap penggunaan bahasa (Mahsun, 

2007:92-95). Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap. 

Teknik sadap disebut sebagai teknik dasar dalam metode simak karena pada 

hakikatnya penyimak diwujudkan sebagai penyadap. Dalam hal ini, peneliti 

menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi 

informan untuk mendapatkan data. Perlu ditekankan bahwa penyadapan 

dilakukan pada penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. 

Dalam praktek selanjutnya, teknik sadap diikuti dengan teknik simak 

bebas libat cakap, dan teknik catat. Teknik simak bebas libat cakap 

maksudnya peneliti melakukan penyadapan dengan cara mencatat tanpa ikut 

terlibat dalam percakapann tersebut. Selanjutnya teknik catat merupakan 
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teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan 

teknik lanjutan (teknik simak  bebas libat cakap) yaitu mencatat data yang 

diperoleh dari informan pada kartu data (Mahsun,  2005:93). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang valid mengenai bahasa Sasak yang 

mengalami gejala redundansi dalam tindak tutur bahasa Sasak Desa Jeringo. 

3.3.2 Metode Introspeksi 

Metode introspeksi adalah metode penyediaan data dengan memanfaatkan 

intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya untuk 

menyediakan data yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan tujuan 

penelitiannya, dalam arti peneliti menggali potensi bahasanya tanpa 

mengabaikan peran kepenelitiannya (Mahsun, 2007:104). Dalam hal ini 

bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Sasak yang ada di Desa Jeringo. 

Data awal yang digunakan dalam metode yaitu data introspeksi. Data 

introspeksi adalah data yang berupa putusan linguistik yang berasal dari 

penutur asli yang sudah terlatih secara linguistik. Sehubungan dengan hal itu, 

untuk mengumpulkan data dengan metode introspeksi ini, peneliti juga 

melibatkan para informan (penutur asli bahasa Sasak Desa Jeringo) untuk 

mengecek keabsahan data yang dimiliki oleh peneliti karena bahasa informan 

belum terkontaminasi dengan bahasa daerah lainnya sehingga data yang 

dipaparkan tidak mengurangi keaslian bahasanya. 

3.4 Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul selama penelitian dianalisis dan diinterprestasikan 

dengan ketelitian sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan semata-mata berdasarkan fakta-fakta yang ada atau fenomena yang 

empiris hidup pada penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat 

berupa peran bahasa yang bisa dikatakan sifatnya seperti potret atau paparan 

seperti apa adanya (Sudariyanto, 1992: 62). Jadi data yang terkumpul berupa kata-

kata bukan angka-angka. 

3.4.1 Metode Padan Intralingual  

Padan merupakan kata yang bersinonimi dengan kata banding dan sesuatu 

yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga 

padan diartikan sebagai hal yang menghubung-bandingkan. Sementara itu 

intralingual mengacu pada makna unsusr-unsur yang berada dalam bahasa ( 

bersifat lingual). Jadi, metode padan intralingual adalah metode analisis 

dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik 

yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang 

berbeda (Mahsun: 2014: 118). Metode ini digunakan untuk menghubungkan 

bentuk redundansi berupa frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa itu sendiri.  

Mahsun (2014:119) menyatakan model analisis metode padan terdiri atas 

teknik hubung banding menyamakan (HBS). Hubung banding membedakan 

(HPBS). Di antara beberapa teknik tersebut, peneliti hanya menggunakan 

metode hubung banding membedakan (HBB). Metode ini digunakan untuk 

menghubung bandingkan bentuk redundansi berupa, frase, klausa, dan kalimat 

dalam bahasa Sasak Desa Jeringo.  
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3.4.2 Metode Penyajian Hasil Analisis Data  

Hasil analaisis data yang berupa temuan penelitian adalah jawaban atas 

masalah yang hendak dipecahkan disajikan berdasarkan teori. Dalam 

penelitian ini peneliti menyajikan data dengan metode formal dan metode 

informal. Metode informal yakni penyajian data dengan menggunakan kata-

kata biasa, dan penggunaan terminologi yang bersifat teknis (Mahsun 2014: 

123). Metode formal adalah metode penyajian hasil analisis menggunakan 

perumusan dengan lambang-lambang yang dimaksud antara lain: lambang 

fonetis,tanda kurung biasa (( )), tanda petik satu („ „),tanda petik dua (“ “) dan 

lain-lain. Dengan metode formal dan informal itulah nantinya yang peneliti 

gunakan untuk menyajikan hasil data yang sudah diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

Bab pembahasan ini  membahas permasalahan yang telah disebutkan pada bab 

pendahuluan. Pembahasana ini akan menjelaskan tentang bentuk redundansi dan 

relasi makna dalam bahasa Sasak Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Lombok 

Barat. 

4.1 Bentuk Redundansi  

Bentuk-bentuk redundansi yang ditemukan  dalam penelitian ini berupa 

frase,klausa dan kalimat. Berikut ini uraiannya. 

4.1.1 Bentuk Redundansi Frase 

Frase sebagai bentuk gabungan dua buah kata yang menempati satu fungsi 

dalam sebuah tataran, dan tidak bersifat predikatif serta tidak menimbulkan 

makna baru menjadi salah satu bentuk yang mengalami redundansi. Bentuk 

frase akan diklasifikasikan berdasarkan bentuk kategori kata dan jenisnya 

seperti yang diuraikan di bawah ini.  

A. Redundansi Frase Verba  

Frase verba bahasa Sasak yang mengalami redundansi ini berupa 

gabunagan dua buah kata yang berbentuk kategori verba. Kata-kata 

pembentuk frase verba ini memiliki makna yang sama atau salah satu kata 

pembentuknya mewakili makna kata yang sama atau salah satu kata 
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pembentuknya mewakili makna yang lainnya. Berikut contoh redundansi 

frase verba. 

(1) antuk kedeng    [antu? Kədəng] „tarik‟ 

             V    +  V 

(2) sembahyang shalat   [səmbahyang shalat] „ shalat‟ 

                       V       +        V   

(3)  mengan mengkankanan [məngan məngkankanan]„makan‟ 

        V       +     V 

(4)  berangin berenges   [bərangin bərenges] „cari angin‟ 

               V      +      V 

(5) mempanas menjelo  [məmpanas mənjəlo] „berjemur‟ 

           V       +      V 

(6)  gitak engat    [gitak engat]  „lihat‟ 

              V   +  V 

(7)  rowah menggawe   [rowah mənggawe] „selamatan‟ 

              V     +       V 

(8)  momot meco    [momot məco]  „ diam‟ 

           V     +   V 

(9)  boros bedah    [boros bədah]  „berlubang‟ 

              V    +    V 

Data bahasa yang berupa frase verba merupakan jenis redundansi 

bahasa Sasak Desa Jeringo. Gabungan dua buah kata tersebut pada 

umumnya tersusun oleh dua buah kata yang memiliki arti yang sama. 
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Masing-masing kata pembentuk frase tersebut dapat berdiri sendiri dan 

makna akan tetap mengacu pada makna yang sama seperti makna kata-

kata yang tergabung tersebut. Misalnya pada frase verba disebutkan 

bentuk gitak engat yang masing-masing mengacu pada makna yang sama 

yakni „lihat‟ sebenarnya apabila kata gitak saja atau engat saja yang 

diujarkan, orang akan memahami bahwa yang dimaksud adalah „lihat‟ 

tanpa harus menggabungkan kata gitak dengan kata engat. 

B. Redundansi Frase Nomina  

Frase nomina berupa gabungan dua buah kata benda yang sebenarnya 

memiliki makna yang sama atau salah satu kata pembentuk frase tersebut 

mewakili makna kata yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh 

berikut. 

(10) tuan haji  Juki   [tuan haji juki] „haji juki‟ 

      N     +   N 

(11) guntur genter   [guntur genter] „petir‟ 

         N     +   N 

(12)  ruan muan   [ruan muan]  „rupa atau wajah‟                                                                

N   +  N    

(13) inak  nina    [ina? nina]  „ ibu yang  

           N    +   N 

(14) amak sak  mama  [ama? Mama]  „bapak lelaki‟ 

         N    +      N      
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(15) kebun kangkam   [ kebun kangkam] „kribo‟ 

             N      +      N 

Data bahasa yang berupa frase nomina merupakan jenis redundansi 

bahasa Sasak Desa Jeringo. Gabungan dua buah kata tersebut pada 

umumnya tersususn oleh dua buah kata yang memiliki arti yang sama. 

Masing-masing kata pembentuk frase tersebut dapat berdiri sendiri dan 

makna akan tetap mengacu pada makna yang sama seperti makna kata-

kata yang tergabung tersebut. Misalnya pada frase nomina disebutkan 

bentuk guntur genter yang masing-masing mengacu pada makna yang 

sama yakni „petir‟ sebenarnya apabila kata guntur saja atau genter saja 

yang diujarkan, orang akan memahami bahwa yang dimaksud adalah 

„petir‟ tanpa harus menggabungkan kata guntur dengan kata genter. 

C. Redundansi Frase Adjektiva  

Seperti dua jenis frase diatas frase adjektiva dibentuk oleh dua buah 

kata yang memiliki kategori adjektiva atau salah satu kata pembentuk frase 

tersebut mewakili makna kata yang lainnya  

(16) bais mambu    [bais mambu]  „bau‟ 

              A    +   A 

(17) bilo lenjang   [ bilo lenjang]  „panjang‟ 

              A    +    A 

(18) panas jelo   [ panas jelo]  „ panas matahari‟ 

            A   +    A 
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(19) lepek belek   [ləpə? bələk]  „lembek‟ 

               A   +   A 

(20) buta pekek   [ buta pəkek]  „ buta‟ 

              A   +   A 

(21) panas beneng  [ panas benəng] „ panas‟ 

               A   +    A 

Data bahasa yang berupa frase adjektiva merupakan jenis redundansi 

bahasa Sasak Desa Jeringo. Gabungan dua buah kata tersebut pada 

umumnya tersususn oleh dua buah kata yang memiliki arti yang sama. 

Masing-masing kata pembentuk frase tersebut dapat berdiri sendiri dan 

makna akan tetap mengacu pada makna yang sama seperti makna kata-

kata yang tergabung tersebut. Misalnya pada frase adjektiva disebutkan 

bentuk panas benəng yang masing-masing mengacu pada makna yang 

sama yakni „panas‟ sebenarnya apabila kata panas saja atau benəng saja 

yang diujarkan, orang akan memahami bahwa yang dimaksud adalah 

„panas‟ tanpa harus menggabungkan kata panas dengan kata benəng. 

D. Redundansi Frase Gabungan  

Frase gabungan merupakan frase yang terdiri dari frase verba, nomina 

dan adjektiva 

(22) gula manis   [ gula manis]  „gula manis‟ 

             N    +    A  

(23) es nyet  [əs nyet]  „es dingin‟ 

             N  + A 
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(24) pedis bagek   [bagək pedis]  „ asam asam‟   

               N    +     A 

(25)  sia paek  [sia paek]  „garam asin‟ 

       N   +  A 

(26)  lampak nae   [lampa? nae]  „ jalan kaki‟ 

                V   +    N 

Frase gabungan terdiri dari frase nomina, verba dan adjektifa, 

frase gabungan merupakan jenis redundansi bahasa Sasak Desa 

Jeringo. Gabungan dua buah kata tersebut pada umumnya dapat 

berdiri sendiri, pada frase gabungan disebutkan bentuk lampak nae „ 

jalan kaki kata lampak „jalan‟ dan kata  nae „kaki‟dari gabungan dua 

kata tersebut orang akan memahami bahwa seseorang yang berjalan 

pasti menggunakan kaki tidak ada orang yang berjalan dengan organ 

tubuh yang lainnya.   

E. Redundansi dalam Klausa  

Selain berupa gabungan dua buah kata atau lebih terdapat pula 

bentuk klausa dan kalimat. Bentuk klausa akan dijelaskan terlebih dahulu 

dari bentuk kalimat sebagai tataran yang lebih komplek. Redundansi yang 

berupa klausa sangat sedikit ditemukan dalam bahasa Sasak Desa Jeringo. 

Berikut beberapa contoh klausa yang berupa redundansi. 
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(27) kebirengde dik   [ kebirengde dik] „hitammu kamu‟ 

 „ kamu hitam‟ 

(28) keingesde sida  [kəingəsde sida] „cantikmu kamu‟ 

 „kamu cantik‟ 

(29) kebelekde dik  [kəbəlekde dik] „besarmu kamu‟ 

 „kamu besar‟ 

(30) keberikde dik   [kəbərikde dik] „kecilmu kamu‟ 

 „ kamu kecil‟ 

(31) kenoakde  dik  [kənoakde dik]  „nakalmu kamu‟ 

 „ kamu nakal‟ 

(32) kebaisde sida  [kəbaisde sida] „baumu kamu‟ 

 „ kamu bau‟ 

(33) kepiniterde sida  [kəpintərde sida] „pintarmu kamu‟ 

 „ kamu pintar‟ 

(34) kekurusde dik  [kəkurusde dik] „kurusmu kamu‟ 

 „ kamu kurus‟ 

(35) kemokohde dik [kəmokohde dik] „gemukmu kamu‟ 

 „ kamu gemuk‟ 

(36) kebebelde dik  [kəbebelde dik] „bodohmu kamu‟ 

 „ kamu bodoh‟ 

Bentuk klausa tersebut terdiri atas subjek dan predikat. Umumnya 

subjek klausa tersebut ditempati oleh pronomina kedua yang berupa klitika 

„mu‟.bentuk klausa akan lebih tepat apabila pronomina „dik atau „kamu‟ 
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dihilangkan. Munculnya bentuk tersebut merupakan salah satu bukti 

terjadinya redundansi pada tataran yang berupa klausa. 

F. Redundansi dalam Kalimat  

Kalimat merupakan tataran yang paling kompleks dalam pembahasan 

ini. kalimat yang mengalami redundansi akan dijelaskan berikut ini. 

 (37) mbe balende dik ? [Mbe balend dik ?] „mana rumahmu kamu‟ 

  „ mana rumah kamu‟ 

(38) mbe anakde sida? [Mbe anakd sida ?] „mana anakmu kamu‟ 

 „ mana anak kamu‟ 

(39) mbe kerengde sida? [Mbe kerengd sida ?] „mana sarungmu kamu‟ 

 „ mana sarung kamu‟ 

(40) mbe seninande sida? [Mbe seninand sida] „mana istrimu kamu‟ 

 „ mana istri kamu‟ 

(41) mbe bukunde sida? [mbe bukund sida?] „mana bukumu kamu‟ 

 „ mana buku kamu‟ 

(42) mbe jajande sida ? [mbe jajand sida?] „mana jajanmu kamu‟ 

 „ mana jajan kamu‟ 

(43) mbe kepengde sida [mbe kepengd sida?] „mana uangmu kamu‟ 

 „ mana uang kamu‟ 

(44)  mbe riunde dik? [mbe riund dik? ] „mana antingmu kamu‟ 

„ mana anting kamu‟ 

(45) mbe inakde dik? [mbe inakd dik?] „mana ibumu kamu‟ 

 „ mana ibu kamu‟ 
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(46) mbe nasikde dik [mbe nasikd dik?] „mana nasimu kamu‟ 

 „ mana nasi kamu‟ 

(47) apa mundesiram sida?[apa mundsiram sida?]‟apa musiram kamu‟ 

 „ apa kamu siram‟ 

 (48) kembede momot dik?[kəmbed momot dik?]‟kenapa mudiam kamu‟ 

 „ kenapa kamu diam‟ 

(49) kembede nangis dik? [kəmbed nangis dik?]„kenapa munangis kamu‟ 

 „ kenapa kamu nangis‟ 

(50) kembede gedek sida?[ kəmbed gedek sida]‟ kenapa mumarah kamu‟ 

 „ kenapa kamu marah‟ 

Pada umumnya bentuk kalimat tersebut diduduki oleh klitika „mu‟ 

dan pronomina kedua yang berupa „kamu‟ atau „dik‟. Hal tersebut 

menandai bahwa adanya redundansi pada kalimat tersebut yang dianggap 

tidak efektif karena memperlihatkan pemborosan penggunaan kata. 

Sehingga bentuk dianggap efektif adalah bentuk yang menggunakan 

salah satu pronomina yang berupa klitika „mu‟ (kamu) dan 

menghilangkan pronomina yang berupa kata „kamu‟ atau „dik‟ pada akhir 

kalimat tersebut. 

 (51) aku bal muktendang [aku bal muktendang]„aku bola kutendang‟ 

 „ aku tendang bola‟ 

(52) aku jagung mukbeli[aku jagung mukbeli] „aku jagung kubeli‟ 

 „ aku beli jagung‟ 

(53)  aku buku mukangkat[aku buku mukangkat]„aku buku kuangkat‟ 
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„ aku angkat buku‟ 

(54) aku batu mukbanda[aku batu mukbanda] „aku batu kujunjung‟ 

 „ aku junjung batu‟ 

(55) aku es mukinem [aku es mukinem] „aku es kuminum‟ 

 „ aku minum es‟ 

(56) aku puntik mukbayah[aku puntik mukbaya]„aku pisang kubayar‟ 

 „ aku bayar pisang‟ 

(57) aku cendol mukjual[aku cendol mukjual] „aku cendol kujual‟ 

 „ aku jual cendol‟ 

(58) aku komak mukkelak [aku komak mukkelak]„aku kecipir kumasak‟ 

 „ aku masak kecipir‟ 

(59) aku kelambi mukbeli [aku kəlambi mukbeli]„aku baju kubeli 

 „ aku beli baju‟ 

(60) aku paok mukbau [aku paok mukbau] „aku mangga kupetik‟ 

 „ aku petik mangga‟ 

(61) aku manuk mukkelak [aku manuk mukkelak] „aku ayam kumasak‟ 

 „ aku masak ayam‟ 

Pada umumnya bentuk kalimat tersebut diduduki oleh klitika „muk‟ 

(ku) dan pronomina persona yang berupa „aku‟. Hal tersebut menandai 

bahwa adanya redundansi pada kalimat tersebut yang dianggap tidak 

efektif karena memperlihatkan pemborosan penggunaan kata. Sehingga 

bentuk dianggap efektif adalah bentuk yang menggunakan salah satu 
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pronomina yang berupa klitika „muk‟ (ku) dan menghilangkan pronomina 

yang berupa kata „aku‟ pada awal kalimat tersebut. 

 (62) dendek kadu kelambi warna beak tia „jangan pakai baju warna 

merah itu‟ 

Pada kalimat (62) penggunaan kata warna „ warna‟ termasuk 

redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa penggunaan kata 

„warna‟ ‟warna‟ informasi yang disampaikan tetaplah sama. Kalimat 

yang benar „ dendek kadu kelambi beak tia‟ „jangan pakai baju merah 

itu‟. 

(63) dendek taek bak atas geran laun „jangan naik ke atas nanti jatuh‟ 

Pada kalimat (63) penggunaan gabungan kata „bak atas‟ „ke 

atas‟ termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa 

penggunaan gabungan kata „bak atas‟ „ke atas‟ informasi yang 

disampaikan akan tetap sama. Kalimat yang benar „ dendek taek geran 

laun‟ „jangan naik jatuh nanti‟. 

(64) ntunang ember bak bawak „turunkan ember ke bawah‟ 

Pada kalimat (64) penggunaan gabungan kata „bak bawak‟ „ke 

bawah‟ termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa 

penggunaan gabungan kata „bak bawak‟ „ke bawah‟ informasi yang 

disampaikan akan tetap sama. Kalimat yang benar „ ntunang ember‟ 

„turunkan ember‟.  
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(65) tamangang empak bak dalem kulkas „masukkan ikan ke dalam 

kulkas‟ 

Pada kalimat (65) penggunaan „dalem‟ „ke dalam‟ 

termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa 

penggunaan kata „dalem‟ „ke dalam‟, informasi yang 

disampaikan akan tetap sama. Kalimat yang benar „ tamangang 

empak bak kulkas „ „masukkan ikan ke kulkas‟. 

(66) sugulang jeloan tia bak luah „ keluarkan cucian itu ke luar‟ 

Pada kalimat (66) penggunaan gabungan kata „bak luah‟ 

„ke luar‟ termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena 

tanpa penggunaan kata „bak luar‟ „ke luar‟ informasi yang 

disampaikan akan tetap sama. Kalimat yang benar „ „sugulang 

jeloan tia‟ „keluarkan jemuran itu‟ 

(67) maju bak julu bait buku ne  „maju ke depan ambil buku ini‟ 

Pada kalimat (67) penggunaan gabungan „bak julu‟ „ke 

depan‟ termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa 

penggunaan kata „bak julu‟ „ke depan‟ informasi yang 

disampaikan akan tetap sama. Kalimat yang benar „ maju bait 

buku ni‟ „maju ambil buku ini‟. 

(68) mundurang sepeda tia bak mudi „mundurkan sepeda itu ke 

belakang  

Pada kalimat (68) penggunaan gabungan kata „bak mudi‟ 

„ke belakang‟ termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena 
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tanpa penggunaan kata „bak mudi‟ „ke belekang‟, informasi 

yang disampaikan akan tetap sama. Kalimat yang benar „ 

mundurang sepeda tia‟ mundurkan sepeda itu‟ 

A. Relasi Makna Bentuk-Bentuk Redundansi Dalam Bahasa Sasak Desa 

Jeringo  

Relasi makna redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo terdapat dua 

relasi yaitu relasi sinonimi dan kolokasi.  Untuk jelasnya akan dipaparkan di 

bawah ini. 

1. Relasi Makna Sinonimi Dalam Bentuk Redundansi Dalam Bahasa 

Sasak Desa Jeringo 

Relasi makna yaitu adanya hubungan kemaknaan, hubungan kemaknaan 

ini menyangkut kesamaan makna (sinonimi). Berdasarkan contoh yang 

didapatkan di atas, maka peneliti akan membicarakan relasi makna sinonimi 

redundansi yang didapatkan pada saat penelitian.  

(69) tuan haji Juki  

Jika dicermati gabungan kata „tuan haji juki ‟ „haji‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „tuan‟ „haji‟ dan kata „haji‟ „haji‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „tuan‟ „haji‟ dan pada kata 

„haji‟ „haji‟dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi.  

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini.  
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1) keinges anak tuan haji Juki nu  

„cantik  anak haji juki itu „ 

Berdasarkan contoh kalimat (1) „tuan haji‟ „haji‟ apabila digabungkan 

dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „haji‟.  

1a) goaang tuan miskah suruk kete 

„panggilkan  haji miskah suruh kesini‟ 

Contoh kalimat (1a) „tuan‟ „haji‟ apabila dipisahkan dengan kata „ 

haji‟ „haji‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „haji‟.  

1b) berembe kabar haji saudi ne) 

„bagaimana kabar haji saudi ini‟  

contoh kalimat (1b) „haji‟ „haji‟ apabila dipisahkan dengan kata „ 

tuan‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „haji‟. 

(70) guntur genter  

Jika dicermati gabungan kata „guntur genter ‟ „petir‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „guntur‟ „petir‟ dan kata „genter‟ „petir‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „guntur‟ „petir‟ dan pada kata 

„genter‟ „petir‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi.  

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini.  

2) dendek  sugul belek lalok guntur genter ne 

„jangan keluar besar sekali petir ini‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (2) „guntur genter‟ „petir‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„petir‟.  

2a) engak belek lalok suara guntur ni  

„kenapa suara petir ini besar sekali‟ 

Contoh kalimat (2a) „guntur‟ „petir apabila dipisahkan dengan kata 

„genter‟ „petir‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „ 

petir‟.  

2b) Toni ya tetembak sik genter  

„Toni di tembak oleh petir ‘  

Contoh kalimat (2b) „genter‟ „petir‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„guntur‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „ petir‟.  

(71) ruan muan  

Jika dicermati gabungan kata „ruan muan ‟ „wajah‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „ruan‟ „wajah‟ dan kata „muan‟ „wajah‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „ruan‟ „wajah‟ dan pada kata 

„muan‟ „wajah‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi.  

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

3) engak lenge lalok ruan muan dik 

„kenapa jelek sekali wajahmu‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (3) „ruan muan‟ „wajah‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„wajah‟.  

3a) dendek kadu sabun temulawak saor ruan laun 

„jangan pakai sabun temulawak rusak wajahmu nanti‟ 

Contoh kalimat (3a) „ruan‟ „wajah‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„muan‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „wajah‟  

3b) inges lalok muan dik 

„cantik sekali wajahmu‟  

Contoh kalimat (3b) „muan‟ „wajah‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„ruan‟ „wajah‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„wajah‟.  

(72) kebun kangkam 

 Jika dicermati gabungan kata „kebun kangkam‟ „kribo‟ memiliki 

makna yang relatif sama kata „kebun‟ „kribo‟ dan kata „kangkam‟ „kribo‟ 

memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan 

gabungan kata yang berbentuk redundansi pada kata „kebun‟ „kribo‟ dan 

pada kata „kangkam‟ „kribo‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis 

relasi makna sinonimi.  

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

6) ribonding bulund sak kebun kangkam tia 

„luruskan rambutmu yang kribo itu‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (6) „kebun kangkam‟ „kribo‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„kribo‟.  

6a) sedangin bulund  antek dendek kebun 

„sisir rambutmu suapaya tidak kribo‟ 

Contoh kalimat (6a) „kebun‟ „kribo‟ apabila dipisahkan dengan 

kata‟kangkam‟ „kribo‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „kribo‟ 

6b) aku dek mele mendeang bulu kangkam 

„saya tidak mau punya rambut kribo‟ 

Contoh kalimat (6b) „kangkam‟ „kribo‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„kebun‟ „ kribo‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„kribo‟ 

(73) antuk kedeng  

Jika dicermati gabungan kata „antuk kedeng‟ „tarik‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „antuk‟ „tarik‟ dan kata „kedeng‟ „tarik‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „antuk‟ „tarik‟ dan pada kata 

„kedeng‟ „tarik‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

7) lakok tulung antuk kedeng tali penjeloaan 

„minta tolong tarik tali jemuran itu‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (7) „antuk kedeng‟ „tarik‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„tarik‟.  

7a) Ika cobak antuk tali ne  

„Ika coba tarik tali ini‟ 

Contoh kalimat (7a) „antuk‟ „tarik‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„kedeng‟ „tarik‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„tarik‟ 

7b) dendek kedeng jeloan tia 

„Jangan tarik cucian itu‟ 

Contoh kalimat (7b) „kedeng‟ „tarik‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„antuk‟ „tarik‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„tarik‟ 

(74) sembahyang solat 

Jika dicermati gabungan kata „sembahyang solat‟ „shalat‟ memiliki 

makna yang relatif sama kata „sembahyang‟ „shalat‟ dan kata „solat‟ 

„shalat‟ memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas 

merupakan gabungan kata yang berbentuk redundansi pada kata 

„sembahynag‟ „shalat‟ dan pada kata „solat‟ „shalat‟ dilihat dari segi 

maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

8) Nining aku sembahyang shalat juluk aok 

 „Nining  saya shalat dulu ea‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (8) „sembahyang shalat‟ „solat‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„solat‟.  

8a) Sembahyang juluk ampok lalo begawean 

„solat dulu baru berangkat kerja‟ 

Contoh kalimat (8a) „sembahyang‟ „solat‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „shalat‟ „solat‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„solat‟ 

8b) Rina telalo shalat jama‟ah bak masjid 

Rina kita pergi solat berjamaah ke masjid  

Contoh kalimat (8b) „shalat‟ „solat‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„sembahyang‟ „solat‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „solat‟ 

(75) mengan mengkankanan  

Jika dicermati gabungan kata „mengan mengkankanan‟ „makan‟ 

memiliki makna yang relatif sama kata „mengan‟ „makan‟ dan kata 

„mengkankanan‟ „makan‟ memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. 

Contoh diatas merupakan gabungan kata yang berbentuk redundansi pada 

kata „mengan‟ „makan‟ dan pada kata „mengkankanan‟ „makan‟ dilihat 

dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

9) dendek luek lalok sik mengan mengkankanan 

„jangan terlalu banyak makan‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (9) „mengan mengkankanan‟ „makan‟ 

apabila digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „makan‟.  

9a) dendenk kuat lalok mengan mila mokoh laun 

Jangan terlalu banyak makan mila gemuk nanti 

Contoh kalimat (9a) „mengan‟ „makan‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „mengkankanan‟ „makan‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang 

sama yaitu „makan‟ 

9b) maran kuat lalok mengkankanan dik 

kenapa sering sekali makan kamu 

Contoh kalimat (9b) „mengkankanan‟ „makan‟ apabila dipisahkan 

dengan kata „mengan‟ „makan‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang 

sama yaitu „makan‟ 

(76)  berangin berenges  

Jika dicermati gabungan kata „berangin berenges‟ „cari angin‟ 

memiliki makna yang relatif sama kata „berangin‟ „cari angin‟ dan kata 

„berenges‟ „cari angin‟ memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. 

Contoh diatas merupakan gabungan kata yang berbentuk redundansi pada 

kata „berangin‟ „cari angin‟ dan pada kata „berenges‟ „cari angin‟ dilihat 

dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

10)  nteh te lalo berangin berenges bak bangket 

„ayo kita pergi cari angi ke sawah‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (10) „berangin berenges‟ „cari angin‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „cari 

angin‟ 

10a) sai mele milu berangin bak bangket 

„siapa mau ikut cari angin ke sawah‟ 

Contoh kalimat (10a) „berangin‟ „cari angin‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „berenges‟ „cari angin‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „cari angin‟ 

10b) Yudi tenak dani berenges lek sedin kokok 

„Yudi ajak dani cari angin di pinggir kali‟ 

Contoh kalimat (10b) „berenges‟ „cari angin‟ apabila dipisahkan 

dengan kata „berangin‟ „cari angin‟ dalam kalimat akan memiliki makna 

yang sama yaitu „cari angin‟ 

(77) mempanas menjelo 

Jika dicermati gabungan kata „mempanas menjelo‟ „berjemur‟ 

memiliki makna yang relatif sama kata „mempanas‟ „berjemur‟ dan kata 

„menjelo‟ „berjemur‟ memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh 

diatas merupakan gabungan kata yang berbentuk redundansi pada kata 

„mempanas‟ „berjemur‟ dan pada kata „menjelo‟ „berjemur‟ dilihat dari 

segi maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contohdi dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

11) Hasan dendek maen layang sambil mempanas menjelo laun sakit 

„Hasan jangan main layangan sambil berjemur nanti sakit‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (11) „mempanas menjelo‟ „berjemur‟ 

apabila digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „berjemur. 

11a) engak penangin mempanas montor juki saor laun 

„kenapa dibiarkan berjemur motor juki nanti rusak‟  

Contoh kalimat (11a) „mempanas‟ „berjemur‟ apabila dipisahkan 

dengan kata „menjelo‟ „berjemur‟ dalam kalimat akan memiliki makna 

yang sama yaitu „berjemur‟ 

11b) dendek menjelo lek pante laun bireng) 

„jangan berjemur di pantai nanti hitam‟ 

Contoh kalimat (11b) „menjelo‟ „berjemur‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „mempanas‟ „berjemur‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang 

sama yaitu „berjemur‟ 

(78) gitak engat  

Jika dicermati gabungan kata „gitak engat‟ „lihat‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „gitak‟ „lihat‟ dan kata „engat‟ „lihat‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „gitak‟ „lihat‟ dan pada kata 

„engat‟ „lihat‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

12) lakok tulung gitak engat adin rebak laun 

„minta tolong lihat adikmu jatuh nanti‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (12) „gitak engat‟ „lihat‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„lihat‟. 

12a) cobak gitak luan tia sang sawek masak  

„coba lihat lauk itu mungkin sudah matang‟ 

Contoh kalimat (12a) „gitak‟ „lihat‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„engat‟ „lihat‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „lihat‟ 

12b) Erni telalo engat ular sak sawek mate  

„Erni kita pergi lihat ular yang sudah mati‟ 

Contoh kalimat (12b) „engat‟ „lihat‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„gitak‟ „lihat‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „lihat‟ 

(79) rowah menggawe  

Jika dicermati gabungan kata „rowah menggawe‟ „selamatan‟ 

memiliki makna yang relatif sama kata „rowah‟ „selamatan‟ dan kata 

„menggawe‟ „selamatan‟ memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. 

Contoh diatas merupakan gabungan kata yang berbentuk redundansi pada 

kata „rowah‟ „selamatan‟ dan pada kata „menggawe‟ „selamatan‟ dilihat 

dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh) di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

13) Deni antih lek bale  aku jak lalo rowah menggawe jok bale sahrum  

„Deni tunggu dirumah saya mau pergi selamatan kerumah sahrum‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (13) „rowah menggawe‟ „selamatan‟ 

apabila digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „selamatan‟. 

13a) lemak arak acara rowah lek balen mia 

„besok ada acara selamatan di rumah mia‟ 

Contoh kalimat (13a) „rowah‟ „selamatan‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „menggawe‟ „selamatan‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang 

sama yaitu „selamatan‟ 

13b) lamun mauk wisuda bulan oktober aku yak menggawe  

„kalau dapat wisuda bulan oktober saya akan selamatan’ 

Contoh kalimat (13b) „menggawe‟ „selamatan‟ apabila dipisahkan 

dengan kata „rowah‟ „selamatan‟ dalam kalimat akan memiliki makna 

yang sama yaitu „selamatan‟ 

(80) momot meco 

Jika dicermati gabungan kata „momot meco‟ „diam‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „momot‟ „diam‟ dan kata „meco‟ „diam‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „momot‟ „diam‟ dan pada kata 

„meco‟ „diam‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi. 

Contoh) di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

14) begawean ito dendek momot meco 

„kerja sana jangan diam‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (14) „momot meco‟ „diam‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„diam‟. 

14a) dendek momot lalok laun tamain dik sik jin 

„jangan terlalu diam nanti dirasukin kamu oleh jin‟ 

Contoh kalimat (14a) „momot‟ „diam‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„meco‟ „diam‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„diam‟ 

14b) dendek meco lek tia  

„jangan diam disana‟  

Contoh kalimat (14b) „meco‟ „diam‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„momot‟ „diam‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„diam‟ 

(81) boros bedah  

Jika dicermati gabungan kata „boros bedah‟ „berlubang‟ memiliki 

makna yang relatif sama kata „boros‟ „berlubang‟ dan kata „bedah‟ 

„berlubang‟ memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas 

merupakan gabungan kata yang berbentuk redundansi pada kata „boros‟ 

„berlubang‟ dan pada kata „bedah‟ „berlubang‟ dilihat dari segi maknanya 

termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

15) bait ember boros bedah nu aku jak jual bak panci robek 

„ambil ember berlubang itu saya mau jual ke tukang luak‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (15) „boros bedah‟ „berlubang‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„berlubang‟. 

15a) dendek gadu wajan sak boros 

„jangan pakai penggorengan yang berlubang‟ 

Contoh kalimat (15a) „boros‟ „berlubang‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „bedah‟ „berlubang‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „berlubang‟ 

15b) Ojan  dendek kadu kelambi sak ne ya bedah 

„Ojan jangan pakai baju yang ini dia berbulang’ 

Contoh kalimat (15b) „bedah‟ „berlubang‟ apabila dipisahkan dengan 

kata „boros‟ „berlubang‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama 

yaitu „berlubang‟ 

(82) bais mambu   

Jika dicermati gabungan kata „bais mambu‟ „bau‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „bais‟ „bau‟ dan kata „mambu‟ „bau‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan 

kata yang berbentuk redundansi pada kata „bais‟ „bau‟ dan pada kata 

„mambu‟ „bau‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

16)  cobak gitak empak manuk nu sang bais mambu  

‘coba lihat daging ayam itu siapa tau bau‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (16) „bais mambu‟ „bau‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„bau‟. 

16a)  kan bais lalok awak ne 

„kenapa bau sekali badanmu‟ 

Contoh kalimat (16a) „bais‟ „bau‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„mambu‟ „bau‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „bau‟ 

16b) mambu nasik pion ne  

„bau nasi hangus ini‟ 

Contoh kalimat (16b) „mambu‟ „bau‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„bais‟ „bau‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „bau‟ 

(83) bilo lenjang  

 Jika dicermati gabungan kata „bilo lenjang‟ „panjang‟ memiliki 

makna yang relatif sama kata „bilo‟ „panjang‟ dan kata „lenjang‟ „panjang‟ 

memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan 

gabungan kata yang berbentuk redundansi pada kata „bilo‟ „panjang‟ dan 

pada kata „lenjang‟ „panjang‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis 

relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

17)  cobak gitak bulun Santi onyak kanca bilo lenjang 

„coba lihat rambut Santi bagus dan  panjang‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (17) „bilo lenjang‟ „panjang‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panjang‟. 

17a) dendek bilo lalok pinak bale   

„jangan terlalu panjang bikin rumah „ 

Contoh kalimat (17a) „bilo‟ „panjang‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„lenjang‟ „panjang‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panjang‟ 

17b)  lenjang gati anak sahar  sak mama  

„panjang sekali anak Sahar yang laki 

contoh kalimat (17b) „lenjang‟ „panjang‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„bilo‟ „panjang‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panjang‟ 

(84) panas jelo 

Jika dicermati gabungan kata „panas jelo‟ „panas‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „panas‟ „panas‟ dan kata „jelo‟ „panas‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan kata 

yang berbentuk redundansi pada kata „panas‟ „panas‟ dan pada kata „jelo‟ 

„panas‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

18)  dakak panas jelo bapuk nina tetep bak bangket 

„walaupun panas nenek tatap pergi ke swah‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (18) „panas jelo‟ „panas‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panas‟. 

18a) lakok tulung jelok bajo nu lek panas  

„minta tolong jemur ikan asin di panas‟ 

Contoh kalimat (18a) „panas‟ „panas‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„jelo‟ „panas‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panas‟ 

18b)  dendek ngelamang tengari galeng jelo ne 

„jangan berkeliaran siang bolong panas ini‟    

Contoh kalimat (18b) „jelo‟ „panas‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„panas‟ „panas‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panas‟ 

(85) lepek belek  

Jika dicermati gabungan kata „lepek belek‟ „lembek‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „lepek‟ „lembek‟ dan kata „belek‟ „lembek‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan kata 

yang berbentuk redundansi pada kata „lepek‟ „lembek‟ dan pada kata 

„belek‟ „lembek‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

19) dek mele kan nasik lepek belek 

„saya tidak mau makan nasi lembek‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (19) „lepek belek‟ „lembek‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„lembek‟. 

19a) nasik ne masih lepek  

„nasi ini masih lembek‟  

Contoh kalimat (19a) „lepek‟ „lembek‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„belek‟ „lembek‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„lembek‟ 

19b) kan belek lalok bowoh ne 

„kenapa lembek sekali bubur ini‟ 

Contoh kalimat (19b) „belek‟ „lembek‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„lepek‟ „lembek‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„lembek‟ 

(86) buta pekek 

 Jika dicermati gabungan kata „buta pekek‟ „buta‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „buta‟ „buta‟ dan kata „pekek‟ „buta‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan kata 

yang berbentuk redundansi pada kata „buta‟ „buta‟ dan pada kata „pekek‟ 

„buta‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna sinonimi. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

20) dakak buta pekek laguk sawek beng kelebihan sik Allah) 

„walaupaun buta sudah diberikan kelebihan oleh Allah‟  
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Berdasarkan contoh kalimat (20) „buta pekek‟ „buta‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„buta‟. 

20a) aseang dengan sak buta nu 

„kasian orang yang buta itu‟  

Contoh kalimat (20a) „buta‟ „buta‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„pekek‟ „buta‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „buta‟ 

20b) dendek girang olok dengan sak pekek 

„jangan suka ejek orang yang buta‟ 

Contoh kalimat (20b) „pekek‟ „buta‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„buta‟ „buta‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu „buta‟ 

(87) panas beneng 

 Jika dicermati gabungan kata „panas beneng‟ „panas‟ memiliki makna 

yang relatif sama kata „panas‟ „panas‟ dan kata „beneng‟ „panas‟ memiliki 

penulisan dan ejaan yang berbeda. Contoh diatas merupakan gabungan kata 

yang berbentuk redundansi pada kata „panas‟ „panas‟ dan pada kata 

„beneng‟ „panas‟ dilihat dari segi maknanya termasuk jenis relasi makna 

sinonimi. 

Contoh) di dalam kalimat dijelaskan di bawah ini. 

21) dek tao kan  luan ne masih panas beneng 

„tidak  bisa saya makan lauk ini masih panas‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (21) „panas beneng‟ „panas‟ apabila 

digabungkan dalam satu kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panas‟. 

21a) dendek demak aek ne sengak panas  

„jangan pegang air ini  karna panas‟  

Contoh kalimat (21a) „panas‟ „panas‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„beneng‟ „panas‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panas‟ 

21b) kan benəng lalok nasik ne 

„kenapa panas sekali nasi ini‟  

Contoh kalimat (21b) „beneng‟ „panas‟ apabila dipisahkan dengan kata 

„panas‟ „panas‟ dalam kalimat akan memiliki makna yang sama yaitu 

„panas‟ 

2. Relasi Makna Kolokasi dalam Bentuk Redundansi Bahasa Sasak 

Desa Jeringo 

Redundansi bahasa Sasak Desa Jeringo memiliki relasi makna kolokasi 

sebagi berikut. 

(88) gula manis 

Gabungan kata „gula manis‟ „gula manis‟ memiliki makna kolokasi 

yang relatif tetap kata „gula‟ „gula; memiliki sifat yang „manis‟ „manis‟ 

sehingga antara kata „gula‟ „gula‟ dengan kata „manis‟ „manis‟ sering 

berdampingan dalam tuturan.   

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini.  
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22) Piaang ita es kadu gula manis  

„buatkan kita es pakai gula manis’ 

Berdasarkan contoh kalimat (22) „gula manis‟ „gula manis‟ memiliki 

makna kolokasi karena kedua kata tersebut akan selau berdampingan  

(89) es nyet  

Gabungan kata „es nyet‟ „es dingin‟ memiliki makna kolokasi yang 

relatif tetap kata „es‟ „es‟ memiliki sifat yang „nyet‟ „dingin‟ sehingga 

antara kata „es‟ „es‟ dengan kata „nyet‟ „dingin‟ sering berdampingan 

dalam tuturan.   

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini.  

23) teh telalo beli es nyet lek inak Ani  

„ayo kita pergi belis es dingin di inak Ani‟ 

Berdasarkan contoh kalimat (23) „es nyet‟ „es dingin‟ memiliki makna 

kolokasi karena kedua kata tersebut akan selalu berdampingan. 

(90) pedis bagek  

Gabungan kata „pedis bagek‟ „asam‟ memiliki makna kolokasi yang 

relatif tetap kata „pedis‟ „asam‟ memiliki sifat yang „bagek‟ „asam‟ 

sehingga antara kata „pedis‟ „asam‟ dengan kata „bagek‟ „asam‟ sering 

berdampingan dalam tuturan.   

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini.  

24) Inakku kelak luan keterong pedis bagek  

„Ibuku masak lauk terong asam‟ 
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Berdasarkan contoh kalimat (24) „pedis bagek‟ „asam‟ memiliki 

makna kolokasi karena kedua kata tersebut akan selalu berdampingan. 

(91) sia paek  

Gabungan kata „sia paek‟ „garam asin‟ memiliki makna kolokasi yang 

relatif tetap kata „sia‟ „garam‟ memiliki sifat yang „paek‟ „asin‟ sehingga 

antara kata „sia‟ „garam‟ dengan kata „paek‟ „asin‟ sering berdampingan 

dalam tuturan.   

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini.  

25) dendek toloang sia paek elek empak manuk tia 

„jangan taruhkan garam asin di daging ayam itu‟ 

Berdasarkan contoh kalimat (25) „sia paek‟ „garam asin‟ memiliki 

makna kolokasi karena kedua kata tersebut akan selalu berdampingan. 

(92) lampak nae 

Gabungan kata „lampak nae‟ „jalan kaki‟ memiliki makna kolokasi 

yang relatif tetap kata „lampak‟ „jalan‟ dan kata „nae‟ „kaki‟ sehingga 

antara kata „lampak‟ „jalan‟ dengan kata „nae‟ „kaki‟ sering berdampingan 

dalam tuturan.   

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini. 

26) nteh telalo lampak nae bak peken antek te sehat  

„ayo kita pergi jalan kaki ke pasar supaya kita sehat‟ 

Berdasarkan contoh kalimat (26) „lampak nae ‟ „jalan kaki‟ memiliki 

makna kolokasi karena kedua kata tersebut akan selalu berdampingan. 
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(93) Inak nina  

Gabungan kata „Inak nina‟ „ibu perempuan‟ memiliki makna kolokasi 

yang relatif tetap kata „Inak‟ „Ibu‟ dan kata „nina‟ „perempuan‟ sehingga 

antara kata „Inak‟ „Ibu‟ dengan kata „nina‟ „perempuan‟ sering 

berdampingan dalam tuturan.   

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini. 

4) Inak nina aku baru sawek nganak lek puskesmas 

„Ibu yang perempuan saya baru selesai melahirkan di puskesmas‟ 

Berdasarkan contoh kalimat (4) „inak nina ‟ „ibu perempuan‟ memiliki 

makna kolokasi karena kedua kata tersebut akan selalu berdampingan. 

(94) Amak mama  

Gabungan kata „Amak mama‟ „Ayah lelaki‟ memiliki makna kolokasi 

yang relatif tetap kata „Amak‟ „Ayah‟ dan kata „mama‟ „lelaki‟ sehingga 

antara kata „Amak‟ „Ayah‟ dengan kata „mama‟ „lelaki‟ sering 

berdampingan dalam tuturan. 

Contoh di dalam kalimat dijelaskan dibawah ini. 

5) goaang amak mama arak temue sak dateng  

„panggilkan ayah lelaki ada tamu yang datang‟ 

Berdasarkan contoh kalimat (5) „amak mama ‟ „Ayah lelaki‟ memiliki 

makna kolokasi karena kedua kata tersebut akan selalu berdampinga 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Bentuk redundansi dalam bahasa Sasak Desa Jeringo terdiri atas bentuk 

redundansi frase nomina, redundansi frase verba, redundansi frase adjektiva, 

redundansi frase gabungan redundansi klausa dan redundansi kalimat. Bentuk 

redundansi frase nomina membahas tentang dua kata benda yang memiliki 

makna yang sama namun memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda yang kedua 

bentuk redundansi frase verba membahas tentang dua kata kerja yang memiliki 

makna yang sama namun memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda yang 

ketiga redundansi frase adjektiva membahas tentang dua kata sifat yang memiliki 

makna yang sama namun memiliki penulisan dan ejaan yang berbeda dan yang 

keempat redundansi frase gabungan merupakan frase yang terdiri dari frase 

nomina, verba dan adjektiva yang kelima redundansi klausa dan yang keenam 

redundansi kalimat.  

2. Relasi makna dalam redundansi bahasa Sasak Desa Jeringo terdiri atas relasi 

makna dalam bentuk redundansi sinonimi dan relasi makna dalam bentuk 

redundansi kolokasi. Relasi makna dalam bentuk redundansi sinonimi 

merupakan hubungan kemaknaan yang menyangkut kesamaan makna, yang 
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kedua relasi makna dalam bentuk redundansi kolokasi membahas tentang bentuk 

redundansi antar kata.  

5.2 Saran  

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan beberapa hal, sebagai  

berikut 

1. Kajian tentang semantik khususnya redundansi bahasa Sasak di Desa Jeringo. 

Melihat banyak masyarakat yang tidak memperhatikan bahasa yang 

digunakan sehari-hari dalam berkomunikasi antar sesamanya yang 

dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang ilmu bahasa. Dengan melakukan 

kajian dalam bidang semantik khususnya redundansi bahasa Sasak Desa 

Jeringo maka kita akan lebih mengetahui bentuk redundansi, dan relasi makna 

redundansi di dalam sebuah tuturan.  

2. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya pembahasan tentang kajian 

semantik tentang redundansi tidak hanya dilakukan di Desa Jeringo saja, 

tetapi di Desa lain ataupun di daerah lain. 
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LAMPIRAN 

A. REDUNDANSI FRASE VERBA 

1. Antuk kedeng   ‘ tarik’ 

2. Lampak nae   ‘ jalan kaki’ 

3. Sembahyang shalat  ‘ sholat’ 

4. Mengan mengkankanan  ‘ makan’ 

5. Mempanas menjelo  ‘ berjemur’ 

6. Berangin berenges   ‘ berangin’ 

7. Gitak engat   ‘ lihat’ 

8. Rowah mənggawe   ‘ pesta atau selamatan’ 

9. Momot meco   ‘ diam’ 

B. REDUNDANSI FRASE NOMINA 

10. Tuan haji juki   ‘ haji juki  

11. Guntur genter   ‘ petir’ 

12. Ruan muan   ‘ rupa atau wajahmu 

13. Kebun kangkam   ‘ kribo’ 

14. Inak nina    ‘ ibu perempuan’ 

15. Amak mama   ‘ bapak lelaki’ 

C. REDUNDANSI FRASE ADJEKTIVA 

16. Bais mambu     ‘bau’ 

17. Bilo lenjang    ‘panjang’ 

18. Panas jelo     ‘panas matahari’ 

 



19. Lepek belek    ‘lembek’ 

20. Buta pekek    ‘ buta’ 

21. Panas beneng   ‘ panas’ 

D. REDUNDANSI FRASE GABUNGAN  

22. Gula manis    ‘ gula manis’     

23. Es nyet     ‘ es dingin’ 

24. Pedis bagek    ‘ asam’ 

25. Sia paek    ‘ garam asin’ 

26. Lampak nae    ‘ jalan kaki’ 

E. REDUNDANSI KLAUSA 

27. Kebirengd dik     ‘hitammu kamu’  

28.  Keingesd sida    ‘cantikmu kamu’ 

29.  Kebelekd dik    ‘besarmu kamu’ 

30. Keberikd dik    ‘kecilmu kamu’ 

31. Kenoakd dik    ‘nakalmu kamu’ 

32. Kebaisd sida    ‘baumu kamu’ 

33. Kepiniterd sida    ‘pintarmu kamu’ 

34. Kekurusd dik    ‘kurusmu kamu’ 

35. Kemokohd dik   ‘gemukmu kamu’ 

36.  kebebeld dik    ‘bodohmu kamu’ 

 

 



F. REDUNDANSI KALIMAT  

37. Mbe balend dik ?   ‘mana rumahmu kamu’ 

38. Mbe anakd sida?   ‘mana anakmu kamu’ 

39.  Mbe kerengd sida?  ‘mana sarungmu kamu’ 

40.  Mbe seninand sida?  ‘mana istrimu kamu’ 

41.  Mbe bukund sida?  ‘mana bukumu kamu’ 

42.  Mbe jajand sida ?   ‘mana jajanmu kamu’ 

43. Mbe kepengd sida   ‘mana uangmu kamu’ 

44. Mbe riund dik?   ‘mana antingmu kamu’ 

45. Mbe inakd dik?   ‘mana ibumu kamu’ 

46. Mbe nasikd dik?   ‘mana nasimu kamu 

47. Apa mundsiram sida?  ’apa mu siram kamu’ 

48. Kembed momot dik?  ’kenapa mu diam kamu’ 

49. Kembed nangis dik?  ‘kenapa mu nangis kamu’ 

50. Kembed gedek sida?  ’ kenapa mu marah kamu’ 

51. Aku bal muktendang   ‘aku bola kutendang’ 

52. Aku jagung mukbeli  ‘aku jagung kubeli’ 

53. Aku buku mukangkat  ‘aku buku kuangkat’ 

54.  Aku batu mukbanda  ‘aku batu kujunjung’ 

55.  Aku es mukinem   ‘aku es kuminum’ 

56. Aku puntik mukbayah   ‘aku pisang kubayar’ 

57. Aku cendol mukjual  ‘aku cendol kujual’ 

58. Aku komak mukkelak   ‘aku kecipir kumasak’ 



59. Aku kelambi mukbeli    ‘aku baju kubeli 

60. Aku paok mukbau    ‘aku mangga kupetik’ 

61. Aku manuk mukkelak    ‘aku ayam kumasak’ 

62. Dendek kadu kelambi warna beak tia  ‘jangan pakai baju warna merah itu’ 

63. Dendek taek bak atas geran laun  ‘jangan naik ke atas nanti jatuh’ 

64. Ntunang ember bak bawak   ‘turunkan ember ke bawah’ 

65. Tamangang empak bak dalem kulkas ‘ masukkan ikan ke dalam kulkas 

66. Sugulang jeloan tia bak luah   ‘ keluarkan cucian itu keluar’ 

67. Maju bak julu bait buku ne   ‘ maju ke depan ambil buku ini’ 

68. Mundurang sepeda tia bak mudi  ‘mundurkan sepeda itu ke belakang 
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