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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Pemakaian Variasi Pronomina Persona Kedua Bahasa Sasak 

Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat”. Rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut. (1) bagaimanakah bentuk-bentuk pronomina persona kedua dalam 
bahasa Sasak di Desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat?(2) bagaimanakah 

fungsi pemakaian bentuk-bentuk pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak di 
Desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat?(3) bagaimanakah makna 

pemakaian pronomina kedua dalam bahasa Sasak di Desa Gegelang kecamatan 
Lingsar Lombok Barat? Tujuan penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan variasi 
pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak Desa Gegelang Kecamatan Lingsar 

Lombok Barat bentuk (b)  memerikan fungsi pronomina persona kedua dalam bahasa 
Sasak Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat, dan (c) memerikan makna 

pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak desa Gegelang Kecamatan Lingsar 
Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode simak (merekam), 

metode cakap (mewawancara) dan metode introspeksi.  Setelah data diperoleh,  
kemudian dilakukanlah analisis data menggunakan  metode padan dan metode 

distribusional dengan teknik substitusi dan teknik permutasi. Adapun penyajian hasil 
analisis data digunakan dua metode, yaitu metode formal dan metode informal. 
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa variasi bentuk PP2 BSDG berupa 

bentuk PP2 morfem bebas, morfem terikat, dan gabungan kata. Ditemukan pula  
fungsi pemakaian PP2 BSDG berupa  fungsi simetris (kesetaraan dan keakraban) dan 

fungsi asimetris (ketidaksetaraan dan tak akrab), serta ditemukan pula makna 
pemakaian PP2 BSDG berupa makna kekuasaan (power) dan makna solidaritas 
(solidarity). 

 
 

Kata kunci : pronomina persona kedua, bentuk-fungsi-makna, bahasa 

Sasak Desa Gegelang 
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ABSTRACT 
 
This research entitled “Utilizing the Variation of the Second-Person Pronouns of Sasak 
Language at Gegelang village Lingsar Subdistrict West Lombok”. The statement of the 
problems in this research as follow.(1) how are the forms of the second-person pronouns in 
Sasak language at Gegelang village Lingsar subdistrict west Lombok, (2) how are the 
function of the second-person pronoun forms usage in Sasak language at Gegelang village 
Lingsar subdistrict west Lombok, (3) how are the meaning of the second-person pronoun in 
Sasak language at Gegelang village Lingsar subdistrict west Lombok. Based on those 
problems, this research aimed to (1) describe the second-person pronoun in Sasak language at 
Gegelang village Lingsar subdistrict west Lombok, (2) extend the function of the second-
person pronoun in Sasak language at Gegelang village Lingsar subdistrict west Lombok, and 
(3) extend the meaning of the second-person pronouns in Sasak language at Gegelang village 
Lingsar subdistrict west Lombok. This research used a qualitative research. In addition, it 
used recording, interview, and introspection methods to collect the data. After obtaining the 
data, the reasearcher analysed the data by using mix and match, and distributional method  
followed by substitution and permulation techniques. Moreover, there are two methods, 
formal and informal method are used to present the result of analysis. Based on the data,  it 
was concluded that the variation of the second-person pronoun forms in Sasak language at 
Gegelang village are free morphem, bound morfphem, and compound word. It also found the 
function of the second-person pronouns usage in the form symmetrical function (equality and 
intimacy) and asymmetric function (inequality and unfamiliarity). Besides that, it was found 
the meaning of the second-person pronouns usage such as the power and solidarity meanings.  

 

Keywords : the second-person pronouns, form-function-meaning, Sasak Language at 

Gegelang village 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh kelompok tutur 

untuk menyampaikan isi hati mereka. Secara umum, setiap daerah yang ada di 

dunia hampir seluruhnya mempunyai bahasa daerah sendiri, termasuk juga 

Indonesia. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga terkenal akan 

kekayaan budayanya.  Salah satu kekayaan budaya tersebut adalah  bahasa. 

Tercatat lebih dari 746 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

Lebih khusus, dalam suatu bahasa darah, terdapat berbagai macam variasi atau 

ragam bahasa yang digunakan oleh para penutur untuk berkomunikasi di 

daerahnya.  Variasi bahasa inilah yang menjadi ciri khas suatu daerah, sehingga, 

hanya dengan mendengar bahasa yang digunakan oleh seseorang, kita akan tahu 

asal daerahnya. Dengan kata lain, selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga 

berfungsi menjelaskan identitas penuturnya.  

Salah satu bahasa daerah yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa 

Indonesia adalah bahasa Sasak. Bahasa Sasak merupakan salah satu bahasa yang 

ada di Nusanara, yakni di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau 

Lombok dan digunakan oleh penutur aslinya yakni Suku Sasak. Penelitian 

mengenai keunikan bahasa Sasak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 

bahasa. Penelitian-penelitian tersebut meliputi kajian linguistik dan sastra. Namun 
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dari sekian banyak tempat yang sudah diteliti, ternyata masih banyak pula tempat-

tempat yang memiliki keunikan bahasa Sasak yang belum diteliti.  

Salah satu keunikan  tersebut terdapat di desa Gegelang, yakni sebuah desa 

yang berada di kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat. Kekhasan tersebut 

salah satunya dari aspek pronomina persona. Dilihat dari penggunaannya, 

pronomina persona dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang yang selanjutnya disebut 

BSDG sangat bervariasi, khususnya pada pronomina persona kedua. Terdapat 

kurang lebih sepuluh bentuk variasi dengan fungsi dan makna yang berbeda. 

Bentuk tersebut adalah ante, kamu, side, epe, da lain- lain. Masing-masing variasi 

kata ganti tersebut ada yang berbentuk morfem terikat dan ada pula yang berupa 

morfem bebas. 

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penggunaan pronomina kedua dalam 

bahasa Sasak di desa Gegelang sangat banyak atau beragam. Perbedaan 

penggunaannya disesuaikan dengan faktor sosial budaya. Faktor- faktor tersebut 

meliputi usia, jenis kelamin, dan hubungan jarak sosial yang terjalin antarpenutur. 

Misalkan ketika orang tua berbicara kepada anaknya, anak kepada orang tua, 

ketika berbicara dengan orang asing, teman sebaya, maka penggunaan kata ganti 

orang kedua (kamu atau anda) tidaklah sama.  

Dalam bahasa Sasak di desa Gegelang, variasi pronomina persona yang 

paling banyak terdapat pada pronomina persona kedua, sedangkan pronomina 

persona pertama dan ketiga tidak sevariatif pronomina persona kedua tunggal. Hal 
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tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tutur di desa Gegelang lebih 

mementingkan lawan bicara daripada orang yang berbicara.  

Pronomina persona kedua  (PP2) BSDG memiliki banyak perbedaan dengan 

bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia hanya memiliki empat PP2, 

sedangkan BSDG memiliki kurang lebih sepuluh macam pronomina persona. 

Dengan kata lain, BSDG memiliki lebih banyak varian PP2 dibandingkan dengan 

bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia tidak memiliki PP2 yang dipengaruhi 

oleh aspek jenis kelamin, sedangkan dalam BSDG terdapat beberapa PP2  yang 

dipengaruhi oleh jenis kelamin lawan bicara. Umpamanya dalam kalimat yang 

diucapkan oleh seorang teman kepada temannya yang berjenis kelamin laki- laki 

berikut. (1) “Ante tepete siq inaqmeq ngoneq.” Dan (2) Kamu tepete siq inaqbi 

ngoneq. Pronomina ante pada contoh kalimat pertama tersebut akan beurubah 

menjadi  kamu (contoh kalimat kedua) ketika berbicara dengan orang yang 

berjenis kelamin perempuan. Namun dalam bahasa Indonesia, pronomina ante 

ataupun  kamu tetap akan berbunyi kamu, karena pemakaian pronomina bahasa 

Indonesia  tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Selain dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, PP2 dalam BSDG juga dipengaruhi oleh faktor usia. Contohnya, (3) ape 

de gin tebelian?” dan ”(4) ape pe gin tebelian?” Secara harfiah, kedua kalimat 

tersebut mempunyai arti yang sama yakni kamu/anda mau dibelikan apa? Akan 

tetapi penggunaan pronomina pe dan de dibedakan berdasarkan umur lawan 

bicara. Pe atau epe digunakan ketika berbicara dengan  lawan bicara yang berusia 

lebih muda dari pembicara, sedangkan de atau side digunakan ketika lawan bicara 

adalah orang yang usianya lebih tua. Ketiga, bahasa Indonesia hanya memiliki 
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satu PP2 yang memiliki klitika, yaitu pronomina kamu (mu), sedangkan dalam 

BSDG, hampir semua bentuk mempunyai klitika, kecuali plungguh atau plinggih. 

Penggunaan pronomina persona kedua dalam BSDG ditentukan pula oleh 

nilai atau norma pemakaiannya, sehingga pronomina persona kedua BSDG 

mengandung nilai kesopanan dan keakraban. Dengan kata lain, banyaknya varian 

PP2 BSDG menunjukkan kekompleksan pemakaiannya yang ditentukan oleh 

faktor sosial budaya. Umpamanya, seorang yang usianya lebih muda harus 

menggunakan pronomina “side”  kepada mitra tuturnya yang berusia lebih tua. 

Sedangkan orang yang lebih tua bisa menggunakan pronomina “side atau epe” 

untuk menunjukkan rasa kasih sayang (keakraban) kepada mitra tuturnya yang 

berusia lebih muda. Penggunaan pronomina persona kedua yang kurang tepat 

dapat menimbulkan kesan tidak sopan di antara peserta tindak tutur.  

Selain paparan di atas, alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah 

karena kajian seperti ini belum pernah dilakukan di Desa Gegelang. Selain itu,  

bahasa ini merupakan bahasa asli yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti 

berkeinginan untuk melestatrikan bahasa sendiri agar tidak terjadi kekeliruan 

dalam penggunaan pronomina di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

penelitian ini difokuskan untuk membahas pemakaian PP2 bahasa Sasak desa 

Gegelang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak 

di Desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat?  

2. Bagaimanakah fungsi pemakaian bentuk-bentuk pronomina persona kedua 

dalam bahasa Sasak di Desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat?  

3. Bagaimanakah makna pemakaian pronomina kedua dalam bahasa Sasak di 

Desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuannya sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pronomina persona kedua dalam bahasa 

Sasak di Desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat.  

2. Mendeskripsikan fungsi pemakaian pronomina persona kedua dalam bahasa 

Sasak di Desa Gegelang.  

3. Mendeskripsikan makna pemakaian pronomina persona kedua dalam bahasa 

Sasak di Desa Gegelang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Untuk menambah wawasan kebahasaan para peneliti bahasa khususnya 

mengenai pronomina.  
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b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain ketika meneliti 

kekhasan bahasa daerah yang menyangkut pronomina persona. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang 

bentuk kata ganti orang (pronomina persona) dalam bahasa Sasak di Desa 

Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. 

b. Untuk menambah khazanah kebahasaan, khususnya dalam bidang 

Sosiolinguistik. 

c. Untuk memperkaya kajian bahasa daerah, khususnya bahasa Sasak yang 

digunakan oleh penutur asli Suku Sasak.  

d. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.  

e. Untuk memperkenalkan bahasa Sasak Gegelang kepada khalayak ramai.  

f. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat umum ketika berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa Gegelang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Pada dasarnya, suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dapat 

mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal 

tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, 

tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui 

relevansinya ataupun perbedaannya. Adapun penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan adalah sebagai berikut.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sutami (1987). Penelitian yang 

diberi judul “Penggunaan Kata Sapaan untuk Pelaku Kedua dalam Masyarakat 

Keturunan Cina di jakarta” membahas tentang pemakaian bahasa Cina (bahasa 

Guanhua Modern/ Mandarin), khususnya yang berkaitan dengan kata sapaan di 

kalangan masyarakat keturunan Cina (Peranakan Totok) yang tinggal di Jakarta. 

Ia menyimpulkan bahwa masyarakat keturunan Cina Totok yang tinggal di Jakarta 

masih menggunakan kata sapaan dalam bahasanya masing-masing secara 

konsisten. Sedangkan masyarakat keturunan Cina peranakan ada yang masih 

menggunakan kata sapaan dari bahasa Hokian secara konsisten dan ada pula yang 

menggunakan kata sapaan bahasa Melayu, bahasa Jawa maupun bahasa belanda di 

samping menggunakan bahasa Hokian.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana (2011). Penelitian tersebut 

berjudul “Satuan Morfemins, {-k}, {m, {t}, dan {-n} sebagai pronomina persona 
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dalam bahasa Sasask dialek A-E di kota Praya, kabupaten Lombok Tengah”. 

Dalam kajian tersebut, Lutfiana membahas mengenai distribusi pronomina 

persona {-k}, {m, {t}, dan {-n} serta penggunaannya berdasarkan tinjauan 

sosiolinguistik. Ia menyimpulkan bahwa penggunaan pronomina {-k}, {m, {t}, 

dan {-n} tidak dipengaruhi oleh situasi sosial penuturnya. Keempat pronomina 

persona tersebut tidak dapat menunjukkan tingkat sosial penuturnya.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2014) dengan judul 

penelitian “Sistem Pronomina Persona Bahasa Sasak Montong Are Mataram dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak di SMP”. Ia 

memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis bentuk, fungsi dan peran 

semantis pronomina persona bahasa Sasak Montong Are serta pengaplikasiannya 

terhadap  pembelajaran muatan lokan (mulok) di SMP. Menurutnya, pronomina 

persona di desa Montong Are dapat berperan sebagai pelaku, sasaran, pengalam 

dan peruntung. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014). Dalam 

penelitiannya membahas tentang “Sistem Pronomina Persona dalam Bahasa Sasak 

Dialek A-ə pada Komunitas Batu Jai Kecamatan Praya Barat”. Dari hasil 

penelitiannya, ia menemukan bentuk pronomina persona tunggal dan pronomina 

persona jamak yang sangat tergantung dari sosial dan  situasi pembicara. Kedua 

jenis pronomina tersebut mempunyai variasi bentuk, yakni bentuk bebas yang 

dapat berdiri sendiri dan bentuk terikat yang berupa proklitik dan enklitik.  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wirma (2015). Ia memberikan judul 

penelitiannya “Pronomina Persona Bahasa Sasak Desa Salut Kecamatan 
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Kayangan Lombok Utara. Dalam peneletiannya tersebut, Wirma mengkaji 

bentuk-bentuk pronomina persona berdasarkan penggunaannya di dalam 

berkomunikasi. Menurutnya, pronomina dalam bahasa Sasak terbagi menjadi tiga, 

yaitu pronomina persona pertama, pronomina persona kedua,dan pronomina 

persona ketiga. 

Semua penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas membahas tentang 

pronomina, baik yang menyangkut bentuk terikat dan  bebas seperti yang diteliti 

oleh Lutfiana dan Saputra, maupun bentuk tunggal dan jamak seperti yang 

dilakukan oleh Wirma. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Andriani, megkaji 

pronomina persona dengan kajian sintaksis dan semantik. Dari telaah di atas, 

perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini yang pertama 

terletak pada objek penelitian yakni desa Gegelang kecamatan Lingsar Lombok 

Barat. Kedua, belum ada penelitian yang membahas pemakaian pronomina 

persona kedua secara khusus.  Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai sistem pemakaian pronomina persona kedua di daerah 

tersebut. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pronomina 

Muhammad (2011:188) mengemukakan bahwa pronomina berasal dari 

bahasa latin yaitu pronominis yang berarti pengganti benda atau nomina. 

Adapun pengertian pronomina dari berberapa ahli adalah sebagai berikut.  
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Alwi, dkk (2003) dalam “Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia”, 

pronomina diartikan sebagai kata yang dipakai untuk mengacu kepada 

nomina lain. 

Yasin (1988) menjelaskan bahwa pronomina ialah segala kata yang 

dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan.  

Sedangkan menurut Kridalaksana (2005), pronomina adalah kata yanng 

berfungsi untuk menggantikan nomina (anteseden). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, sudah jelas bahwa 

pronomina merupakan kata pengganti dari nomina atau benda lain.  

Jenis pronomina dibedakan menjadi beberapa macam, yakni sebagai 

berikut. a) pronomina persona; b) pronomina posesif; c) pronomina 

demonstratif; d) pronomina relatif; e) pronomina introgatif; f) pronomina 

interminatif. (lihat Yasin, 1987: 211). Sedangkan dalam “Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indonesia (2003:249)”, pronomina dibagi menjadi tiga macam, yakni 

(1) pronomia persona, (2) pronomina penunjuk, dan (3) pronomina penanya. 

Terlepas dari perbedaan tersebut,  peneliti hanya berfokus pada bagian 

pertama, yaitu pronomina persona dalam bahasa Sasak di Desa Gegelang 

kecamatan Lingsar Lombok Barat.  

2.2.2 Pronomina Persona 

Menurut Braun (1988) dalam Ja’far (2004:16), pronomina persona 

adalah unsur sistem sapaan yang dipakai sebagai bentuk sapaan untuk sapaan 

kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Pronomina Persona 



11 

 

merupakan kata yang dipakai untuk mengacu kepada orang. Acuan tersebut 

dapat berupa diri sendiri (pronomina persona pertama), mengacu kepada 

orang yang diajak berbicara (pronomina persona kedua), dan mengacu kepada 

orang yang dibicarakan (pronomina persona ketiga). Ditinjau dari segi 

jumlah, terdapat dua jenis pronomina dalam bahasa Indonesia, yakni 

pronomina persona tunggal (singular) dan jamak (plural). Perhatikan 

pengelompokan di bawah ini.  

Jenis Pronomina 

Persona 
Singularis Pluralis 

Pronomina Persona I Saya, aku, daku, ku-, 

-ku 

Kami, kita 

Pronomina Persona II Engkau, kamu, anda, 
dikau, kau-, -mu 

Kalian, kamu sekalian, 
anda sekalian 

Pronomina Persona III Ia, dia, beliau, -nya Mereka 

Sumber : Alwi, dkk (2003) 

2.2.3 Bentuk-bentuk Pronomina Persona 

Alwi, dkk (2003: 249) membedakan pronomina persona bahasa 

Indonesia atas pronomina persona pertama (PP-1), kedua (PP-2), dan ketiga 

(PP-3). Baik kata ganti orang pertama, kedua maupun ketiga masing-masing 

dikelompokkan atas bentuk tunggal dan bentuk jamak. Dengan perkataan 

lain, ada yang mengacu ke jumlah satu (tunggal) dan lebih dari satu (jamak). 

Ada bentuk yang bersifat eksklusif, inklusif, dan bersifat netral. Sumarlam 

(2003: 24) memaparkan bahwa di antara pronmina tersebut ada yang berupa 

bentuk bebas (morfem bebas) dan ada pula yang terikat (morfem terikat). 

Dalam bentuk terikat, pronomina tersebut ada yang melekat di sebelah kiri 
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(lekat kiri) dan ada yang melekat di sebelah kanan (lekat kanan). Untuk lebih 

jelasnya, berikut akan dijelaskan klasifikasi tersebut. 

a. Pronomina Persona Pertama 

Pronomina Persona Pertama merupakan kata ganti yang mengacu 

kepada orang pertama atau diri sendiri. Pronomina ini terdiri atas pronomina 

aku, saya, ku-, dan –ku  untuk acuan tunggal. Pronomina ‘kita’ atau ‘kami’ 

untuk acuan jamak. 

Kata ganti ‘aku’ adalah kata ganti asli bahasa Indonesia. Sedangkan 

kata ‘saya’ termasuk kata ganti tidak asli Indonesia, karena kata ganti tersebut 

berasal dari ‘sahaya’ atau “hamba”.  (lihat Yasin:1988). Kedua kata ganti ini 

menunjukkan acuan satu orang, yakni diri sendiri. Kata ganti aku dan saya 

merupakan pronomina persona pertama tunggal bentuk bebas. Adapun bentuk 

terikatnya adalah ku- (misalnya pada kulihat) untuk bentuk lekat kiri, dan -ku 

(misalnya pada rumahku)untuk bentuk lekat kanan. Berikut ini beberapa 

contoh pronomina persona pertama baik yang mengacu kepada jumlah 

tunggal ataupun jamak, baik bentuk bebas ataupun terikat.  

(1) “Sayatidak pernah berkelahi Pak”, kata Anto kepada bapaknya.  

(2) Aku ingin mencintaimu dengan sederhana.  

(3) Salammu telah kusampaikan kepada adikmu kemarin 

(4) Dia memberikankusebuah bingkisan. 

(5) Kami akan berangkat ke Jawa besok pagi. 

(6) Kita harus selalu kompak dalam setiap kegiatan di desa ini.  
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b. Pronomina Persona Kedua 

Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TTBI), Alwi, dkk 

mengemukakan bahwa yang termasuk pronomina kedua adalah engkau, 

kamu, anda, dikau, kau-, -mu untuk bentuk tunggalnya. Sedangkan bentuk 

jamaknya adalahkalian,kamu sekalian, anda sekalian. Pronomina engkau, 

kamu, anda, dikau adalah bentuk bebas, sedangkan kau- dan –mu adalah 

bentuk terikat lekat kanan dan kiri.  

c. Pronomina Persona Ketiga 

Pronomina persona ketiga mengacu kepada orang yang dibicarakan 

baik tunggal maupun jamak. Pronomina ketiga tunggal yakni: ia, dia, atau –

nya dan beliau untuk acuan tunggal. Sedangkan pronomina persona ketiga 

yang menunjukkan acuan jamak adalah mereka. Pronomina ia, dia, dan 

beliau adalah bentuk bebas, sedangkan –nya adalah pronomina persona ketiga 

bentuk terikat lekat kanan. 

2.2.4 Fungsi Pemakaian Pronomina Persona Kedua 

A. Teori T-V Brown-Gilman (1960) 

Brown dan Gilman (1960) dalam Sutami (1987:5) menjelaskan 

bahwa terdapat dua buah pronomina yang digunakan dalam menyapa 

orang.  Kedua pronomina tersebut berasal dari bahasa Latin Tu (kamu 

tunggal) dan Vos (kamu jamak) yang dalam perkembagannya dalam 

bahasa Inggris berubah menjadi Thou  dan Ye. Ye kemudian berubah 

menjadi You.  Selanjutnya, ia membagi fungsi pronomina persona 
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kedua Tu (T) dan Vos (V) menjadi dua , yakni untuk menyatakan 

kekuasaan (power) dan untuk menyatakan solidaritas (solidarity) 

antarpemakai pronomina tersebut. Sebuah pronomina dikatakan 

berfungsi untuk menyatakan kekuasaan (power) apabila satu jenis 

pronomina dipakai dalam percakapan yang terjadi antarpenutur yang 

mempunyai kekuasaan tidak setara atau tidak simetris. Ketidaksetaraan 

itu  berdampak pada perbedaan PP2 yang dipakai oleh pembicara dan 

mitra bicara. Dalam hal seperti itu, maka biasanya akan berlaku kaidah 

penghormatan sebagai berikut.  

Pola Kekuasaan (V) 

Pesapa  Penyapa  

T + V = V 

(Solidaritas + Power = Power) 

V + T = V 

(Power + Solidaritas = Power) 

 

Orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi ataupun usia yang 

lebih besar akan menyapa T orang-orang yang memiliki status lebih 

rendah ataupun usia yang lebih kecil, sedangkan orang yang memiliki 

status lebih rendah atau usia  yang lebih kecil akan menggunakan V 

ketika berbicara dengan orang yang memiliki status lebih tinggi. 

Umpamanya percakapan yang terjadi antara majikan dan pembantu, 

bangsawan dan rakyat jelata, dan lain sebagainya. Sedangkan 
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pronomina dikatakan memiliki fungsi solidaritas (solidarity) apabila 

sebuah pronomina yang sama digunakan oleh pembicara dan lawan 

bicara dalam berkomunikasi. Dengan kata lain, sebuah pronomina   

dapat berfungsi untuk menyatakan solidaritas apabila antarpembicara 

memakai pronomina Tu (Tu + Tu) sebagai kelas bawah, atau memakai 

(Vos + Vos) sebagai kelas atas. Jika disederhanakan, maka akan 

membentuk pola sebgai berikut.  

Pola Solidaritas (T) 

Pesapa  Penyapa  

T + T = T 

( Solidaritas + Solidaritas = Solidaritas kelas bawah) 

V + V = T 

( Power + Power = Solidaritas kelas atas) 

 

Lebih jelasnya, Ja’far (2004) mejelaskan fungsi pemakaian T dan 

V tersebut. Ia mengemukakan bahwa fungsi pemakaian T adalah fungsi 

yang menyatakan keakraban (familiar) antarpembicara yang meliputi 

usia lebih muda/sama, status lebih rendah/sama, hubungan kekerabatan, 

dan hubungan personal berjarak sosial dekat. Fungsi pemakaian V 

adalah fungsi yang menyatakan aspek penghormatan (polite) 

antarpembicara yang meliputi usia lebih tua, status lebih tinggi, situasi 

formal, hubungan personal berjarak tidak dekat, dan hubungan 

kekerabatan. 
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B. Teori Tn-Vn Braun (1988) 

Teori Tn-Vn Braun (1988) (dalam Jafar, 2004; 23-24) ini 

merupakan pengembangan dari teori T-V Brown dan Gilman (1960). 

Bentuk Tn-Vn merupakan varian dari bentuk T-V. Dengan kata lain, 

dalam penelitiannya di berbagai bahasa, Braun menemukan banyak 

varian T-V, sehingga ia mengemukakan teori Tn-Vn tersebut. Hal ini 

misalnya terlihat pada bahasa Rumania yang memiliki tiga bentuk V 

dalam pronomina untuk menyatakan penghormataan, sehingga 

ditemukan kaidan Vn. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kaidah 

fungsi dan makna pemakaian pronomina persona tersebut.  

2.2.5 Makna Pemakaian Pronomina Persona Kedua 

Brown dan Gilman dalam Ja’far (2004) membagi makna pemakaian 

pronomina persona kedua (T/V) tersebut menjadi dua, yakni makna 

kekuasaan (power) dan makna solidaritas (solidarity). Makna kekuasaan 

(power) merupakan makna yang tercipta dari komunikasi antara dua 

partisipan yang memiliki kedudukan  atau kekuasaan yang berbeda. 

Sedangkan makna solidaritas (solidarity) merupakan makna yang tercipta dari 

komunikasi antara dua orang yang memilki status yang sama. Menurut 

Wierzbicka dalam Sawirman (2001:60), sebuah sistem sapaan tidak hanya 

melahirkan makna kekuasaan (power) dan solidaritas (solidarity),  tetapi 

dapat pula melahirkan makna  seperti makna keintiman (intimacy), kebiasaan 
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(familiarity), jarak sosial (social distance), rasa hormat (deference), 

penghargaan (respect), dan lain- lain. 

2.2.6 Desa Gegelang 

Berdasarkan letak geografis, Gegelang merupakan salah satu desa yang 

berada di kawasan kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat. Luas desa 

ini sekitar 142, 82 Ha dengan jumlah penduduk mencapai ± 3. 426 orang. 

Desa ini merupakan desa baru setelah terjadi pemekaran dari desa Lingsar. 

Dilihat dari segi aspek sosial budaya yang masih dilestarikan oleh penduduk 

desa Gegelang, hampir sama dengan kebanyakan budaya yang dianut oleh 

orang-orang yang berada di kawasan Lombok Barat atau pulau Lombok pada 

umumnya, seperti upacara adat perkawinan, upacara adat kematian dan lain 

sebagainya. Dilihat dari segi bahasa, para penutur bahasa Gegelang 

menggunakan dialek  ngeno-ngene. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan 

dialek ngeno-ngene yang umum dipakai di Lombok Barat, terdapat beberapa 

keunikan dari segi pronomina persona yang digunakan oleh penutur BSDG. 

Keunikan-keunikan tersebut terdapat di lima dusun yang terdapat di desa 

Gegelang. Dusun-dusun tersebut ialah dusun Gegelang Lauk, Gegelang Daye, 

Gegelang Majapahit, Gegelang Persimpangan, dan Gegelang Dasan. Namun 

secara umum, keunikan dari segi pronomina tersebut dapat dipahami oleh 

semua masyarakat yang berada di kawasan Desa Gegelang.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptip kualitatif. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data disajikan dan ditafsirkan dalam bentuk 

kata-kata, kalimat, dan wacana. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) 

mendefinsikan metodologi kualiatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Muhammad 

dalam Muhammad (2011:20) menjelaskan bahwa  salah satu fenomena  yang 

dapat dapat menjadi objek penelitian kualitatif adalah peristiwa komunikasi atau 

berbahasa karena peristiwa ini melibatkan tuturan, makna semantik tutur, orang 

yang bertutur, maksud yang bertutur, situasi tutur, peristiwa tutur, tindak tutur, 

dan latar tutur. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kualitatif ini untuk 

memperoleh deskripsi tentang bentuk-bentuk, fungsi dan makna pronomina 

persona dalam bahasa Sasak di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar, Kabupaten 

Lombok Barat. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang berasal dari orang-

orang yang diamati atau diwawancarai, terutama yang berkaitan dengan 

pronomina persona kedua yang digunakan oleh penutur bahasa Sasak di desa 

Gegelang.  
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3.3 Populasi, Sampel dan Narasumber 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah masyarakat tutur desa Gegelang 

kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat yang berjumlah ± 3. 426 orang. 

Datanya berupa kata-kata dari percakapan-percakapan yang terjadi antarpenutur 

dengan memfokuskan pada pemakaian variasi pronomina persona kedua. Sampel 

pada penelitian ini adalah sebagian dari keseluruhan penutur bahasa Sasak Desa 

Gegelang, yakni penutur yang berada di dusun Gegelang Lauk, Gegelang 

Majapahit, Gegelang Pesimpangan, dan Gegelang Daye yang merupakan pusat 

pemerintahan desa Gegelang(Lihat Mahsun, 2014: 29). Sedangkan narasumber 

atau informan pada penelitian ini akan diambil dari sampel penutur yang telah 

memenuhi beberapa syarat informan yang dipakai (Mahsun, 2007:141) sebagai 

berikut. 

1) Berjenis kelamin pria atau wanita, 

2) Berusia antara 25 – 65 tahun (tidak pikun), 

3) Orang tua, istri atau suami informan lahir dan dibesarkan di desa itu, serta 

jarang atau tidak pernah meninggalkan desanya,  

4) Berpendidikan maksimal tamat pendidikan dasar (SD-SMP), 

5) Berstatus sosial menengah (tidak rendah atau tidak tinggi). Dengan harapan 

tidak tinggi mobilitasnya, 

6) Pekerjaannya bertani atau buruh, 

7) Memiliki kebanggaan terhadap isoleknya,  

8) Sehat jasmani dan rohani. 
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Syarat-syarat di atas tidak semuanya dipakai dalam penelitian ini karena 

didasari oleh faktor- faktor tertentu, misalnya syarat pekerjaan tidak harus sebagai 

buruh atau petani, penguasaan dalam bidang bahasa, dan lain sebagainya.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan 

menggunakan metode simak (merekam), metode cakap (wawancara), dan metode 

introspeksi. 

3.4.1 Metode Observasi Partisipan 

Metode observasi partisipan atau metode pengamatan berperanserta 

digunakan oleh peneliti untuk memahami  kerumitan latar situasi sosial dan 

hubungan-hubungan yang ada pada para penutur dengan cara berinteraksi 

atau berbaur langsung dengan masyarakat (Bogdan: 1972 dalam Moleong: 

2011 ). 

3.4.2 Metode Simak  

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa 

bentuk-bentuk pronomina persona di Desa Gegelang kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. Data-data tersebut didapat melalui penyimakan 

yang meliputi teknik sadap, teknik simak libat cakap, simak bebas libat 

cakap, dan teknik catat (lihat Mahsun, 2014: 92). Teknik sadap merupakan 

teknik dasar dalam metode simak yang digunakan oleh peneiti  dengan cara 

merekam (menyadap) pembicaraan para penutur yang ada di desa tersebut. 

Teknik libat cakap digunakan dengan cara peneliti terlibat langsung dengan 

para penutur bahasa Gegelang sekaligus melakukan penyimakan terhadap 
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bahasa yang digunakan oleh penutur baik dengan cara memberi topik 

pembicaraan, maupun tidak memberi struktur atau topik. Sedangkan dalam 

teknik simak bebas libat cakap, peneliti hanya menyimak dialog yang terjadi 

antarpenutur. Gunarwan (2002) dalam Mahsun (2014) menyejajarkan kedua 

teknik simak tersebut  dengan metode observasi berpartisipasi. Selain 

menggunakan tiga teknik di atas, peneliti juga akan menggunakan teknik 

catat. Teknik ini merupakan teknik lanjutan yang dilakukan oleh peneliti 

ketika ia menerapkan metode simak (lihat Mahsun, 2014:93). 

3.4.3 Metode Cakap  

Metode ini juga dikenal dengan metode wawancara, dikatakan 

demikian karena cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data 

adalah dengan mewawancarai informan baik dalam pembicaraan formal, 

menggunakan petunjuk umum wawancara, maupun dengan   menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku sehingga terjadi kontak langsung antara peneliti 

dengan responden ataupun informan. Metode ini mempunya teknik dasar 

berupa teknik pancing yang diikuti dengan teknik lanjutan yakni teknik cakap 

semuka (lihat Muhammad 2011: 183). Metode ini digunakan oleh peneliti 

untuk menapatkan data berupa fungsi dan pemaknaan dari masing-masing 

variasi pronomina persona kedua di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar 

Lombok Barat. 

3.4.4 Metode Introspeksi 

Mahsun dalam Muhammad (2011:183) mengemukakan bahwa metode 

ini digunakan dengan cara memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang 
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meneiti bahasa ibunya. Dalam hal ini, bahasa yang dimaksud adalah bahasa 

Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat. Metode ini penting bagi peneliti 

untuk mengecek kevalidan atau kesesuaian data dari informan (lihat 

Muhammad 2011:183).  

3.5 Metode Analisis Data 

Adapun metode yang akan digunakan dalam menganalisis data-data yang 

didapat adalah metode distribusional dan metode padan. Hal ini bertujuan untuk 

menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data 

yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Perihal kedua metode ini akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Metode Distribusional 

Metode ini digunakan untuk menganalisis sistem bahasa atau 

keseluruhan kaidah yang bersifat mengatur dalam bahasa  berdasarkan ciri-ciri 

kebahasaan. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk menganalisis data 

dengan menggunakan alat penentu unsur bahasa itu sendiri. Dalam metode ini, 

teknik yang akan digunakan adalah penggantian atau substitusi dan teknik 

pembalikan urutan atau permutasi.  

1. Teknik penggantian atau substitusi digunakan untuk menentukan bentuk-

bentuk pronomina dalam bahasa Sasak di desa Gegelang Kecamatan 

Lingsar Lombok Barat dengan cara mengganti nomina atau pronomina 

dengan nomina atau pronomina lain dalam sebuah kalimat.  
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2. Teknik pembalikan urutan atau permutasi digunakan untuk menganalisis 

bentuk-bentuk pronomina dengan cara membalik kontruksi kata-kata dala 

sebuah kalimat. 

b. Metode Padan 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan 

alat penentu di luar bahasa (lihat Subroto, 2007:59). Alat penentu yang 

dimaksud di sini adalah lawan bicara. Jadi, dalam penelitian ini metode padan 

digunakan untuk menerangkan fungsi dan makna pemakaian pronomina 

persona bahasa Sasak di desa Gegelang Kecamatan Lingsar berdasarkan alat 

penentu yang berupa lawan bicara. 

3.6 Penyajian Hasil Analisis Data 

 Setelah data dianalisis, hasil analisis tersebut disajikan dengan 

mengunakan metode formal dan informal.  Metode yang pertama menggunakan 

simbol atau lambang- lambang. Sedangkan yang kedua  dengan menggunakan 

ungkapan bahasa biasa yang terkandung dalam kutipan-kutipan kalimat atau 

percakapan para para penutur. Pemakaian kedua metode ini karena data dalam 

penelitian ini berupa data bahasa daerah yang menuntut pemakaian simbol-simbol 

kebahasaan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk penjelasan dan pemahaman 

terhadap data yang dianalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan 

hasil analisis berupa bentuk-bentuk pronomina persona bahasa Sasak di Desa 

Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat serta bagaimana sistem 

pemakaiannya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tahap-tahap yang akan 

dilakukan dalam menyajikan hasil analisis data tersebut.  
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1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk variasi pronomina dalam bahasa Sasak di 

Desa Gegelang. 

2. Menjelaskan pemakaian pronomina persona kedua yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai bentuk, fungsi, dan makna pronomina persona kedua dalam Bahasa 

Sasak Desa Gegelang (BSDG), sesuai dengan  dengan rumusan masalah yang 

telah disebutkan pada bab pertama. 

4.1 Bentuk Pronomina Persona Kedua dalam  Bahasa Sasak Desa Gegelang, 

Kecamatan Lingsar – Lombok Barat 

 

Bahasa Sasak di Desa Gegelang memiliki banyak bentuk variasi pronomina 

persona kedua (PP2). Masing-masing variasi kata ganti tersebut ada yang 

berbentuk morfem bebas dan ada pula yang berupa morfem terikat, baik lekat 

kanan ataupun morfem terikat lekat kiri.Selain itu, ada pula PP2 yang berbentuk 

gabungan kata. Dilihat dari segi jenis kelamin, terdapat bentuk PP2 untuk laki-

laki, perempuan dan netral. Agar lebih jelas mengenai keunikan-keunikan bentuk 

pronomina persona kedua tersebut, akan dipaparkan berikut ini.  

4.1.1 Bentuk Pronomina Persona Kedua dalam Bahasa Sasak Desa 

Gegelang Morfem Bebas 

 

Pronomina persona kedua dalam ahasa Sasak Desa Gegelang berbentuk 

morfem bebas, yaitu side, ante, kamu, epe, danplungguh/plinggih. Bentuk 

tersebut disebut morfem bebas karena dapat berdiri sendiri tanpa melekat 

pada kata yang ada di depannya maupun di belakangnya. Dengan perkataan 

lain, ia tidak terikat oleh bentuk lain.Dilihat dari segi jumlah lawan bicara, 

PP2 BSDG morfem bebas tersebut semuanya menunjukkan bentuk tunggal 
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atau dipakai ketika berbicara dengan satu orang saja, baik laki- laki ataupun 

perempuan. Selain itu, bentuk-bentuk morfem bebas tersebut ditentukan 

berdasarkan jenis kelamin  lawan bicara, baik laki- laki, perempuan ataupun 

netral (laki- laki atau perempuan). Pronomina persona kedua BSDG morfem 

bebas yang dipakai berkomunikasi dengan  lawan tutur laki- laki adalah ante, 

sedangkan PP2 BSDG morfem bebas untuk perempuan adalah kamu, dan PP2 

BSDG morfem bebas netral adalahside, epe 

danplinggih/plungguh.PemakaianPP2 BSDG berbentuk morfem bebas dapat 

dilihat pada contoh berikut.  

(1) Ante epe gantian kane. 

#ant∂EpE gantian kanE# 
‘kamu punya giliran sekarang’ 

 
(2) Lamun ndeq kamu pade siq dedare jari ngeramean jak sai malik? 

#Lamun ndEq kamu pad∂ sIq dədarə jari ŋəramEan jak sai malIk?#  

‘kalau bukan kalian (pr) yang akan meramaian, siapa lagi?’ 
 

(3) Sai beng epe tuges Opan? 
#Sai bEŋ EpE tugəs Opan?# 
‘Siapa yang memberikanmu tugas Opan?’  

 
(4) Side tulisan ite pak! 

#Sid∂ tulisan itə pak!# 
‘Anda tuliskan kami pak!’ 
 

(5) Amaq, sidə tepete oneq siq papuq Sugan. 
#Amaq, sid∂ təpEtə onEq  sIq papuq Sugan#  

‘Bapak, anda dicari tadi oleh kakek Sugan.’ 
 

4.1.2 Pronomina Persona Kedua dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang 

Morfem Terikat 

 

Selain memiliki PP2 bentuk morfem bebas, BSDG juga memiliki PP2 

morfem terikat. Dikatan PP2 morfem terikat karena PP2 ini tidak bisa berdiri 
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sendiri sebelum sebelum melekat dengan kata lain, baik yang berkatagori kata 

benda (nomina), kata sifat (adjektiva), ataupun kata kerja (verba).Terdapat 

dua jenis PP2 morfem terikat dalam BSDG, yakni PP2 morfem terikat lekat 

kiri (proklitiks) dan PP2 morfem terikat lekat kanan (enklitiks). 

A. PP2 BSDG Morfem Terikat lekat Kiri (Proklitiks) 

Bentuk-bentuk PP2 BSDG yang tidak bisa berdiri sendiri berbentuk 

PP2 morfem terikat.PP2 morfem terikat yang melekat di sebelah kiri kata 

disebut PP2 morfem terikat lekat kiri (proklitiks). Adapun PP2 BSDG yang 

merupakan PP2 lekat kiri (proklitiks) yaitu de-, meq-, bi-, dan pe-. 

Penggunaan PP2 morfem terikat lekat kiri ini dilihat pada contoh berikut. 

(6) Mbebianing ni? 

#mbE bianIŋ ni?# 
‘ke mana kamu (pr) pergi itu?’ 

 

(7) Meqtama’an jaq ite ngaji-ngaji no jok memori no! 
#MEqtama’an jak itə ŋaji-ŋaji no jok memorino!# 

‘Kamu masukkan saya pengajian-pengajian ke dalam memori itu!’ 
 

(8) Pidato ne, pekumpulan biase atau pebaceye jok julu kelas? 

#Pidato nE, pEkumpulan biasə atau pEbacəyə jok julu kelas?# 
‘pidato ini, kamu kumpulkan biasa atau kamu baca ke depan kelas?’  

 
Pada contoh kalimat tersebut, tergambar bahwa kata bi-, meq-, dan pe- 

adalah morfem terikat lekat kiri, karena tidak bisa berdiri sendiri dan berada 

di sebelah kiri kata. Biasanya, PP2 morfem terikat lekat kiri ini melekat 

dengan kata kerja (verba), walaupun kadang-kadang melekat pada kata sifat.  

B. PP2 BSDG Morfem Terikat lekat Kanan (Enklitiks) 

PP2  morfem terikat lekat kanan, yaitu morfem terikat yang berada di 

sebelah kanan kata benda (nomina) ataupun kata kerja (verba). Adapun yang 
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termasuk PP2 ini yaitu –de, -meq, -bi, dan –pe. Berikut pemakaian PP2 

BSDG lekat kanan. 

(9) Izar, ne kedek-kedekanpene. 
#Izar, nE kədEk-kədEkanpEnE. 

‘Izar, ini mainan-mainanmu ini’ 
 

(10) Ape belimpe jok peken oneq? 

#Ap∂ belimpE jok pəkən onEq? 
‘apa yang kamu beli ke pasar tadi’ 

 
(11) Ye jok mbe inambi? 

#Ye jok mbE inambi?# 

‘Dia ke mana ibumu?’ 
 

(12) Kepengpe 
//KepeŋpE// 
‘uangmu’ 

 
(13) Balemeq 

//BalemEq// 
‘Rumahmu (lk)’ 

 

(14) Inaq Sahrini, sang kerengde jage teriq tono. 
#Inaq Sahrini, saŋ kErEŋdə jagə təriq tono.# 

‘Bu Sahrini, mungkin sarung anda yang jatuh di sana.’ 
 

Seperti halnya dengan PP2 BSDG morfem bebas, pemakaian kedua 

bentuk morfem terikat BSDG (Proklitik dan Enklitik) juga ditentukan 

berdasarkan jenis kelamin  lawan tutur, baik laki- laki, perempuan ataupun 

netral (laki- laki atau perempuan). Adapun yang termasuk PP2 morfem terikat 

yang dipakai berkomunikasi dengan laki- laki dalam BSDG yaitu –meq dan 

meq-, sedangkan PP2 BSDG morfem terikat BSDG yang dipakai ketika 

berkomunikasi dengan perempuan adalah–bidan bi-.  Selain bentuk PP2 

untuk laki- laki dan perempuan, BSDG juga memakai pronomina persona 

kedua netral yang bisa dipakai ketika berkomunikasi dengan lawan bicara 
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laki- laki (maskulin) ataupun perempuan (feminim). Adapun PP2 tersebut yaitu 

de-, -de, , pe-,dan -pe. 

Contohnya:  

(15) Sai jaq amameq? 
#Sai jaq amameq? 
‘Siapa ayahmu?’ 

 
(16) Zulfa, wahbinyampah? 

#Zulfa, wah binyampah?# 
‘Zulfa, sudah kamu sarapan? 

 

(17) Mbe taoq petoloq kepengpe? 
#MbE taoq pEtolOq kEpEŋpE#  

‘di mana tempat kamu taruh uangmu?’ 
 

(18) Wah uleq bisekolah ni? 

#Wah ulEq bisekolah ni?# 
‘sudah pulang kamu sekolah itu? 

 
(19) Inaq, Sempaitande no leq paon ekan Inaq Mahnun. 

#Inaq, səmpaitandə no lEq paon Ekan Inaq Mahnun.# 

‘Ibu, titipan anda itu di dapur dari Bu mahnun.’ 

4.1.3 Bentuk Pronomina Persona Kedua dalam Bahasa Sasak Desa 

Gegelang Gabungan Kata 

 

Pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak di desa Gegelang yang 

berbentuk gabungan katayang menunjukkan jamak yaitu  side pade, pepade, 

selapuqde,ante pade, meq pade, selapuqmeq, kamu pade, bipade, selapuqbi, 

epe pade, pepade, selapuqpe, dan plungguh sami.Bentuk gabungan kata ini 

bisa digolongkan ke dalam bentuk morfem bebas karena bisa berdiri sendiri. 

Penggunaan PP2 berbentuk gabungan kata dalam BSDG dapat dilihat pada 

contoh berikut. 

(20) Wah pepade nyampah? 

#Wah pEpad∂ nyampah?# 
‘Sudah kalian sarapan? 
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(21) Sekirene araq utang almarhumah niki, kodeq maupun beleq leq plinggih 

sami niki, tiang tunas adeqne teikhlasan. 
#Sekir∂n∂ araq utaŋ almarhumah niki,kodEq maupun bələq leq pliŋgih 

sami niki, tiaŋ tunas adEqnə təikhlasan.# 
‘seandainya ada hutang almarhumah ini kecil ataupun besar pada anda 

semua ini, saya mohon supaya diikhlaskan.’ 
 

(22) Ante padengumbe’an jok tene kanak? 

#Antə pad∂ ŋumbE?an jok tEnE kanak?#  
‘kalian semua ngapain ke sini anak-anak?’ 

 
(23) Mbe meqpade aning ni kanak? 

#Mbe mEqpad∂ anIŋ ni kanak?#  

‘ke mana kalian (lk) pergi itu anak-anak?’ 
 

(24) Mbe meqgin pade aning ni kanak? 
#MbE mEqgIn pad∂ anIŋ ni kanak?# 
‘ke mana kalian (lk) akan pergi itu anak-anak?’ 

 
(25) Lamun ndeq kamu padesiq dedare jari ngeramean jak sai malik? 

#Lamun ndeq kamu pad∂ sIq dədarə jari ŋəramEan jak sai malIk?# 
‘kalau bukan kalian (pr) yang perempuan yang akan meramaian, siapa 
lagi? 

 
(26) Mbe peaning pade teiraq sante siq gurumpe? 

#MbE pEaning pad∂ təiraq sante sIq gurumpE?# 
Ke mana kalian (anak-anak) diajak santai oleh guru kalian? 

 

(27) Atas perhatian plungguh sami, tiang ngaturan terima kasih. 
#Atas pərhatian pluŋguh sami, tiaŋŋaturan tərima kasIh.# 

‘Atas perhatian anda semua, saya ucapkan terima kasih. 
 

(28) Tiang atas name keluarge, tunasan almarhum niki maap sebeleq-beleqne 

tipaq plungguh samiatas kesalaa’an siq sampun nelakuin, baik sengaje 
atau ndeq. 

#Tiaŋ atas namə kəluargə, tunasan almarhum niki maap səbeleq-bəleqnə 
tipaq pluŋguh samiatas kəsala?an sIq sampun nəlakuIn baIk seŋaj∂ atau 
ndEq.# 

‘saya atas nama keluarga, memohonkan almarhum ini maaf sebesar-
besarnya kepada anda semua atas kesalahan yang pernah ia lakukan , 

baik sengaja atau tidak.’ 
 

Kutipan contoh di atas  menggambarkan bentuk PP2 BSDG yang 

digunakan untuk menunjukkan orang kedua jamak. Secara umum, untuk 



31 

 

membentuk PP2 berbentuk jamak dalam BSDG biasanya ditambahkan 

dengan kata selapuq dan kata pade, baik sebelum pronomina ataupun setelah 

pronomina yang menyatakan tunggal, baik morfem bebas ataupun 

terikat.Lebih jelas mengenai bentuk-bentuk PP2 BSDG  tersebut, dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 1 : Bentuk-Bentuk   PP2 BSDG 

Bentuk PP2 
PP2 Non Klitika 

Klitika 

Proklitik Enklitik 

KD GK KD GK KD GK 

MB 

T 

L ante - - - - - 

P kamu - - - - - 

N 

side, epe, 
plungguh/ 

plinggih 

- - - - - 

J 

L - ante pade - - - - 

P - kamu pade - - - - 

N - 

side pade, 
epe pade, 

plungguh 
/plinggih 

sami 

- - - - 

bipade 

T 

L - - 
meq- 

- 
-
meq 

- 

P - - bi- - -bi - 

N - - 

de-, 

pe-,  - 

-de, 

 -
pe,  

- 

J 

L - - - meqpade - Selapuqmeq 

P - - -  - Selapuqbi 

N - - - 
depade, 

pepade, 
- 

  selapuqde, 

selapuqpe 

Keterangan: 
 
T : Tunggal   MB : Morfem Bebas 

J : Jamak   MT : Morfem Terikat 
L : Laki- l- laki   KD : Kata Dasar 

P : Perempuan   GK : Gabungan Kata 
N : Netral 
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4.1.4 Bentuk T-V Pronomina Persona Kedua dalam Bahasa Sasak Desa 

Gegelang 

 

Menurut Teori Braun (1988) (dalam Jafar, 2004; 23-24), bentuk PP2 

memiliki beberapa variasi. Braun mengkasifikasikan berdasarkan variasi 

tersebut dengan istilah Tn-Vn. Artinya, PP2 memiliki banyak variasi T dan V.  

Tn merupakan variaan dari PP2 T dan Vn merupakan varian dari PP2 

V.Dalam bahasa Sasak Desa  Gegelang (BSDG), PP2 juga dibagi menjadi Tn 

dan Vn. Berikut ini bentuk PP2 BSDG berdasarkan teori Tn-Vn Braun 

(1988). 

A. Bentuk Tn non klitika dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang  sebagai 

berikut. 

1. Ante // ant∂ // ‘kamu (lk)’ 
2. Kamu // kamu // ‘kamu (pr)’ 

3. Epe // EpE // ‘kamu (lk/pr)’ 
4. Ante pade // Antə padə  // ‘kalian (lk)’ 

5. Kamu pade // kamu padə // ‘kalian (pr)’ 
6. Epe pade // EpE padə // ‘kalian’ 

 

B. Bentuk Tn klitika dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang  sebagai berikut.  

1. –meq // -mEq // ‘kamu/mu (lk)’ 
2. –bi // -bi // ‘kamu/mu (pr)’ 
3. –pe // -pE // ‘kamu/mu’ 

4. Meq- // mEq- // ‘kamu (lk)’ 
5. Bi- // bi- // ‘kamu (pr)’ 

6. Pe- // pe- // ‘kamu’ 
7. Meqpade // mEqpadə // ‘kalian (lk)’ 
8. Bipade // bipadə // ‘kalian (pr)’ 

9. Pepade // pEpadə // ‘kalian’ 
10. Selapuqmeq // səlapuqmEq // ‘kalian (lk)’ 

11. Selapuqbi // səlapuqbi // ‘kalian (pr)’ 
12. Selapuqpe // səlapuqpE // ‘kalian’ 
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C. Bentuk Vn non klitika dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang  sebagai 

berikut. 

1. Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’ 
2. Side // Sidə // ‘anda’ 

3. Plungguh/plinggih sami // Plungguh/plinggih sami // ‘anda 

sekalian’ 
4. Side pade // Sidə pade // ‘anda sekalian’ 

D. Bentuk Vn klitika dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang  sebagai berikut.  

1. De- // də- // ‘anda/mu’ 
2. –de // -də // ‘anda/mu’ 

3. Depade  // Dəpadə // ‘anda semua’ 
4. Selapuqde // səlapuqdə // ‘anda semua’ 

Lebih jelasnya, bentuk PP2 BSDG berdasarkan teori Tn-Vn Braun (1988) 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2 : Bentuk  Tn-Vn PP2 BSDG 

 

 

Bentuk 

PP2 

Bentuk Tn 

PP2 Non 

Klitika 

Klitika 
Bentuk Vn PP2 Non 

Klitika 

Klitika 

Proklitik Enklitik Proklitik Enklitik 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 

MB 

T 

L - ante - - - -       

P - kamu - - - -       

N Epe  - - - - Plungguh/plinggih side     

J 

L - 
ante 
pade 

- - - - 
      

P - 
kamu 

pade 
- - - 

       

N 
epe 
pade 

 
- - - - 

plungguh 
/plinggih sami 

side 
pade 

    

MT 

T 

L - 
 meq- 

- 
-

meq 
- 

      

P -  bi- - -bi -       

N -  pe-,  - -pe,  -    de-  -de 

J 

L -  - meqpade - Selapuqmeq       

P -  - Bipade - Selapuqbi       

N -  - pepade, - selapuqpe    depade,  selapuqde, 
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4.2 Fungsi Pemakaian Pronomina Persona Kedua dalam Bahasa Sasak Desa 

Gegelang , Kecamatan Lingsar- Lombok Barat 

 

Fungsi pemakaian PP2 BSDG sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek 

sosial masyarakat pemakainya. Aspek-aspek sosial tersebut melibatkan aspek-

aspek sosial pemakainya yang meliputi usia/umur, maupun tingkat status sosial. 

Selanjutnya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam subbab landasan teori 

tentang fungsi pemakaian pronominapersona Brown and Gilman (1960) dan 

Braun (1988).Secara umum, Braun (1988) membagi fungsi pemakaian pronomina 

persona menjadi dua bagian, yakni fungsi kesimetrisan (kesetaraan), yaitu fungsi 

untuk menyatakan  adanya persamaan status dan usia partisipan, dan fungsi 

keasimetrisan (ketaksetaraan) yaitu fungsi yang menyatakan perbedaan status dan 

usia partisipan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai fungsi 

pemakaianPP2 BSDG.  

 

4.2.1 Fungsi Simetris (Kesetaraan) Pronomina Persona Kedua 

dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang 

Salah satu fungsi pemakaian PP2 dalam BSDG adalah untuk 

menyatakan kesimetrisan (kesetaraan). Fungsi simetris merupakan fungsi 

yang menyatakan bahwa para pelaku tutur memiliki persamaan status, usia, 

maupun jenis kelamin (Braun (1988) (dalam Abdullah, 2017:59).Persamaan 

tersebut bisa berlaku bagi partisipan yang memakai bahasa T ataupun V. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai fungsi pemakaian PP2 dalam bahasa 

Sasak Desa Gegelang yang menyatakan kesetaraan (fungsi simetris). 
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A. Fungsi Simetris PP2 Bentuk Tndalam Bahasa Sasak Desa Gegelang 

Pronomina persona kedua bahasa Sasak di Desa Gegelang berfungsi 

menyatakan kesimetrisan (kesetaraan) jika digunakan oleh partisipan yang 

memiliki usia yang sama dan status yang sama dalam masyarakat sosial kelas 

bawah. Masyarakat sosial kelas bawah dalam kajian ini adalah masyarakat 

biasa yang tidak memiliki gelar atau jabatan apapun dalam masyarakat atau 

pemerintahan, baik dari kalangan anak-anak, remaja ataupun orang tua. Para 

partisipan Tn ini berkomunikasi memakai PP2 bentuk Tn untuk menyatakan 

kesimetrisan (kesetaraan). Adapun bentuk-bentuk tersebut yaitu Ante // antə // 

‘kamu (lk)’, Kamu // kamu // ‘kamu (pr)’, Epe // EpE // ‘kamu (lk/pr)’, Ante 

pade // Antə padə  // ‘kalian (lk)’, Kamu pade // kamu padə // ‘kalian (pr)’, 

Epe pade // EpE padə // ‘kalian (netral). Bentuk-bentuk tersebut berfungsi 

menyatatakan kesimetrisan (kesetaraan) dengan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut. 

1. Fungsi simetris PP2 Ante // antə // ‘kamu (lk) dipakai ketika 

berkomunikasi dengan lawan bicara seorang laki- laki. Pronomina persona 

tersebut berfungsi untuk menyatakan simetris (kesetaraan) ketika 

digunakan oleh sesama partisipan yang sebaya yang memiliki status yang 

sama dalam status sosial kelas bawah atau orang biasa dan memiliki 

kedekatan dalam kehidupan sosial, seperti sahabat, kerabat, tetangga, dan 

lain-sebagainya. Selain pronomina persona Ante, terdapat pula PP2        –

meq, dan  meq- yang memiliki fungsi pemakaian yang sama dengan PP2 
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Ante.Hal ini karena PP2  –meq, dan  meq- merupakan varian (Tn) enklitik 

dan proklitik  dari PP2 Ante. 

Dalam percakapan berikut ini terlihat pemakaian PP2 di atas yang 

menyatakan kesimetrisan, yaitu adanya persamaan usia atau status.  

Contohnya: 

(29) A: #mbə taoqmEq ni?# 

‘ mana tempatmu (lk) itu?’ 
‘kamu di mamna?’ 
 

B: #nE lEq pəkən, araq apə?# 
‘ini di pasar, ada apa?’ 

‘di pasar. Ada apa? 
 
A:#MaUq mEqlalo lalo jok Sekotoŋ jəmaq baIt sampi no?# 

‘Dapat kamu (lk) pergi ke Sekotong besok mengambil sapi itu?’ 
‘bisa kamu ke Sekotong mengambil sapi itu besok pagi?’ 

 
B:#SəkUmbEan? Antə mEqmilu Endah?# 
‘kapan? Kamu (lk) ikut juga?’ 

‘kapan? Kamu juga ikut?  
 

A:#Saŋ ndEq jagə, antə dowaŋ wah lalo#  
‘mungkin tidak, kamu (lk) saja sudah yang pergi’ 
‘mungkin tidak, kamu saja yang pergi sendiri’ 

2. PP2 Kamu // kamu // ‘kamu (pr) juga memiliki kaidah yang sama dengan 

pemakain PP2 Ante, akan tetapi perbedaannya adalah PP2 Kamu //kamu// 

dipakai ketika berkomunikasi dengan lawan bicara yang berjenis kelamin 

perempuan. PP2 Kamu // kamu // ‘kamu (pr)  memiliki varian proklitik 

dan enklitik yaitu bi- dan –bi. Pemakaian masing-masing variasi tersebut 

memiliki kaidah yang sama dengan bentuk PP2 Kamu dalam BSDG. 

3. PP2 (3) Epe // EpE // ‘kamu (lk/pr) berfungsi simetris (kesetaraan) ketika 

dipakai berkomunikasi dengan lawan tutur yang memiliki status yang 
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sama dan usia sebaya, baik laki- laki ataupun perempuan. PP2 Epe // Ep // 

biasanya dipakai oleh anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar 

ataupun TK dalam berkomunikasi dengan teman sebaya mereka.Contoh: 

(30) Ibu: #əntE madiq julUq, EpE ndEqpe wah mandIq ElEq rubin# 
‘Ayo mandi dulu, kamu tidak kamu pernah mandiq sejak kemarin. 
‘ayo mandi dulu, sejak kemarin kamu tidak pernah mandi.’  

 
Anak: #Eee ndEqku mandIq# 

‘Eee tidak saya mandi’ 
‘saya tidak mau mandi.’ 

 

PP2 Epe // EpE // memiliki klitika yaitu –pe dan pe- yang memiliki 

kaidah pemakaian yang sama dengan kaidah klitika pada umumnya dalam 

BSDG.  

4. PP2 BSDG jamak berfungsi simetris apabila dipakai berkomunikasi 

dengan lawan bicara yang dan berusia sebaya atau memiliki hubungan 

sosial sama, baik daam tingkatan kelas atas atau kelas bawah. PP2 

tersebut dipakai ketika berkomunikasi dengan lebih dari satu orang lawan 

bicara. Adapun PP2 tersebut yaitu ante pade, meqpade, selapuqmeq, 

kamu pade, bipade, selapuqbi, epe pade, selapuqpe,dan  pepade.Khusus 

untuk PP2 Ante, –meq,meq-, kamu, bi- dan –bi, pemakaian semua bentuk 

tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. Begitu pula bentuk 

jamak PP2 tersebut. 

B. Fungsi Simetris PP2 Bentuk Vn dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang 

Selain fungsi simetris (kesetaraan) PP2 BSDG bentuk Tn, terdapat pula 

fungsi simetris (kesetaraan) bentuk Vn. Bentuk Vn ini berfungsi simetris 

(kesetaraan), apabila dipakai oleh partisipan yang memiliki usia yang sama 



40 

 

dan status yang sama dalam masyarakat sosial kelas tinggi (Vn-Vn). 

Masyarakat sosial kelas tinggi yang dimaksud di sini adalah orang-orang 

yang memiliki jabatan dalam pemerintahan seperti bupati, kades, kadus, kyai, 

guru dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk PP2 bentuk Vn yaitu 

Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’, Side // Sidə // ‘anda’, 

Plungguh/plinggih sami // Plungguh/plinggih sami // ‘anda sekalian’, Side 

pade // Sidə pade // ‘anda sekalian’. Pemakaian bentuk-bentuk tersebut biasa 

ditemukan pada peristiwa komunikasi yang terjadi pada masyarakat kelas 

tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.  

1. PP2Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’ berfungsi simetris 

(kesetaraan) jika dipakai berkomunikasi oleh orang yang memiliki status 

sosial tinggi (V1-V1). Biasanya, partisipan yang memakai pronomina 

persona tersebut adalah para pejabat pemerintahan atau orang-orang yang 

memiliki gelar agama seperti kyai, ustadz, ataupun orang yang sudah 

melaksanakan ibadah haji. 

2. PP2Side // Sidə // ‘anda’ berfungsi simetris apabila para partisipan 

memiliki usia yang sebaya atau status sosial yang sama. PP2 ini umumnya 

dipakai ketika berkomunikasi dengan satu orang laki- laki dewasa ataupun 

perempuan dewasa. 

3. PP2 Vn bentuk jamaq dalam BSDG berfungsi simetris juga apabila 

dipakai berkomunikasi dengan orang kedua jamak atau lebih dari satu 

orang lawan bicara yang memiliki status sosial yang tinggi ataupun usia 

yang sebaya pula (V2-V2).  Pemakaian bentuk PP2 Vn bentuk jamak ini 
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dapat dijumpai ketika para tokoh adat ataupun tokoh masyarakat kelas 

tinggi berkumpul untuk rapat atau musyawarah. Adapun PP2 Vn bentuk 

jamak tersebut yaitu plungguh/plinggih sami, Side pade, depade dan  

selapuqde. Semua bentuk Vn tersebut memiliki makna  ‘anda sekalian 

atau anda semua’. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita ketahui bahwa PP2 PP2 

Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’ dipengaruhi oleh jabatan 

atau kelas sosial, sedangkan PP2 Side // Sidə // ‘anda’ dipengaruhi oleh 

faktor usia. 

4.2.2 Fungsi Asimetris (Ketidaksetaraan) Pronomina Persona Kedua 

dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang 

 

Fungsi asimetris (Ketidaksetaraan)merupakan fungsi pemakaian PP2 

yang menyatakan ketidaksamaan atau perbedaan status sosial dan usia  

(Braun, 1988) (dalam Abdullah, 2016:61). Perbedaan tersebut dapat 

ditemukan dalam pecakaan masyarakat Desa Gegelang kelas atas (V) ataupun 

dalam masyarakat kelas bawah (T). Masyarakat kelas atas (V) dalam kajian 

ini meliputi usia lebih tua, memiliki gelar keagamaan, memiliki jabatan da lam 

masyarakat atau pemerintahan, dan profesi lainnya. Sedangkan masyarakat 

kelas bawah (T) dalam kajian ini merujuk kepada masyarakat biasa yang 

tidak memiliki gelar atau jabatan dalam pemerintahan serta masyarakat yang 

memiikiusia lebih muda dari pembicara. Berikut uraian fungsi pemakaian 

PP2 BSDG kecamatan Lingsar, Lombok Barat.  
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A. Fungsi Asimetris PP2 Bentuk Tn dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang  

Fungsi asimetris (ketidaksetaraan) PP2 Tn BSDG terjadi 

apabilaantarpartisipan memiliki perbedaan status sosial atau 

usia.Umpamanya, orang yang berusia lebih muda  menyapa orang yang lebih 

tua dengan sapaan (V), dan orang yang lebih tua menyapa lawan bicara yang 

lebih muda dengan sapaan (T), begitu pun sebaliknya (T-V) atau misalnya 

dalam tingkatan sosial masyarakat kelas bawah yang memakai PP2 variasi 

tertentu (Tn)  menyapa lawan bicaranya dengan PP2 variasi terentu pula (Tn). 

Adapun PP2 Tn yang berfungsi asimetris (ketidaksetaraan) yaitu epe, -pe, pe-, 

ante, -meq, meq-,  kamu, -bi, dan bi-serta semua bentuk jamak pronomina 

tersebut. 

1. PP2 Epe // EpE // ‘kamu (lk/pr) berfungsi asimetris (Ketidaksetaraan) 

karena adanya perbedaan status dan usia partisipan. Pronomina Persona 

tersebut dipakai oleh orang yang berusia lebih tua kepada yang lebih 

muda.PP2 tersebut juga bermakna asimetris ketika dipakai berkomunikasi 

dengan lawan bicara yang sebaya, namun lawan tutur memakai jenis 

pronomina yang lain dalam menjawab, maka dalam hal seperti itu, 

berlaku rumus (T1-T2), begitu pun sebaliknya  (T2-T1), dan seterusnya. 

PP2 Epe memiliki variasi enklitik dan proklitik yaitu –pe dan pe-. 

Sedangkan bentuk jamak PP2 Epe // EpE // ‘kamu (lk/pr)  adalah 

EpePade. Adapun fungsi pemakaian dan ketentuan pemakaian bentuk 

jamaknya tidak berbeda dengan pemakaian PP2 Epedan variannya, 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan bentuk PP2 BSDG.  
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2. PP2 Ante // antə // ‘kamu (lk)’ berfungsi menyatakan ketidaksetaraan 

(asimetris) apabila dipakai berkomunikasi oleh antarpartisipan  yang 

memiliki perbedaan status sosial atau perbedaan usia. Misalkan antatra 

orang tua dan anak, antara kakak dan adik, dan lain sebagainya. Begitu 

pula dengan variannya yang berupa proklitik dan enklitik yaitu meq- dan 

–meq. Bentuk jamak PP2 Tn Ante ini adalah ante pade, meqpade, dan 

selapuqmeq. Pemakaian bentuk jamak tersebut disesuaikan dengan 

bentuk tunggalnya yakni PP2 ante, meq-, dan –meq seperti kaidah 

pemakaian pronomina lain yang sudah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya. 

3. PP2 Kamu // kamu // ‘kamu (pr)’berfungsi asimetris (tidak setara) ketika 

dipakai oleh partisipan yang memiliki perbedaan status ataupun usia. 

Pemakaian pronomina ini sama dengan pemakaian PP2 antepada bagian 

sebelumnya. Akan tetapi, yang membedakannya adalah jenis kelamin 

lawan bicara. PP2 ante dipakai untuk lawan bicara laki- laki, sedangkan  

kamu dipakai untuk lawan bicara seorang perempuan. Begitu pun dengan 

variannya yakni –bi dan bi- yang merupakakn PP2 klitika lekat kanan dan 

lekat kiri atau enklitik dan proklitik. Adapun bentuk jamaknya yakni 

kamu pade, bipade, dan selapuqbi dipakai seperti kaidah pemakaian PP2 

jamak pada umumnya.  

B. Fungsi Asimetris PP2 Bentuk Vn dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang 
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Pronomina Persona Kedua dalam BSDG berfungsi asimetris (tidak 

setara) apabila ia dipakai berkomunikasi dengan lawan bicara yang berusia 

tak sama dan memiliki status sosial yang berbeda pula. Perbedaan ini, bisa 

pada orang yang memiliki status sosial tinggi atau biasa. Masyarakat yang 

memiliki status sosial tinggi seperti pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan lain sebagainya, umumnya memakai PP2 Plungguh/plinggih 

// Plungguh/plinggih // ‘anda’, sedangkan masyarakat biasa memakai PP2 

Side. Dengan kata lain, Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’ 

dipengaruhi oleh faktor jabatan atau kelas sosial dalam masyarakat, 

sedangkan PP2  Side  dipegaruhi oleh faktor usia. Dalam percakapan sehari-

hari, terdapat pula partisipan yang memakai salah satu PP2 tertetu (Vn) dan 

partisipan yang lain (lawan bicara) memakai jenis PP2 Vn yang lain pula. 

Misalkan salah satu partisipan memakai PP2 Plungguh/plinggih, sedangkan 

lawa bicaranya memakai PP2 Side, maka dalam hal ini berlaku kaidah (Vn-

Tn), (V1-V2), dan seterusnya.  

1. PP2Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’berfungsi asimetris 

(Ketidaksetaraan) karena dipergunakan untuk menyapa lawan bicara yang 

memiliki kedudukan atau status sosial yang berbeda, baik karena 

jabatannya ataupun gelar keagamaan yang dimilikinya, misalnya kyai, 

ustadz, Tuan Guru dan sebagainya. Bentuk tersebut juga berfungsi 

asimetris (ketidaksetaraan) ketika dipakai dengan lawan bicara orang 

yang baru dikenal atau orang asing atau dengan kata lain tidak akrab.  
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2. PP2 Side // Sidə // ‘anda’ berfungsi asimetris (ketidaksetaraan) karena 

.perbedaan usia. Orang yang memiliki usia lebih muda, akan memakai 

PP2 side // Sidə //ketika berbicara dengan lawan bicara yang memiliki 

usia yang lebih tua.  

3. PP2 Plungguh/plinggih sami // Plungguh/plinggih sami // ‘anda 

sekalian’dipakai dalam situasi formal seperti rapat atau musyawarah, 

pengumuman, ceramah dan lain sebagainya.  

Contoh 

(31) #Pertamə-tamə, tiaŋ atas nama panitia Pilkadus ŋaturan tərima kasih 
atas kərauhan atau kedatəŋan tiaŋpluŋguh sami daləm rangka 
sosialisasi leq malem niki.# 

‘pertama-tama, saya atas nama panitia Pilkadus mengucapkan terima 
kasih atas kedatangan saya anda semua dalam rangka sosialisasi pada 

malam ini’. 
‘pertama-tama, saya atas nama panitia Pilkadus mengucapkan terima 
kasih atas kedatangan anda semua dalam rangka sosialisasi pada 

malam ini’ 

Jadi, berdasarkan uraian fungsi pemakaian PP2 dalam BSDG di atas, 

dapat kita kita ketahui bahwa bentuk-bentuk PP2 tersebut ada kalanya 

berfungsi simetris (setara) dan ada kalanya asimetris (tak setara) tergantung 

dari lawan bicara atau mitra tutur dalam memakai pronomina T atau V, Tn 

atau Vn. Agar lebih jelasnya, perhatikan tabel fungsi  PP2 BSDG di bawah 

ini. 
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Tabel 3 : Fungsi PP2 BSDG 

Fungsi Aspek Sosial 
PP2 

(pembicara - lawan bicara) 

Teori 

Tn dan 

Vn 

Simetris (T) 

 

Persamaan status 
 
Persamaan usia 

 
Jenis kelamin 

 

Ante – ante T2 – T2 

(Meq-, -meq) – (meq-,meq) T1 – T1 

Kamu – kamu T2 – T2 

(Bi-, -bi) – (bi-,-bi) T1 – T1 

Epe – epe T1 – T1 

(Pe-, -pe) – (pe-, -pe) T1 – T1 

Ante – ante T2 – T2 

(Meq-, -meq) – (meq-,meq) T1 – T1 

Kamu – kamu T2 – T2 

(Bi-, -bi) – (bi-,-bi) T1 – T1 

Ante – kamu T2 – T2 

(Meq-, -meq) – (bi-, -bi) T1 – T1 

Side – Side V2 – V2 

(de-, -de) – (de-, -de) V2 – V2 

Plinggih/Plungguh - 

Plinggih/Plungguh 

V1 – V1 

Ante pade - Ante pade T2 – T2 

Meq/bipade – meq/ bipade T2 – T2 

Selapuqmeq/bi – 
selapuqmeq/bi 

T2 – T2 

Depade – side pade V2 – V2 

Selapuqde – side pade V2 – V2 

Asimetris (V) 

 
Perbedaan status 
 

Perbedaan usia 
 

Jenis kelamin 
 

Side – epe V2 – T1 

 Side – ante V2–T2 

De-, -de - Meq-, -meq V2–T1 

Plungguh/plinggih – side  V1 –V2 

Ante – epe T2– T1 

Kamu – side T2–V2 

Kamu – epe T2– T1 

Meq/bipade – plungguh sami T2–V1 

Side pade – antepade  V2–T2 
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4.3 Makna Pemakaian PP2 dalam Bahasa Sasak Desa Gegelang, Kecamatan 

Lingsar Lombok Barat 

 

Makna pemakaian PP2 BSDG baik tunggal maupun jamak memiliki 

hubungan yang erat dengan fungsi pemakaian pronomina tersebut.  Dalam 

pembahasan ini, selain menggunakan teori Brown dan Gilman, peneliti juga 

meggunakan teori yang dikemukakan Braun (1988) dan oleh Wierzbicka (1992). 

Secara umum, Brown and Gilman (1960) dan Braun (1988) membagi makna 

pemakaian PP2 menjadi dua bagian yaitu makna kekuasaan (power) dan makna 

solidaritas (solidarity). Sedangkan Wierzbicka (1992) dalam Sawirman (2001) 

membagi makna PP2 menjadi beberapa jenis, seperti makna penghormatan 

(deferensial), penghargaan (respect), kebiasaan (familiarity) dan lain sebagainya. 

Berikut akan dipaparkan bagian-bagian dari makna pronomina persona BSDG 

tersebut di bawah ini.  

4.3.1 Makna Kekuasaan (V)  

Makna kekuasaan  atau power (V) atau disebut juga makna 

penghormatan dalam BSDG erat kaitannya dengan fungsi asimetris PP2. 

Artinya, makna kekuasaan atau power  (V) dapat diketahui melalui 

percakapan antara dua partisipan atau lebih yang memiliki status sosial atau 

usia yang berbeda (Jafar, 2004:19).  Perbedaan status sosial atau umur 

tersebut berpengaruh pada perbedaan pronomina  yang dipakai. Adanya 

perbedaan pemakaian pronomina itulah yang melahirkan makna baru dalam 

cakupan makna kekuasaan. Adapun makna-makna baru tersebut yaitu makna 

penghormatan (deferential), kesopanan (politeness), ketidakakraban 
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(unfamiliarity), makna kasih sayang ( filial attitude), dan adanya jarak sosial 

antar partisipan.  

A. Makna Penghormatan 

Makna ini timbul ketika seorang partisipan yang memiliki usia ataupun 

status sosial yang lebih rendah berbicara dengan  lawan bicara yang berusia 

lebih tua atau memiliki status lebih tinggi (Jafar, 2004:19). Dengan kata lain, 

para partisipan memakai PP2 yang bersifat non-resiprokal yang disebabkan 

oleh perbedaan status, usia , jenis kelamin dan aspek sosial-budaya lainnya. 

Adapun PP2 BSDG yang umumnya dipakai oleh partisipan yang memiliki 

usia lebih muda (T) kepada yang partisipan yang memiliki usia lebih tua atau 

status lebih tinggi adalah side, de-, -de, plinggih/plungguh, plungguh sami, 

side pade, depade,dan selapuqde.Sedangkan orang yang memiliki status 

lebih tinggi atau usia lebih tua menyapa orang yang berusia lebih muda bisa 

memakai pronomina personaante, meq-, -meq, kamu, bi-, -bi, epe, pe-, dan –

epedan lain- lain. Dengan perkataan lain, makna penghormatan ini timbul dari 

komunikasi antara dua partisipan yang memiliki kedudukan atau kekuasaan 

yang berbeda. Misalnya antara ibu dan anak, kakak dan adik, keluarga yang 

memiliki usia lebih tua dan yang memiliki usia lebih muda,  tokoh 

masyarakat dan masyarakat biasa, guru dan murid, pejabat pemerintahan dan 

masyarakat biasa dan lain sebagainya.  

Contohnya:  

(32) Anak : payu degin teatong jok peken? 
#Payu degin təatoŋ jok pəkən?# 

‘Jadi anda akan diantar ke pasar?’ 
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Inaq : ndeq jak meqgin jok mbe-mbe laguq? 

  #NdEq jak mEqgin jok mbe-mbe lagUq?# 
  ‘tidak kamu (lk) akan ke mana-mana tapi?’ 
 

Anak : ndeq, aku libur begawean kane.  
  #NdEq, aku libUr bəgawEan kanE# 

  ‘Tidak, saya libur bekerja sekarang’ 
 

Pada contoh di atas, terdapat dua variasi pronomina  persona yang 

digunakan, yakni pronomina personadedan meq. Pronomina personade-‘anda 

(lk/pr)’  bermakna penghormatan (deferential)  jika dipakai ketika 

berkomunikasi dengan lawan bicara yang meiliki usia lebih tua atau status 

lebih tinggi di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Sedangkan 

pronomina persona meq- ‘kamu (lk)’dipakai ketika berkomunikasi dengan 

lawan bicara laki- laki yang berusia lebih muda atau status lebih rendah dari 

pembicara. Pemakaian variasi pronomina persona tersebut mengindikasikan 

adanya sebuah makna kekuasaan atau penghormatan di dalam percakapan 

tersebut. Jika pemakaian pronomina tersebut dibalik, si Inaq (Ibu) memakai 

pronomina de-dan si anak memakai pronomina meq, maka jelas akan 

menimbulkan kekeliruan makna. 

Di samping bermakna penghormatan(deferential), PP2 di atas juga 

bermakna  bermakna kesopanan (politeness). Hal ini berlaku apabila orang 

yang memiliki status sosial rendah berbicara dengan orang yang memiliki 

status sosial tinggi atau memiliki usia lebih tua dengan memakai pronomina 

persona tersebut. Dalam hal ini berlaku pola (V) atau (T +V= V ) / 

(Solidaritas + Power = Power),  (V+T = V)/ (Power + Solidaritas = 

Power)atau (Tn + Vn= V ), (Tn +Tn= V ), (V +T= V ), dan (Vn +Vn= V ).  
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B. Ketidakakraban (unfamiliarity) 

Selain makna penghormatan (deferential) dan makna kesopanan 

(politeness), PP2 BSDG juga bermakna ketidakakraban (unfamiliarity). Hal 

ini apabila salah seorang partisipan memiliki status sosial yang berbeda, usia  

yang berbeda, dan tidak terlalu dekat dalam aspek sosial. Makna ini erat 

kaitannya dengan makna jarak sosial (distance) antarpartisipan. 

Ketidakakraban ataupun jarak sosial yang dimaksud bisa berupa jarak dalam 

hubungan kekeluargaan ataupun  jarak sosial dalam aspek kemasyarakatan 

pada umumnya. Misalnya antara pendatang dan masyarakat setempat, 

ataupun sesama masyarakat yang memiliki hubungan yang tidak terlalu dekat 

dan tidak akrab. Hal itu mempengaruhi pemakaian PP2 BSDG yang 

bermakna kekuasaan. Dalam hal ini, berlaku kaidah (T-V=V atau 

solidaritas-power= power). Misalnya, pemakaianPP2 side/plungguh yang 

dipakai olehgolongan muda ke tua, inferior kesuperior yanng berciri tidak 

resiprokal (irreciprokal) yang bermakna jarak sosial (distance). 

Contoh: 

(33) Awar, ante bue’an nasiq leq piringno sekelem?  
#Awar, antə buE?an nasiq lEq piriŋno səkələm?# 

‘Awar, kamu (lk) yang menghabiskan nasi yang di piring itu tadi 
malam?’ 

 
(34) Sekumbean meqgin uleq terus? 

#SekumbEan mEqgin ulEq terus?# 

‘Kapan kamu (lk) akan pulang terus?’ 
 

(35) Bait apaqmeq bareh jok Telage Ngembeng. 
#Bait apaqmEq barEh jok Telagə ŋəmbəŋ.# 
‘Ambil (jemput) bapakmu (lk) nanti ke Telage Ngembeng.’ 
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(36) Kamu aloh lalo jemput inante tono! 

#kamu aloh lalo jəmpUt inantə tono!# 
‘Kamu sana pergi jemput ibu kita sana!’ 

 

(37) Mbe bianing bareh ngkah ashar? 
#mbE bianiŋ barEh ŋkah asar?#  

‘Ke mana kamu (pr) pergi nanti setelah ashar?’ 
 

(38) Nte mandiq juluq, epe ndeqpe wah mandiq eleq rubin. 

#əntE madiq julUq, EpE ndEqpE wah mandIq ElEq rubin# 
‘Ayo mandi dulu, kamu tidak kamu pernah mandiq sejak kemarin.’ 

 
(39) Piran peuleq? 

#piran pEulEq?# 

‘kapan kamu pulang?’ 
 

(40) Silaq plinggih umuman masalah masa akhir jabatan kadus, kyai kance 
pekaseh nike leq masjid jemaq jelo jum’at.  
#Silaq pliŋgih umuman masalah masa akhir jabatan kadus, kyai kancə 

pekasEh nikə lEq masjid jəmaq jəlo jum’at# 
‘silahkan anda yang umumkan masalah masa akhir jabatan kadus, kyai 

dan pekasih itu di masjid besok hari jum’at.’  
 

 Berdasarkan data-data di atas, dapat kita lihat adanya pemakaian 

dua pronomina yang berbeda sebagai salah satu ciri dari pronomina persona 

kedua bahasa Sasak desa Gegelang yang memiliki makna kekuasaan.  

 
C. Makna Rasa Penghargaan (Respect) 

Makna penghargaan ini timbul ketika pronomina epe, -pe, atau pe-

dipakai oleh seseorang kepada lawan bicara yang sebaya atau lebih lebih 

muda yang memiliki potensi tertentu, baik dalam bidang ilmu atau pendidikan 

yang lebih dari teman-teman sebayanya, ataupun dipakai ketika berbicara 

dengan anak yang berasal dari keluarga yang memiliki  status sosial  tinggi 

(anak kyai, anak guru, anak ustadz, dll).  
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Contohnya:  

(41) Guru : Dayat, mbe taoqpe ni? 
 # Dayat, mbe taoqpeni?# 

 ‘Dayat, di mana tempatmu itu?’ 
Dayat (murid) : niki leq bale pak. 

 #niki leq bale pak# 
 ‘ini di rumah pak’ 
Guru : baumpe jok sekolahan sekali? 

 #baumpe jok səkolahan səkali?# 
 ‘bisa kamu ke sekolahan sekali?’ 

Dayat : oh nggih pak mangkin. 
 #oh ŋgIh pak maŋkIn#  
 ‘oh iya pak sekarang’ 

Guru : aoq keh kuanteh epeleq sekolahan aoq. 
 #aoq kəh kuantEhEpE lEq səkolahan aoq# 

 ‘Iya sudah saya tunggu kamu di sekolahan ya’ 
 

4.3.2 Makna Solidaritas (T) 

Makna solidaritas merupakan makna untuk menyatakan fungsi 

menyamakan status dan usia. Dalam BSDG, makna solidaritas ini  dapat 

diketahui dari pemakaian pronomina yang sama (Braun, 1988) (dalam 

Abdullah, 2016: 92-93). Kesamaan ini dipengaruhi olehpersamaan status 

sama tinggi atau sama rendah antara dua orang yang berkomunikasi atau 

lebih. Hal itu menyebabkan lahirnya makna baru dalam cangkupan makna 

solidaritas. Adapun makna-makna baru tersebut menurut Wierzbicka (1992) 

yaitu makna persamaan (familiarity), kedekatan atau adanya sedikit jarak 

sosial antar partisipan (lack of distance), dan adanya persamaan status atau 

usia antarpartisipan. 

A. Makna persamaan (familiarity) 

Makna persamaan yang dimaksudakan dalam kajian ini merupakan 

makna persamaan antarpartisipan kelas bawah atau diutarakan secara 
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resiprokal dan simetris oleh pesapa kelas bawah pada suasana formal dan 

informal (Wierzbicka,1992) (dalam Sawirman,2001:64). Jika mengacu pada 

pengkaidahan Braun (1988), fenomena itu dapat dikaidahkan sebagai (T-T=T 

atau power-power= solidaritas) seperti yang ditemukan dalam percakapan 

antara remaja dengan remaja baik laki- laki ataupun perempuan ataupun antara 

anak-anak dengan teman sebaya mereka (Tn-Tn). Biasanya, PP2 BSDG yang 

dipakai adalah PP2 ante, meq- -meq, kamu, bi-, -bi, epe, pe, -pe, dan pe- 

serta bentuk jamak dari PP2 tersebut.Contohnya: 

(42) Irham :Payu meqgin milu begunong? 
#Payu mEqgin milu begunoŋ?# 
‘Jadi kamu (lk) akan ikut ke gunung?’ 

 
Jos  : payu yoh, sai-sai endah gin milu? 

 #Payu yoh, sai-sai Endah gin milu?# 
 ‘Jadi sih, siapa saja juga akan ikut?’ 
 

Irham : Loq Uyat mele milu endah ne. Araq bedoemeq tenda? 
 #Loq uyat mEle milu Endah nE, Araq bədoEmEq tenda? 

 ‘Si Uyat mau ikut juga nih, ada kamu punya tenda? 
 

Penggalan data percakapan di atas terjadi antara dua orang remaja yang 

berusia sebaya. Pemakaian pronomina yang sama yakni pronomina meq 

menunjukkan makna solidaritas antarpemakai pronomina tersebut.  

 

B. Makna Sedikit Jarak (Lack of distance) 

Makna sedikit jarak, berkaitan dengan makna persamaan (familiarity). 

Dalam kajian ini, makna sedikit jarak mengacu pada makna 

persamaanantarpenutur kelas atas atau kelas bawah yang diutarakan secara 

resiprokal dan simetris oleh para penutur. Makna ini juga dipakai oleh 

penutur yang memiliki hubungan kekeluargaan. Pemakaian ini dapat 

dikaidahkan menurut versiBrown anda Gilman dan Braun sebagai (V-V=T 

atau power-power= solidaritas) atau (T-T=T atau solidaritas - solidaritas = 
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solidaritas). Makna sedikit jarak dalam BSDG dapat ditemukan dalam 

percakapan antara remaja dengan remaja atau antara adik dan kakak yang 

menggunakan pronomina persona(ante- ante) atau (kamu- kamu) dalam 

BSDG. 

 

C. Makna Keakraban (familiar) 

Makna ini timbul akibat dari pemakain pronomina persona tertentu 

dalam BSDG. Pada umumnya, pronomina persona yang bermakna keakraban  

adalah epe, pe-, -pe, epe pade, pepade, dan selapuqpe. Pemakaian pronomina 

persona yang menyatakanmakna keakraban ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, misalnya keintiman (intimacy) dan kebiasaan (familiarity).   

  

Contohnya: 

(43) Mawar : Wah pemangan Fa? 

  #Wah pEmaŋan Fa?# 
  ‘Sudah kamu makan Fa?’ 
 

Zulfa  :Ndeqman. Ye wahne? 
  #NdEqman, yə wahnə?# 

  ‘Belum, dia sudah?’ 
 
Mawar : Ndeqman endah ne. Teberiuk ngkeh! 

  #NdEqman Endah nE. TəbəriUk ngkəh!# 
  ‘belum juga nih. Kita bersama ayo!’ 

 
Percakapan di atas terjadi antara adik misan dan  kakak misan. Pada 

data percakapan di atas, dapat dilihat adanya pemakaian dua buah pronomina 

persona yang berbeda. Pada kalimat yang diucapkan pertama, sang kakak 

(Mawardi) memakai pronomina persona pe untuk menunjukkan keakraban, 

sedangkan sang adik (Zulfa) menggunakan pronomina persona orang ketiga. 

Pronomina persona orang ketiga (PP3) tersebut dipakai untuk menggantikan 

pronomina persona side, ante atau kamu. 
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D. Makna Keintiman (Intimacy) 

Pemakaian PP2 BSDG bisa bermakna keintiman ketika pronomina 

persona epe, -pe, dan pe- dipakai ketika berkomunikasi dengan seseorang 

yang lebih muda, atau pronomina persona kamu, bi-, dan –bi jika dipakai 

ketika berbicara dengan lawan bicara laki- laki yang berusia lebih muda dari 

pembicara. Misalnya, ketika seorang laki- laki berkomunikasi menggunakan 

PP2 ante, meq-,dan -meqkepada teman laki- lakinya yang biasa diajak 

bermain atau dengan kata lain PP2 ante, meq-, dan –meq digunakan ketika 

berkomunikasi dengan teman sejawat.  

Cotohnya: 

(44) A :Ndeq pelalo nyongkolan bareh? 
#NdEq pelalo ñoŋkolan barEh?#  

  ‘tidak kamu pergi nyongkolan nanti?’  
 

B : Sang ndeq jage, epe pelalo? 
#Saŋ ndEq jagə, EpEpElalo?# 
‘mungkin tidak, kamu, kamu pergi (akan pergi)?’ 

 
E. Makna Kebiasaan (familiarity) 

Faktor kebiasaan sangat mempengaruhi pemakaian PP2 BSDG. 

Umumnya, pronomina persona yang dipakai untuk menyatakan makna 

kebiasaan adalah  epe, pe-, -pe,dankamu, bi-, -bi. Selain pronomina-

pronomina tersebut, PP2ante, meq-, -meqjuga bisa bermakna kebiasaan 

apabila seseorang sudah biasa menggunakan PP2 tersebut ketika 

berkomunikasi dengan teman karib atau teman bermainnya sejak kecil. Selain 

itu, faktor kebiasaan keluarga yang biasa memakai pronominapersona epe, 

pe-, -pe, dan kamu, bi-, -bi ketika menyapa laki- laki  juga sangat 

mempengaruhi makna pemakaian PP2 tersebut. Menurut seorang informan, 
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seseorang yang memanggil /bapak/ untuk gelar ayah dalam sebuah keluarga 

cenderung menggunakan PP2epe, pe-, -pe ketika berkomunikasi dengan 

perempuan dan pronomina personakamu, bi-, -bi digunakanketika 

berkomunikasi dengan laki- laki. Sedangkan keluarga yang memanggil /amaq/ 

untuk gelar ayah dalam sebuah keluarga cenderung menggunakan PP2 ante, 

meq-, -meq,ketika berkomunikasi dengan laki- laki dan kamu, bi-, -biketika 

berkomunikasi dengan perempuan. 

Contoh:  

(45) Azmi : mbe taoqbini Sul? 
 #mbE taoqbi ni Sul?# 
 ‘Di mana tempatmu (lk) itu Sul?’ 

 
Samsul: ne leq bale Mi, araq ape? 

 #NE leq balE Mi, araq apə?# 
 ‘ini di rumah, ada apa?’ 
 

Azmi : kukiriman kamu kode pulsa amante ne, isi’an ye bareh.  
 #kukiriman kamu kodə pulsa amantə nE, isi?an yə barEh. 

 ‘saya kirimkan kamu kode pulsa ayah kita ini, isikan dia nanti’ 
 
Samsul: oh aoq Mi, aku maseh mangan laguq ne. 

 #Oh aoq Mi, aku masEh maŋan nE.  
 ‘oh iya Mi, saya masih makan nih.  

 
Azmi : bareh soq, kukiriman kamu kane ne. 
 #barEh soq, kukirimankamu kanE nE# 

 ‘nanti sih, saya kirimkan kamu sekarang nih’ 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pronomina persona kedua (PP2)  bahasa 

Sasak di Desa Gegelang yang memfokuskan penelitian pada bentuk, fungsi dan 

makna, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.  

1. Bentuk PP2 BSDG terdiri atas morfem bebas, morfem terikat, dan  berupa 

gabungan kata. Bentuk morfem bebas terdiri atas 4 bentuk kata dasar dan 5 

bentuk gabungan kata. Bentuk morfem terikat terdiri atas (a) PP2 lekat kanan 

(enklitik) yang memiliki 4 bentuk kata dasar dan 4 bentuk gabungan kata, (b) 

PP2 lekat  kiri (proklitik) yang terdiri atas 4 bentuk kata dasar dan 4 bentuk 

gabungan kata.  

2. Pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak di desa Gegelang kecamatan 

Lingsar Lombok Barat memiliki fungsi simetris (kesetaraan dan keakraban) 

yaitu fungsi untuk menyatakan persamaan status atau usia, dan fungsi 

asimetris (ketidaksetaraan dan tak akrab) yaitu untuk menyatakan perbedaan 

status atau usia. 

3. Makna pemakaian Pronomina persona kedua dalam bahasa Sasak di desa 

Gegelang kecamatan Lingsar Lombok Barat meliputi (a) makna kekuasaan 

(power), yaitu makna yang timbul karena adanya perbedaan status atau usia. 

Makna kekuasaan ini meliputi makna penghormatan, ketidakakraban dan 

makna penghargaan, (b) makna solidaritas (solidarity), yakni makna yang 

timbul karena adanya fungsi persamaan baik status ataupun usia. Makna ini 
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meliputi makna persamaan, makna sedikit jarak, makna keakraban, makna 

keintiman, dan makna kebiasaan. 

 

5.3  Saran 

Terkait dengan penelitian bahasa mengenai pemakaian variasipronominal 

bahasa Sasak Desa Gegelang ini, ada beberapa hal utama yang harus dipahami 

antara lain. 

1. Bahasa Sasak Desa Gegelang merupakan salah satu bahasa daerah yang 

menjadi ciri khas daerah tersebut yang harus tetap dijaga dan digunakan 

dengan baik oleh masyarakat pemakainya. 

2. Pemakaian variasi PP2 BSDG perlu diperkenalkan kepada generasi penerus, 

agar mereka bisa berbahasa sesuai dengan situasi dan lawan bicara dengan 

baik. 

3. Sebagai generasi penerus, masyarakat  Desa Gegelang diharapkan dapat 

menjaga keutuhan bahasa dengan cara-cara yang inovatif. 

4. Bagi para pembaca, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan untuk lebih 

memahami pemakaian PP2 di daerah Desa Gegelang kecamatan Lingsar, 

Lombok Barat. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menggali lebih banyak lagi 

kearifan atau budaya lokal baik berupa bahasa, tulisan, cerita rakyat, dan lain 

sebagainya dalam rangka melestarikan serta menjaganya dari pengaruh 

kemajuan zaman yang bisa mengakibatkan punahnya kearifan atau 

kebudayaan tersebut. 
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Lampiran 1  

KUMPULAN DATA 

 
1. BENTUK PRONOMINA PERSONA KEDUA BAHASA SASAK DESA 

GEGELANG 

 

A. PRONOMINA PERSONA KEDUA BAHASA SASAK DESA 

GEGELANG BENTUK MORFEM BEBAS 

 

Side, ante, kamu, epe, dan plungguh/plinggih 

 

(1) Side tulisan ite pak! 

#Sidə tulisan itə pak!#  
‘Anda tuliskan kami pak!’ 
 

(2) Amaq, sidə tepete oneq siq papuq Sugan. 
#Amaq, sidə təpEtə onEq  sIq papuq Sugan#  

‘Bapak, anda dicari tadi oleh kakek Sugan.’ 
 

(3) Sidǝ EpE piring ne inaq Kar? 

# Sidǝ EpE piring ne inaq Kar? 
‘Anda yang punya piring ini Ibu Kar? 

 
(4)   Ante epe gantian kane. 

#antǝEpE gantian kanE# 

‘kamu punya giliran sekarang’ 
  

(5) Awar, ante bue’an nasiq leq piringno sekelem?  
#Awar, antə buE?an nasiq lEq piriŋno səkələm?# 
‘Awar, kamu (lk) yang menghabiskan nasi yang di piring itu tadi malam?’  

 
(6) Kamu aloh lalo jemput inante tono! 

#kamu aloh lalo jəmpUt inantə tono!# 
‘Kamu sana pergi jemput ibu kita sana!’ 

 

(7) : #əntE madiq julUq, EpE ndEqpe wah mandIq ElEq rubin# 
  ‘Ayo mandi dulu, kamu tidak kamu pernah mandiq sejak kemarin. 

  ‘ayo mandi dulu, sejak kemarin kamu tidak pernah mandi.’  
 

(8) : #əntE madiq julUq, EpE ndEqpe wah mandIq ElEq rubin# 

‘Ayo mandi dulu, kamu tidak kamu pernah mandiq sejak kemarin. 
‘ayo mandi dulu, sejak kemarin kamu tidak pernah mandi.’ 

 
 



 

(9) Silaq plinggih umuman masalah masa akhir jabatan kadus, kyai kance pekaseh 

nike leq masjid jemaq jelo jum’at.  
#Silaq pliŋgih umuman masalah masa akhir jabatan kadus, kyai kancə pekasEh 

nikə lEq masjid jəmaq jəlo jum’at# 
‘silahkan anda yang umumkan masalah masa akhir jabatan kadus, kyai dan 
pekasih itu di masjid besok hari jum’at.’ 

 
(10)  #MbE ElEq plUŋgUh niki?# 

‘mana dari Anda ini’ 
‘Anda dari mana?’ 
 

(11)  Silaq plungguh mulaian! 
#Silaq plUŋgUh mulaian!# 

“Silahkan anda yang memulai! 

 

B. PRONOMINA PERSONA KEDUA BAHASA SASAK DESA 

GEGELANG BENTUK MORFEM TERIKAT 

 

1. MORFEM TERIKAT LEKAT KANAN 

 

(12) Kepengde 
// KepEŋdə// 

‘Uangmu’ 

 
(13) Bagiande 

//bagiandə// 
‘Bagianmu’ 
 

(14) Balemeq 
//BalemEq// 

‘Rumahmu (lk)’ 
 

(15) Kepengpe 

//KepEŋpE// 
‘Uangmu’ 

 
(16) Kerengbi  

//KerEŋbi// 

 ‘Sarungmu (pr)’ 
 

(17) Tangkongde 
//TaŋkOŋde// 
‘Bajumu’  

 



 

(18) Inameq 

//InamEq// 
‘Ibumu (lk)’ 

(19) Amambi 
//Amambi// 
‘Ayahmu (pr)’ 

 
(20) Montorbi 

//Montorbi// 
‘Motormu (pr)’ 
 

(21) Nasiqpe 
//NasIqpE// 

‘Nasimu’ 
 

(22) Izar, ne kedek-kedekanpene. 

#Izar, nE kədEk-kədEkanpEnE. 
‘Izar, ini mainan-mainanmu ini’ 

 
(23) Ape belimpe jok peken oneq? 

#Apə belimpE jok pəkən onEq? 

‘apa yang kamu beli ke pasar tadi’ 
 

(24) Ye jok mbe inambi? 
#Ye jok mbE inambi?# 
‘Dia ke mana ibumu?’ 

 
(25) Inaq Sahrini, sang kerengde jage teriq tono. 

#Inaq Sahrini, saŋ kErEŋdə jagə təriq tono.# 
‘Bu Sahrini, mungkin sarung anda yang jatuh di sana.’ 
 

(26) Sai jaq amameq? 
#Sai jaq amameq? 

‘Siapa ayahmu?’ 
 

2. MORFEM TERIKAT LEKAT KIRI 

 

(27) Bapak, deroah ongkat tuaq Udin beruq 

# Bapak, dəroah Oŋkat tuaq Udin bəruq# 
‘Bapak, anda diundang roah (dzikiran) oleh paman Udin tadi’ 
 

(28) Mbe bianing ni? 
#mbE bianIŋ ni?# 

‘ke mana kamu (pr) pergi itu?’ 
 



 

(29) Meqtama’an jaq ite ngaji-ngaji no jok memori no! 

#MEqtama’an jak itə ŋaji-ŋaji no jok memorino!#  
‘Kamu masukkan saya pengajian-pengajian ke dalam memori itu!’ 

 
(30) Pidato ne, pekumpulan biase atau pebaceye jok julu kelas? 

#Pidato nE, pEkumpulan biasə atau pEbacəyə jok julu kelas?# 

‘pidato ini, kamu kumpulkan biasa atau kamu baca ke depan kelas?’  
 

(31) Zulfa, wahbinyampah? 
#Zulfa, wah binyampah?# 
‘Zulfa, sudah kamu sarapan? 

 
(32) Mbe taoq petoloq kepengpe? 

#MbE taoq pEtolOq kEpEŋpE#  
‘di mana tempat kamu taruh uangmu?’ 

 

(33) Wah uleq bisekolah ni? 
#Wah ulEq bisekolah ni?# 

‘sudah pulang kamu sekolah itu? 
 

(34) Sekumbean meqgin uleq terus? 

#SekumbEan mEqgin ulEq terus?# 
‘Kapan kamu (lk) akan pulang terus?’ 

 
(35) Bait apaqmeq bareh jok Telage Ngembeng. 

#Bait apaqmEq barEh jok Telagə ŋəmbəŋ.# 

‘Ambil (jemput) bapakmu (lk) nanti ke Telage Ngembeng.’ 
 

(36) Kamu aloh lalo jemput inante tono! 
#kamu aloh lalo jəmpUt inantə tono!# 
‘Kamu sana pergi jemput ibu kita sana!’ 

 
(37) Mbe bianing bareh ngkah ashar? 

#mbE bianiŋ barEh ŋkah asar?#  
‘Ke mana kamu (pr) pergi nanti setelah ashar?’ 

 

 

C. PRONOMINA PERSONA KEDUA BAHASA SASAK DESA 

GEGELANG BENTUK GABUNGAN KATA 

 
(38) Lamun ndeq kamu pade siq dedare jari ngeramean jak sai malik? 

#Lamun ndEq kamu padə sIq dədarə jari ŋəramEan jak sai malIk?#  
‘kalau bukan kalian (pr) yang akan meramaian, siapa lagi?’  

 
 



 

(39) Wah pepade nyampah? 

#Wah pEpadə nyampah?# 
‘Sudah kalian sarapan? 

 
(40) Sekirene araq utang almarhumah niki, kodeq maupun beleq leq plinggih 

sami niki, tiang tunas adeqne teikhlasan. 

#Sekirənə araq utaŋ almarhumah niki,kodEq maupun bələq leq pliŋgih sami 
niki, tiaŋ tunas adEqnə təikhlasan.# 

‘seandainya ada hutang almarhumah ini kecil ataupun besar pada anda 

semua ini, saya mohon supaya diikhlaskan.’ 
 

(41) Ante padengumbe’an jok tene kanak? 
#Antə padə ŋumbE?an jok tEnE kanak?#  

‘kalian semua ngapain ke sini anak-anak?’ 
 

(42) Mbe meqpade aning ni kanak? 

#Mbe mEqpadə anIŋ ni kanak?#  
‘ke mana kalian (lk) pergi itu anak-anak?’ 

 
(43) Mbe meqgin pade aning ni kanak? 

#MbE mEqgIn padə anIŋ ni kanak?#  

‘ke mana kalian (lk) akan pergi itu anak-anak?’ 
 

(44) Lamun ndeq kamu padesiq dedare jari ngeramean jak sai malik? 
#Lamun ndeq kamu padə sIq dədarə jari ŋəramEan jak sai malIk?# 
‘kalau bukan kalian (pr) yang perempuan yang akan meramaian, siapa lagi? 

 
(45) Mbe peaning pade teiraq sante siq gurumpe? 

#MbE pEaning padə təiraq sante sIq gurumpE?# 
Ke mana kalian (anak-anak) diajak santai oleh guru kalian? 

 

(46) Atas perhatian plungguh sami, tiang ngaturan terima kasih. 
#Atas pərhatian pluŋguh sami, tiaŋŋaturan tərima kasIh.# 

‘Atas perhatian anda semua, saya ucapkan terima kasih. 
 

(47) Tiang atas name keluarge, tunasan almarhum niki maap sebeleq-beleqne 

tipaq plungguh samiatas kesalaa’an siq sampun nelakuin, baik sengaje atau 
ndeq. 

#Tiaŋ atas namə kəluargə, tunasan almarhum niki maap səbeleq-bəleqnə 
tipaq pluŋguh samiatas kəsala?an sIq sampun nəlakuIn baIk seŋajə atau 
ndEq.# 

‘saya atas nama keluarga, memohonkan almarhum ini maaf sebesar-besarnya 
kepada anda semua atas kesalahan yang pernah ia lakukan , baik sengaja 

atau tidak.’ 
 



 

 

D. BENTUK T-V PRONOMINA PERSONA KEDUA BAHASA SASAK 

DESA GEGELANG 

 

A. BENTUK T (Tu)  

 

1. Ante // ant∂ // ‘kamu (lk)’ 
2. Kamu // kamu // ‘kamu (pr)’ 

3. Epe // EpE // ‘kamu (lk/pr)’ 
4. Ante pade // Antə padə  // ‘kalian (lk)’ 
5. Kamu pade // kamu padə // ‘kalian (pr)’ 

6. Epe pade // EpE padə // ‘kalian’ 
7. –meq // -mEq // ‘kamu/mu (lk)’ 

8. –bi // -bi // ‘kamu/mu (pr)’ 
9. –pe // -pE // ‘kamu/mu’ 
10. Meq- // mEq- // ‘kamu (lk)’ 

11. Bi- // bi- // ‘kamu (pr)’ 
12. Pe- // pe- // ‘kamu’ 

13. Meqpade // mEqpadə // ‘kalian (lk)’ 
14. Bipade // bipadə // ‘kalian (pr)’ 
15. Pepade // pEpadə // ‘kalian’ 

16. Selapuqmeq // səlapuqmEq // ‘kalian (lk)’ 
17. Selapuqbi // səlapuqbi // ‘kalian (pr)’ 

18. Selapuqpe // səlapuqpE // ‘kalian’ 
 

 

 

B. BENTUK V (Vos)  

 

1. Plungguh/plinggih // Plungguh/plinggih // ‘anda’ 
2. Side // Sidə // ‘anda’ 

3. Plungguh/plinggih sami // Plungguh/plinggih sami // ‘anda sekalian’ 
4. Side pade // Sidə pade // ‘anda sekalian’ 

5. De- // də- // ‘anda/mu’ 
6. –de // -də // ‘anda/mu’ 
7. Depade  // Dəpadə // ‘anda semua’ 

8. Selapuqde // səlapuqdə // ‘anda semua’ 

 

 

 

 

 

 



 

2. FUNGSI PEMAKAIAN PERSONA KEDUA BAHASA SASAK DESA 

GEGELANG 

 

(48) A: #mbə taoqmEq ni?# 
‘ mana tempatmu (lk) itu?’ 
‘kamu di mamna?’ 

 
B: #nE lEq pəkən, araq apə?# 

‘ini di pasar, ada apa?’ 
‘di pasar. Ada apa? 
 

A:#MaUq mEqlalo lalo jok Sekotoŋ jəmaq baIt sampi no?# 
‘Dapat kamu (lk) pergi ke Sekotong besok mengambil sapi itu?’ 

‘bisa kamu ke Sekotong mengambil sapi itu besok pagi?’  
B:#SəkUmbEan? Antə mEqmilu Endah?# 

‘kapan? Kamu (lk) ikut juga?’ 

‘kapan? Kamu juga ikut?  
 

A:#Saŋ ndEq jagə, antə dowaŋ wah lalo#  
‘mungkin tidak, kamu (lk) saja sudah yang pergi’ 
‘mungkin tidak, kamu saja yang pergi sendiri’  

(49) #Pertamə-tamə, tiaŋ atas nama panitia Pilkadus ŋaturan tərima kasih atas 

kərauhan atau kedatəŋan tiaŋ pluŋguh sami daləm rangka sosialisasi leq 
malem niki.# 

‘pertama-tama, saya atas nama panitia Pilkadus mengucapkan terima 
kasih atas kedatangan saya anda semua dalam rangka sosialisasi pada 
malam ini’. 

‘pertama-tama, saya atas nama panitia Pilkadus mengucapkan terima 

kasih atas kedatangan anda semua dalam rangka sosialisasi pada malam 
ini’ 

 

(50) Sekirene araq utang almarhumah niki, kodeq maupun beleq leq plinggih 

sami niki, tiang tunas adeqne teikhlasan. 

#Sekirənə araq utaŋ almarhumah niki,kodEq maupun bələq leq pliŋgih 
sami niki, tiaŋ tunas adEqnə təikhlasan.# 
‘seandainya ada hutang almarhumah ini kecil ataupun besar pada anda 

semua ini, saya mohon supaya diikhlaskan.’ 
(51) Atas perhatian plungguh sami, tiang ngaturan terima kasih. 

#Atas pərhatian pluŋguh sami, tiaŋŋaturan tərima kasIh.# 
‘Atas perhatian anda semua, saya ucapkan terima kasih. 

 



 

(52) Tiang atas name keluarge, tunasan almarhum niki maap sebeleq-beleqne 

tipaq plungguh samiatas kesalaa’an siq sampun nelakuin, baik sengaje atau 
ndeq. 

#Tiaŋ atas namə kəluargə, tunasan almarhum niki maap səbeleq-bəleqnə 
tipaq pluŋguh samiatas kəsala?an sIq sampun nəlakuIn baIk seŋajə atau 
ndEq.# 

‘saya atas nama keluarga, memohonkan almarhum ini maaf sebesar-besarnya 
kepada anda semua atas kesalahan yang pernah ia lakukan , baik sengaja 

atau tidak.’ 
 

 

 

3. MAKNA PEMAKAIAN PERSONA KEDUA BAHASA SASAK DESA 

GEGELANG 

A. KEKUASAAN 

 
(53) Anak : payu degin teatong jok peken? 

#Payu degin təatoŋ jok pəkən?# 

‘Jadi anda akan diantar ke pasar?’ 
 

Inaq : ndeq jak meqgin jok mbe-mbe laguq? 
  #NdEq jak mEqgin jok mbe-mbe lagUq?# 
  ‘tidak kamu (lk) akan ke mana-mana tapi?’ 

 
Anak : ndeq, aku libur begawean kane. 

  #NdEq, aku libUr bəgawEan kanE# 

  ‘Tidak, saya libur bekerja sekarang’ 
(54) Awar, ante bue’an nasiq leq piringno sekelem?  

#Awar, antə buE?an nasiq lEq piriŋno səkələm?# 
‘Awar, kamu (lk) yang menghabiskan nasi yang di piring itu tadi malam?’  
 

(55) Sekumbean meqgin uleq terus? 
#SekumbEan mEqgin ulEq terus?# 

‘Kapan kamu (lk) akan pulang terus?’ 
 

(56) Bait apaqmeq bareh jok Telage Ngembeng. 

#Bait apaqmEq barEh jok Telagə ŋəmbəŋ.# 
‘Ambil (jemput) bapakmu (lk) nanti ke Telage Ngembeng.’ 

 
 

(57) Kamu aloh lalo jemput inante tono! 

#kamu aloh lalo jəmpUt inantə tono!# 
‘Kamu sana pergi jemput ibu kita sana!’ 

 



 

(58) Mbe bianing bareh ngkah ashar? 

#mbE bianiŋ barEh ŋkah asar?#  
‘Ke mana kamu (pr) pergi nanti setelah ashar?’ 

 
(59) Nte mandiq juluq, epe ndeqpe wah mandiq eleq rubin. 

#əntE madiq julUq, EpE ndEqpE wah mandIq ElEq rubin# 

‘Ayo mandi dulu, kamu tidak kamu pernah mandiq sejak kemarin.’ 
 

(60) Piran peuleq? 
#piran pEulEq?# 
‘kapan kamu pulang?’ 

 
(61) Silaq plinggih umuman masalah masa akhir jabatan kadus, kyai kance 

pekaseh nike leq masjid jemaq jelo jum’at.  
#Silaq pliŋgih umuman masalah masa akhir jabatan kadus, kyai kancə 
pekasEh nikə lEq masjid jəmaq jəlo jum’at# 

‘silahkan anda yang umumkan masalah masa akhir jabatan kadus, kyai dan 
pekasih itu di masjid besok hari jum’at.’ 

 
(62) Guru  : Dayat, mbe taoqpe ni? 

 # Dayat, mbe taoqpeni?# 

 ‘Dayat, di mana tempatmu itu?’ 
Dayat (murid)  : niki leq bale pak. 

 #niki leq bale pak# 
 ‘ini di rumah pak’ 

Guru : baumpe jok sekolahan sekali? 

 #baumpe jok səkolahan səkali?# 
 ‘bisa kamu ke sekolahan sekali?’ 

Dayat : oh nggih pak mangkin. 
 #oh ŋgIh pak maŋkIn#  
 ‘oh iya pak sekarang’ 

Guru : aoq keh kuanteh epeleq sekolahan aoq. 
 #aoq kəh kuantEhEpE lEq səkolahan aoq# 

 ‘Iya sudah saya tunggu kamu di sekolahan ya’ 
 

B. SOLIDARITAS  

 
(63) Irham :Payu meqgin milu begunong? 

#Payu mEqgin milu begunoŋ?# 
‘Jadi kamu (lk) akan ikut ke gunung?’ 
 

Jos  : payu yoh, sai-sai endah gin milu? 
 #Payu yoh, sai-sai Endah gin milu?# 

 ‘Jadi sih, siapa saja juga akan ikut?’ 
 



 

Irham : Loq Uyat mele milu endah ne. Araq bedoemeq tenda? 

 #Loq uyat mEle milu Endah nE, Araq bədoEmEq tenda? 
 ‘Si Uyat mau ikut juga nih, ada kamu punya tenda? 

 
(64) Mawar : Wah pemangan Fa? 

  #Wah pEmaŋan Fa?# 

  ‘Sudah kamu makan Fa?’ 
 

Zulfa  :Ndeqman. Ye wahne? 
  #NdEqman, yə wahnə?# 
  ‘Belum, dia sudah?’ 

 
Mawar : Ndeqman endah ne. Teberiuk ngkeh! 

  #NdEqman Endah nE. TəbəriUk ngkəh!# 
  ‘belum juga nih. Kita bersama ayo!’ 
 

(65) A :Ndeq pelalo nyongkolan bareh? 
#NdEq pelalo ñoŋkolan barEh?#  

  ‘tidak kamu pergi nyongkolan nanti?’  
 

B : Sang ndeq jage, epe pelalo? 

#Saŋ ndEq jagə, EpEpElalo?# 
‘mungkin tidak, kamu, kamu pergi (akan pergi)?’ 

 
(66) Azmi : mbe taoqbini Sul? 

 #mbE taoqbi ni Sul?# 

 ‘Di mana tempatmu (lk) itu Sul?’ 
 

Samsul: ne leq bale Mi, araq ape? 
 #NE leq balE Mi, araq apə?# 
 ‘ini di rumah, ada apa?’ 

 
Azmi : kukiriman kamu kode pulsa amante ne, isi’an ye bareh. 

 #kukiriman kamu kodə pulsa amantə nE, isi?an yə barEh. 
 ‘saya kirimkan kamu kode pulsa ayah kita ini, isikan dia nanti’ 
 

Samsul: oh aoq Mi, aku maseh mangan laguq ne.  
 #Oh aoq Mi, aku masEh maŋan nE.  

 ‘oh iya Mi, saya masih makan nih.  
 
Azmi : bareh soq, kukiriman kamu kane ne. 

 #barEh soq, kukirimankamu kanE nE# 
 ‘nanti sih, saya kirimkan kamu sekarang nih’ 

 
  



 

Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama     : Azmi, S.Pd. 

Alamat    : Gegelang Lauk 

Jenis kelamin    : Laki-Laki 

Usia    : 27 tahun 

Pekerjaan    : Kepala Sekolah 

Tingkat Pendidikan  : S1 Pend. Kewarganegaraan 

2. Nama     : Riadi 

Alamat    : Gegelang Majapahit 

Jenis kelamin    : Laki- laki 

Usia    : 40 tahun  

Pekerjaan    : Kadus Majapahit 

Tingkat Pendidikan  : SD 

3. Nama     : Khairunnisa 

Alamat    : Gegelang Lauk 

Jenis kelamin    : Perempuan  

Usia    : 24 tahun 

Pekerjaan    : Guru 

Tingkat Pendidikan  : S1 PAI 

 

 



 

Lampiran 3 

  



 

  

Lampiran 4 

L 



 

 

  

Lampiran 5 

L 



 

  

Lampiran 6 

 



 

 

Lampiran 7  

 



 

  



 

 

 

Lampiran 8 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


