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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembentukan verba denomina bahasa 
Sasak dan mengetahui makna afiksasi yang dihasilkan dari pola tersebut. Pengambilan 
data dilakukan di wilayah yang menggunakan bahasa Sasak dialek Pujut, yakni desa 
Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak 
(observasi/pengamatan) dengan teknik rekam/sadap, teknik kerjasama dengan 
informan, dan teknik simak dan catat. Selain itu juga, metode tambahan yang 
digunakan dalam mengumpulkan data yakni metode Introspeksi. Setelah data 
diperoleh, kemudian dilakukan analisis data menggunakan metode padan dan metode 
distribusional dengan teknik referensial, teknik translation, dan teknik urai unsur 
terkecil. Setelah dilakukan analisis data, disimpulkan bahwa terdapat tujuh (7) pola 
pembentukan verba dari kelas kata nomina. Pola-pola tersebut adalah: pola b∂-
DNV,  pola b∂-DN-anV, pola N-DNV, pola DN-anV, pola N-DN-anV, 
pola t∂-DNV, dan pola t∂-DN-anV. Makna afiksasi yang terbentuk berdasarkan 
pola-pola tersebut adalah: (1) Pola b∂-DNV menghasilkan verba denomina yang 
memiliki arti: mempunyai atau memiliki; mengendarai atau menumpangi; 
mengeluarkan atau menghasilkan; menggunakan atau memakai; menyebut atau 
menyapa; mengerjakan atau melakukan; dan mencari. (2) Pola b∂-DN-anV 
menghasilkan verba denomina yang memiliki arti: saling berbalasan; mengerjakan 
secara bersama-sama; dan terus-menerus; (3) Pola N-DNV menghasilkan verba 
denomina yang memiliki arti: melakukan atau mengerjakan; memakai atau 
menggunakan; dan membuat; (4) Pola DN-anV menghasilkan verba denomina yang 
memiliki arti: perintah atau suruhan; (5) Pola N-DN-anV menghasilkan verba 
denomina yang memiliki arti: melakukan untuk orang lain. (6) Pola te-DNV 
menghasilkan verba denomina yang memiliki arti: dikerjkan; dibuat; dipakai; dan 
lainnya yang berarti pasif; (7) Pola te-DN-anV menghasilkan verba denomina yang 
memiliki arti: ditambahkan; dilakukan oleh orang lain; diberikan oleh orang lain. 
 
Kata kunci: Pola verba denomina, pola afiksasi. 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Sasak atau base/basa 

Sasak menjadi bahasa ibu atau bahasa 

pertama bagi sebagian besar 

penduduk Pulau Lombok. Bahasa 

Sasak sebagai bahasa asli suku Sasak 

perlu mendapat perhatian. Sebab 

bahasa selalu mengalami 

perkembangan dan perubahan. 

Perkembangan dan perubahan itu 

terjadi karena perubahan sosial, 

ekonomi, dan budaya. Seiring dengan 

berkembangnya dunia global saat ini 

menjadikan arus modern sangat deras 

masuk dalam setiap sendi kehidupan 

masyarakat daerah atau masyarakat 

Suku. Gaya hidup (life style), pola 

interaksi, dan bebasnya dunia 

internasional menjadikan sedikit demi 

sedikit penggunaan bahasa Sasak 

tergeser. Pergeseran bahasa ini harus 

tetap diperhatikan, agar bahasa Sasak 

sebagai bahasa ibu tetap terjaga. 

Sebagaimana yang dilaporkan Danie 

(1987) dan Ayatrohaedi (1990) 

(dalam Chaer dan Leoni, 2010:145) 

bahwa ada pergeseran bahasa yang 

menyebabkan punahnya suatu bahasa 

di tempat tadinya digunakan karena 

tidak ada lagi penuturnya, atau 

penuturnya secara drastis berkurang. 

Bahasa daerah akan punah 

jika tidak ada lagi penuturnya, sikap 

bahasa yang mulai pudar hingga 

menyebabkan tergesernya bahasa ibu. 

Sebagaimana yang dijelaskan Garvin 

dan Mathiot (1968) (dalam Chaer dan 

Leoni. 2010:152) bahwa ciri sikap 

bahasa yang dimaksud adalah (1) 

adanya kesetiaan bahasa yang 

mendorong masyarakat bahasa 

mempertahankan bahasanya, dan 

apabila perlu mencegah adanya 

pengaruh bahasa lain; (2) adanya 

kebanggaan bahasa yang mendorong 

seseorang untuk mengembangakan 

bahasanya dan menggunakannya 

sebagai identitas dan kesatuan 

masyarakat; (3) kesadaran adanya 

norma bahasa yang mendorong 

seseorang untuk menggunakan 

bahasanya dengan cermat dan santun, 

dan merupakan faktor yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap 

perbuatan yaitu kegiatan 

menggunakan bahasa.  

Penulis yang merupakan 

keturunan suku Sasak berkewajiban 

melestarikan bahasa daerah selain 

dengan menggunakannya, juga 

dengan melakukan penelitian-

penelitian guna mengembangkan dan 

mendorong sikap positif terhadap 

bahasa daerah. Sebagai penutur asli 

bahasa Sasak, sudah sangat jelas 

bahwa penulis tidak menginginkan 

terjadi kepunahan pada bahasa Sasak 
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yang menjadi identitas suku Sasak. 

Oleh sebab itu, dengan penelitian ini 

diharapkan menjadi bagian dari sikap 

positif terhadap bahasa dalam upaya 

pemertahanannya. Selain itu juga, 

penelitian bahasa yang dilakukan oleh 

penutur asli memang sangat 

dianjurkan. Sebab, penelitian 

linguistik yang paling utama dan 

paling ideal adalah penelitian yang 

dilakukan oleh seorang linguis 

terhadap bahasanya sendiri. Misalnya, 

penelitian terhadap bahasa Indonesia 

paling ideal apabila dilakukan oleh 

pembicara asli bahasa Indonesia; 

penelitian terhadap bahasa Jawa 

paling ideal oleh peneliti yang juga 

penutur asli bahasa Jawa. Hal ini 

menyangkut antara bahasa dengan 

penelitinya dalam kaitannya dengan 

penghayatan. Hanya linguis yang 

sekligus pembicara asli sajalah yang 

mampu mengadakan penghayatan 

terhadap bahasa yang diteliti. 

Menghayati bukan hanya berarti 

mengetahui, mengerti, menangkap 

bahasa itu, tetapi juga sekaligus 

memahami. Memahami bahasa yang 

diteliti bukan hanya sekedar dengan 

pikiran yang sebagian demi sebagian, 

tahap demi tahap, melainkan juga 

dengan intuisi yang bekerja secara 

serta merta, sekaligus, dan 

menyeluruh (lihat Edi Subroto, 

2007:30-31). Sebagaimana bahasa 

Indonesia, bahasa Sasak juga bisa 

dikaji, dari berbagai aspek salah 

satunya adalah linguistik mikro 

seperti struktur fonologi, morfologi, 

sintaksis, semantik, pragmatik, 

leksikologi, sampai pada tataran 

wacana. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Edi Subroto 

(2007:20) bahwa objek atau sasaran 

penelitian linguistik ialah bahasa, 

yaitu bahasa manusia yang alamiah 

(natural). Misalnya dari segi fonologi 

atau fonetis, menurut Verhaar 

(2006:11) dua bunyi secara fonetis 

berbeda dikatakan mempunyai 

perbedaan fonologis bila perbedaan 

tersebut menyebabkan perbedaan 

makna antara dua kata. Contohnya 

dalam bahasa Indonesia jelas fonem 

[l] dan [r] berbeda secara fungisonal 

atau secara fonologis, karena 

membedakan kata seperti dalam 

pasangan rupa:lupa, atau antara 

fonem [a] dan [u] dalam pasangan 

saya:sayu, jelas berbeda secara 

fungsional. Begitu juga dalam bahasa 

Sasak, misalnya fonem [u] dan fonem 

[a] berbeda secara fungsional, atau 

secara fonologis karena membedakan 

kata seperti dalam pasangan 

gulah:galah, gulah berarti mengaduk 

sedangkan galah berarti menikam.   
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Kajian morfologi dirasakan 

masih sangat umum dan luas, karena 

dalam morfologi terdapat bagian-

bagian lebih khusus seperti afiksasi, 

reduplikasi, komposisi, klitik, 

morfofonemik, fleksi, derivasi, dan 

lainnya. Untuk lebih memudahkan 

dalam melakukan penelitian dan 

memperoleh data, penelitian ini 

dikhususkan pada proses afiksasi, 

yakni pola pembentukan verba dari 

kelas kata nomina atau pola verba 

denomina dalam bahasa Sasak. 

Contohnya kata betangkong, berarti 

‘memakai baju’, terdiri dari morfem 

afiks prefiks {ber-} dan morfem dasar 

{tangkong} yang termasuk kelas kata 

nomina (kata benda). Pola verba yang 

terbentuk dari proses afiksasi tersebut 

adalah ber-nomina. 

 Penelitian ini dilakukan di 

Desa Bagik Polak Barat. Sebab belum 

pernah dilakukan penelitian di daerah 

ini terutama yang berkaitan dengan 

bahasa daerah. Desa ini terdiri dari 

enam dusun. Penduduknya 

didominasi oleh suku Sasak dan 

hanya sebagian kecil masyarakat 

pendatang. Masyarakat Desa Bagik 

Polak  Barat masih menggunakan 

bahasa Sasak sebagai bahasa utama. 

Oleh sebab itu, penelitian dengan 

fokus pola afiksasi verba denomina 

bahasa Sasak dilakukan di Desa 

Bagik Polak Barat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

masalah dan fokus penelitian yang 

dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pola afiksasi 

pembentuk verba denomina 

dalam bahasa Sasak? 

2. Bagaimanakah makna kata 

yang dihasilkan dari pola 

afiksasi pembentuk verba 

denomina dalam bahasa 

Sasak? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah 

di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pola 

afiksasi pembentuk verba 

denomina dalam bahasa 

Sasak. 

2. Untuk mengetahui makna kata 

yang dihasilkan dari pola 

afiksasi pembentuk verba 

denomina dalam bahasa 

Sasak. 

2. LANDASAN TEORI 

A. Morfologi 

Menurut Verhaar (2006:97) 

morfologi merupakan cabang 

linguistik yang mengidentifikasikan 
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satuan-satuan dasar bahasa sebagai 

satuan gramatikal. Jadi sudah jelas 

perbedaan morfologi dengan 

fonologi. Fonologi merupakan cabang 

linguistik yang mengidentifikasikan 

satuan-satuan dasar bahasa sebagai 

bunyi. Contohnya adalah kata berhak. 

Secara fonologis kata tersebut terdiri 

atas enam fonem, dan secara 

morfologis terdiri atas dua satuan 

minimal, yaitu ber-, dan hak; satuan 

gramatikal itu dinamai “morfem”. 

Demikian dalam bahasa Sasak kata 

beranak, terdiri dari dua satuan 

minimal yaitu ber-, dan anak. 

B. Proses Morfologi 

Proses morfologi pada 

dasarnya adalah proses pembentukan 

kata dari sebuah bentuk dasar melalui 

pembubuhan afiks (dalam proses 

afiksasi), pengulangan (dalam proses 

reduplikasi), penggabungan (dalam 

proses komposisi), pemendekan 

(dalam proses akronimisasi), dan 

pengubahan satatus (dalam proses 

konversi) (lihat Chaer. 2008:25). 

(1) Afiksasi 

Dalam bahasa Indonesia 

dikenal jenis-jenis afiks yang secara 

tradisional diklasifikasikan atas: 

prefiks,  infiks, sufiks, simulfiks, 

konfiks, superfiks atau Suprafiks, 

kombinasi afiks. 

(2)  Makna Afiks 

 Chaer (2010:107-108) 

menjelaskan secara terperinci 

mengenai pembetukan kata dalam 

bahasa Indonesia mulai dari afiksasi, 

reduplikasi, dan komposisi. 

Dijelaskan makna afiks pembentuk 

verba sebagai berikut. 

a. Prefiks ber- 

Makna gramatikan verba 

berprefiks ber- adalah: 

mempunyai (dasar) atau ada 

(dasar)nya, memakai atau 

menggunakan (dasar), 

mengendarai atau 

menumpang/naik (dasar), 

berisi atau mengandung 

(dasar), mengeluarkan atau 

menghasilkan (dasar), 

mengusahakan atau 

mengerjakan (dasar), 

melakukan (dasar), mengalami 

atau berada dalam keadaan 

(dasar), menyebut atau 

menyapa (dasar), kumpul atau 

kelompok (dasar), dan 

memberi.  

b. Kombinasi afiks ber-an 

Ber-an sebagai konfiks 

memiliki satu makna, 

sedangkan ber-an sebagai 

konfiks memiliki makna 

tersendiri. Contohnya ber-an 

sebagai konfiks pada kata 
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bermunculan memiliki satu 

makna yakni ‘banyak yang 

bermunculan dengan tidak 

teratur’. Sedangkan ber-an 

sebagai konfiks memiliki 

makna tersendiri seperti pada 

prefiks ber- yang telah 

dijelaskan di atas. Makna 

gramatikal verba berkonfiks 

ber-an adalah: banyak serta 

tidak teratur, saling atau 

berbalasan, dan saling berada.  

c. Konfiks ber-kan 

Verba berkonfiks ber-kan 

dibentuk dengan proses 

diimbuhkan prefiks ber- 

terlebih dahulu, lalu 

diimbuhkan pula sufiks -kan. 

Prefiks ber- dan sufiks -kan 

pada verba ber-kan memiliki 

maknanya masing-masing, 

dimana prefiks ber- memiliki 

maknanya masing-masing 

seperti yang sudah peneliti 

jelaskan di awal tadi. 

Sedangkan sufiks –kan 

memiliki maknagramatikal 

‘akan’.  

d. Sufiks –kan 

Verba bersufiks –kan 

digunakan dalam kalimat 

imperative, pasif, dan 

keterangan tambahan pada 

subjek. Makna gramatikal 

verba bersufiks –kan adalah: 

jadikaansitin; jadikan berada 

di; lakukan untuk orang lain; 

lakukan akan; bawa masuk ke. 

Cotohnya dalam bahasa 

Indonesia dalam kata 

tenangkan, putuskan, 

hutankan, dll.  

e. Sufiks –i 

Makna gramatikal verba 

bersufiks –i diantaranya: 

berulang kali; tempat; merasa 

sesuatu pada; beru atau bubuh 

pada; sebabkan atau jadikan; 

lakukan pada. Contohnya 

dalam bahasa Indonesia pada 

kata pukuli, duduki, takuti, 

hormati, lengkapi, tanggapi, 

dan lainnya. 

f. Prefiks per-  

Verba berprefiks per- 

memiliki makna gramatikal: 

jadikan lebih; anggap sebagai; 

bagi. Contohnya pada kata 

pertinggi, perbudak, 

perdelapan, dan lain-lain. 

g. Konfiks per-kan 

Verba berkonfiks per-kan 

adalah verba yang bisa 

menjadi pangkal dalam 

pemebentukan verba inflektif 

(berprefiks me-, berprefiks di- 

atau berprefik ter-). Verba 

berkonfiks per-kan memiliki 

6 
 



makna gramatikal: jadikan 

bahan (per-an); lakukan 

supaya; jadikan me-; jadikan 

ber-. Contoh dalam Bahasa 

Indonesia dalam kata 

perdebatan, perbedaan, 

pergunakan, dan lain-lain. 

h. Konfiks per-i 

Verba berkonfiks per-i adalah 

verba yang dapat menjadi 

pangkal dalam pembentukan 

verba inflektif (berprefiks me- 

inflektif, di- inflektif atau ter- 

inflektif). Makna gramatikal 

verba berkonfiks per-i adalah 

lakukan supaya jadi dan 

lakukan (dasar) pada 

objeknya.  

i. Prefiks me- 

Prefiks me- dapat berbentuk 

me-, mem-, meng-, dan 

menge-. Bentuk-bentuk 

alomorf ini melekat pada 

bentuk dasar tertentu. Verba 

berprefiks me- inflektif 

memiliki makna gramatikal 

sebagai berikut: kalau bentuk 

dasar atau pangkalnya berupa 

morfem dasar: melakukan; 

melakukan kerja dengan alat; 

melakukan kerja dengan 

bahan; membuat (dasar). 

Verba berprefiks me- derivatid 

memiliki makna gramatikal: 

makan, minum, menghisap; 

mengeluarkan; menjadi; 

menjadi seperti; menuju; 

memperingati.   

j. Prefiks di-  

Verba berprefiks di- terdiri 

dari verba berfrefiks di- 

inflektif dan verba berprefiks 

di- derivative. Makna prefiks 

di- inflektif adalah kebalikan 

dari bentuk aktif verba 

berprefiks me- inflektif. 

Sedangkan bentuk verba 

berprefiks di- derivative tidak 

banyak ditemukan data, hanya 

pada kata dimaksud. 

k. Prefiks ter- 

Verba berprefiks ter- ada dua 

jenis, yaitu verba berprefiks 

ter- inflektif dan derivatif. 

Makna gramtikal prefiks ter- 

inflektif adalah ‘tidak sengaja’ 

dan ‘sudah terjadi’. 

Contohnya terangkat, artinya 

‘tidak sengaja diangkat, 

terbakar, artinya ‘sudah terjadi 

(bakar)’. Prefiks ter- derivatif 

memiliki makna gramatikal: 

paling; dalam keadaan; terjadi 

dengan tiba-tiba. Contohnya 

pada kata terbaik ‘paling 

baik’, tergeletak ‘dalam 

keadaan geletak’, teringat 

‘tiba-tiba ingat’. 
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l. Prefiks ke- 

Verba berprefiks ke- 

digunakan dalam bahasa 

ragam tidak baku. Fungsi dan 

makna gramatikalnya sepadan 

dengan verba berprefiks ter-, 

bentuknya dapat berupa 

kebaca sepadan dengan 

terbaca. Makna gramatikal 

yang dimiliki prefiks ke- 

adalah tidak sengaja; dapat di; 

kena (dasar). 

m. Konfiks ke-an 

Verba berkonfiks ke-an 

termasuk verba pasif, yang 

tidak dapat dikembalikan ke 

dalam verba aktif, seperti 

verba pasif do- dan verba pasif 

ter-. Makna gramatikal yang 

dimilikinya adalah: terkena; 

menderita atau mengalami; 

dan agak bersifat. Contohnya 

kata kebanjiran ‘terkena 

banjir’, kedinginan ‘menderita 

dingin’, kecopetan ‘terkena 

copet’, kehijauan ‘agak hijau’, 

dan lainnya. 

n. Simulfiks N- 

Dalam bahasa Indonesia 

simulfiks dimanifestasikan 

dengan nasalisasi dari fonem 

pertama suatu bentuk dasar, 

dan fungsinya ialah 

membentuk verba atau 

memverbalkan nomina, 

ajektiva atau kelas kata lain. 

Contoh berikut terdapat dalam 

bahasa Indonesia non-standar: 

kopi- ngopi, soto-nyoto, sate-

nyate, kebut-ngebut. Menurut 

Kridalaksana (1989) simulfiks 

N- memiliki makna: 

melakukan perbuatan; 

membuat; mengeluarkan 

suara; membuat jadi; dan 

keadaan. 

C. Morfologi Infleksional dan 

Morfologi Derivasional  

Chaer (2003:170-176) 

menjelaskan bahwa morfologi 

derivasional adalah proses morfologi 

yang membentuk kata baru dan kata 

baru yang dibentuk memiliki identitas 

leksikal yang berbeda dengan 

identitas leksikal kata dasarnya. 

Sebaliknya, morfologi infleksional 

adalah morfologi yang membentuk 

kata yang identitas leksikalnya tidak 

berbeda dengan identitas leksikal 

bentuk dasarnya.   

 Dalam penelitian ini, proses 

morfologi tersebut menjadi fokus dari 

pengkajian yang akan dilakukan 

terhadap objek yang akan diteliti. 

Namun penelitian ini lebih mengacu 

pada proses morfologi derivasional, 

sebab tujuan dalam penelitian ini 

untuk memerikan pola verba yang 
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dihasilkan dari nomina. Proses 

morfologi derivasional yang 

dimaksud adalah perubahan kelas 

kata dari nomina ke verba. Sedangkan 

pola yang dimaksud adalah pola yang 

dihasilkan dari proses morfologi 

derivasional tersebut akan 

membentuk pola-pola verba 

denomina.  

D. Morfofonemik  

Morfofonemik adalah kajian 

mengenai terjadinya perubahan bunyi 

atau perubahan fonem sebagai akibat 

dari adanya proses morfologi, baik 

proses afiksasi, reduplikasi, maupun 

proses komposisi (Chaer, 2008: 43). 

Chaer (2008:43) menambahkan, 

perubahan fonem pada proses 

morfofonemik dapat berwujud: 

pemunculan fonem, pelepasan fonem, 

peluluhan fonem, perubahan fonem, 

pergeseran fonem,  

E. Verba   

Penelitian ini berfokus pada 

proses pembentukan verba. Verba-

verba yang dibentuk dari kelas kata 

nomina akan membentuk pula pola-

pola tertentu. Setiap kalimat tentu 

memiliki unsur verba di dalamnya, 

sebab setiap kalimat dalam struktur 

lahirnya sekurang-kurangnya 

memiliki predikat. Dengan kata lain, 

jika suatu pernyataan memiliki 

predikat pernyataan itu merupakan 

kalimat (Dendi Sugono, 1999:26 

dalam Ratna, 2008:26). Dalam setiap 

bahasa predikat merupakan unsur 

utama suatu kalimat, fungsi predikat 

biasanya diisi oleh kata berkelas 

verba. Secara umum verba merupakan 

kata yang menunjukkan perbuatan 

dan tindakan.   

F. Nomina   

Penelitian ini difokuskan pada 

dasar pembentuk verba yang 

dimaksud berasal dari kelas kata 

nomina saja. Sehinga pola-pola verba 

yang akan dihasilkan berasal dari 

dasar nomina (DN).  

G. Verba Denomina 

Sebagaimana telah dijelaskan 

pengertian verba di atas bahwa verba 

berarti kata yg menggambarkan 

proses, perbuatan, atau keadaan; kata 

kerja.(KBBI). Sedangkan denomina 

berarti kata yang berasal atau 

dibentuk dari nomina, misalnya kata 

menggembala adalah bentuk 

denominal dari gembala. Jadi, yang 

dimaksud dengan bentuk verba 

denomina tersebut adalah bentuk 

verba yang berasal dari bentuk 

nomina.  

H. Pola Afiksasi 

Sebagai sebuah proses, secara 

tidak langsung pelekatan afiks pada 

bentuk dasar dapat membentuk pola-

pola yang terlihat dari bentuk kata 
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yang dihasilkan. 

I. Produktivitas Proses 

Pola-pola yang dihasilkan dari 

proses afiksasi tersebut dapat 

dikatakan sebagai proses yang 

produktif jika pola itu dapat berlaku 

secara berulang-ulang pada kata yang 

lain. Chaer (2008:41) menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan 

produktivitas dalam proses 

pembentukan kata adalah dapat 

tidaknya sebuah proses dilakukan 

secara berulang-ulang dalam 

pembentukan kata. Proses afiksasi, 

reduplikasi, dan komposisi secara 

umum dapat dikatakan sangat 

produktif; tetapi proses konversi dan 

akronimisasi cukup terbatas. 

3. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penyediaan Data 

Metode Simak 

(pengamatan/observasi) 

1) Teknik Rekam/Sadap 

Objek penelitian ini adalah 

verba maka peneliti harus merekam 

seluruh aktivitas tutur yang memuat 

kalimat-kalimat. Dengan penggunaan 

teknik ini diharapkan dapat menjaring 

data kebahasaan yang dipakai secara 

alamiah dalam percakapan sehari-

hari.  

2) Teknik Kerja Sama dengan 

Informan  

Dalam teknik ini informan 

memberikan informasi kebahasaan 

berdasarkan permintaan dan tujuan 

yang diinginkan. Pertanyaan- 

pertanyaan akan diperlukan untuk 

kepentingan penelitian, sehingga 

informan tidak memberikan informasi 

sesukanya.  

3) Teknik Simak dan Catat  

Teknik simak dilakukan 

dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Teknik simak ini dapat 

disejajarkan dengan teknik observasi 

dalam ilmu sosial (lihat Sudaryanto, 

1993:133). Sebagai kelanjutan dari 

teknik ini adalah teknik catat. Artinya, 

data yang dihasilkan dari penyimakan 

dapat langsung dicatat dalam kertas 

data. Pencatatan terhadap data 

kebahasaan dilakukan dengan 

transkripsi tertentu menurut 

kepentingannya.  

Metode Introspeksi 

Selain meggunakan metode-

metode di atas, digunakan pula 

metode penyediaan data dengan 

memanfaatkan intuisi sebagai penutur 

asli bahasa Sasak dialek Pujut yang 

mejadi bahasa ibu. Metode ini juga 

digunakan sebagai metode mengecek 

kesahihan data yang diperoleh dari 

informan. Oleh karena itu, jika ada 

data yang meragukan akan cepat 

dikenali. 
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2. Metode Analisis Data 

Metode Padan 

Metode padan sering disebut 

metode identitas, ialah metode yang 

dipakai untuk mengkaji atau 

menemukan identitas satuan lingual 

tertentu dengan memakai alat penentu 

yang berada di luar bahasa, terlepas 

dari bahasa, dan tidak menjadi bagian 

dari bahasa yang bersangkutan 

(Sudaryanto dalam Subroto, 2007: 

59). Lebih jelas Sudaryanto membagi 

metode ini menjadi lima (lihat: 

Sudaryanto, 1993: 13-14). Dari 

kelima teknik yang ada, dalam 

penelitian ini akan digunakan dua 

teknik saja yaitu teknik referensial 

dan teknik translational.  

Metode Distribusional  

Metode distribusional adalah 

metode analisis linguistik yang 

dikembangkan oleh linguistik 

strukturalisme model Amerika 

(Subroto, 2007:67). Sudaryanto 

menyebut metode ini sebagai metode 

Agih (1993). Penelitian ini adalah 

penelitian morfologi maka teknik 

yang dianggap tepat oleh peneliti 

dalam analisis data adalah  teknik urai 

unsur terkecil.  

3. Metode Penyajian Hasil Analisis 

Data 

Hasil analisis data dapat 

disajikan melalui dua cara, yaitu: a) 

perumusan dengan menggunakan 

kata-kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis, dan 

b) perumusan dengan menggunakan 

simbol dan tanda-tanda atau lambang-

lambang. Kedua metode ini masing-

masing disebut metode informal dan 

metode formal (Mahsun, 2014:123). 

Penelitian ini menggunakan kedua 

metode ini. Penyajikan data berupa 

ujaran-ujaran yang menggunakan 

lambang-lambang bunyi dengan 

tanda-tanda yang mengikutinya. 

Misalnya untuk menulis satuan 

fonetis menggunakan kurung siku [ ], 

atau untuk menulis satuan fonem 

menggunakan gari miring / /, 

penggunaan tanda ‘…’ untuk 

mengapit makna. 

4. PEMBAHASAN 

A. Pola Verba Denomina Bahasa 

Sasak 

1. Pola b∂-DN  V 

Pola afiksasi pembentuk verba 

denomina dalam bahasa Sasak yaitu 

pola b∂-DN  V. Pola b∂-DN  V 

paling banyak ditemukan yang 

melekat pada kelas kata nomina dan 

menghasilkan jenis kata baru yakni 

verba. Morfem {b∂-} ini merupakan 

prefiks karena posisi lekatnya selalu 

di awal bentuk dasar. Berdasarkan 

data yang diperoleh, selain morfem 

{b∂-}, ditemukan juga morf  {b∂r-}.  
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Pola  ini termasuk produktif. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan besarnya 

kemungkinan nomina dilekati oleh 

prefiks {b∂-} dan berterima dalam 

bahasa Sasak. Pola yang terbentuk 

tersebut berfungsi membentuk verba 

intransitif. Verba intransitif yakni 

verba yang tidak membutuhkan objek. 

Di bawah ini akan disajikan kata 

bentukan dari pola tersebut 

Konstruksi kalimat yang mengandung 

verba denomina yang berpola b∂-DN 

 V sebagai berikut: 

(1)  Bebulu  kelelik  

 amaqke. 

[b∂bulu  k∂lElIk 

 ama?ke] 

 ‘Berbulu  ketiak  

 bapakku.’ 

 

Kata bebulu [b∂bulu] 

‘berbulu’ merupakan bentuk 

verba denomina yang berarti 

‘memiliki/mempunyai bulu’. 

Kata bebulu [b∂bulu] 

‘berbulu’ berasal dari 

gabungan prefiks {b∂-}, yang 

merupakan morfem terikat, 

dan morfem [bulu] dalam 

bahasa Indonesia berarti 

‘bulu’ merupakan morfem 

bebas. Kata [bulu] termasuk 

dalam kelas kata nomina, 

menurut KBBI [bulu] berarti 

‘rambut pendek dan lembut 

yang ada di tubuh manusia 

(bukan di kepala) atau 

binatang’. Kata bebulu 

[b∂bulu] ‘berbulu’ mengalami 

proses morfologi yaitu 

pengimbuhan prefiks {b∂-}. 

Kata hasil bentukan dari 

proses morfologi tersebut 

adalah bentuk verba 

denomina. Pola verba ini 

terdapat dalam konstruksi 

kalimat aktif intrasitif. Jadi 

jelaslah bahwa pola b∂-DN 

V  tidak membutuhkan 

objek. 

2. Pola b∂-DN-anV 

Pola b∂-DN-an  V 

merupakan bentukan dari kombinasi 

afiks, yakni kombinasi dua afiks atau 

lebih yang bergabung dengan dasar. 

Pola b∂-DN-an V ini terbentuk dari 

prefiks {b∂-} yang bergabung dengan 

bentuk dasar, kemudian dilekati oleh 

sufiks {-an} sehingga membentuk 

satu kata yang berpola b∂-DN-an 

V. Kombinasi afiks ini bukan jenis 

afiks khusus, afiks ini hanya 

merupakan gabungan beberapa afiks 

yang mempunyai bentuk dan makna 

gramatikal tersendiri, muncul secara 

bersamaan tetapi berasal dari proses 

yang berlainan. Pola ini terbilang 

cukup produktif, karena setiap 
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nomina dalam bahasa Sasak 

kebanyakan bisa dibentuk 

menggunakan pola ini. Pola yang 

terbentuk tersebut berfungsi 

membentuk verba intransitif. Verba 

intransitif yakni verba yang tidak 

membutuhkan objek. 

Berikut disajikan beberapa 

data yang berpola b∂-DN-an V 

dalam bahasa Sasak dialek Pujut. 

(2)  Ndekn  inik pendak 

 begendangan. 

[∂ndekn inIk p∂nda? 

 b∂g∂ndaŋan]  

‘Tidak  bisa bosan bermain 

gendang terus.’ 

 

Kata begendangan 

[b∂g∂ndaŋan] ‘bermain gendang 

terus-menerus’ merupakan bentuk 

verba denomina yang berarti ‘bermain 

gendang secara terus-menerus’. 

Proses terbentuknya kata 

begendangan [b∂g∂ndaŋan] ini adalah 

proses pelekatan afiks prefiks {b∂-} 

pada bentuk dasar [gendang] dan 

menjadi verba  [b∂g∂ndaŋ], setelah 

itu barulah terjadi proses afiksasi ke-

dua yakni dilekati oleh sufiks {-an} 

menjadi begendangan [b∂g∂ndaŋan]. 

Proses afiksasi yang pertama 

menyebabkan perubahan makna dan 

perubahan kelas kata. Perubahan 

makna yang dimaksud adalah bentuk 

dasar gendang [g∂ndaŋ] yang berarti 

alat yang dipikul dan menghasilkan 

bunyi yang berirama, atau menurut 

KBBI gendang berarti ‘alat bunyi-

bunyian berupa kayu bulat panjang, di 

dalamnya ada rongga dan salah satu 

lubangnya atau kedua-duanya diberi 

berkulit (untuk dipukul)’. Setelah 

proses pelekatan prefiks tersebut 

maknanya berubah menjadi 

‘memukul gendang sehingga 

menghasilkan bunyi’. Sedangkan 

perubahan kelas kata yang dimaksud 

adalah kelas kata gendang [g∂ndaŋ] 

yang awalnya adalah nomina, berubah 

menjadi verba disebabkan oleh proses 

afiksasi.  

Proses afiksasi yang 

kedua yakni pelekatan sufiks 

{-an} pada bentuk dasar 

begendang [b∂g∂ndaŋ] 

menjadi begendangan 

[b∂g∂ndaŋan] tidak 

menyebabkan perubahan yang 

berarti pada makna dan tidak 

juga menyebabkan perubahan 

kelas kata. Pada data tersebut 

pelekatan kedua afiks ini 

berlaku secara bersamaan 

sehingga membentuk kata 

begendangan [b∂g∂ndaŋan]. 

3. Pola N-DN  V 

Pola ini terdiri atas perpaduan 

simulfiks {N-} dan dasar nomina 
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yang  menghasilkan verba. Simulfiks 

{N-} yang membentuk pola ini 

memeiliki lima alomorf yaitu: {m-}, 

{ñ-}, {ŋ-}, {ŋe-}, dan {n-}. Namun 

tidak semua bentuk dasar dapat 

dilekat oleh semua alomorf, hal ini 

tergantung pada bentuk dasarnya. 

Pola  ini termasuk produktif. 

Pola yang terbentuk berfungsi 

membentuk verba artinya proses 

pelekatan simulfiks {N-} pada dasar 

nomina banyak ditemukan. Pola ini 

berfungsi merubah kelas kata dari 

nomina menjadi kelas kata verba.  

Fungsi pola N-DN  V secara 

umum membentuk verba baik verba 

transitif maupun intransitif. Berikut 

disajikan data dalam bentuk 

konstruksi kalimat yang mengandung 

verba denomina yang berpola N-DN 

 V.  

(3)   Periris  tiak  kadu  nalik. 

[p∂riris  tia?  kadu  nail?] 

‘Mengikat menggunakan kain 

perca itu.’ 

Kata nalik [nali?] merupakan 

bentuk verba yang berarti ‘mengikat 

menggunakan tali’. Kata nalik [nali?] 

berasal dari simulfiks {N-} dan 

morfem {tali} dalam bahasa 

Indonesia disebut ‘tali’ juga. Kata tali 

[tali] tersebut merupakan jenis kata 

nomina. Kata nalik [nali?] mengalami 

proses morfologi yaitu pengimbuhan 

simulfiks {N-}, yang mempunyai 

alomorf {n-} yang melekat pada 

bentuk dasar [tali] sehingga menjadi 

bentuk nalik:[nali?]. Simulfiks {N-} 

mengalami proses morfofonemik 

yakni pelepasan fonem [t] pada 

bentuk dasar [tali] sehingga menjadi 

nalik [nali?]. Kata hasil bentukan dari 

proses morfologi tersebut adalah 

bentuk verba denomina. Jadi pola 

yang dibentuk dari proses tersebut 

menhasilkan perubahan kelas kata 

dari nomina ke verba. Pada kalimat di 

atas verba [nali?] nalik tidak 

membutuhkan objek.  

4. Pola DN-an  V 

Pola ini terdiri atas dasar 

nomina dan sufiks {-an} yang 

membentuk verba. Pola ini juga 

tergolong pada pola yang produktif.  

Berikut disajikan data dalam 

bentuk konstruksi kalimat sebagai 

berikut: 

(4) Pupuran  arik e  juluk  tie. 

[pupuran arI? e  julUk  tie] 

‘Bedakin adikmu dulu  itu.’ 

Kata pupuran [pupuran] 

merupakan bentuk verba denomina 

yang berarti ‘memakaikan bedak’ 

berasal dari gabungan sufiks {-an}, 

yang merupakan morfem terikat, dan 

morfem dasar {pupur} dalam bahasa 

Indonesia disebut ‘bedak’, merupakan 

morfem bebas. Kata pupur [pupur] 
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tersebut merupakan jenis kata 

nomina, terlihat dari arti katanya 

‘bedak’ menurut KBBI adalah 

‘serbuk halus untuk mempercantik 

muka atau untuk obat kulit; pupur’. 

Kata pupur [pupur] mengalami proses 

morfologi yaitu pengimbuhan sufiks 

{-an} yang melekat pada bentuk dasar 

[pupur] sehingga menjadi bentuk 

pupuran [pupuran]. Kata hasil 

bentukan dari proses morfologi 

tersebut adalah bentuk verba 

denomina. Jadi pola yang dibentuk 

dari proses tersebut menghasilkan 

perubahan kelas kata dari nomina ke 

verba. Pada kalimat di atas verba 

pupuran [pupuran] merupakan verba 

transitif karena diikuti oleh kata [arik] 

yang berfungsi menjadi objek. Pada 

proses tersebut di atas, tidak terjadi 

proses morfofonemik sebab tidak ada 

bunyi yang dipengaruhi oleh proses 

afiksasi tersebut. 

5. Pola N-DN-an  V 

Pola ini terdiri atas perpaduan 

simulfiks {N-}, dasar nomina, dan 

sufiks {-an} kemudian menghasilkan 

verba. Simulfiks {N-} yang 

membentuk pola ini memeiliki lima 

alomorf yaitu: {m-}, {ñ-}, {ŋ-}, {ŋe-

}, dan {n-}. Namun tidak semua 

bentuk dasar dapat dilekat oleh semua 

alomorf, hal ini tergantung pada 

bentuk dasarnya. 

Pola  ini termasuk produktif. 

Pola yang terbentuk berfungsi 

membentuk verba artinya proses 

pelekatan simulfiks {N-} dan sufiks 

{-an} pada dasar nomina banyak 

ditemukan. Pola ini berfungsi 

merubah kelas kata dari nomina 

menjadi kelas kata verba. Konstruksi 

yang mengandung pola N-DN-an  

V sebagai berikut: 

(5) Ye lalo  nganakan papuk e jok  

rumah sakit. 

[y∂ lalo  ŋanakan papuk e jOk 

 rumah sakIt] 

‘Nenekmu pergi membantu 

orang melahirkan ke rumah 

sakit.’ 

Kata nganakan [ŋanakan] 

merupakan bentuk verba denomina 

yang berarti ‘membantu kelahiran 

bayi (membantu mehirkan) secara 

bersungguh-sungguh’. Kata nganakan 

[ŋanakan] berasal dari simulfiks {N-} 

yang memiliki alomorf {ŋ-} yang 

melekat pada morfem dasar nomina 

{anak} dan mendapat bubuhan sufiks 

{-an}. Kata anak [anak] mengalami 

proses morfologi yaitu pengimbuhan 

prefiks {ŋ-} dan sufiks {-an} 

sehingga menjadi bentuk nganakan 

[ŋanakan]. Kata hasil bentukan dari 

proses morfologi tersebut adalah 

bentuk verba denomina. Jadi pola 

yang dibentuk dari proses tersebut 

15 
 



menghasilkan perubahan kelas kata 

dari nomina ke verba. Pada kalimat di 

atas verba nganakan [ŋanakan] 

merupakan verba intransitif karena 

tidak membutuhkan objek lagi. 

6. Pola t∂-DN  V 

Pola ini terdiri dari prefiks {t∂-

} dan dasar nomina dan menghasilkan 

verba. Pola ini berfungsi membentuk 

verba pasif transitif.  Konstruksi 

kalimat yang mengandung verba 

denomina yang berpola t∂-DN  V 

sebagai berikut: 

(6) Wahk tepoto baruk sik kakak 

Nani. 

  [wahk  t∂poto  baru? sIk kaka? 

nani] 

 ‘Saya  sudah difoto   oleh 

kakak  Nani tadi.’ 

Kata tepoto [t∂poto]  

merupakan bentuk verba denomina 

yang berarti ‘dipoto’ berasal dari  

prefiks {t∂-}, morefem terikat, dan 

morfem dasar {poto},  morfem bebas, 

dalam bahasa Indonesia disebut 

‘foto’. Kata poto [poto] ‘foto’ tersebut 

merupakan jenis kata nomina yang 

menurut KBBI berari ‘potret atau 

gambar’. Kata [poto] mengalami 

proses morfologi yaitu pengimbuhan 

prefiks {t∂-} yang melekat pada 

morfem dasar {poto} sehingga 

menjadi bentuk tepoto [t∂poto]. Kata 

hasil bentukan dari proses morfologi 

tersebut adalah bentuk verba 

denomina. Jadi pola yang dibentuk 

dari proses tersebut menghasilkan 

perubahan kelas kata dari nomina ke 

verba. Pada kalimat di atas verba 

[t∂poto] merupakan verba pasif 

transitif . karena konstruksi kalimat 

yang mengandung verba berpola t∂-

DN  V merupakan kalimat pasif 

terlihat dari maknanya yaitu ‘difoto’. 

Selain itu juga pola ini menghasilkan 

verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Proses 

morfologi ini tidak menyebabkan 

perubahan bunyi karena tidak terjadi 

proses morfofonemik, karena prefiks 

{t∂} dan morfem dasar {poto} yang 

membentuk pola t∂-DN  V menjadi 

tepoto [t∂poto]. 

7. Pola t∂-DN-an V 

Pola yang selanjutnya adalah 

pola t∂-DN-anV. Pola ini terdiri 

dari gabungan pola t∂- DNV dan 

DN-an V kemudian menghasilkan 

pola t∂-DN-an V. Pola ini tidak 

jauh berbeda dengan pola t∂-DNV 

dari proses morfofonemiknya tidak 

menyebabkan perubahan bunyi 

apapun. Pola ini tergolong pola yang 

produktif, karena banyak data yang 

ditemukan berpola t∂-DN-anV. 

Berikut disajikan beberapa data dalam 

bentuk konstruksi kalimat. 
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(7) Yakn tesemprotan demam   

berdarah  nuk lemak. 

[ya?n  t∂s∂mprotan  d∂mam    

b∂rdarah nu? lema?]  

‘Akan  disemprotkan 

(pembasmi) demam berdarah    

besok.’ 

Kata tesemprotan [t∂s∂mprotan] 

merupakan bentuk verba denomina 

yang berarti ‘disemburkan 

(menggunakan semprot). Kata 

tesemprotan [t∂s∂mprotan] berpola 

t∂-DN-an V yang terbentuk dari 

gabungan pola t∂-DNV dan DN-

anV kemudian menghasilkan pola 

t∂-DN-anV. Tidak jauh berbeda 

dengan pola t∂-DN V dari proses 

morfofonemiknya yang tidak 

menyebabkan perubahan bunyi 

apapun, pola ini juga tergolong pola 

yang produktif, karena banyak data 

yang ditemukan berpola t∂- DN-

anV. Pola yang dibentuk dari  

prefiks {t∂-}, morfem dasar 

{s∂mprot} dan sufiks {-an} sehingga 

menghasilkan verba tesemprotan 

[t∂s∂mprotan]. Dalam bahasa 

Indonesia kata [semprot] disebut juga 

dengan istilah ‘semprot’. Kata 

semprot [s∂mprot] tersebut 

merupakan jenis kata nomina yang 

menurut KBBI berarti ‘alat semacam 

pompa untuk menyembutkan air, api, 

cat, sdb’. Kata hasil bentukan dari 

proses morfologi tersebut adalah 

bentuk verba denomina. Jadi pola 

yang dibentuk dari proses tersebut 

menghasilkan perubahan kelas kata 

dari nomina ke verba.. Pada kalimat 

di atas, verba tesemprotan 

[t∂s∂mprotan] merupakan verba pasif, 

karena konstruksi kalimat dan terlihat 

dari maknanya yaitu ‘disemprotkan’. 

Proses morfologi ini tidak 

menyebabkan perubahan bunyi 

karena tidak terjadi proses 

morfofonemik, prefiks {t∂-}, bentuk 

dasar [s∂mprot], dan sufiks {-an} 

yang membentuk pola t∂-DN-anV 

menjadi tesemprotan [t∂s∂mprotan]. 

B. Makna Afiksasi Berdasarkan Pola 

Verba Denomina Bahasa Sasak 

1. Makna afiksasi berpola b∂-

DNV 

Berikut akan disajikan makna 

yang dihasilkan dari pola b∂-DN  V 

dalam bentuk konstruksi kalimat. 

Makna kata bentukan yang dimaksud 

disajikan sebagai berikut. 

a. Menyatakan ‘mempunyai’ 

atau ‘memiliki’. Misalnya 

pada kata: benae [b∂naE], 

berime [b∂rim∂], bebulu 

[b∂bulu], besemet [b∂sEmEt], 

bebaok [b∂baok].  

b. Menyatakan ‘mengendarai’ 

atau ‘menumpangi’. Misalnya: 
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bemontor [b∂montor], 

besempede [b∂sEmpEd∂], 

becikar [b∂cikar]. 

c. Menyatakan ‘berisi’ atau 

‘mengandung’. Misalnya pada 

kata: berenat [b∂r∂nat], 

bedarak [b∂dara?], beraik 

[b∂rai?], beminyak [b∂miñak]. 

d. Menyatakan ‘mengeluarkan’ 

atau ‘menghasilkan’. Misalnya 

pada kata: bedarak [b∂dara?], 

beraik [b∂rai?], bebuak 

[b∂buwa?], betelok [b∂t∂lO?]. 

e. Menyatakan ‘menggunakan’ 

atau ‘memakai’. Misalnya 

pada kata: betangkong 

[betaŋkoŋ], besandel 

[b∂sand∂l], besabun 

[b∂sabun], begendang 

[b∂gEndaŋ], betipah 

[b∂tipah], bepayong 

[b∂payoŋ], betelekong 

[b∂t∂l∂koŋ], dll.  

f. Menyatakan ‘menyebut’ atau 

‘menyapa’. Misalnya pada 

kata: berinak [b∂rina?], 

beramak [b∂rama?], berarik 

[b∂rari?], besemeton 

[b∂s∂m∂ton], bekakak 

[b∂kaka?], dll.  

g. Menyatakan ‘mengerjakan’ 

atau ‘melakukan’. Misalnya 

pada kata: begunting 

[b∂guntIŋ], beroat [b∂rowat].  

h. Menyatakan ‘mencari’. 

Misalnya pada kata: begutuk 

[b∂gutu?]. 

i. Menyatakan ‘memberi’. 

Misalnya pada kata: 

besedekah [b∂s∂d∂kah], 

beramal [b∂ramal], 

beceramah [b∂c∂ramah], dan 

lainnya.  

2.Makna afiksasi berpola b∂-DN-

anV 

Pola ini terbentuk dari 

kombinasi afiks. Kombinasi afiks ini 

bukan jenis afiks khusus, afiks ini 

hanya merupakan gabungan beberapa 

afiks yang mempunyai bentuk dan 

makna gramatikal tersendiri, muncul 

secara bersamaan tetapi berasal dari 

proses yang berlainan. Pola ini 

terbilang cukup produktif, karena 

setiap nomina dalam bahasa Sasak 

kebanyakn bisa dibentuk 

menggunakan pola ini, akan tetapi 

dalam pemakaian tidak selalu 

dipergunakan. Pola yang terbentuk 

tersebut berfungsi membentuk verba 

intransitif. Verba intransitif yakni 

verba yang tidak membutuhkan objek. 

Adapun makna kata yang dihasilkan 

berdasarkan pola tersebut ialah: 

a. Menyatakan ‘melakukan 

secara terus-menerus’. 

Misalnya pada kata: 
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begendangan [b∂g∂ndaŋan], 

bepotoan [b∂potowan].  

b. Menyatakan ‘saling 

berhubungan atau berbalasan 

(resiprokal)’.  Misalnya pada 

kata: besemetonan 

[b∂s∂m∂tonan], beberayean 

[b∂b∂ray∂an], bemusuhan 

[b∂musuhan], bebaturan 

[b∂baturan].  

3.Makna afiksasi berpola N-DN  

V 

Makna atau arti prefiks {N-} 

pada pola N-DN  V ini secara 

umum adalah melakukan kegiatan 

(berhubungan dengan nomin).  Makna 

kata yang dihasilkan prefiks tersebut 

diantaranya: menyatakan ‘melakukan’ 

atau ‘mengerjakan’ secara sungguh-

sungguh, menyatakan ‘mengerjakan 

menggunkan alat’,  menyatakan 

‘mengerjakan menggunkan bahan’, 

menyatakan ‘memakai’ atau 

‘menggunakan’, menyatakan 

‘membuat’,menyatakan ‘ makan, 

minum, menghisap’.  

a. Menyatakan ‘melakukan 

secara bersungguh-

sungguh’ (intensif). 

Misalnya pada kata: 

nyemprot [ñ∂mprOt], 

nyusu [ñusu], ngowat 

[ŋowat], nai [nai].  

b. Menyatakan ‘melakukan 

menggunakan alat’. 

Misalnya pada kata: 

ngerikak [ŋ∂rika?], nyapuh 

[ñapuh], nambah 

[nambah].  

c. Menyatakan ‘melakukan 

menggunakan bahan’. 

Misalnya pada kata: 

ngecet [ŋ∂cet], nalik 

[nalI?],.  

d. Menyatakan ‘membuat’, 

misalnya pada kata moting 

[mOtIŋ]  

e. Menyatakan ‘makan, 

minum, menghisap’. 

Misalnya pada kata: ngupi 

[ŋupi], ngeteh [ŋ∂teh], 

ngerokok [ŋ∂roko?],  

4. Makna afiksasi berpola DN-an  

V 

Makna atau arti sufiks {-an} 

pada pola DN-an  V dalam bahasa 

Sasak  sama dengan makna sufiks {-

kan}dan sufiks {-in} dalam bahasa 

indoneisa. Makna ysng dihasilkan 

diantaranya adalah: 

a. Menyatakan ‘melakukan 

untuk orang lain (benefaktif)’, 

contohnya pada kata: sikatan 

[sikatan], pupuran [pupuran], 

tangkongan [taŋkOŋan], oatan 

[owatan], pageran [pag∂ran], 

serangan [s∂raŋan], dll. 
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b. Menyatakan ‘perintah atau 

suruhan (imperatif) untuk 

melakukan’, contohnya pada 

kata: sikatan [sikatan], 

pupuran [pupuran], 

tangkongan [taŋkOŋan], oatan 

[owatan], pageran [pag∂ran], 

serangan [s∂raŋan], dll. 

c. Menyatakan ‘menambahkan’. 

contohnya pada kata: gulaan 

[gula?an], terasian [t∂rasian], 

sambenan [samb∂nan], dll. 

5.Makna afiksasi berpola N-DN-an 

 V 

Makna kata yang dihasilkan 

dari pola N-DN-anV ialah sebagai 

berikut: 

a.Menyatakan ‘melakukan untuk 

orang lain secara bersungguh-

sungguh (benafaktif intensif). 

Misalnya pada kata: ngoatan 

[ŋowatan], nganakan [ŋanakan]. 

b. Menyatakan ‘dilakukan secara 

terus menerus’. Misalnya pada kata: 

nyusuan [ñusuan].  

6. Makna afiksasi berpola t∂-DN  

V 

Dari data yang disajikan 

tersebut, pola t∂-DN  V termasuk 

pola yang produktif, hal ini terlihat 

dari banyaknya data yang ditemukan. 

Nomina dasar mampu dilekati oleh 

prefiks {te-}. Makna yang dihasilkan 

adalah verba bermakna pasif 

(mengadung arti di-bentuk dasar), 

makna kata yang dihasilkan adalah 

kebalikan dari kata aktif. 

Sebagaimana terlihat pada data 

berikut) 

7.  Makna afiksasi  berpola t∂-DN-

an V 

Pola yang selanjutnya adalah 

pola t∂-DN-an V. Pola ini terdiri 

dari gabungan pola t∂- DN V dan 

DN-an V kemudian menghasilkan 

pola t∂-DN-an V. Makna yang 

dihasilkan dari pola ini. Makna yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan ‘dikerjakan secara 

sungguh-sungguh (intensif)’. 

Contohnya pada kata: 

tepenekan [t∂pene?an].  

b. Menyatakan ‘dikerjakan oleh 

orang lain untuk orang lain 

(benefaktif)’. Misalnya pada 

kata: terikaan [t∂rika?an], 

tepoto an [t∂potowan],  

tesemprotan  t∂s∂mprotan].  

5. SIMPULAN 

 Dalam proses pembentukan 

verba denomina melalui afiksasi 

dalam bahasa Sasak di Desa Bagik 

Polak Barat ditemukan 7 afiks yang 

berperan. Ketujuh afiks tersebut 

adalah 3 afiks merupakan prefiks 

yaitu {be-}, {N-}, dan {te-}, 1 afiks 

merupakan sufiks yakni {-an}, dan 3 

kombinasi afiks yakni prefiks {be-} 
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dengan sufiks {-an}, prefiks {N-} 

dengan sufiks {-an}, dan prefiks {te-} 

dengan sufiks {-an}. Afiks-afiks ini 

melekat pada bentuk dasar nomina 

sehingga membentuk kata baru yakni 

verba.  

 Verba yang dihasilkan ada yang 

berfungsi membentuk kalimat aktif 

dan pasif. Hal ini deketahui dari 

makna kata dalam konstruksi kalimat 

yang mengikutinya. Pola-pola yang 

dihasilkan juga berfungsi membentuk 

verba transitif dan intransitif. Pola-

pola verba denomina yang terbentuk 

dari proses morfologi tersebut 

diantaranya: (a) Pola b∂-DN V; (b) 

Pola b∂-DN-an  V; (c) Pola N-DN 

 V; (d) Pola DN-an  V; (e) Pola 

N-DN-an  V; (f) Pola t∂-DN  V; 

(g) Pola t∂-DN-an V. 

  Makna afiksasi yang 

dihasilkan dari pola-pola verba 

denomina tersebut ialah sebagai 

berikut: 

a. Pola b∂-DNV menghasilkan 

verba denomina yang memiliki 

arti: mempunyai atau memiliki; 

mengendarai atau menumpangi; 

mengeluarkan atau 

menghasilkan; menggunakan 

atau memakai; menyebut atau 

menyapa; mengerjakan atau 

melakukan; memberi; berisi 

atau mengandung: dan mencari. 

b. Pola b∂-DN-anV 

menghasilkan verba denomina 

yang memiliki arti mengerjakan 

atau melakukan secara terus 

menerus (kontinuatif); dan 

saling berhubungan atau 

berbalasan (resiprokal) 

c. Pola N-DNV menghasilkan 

verba denomina yang memiliki 

arti: melakukan atau 

mengerjakan secara intensif; 

memakai atau menggunakan 

alat; memakai atau 

menggunakan bahan; membuat; 

makan; minum; dan 

menghisap.. 

d. Pola DN-anV menghasilkan 

verba denomina yang memiliki 

arti: melakukan untuk orang 

lain (benefaktif); dan perintah 

atau suruhan (imperatif). 

e. Pola N-DN-anV 

menghasilkan verba denomina 

yang memiliki arti melakukan 

untuk orang lain secara 

bersungguh-sungguh 

(benefaktif intensif); dan 

melakukan secara terus-

menerus (kontinuatif). 

f. Pola te-DNV menghasilkan 

verba denomina yang memiliki 

arti: dikerjkan; dibuat; dipakai; 

dan lainnya yang berarti pasif. 
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g. Pola te-DN-anV 

menghasilkan verba denomina 

yang memiliki arti dikerjakan 

secara bersungguh-sungguh 

(intensif); dan dikerjakan oleh 

orang lain untuk orang lain 

(benefaktif). 

Saran 

 Bahasa Sasak sebagai bahasa 

asli suku Sasak perlu mendapat 

perhatian. Sebab bahasa selalu 

mengalami perkembangan dan 

perubahan. Perkembangan dan 

perubahan itu terjadi karena 

perubahan sosial, ekonomi, dan 

budaya. Seiring dengan 

berkembangnya dunia global saat ini 

menjadikan arus modern sangat deras 

masuk dalam setiap sendi kehidupan 

masyarakat daerah atau masyarakat 

Suku. Gaya hidup (life style), pola 

interaksi, dan bebasnya dunia 

internasional menjadikan sedikit demi 

sedikit penggunaan bahasa Sasak 

tergeser. Pergeseran bahasa ini harus 

tetap diperhatikan, agar bahasa Sasak 

sebagai bahasa ibu tetap terjaga.  

Bahasa daerah akan punah 

jika tidak ada lagi penuturnya, sikap 

bahasa yang mulai pudar hingga 

menyebabkan tergesernya bahasa ibu. 

Para penutur bahasa Sasak hendaknya 

selalu memupuk rasa bangganya 

terhadap bahasa Sasak dengan terus 

menggunakan dan mengajarkannya 

kepada anak cucu sebagai bentuk 

pelestarian bahasa daerah. Selain itu 

juga, melakukan penelitian-penelitian 

tentang bahasa daerah khususnya 

bahasa Sasak akan sangat berguna. 

Meneliti bahasa daerah sebagai 

bentuk kesetiaan dan kebanggaan 

terhadap bahasa tersebut memang 

sangat perlu ditanamkan pada 

generasi mendatang. Jika tidak, maka 

akan terjadi kepunahan.  

Penelitan ini memang sangat 

jauh dari kata sempurna, sebab 

keterbatasan penulis semata. Masih 

banyak aspek yang perlu diketahui 

dan dikaji dari bahasa Sasak yang 

membutuhkan penelitian-penelitian 

lanjutan yang lebih mendalam. Oleh 

sebab itu penelitian ini bukan menjadi 

penelitian akhir namun sangat 

diperlukan peneletian-penelitian 

selanjutnya yang lebih spesifik 

tentang bahasa Sasak.  
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