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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi dan makna 

yang dimiliki oleh pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata 

Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.  Adapun permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah bentuk pronomina 

demonstratif  dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata Kecamatan Paraya Barat 

Daya Kabupaten Lombok Tengah? bagaimanakah fungsi pronomina demonstratif 

dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten 

Lombok Tengah? dan bagimanakah makna pronomina demonstratif dalam bahasa 

Sasak Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok 

Tengah? Untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk, fungsi dan makna 

pronomina demonstratif dalam BSDR digunakan metode penelitian yang 

berhubungan dengan objek kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam 

pengumpulan data terdiri atas beberapa metode yaitu metode introspeksi, metode 

simak dan metode cakap. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis 

data dengan menggunakan metode padan dan metode distribusional. Dari hasil 

analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa; bentuk pronomina demonstratif 

dalam BSDR adalah (a) pronomina demonstratif umum, yaitu iyak ‘sini’ dan iku 

‘itu’ (b) pronomina dmonstratif tempat yaitu, pronomina niyak ‘sini’, niki ‘sini’ 

(sopan), eto ‘situ’ dan to ‘sana’ dan (c) pronomina demonstratif ihwal, yaitu 

meriak ‘begini’ dan meriku ‘begitu’‘sana’. Fungsi pronomina demonstratif dalam 

bahasa Sasak Desa Ranggagata yaitu (a) sebagi kata tunjuk suatu objek atau 

benda, (b) sebagi kata rujuk, (c) sebagi kata penujuk tempat atau lokasi dan (d) 

untuk menunjuk tentang perihal atau cara. Secara gramatikal pronomina 

demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata pada pemakaiannya dalam 

kalimat memiliki makna yaitu menyatakan ketentuan tentang suatu objek atau 

benda, menyatakan makana ketentuan tentang tempat atau lokasi dan menyatakan 

makna ketentuan tentang perihal atau menerangkan cara. 

Kata kunci: Pronomina, Bentuk pronomina demonstratif, BSDR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Sasak sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Nusa 

Tenggara Barat digunakan oleh masyarakat pendukungnya sebagai saran 

interaksi sosial antarwarga di berbagai wilayah Pulau Lombok Nusa 

Tenggagara Barat. Bahasa daerah di Nusantara ini banyak ragamnya, salah 

satunya adalah bahasa Sasak. Bahasa Sasak adalah bahasa yang digunakan 

oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Salah satunya, yakni di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya 

Kabupaten Lombok Tengah. 

Bahasa Sasak Desa Ranggagata (BSDR) merupakan bahasa Sasak 

yang menggunakan dialek Meriyak-Meriku. Bahasa Sasak Desa Ranggagata 

adalah bahasa Sasak yang masih produktif karena bahasa Sasak tersebut masih 

eksis digunakan oleh penuturnya dalam berkomunikasi sehari-hari. Penutur 

yang menggunakan bahasa Sasak tersebut adalah penutur asli yang mendiami 

desa tersebut yaitu, Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten 

Lombok Tengah. Pada umumnya bahasa Sasak Desa Ranggagat ini dipakai 

secara lisan dalam percakapan sehari-hari dikalangan anggota masyarakat 

penuturnya, sedangkan dalam bentuk tulisan sangat jarang dipergunakan atau 

dipakai, baik dalam surat keluarga, buku-buku maupun media cetak lainnya, 

sehingga pemakaiannya masih kurang dapat perhatian terutama pada golongan 

muda. Hal ini terjadi karena sebagian besar penutur BSDR terpengaruh oleh 
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bahasa Nasional sehingga sedikit demi sedikit bahasa itu akan semakin jarang 

terdengar lagi, padahal bahasa itu sebagai produk budaya dan sebagai objek 

kajian ilmiah yang harus dilestarikan. Sistem bahasa Sasak dalam  pronomina 

demonstratif merupakan pronomina dalam bahasa Sasak dialek Meriak-

Meriku. Dialek tersebut digunakan di Desa Ranggagata Kecamatan Praya 

Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang disingkat BSDR. 

Dalam penggunaan BSDR terdapat beberapa bentuk pronomina 

demonstratif seperti yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Pronomina 

demonstratif yang terdapat dalam BSDR yaitu, pronmina demonstratif umum, 

yaitu iyak yang berarti ‘ini’ yang digunakan untuk menunjuk objek atau benda 

yang dekat dengan pembicara dan iku dalam bahasa Indonesia ‘itu’ yang 

digunakan untuk menunjukkan objek atau benda yang jauh dari pembicara. 

Namun tidak semua pronomina demonstratif dalam BSDR sama dengan yang 

ada di dalam bahasa Indonesia. Di dalam BSDR terdapat empat  kata ganti 

penunjuk tempat, yakni niyak ‘sini’, niki ‘sini’ (sopan), eto ‘situ’, dan to 

‘sana’. 

Selain itu, dalam BSDR terdapat dua varian pronomina demonstratif 

tempat atau kata ganti penunjuk tempat (KGPT) yang menyatakan tempat 

dekat dengan pembicara, yaitu niyak ‘sini’ dan niki ‘sini’ (sopan). Dalam 

BSDR terdapat pula pronomina demonstratif ihwal, yaitu meriak ‘begini’ dan 

meriku ‘begitu’. 

Berdasarkan keunikan pronomina demonstratif BSDR di atas peneliti 

termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini, dalam skripsi dengan judul 
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Pronomina Demonstratif Dalam Bahasa Sasak Desa Ranggagata Kecamatan 

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu alasan pemilihan 

judul tersebut dipilih dengan alasan. (1) Pronomina demonstratif dalam bahasa 

Sasak yang ada di Desa Ranggagata belum ada yang meneliti (2) Eksistensi 

bahasa Sasak perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan mengingat bahasa 

ini masih dipakai sebagai sarana komunikasi oleh para masyarakat 

penuturnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latarbelakang di atas, masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa 

Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah 

Permasalah tersebut dirinci menjadi tiga pertanyaan penelitian di bawah ini. 

1. Bagaimanakah bentuk pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa 

Ranggagata? 

2. Bagaimanakah fungsi pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa 

Ranggagata? 

3. Bagimanakah makna pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa 

Ranggagata? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan tiga pertanyaan peneliti di atas, berikut adalah tujuan 

umum dan khusus penelitian ini. 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pronomina 

demonstratif dalam bahasa Sasak Desak Ranggagata Kecamatan Praya Barat 
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Daya Kabupaten Lombok Tengah.  Secara khusus tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pronomina 

demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi pronomina 

demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna pronomina 

demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapuna manfaat secara teoritis dan praktis sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama 

dalam bidang pronomina demonstratif. 

b. Sebagai bahan atau informasi untuk membandingkan bahasa daerah 

yang ada di seluruh wilayah Nusantara. 

c. Menambah kekayaan lingustik dalam bidang kebahasaan, khususnya 

dalam bidang deiksis dan morfologi. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pengajaran bahasa daerah terutama tentang 

pronomina demonstratif. Hasil penelitian ini akan menambah refrensi bagi 

pengajar bahasa daerah terutama dalam pembelajaran muatan lokal dan 
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untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bahasa daerah yang 

merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan daerah khususnya pada 

masyarakat di Desa Ranggagata Kecamata Praya Barat Daya Kabupaten 

Lombok Tengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian tentang bahasa daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, baik di kalangan mahasiswa maupun doesen-dosen. 

Semua penelitian tersebut memberikan acuan sebagai telaah pustaka dan 

bahan bacaan. Penelitian itu memberikan arahan yang cukup memebantu bagi 

para peneliti berikutnya dalam menggali dan mengkaji bahasa-bahasa yang 

ada di Nusantara ini. Penelitian-penelitian terdahulu tentang pronomina 

demonstratif dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Sasak, dipaparkan 

berturut-turut berikut ini. 

Nurhayadi (1996) meneliti tentang “Wujud dan Fungsi Pronomina 

Bahasa Sasak Dialek Meno-Mene di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok 

Timur”. Dalam penelitian ini dibahas tentang wujud dan fungsi pronomina 

bahasa Sasak di Kecamatan Keruak Lombok Timur secara umum yang 

mencakup jenis pronomina dan bagaimana pemaikaiannya dalam proses 

komunikasi masyarakat tuturnya yang ditentukan oleh faktor stratifikasi 

sosial, sistem keakraban, tingkat sosial dan status sosial. Penelitian tersebut 

memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni meneliti pronomina. Hal yang 

membedakannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih 

memokuskan pada pronomina demonstratif dan penggunaanya dalam 

komunikasi. 
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Penelitian berikutnya berjudul “Pronomina Demonstratif dalam Bahasa 

Sasak”, Sukmawati (2004). Penelitian ini membahas tentang bentuk, fungsi, 

dan makna pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak di Kelurahan Karang 

Baru. Adapun persamaan peneltian ini adalah sama-sama membahasa bentuk, 

fungsi dan makan pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak. Perbedaannya 

ialah objek kajian penelitian. 

Penelitian lainya dilakukan oleh Janah (2007) meneliti tentang “ 

Pronomina Interogatif dalam Bahasa Sasak Dususn Senggigi kecamatan batu 

layar” penelitian ini memebahas tentang bagaimana bentuk, cici, fungsi, dan 

makana pronomian interogatif dalam bahasa sasak dusun senggigi kecamatan 

batulayar. Dalam penelitian tersebut yang membedakanya dengan penelitian 

ini adalah penelitian tersebut memfokuskan pada pronomina introgatif saja. 

2.2 Landasan Teori 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari teori-teori yang terkait di 

dalamnya. Dengan adanya teori akan dapat menerangkan fenomena-fenomena 

tertentu dengan cara menentukan konsep dan menghubungkan antarkonsep 

tersebut. Begitu juga dengan penelitian ini, berikut akan dipaparkan teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai 

landasan dalam pembuatan karya ilmiah ini. 

2.2.1 Pronomina 

Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina 

lain. Nomina perawat dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Bentuk pada 

Meja itu kakinya tiga, mengacu ke kata meja. Jika dilihat dari segi fungsinya 
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dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki possisi yang umumnya 

diduduki oleh nomina, speri subjek, objek, dan dalam macam kalimat tertentu 

juga predikat. Cirri lain yang dimiliki pronomina ialah bahwa acuannya dapat 

berpindah-pindah karna bergantung kepada siapa yang menjadi pembicara 

atau penulis, siapa yang menjadi pendengar atau pembaca, siapa atau apa yang 

dibicarakan (Alwi hasan, dkk., 1998: 255-256). 

Ida Bagus Putrayasa 2008 dalam Marina (2014: 6) menyatakan bahwa 

pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Apa 

yang digantikannya disebut anteseden. Anteseden terdapat di dalam dan di luar 

wacana (di luar bahasa). Sebagai prnomia, kategori tersebut tidak berafiks, 

tetapi beberapa diantaranya dapat direduplikasikan seperti, kami-kami, dia-

dia, beliau-beliau, mereka-mereka dengan pengertian meremehkan atau 

merendahkan. Kata pronomina dapat dijadikan frase pronomina seperti aku 

ini, kamu sekalian, mereka semua. 

Pronomina merupakan kategori, kategori itu memiliki keanggotaan 

bentuk kata yang sangat terbatas jumlahnya. Pronomina digunkan untuk 

menggantikan beberapa kategori lain, yakni nomina adjektiva, adverbial, dan 

numrelia. Disamping itu, pronominal dipakai pula untuk menggantikan frase 

perluasan kata yang bersangkutan, klausa, kalimat majemuk bahkan suatu 

wacana atau menggantikan apa yang disebut anteseden Sudaryanto (dalam 

Herawati, dkk, 1995: 10). 
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2.2.2 Pronomina Demonstratif 

Pronomina demonstratf adalah kata ganti yang menunjukkan adanya 

suatu benda. Pronomin demonstratif terdiri atas tiga macam, yaitu: Pronomina 

penunjuk tempat, Pronomina penunjuk umum, dan pronominal penunjuk 

ihwal. Pronominal penunjuk umum adalah ini, itu, dan anu. Kata ganti ini 

mengacu pada acuan yang lebih dekan dengan penutur dan pentutur, ke masa 

yang akan datang atau informasi yang akan disampaikan. Kata itu mengacu 

pada acuan yang agak jauh dari penutur, kemasa yang lampau atau informasi 

yang sudah disampaikan. Kata anu mengacu pada acuan yang tidak dapat 

disebutkan atau karna tidak ingin disebutkan. Pronomina penunjuk dapat 

berfungsi sebagai subjek atau objek kalimat dan bahkan dalam kalimat yang 

berpredikat nomina dapat pula berfungsi sebagai predikat. Pronomina 

penunjuk atau demonstratif dalam bahasa Indonesia ada tiga macam, yaitu (1) 

pronomina penunjuk umum, (2) pronomina penunjuk tempat, dan (3) 

pronomina penunjuk ikhwal, Alwi dkk 2010 dalam M. Arjan (2015: 11). 

1. Pronomina Penunjuk Umum 

Pronomina penunjuk umum ialah ini, itu, dan anu. Kata ini mengacu 

pada acuan yang dekat dengan pembicara atau penulis, pada masa yang akan 

datang, atau pada informasi yang akan disampaikan. Untuk acuan pada yang 

agak jauh dari pembicara atau penulis, pada masa lampau atau pada informasi 

yang sudah disampaikan, digunakan kata itu.  
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Sebagai pronomina, ini dan itu ditempatkan sesudah nomina yang 

diwatasinya. Orang juga memakai pronomina itu sesudah pronomina person, 

tampaknya untuk memberikan lebih banyak penegasan. 

Contoh: 

Jawaban itu rumusan ini 

Lamaran itu saya ini 

Masalah ini mereka itu 

Kata anu dipakai bila seseorang tidak mau mengingat benar kata apa 

yang harus dipakai, padahal ujaran telah terlanjur mulai. Untuk mengisi 

kekosongan dalam proses berpikir ini orang memakai pronomina anu (Alwi, 

1998: 267). 

2. Pronomina Penunjuk Tempat 

Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia ialah sini, situ, 

atau sana. Titik pangkal perbedaan diantara ketiganya ada pada pembicara: 

dekat (sini), agak jauh (situ), dan jauh (sana). Karena menunjuk lokasi, 

pronominal ini sering digunakan preposisi pengacu arah, di/ke/dari, sehingga 

terdapat di/ke/dari/sini; di/ke/dari/situ; di/ke/dari/sana, Alwi, dkk (1998: 271). 

Contoh: 

 Kita akan bertolak dari sini. 

 Barang-barangnya ada di situ. 

 Siapa yang mau pergi ke sana. 
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3. Pronomina Penunjuk Ikhwal 

Pronomina penunjuk ihwal dalam bahasa Indonesia adalah begini 

dan begitu, tidak pangkal pembedaannya sama dengan penunjuk lokasi: 

dekat (begini) dan jauh (begitu). Jauh dekatnya bersifat psikologis. 

Misalnya: 

Dia mengatakan begini; 

Jangan berbuat begitu lagi. 

 (http://rnovit.blogspot.co.id/2012/02/nomina-dan-pronomina.html) 

2.2.3 Bentuk Pronomina Demonstratif 

Bentuk merupakan suatu susunan atau rangkaian yang mencakup 

pilihan kata, susunan kalimat, jalannya irama, pikiran perasaan yang terjelma 

di dalamnya dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan hingga 

terbentukanya suatu keindahan (Ali Syahbana, 2006: 12). 

Bentuk pronomina demonstratif yang dimaksud dalam penelitian ini 

mengacu pada bentuk-bentuk lingual (morfologi, sintaksis, fonologo dan 

semnatik) yang terdapat pada semua unsur pronomina demonstratif, terdiri 

atas: 

1. Kata 

Kata adalah kumpulan beberapa hurup yang memiliki makna 

tertentu. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata dalah 

unsure bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan 

perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam 

berbahasa. Dari segi bahasa kata diartikan sebagai kombinasi morfem  
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yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan 

morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki yang 

memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. 

Selanjutnya Ramlan (dalam Efendi. 2015: 10) menjelaskan, sebagai 

sebuah bentuk, kata terdiri dari dua macam satuan yaitu satuan 

fonologik dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri 

dari satu atau beberapa suku dan suku itu terdiri atas satu atau 

beberapa morfem. Sebagai satuan gramatik, kata terdiri atas satu atau 

beberapa morfem. Contoh kata dalam bahasa Indonesia yakni; Kamu, 

Anda, dia, mereka, pensil, buku dan lain sebaginya. 

2. Gabungan Kata 

Kata majemuk adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya 

bersetatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, 

dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. 

Pola khusus tersebut membedakannya dengan frase atau gambungan 

kata, gabungan morfem yang bukan kata majemuk. Misalnya, dalam 

bahasa Indonesia, kamar mandi adalah kata majemuk, sedangkan baju 

hijau adalah frase. Kata majemuk dibentuk oleh prose  pemajemukan 

atau komposisi yang merupakan proses morfologis, sedangkan frase 

dibentuk oleh proses sintaksis. Kata majemuk dalam bahasa Indonesia 

memiliki ciri-ciri (1) ketaktersisipan yang berarti di antara unsur-unsur 

kompositum tidak dapat disisip apa pun; (2) ketakterluasan yang 

berarti setiap unsur kompositum tidak dapat diimbuhkan kecuali 
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sekaligus; serta (3) ketakterbalikan yang berarti unsur kompositum 

tidak dapat dipertukarkan. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kata majemuk.html) 

2.2.4 Fungsi Pronomina Demonstartif 

Fungsi adalah beban suatu satuan bahasa, hubungan antar satu-satuan 

dan unsur-unsur penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu, peran unsur dalam 

suatu ujaran dan hubungannya secara struktural dengan unsur lain peranan 

sebuah unsur dalam satuan sintaksis yang lebih luas (Kridalaksana, 1983: 48). 

Fungsi pronomina demonstratif untuk menunjukkan objek dan tempat dalam 

berkomunikasi agar jelas kemana arah pembicaraan ditujukkan. Pronomina 

demonstratif sebagai kata penunjuk mewakili benda yang terlihat bagi penutur 

dan petutur, sedangkan fungsi sebagai kata rujuk, pronomina demonstratif 

digunakan untuk menunjuk suatu objek atau benda yang sedang 

diperbincangkan namun objek atau benda yang dimaksudkan adalah yang kasat 

mata namun tersirat dan diketahui oleh penutur dan petutur. 

2.2.5 Makna Pronomina Demonstratif 

Dari segi makna pronomina demonstratif berhubungan erat dengan 

fungsinya. Makna yang ditimbulkan oleh pronomina demonstratif, maka akan 

dijumpai makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuk-bentuk dan fungsi 

pronomina demonstratif tersebut. Makna adalah hubungan antara bahasa yang 

memiliki arti dan disepakati secara bersama-sama sehingga dapat saling 

dimengerti (Aminuddin, 2005 dalam Marina, 2014: 10). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kata
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Makna gramatikal adalah proses leksem yang akan diterangkan bukan 

hanya berupa bentuknya melainkan juga memperoleh makna baru. Sementara 

itu, makna gramatikal (gramatikal meaning) atau makna fungsional (fungsional 

meaning) atau struktural (struktural meaning) atau makna internal (internal 

meaning) menurut Pateda (2000: 103) adalah makna yang muncul sebagai 

akibat berfungsinya kata dalam kalimat. 

2.2.6 Deiksis 

Deiksis adalah upaya pengacuan melalui penggunaan bahasa (pointing 

via languages). Dengan demikian, dapar dikatakan bahwa setiap bentuk lingual 

yang memiliki fungsi demikian itu (mengacu/menunjuk) disebut ekspresi 

deiksis. Kata itu dalam bentuk tuturan tanya. 

Apa itu? adalah ekspresi deiksis, yang digunakan untuk mengacu sesuatu yang 

relatif jauh dari penuturnya, Yule (1996: 9). Selanjutnya menurut Purwo 1984 

dalam M. Arjan (2015: 13) menjelaskan bahwa sebuah kata dikatakan bersifat 

deiksis apabila refrennya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung 

pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat 

dituturkannya kata itu. Lyons (dalam Purwo, 1984: 13) menjelaskan bahwa 

kata deiksis berasal dari kata Yunani deiktikos, yang berarti ‘hal penunjukan 

secara langsung’. Dalam lingustik sekarang kata itu dipakai untuk 

menggambarkan fungsi kata ganti persona, kata ganti demonstratif, fungsi 

waktu dan bermacam-macam ciri gramatikal dan leksikal lainya yang 

menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam tindak ujaran. 

Dieksis dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis diantaranya. 
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1. Deiksis persona yaitu kata saya, kamu, dia laki/perempuan dan 

barang/sesuatu. 

2. Deiksis tempat yaitu kata di sini, di situ, dan di sana. 

3. Deiksis waktu yaitu kata kemarin, besok, hari ini, nanti malam, pecan 

depan, pecan yang lalu, pecan ini dan lain sebagainya, Yule (2006: 15-

22). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, sebelum melakukan pembahasan terlebih dahulu akan 

dibicarakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian. Tahapan-

tahapan tersebut terdiri atas tiga tahapan, yaitu (1) tahapan pengumpulan data, (2) 

analisis data, (3) penyajian hasil analisis data. Data dan sumber data tidak terlepas 

dari pokok pembahasan pada bab ini. 

3.1 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

suatu penelitian karna penelitian tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya data 

dan sumber data. Begitu juga dengan penelitian ini, berikut akan dipaparkan 

penjelasan mengenai data dan sumber data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

3.1.1 Data 

Sudaryanto (dalam Mahsun, 2007: 18) memberi batasan data sebagai 

salah satu bahan penelitian, yaitu bahan jadi, yang ada karna pemilihan aneka 

macam tuturan (bahan mentah). Data yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan 

benda-benda yang diamati agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam 

dokumen atau bendanya (Moleong dalam Arikunto, 2010:22). Dari penjelasan 

tersebut, maka data dalam penelitian ini berupa kata dan gabungan kata yang 

mengandung pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata 

Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. 
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3.1.2 Sumber Data 

Sumber data utama yang menjadi subjek penelitian ini adalah penutur 

asli bahasa Sasak di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya 

Kabupaten  Lombok Tengah. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini 

didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh Mahsun 

(2005:141).  

Kriteria utama subjek yang akan dijadikan sumber data adalah sebagai berikut.  

1. Berjenis kelamin pria/wanita. 

2. Merupakan masyarakat asli Desa Ranggagata. 

3. Usia 20-60 tahun (tidak pikun). 

4. Pendidikan, SD, SMP, SMA, maupun S1 sederajad. 

5. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang bahasa Sasak Desa 

Ranggagata (BSDR). 

6. Bisa berbahasa Indonesia.   

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini akan diuraikan metode-metode yang akan ditempuh 

dan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, mengkualifikasi 

data dalam proses pengumpulan data. Bagian ini dibutuhkan agar data yang 

diperoleh dapat terkumpul dengan baik disesuaikan dengan metode dan teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang 

memadai, dalam penelitian ini ditetapkan tiga metode pengumpulan data, 

yakni (1) Metode Introspeksi, (2) Metode Simak, dan (3) Metode Cakap 

(Wawancara). 
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3.2.1 Metode Introspeksi 

Metode intospeksi adalah metode penyediaan data dengan 

memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang 

dikuasainya (bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang diperlukaan bagi 

analisis sesuai dengan tujuan penelitiannya (Mahsun, 2005: 102). Metode 

introspeksi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa satuan 

lingual yang mengandung unsur pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak, 

peneliti menggunakan kemampuan kebahasaan peneliti atau intuisi 

kebahasaan peneliti itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan peneliti merupakan 

penutur asli  bahasa Sasak di Desa Ranggagata, sehingga memungkinkan 

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa data bahasa tersebut 

dengan menggunakan kemampuan kebahasaan peneliti atau intuisi kebahasaan 

peneliti itu sendiri. 

 3.2.2 Metode Simak 

Metode simak adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan melakukan penyimakan terhadap penggunaan bahasa. Metode ini 

memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap yang diikuti dengan teknik 

lanjutan yaitu teknik simak libat cakap,teknik simak bebas libat cakap dan 

teknik catat (Mahsun, 2005: 90-91). 

Pada metode ini, peneliti lebih menekankan pada teknik menyimak 

penggunaan bahasa yang mengandung unsur pronomina demonstratif. Adapun 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menggunakan metode ini, yaitu 

peneliti menyatu dengan partisipan dan menyimak penggunaan bahasanya. 
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Dalam kegiatan menyimak tersebut peneliti mencatat sekaligus merekam data-

data kebahasaan yang mengandung unsur pronomina demonstratif yang 

dituturkan informan. Agar memperoleh banyak data dari informan, peneliti 

sesekali ikut terlibat dalam percakapan. Dalam rangka memperoleh data 

dengan menggunakan metode ini, peneliti dibantu dengan teknik lanjutan yang 

berupa teknik simak libat cakap, teknik simak tidak libat cakap, teknik catat, 

dan teknik rekam, yaitu sebagi berikut. 

a. Taknik Simak Libat Cakap 

Pada bagian ini peneliti melakukan penyadapan dengan cara 

berpartisipasi sambil menyimak, berpartisipasi dalam pembicaraan dan 

menyimak para informan. Dalam hal ini, penelitian terlibat langsung 

dalam dialog (Mahsun, 2005: 91). Teknik simak libat cakap ini, peneliti 

melakukan kegiatan menyimak dan terlibat secara langsung dalam 

kegiatan bertutur sehingga memicu timbulnya bahasa Sasak yang 

mengandung unsur pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak di Desa 

Ranggagata. 

b. Teknik Simak Tidak Libat cakap 

Pada teknik ini peneliti hanya berperan sebagai pengamat 

pengguna bahasa oleh para informan tanpa harus terlibat dalam bertutur. 

Peneliti tidak libat langsung dalam peristiwa penuturan yang bahasanya 

sedang diteliti. Jadi peneliti hanya menyimak dialog yang terjadi antar 

informan (Mahsun, 2005: 91). 
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c. Teknik Catat 

Teknik catat ini dilakukan peneliti untuk mempermudah 

mengumpulkan data yang diperoleh secara acak baik dari wacana lisan 

maupun informan. Teknik catat ini merupakan teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan (teknik 

simak libat cakap dan teknik simak tidak libat cakap) yaitu mencatat data 

yang diperoleh dari informan pada kartu data (Mahsun, 2014: 93). 

3.2.3 Metode Cakap 

Disebut metode cakap karena cara yang ditempuh dalam pengumpulan 

data adalah melakukan percakapan dengan para informan. Metode cakap ini 

memiliki teknik dasar berupa teknik pancing yang diikuti dengan teknik 

cakap semuka. Pada pelaksanaan teknik cakep semuka ini peneliti langsung 

melakukan percakapan dengan penggunaan bahasa sebagai informan dengan 

sumber pada pancingan yang sudah disiapkan (berupa daftar tanya) atau 

secara sepontanitas, maksudnya pancingan dapat muncul di tengah-tengah 

percakapan (Mahsun, 2005: 94). 

Metode cakap ini digunakan untuk melakukaukan percakapan antara 

peneliti dan infiorman dalam rangka untuk mandapatkan data yang 

dibutuhkan. Metode cakap juga dapat memiliki teknik lanjutan, yaitu teknik 

catat. Penggunaan teknik catat dimaksudkan untuk mencatat keterangan-

keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 

narasumber (informan). 
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3.3 Metode dan Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian yang 

menggambarkan fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi pada 

penuturnya. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan 

pda penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa varian 

bahasa yang bias dikatakan sifatnya sperti potret, paparan seperti apa adanya 

(Sudaryanto, 1992: 62). 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode padan 

dan metode distribusional. Perihal kedua metode ini akan dipaparkan berikut.  

3.3.1 Metode Padan 

Langkah selanjutnya, setelah data terkumpul adalah tahap analisis 

data. Dalam tahap analisis data peneliti menggunakan metode padan 

intralingual. Terlebih dahulu akan dijelaskan maksud konsep pandan dan 

konsep intralingual. Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata 

banding dan sesuatu yang dibandingkan mengandung makna adanya 

keterhubungan, sehingga padan di sini diartikan sebagai hal 

menghubungbandingkan. Sedangkan, intralingual mengacu pada makna 

unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual) yang dibedakan 

dengan unsur yang berada di luar bahasa (ekstralingual), seperti hal-hal yang 

menyangkut makna, informasi, konteks, tuturan, dan lain-lain. Metode padan 

intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubungbandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa 

maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2007: 117–118). 
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Metode padan merupakan metode analisis data yang menggunakan 

alat penentu di luar bahasa (Djajasudarma, 1993: 53). Dalam metode ini 

digunakan dua teknik yaitu teknik refrensial dan teknik teranslation. Teknik 

refrensial digunakan untuk menerangkan makna pronomina demonstratif 

bahasa Sasak Desa Ranggagata, berdasarkan fungsinya. Sedangkan teknik 

translation digunakan untuk melihat wujud perbedaan pronomina 

demonstratif bahasa Sasak Desa Ranggagata sehingga dapat ditentukan 

bentuknya. 

3.3.2 Metode Distribusional 

Metode kajian distribusional menggunakan alat penentu unsur 

bahasa itu sendiri. Metode distribusional memakai alat penentu di dalam 

bahasa yang diteliti. Metode ini berhubungan erat dengan paham 

strukturalisme de Saussure (1916), bahwa setiap unsur bahasa berhubungan 

satu sama lain, membentuk satu kesatuan padu (the whole unitfid). Metode 

distribusional ini sejalan dengan penelitian deskriptif dalam membentuk 

prilakau data penelitian. 

Dasar penetu di dalam kerja metode distribusional adalah teknik 

pemilihan data berdasarkan kategalam penelitian diskriptifori (kriteria) 

tertentu dari segi kegramatikalan (terutama dalam penelitian diskriptif) sesuai 

dengan cici-ciri alami yang dimiliki oleh data penelitian (Djajasudarma, 

1993: 60-61). 
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Metode distribusional pada dasarnya juga didasarkan atas perilaku 

atau tingkah laku satuan-satuan lingual tertentu yang teramati dalam 

hubungannya dengan satuan lingual lainnya, Subroto (2007:67-68). 

Metode distribusional ini digunakan dengan cara menghilangkan 

atau melesapkan salah satu unsur yang terdapat dalam tataran kalimat bahasa 

Sasak Desa Ranggagata dan membalikkan urutan kata atau mempermutasi 

unsur-unsur kalimat yang berupa kata, gabungan kata dalam tataran kalimat 

BSDR. 

Adapun langkah-langkah analisis data diantaranya sebagai berikut. 

1. Setelah selesai mengumpulkan data menggunakan teknik rekam dan 

catat sesuai yang dijelaskan di atas, data kemudian akan di transkrip 

kembali kedalam bentuk tulisan. 

2. Setelah di transkrip, data berupa tuturan tersebut kemudian akan di 

kelompokkan berdasarkan bentuknya. 

3. Setelah dibagi berdasarkan bentuknya, baru data yang telah 

dikumpulkan akan di analisis secara berturutan berdasarkan urutan 

kedua rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. 

3.4 Metode Hasil Analisis Data 

Dalam penelitian ini, hasil analisis data akan disajikan dengan dua 

cara yaitu menggunakan metode formal dan metode informal. Metode formal 

adalah metode metode penyajian hasil analisis data menggunakan perumusan 

dengan tanda dan lambing-lambang (Mahsun, 2007: 279). Tanda yang 

dimaksud antara lain: tanda kurung biasa ( ), tanda kurung siku [ ], dan lain-
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lain. Sedangkan metode informal yaitu perumusan dengan kata-kata biasa 

atau dengan ungkapan yang varbilatasi, termasuk terimonologi yang bersifat 

teknis. 

Metode informal ini akan menjelaskan tentang bentuk, fungsi, dan 

makna. Untuk menganalisis kedua hal tersebut peneliti akan menggunakan 

beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya pada landasan teori seperti 

kata, gabungan kata maupun kalimat, dan beberapa teori pendukung lainnya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Pronomina Demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata 

Berdasarkan bentuknya, pronomina demonstratif  bahasa Sasak Desa 

Ranggagata (BSDR) dibedakan menjadi tiga macam bentuk, yaitu pronomina 

demonstratif umum, pronomina demonstratif tempat, dan pronomina 

demonstratif ikhwal. Ketiga bentuk pronomina demonstratif tersebut akan 

dibahas sebagi berikut. 

4.1.1 Bentuk Pronomina Demonstratif Umum dalam BSDR 

Bentuk pronomina demonstratif umum dalam BSDR ada dua 

bentuk yang berupaka kata dan bentuk kata tersebut yaitu kata iyak ‘ini’ 

digunakan untuk menunjuk objek atau benda yang dekat dengan penutur 

dan petutur dan iku ‘itu’ menunjuk objek atau benda yang jauh dari penutur 

dan petutur. Kedua bentuk tersebut akan dipaparkan sebagi berikut. 

A. Pronomina Demonstratif Umum Iyak ‘Ini’ 

Bentuk penggunaan kata iyak ‘ini’ dalam BSDR yang menunjuk 

suatu objek atau benda yang dekat dengan penutur dan petutur dapat di 

lihat pada contoh-contuh kalimat di bawah ini. 

(1) Iyak bangket eku 

[Iyak baɳket әku] 

Ini sawah saya 

‘Ini sawah saya’ 

 

(2) Bali iyak eku epek 

[Bali iyak әku epek] 

 Rumah ini saya punya 

‘Ini rumah saya’ 
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(3) Manuk eku iyak 

[Manuk әku iyak] 

Ayam saya ini 

‘Ini ayam  saya’ 

  

Dari semua contoh kalimat pronomina di atas, dapat diketahui 

bahwa penggunaan kata iyak ‘ini’ dapat terletak pada awal kalimat, tengah 

kalimat dan akhir kalimat. 

Pada kalimat (1), (2), dan (3), kata iyak ‘ini’ lazim digunakan 

dalam BSDR ketika diletakkan di awal, tengah, dan akhir kalimat. 

Distribusi iyak ‘ini’ bisa di tengah kalimat jika digabungkan dengan kata 

epek (punya) dalam BSDR. Tanpa adanya kata itu kalimat yang memuat 

pronomina demonstratif iyak ‘ini’ tidak berterima, seperti contoh kalimat 

berikut ini. 

(2b) *Bali iyak eku 

[Bali iyak әku] 

Rumah ini saya 

‘Ini rumah saya’ 

 

Contoh kalimat (2b) di atas menjadi tidak lazim dan tidak pernah 

ada dalam kalimat Bahasa Sasak khusunya dalam BSDR, kecuali ditaruh 

atau digabungkan dengan kata epek (punya) seperti contoh di bawah ini. 

(2c) Bali iyak eku epek 

[Bali iyak әku epek] 

Rumah ini saya punya 

‘Ini rumah saya’ 

 

B. Pronomina Demonstratif Umum Iku ‘Itu’ 

Pronomina demonstratif umum iku ‘itu’ juga dapat terletak di awal, 

tengah dan akhir kalimat dalam BSDR yang menunjuk suatu objek atau 

benda yang jauh dengan penutur dan petutur. Perhatikan contoh kalimat di 

bawah ini. 
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(4) Iku kupi kaem 

[Iku kupim kaәm] 

Itu kopi kamu 

‘Itu kopi kamu’ 

 

(5) Tambah iku kaem epek 

[Tambah iku kәem epek] 

Cangkul itu kamu punya 

‘Itu cangkul kamu’ 

 

(6) Eku epek pari iku 

[eku epek pari iku] 

Saya punya padi itu 

‘Itu padi saya’ 

 

Pada kalimat (4), (5), dan (6), kata iku ‘itu’ lazim digunakan dalam 

BSDR ketika diletakkan di awal, tengah, dan akhir kalimat. Distribusi iku 

‘itu’ juga dapat digunakan di tengah kalimat jika ditambah dengan kata 

epek (punya) dalam BSDR. Tanpa adanya kata itu kalimat yang memuat 

pronomina demonstratif iku ‘itu’ tidak berterima, seperti contoh kalimat 

berikut ini. 

(5b) * Tambah iku kaem 

[Tambah iku kәem] 

Cangkul itu kamu 

‘Itu cangkul kamu’ 

Contoh kalimat (5a) di atas menjadi tidak lazim dan tidak pernah 

ada dalam kalimat bahasa Sasak khusunya dalam BSDR, kecuali ditaruh 

atau digabungkan dengan kata epek (punya) seperti pada contoh kalimat di 

bawah ini. 

(5c) Tambah iku kaem epek 

[Tambah iku kәem epek] 

Cangkul itu kamu punya 

‘Itu cangkul kamu’ 
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4.1.2 Bentuk Pronomina Demonstratif Tempat dalam BSDR 

Bentuk pronomina demonstratif tempat atau pronomina penunjuk 

tempat (KGPT). Dalam BSDR dibedakan atas empat macam bentuk 

pronomina penunjuk tempat, yaitu KGPT niyak ‘sini’, KGPT niki ‘sini’ 

(sopan) , KGPT eto ‘situ’, dan KGPT to ‘sana’. Keempat KGPT tersebut, 

dalam tataran kalimat yang menyatakan tempat keberadaan dapat bergabung 

dan dapat juga tidak bergabung dengan preposisi penunjuk tempat leq ‘di’, 

sedangkan dalam tataran kalimat yang menyatakan tempat tujuan dan arah 

asal, keempat KGPT tersebut wajib bergabung dengan preposisi jok ‘ke’ dan 

oleq ‘dari’ ketika berdistribusi dalam tataran kalimat. Keempat bentuk 

pronomina tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut. 

A. Pronomina Penunjuk Tempat Niyak ‘sini’ 

1. Pronomina niyak ‘sini’ yang bergabung dengan preposisi leq ‘di’.  

Pronomina niyak ‘sini’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan dapat bergabung dengan preposisi leq ‘di’. 

perhatikan contoh kalimat berikut.  

(7) Leq niyak aku bedait wiq  

[Le? niyak әku bәdait wi?] 

Di sini saya bertemu kemarin 

‘Kemarin saya bertemu di sini’ 

 

2. Pronomina niyak ‘sini’ yang tidak bergabung dengan  preposisi leq ‘di’  

Pronomina niyak ‘sini’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan dapat tidak bergabung dengan preposisi 

leq ‘di’. perhatikan contoh kalimat berikut. 
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(8) Niyak aku bedait wiq 

[Niyak әku bәdait wi?] 

Sini saya bertemu kemarin 

’Kemarin saya bertemu (di) sini’  

 

3. Pronomina niyak ‘sini’ yang bergabung dengan  preposisi jok ‘ke’  

Pronomina niyak ‘sini’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang dekat dengan pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(9) Jok niyak nie iaq toloq lemaqaru 

[Jok niyak niә ia? Tolo? lema? aru] 

Ke sini dia mau datang besok pagi 

‘Besok pagi dia mau datang ke sini’ 

 

4. Pronomina niyak ‘sini’ yang tidak bergabung dengan  preposisi jok ‘ke’  

Pronomina niyak ‘sini’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang dekat dengan pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(10) *Niyak nie iaq toloq lemaq aru 

[*Niyak niә ia? Tolo? lema? aru] 

*Sini dia mau datang besok pagi 

‘Besok pagi dia mau datang (ke) sini’  

 

5. Pronomina niyak ‘sini’ yang bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’  

Pronomina niyak ‘sini’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat asal yang dekat dengan pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(11) Oleq niyak aku iaq jok Lombok tengah 

[Ole? niyak әku ia? jok Lombok tengah] 

Dari sini saya mau ke Lombok tengah 

‘Saya mau ke Lombok Tengah dari sini’  
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6. Pronomina niyak ‘sini’ yang tidak bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’  

Pronomina niyak ‘sini’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat asal yang dekat dengan pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(12) *Niyak aku iaq jok Lombok tengah 

[*te aku ea? jok Lombok tengah] 

*Sini saya mau ke Lombok tengah 

‘Saya mau ke Lombok Tengah (dari) sini’  

 

B. Pronomina Penunjuk Tempat Niki ‘sini’ (sopan) 

Pronomina penunjuk tempat niki ‘sini’ (sopan) juga dalam BSDR 

merupakan pronomina yang digunakan untuk menunjuk lokasi atau tempat 

yang dekat dengan pembicara. Pronomina yang menunjuk lokasi atau tempat 

yang dekat dengan pembicara secara sopan yaitu kata niki.. Penggunaan 

pronomina penujuk tempat niki ‘sini’ (sopan) dapat kita amati dalam konteks-

konteks kalimat berikut ini. 

1. Pronomina niki ‘sini’ (sopan) yang bergabung dengan preposisi leq ‘di’ 

Pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan dapat bergabung dan dapat juga tidak 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(13) Leq niki aku bedait wiq 

[Le? niki әku bәdait wi?] 

Di sini (sopan) saya bertemu kemarin 

‘Kemarin saya bertemu di sini’ 
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2. Pronomina niki ‘sini’ (sopan) yang tidak bergabung dengan preposisi leq 

‘di’. 

Pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan dapat juga tidak bergabung dengan 

preposisi leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(14) Niki aku bedait wiq 

[Niki әku bәdait wi?] 

Sini (sopan) saya bertemu kemarin 

‘Kemarin saya bertemu (di) sini’  

 

3. Pronomina niki ‘sini’ (sopan) yang bergabung dengan preposisi jok ‘ke’  

Pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan dekat dengan pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(15) Jok niki nie iaq toloq lemaq aru 

[Jok niki niә ia? Tolo? lema? aru] 

Ke sini (sopan) dia mau datang besok pagi 

‘Besok pagi dia mau dating ke sini’ 

  

4. Pronomina niki ‘sini’ (sopan) yang tidak bergabung dengan preposisi jok 

‘ke’  

Pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang dekat dengan pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(16) *Niki nie iaq toloq lemaq aru 

[*Niki niә ia? Tolo? lema? aru] 

*sini (sopan) dia mau dating besok pagi 

‘Besok pagi dia mau dating (ke) sini’  
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5. Pronomina niki ‘sini’ (sopan) yang bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’ 

Pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan dekat dengan pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(17) Oleq niki aku iaq jok Lombok tengah 

[Ole? niki әku ia? jok Lombok tәngah] 

Dari sini saya mau ke Lombok tengah  

‘Saya mau ke Lombok Tengah dari sini’ 

   

6. Pronomina niki ‘sini’  (sopan) yang tidak bergabung dengan preposisi oleq 

‘dari’.  

Pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan dekat dengan pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(18) *Niki aku iaq jok Lombok tengah 

[*Niki әku ia? jok Lombok tәngah] 

*sini saya mau ke Lombok tengah  

 ‘Saya mau ke Lombok Tengah (dari) sini’  

 

C. Pronomina Penunjuk Tempat eto ‘situ’  

Pronomina penunjuk tempat eto ‘situ’ merupakan pronomina yang 

digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat yang agak jauh dari si 

pembicara. Pronomina penunjuk tempat situ terdiri atas satu bentuk saja, yaitu 

kata eto ‘situ’. Penggunaan pronomina penujuk tempat eto ‘situ’ dapat kita 

amati dalam konteks-konteks kalimat berikut ini. 
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1. Pronomina eto ‘situ’ yang bergabung dengan preposisi leq ‘di’.  

Pronomina eto ‘situ’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan yang agak jauh dari pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(19) Aku wah kecelakaan wiq leq eto 

[әku wah kәcәlakaan wi? le? Eto] 

Saya sudah kecelakaan kemarin di situ  

‘Di situ saya kecelakaan kemarin’ 

 

2. Pronomina eto ‘situ’ yang tidak bergabung dengan preposisi leq ‘di’ 

Pronomina eto ‘situ’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan yang agak jauh dari pembicara dapat tidak 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(20) Aku wah kecelakaan wiq eto  

[әku wah kәcәlakaan wi? eto] 

Saya sudah kecelakaan kemarin situ 

‘ (di) situ saya kecelakaan kemarin’  

 

3. Pronomina eto ‘situ’ yang bergabung dengan preposisi jok ‘ke’  

Pronomina eto ‘situ’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang agak jauh dari pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’. perhatikan contoh kalimat berikut.  

(21) Jok eto aku iaq lalo  

[Jok eto әku ia? lalo] 

Ke situ saya mau pergi  

‘Saya mau pergi ke situ’  

 

4. Pronomina eto ‘situ’ yang tidak bergabung dengan preposisi jok ‘ke’  

Pronomina eto ‘situ’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang agak jauh dari pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. perhatikan contoh kalimat berikut.  
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(22) *eto aku iaq lalo  

[*eto  әku ia? lalo# 

*situ saya mau pergi  

‘Saya mau pergi (ke) situ’ 

 

5. Pronomina eto  ‘situ’ yang bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’  

Pronomina eto ‘situ’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat asal yang agak jauh dari pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(23) Oleq eto nie lampaq sampe bali 

[Ole? eto niә lampa? sampe bali]   

Dari situ dia jalan-kaki sampai rumah 

‘Dia jalan kaki dari situ sampai rumah’ 

 

6. Pronomina eto  ‘situ’ yang tidak bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’  

Pronomina eto ‘situ’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat asal yang agak jauh dari pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut.  

(24) *eto nie lampaq sampe bali  

[* eto niә lampa? sampe bali] 

situ dia jalan-kaki sampai rumah  

‘Dia jalan kaki (dari) situ sampai rumah’ 

 

D. Pronomina Penunjuk Tempat to ‘sana’  

Pronomina penunjuk tempat to ‘sana’ merupakan pronomina yang 

digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat yang jauh dari si pembicara 

maupun si pendengar. Pronomina penunjuk tempat to ‘sana’ terdiri atas satu 

bentuk, yaitu kata to ‘sana’. Penggunaan pronomina penujuk tempat to ‘sana’ 

dapat kita amati dalam konteks-konteks kalimat berikut ini. 
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1. Pronomina to ‘sana’ yang bergabung dengan preposisi leq ‘di’  

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan yang jauh dari pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’.  Perhatikan contoh kalimat berikut ini.  

(25) Leq to taoqn nie bedait wiq 

[Le? to tao?n niә bәdait wi?]  

 Di sana tempatnya dia bertemu kemarin 

‘Kemarin dia bertemu di sana’ 

  

2. Pronomina to ‘sana’ yang tidak bergabung dengan preposisi leq ‘di’  

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat keberadaan yang jauh dari pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut 

ini.  

(26) To taoqn nie bedait wiq 

[To tao?n niә bәdait wi?] 

Sana tempatnya dia bertemu kemarin 

‘Kemarin dia bertemu (di) sana’  

 

3. Pronomina to ‘sana’ yang bergabung dengan preposisi jok ‘ke’  

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang jauh dari pembicara dapat bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut ini.  

(27) Sai kancam side jok to? 

[Sai kancam sidә jok to?]   

Siapa temannya anda ke sana ? 

‘Sama siapa anda ke sana?’ 

 

4. Pronomina to ‘sana’ yang tidak bergabung dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat tujuan yang jauh dari pembicara tidak dapat tidak 
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bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut 

ini.  

(28) *Sai kancam side jok to? 

[* Sai kancam sidә jok to ?] 

* siapa temannya anda ke sana ? 

’Sama siapa anda (ke) sana?’ 

 

5. Pronomina to ‘sana’ yang bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’  

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat asal yang jauh dari pembicara dapat bergabung dengan 

preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut ini.  

(28) Oleq to nie toloq jok bali  

[Ole? to niә tolo? jok bali] 

Dari sana dia datang ke rumah 

‘Dia dating dari sana ke rumah’ 

 

6. Pronomina to ‘sana’ yang tidak bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’  

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks kalimat BSDR yang 

menyatakan tempat asal yang jauh dari pembicara tidak dapat tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut 

ini. 

(29) *To nie toloq jok bali 

[* To niә tolo? jok bali]   

*sana dia dating ke rumah 

‘Dia datang (dari) sana ke rumah’  

  

4.1.3 Bentuk Pronomina Demonstratif Ihwal dalam BSDR 

Bentuk pronomina demonstratif ihwal dalam BSDR terdapat dua bentuk, 

yaitu meriak ‘begini’ dan meriku ‘begitu’. Kedua bentuk tersebut akan 

dipaparkan sebagi berikut. 

 



37 

 

A. Pronomina Demonstratif Ihwal Meriak ‘Begini’ 

Bentuk pronomina demonstratif ihwal meriak ‘begini’ dalam 

konteks kalimat BSDR dapat dilihat dalam konteks kalimat sebagai 

berikut. 

(30)  Meriak entam minak layang 

 [Mәriak әntan  minak layaɳ] 

 Begini cara buat layang 

 ‘Begini cara buat layangan’ 

  

B. Pronomina Demonstratif Ihwal Meriku ‘Begitu’ 

Bentuk pronomina demonstratif ihwal meriku ‘begitu’ dalam 

konteks kalimat BSDR dapat dilhat pada contoht ini beriku. 

(31) Meriku entan dengan minak bali lemak 

[Mәriku әntan dәɳan minak bai lemak] 

 Begitu cara orang buat rumah besok 

 ‘Begitu cara kamu buat rumah besok’ 

 

Dari semua bentuk pronomina demonstratif di atas dapat dilihat 

bahwa pronomina demonstratif dalam BSDR dapat digunakan pada awal 

kalimat, tengah kalimat dan akhir kalimat. Pronomina demonstratif dalam 

BSDR juga dapat bergabung dan dapat tidak bergabung dengan preposisi leq 

‘di’, jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’. 

4.2 Fungsi Pronomina Demonstratif dalam Bahasa Sasak Desa Ranggagata 

Pronomina demonstratif dalam BSDR terdapat tiga bentuk seperti 

yang sudah dipaparkan di atas yaitu, pronomina demonstratif umum, 

pronomina demonstratif penunjuk tempat dan pronomina demonstratif ihwal. 

Ketiga pronomina demonstratif tersebut memiliki fungsi masing-masing. 



38 

 

Fungsi-fungsi pronomina demonstratif di atas akan dipaparkan sebagai 

berikut. 

A. Fungsi Pronomina Demonstratif Umum 

Pronomina demonstratif umum iyak ‘ini’ dan iku ‘itu’ dalam BSDR 

memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi sebagai penunjuk objek atau benda yang 

dekat, fungsi sebagai penunjuk objek atau benda yang jauh dan fungsi 

sebagai kata rujuk. Ketiga fungsi tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

1. Fungsi  menunjuk tentang objek atau benda yang dekat 

Pronomina demonstratif yang berfungsi menunjuk suatu objek atau 

benda yang dekat dengan penutur adalah pronomina demonstratif iyak 

‘ini’. Perhatikan konteks kalimat di bawah ini. 

(1) Iyak takong kaem 

[iyak takoɳ kaәm] 

Ini baju kamu 

‘Ini baju kamu’ 

 

Pronomina demonstratif pada kalimat (1), pronomina iyak ‘ini’ 

yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dengan penutur.  

Pada kalimat (1), pronomina demonstratif  berfungsi sebagai kata ganti 

penunjuk benda yang menunjuk pada baju. 

(2) Buku iyak eku epek 

[Buku iyak әku epek] 

 Buku ini saya punya 

 ‘Ini buku saya’ 

 

Pada kalimat (2), pronomina iyak ‘ini’ digunakan untuk menu 

njuk benda yang dekat dengan penutur dan petutur. Pronomina iyak 
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‘ini’ berfungsi sebagai kata ganti penunjuk benda yang menunjuk pada 

buku. 

(3) Erim tejagur isik dengan iyak/ 

[әrim tәjagur isik dәngan iyak] 

 Adekmu dipukul sama orang ini 

 ‘Orang ini yang memukul adakmu’ 

 

 Pada contoh kalimat (3) di atas, Pronomina iyak ‘ini’ 

digunakan untuk menunjuk objek yang dekat dengan penutur dan 

petutur. Pronomina demonstratif pada kalimat (3) berfungsi sebagai 

kata gani penunjuk objek yang menunjuk pada orang yang mukul. 

2. Fungsi menunjuk objek atau benda yang jauh 

Pronomina demonstratif yang berfungsi menunjuk suatu objek 

atau benda yang jauh dengan penutur adalah pronomina demonstratif 

iku ‘itu’. Perhatikan konteks kalimat di bawah ini. 

(4) Iku kupim side 

[Iku kupim sidә] 

Itu kopi anda  

 ‘Itu kopi anda’ 

 

Pronomina demonstratif dalam BSDR pada kalimat (4), 

pronomina iku ‘itu’ yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh 

dengan penutur.  Pada kalimat (4), pronomina demonstratif  berfungsi 

sebagai kata ganti penunjuk benda yang menunjuk pada kopi 

(5) Montor iku kedu kaem 

[Montor iku kәdu kaәm] 

Motor itu pakai kamu 

 ‘Motor itu kamu pakai’ 

 

Pada kalimat (5), pronomina iku ‘itu’ berfungsi sebagai kata 

ganti penunjuk benda yang jauh dengan penutur dan petutur. 
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Pronomina iku ‘itu’ berfungsi untuk menunjuk objek atau benda yang 

jauh, yaitu menunjuk pada motor. 

(6) Sei aran dengan iku? 

[Sәi aran dәngan iku?] 

Siapa nama orang itu? 

‘Siapa nama orang itu?’ 

 

Pronomina demonstratif pada kalimat (6), kata iku ‘itu’ 

digunakan untuk menunjuk objek yang jauh dengan penutur. 

Pronomina demonstratif pada kalimat (6) berfungsi sebagai kata gani 

penunjuk objek yang menunjuk pada orang. 

3. Fungsi sebagai kata rujuk 

Pronomina demonstratif jika digunakan dalam suatu wacana yang 

saling berhubungan, dapat berfungsi sebagai kata rujuk anafora1. 

Anafora merupakan hal atau fungsi yang menunjuk kembali kepada 

sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya oleh penutur. Hal ini menarik, 

karena pemahaman kata rujuk tersebut tidak hanya dapat dilihat dari satu 

kalimat saja, melainkan dari keseluruhan wacana. Perhatikan contoh 

percakapan berikut ini.  

(7) A: Ape iku? 

‘Apakah itu?’   

B: Iyak kamus.   

‘Ini adalah kamus’ 

Pada kalimat (7), penutur menunjuk suatu benda dengan 

menggunakan kata iku ‘itu’, karena benda yang dimaksud berada agak 

                                                           
1 Anafora, hal/fungsi yang menunjuk kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya 

dalam wacana (yang disebut anteseden) dengan pengulangan/dengan substitusi. (Kridalaksana, 

1993:12) 
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jauh, sedangkan petutur menjawab dengan menggunakan kata iyak ‘ini’, 

karena benda yang dimaksud berada di dekatnya. Pada kalimat di atas, 

iyak ‘ini’ dan iku ,itu, berfungsi sebagai kata penunjuk, dan benda yang 

dimaksud terlihat oleh penutur dan petutur. Penggunaan iyak ‘ini’ dan 

iku ‘itu’ pada percakapan (7), berbeda dengan contoh wacana berikut ini.  

(8) Kembekn ite mele ken nine? Demen sak solah? Demen sak manis? 

Leguk, dikan iku doang. 

‘Mengapa kita terpikat pada seorang wanita? Karena cantik? 

Karena manis? Tapi, bukan hanya itu saja’ 

 

Pada kalimat (8), Dikan iku doang, penggunaan kata iku ‘itu’ 

merujuk pada sesuatu yang berada pada kalimat sebelumnya, yaitu kata 

solah (cantik) dan manis (manis). Kata solah (cantik) dan manis 

(manis) adalah kata sifat I yang keduanya merupakan sesuatu yang 

relatif bagi setiap orang. Setiap orang memiliki tolok ukur tersendiri 

dalam menilai sebuah nilai kecantikan. Salah satunya adalah dengan 

menilai penampilan seseorang. Hal ini yang menyebabkan penutur tidak 

dapat menunjuk secara langsung apa yang ia maksud. Pada kalimat (8), 

kata iku ‘itu’ berperan sebagai kata rujuk yang merujuk pada sesuatu 

yang dikatakan pada kalimat sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat 

terlihat dengan jelas dan bersifat relatif bagi setiap orang.  

Pronomina demonstratif yang menjelaskan kalimat sebelumnya 

disebut sebagai kata rujuk anafora. Penggunaan kata rujuk iku ‘itu’ pada 

contoh no. 8 pun, dapat menggantikan dua hal sekaligus, yaitu solah 

(cantik) dan manis (manis). 
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Selain sebagai kata rujuk anafora, pronomina demonstratif pun 

dapat digunakan sebagai kata rujuk katafora2. Penggunaan kata rujuk 

katafora tidak meliputi semua kalimat. Ada juga hal yang dibatasi 

berdasarkan jarak dekatnya.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan iyak ‘ini’ 

dan iku ‘itu’ tidak hanya terbatas pada kata penunjuk jarak suatu benda. 

Pronomina demonstratif iyak ‘ini’ dan iku ‘itu’ pun dapat digunakan 

sebagai kata rujuk katafora. Jadi, penggunaan pronomina demonstratif 

tidak hanya sebagai kata penunjuk dan kata rujuk anafora, melainkan 

dapat digunakan sebagai kata rujuk katafora. Perhatikan contoh berikut 

ini.  

(9) Iyak dikangk ape ngoceh, leguk nyampeang pendapet. 

‘Ini bukan omelan, tapi menyatakan pendapat!’ 

 

Pada kalimat (9), pronomina iyak ‘ini’ berfungsi sebagai kata 

rujuk katafora yang digunakan oleh penutur untuk menjelaskan, bahwa 

apa yang dibicarakannya bukan suatu omelan melainkan menyatakan 

pendapat. Pada kalimat (9), kata iyak ‘ini’ merujuk pada leguk 

nyampeang pendapet. Perhatikan juga contoh kalimat di bawah ini. 

(10) Dikangk ape ngilon nie doang iyak, leguk ak barakm embi sak 

kenak. 

‘Bukan saya bela dia saja ini, tapi saya mau kasih tau mana yang 

benar. 

 

Pada kalimat (10), pronomina iyak ‘ini’ berfungsi sebagai kata 

rujuk katafora yang digunakan oleh penutur untuk menjelaskan, bahwa 

                                                           
2 Katafora, penunjukkan ke sesuatu yang disebut di belakang. (Kridalaksana, 1993:99) 
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apa yang dibicarakannya bukan suatu pembelaan atau berat sebelah 

melainkan menyatakan atau mengungkapkan mana yang benar dan yang 

salah. Pada kalimat (10), kata iyak ‘ini’ merujuk pada leguk ak barakm 

embi sak kenak. Penggunaan kata iyak ‘ini’ pada awal kalimat yang 

menjelaskan maksud penutur pada kata-kata berikutnya disebut sebagai 

kata rujuk katafora, yaitu menjelaskan makna yang berada di belakang 

kalimat. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pronomina demonstratif 

umum dalam BSDR memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai kata penunjuk objek 

atau benda yang dekat, penunjuk objek atau benda yang jauh dan sebagai 

kata rujuk. Pronomina demonstratif sebagai kata penunjuk mewakili benda 

yang terlihat bagi penutur dan petutur. Sedangkan fungsi ketiga, yaitu sebagai 

kata rujuk, pronomina demonstratif digunakan untuk merujuk suatu hal yang 

sedang diperbincangkan namun hal yang dimaksudkan adalah sesuatu yang 

kasat mata namun tersirat dan diketahui oleh penutur dan petutur. 

B. Fungsi Pronomina Demonstratif Tempat 

Pronomina demonstratif penujuk tempat dalam BSDR, yaitu niyak ‘di 

sini’, niki ‘di sini’ (sopan), eto ‘di situ’, dan to ‘di sana’ memilik fungsi 

sebagai penunjuk tempat atau lokasi. Fungsi dari keempat pronomina 

demonstratif penunjuk tempat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

1. Fungsi menyatakan tempat yang dekat 

Pronomina demonstratif tempat dalam BSDR yang berfungsi 

untuk menunjuk tempat atau lokasi yang dekat memiliki dua varian, 
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yaitu   niyak ‘sini’ dan niki ‘sini’ (sopan). Penggunaan pronomina 

penujuk tempat niyak ‘sini’ dan niki ‘sini’ (sopan) terlihat pada 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

(8a) Leq Niyak eku bedait wiq 

[Le? Niyak әku bәdait wi?] 

Di sini saya bertemu kemarin 

 ‘Kemarin saya bertemu di sini’ 

 

Pada kalimat (8a) di atas, pronomina penunjuk tempat niyak 

‘sini’ digunakan dalam BSDR untuk menunjuk suatu tempat atau 

lokasi yang dekat dengan penutur dan petutur dikalangan strata sosial 

menengah ke bawah. Tempat atau lokasi yang dimaksud adalah tempat 

yang terlihat oleh penutur dan petutur. 

(13a) Leq niki eku bedait wiq miq 

[Le? niki әku bәdait wi? mi?] 

Di sini saya bertemu kemarin pak 

 ‘Kemarin saya bertemu di sini pak’ 

 

Pada kalimat (13a), pronomina niki ‘sini’ (sopan) dalam 

BSDR berfungsi untuk menunjuk tempat atau lokasi yang dekat 

dengan penutur secara sopan. Pronomina demonstratif tempat niki 

‘sini’ digunakan penutur pada saat bertutur dengan orang yang lebih 

tua atau orang yang berstatus sosial tinggi (bangsawan). 

2. Fungsi menyatakan tempat yang agak jauh 

Pronomina demonstratif tempat dalam BSDR yang berfungsi 

untuk menunjuk tempat atau lokasi yang agak jauh dari penutur 

yaitu, kata eto ‘situ’. Penggunaan  kata eto ‘sini’ terlihat dalam 

konteks kalimat di bawah ini. 
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(1) Eto taoq aku mincing wiq 

[eto tao? әku manciɳ wi?] 

 Di situ tempat saya mincing kemarin 

 ‘Kemarin saya mincing di situ’ 

 

Pada contoh kalimat (1) di atas, pronomina eto ‘situ’ 

digunakan dalam BSDR untuk menunjuk tempat yang agak jauh dari 

penutur dan petutur. Pronomina demonstratif tempat eto ‘situ’ 

berfungsi sebagi penunjuk tempat yang menunjuk pada tempat yang 

agak jauh dengan penutur. Tempat yang dimaksud bisa dilihat oleh 

keduanya (penutur dan petutur). 

(2) Eto taoq aku ndait erim wiq 

[eto tao? Kance әndait әrim wi?] 

 Di situ tempat saya bertemu dengan adikmu kemarin 

‘Kemarin saya bertemu adikmu di situ’ 

Pada contoh kalimat (2), pronomina eto ‘situ’ digunakan 

dalam BSDR untuk menunjuk tempat yang agak jauh dari penutur 

dan petutur. Pronomina demonstratif tempat eto ‘situ’ pada kalimat 

(2) di atas, berfungsi sebagi penunjuk tempat atau yang menunjuk 

pada tempat yang agak jauh dengan penutur dan petutur. Tempat 

yang dimaksud dapat dilihat oleh keduanya 

3. Fungsi menyatakan tempat yang jauh 

Pronomina penunjuk tempat dalam BSDR yang berfungsi 

untuk menunjuk tempat atau lokasi yang jauh dari si penutur maupun 

si petutur, yaitu kata eto ‘sana’. Penggunaan pronomina penujuk 

tempat to ‘sana’ dapat kita amati dalam konteks-konteks kalimat 

berikut ini.  
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(3) Leq to nie besiak wiq 

[Le? to niә bәsiak wi?] 

Di sana dia berkelahi kemarin 

‘Kemarin dia berkelahi di sana’ 

 

Pada kalimat (3) tersebut, pronomina to ‘sana’ dalam BSDR 

digunakan untuk menunjuk tempat atau lokasi yang jauh dengan 

penutur. Pronomina demonstratif tempat to ‘sana’ berfungsi sebagai 

penunjuk tempat yang menunjuk pada tempat yang jauh atau tidak 

terlihat oleh penutur dan petutur. Tempat atau lokasi yang dimaksud 

yaitu tempat dia berkelahi. 

(4) To Malaysia taok eku beli hp laeq 

[To Malaysia taoq әku bәli hp wi?] 

Di sana Malaysia tmpat saya beli hp dulu 

‘Dulu  saya beli hp di sana Malaysia’ 

Pada kalimat (4) tersebut, pronomina to ‘sana’ dalam BSDR 

digunakan untuk menunjuk tempat atau lokasi yang jauh dengan 

penutur. Pronomina demonstratif tempat to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat (4) di atas, berfungsi sebagai penunjuk tempat atau lokasi 

yang menunjuk pada tempat yang jauh atau tidak terlihat oleh 

penutur dan petutur, akan tetapi tempat tersebut diketahui oleh 

keduannya. Tempat atau lokasi yang dimaksud yaitu tempat 

Malaysia. 

C. Fungsi menyatakan tentang perihal atau menerangkan cara 

Pronomina demonstratif ihwalt dalam BSDR ada dua bentuk yaitu 

meriak ‘begini’ dan meriku ‘begitu’. Kedua pronomina tersebut memilik 

fungsi masing-masing.  Perhatikan konteks kalimat di bawah ini. 
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(5) Meriak entam minak layang 

[Mәriak әntan  minak layaɳ] 

Begini cara buat layang 

 ‘Begini cara buat layangan’ 

 

Pada kalimat (5) di atas, pronomina meriak ‘begini’ dalam BSDR 

digunakan untuk menerangkan cara yang dapat dipraktikkan langsung 

oleh penutur. Pronomina ihwal meriak ‘begini’ berfungsi untuk 

menerangkan cara membuat atau melakukan sesuatu yang menunjuk 

pada membuat layangan. 

(6) Meriku entam minak bali lemak 

[Mәriku әntam minak rumah lemak] 

Begitu cara buat rumah besok 

 ‘Begitu cara kamu buat rumah besok’ 

 

Sedangkan pada konteks kalimat (16), pronomina meriku 

‘begitu’ dalam BSDR digunakan penutur ketika tidak dapat 

dipraktikkan secara langsung kepada petutur. Pronomina 

demonstratif ihwal meriku ‘begitu’dalam BSDR berfungsi sebagai 

penunjuk cara melakukan sesuatu yang tidak dapat penutur 

praktikkan. Cara yang dimaksud dalam kalimat (13) tersebut yaitu, 

rumah. 

4.2 Makan Pronomina Demonstratif dalam BSDR 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pronomina demonstratif ada 

yang dipakai untuk menunjuk suatu objek, menunjuk suatu tempat dan 

menyatakan tentang perihal atau cara. Berikut akan dibahas makna yang 

dinyatakan oleh setiap pronomina demonstratif tersebut, baik pronomina 

demonstratif bentuk umum, penunjuk tempat dan ihwal. 
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4.2.1 Makna Pronomina Demonstratif Umum, Penunjuk Tempat dan 

Pronomina Penunjuk Ihwal dalam BSDR 

Dari segi makna, pronomina demonstratif dalam BSDR berhubungan 

erat dengan fungsinya. Makna yang ditimbulkan oleh pronomina 

demonstratif, maka akan dijumpai makna-makna yang berbeda sesuai 

dengan bentuk-bentuk dan fungsi pronomina demonstratif tersebut. Makna-

makna yang dimaksud akan dipaparkan sebagi berikut. 

1. Menyatakan makna ketentuan tentang benda atau objek  

Pronomina demonstratif dalam BSDR yang menyatakan makna 

ketentuan yang mengacu kepada benda atau objek adalah pronomina 

demonstratif iyak ‘ini’ dan iku ‘itu’. Perhatikan contoh pronomina 

demonstratif yang menyatakan makna tentang menunjuk berikut ini. 

(1) Iyak leptop aku 

[Iyak leptop әku] 

Ini leptop saya 

‘Ini leptop saya’ 

 

(2) Eku epek takong iku 

[әku epek takoɳ iku] 

Saya punya baju itu 

 ‘Itu baju saya’ 

Berdasarkan contoh di atas dapat dilihat bahwa pronomina 

demonstratif iyak ‘ini’ dan iku ‘itu’ dalam BSDR menyatkan makna 

ketentuan suatu benda atau objek oleh penutur kepada petutur. Pada 

kalimat (1) dan (2) kata iku ‘itu’ mengacu kepada suatu benda yang 

agak jauh dari penutur dan petutur yaitu baju. 
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2. Menyatakan makna ketentuan tentang tempat atau lokasi 

Pronomina demonstratif dalam BSDR yang menyatakan 

makna yang mengacu kepada tempat adalah pronomina demonstratif 

niyak ‘di sini’, niki ‘di sini’ (sopan), eto ‘di situ’ dan to ‘di sana’. 

Perhatikan contoh pronomina demonstratif menyatakan makna tentang 

tempat beriku ini. 

(3)  Niyak oleqm tokol kaem 

[Niyak ole?m tokol kaәm] 

Sini tempat duduk kamu 

 ‘Kamu duduk (di) sini’ 

 

(4)  Niki oleqm tokol side miq 

[Niki ole?m sidә tokol mi?] 

Sini (sopan) tempat Anda duduk 

‘Anda duduk (di) sini pak’ 

 

(5) Atas mije eto taokm noloq 

[Atas mijә eto taokm nolo?] 

Atas meja situ tempat naruh 

‘Kamu taruh di atas meja (di) situ’ 

 

(6)  To Mataram taoq eku beli wiq  

[To Mataram tao? әku bәli wi?] 

Sana Mataram tempat saya beli kemarin 

‘Kemarin saya beli di sana Mataram’ 

 

Berdasarkan contoh di atas dapat dilihat bawa pronomina 

demonstratif dalam setiap kalimat tersebut menyatakan makna yang 

mengacau kepada tempat. Pada kalimat (3 dan 4) menyatkan makna 

ketentuan tentang tempat yang dekat dengan penutur dan petutur, 

kalimat (5) menyatakan makna ketentuan tentang tempat yang agak 

jauh dari penutur dan petutur, sedangkan kalimat (6) menyatakan 

makna lokasi yang jauh dari penuntur dan petutur. 
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3. Menyatakan makna ketentuan tentang perihal atau cara 

Pronomina demonstratif dalam BSDR yang menyatakan makna 

ketentuan yang mengacu kepada perihal atau cara adalah pronomina 

demonstratif meriak ‘begini’ dan meriku ‘begitu’. Perhatikan contoh 

pronomina demonstratif menyatakan makna tentang perihal/cara berikut 

ini. 

(7) Meriak entam nambah 

[Mәriak әtam nambah] 

Begini cara nyangkul 

‘Begini cara mencangkul’ 

 

(8) Meriku entam minak jaje lemaq 

[Mәriku әtam minak jajә lema?] 

Begitu cara/ /buat jajan besok 

‘Begitu cara buat jajan besok’ 

 

Berdasarkan contoh kalimat di atas dilihat bahwa pronomina 

demonstratif pada kalimat (7), penutur menggunakan kata meriak 

‘begini’ untuk menyatakan makna ketentuan suatu cara menyangkul 

yang langsung diajarkan si penutur kepada petutur, sedangkan pada 

kalimat (8), penutur menggunakan kata meriku ‘begitu’ untuk 

menyatakan makna ketentuan tentang cara orang lain membuat jajan 

tanpa harus si penutur mengajarkan langsung kepada si petutur. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan penelitian ini sebagi berikut. 

1. Dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata terdapat tiga bentuk pronomina 

demonstratif, yaitu pronmina demonstratif umum, yaitu iyak yang berarti 

‘ini’ yang digunakan untuk menunjuk objek atau benda yang dekat dengan 

pembicara, iku dalam bahasa Indonesia ‘itu’ yang digunakan untuk 

menunjukkan objek atau benda yang jauh dari pembicara. Namun tidak 

semua pronomina demonstratif dalam BSDR sama dengan yang ada di 

dalam bahasa Indonesia. Di dalam BSDR terdapat empat  kata ganti 

penunjuk tempat, yakni niyak ‘di sini’, niki ‘di sini’ (sopan), eto ‘di situ’, 

dan to ‘di sana’. 

Selain itu, dalam BSDR terdapat dua varian pronomina 

demonstratif tempat atau kata ganti penunjuk tempat (KGPT) yang 

menyatakan tempat dekat dengan pembicara, yaitu niyak ‘di sini’ dan niki 

‘di sini’ (sopan). Dalam BSDR terdapat pula pronomina demonstratif 

ihwal, yaitu meriak ‘begini’ dan meriku ‘begitu’. 

2. Fungsi pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa Ranggagata 

yaitu (a) sebagi kata tunjuk suatu objek atau benda, (b) sebagi kata rujuk, 

(c) sebagi kata penujuk tempat atau lokasi dan (d) untuk menunjuk tentang 

perihal atau cara. 
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3. Secara gramatikal pronomina demonstratif dalam bahasa Sasak Desa 

Ranggagata pada pemakaiannya dalam kalimat memiliki makna yaitu 

menyatakan ketentuan tentang suatu objek atau benda, menyatakan 

makana ketentuan tentang tempat atau lokasi dan menyatakan makna 

ketentuan tentang perihal atau cara. 

5.2 Saran 

1. Diharapkan pada khususnya mahasiswa bahasa, sastra Indonesia dan 

Daerah untuk bisa menggali khazanah budaya daerah dalam upaya 

melestarikan budaya daerah tersebut khusunya daerah Lombok (NTB) 

terutama dalam kajian bahasa. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti 

berikutnya dalam menggali lebih dalam dan lebih banyak tentang Bahasa 

khusunya tentang pronomina demonstratif bahasa sasak. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca pada 

umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya. 
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LAMPIRAN I 

DATA INFORMAN 

1. Nama    : Abdurrasyid 

Umur    : 57 tahun 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Dusun Aik Gamang 

Pekerjaan   : Tani 

Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sasak dan bahasa Indonesia 

2. Nama    : Asmu’i 

Umur    : 50 tahun 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Dusun Aik Gamang 

Pekerjaan   : Tani 

Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sasak dan bahasa Indonesia 

3. Nama    : Hj. Asma’an, S.Pd 

Umur    : 37 tahun 

Jenis kelamin   : Permpuan 

Alamat    : Dusun Aik Gamang 

Pekerjaan   : Guru 

Bahasa yang dikuasai  : Bahasa Sasak dan bahasa Indonesia 
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LAMPIRAN II 

DATA PRONOMINA DEMONSTRATIF BAHASA SASAK DESA 

RANGGAGATA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

 

I. Pronomina Demonstratif Umum 

1. Iyak   ‘Ini’ 

2. Iku   ‘Itu’ 

II. Pronomina Demonstratif Tempat 

1. Niyak   ‘Sini’ 

2. Niki  ‘Sini’ (sopan) 

3. Eto   ‘Situ’ 

4. To   ‘Sana’ 

III. Pronomina Demonstratif Ihwal 

1. Meriak  ‘Begini’ 

2. Meriku  ‘Begitu’ 

IV. Kalimat Pronomina Demonstratif 

1. Iyak bangket eku   ‘Ini sawah saya’ 

2. Iku kupim kaem   ‘Itu kopi kamu’ 

3. Niyak aku bedait wiq  ‘(di) sini saya bertemu kemarin’ 

4. Niki aku bedait wiq  ‘(di) sini (sopan) saya bertemu 

kemarin’ 

5. Aku wah kecelakaan wiq leq eto ‘ Di situ saya kecelakaan kemarin’ 



55 

 

6. Leq to taoqn nie bedait wiq ‘ Di sana dia bertemu kemarin’ 

7. Meriak entam minak layang ‘Begini cara buat layangan’ 

8. Meriku entan dengan minak bali lemak 

‘Begitu cara  kamu buat rumah bsok’ 
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