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FRASE BAHASA SASAK DIALEK NGENO-NGENE 

DI DESA MONTONG ARE KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

 

ABSTRAK 

 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah frase Bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-Ngene di Desa Montong Are.  Masalah tersebut dijabarkan menjadi 

beberapa rumusan, yakni apa sajakah jenis frase bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene di Desa Montong Are.  Bagaimanakah fungsi sintaktis frase bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Bagaimanakah makna  frase bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are? Adapun tujuan  penelitian ini 

untuk mengetahui jenis frase yang terdapat di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene di Desa Montong Are, fungsi sintaktis frase dan makna gramatikal frase 

tersebut.Data bahasa diperoleh menggunakan tiga metode, yakni metode simak, 

cakap dan introspeksi. Untuk menganalisis data digunakan metode agih. Metode 

agih merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data untuk menjawab 

masalah yang akan diteliti yang berasal dari dalam bahasa itu sendiri. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Desa Montong Are, ditemukan dua jenis frase, yakni frase eksosentrik dan frase 

endosentrik.  Dalam frase eksosentrik hanya ditemukan frase eksosentrik direktif. 

Sedangkan di dalam frase endosentrik ditemukan tiga bentuk frase, yakni frase 

endosentrik atributif, frase endosentrik koordinatif dan frase endosentrik apositif. 

 

Kata kunci : frase eksosentrik, frase endosentrik, frase nominal, frase verbal, 

frase ajektival dan  frase preposisional. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari berbahasa. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh umat manusia 

dalam rangka berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa menjadi penyampai maksud 

seseorang sehingga komunikasi antarindividu berjalan dengan baik, baik 

menggunakan bahasa lisan, bahasa tulis, maupun bahasa tubuh yang biasa 

digunakan oleh penderita tunarungu.  

Kridalaksana (dalam Chaer, 2001:32) mengatakan bahwa  bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan bekerja sama, berkomunikasi, 

dan mengidentifikasi diri oleh para anggota kelompok sosial. Pada hakikatnya 

bahasa digunakan oleh manusia di dalam segala aktivitas. Dengan berbahasa 

manusia akan mengetahui maksud  orang yang menyampaikan bahasa tersebut. 

Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahasa di segala aktifitas manusia 

secara menyeluruh, baik di dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, agama, 

dan sebagainya. Kedudukan bahasa sangat berpengaruh karena bahasa bersifat 

konvensional. Ia juga mengungkapkan bahwa hakikat bahasa adalah  (1) sebuah 

sistem lambang bunyi, (2) bahasa itu berwujud lambang, (3) bahasa itu berupa 

bunyi, (4) bahasa itu bersifat arbitrer, (5) bahasa itu bermakna, (6) bahasa itu 

konvensional, (7) bahasa itu bersifat unik, (8) bahasa bersifat universal, (9) bahasa 

itu bersiat produktif, (10) bahsa itu bersifat bervariasi, (11) bahasa itu bersifat 



2 

 

dinamis, (12) bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan (13) bahasa 

merupakan identitas identitas penuturnya. 

Indonesia yang  merupakan negara kepulauan dan bahasa  yang memiliki 

sifat arbitrer dan konvensional menjadikan bahasa yang timbul di daerah-daerah 

di Indonesia cukup beragam, salah satunya bahasa Sasak. Penutur asli bahasa 

Sasak adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pulau Lombok. Bahasa Sasak 

di pulau lombok dibagi menjadi beberapa dialek. Nazir (1995:1)  membagi bahasa 

Sasak menjadi empat dialek, yakni dialek Ngeno-Ngene, dialek Meno-Mene, 

dialek Ngeto-Ngete, dan dialek Meriaq-Meriku. Desa Montong Are termasuk 

dalam lingkup dialek Ngeno-Ngene. Salah satu dari ke empat dialek tersebut 

disepakati sebagai Bahasa Sasak Umum (BSU) oleh para peserta Seminar Ejaan 

Bahasa Sasak yang diadakan di Kanwil Depdikbud Nusa Tenggara Barat, 

Mataram pada tanggal 2 juli 1990. Dialek yang disepakati tersebut adalah dialek 

Ngeno-Ngene. Para peserta seminar belum sepakat untuk menyebut dialek Ngeno-

Ngene dengan istilah bahasa Sasak baku. 

Bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene diakui sebagai BSU berdasarkan 

alasan-alasan di bawah ini. 

1) Dialek Ngeno-Ngene dipahami oleh penutur dialek-dialek lainnya atau 

dipahami oleh seluruh  masyarakat Sasak. 

2) Dialek Ngeno-Ngene dipakai sebagai alat komunikasi oleh penutur 

antardialek. 

3) Raja Selaparang, raja yang paling berkuasa di Lombok pada zaman 

dahulu, menggunakan dialek Ngeno-Ngene sebagai alat komunikasi.  
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4) Bahasa Sasak yang digunakan di dalam lontar adalah bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene yang bercampur dengan bahasa Jawa dan bahasa Bali 

sehingga disebut bahasa Sasak Reramputan. 

5) Bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene pernah diajarkan di Sekolah Rakyat 

(SR) pada tahun 90-an. Buku bacaan yang dipakai adalah Galang Bulan 

dan Sate Sisoq karangan Lalu Mesir. Bahasa yang digunakan di dalam 

kedua buku ini adalah bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene meskipun 

pengarangnya penutur asli dialek Ngeto-Ngete. 

6) Pada tahun 90-an sering diadakan lomba pidato dan lomba mengarang 

dalam bahasa Sasak. Setiap peserta dibolehkan menggunakan dialeknya 

sendiri-sendiri. Namun, ternyata para peserta berusaha sedapat-dapatnya 

menggunakan dialek Ngeno-Ngene (informasi dari Lalu Gede Suparman 

salah seorang anggota tim juri). 

7) Dialek Ngeno-Ngene digunakan di RRI terutama pada siaran pedesaan dan 

drama radio. 

8) Dialek Ngeno-Ngene digunakan oleh Tuan Guru Pancor yang paling 

berpengaruh di Lombok di dalam memberikan pengajian (ceramah tentang 

agama Islam). 

9) Apabila berpidato dalam bahasa Sasak, lebih baik atau lebih mudah 

menggunakan dialek Ngeno-Ngene (informasi dari Lalu Jalaludin Arzaki 

salah seorang penutur dialek Meriaq-Meriqu. 

10) Wilayah pemakaian dialek Ngeno-Ngene lebih luas daripada pemakaian 

dialek-dialek lainnya. 
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11) Dialek Ngeno-Ngene memiliki kaidah-kaidah yang mantap dan bersifat 

terbuka. 

Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia frase sering dijumpai. Begitu 

pula di dalam bahasa Sasak frase  juga banyak ditemukan. Pengkajian tentang 

frase hanya ditemukan di dalam dunia pendidikan Bahasa. Akan tetapi, jika ingin 

mengembangkannya, frase yang terdapat di dalam bahasa Sasak cukup banyak. 

Frase yang ada di dalam bahasa daerah cenderung tidak diketahui, karena belum 

ada penelitian lebih jauh mengenai hal tersebut.  Oleh karena itu, peneliti tertarik 

mengkaji lebih jauh mengenai  frase. Frase bahasa Sasak yang tidak di sadari 

sering diujarkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya frase leq peken [le? 

pəkən],  jok bangket [jɔk baŋkət],  panci robek [pañci robɛk], ime nae [imə naɛ], 

parut nyioh [parUt ñiyɔh], inaq amaq [ina? amaq?],  aok ndek [ao? Nde?],  toaq 

odaq [tɔwa? ɔda?] dan  sebagainya.  

Banyaknya frase yang terdapat di dalam bahasa Sasak, terutama bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are melatarbelakangi peneliti 

mengkaji lebih jauh mengenai frase tersebut. Sehingga dengan banyaknya data 

tersebut peneliti akan mudah  memperoleh data sebagai  bahan penelitian.  

Meskipun banyak penelitian yang mengangkat bahasa Sasak sebagai objek 

penelitiannya, tetapi sepengetahuan peneliti belum pernah ada yang mengangkat 

penelitian dengan judul dan lokasi penelitian yang sama dengan penelitian kali ini, 

terlebih-lebih lagi lokasinya di Desa Montong Are. Letak geografis Desa 

Montong Are yang merupakan ruang lingkup penelitian ini berada di ujung Timur 

Kecamatan Kediri Lombok Barat. Desa Montong Are  memiliki 12 dusun. 
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Meskipun terdapat perbedaan dialek di beberapa dusun, tetapi dialek Ngeno-

Ngene merupakan dialek yang paling banyak penuturnya di Desa Montong Are.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian 

yang mengangkat salah satu bagian kajian sintaksis yakni frase dengan 

mengembangkan frase yang terdapat  pada dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong 

Are dengan judul “Frase Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene Di Desa Montong 

Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”. Penelitian ini dilakukan 

sebagai bentuk apresiasi terhadap bahasa daerah yang memiliki kedudukan 

sebagai aset budaya nusantara. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai sarana 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa daerah dalam rangka 

melestarikan bahasa Sasak serta menambah  khazanah bahasa Sasak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diangkat di  dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1) Apa sajakah jenis frase bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong 

Are? 

2) Bagaimanakah fungsi sintaktis frase bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene di 

Desa Montong Are? 

3) Bagaimanakah makna  frase bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa 

Montong Are? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan  tujuan 

penelitian ini. Adapun tujuannya sebagai berikut. 

1) Mengetahui  jenis frase bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong 

Are. 

2) Mengetahui   fungsi sintaktis  frase bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene di 

Desa Montong Are. 

3) Mengetahui  makna  frase bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene di Desa 

Montong Are. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, manfaat yang bisa dirasakan, yaitu 

perbendaharaan frase bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene semakin banyak dan 

lebih jelas. Penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran bahasa Sasak, 

khususnya pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah dasar. Bahkan 

pembelajaran pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP/MTs dan SMA/MA yang 

ada di pelosok daerah. Siswa yang masih aktif mengunakan bahasa daerah di 

dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, maka guru dapat 

memberikan contoh frase dalam bahasa Sasak jika siswa tersebut belum 

memahami contoh frase yang diberikan di dalam bahasa Indonesia.  

Selain itu, manfaat yang bisa dirasakan oleh peneliti melalui penelitian ini, 

yaitu dapat diketahui bentuk, makna, dan fungsi frase  bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene yang selama ini keberadaannya tidak disadari. Selain itu, penelitian 
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ini juga dapat menjadi referensi pengkajian linguistik di dalam tataran sintaksis 

lainnya seperti halnya frase. Hal tersebut disebabkan oleh penelitian ini hanya 

mengkaji tentang rase eksosentrik dan endosentrik. Masih ada jenis frase lainnya 

yang bisa diangkat melalui penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian yang mengkaji tentang ilmu bahasa sudah banyak dilakukan 

oleh para linguis. Penelitian tentang bahasa yang dikaji oleh para mahasiswa 

bahasa Indonesia lebih cenderung mengkaji mengenai bahasa daerah. Bahasa 

daerah yang beragam dan memiliki keunikannya  tersendiri di dalam  setiap 

dialeknya menjadi alasan untuk diteliti lebih jauh seperti halnya bahasa daerah 

Sasak yang sudah banyak diteliti dari berbagai bentuk kajian ilmu linguistik baik 

makro maupun mikro. Berikut akan disajikan penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan bahasa Sasak sebagai objek 

utama penelitian. 

Haerudin (2005) meneliti “Verba Bahasa Sasak Dialek Meno-Mene” 

Penelitian ini membahas mengenai bentuk, jenis, fungsi, dan makna verba bahasa 

Sasak Dialek Meno-Mene. Berdasarkan hasil  penelitian ini, verba dapat dibentuk 

melalui proses afiksasi, yakni dengan cara pembubuhan prefiks {tə-}, prefiks {bə-

} dengan alomorf  /bər-/, /n-/, /m-/ yang timbul jika kata dasarnya diawali dengan 

fonem /p/, alomorf /ñ-/ akan muncul jika kata dasar diawali dengan fonem /s/, 

alomorf /ŋ-/ akan muncul jika kata dasar diawali dengan fonem selain /p/ dan /s/, 

dan alomorf /ŋə-/ akan muncul jika kata dasar diawali dengan fonem /r/. Adapun 

proses melekatnya Sufiks {-an}, konfiks {bə-an}, dan konfiks {tə-an}, yakni pada 

semua kata dasar. 
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Irmayanti (2013) meneliti tentang “Morfem Terikat di dalam Bahasa 

Sasak Dialek Meno-Mene di Kelurahan Ampenan Selatan kecamatan Ampenan”. 

Di dalam penelitian ini ia mengkaji mengenai morfem terikat yang terdapat di 

dalam bahasa Sasak dialek Meno-Mene. Morfem terikat tersebut dibagi menjadi 

dua, yaitu morfem terikat secara morfologis termasuk di dalamnya  morfem 

pangkal dan morfem terikat secara sintaksis yang di dalamnya ada morfem unik. 

Adapun bentuk afiks yang ditemukan, yaitu prefiks {bə-, ŋ-, pə-, pəŋ-, kə-, tə-, 

dan sə-}, infiks {-əl-}, sufiks {-an}, konfiks {pə-an, kə-an, kəŋ-an}, dan gabungan 

prefiks-sufiks { bə + an, ŋ + an, pə + an, pəŋ + an, kə + an, tə + an, sə + an}. 

Semua morem terikat mengalami proses perubahan fonem setelah mengalami 

afiksasi, kecuali prefiks {kə-, tə-, dan    sə-}, infiks {-əl-}, sufiks {-an}, konfiks 

{kə-an}, gabungan prefiks-sufiks { tə + an, sə + an}, dan morfem unik serta 

sebagian morfem prakategorial. Adapun makna yang ditimbulkan sangat beragam 

berdasarkan proses afiksnya.  

Kurnia (2011) meneliti tentang “Proses Sufiksasi Bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-Ngene: Kajian Berdasarkan Morfologi Generatif”. Penelitian ini 

membicarakan tentang wujud sufiks di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngeno, 

fungsi sufiks-sufiks di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene, dan makna yang 

ditimbulkan sufiks-sufiks di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene 

terdapat sufiks /-an/, /-in/, /-ne/, dan /-aŋ/. Sufiks di dalam bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene memiliki fungsi mengubah kategori kata (afiks derivasi) dan 

mengubah bentuk kata (afiks infleksi), sedangkan makna yang ditimbulkan 

sebagai berikut: „menyatakan kumpulan atau hasil‟, „menyatakan lebih dari 



10 

 

sebelumnya/yang lain dan membuat jadi lebih dari yang sebelumnya sesuai yang 

tersebut pada bentuk dasar‟, „memberi/melakukan sesuatu terhadap orang lain‟, 

„melakukan pekerjaan untuk orang lain‟, „menambahkan/memakaikan seperti 

tersebut pada bentuk dasar dan mengacu/berdasarkan  seperti tersebut pada bentuk 

dasar‟. 

Sudarko (2012) meneliti tentang  “Afiksasi Verba Bahasa Sasak Dialek 

Meno-Mene di Desa Bug-Bug kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”. 

Penelitian ini juga  berfokus pada verba yang terdapat di Desa Bug-Bug 

Kecamatan Lingsar. Yayuk menjelaskan bahwa di dalam pembentukan verba 

bahasa Sasak di Desa Bug-Bug proses afiksasi dilakukan dengan cara-cara, yaitu 

prefiks, sufiks, dan konfiks. Peroses pembentukan verba terjadi dengan 

pembubuhan afiks verba  seperti peletakan prefiks yang terdiri atas prefiks {an-} 

dengan alomorf /ñ/ dan /ŋə/, prefiks {bə-} dan prefiks {pə-}. Peletakan sufiks 

berupa sufiks {aŋ}, {-an}, dan {-in}. Peletakan konfiks terdiri atas  konfiks {bə-

an}, {tə-aŋ}, dan {ŋ-aŋ}. Fungsi yang dibentuk oleh afiksasi tersebut, yaitu proses 

mengubah kategori kata nomina, ajektiva menjadi verba, sehingga bentuk verba 

tersebut dapat melekat pada bentuk dasar berkategori nomina dan ajektiva. 

Arianti (2005) meneliti tentang “Reduplikasi Verba dalam Bahasa Sasak 

Dialek Meno-Mene di Desa Sakra”. Penelitian ini membicarakan  bentuk-bentuk 

reduplikasi verba di dalam bahasa Sasak dialek Meno-Mene di Desa Sakra, 

struktur reduplikasi verba  bahasa Sasak dialek Meno-Mene di Desa Sakra, dan 

makna reduplikasi verba bahasa Sasak dialek Meno-Mene di Desa Sakra. 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan empat bentuk reduplikasi verba bahasa 

Sasak dialek Meno-Mene di   Desa   Sakra.   Keempat   bentuk   reduplikasi   
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verba   tersebut,    yaitu (1)  reduplikasi  verba  utuh seluruh, (2) reduplikasi verba 

berubah bunyi, (3) reduplikasi verba berimbuhan, dan (4) reduplikasi verba  

sebagian, sedangkan struktur reduplikasi verba bahasa Sasak dialek Meno-Mene 

di Desa Sakra ditemukan 29  struktur  yang  terdiri  atas:  (a) rv. utuh seluruh    1 

struktur,  (b) rv. berubah bunyi 5 strukutur, (c) rv. berimbuhan 22 struktur, dan (d) 

rv. sebagian 1 struktur. Selain itu, makna yang dimiliki oleh reduplikasi verba 

bahasa Sasak dialek Meno-Mene di Desa Sakra ada lima. Kelima makna tersebut, 

yaitu (a) menyatakan „jamak‟, (b) menyatakan „berbalasan‟ (resiprokal), (c) 

menyatakan „ketidaktentuan‟, (d) menyatakan „penekanan‟, dan (e) menyatakan 

„mencari‟. 

Hasyanti (2011) meneliti tentang “Afiks Derivasi dalam Pembentukan 

Kata Bahasa Sasak Dialek [a-e] di Desa Penggembur kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah”. Penelitian ini membicarakan wujud afiks derivasi dalam 

pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e], fungsi afiks derivasi di dalam 

pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e], dan makna afiks derivasi di dalam 

pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e]. Berdasarkan hasil penelitian ini 

ditemukan afiks derivasi di dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e] di 

Desa Penggembur kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebanyak enam 

afiks derivasi. Keenam afiks derivasi tersebut, yaitu (1) prefiks /be-/, (2) prefiks 

/N-/, (3) prefiks /pe-/, (4) prefiks /te-/, sufiks /-an/, dan (6) konfiks /be-an/. Fungsi 

yang dihasilkan oleh semua afiks derivasi adalah dapat membentuk kata verbal 

dan nominal. Adapun makna yang terkandung di dalam semua bentuk afiks 

derivasi itu sebagai bentuk: menyatakan makna „membuat‟, „mengendarai‟, 

„mempunyai‟, „mengeluarkan‟, „melakukan kegiatan‟, „bermain‟, „bekerja‟, 
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„menerangkan‟, „mengandung‟, „mengenakan‟, „tumbuh‟, ‟memberi‟, „menanam‟, 

„menyimpan‟, „menderita‟, dan „berbalasan‟. 

Roslina (2015) meneliti tentang “Derivasional dan Infleksional Bahasa 

Sasak Dialek Ngeno-Ngene Mamben Daye Lombok Timur: Sebuah Kajian 

Morfologi Struktural.” Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bentuk, 

fungsi, dan makna afiks derivasional dan infleksional. Di dalam menganalisis 

datanya digunakan teori morfologi struktural, yaitu dengan  menggunakan metode 

observasi sebagai metode pengumpulan data, simak, cakap, dan introspeksi.  

Bentuk afiks derivasi yang ditemukan di dalam penelitian ini ada enam dan di 

antaranya ada bentuk yang berupa prefiks derivasional, yaitu 1) {bə-}, {bər-} 

„bre‟, 2) {bə-} „me-‟, 3) {m-}, {mem}, „me-‟, 4) {n-}, {ŋ-}, {ŋə-}, dan {ñ-} „me-

‟, 5) {pe-}{pəm-}, {pən-}, {pəŋ-} dan {pəñ-} „pə-‟, 6) {tə-} „di‟. Adapun    sufiks  

derivasional  ada  4, yaitu  1)  {-an} „-an‟, 2) {-aŋ}     „ -kan‟, 3) {-in} „-i‟, 4) {-i} 

„-nya‟. Selain itu, konfiks derivasional ada 3, yaitu 1) {bə-an} „be-an‟, 2) {pə-an} 

{pən-an}, {pəŋ-an} dan {pəñ-an} „pe-an‟, 3) tə-aŋ} „di-i‟. Fungsi semua afiks 

dervasional BSDN adalah membentuk verba dan nomina, sedangkan fungsi afiks 

infleksional  membentuk kata yang berbeda dari bentuk dasarnya tanpa mengubah 

kelas katanya. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bahasa 

Kridalaksana (dalam Chaer, 2001:32) mengatakan bahwa  bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan bekerja sama, berkomunikasi, 

dan mengidentifikasi diri oleh para anggota kelompok sosial. Verhaar (di dalam 

Nuriyani : 1) mengatakan bahwa bahasa adalah suatu keutuhan yang terdiri atas 

komponen-komponen yang mengandung berbagai kontras wacana. Kontras 

wacana tersebut terdiri atas kalimat-kalimat yang berbeda.  

2.2.2 Teori Struktural   

Dalam penelitian ini  digunakan teori struktural yang dicetuskan  oleh 

Bapak Linguistik  Modern Ferdinand de Saussure untuk mengkaji frase bahasa 

Sasak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sausure (dalam Chaer, 2012 : 

346) membedakan telaah bahasa secara sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa 

secara sinkronik yakni mempelajari suatu bahasa pada kurun waktu tertentu saja. 

Sedangkan telaah diakronik yakni telaah bahasa yang dilakukan sepanjang masa. 

Penggunaan bahasa dalam keseharian berkomunikasi yang diujarkan terlihat 

perbedaan antara unsur bunyi dan wujud konkret dari bahasa tesebut. Saususure 

membedakan bunyi bahasa dan wujud konkret bahasa yang dikenal dengan istilah 

langue dan parole.  Setiap bunyi bahasa memiliki maknanya masing-masing.  

Bahasa yang digunakan dalam keseharian yang berbentuk nomina atau bentuk 

konkret memiliki konsep sign (kata), signifian (bentuk) dan sigifie (makna).  

Sausure juga dalam teorinya mengemukakan terdapat hubungan antara bentuk 
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bahasa yang berupa kata, frase maupun kalimat yakni hubungan sintagmatik dan 

hubungan paragmatik baik dalam tataran  fonologi, morfologi maupun sintaksis. 

2.2.3 Sintaksis 

Ramlan mengatakan sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, frase. Kridalaksana Sintaksis  

adalah subsistem tata bahasa mencakup kata dan satuan-satuan yang lebih besar 

dari kata serta hubungan antara satuan itu (dalam Khairah, 2014 : 9).  Verhaar 

(2010 : 161) mengatakan  sintaksis adalah tatabahasa yang membahas hubungan 

antarkata di dalam tuturan. Di dalam tataran  sintaksis  yang   dibicaraan adalah 

mengenai struktur dan satuan-satuan sintaksis. Di dalam penelitian ini akan 

dibahas mengenai satuan sintaksis berupa frase. Lebih jelasnya akan dipaparkan 

beberapa pengertian mengenai satuan sintaksis tersebut. 

2.2.3.1 Frase 

Salah satu kajian linguistik adalah frase. Frase dibedakan berdasarkan 

berdasarkan kata pembentuk frase itu sendiri yang disebut frase eksosentik dan 

frase endosentrik. Frase juga dibedakan berdasarkan kata pembentuk frase. Frase 

nomina dibentuk dari gabungan kata benda, frase verbal dibentuk dari gabungan 

kata kerja, frase ajektifal dibentuk dari gabungan kata sifat dan frase preposisional 

unsur pertamanya berupa kata depan.  

Nazir (2015:4) mengatakan frase ialah gabungan dua kata atau lebih yang 

ditandai oleh lagu lanjut (intonasi nonfinal) dan tidak menimbulkan arti baru. 

Oleh Verhaar, (2010:291) menjelaskan frase merupakan kelompok kata yang 

merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang. Chaer (2009:120) 
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berpendapat bahwa frase adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata 

atau lebih yang  bersifat  nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata 

yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Senada dengan Chaer, 

Khairah (2014 : 21) mengatakan frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang 

tidak melebihi batas unsur klausa dan hanya menduduki salah satu fungsi 

sintaksis. 

Dilihat dari kedudukan kedua unsurnya, dibedakan adanya frase 

koordinatif dan frase subordinatif. Frase koordinatif, yaitu kedudukan kedua 

unsurnya sederajat, sedangkan frase subordinatif  kedudukan kedua unsurnya 

tidak sederajat. Ada yang berkedudukan sebagai unsur atasan yang disebut inti 

frase dan ada yang berkedudukan sebagai bawahan yang disebut tambahan 

bawahan frase. Dilihat dari kedua unsurnya dari keutuhannya sebagai frase 

dibedakan adanya frase eksosentrik dan frase endosentrik. 

A. Jenis-Jenis Frase Berdasarkan Unsur Pembentuknya 

Berdasarkan jenisnya, frase dibagi menjadi dua jenis. Kedua jenis frase 

tersebut, yakni frase eksosentrik dan frase endosentrik. 

1) Frase Eksosentrik 

Nazir (2015 : 6) mengatakan frase eksosentrik ialah frase yang fungsinya 

tidak dapat digantikan, baik oleh salah satu unsur langsungnya maupun kedua 

unsur langsngnya.  Ramlan (dalam Suhardi 2008 : 67) mengelompokkan frase 

eksosentrik menjadi dua jenis, yakni frase eksosentrik konektif dan frase 

eksosentrik direktif.  Frase eksosentrik direktif dibagi menjadi tiga bagian, yakni 

frase eksosentrik direktif preposisional, frase eksosentrik direktif konjungtif dan 
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frase eksosentrik direktif artikel. sebuah frase dikelompokkan sebagai frase 

eksosentrik direktif apabila frase yang bersangkutan terdiri atas unsur direktor dan 

unsur lainnya sebagai aksis (poros). Sebuah frase dikelompokkan sebagai frase 

eksosentrik direktif apabila frase yang bersangkutan terdiri atas unsur konektor 

(relator) dan unsur lainnya sebagai aksis (poros). 

Ahli lain berpendapat frase eksosentrik, yaitu frase yang kedua unsur 

pembentuknya merupakan satu kesatuan (Chaer, 2012:225), misalnya frase di 

sungai, yang terdiri atas komponen di dan sungai. Konstruksi di dan sungai tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perhatikan kalimat berikut. 

(a) Ibu mencuci *di. 

(b) Ibu mencuci *sungai. 

(c) Ibu mencuci di sungai. 

Pada kalimat (a) dan (b) tidak dapat berterima karena kedua unsurnya harus 

berdampingan. Kedua kalimat tersebut akan berterima jika kedua unsurnya 

digabungkan  seperti yang terlihat pada kalimat (c). 

 Frase ekosentrik yaitu konstruksi frase yang tidak berfungsi dan 

berdistribusi sama dengan semua unsur pembentuknya. Unsur dalam frase 

eksosentrik tidak terdiri dari unsur inti dan pewatas, tetapi terdiri dari unsur 

perangkai dan sumbu (Khairah, 2014 : 22). 

Chaer (2012:225) membedakan frase eksosentrik ke dalam dua jenis, yakni 

frase eksosentris direktif dan frase eksosentris nondirektif. Frase eksosentris 

direktif, yakni frase yang komponen utamanya berupa kata depan. Frase jenis ini 

juga lazim disebut frase preposisional. Yang termasuk ke dalam frase jenis frase 
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preposisional, misalnya di pasar, dari kayu jati, dengan gergaji. Frase eksosentrik 

nondirektif ialah frase yang kompoonen pertamanya berupa artikulus, seperti 

sang, yang, para, dan kaum, sedangkan kata atau kelompok kata berkategori  

ajektiva, atau verba, misalnya: yang bodoh, sang ayah, para pemuda desa,  kaum 

intelek, dan sebagainya. 

Dilihat dari kedudukan kedua unsurnya frase dibagi menjadi frase 

koordinatif dan frase subordinatif. Frase koordinatif ialah frase yang kedudukan 

kedua unsurnya sederajat, misalnya: ayah ibu, makan minum, jauh dekat, 

sedangkan frase subordinatif ialah frase yang kedudukan kedua unsurnya tidak 

sederajat, misalnya: sate ayam, sedang mandi, merah muda, dan makan siang. 

Berdasarkan pendapat para linguis di atas mengenai pembagian jenis frase 

eksosentrik, maka penelitian yang peneliti lakukan kali ini mengenai frase 

eksosentrik lebih mengarah kepada pendapat  Chaer yang membedakan frase 

eksosentrik ke dalam dua jenis, yakni frase eksosentris direktif dan frase 

eksosentris nondirektif.  

2) Frase Endosentrik 

Frase endosentrik adalah frase yang berfungsi dan berdistribusi sama 

dengan salah satu anggota pembentuknya. Dalam frase endosentrik ada unsur 

yang berfungsi inti (pusat) dan unsur yang berfugsi sebagai pewatas (Khairah, 

2014 : 22). 

Frase endosentrik, yaitu frase yang fungsinya dapat diganti oleh salah satu 

unsurnya atau oleh kedua unsurnya (Nazir, 2015:5). Nazir membagi frase 

endosentrik ke dalam tiga macam. Ketiga macam frase endosentrik tersebut, yaitu 
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frase endosentrik atributif, frase endosentrik koordinatif, dan frase endosentrik 

apositif. Frase endosentrik atributif ialah frase yang salah satu unsurnya menjadi 

pusat atau inti frase dan unsur yang lainnya menjadi penjelas (atribut), misalnya: 

frase baju merah.  Frase endosentrik koordinatif ialah frase yang kedudukan 

kedua unsurnya sama penting, misalnya: indah dan rapi. Frase endosentrik 

apositif ialah frase yang kedudukan kedua unsurnya saling menerangkan, 

misalnya: frase silvi anggota trio busuk.  

Chaer (2012:226) berpendapat bahwa frase endosentrik ialah frase yang 

salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama 

dengan keseluruhannya. Artinya salah satu komponennya itu dapat menggantikan 

kedudukan keseluruhannya. Contohnya pada frase mahal sekali. Komponen 

pertama fase tersebut ialah mahal. Kata mahal dapat menggantikan kedudukan 

frase tersebut.  Contohnya di dalam kalimat sebagai berikut. 

(a) Harga buku itu mahal sekali. 

(b) Harga buku itu mahal. 

Pada kalimat (a) dan (b) keduanya dapat dikatakan sebagai kalimat yang utuh dan 

jelas, karena kata sekali pada kalimat pertama bisa ditanggalkan karena ia 

merupakan penjelas kata mahal. 

Chaer (2012:226)  membagi frase endosentrik ke dalam dua jenis. Kedua 

jenis frase endosentrik tersebut, yaitu frase modifikatif dan frase subordinatif. 

Frase modifikatif ialah komponen yang bukan merupakan inti frase mengubah 

atau membatasi makna komponen inti frase. Misalnya kata membaca yang belum 

diketahui kapan terjadinya (masih umum), dalam frase sedang membaca dibatasi 
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maknanya oleh kata sedang sehingga maknanya itu menjadi „perbuatan membaca 

itu tengah berlangsung‟. Frase subordinatif ialah frase yang salah satu 

komponennya merupakan inti frase yang berlaku sebagai komponen atasan, 

sedangkan komponen lainnya, yaitu komponen yang membatasi, berlaku sebagai 

komponen bawahan. Misalnya frase mahal sekali. 

Berdasarkan pendapat para linguis di atas mengenai pembagian jenis frase 

endosentrik, maka penelitian yang peneliti lakukan kali ini mengenai frase 

endosentrik lebih mengarah kepada pendapat Nazir yang membedakan frase 

endosentrik ke dalam tiga jenis, yakni frase endosentrik atributif, frase 

endosentrik koordinatif, dan frase endosentrik apositif di dalam penelitian bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are.  

B. Jenis-Jenis Frase Berdasarkan Kategori Kata  

Jenis-jenis frase yang ada di dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: frase 

nominal, frase verbal, frase ajektival, dan frase preposisional. Berikut akan 

dijelaskan jenis-jenis frase tersebut. 

1) Frase Nominal 

Frase nominal ialah frase yang unsur-unsurnya berupa  nomina atau yang 

unsur pusatnya berupa nomina (Nazir, 2015:7). Frase nominal merupakan frase 

yang memiliki nominal sebagai konstituen induk dan atribut sebagai konstituen 

bawahan (Verhaar, 2010 : 292). Frase nominal ialah yang berfungsi sebagai inti 

frase adalah nomina, (Khairah 2014 : 30). Frase nominal ialah frase yang dapat 

mengisi fungsi subjek dan objek di dalam klausa. Menurut strukturnya dibedakan 
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adanya frase nominal koordinatif dan frase nominal subordiatif (Chaer, 

2009:121). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa frase nominal adalah frase yang unsur utamanya berupa nomina (kata 

benda).  Berikut adisajikan contoh frase nominal, yaitu ayah ibu, siswa siswi, 

siang malam, kampung halaman. Apabila dilihat dari hubungan kedua unsurnya 

dikenal adanya frase nominal koordinatif dan frase nominal subordinatif. Frase 

nominal koordinatif ialah frase nominal yang kedudukan kedua unsurnya 

sederajat,  misalnya: ayah ibu, adik kakak, kampung halaman, sawah ladang, 

sedangkan frase nominal subordinatif ialah frase nomina yang kedudukan kedua 

unsurnya tidak sederajat, misalnya: sebuah mobil, mobil dinas, buku adik. 

 

2) Frase Verbal 

Khairah (2014 : 42) mengatakan  frase verbal adalah satuan sintaksis yang 

terbentuk dari dua kata atau lebih yang dapat menggantikan kategori verba, verba 

berfungsi sebagai inti frase. Frase verbal ialah frase yang  mengisi atau 

menduduki fungsi predikat di dalam sebuah klausa (Chaer, 2009:138).  

Apabila dilihat dari kedudukan kedua unsur pembentuknya, frase 

dibedakan menjadi frase verbal koordinatif, yaitu frase  yang kedudukan kedua 

unsurnya sederajat misalnya: maju mundur, pulang pergi, makan minum, 

sedangkan  frase verbal subordiatif adalah frase yang kedudukan kedua unsurnya 

tidak sederajat misalnya: sedang pergi, pergi pagi, makan malam, tidak mandi, 

jarang pulang (Chaer, 2009:138). 
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3) Frase Ajektival 

Frase ajektival ialah frase yang unsur-unsurnya kata ajektival atau hanya 

unsur pusatnya kata ajektival (Nazir, 2015:9). Frase ajektival adalah satuan 

sintaksis yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang dapat menggantikan 

kategori ajektiva, ajektiva berfungsi sebagai inti frase (Khairah 2014 : 50). Di 

dalam KBBI frase ajektival adalah frase endosentris yang berinduk satu, yaitu 

induknya berjenis ajektiva dan modivikatornya berjenis adverbia. Frase ajektival 

ialah frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat di dalam sebuah klausa 

ajektival (Chaer, 2009:148). Apabila dilihat dari kedudukan kedua unsur 

pembentuknya frase dibedakan menjadi frase ajektival koordinatif dan frase 

ajektival subordinatif. Yang dimaksud frase ajektival koordinatif, yaitu frase yang 

kedudukan kedua unsurnya sederajat, sedangkan frase ajektival subordiatif, yaitu 

frase yang kedudukan kedua unsurnya tidak sederajat (Chaer, 2009:148).  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

frase ajektival adalah frase yang unsur utamanya berupa ajektiva (kata sifat).  

Adapun contoh frase ajektival antara lain:  baik buruk, sangat bagus, bersih 

sekali, dan sebagainya. 

 

4) Frase Preposisional 

Frase preposisional ialah frase yang mengisi fungsi keterangan di dalam 

sebuah klausa. Frase preposisional merupakan frase eksosentrik (Chaer, 

2009:149). Contohnya: di pasar, ke sekolah, dan hadirin yang berbahagia. 

Khairah (2014 : 76) frase preposisional merupakan frase eksosentrik yang terdiri 

atas perangkai dan sumbu bukan inti dan pewatas. 
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2.2.4 Fungsi Sintaksis 

Ilmu sintaksis membahas tentang frase, klausa dan kalimat dan wacana. 

Dalam tataran kalimat, sintaksis membahas fungsi kategori dan peran. Di dalam 

penelitian ini hanya membahas mengenai fungsi frase yang membentuk klausa 

atau kalimat. Khairah  (2014 : 113) berpendapat fungsi sintaksis meliputi subjek 

(S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), dan keterangan (Ket). Kelima unsur 

ini tidak selalu hadir bersamaan di dalam klausa. Biasanya  yang membuat 

terbentuknya sebuah klausa karena adanya  unsur subjek (S) dan Predikat (P).  

Verhaar (dalam Chaer 2009 : 20) fungsi sintaksis itu yang terdiri dari S P 

O dan Ket. yang merupakan “kotak-kotak kosong” atau “ tempat-tempat kosong” 

yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Tempat-tempat itu 

akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori  dan memiliki peranan tertentu. 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing fungsi terebut. 

a. Subjek 

Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh 

pembicara. Subjek berperan sebagai pelaku dari apa yang dinyatakan 

tersebut yang selalu mendahului fungsi P. 

Contoh: adik memukul anjing di taman 

S P O Ket 

b. Predikat  

Predikat adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh 

pembicara mengenai S.  

Contoh: ibu memasak nasi di dapur 

  S    P             O     Ket 
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c. Objek 

Objek merupakan penderita dalam sebuah klausa atau kalimat. Hadirnya 

objek tergantung dari ketransitifan predikat/verba, karena verba transitif 

merupakan verba yang membutuhkan objek. Artinya, jika  predikatnya 

bersifat transitif maka objeknya akan muncul, sebaliknya jika predikatnya 

bersifat intransitif maka obeknya tidak muncul, sehingga kata selanjutnya 

berpotensi sebagai pelengkap atau keterangan. 

Contoh : saya membaca buku  (verba transitif) 

  S P O    

Adik saya menari di panggung (verba intransitif) 

S      P      Ket. 

d. Keterangan 

Fungsi ketrangan memberikan penjelasan bagi unsur inti, karena itu unsur 

keterangan merupakan unsur tambahan dalam klausa.  

Contoh : seharusnya saya masuk sekolah 

  Ket.         S     P    Pel 

e. Pelengkap 

Pelengkap merupakan bagian dari predikat verbal yang menjadikan prdikat 

tersebut menjadi lengkap. Kedudukannya mirip dengan objek, bedanya 

objek ditentukan oleh ketransitifan verbanya sedangkan pelengkap karena 

keharusannya mengikuti atau melengkapi  predikat. 

Gelas itu berisi air mineral 

 S          P        Pel.       
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Di dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif,  yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan fakta-fakta 

yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya, sehingga 

yang dihasilkan atau yang dicatat berupa varian bahasa yang biasa dikatakan 

sifatnya seperti potret atau paparan seperti apa adanya (Sudaryanto di dalam 

Irmayanti, 2013:20).  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah himpunan yang lengkap satuan-satuan atau individu–

individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui (Anggoro di dalam Sudarko, 

2012:19). Dalam hubungannya dengan penelitian bahasa, pengertian populasi 

terkait dengan dua hal, yaitu masalah penutur dan satuan wilayah teritorial. Dalam 

hubungannya dengan masalah penutur, populasi dimaknai sebagai keseluruhan 

individu yang menjadi anggota masyarakat tutur bahasa yang akan diteliti dan 

dijadikan sasaran penarikan generalisasi seluk-beluk bahasa tersebut. Adapun 

populasi dalam hal pengertian satuan wilayah teritorial, yakni  sebagai 

keseluruhan wilayah yang menjadi tempat permukiman keseluruhan individu 

anggota masyarakat tutur bahasa yang menjadi sasaran generalisasi.  Populasi  

penelitian ini adalah wilayah Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten 

Lombok Barat yang terdiri atas dua belas dusun. Desa Montong Are Kecamatan 
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Kediri adalah desa yang  berada di ujung Timur Kecamatan Kediri. Letak 

geografis Desa Montong Are, yaitu sebelah Timur  berbatasan langsung dengan 

desa Bilebante kecamatan Pringgarata, sebelah Barat berbatasan langsung dengan 

desa Kediri, sebelah utara berbatasan dengan desa Merembu kecamatan Labuapi 

dan desa Badrain kecamatan Narmada yang dibelah oleh sungai Babak. 

Sampel ialah pengambilan beberapa informan dan satu atau beberapa  

wilayah pakai bahasa (Mahsun, 2005:141). Sampel penelitian ini adalah 

masyarakat yang berada di dusun Montong Are Barat, Montong Are Tengah, dan 

Montong Are Timur. Ketiga dusun ini memiliki populasi yang paling tinggi dari 

duabelas dusun yang ada di Desa Montong Are. Selain itu, apabila pengambilan 

sampel di wilayah tersebut, maka penelitian yang dilakukan akan lebih mudah dan 

kevalidan data akan lebih akurat. Adapun sampel atau informan yang diambil 

berjumlah enam orang. Pengambilan keenam informan ini dianggap mampu 

mewakili keseluruhan populasi yang ada, karena di dalam metode saampel tidak 

mungkin semua masyarakat dijadikan subjek atau informn penelitian (Sumarsono 

dalam Sudarko, 2012: 21). Oleh karena itu, dari ketiga dusun yang ada di Desa 

Montong Are masing-masing diambil dua orang sebagai sampel penelitian. 

Pengambilan informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan sesuai dengan 

kriteria-kriteria penentuan informan tersebut, yaitu 

1) berjenis kelamin pria atau wanita; 

2) berusia 20-65 tahun (tudak pikun); 

3) dapat berbahasa Indonesia;  

4) berpendidikan minimal tamat pendidikan dasar (SD-SMP); dan 

5) sehat jasmani dan rohani (Mahsun, 2005:141). 
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Alasan peneliti memilih masyarakat tutur berdasarkan kriteria ini  sebagai 

informan, karena masyarakat sebagai penutur ini memiliki kemungkinan 

mengetahui kosa kata lebih banyak dan memudahkan peneliti jika harus 

menggunakan bahasa Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada informan 

dibandingkan dengan informan yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Oleh 

karena itu, peneliti mudah melakukan proses pengumpulan data. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah  cara peneliti mengumpulkan data. Di 

dalam penelitiaan ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, 

yaitu metode introspeksi, simak, dan cakap. Berikut akan dijelaskan  ketiga 

metode  pengumpulan data tersebut. 

 

3.3.1 Metode Introspeksi 

Metode introspeksi adalah metode penyediaan data dengan memanfaatkan 

intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya (bahasa 

ibunya). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menyediakan data yang 

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

Metode introspeksi  digunakan untuk meneliti frase eksosentrik dan frase 

endosentrik di Desa Montong Are dengan teknik penghayatan refleksif- inovatif 

 

yang berasal dari intuisi kebahasaan peneliti. Adapun penggunaan metode tersebut 

disebabkan oleh bahasa yang diteliti adalah bahasa pertama (bahasa ibu) sehingga 
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peneliti sangat menguasai bahasa yang akan ditelitinya. Dengan demikian, hal 

tersebut akan memudahkan peneliti dalam hal pemerolehan data. 

 

3.3.2 Metode Simak 

Metode simak, yaitu metode penyediaan data dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis.  

Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap, karena pada 

hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan bahasa  seseorang atau 

beberapa orang yang menjadi informan (Mahsun:2005 : 92) 

Metode simak digunakan karena kegiatan menyimak merupakan 

komunikasi satu arah yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sosial. Oleh karena itu, metode simak dengan teknik sadap yang  

digunakan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh data.  Teknik tersebut 

digunakan dengan cara menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa 

orang yang menjadi informan. Hal tersebut disebabkan oleh bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh peneliti dan 

oleh para pengguna bahasa orang-orang terdekat peneliti, seperti keluarga, teman, 

dan masyarakat yang berdomisili di Desa Montong Are. Oleh karena itu, metode 

simak dirasa cukup efektif  dalam hal pemerolehan data yang akurat. 

 

3.3.3 Metode Cakap 

Metode cakap adalah metode penelitian yang berupa percakapan antara 

peneliti dengan informan (bahasa lisan) dengan tujuan memperoleh data.  Metode 
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cakap memiliki teknik dasar berupa teknik pancing. Teknik pancing itu digunakan 

karena percakapan yang diharapkan sebagai pelaksanaan metode tersebut hanya 

dimungkinkan muncul jika peneliti memberi stimulasi kepada informan untuk 

memunculkan gejala kebahasaan yang diharapkan oleh peneliti (Mahsun, 

2005:95). 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode agih. Metode agih merupakan cara  menganalisis data untuk 

menjawab masalah yang akan diteliti yang berasal dari dalam bahasa itu sendiri 

bahkan menyatu  dengan datanya. Metode agih memiliki beberapa teknik untuk 

mengaplikasikan metode tersebut. Di antaranya teknik dasar yang disebut teknik 

bagi unsur langsung, dan teknik lanjutan merupakan cara untuk melanjutkan 

teknik dasar untuk menyukseskan metode agih. Terdapat 12 teknik lanjutan, yakni 

(1) teknik bagi unsur langsung, (2) teknik lesap, (3) teknik ganti, (4) teknik 

perluas, (5) teknik sisip, (6) teknik balik, (7) teknik ubah ujud, (8) teknik ulang, 

(9) teknik baca markah, (10) teknik pemerkuat, (11) teknik pemorakan, (12) 

teknik pengontrasan (Sudaryanto dalam Muhammad, 2002 : 237). 

 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Metode  penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah metode 

formal dan informal. Mahsun (2005 : 123), metode formal ialah metode yang 

digunakan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan 
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terminologi yang bersifat teknis,  sedangkan metode informal ialah metode 

dengan rumusan  pengunaan tanda-tanda atau lambang-lambang.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Jenis Frase Bahasa Sasak 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis frase bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Desa Montong Are  (BSDNDM). Jenis-jenis frase tersebut 

dibedakan berdasarkan unsur  dan kata yang membentuknya. Frase yang terdapat 

di dalam  BSDMDN berdasarkan unsur yang membentuknya, yaitu frase 

eksosentrik dan frase endosentrik. Frase eksosentrik dibedakan menjadi dua, 

yakni frase eksosentrik direktif dan nondirektif, sedangkan frase endosentirik 

dibedakan menjadi tiga, yakni frase endosentrik atributif, koordinatif dan apositif. 

Frase yang terdapat di dalam BSDNDM berdasarkan kategori katanya  yaitu frase 

nominal, frase verbal, vrase ajektifal, dan frase preposisional.   

4.1.1 Jenis Frase Berdasarkan Unsur Pembentuknya 

Jenis frase berdasarkan unsur yang membentuk frase yakni frase 

eksosentrik dan frase endosentrik. Berikut dijelaskan kedua jenis frase tersebut. 

4.1.1.1  Frase Eksosentrik 

 Frase eksosentrik, yaitu frase yang kedua unsur pembentuknya merupakan 

satu kesatuan. Frase eksosentrik dibedakan menjadi dua, yakni frase eksosentrik 

direktif dan frase eksosentrik  nondirektif. Di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene di Desa Montong Are hanya ditemukan frase eksosentrik direktif. 
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4.1.1.1.1       Frase Eksosentrik Direktif 

Frase eksosentris direktif, yakni frase yang komponen utamanya berupa 

preposisi atau kata depan. Frase jenis ini juga lazim disebut frase preposisional. 

Frase eksosentrik direktif bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong 

Are disajikan di bawah ini.  

(1) isiq inaq   //isIɂ inaɂ//  „oleh ibu‟ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  isiq „oleh‟  dan  

nomina inaq „ibu‟. Unsur pertama yakni  kata isiq  sebagai perangkai dan unsur 

kedua yakni kata inaq  sebagai aksis (poros). Contoh lainnya dapat dilihat di 

bawah ini. 

a. isiq polisi   //isIɂ pͻlisi//  „oleh polisi‟ 

b. isik kakaq   //isIɂ kakaɂ//  „oleh kakak‟ 

 

(2)  isiq reket   //isIɂ rəkət//  „dari ketan‟ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi isiq „dari‟  dan  

nomina reket „ ketan‟. Unsur pertama yakni  kata isiq  sebagai perangkai dan 

unsur kedua yakni  kata  reket   sebagai aksis (poros).  Contoh lainnya dapat 

dilihat di bawah ini. 

a. isiq tepung   //isIɂ təpUŋ//  „dari tepung‟ 

b. isiq nasiq   //isIɂ nasIɂ//  „dari nasi‟ 

 

(3) leq peken   //leɂ pəkən//  „di pasar‟ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  leq „di‟  dan  

nomina peken „pasar‟. Unsur pertama yakni  kata  leq  sebagai perangkai dan 
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unsur kedua yakni kata peken  sebagai aksis (poros).  Contoh lainnya dapat dilihat 

di bawah ini. 

a. leq paon   //leɂ paͻn//  „di dapur‟ 

b. leq jeding   //leɂ jədIŋ//  „di kamar mandi‟ 

 

(4) jok santren   //jͻk santrɛn//  „ke musholla‟ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  jok „ke‟  dan  

nomina santren „musholla‟. Unsur pertama yakni  kata jok   sebagai perangkai dan 

unsur kedua yakni kata santren   sebagai aksis (poros).  Contoh lainnya dapat 

dilihat di bawah ini. 

a. jok kubur   //jͻk kubUr//  „ke makam‟ 

b. jok Kediri   //jͻk kədiri//  „ke Kediri‟ 

 

(5) ekan rubin   //ɛkan rubIn//  „dari kemarin‟ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  ekan „dari‟  dan  

adverbia  rubin „kemarin‟. Unsur pertama yakni  kata ekan  sebagai perangkai dan 

unsur kedua yakni kata rubin  sebagai aksis (poros).  Contoh lainnya dapat dilihat 

di bawah ini. 

a. ekan ngoneq   //ɛkan ŋͻnɛɂ//  „dari tadi‟ 

b. ekan jam sekeq   //ɛkan jam səkeɂ// „dari jam satu‟ 

 

4.1.1.2     Frase Endosentrik 

Frase endosentrik, yaitu frase yang unsur pembentuknya dapat diganti 

oleh salah satu unsur atau oleh kedua unsurnya. Frase endosentrik di dalam 
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bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are dapat dibedakan menjadi 

tiga. Ketiga jenis frase endosentik tersebut, yaitu frase endosentrik atributif, frase 

endosentrik koordinatif, dan frase endosentrik apositif. 

 

4.1.1.2.1 Frase Endosentrik Atributif 

Frase endosentrik atributif  ialah frase yang salah satu unsurnya 

menjadi pusat atau inti frase dan unsur yang lainnya menjadi penjelas.  Frase 

endosentrik  atributif dapat disusun dari kategori kata yang sama ataupun kategori 

kata yang berbeda, yang paling penting dari kedua unsur pembentuknya ada yang 

berfungsi sebagai unsur inti dan ada yang berfungsi sebagai unsur penjelas atau 

atribut. Frase endosentrik atributif  bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa 

Montong Are dapat dilihat sebagai berikut. 

(6) baleng papuq  //bale papUɂ//  „rumah kakek‟  

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  bale „rumah‟  

dan  nomina papuq „kakek‟. Unsur pertama yakni  kata bale  sebagai inti dan 

unsur kedua yakni  kata papuk sebagai penjelas atau atribut.  Contoh lainnya dapat 

dilihat di bawah ini. 

a. sekolahan adiq   //səkͻlahan adIɂ// „sekolah adik‟ 

b. montor tuaq   //mͻntͻr tuwaɂ// „motor paman‟ 

 

(7) kanak no   //kanak no//  „anak itu‟ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  kanak „anak‟  

dan  pronomina demonstratifa no „itu‟. Unsur pertama yakni  kata kanak  sebagai 
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inti dan unsur kedua yakni  kata no   sebagai penjelas atau atribut. Contoh lainnya 

dapat dilihat di bawah ini. 

a. dengan no   //dəŋan no//  „orang itu‟ 

b. petelop ni   //pətəlͻp ni//  „pensil ini‟ 

 

(8)  bagus gati    //bagUs gati//  „bagus sekali‟ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  ajektifa bagus „bagus‟  

dan  adverbia  gati „sekali‟. Unsur pertama yakni  kata bagus  sebagai inti dan 

unsur kedua yakni  kata gati   sebagai penjelas atau atribut. Contoh lainnya dapat 

dilihat di bawah ini. 

a. nyeleng gati   //ñəlɛŋ gati//  „mengkilap sekali‟ 

b. lengeq gati   //ləŋɛɂ gati//  „jelek sekali‟ 

 

(9) mandiq doang   //mandIɂ dͻwaŋ//  „mandi saja‟ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  verba  mandiq „mandi‟  

dan  adverbia  doang  „saja‟. Unsur pertama yakni  kata mandiq  sebagai inti dan 

unsur kedua yakni  kata doang   sebagai penjelas atau atribut.   Contoh lainnya 

dapat dilihat di bawah ini. 

a. mangan doang   //maŋan dͻwaŋ// „makan saja‟ 

b. tindoq doang   //tIndͻɂ dͻwaŋ// „tidur saja‟ 

 

(10)  bebek bengkiwe  //bɛbɛk bəŋkiwə//          „bebek bengkiwe‟ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  bebek „bebek‟  

dan  nomina  bengkiwe „jenis bebek‟. Unsur pertama yakni  kata bebek  sebagai 
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inti dan unsur kedua yakni  kata bengkiwe   sebagai penjelas atau atribut.  Contoh 

lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. manok peras   //manͻk pəras// „ayam peras‟ 

b. sampi berangus   //sampi bəraŋUs// „sapi berangus‟ 

(11) kerupok sampi   //kərupͻk sampi//  „kerupik kulit sapi‟ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  kerupok 

„kerupuk‟  dan  nomina  sampi „sapi‟. Unsur pertama yakni  kata kerupok 

berfungsi sebagai inti dan unsur kedua yakni  kata sampi  berfungsi sebagai 

penjelas atau atribut. Diantara kedua unsurnya dapat disisipkan kata “dari”.  

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. tipah rebu   //tipah rəbu//  „tikar rumput‟  

b. sambel terasi   //sambəl tərasi// „sambal terasi‟. 

 

(12) botol kecap   //bͻtͻl kɛcap//   „botol kecap‟  

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  botol „botol‟  

dan  nomina  kecap „kecap‟. Unsur pertama yakni  kata botol sebagai inti dan 

unsur kedua yakni  kata kecap sebagai penjelas atau atribut. Diantara kedua 

unsurnya dapat disisipkan kata “bekas”.  Contoh lainnya dapat dilihat di bawah 

ini. 

a. kecoplok susu   //kəcͻplͻk susu// „kaleng susu‟ 

b. ember cet   //ɛmbɛr cɛt//  „ember cat‟ 
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(13) jerok Bali   //jərͻk bali//   „jeruk Bali‟ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  jerok „jeruk‟  

dan  nomina  Bali „nama daerah‟. Unsur pertama yakni  kata jerok sebagai inti 

dan unsur kedua yakni  kata bali sebagai penjelas atau atribut. Contoh lainnya 

dapat dilihat di bawah ini. 

a. kecimon Medaen  //kəcimͻn mədaɛn// „kecimol Medaen‟ 

b. kebayaq Bali   //kəbayaɂ bali// „kebaya Bali‟ 

 

4.1.1.2.1    Frase Endosentrik Koordinatif 

 Frase endosentrik koordinatif ialah frase yang kedudukan kedua 

unsurnya sama penting, karena di antara kedua unsur pembentuknya dapat 

disisipkan kata “dan atau kance (di dalam bahasa Sasak)”. Unsur yang 

membentuk frase endentrik koordinatif yakni dari kategori kata yang sama, 

bedanya dengan frase endosentik atributif yakni  kedudukan kedua unsurnya 

sederajat, tidak ada yang berpotensi sebagai unsur inti ataupun unsur penjelas.  

Frase endosentrik koordinatif tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

(14)  inaq amaq   //inaɂ amaɂ//  „ibu bapak‟ 

 Frase endosentrik koordinatif di atas disusun dari kategori kata yang sama 

yakni pronomina. Pronomina yang pertama yakni inaq  dan pronomina yang 

kedua yakni amaq.   Diantara kedua unsurnya dapat disispkan kata “dan atau 

kance”, namun tidak mengubah jenis frasenya. Contohnya inaq kance amaq. 

Contoh lainnya dapat dilihat dibawah ini. 

a. papuq baloq  //papuɂ baloɂ// „kakek buyut‟ 

 papuq kance baloq  //papuɂ  kaňcǝ baloɂ//   „kakek  dan buyut‟ 
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b. adiq kakaq   //adIɂ kakaɂ//  „adik kakak‟ 

 adiq kance kakaq  //adIɂ kaňcǝ kakaɂ// „adik dan kakak‟ 

(15) mangan nginem  //maŋan ŋinəm// „makan minum‟ 

 Frase endosentrik koordinatif di atas disusun dari kategori kata yang sama 

yakni verba. verba yang pertama yakni mangan  dan verba yang kedua yakni 

nginem.   Diantara kedua unsurnya dapat disispkan kata “dan atau kance”, namun 

tidak mengubah jenis frasenya. Contohnya mangan kance nginem. Contoh lainnya 

dapat dilihat dibawah ini. 

a. uleq lalo   //uleɂ lalo//  „pulang pergi‟ 

 uleq kance  lalo  //uleɂ kaňce lalo// „pulang dan pergi‟ 

b. lalo dateng   //lalo datəŋ//  „pergi datang‟ 

 lalo kance dateng   //lalo kaňce datəŋ// „pergi datang‟ 

 

(16)  galeng guling   //galəŋ gulIŋ//  „bantal guling‟ 

 Frase endosentrik koordinatif di atas disusun dari kategori kata yang sama 

yakni nomina. Nomina yang pertama yakni galeng  dan nomina yang kedua yakni 

guling.   Diantara kedua unsurnya dapat disispkan kata “dan atau kance”, namun 

tidak mengubah jenis frasenya. Contohnya galeng kance guling. Contoh lainnya 

dapat dilihat dibawah ini. 

a. tangkong selane  //taŋkͻŋ səlanə// „baju celana‟ 

 tangkong kance selane //taŋkͻŋ kaňce səlanə// „baju dan  celana‟ 

b. kereng telekong   //kɛrɛŋ tələkͻŋ// „sarung mukena‟ 

 kereng kance telekong //kɛrɛŋ kaňce tələkͻŋ//    „sarung dan 

mukena‟ 
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4.1.1.2.3 Frase Endosentrik Apositif 

Frase endosentrik apositif ialah frase yang kedudukan kedua unsurnya 

saling menerangkan. Kedua unsur pembentuknya dapat menjadi unsur pusat dan 

unsur penjelas. Adapun  frase endosentrik apositif BSDNDM sebgai berikut. 

(17)  Edyuma sekretaris Himbastrindo   

  //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

  „Edyuma sekretaris Himbastrindo‟ 

  Frase endosentrik apositif di atas disusun dari nomina edyuma „nama 

orang‟ dan nomina sekertaris Himbastrindo „jabatan dalam organisasi‟. Kedua 

unsur pembentuk frase di atas saling menerangkan satu sama lain. Unsur pertama 

edyuma menerangkan unsur kedua sekretaris Himbastrindo begitupun sebaliknya, 

unsur kedua sekretaris Himbastrindo menerangkan unsur pertama edyum, apabila 

salah satu unsurnya ditanggalkan tidak akan mengubah maknanya di dalam 

kalimat . Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. Mujitahid kepale dese Montong Are    

   //mujitahId kəpalə desə mͻntͻŋ arə// 

   „Mujitahid kepala desa Montong Are‟ 

b. Raden Azmi ketue kelas  C   

   //raden azmi kətuwə kəlas ce// 

   „Raden Azmi ketua kelas  C‟ 
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4.1.2 Jenis Frase Berdasarkan Kata Pembentuknya 

Jenis frase berdasarkan kata yang membentuk frase yakni frase 

preposisional, frase nominal, frase ajektifal dan frase verbal. Berikut dijelaskan 

jenis frase tersebut. 

4.1.2.1   Frase Preposisional 

   Frase preposisional ialah frase yang didahului oleh kata depan, yang 

berfungsi sebagai perangkai dan aksis (poros)  bukan inti dan atribut. Perhatikan 

contoh frase dibawah ini. 

(1) isiq inaq   //isIɂ inaɂ//  „oleh ibu‟ 

Frase di atas tersusun dari kelas kata preposisi (isiq) dan nomina (inaq). 

Frase tersebut merupakan frase preposisional karena  didahului oleh 

preposisi. 

(2) isiq reket   //isIɂ rəkət//  „dari ketan‟ 

Frase di atas tersusun dari kelas kata preposisi (isiq) dan nomina (reket). 

Frase tersebut merupakan frase preposisional karena  didahului oleh 

preposisi. 

(3) leq peken   //leɂ pəkən//  „di pasar‟ 

Frase di atas tersusun dari kelas kata preposisi (leq) dan nomina (peken). 

Frase tersebut merupakan frase preposisional karena  didahului oleh 

preposisi. 

(4) jok santren   //jͻk santrɛn//  „ke musholla‟ 

Frase di atas tersusun dari kelas kata preposisi (jok) dan nomina (santren). 

Frase tersebut merupakan frase preposisional karena  didahului oleh 

preposisi. 
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(5) ekan rubin   //ɛkan rubIn//  „dari kemarin‟ 

Frase di atas tersusun dari kelas kata preposisi (ekan) dan adverbia (rubin). 

Frase tersebut merupakan frase preposisional karena  didahului oleh 

preposisi. 

4.1.2.2   Frase Nominal 

Frase nominal ialah frase yang unsur-unsurnya berupa nomina atau yang 

unsur intinya berupa nomina. Perhatikan contoh frase dibawah ini. 

(6) bale papuq  //bale papUɂ//  „rumah kakek‟  

Frase di atas tersusun dari kata bale dan kata papuq. Frase di atas 

merupakan frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah bale yang 

merupakan kelas kata nomina. 

(7) kanak no   //kanak no//  „anak itu‟ 

Frase di atas tersusun dari kata kanak dan kata no.  Frase di atas 

merupakan frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah kanak 

yang merupakan kelas kata nomina. 

 (10) bebek bengkiwe  //bɛbɛk bəŋkiwə//          „bebek bengkiwe‟ 

Frase di atas tersusun dari kata bebek dan kata bengkiwe.  Frase di atas 

merupakan frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah bebek 

yang merupakan kelas kata nomina. 

 (11) kerupok sampi   //kərupͻk sampi//  „kerupik kulit sapi‟ 

Frase di atas tersusun dari kata kerupok dan kata sampi.  Frase di atas 

merupakan frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah kerupok 

yang merupakan kelas kata nomina. 
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 (12) botol kecap   //bͻtͻl kɛcap//   „botol kecap‟  

Frase di atas tersusun dari kata botol dan kata kecap.  Frase di atas 

merupakan frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah botol 

yang merupakan kelas kata nomina. 

  (13) jerok Bali   //jərͻk bali//   „jeruk Bali‟ 

Frase di atas tersusun dari kata jerok dan kata Bali (nama daerah).  Frase 

di atas merupakan frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah 

jerok  yang merupakan kelas kata nomina. 

 (14) inaq amaq   //inaɂ amaɂ//  „ibu bapak‟ 

Frase di atas tersusun dari kata inaq dan kata amaq.  Frase di atas 

merupakan frase nominal koordinatif karena kedua unsur frase tersebut 

merupakan nomina yang sederajat, tidak ada yang berfungsi sebagai inti 

ataupun atribut. 

 (16) galeng guling   //galəŋ gulIŋ//  „bantal guling‟ 

Frase di atas tersusun dari kata galeng „bantal kotak‟ dan kata guling 

„bantal panjang‟.  Frase di  atas merupakan frase nominal koordinatif 

karena kedua unsur frase tersebut merupakan nomina yang sederajat, tidak 

ada yang berfungsi sebagai inti ataupun atribut. 

(17) Edyuma sekretaris Himbastrindo   

  //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

  „Edyuma sekretaris Himbastrindo‟ 

Frase di atas tersusun dari kata Edyuma dan frase sekretaris himbastrindo.  

Frase di atas merupakan frase nominal karena kedua unsur frase tersebut 
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merupakan nomina yang saling menjelaskan antara satu samalain, tidak 

ada yang berfungsi sebagai inti ataupun atribut. 

4.1.2.3   Frase Ajektival 

(8) bagus gati    //bagUs gati//  „bagus sekali‟ 

Frase di atas tersusun dari kata bagus dan kata gati.  Frase di atas 

merupakan frase ajektival karena unsur inti frase tersebut adalah bagus 

yang merupakan kelas kata ajektiva. 

4.1.2.4  Frase Verbal 

(9) mandiq doang   //mandIɂ dͻwaŋ//  „mandi saja‟ 

Frase di atas tersusun dari kata mandiq dan kata doang.  Frase di atas 

merupakan frase verbal karena unsur inti frase tersebut adalah mandiq 

yang merupakan kelas kata verba. 

 (15) mangan nginem  //maŋan ŋinəm// „makan minum‟ 

Frase di atas tersusun dari kata mangan dan kata nginem.  Frase di atas 

merupakan frase nominal koordinatif karena kedua unsur frase tersebut 

merupakan verba yang sederajat, tidak ada yang berfungsi sebagai inti 

ataupun atribut. 

 

4.2  Fungsi Sintaktis Frase Bahasa Sasak 

 Fungsi sintaktis merupakan fungsi kata di dalam klausa. Fungsi yang 

dimaksud, yakni posisi kata termasuk di dalam subjek, predikat, objek, pelengkap, 

maupun keterangan. Fungsi sintaktis masing-masing frase yang menjadi kajian di 

dalam penelitin ini, yakni fungsi frase eksosentrik direktif maupun frase 

endosentrik atributif, koordinatif, dan apositif. 
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4.2.1 Frase Eksosentrik 

Frase eksosentrik merupakan frase yang kedua unsur pembentuknya 

adalah satu kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan. Frase eksosentrik dapat 

dibedakan ke dalam dua jenis. Kedua jenis frase eksosentrik tersebut, yakni frase 

eksosentrik direktif dan frase eksosentrik nondirektif. Di dalam penelitian ini 

digunakan pembagian frase eksosentrik bahasa Sasak menurut Abdul Chaer. Akan 

tetapi, di dalam penelitian ini hanya frase eksosentrik direktif yang ditemukan di 

dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are Kediri. 

Di dalam bahasa Sasak, frase eksosentrik yang direktif hanya dapat 

mengisi dua posisi di dalam fungsi sintaktis, yaitu fungsi objek, pelengkap, dan 

fungsi keterangan. 

a) Pelengkap 

Frase eksosentik direktif dapat  mengisi fungsi pelengkap di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are.  Frase eksosentik direktif yang 

mengisi fungsi pelengkap sebagai berikut. 

(1) isiq inaq   //isIɂ inaɂ//  „oleh ibu‟ 

Contoh dalam kalimat. 

Ite tesiliq isiq inaq.  

S   P      Pel. 

#itə təsilIɂ isIɂ inaɂ# 

„Kita dimarahi oleh ibu‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat dibawah ini. 

a. isiq polisi   //isIɂ pͻlisi//  „oleh polisi‟ 
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Contoh di dalam kalimat.  

Ite tebau isiq polisi.  

S   P    Pel. 

#itə təbau isIɂ pͻlisi# 

„Kita ditangkap oleh polisi‟. 

b. isik kakaq   //isIɂ kakaɂ//  „oleh kakak‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Reza  tepandiq isiq kqakaq.   

S      P  Pel. 

#rɛza təpandIɂ isIɂ kakaɂ# 

„Reza dimandikan oleh kakak‟. 

 

b) Objek 

Frase eksosentik direktif dapat  mengisi fungsi objek di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase eksosentik direktif yang 

dapat mengisi fungsi objek sebagai berikut. 

(2) isiq reket   //isIɂ rəkət//  „dari ketan‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Jaje tujak ni tepinaq isiq reket.  

S           P  O 

#jajə tujaɂ ni təpinaɂ isIɂ rəkət# 

„Kue tumbuk ini terbuat dari ketan‟.  

contoh lainnya dapat dilihat dibawah ini. 

a. isiq tepung   //isIɂ təpUŋ//  „dari tepung‟ 

Contoh di dalam kalimat.  
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Jaje bugis no tepinaq isiq tepung.      

S            P O 

#jajə bugIs no təpinaɂ  isIɂ təpUŋ# 

„Kue bugis itu terbuat dari tepung‟. 

b. isiq nasiq   //isIɂ nasIɂ//  „dari nasi‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Kerupok ni tepinaq isiq nasik.         

S          P          O 

#kərupͻk ni təpinaɂ  isIɂ nasIɂ# 

„Kerupuk ini terbuat dari  nasi‟. 

 

c) Keterangan 

Frase eksosentik direktif dapat  mengisi fungsi keterangan di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase eksosentik direktif yang 

mengisi fungsi keterangan sebagai berikut. 

(3) leq peken    //leɂ pəkən//  „di pasar‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Inak Ijah bedagang lek peken.  

S        P      Ket. 

#inaɂ ijah bədagaŋ leɂ pəkən# 

 „Ibu Ijah berjualan di pasar‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. leq paon    //leɂ paͻn//  „di dapur‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Inangku meriap lek paon.    

 S           P  Ket. 
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#inaŋku məriyap leɂ paͻn# 

„Ibu saya memasak di dapur‟. 

b. leq jeding   //leɂ jədIŋ//  „di kamar mandi‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Windi  besikat  lek jeding.   

S        P          Ket. 

#wIndi bəsikat leɂ jədIŋ# 

„Windi menyikat gigi di kamar mandi‟. 

(4) jok santren    //jͻk santrɛn//  „ke musholla‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Ite  ngaji jok santren.   

S    P      Ket. 

#itə ŋaji jͻk santrɛn# 

„Kita mengaji ke musholla‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. jok balen papuq   //jͻk kubUr//  „ke makam‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Ite meresiq jok kubur.  

S   P        Ket. 

#itə mərəsIɂ jͻk kubUr# 

„Kita bersih-bersih ke makam‟. 

b. jok Kediri    //jͻk kədiri//  „ke Kediri‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Ite mengkuliq jok Kediri.   

S   P            Ket. 

#itə məŋkulIɂ jͻk kediri# 

„Kita pergi bekerja ke Kediri‟. 



47 

 

(5) ekan rubuin   //ɛkan rubIn//  „dari kemarin‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Dengan ngulat ekan rubin.          

S    P    Ket. 

#dəŋan ŋulat ɛkan rubIn# 

„Orang merajut dari kemarin‟ 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini  

a. ekan ngoneq   //ɛkan ŋͻnɛɂ//  „dari tadi‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Dengan ngawis ekan ngoneq.       

S   P Ket. 

#dəŋan ŋawIs ɛkan ŋͻnɛɂ# 

„Orang menyabit rumput dari tadi‟ 

b. ekan jam sekeq   //ɛkan jam səkeɂ// „dari jam satu‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Dengan ngeler ekan jam sekeq.             

S     P Ket. 

#dəŋan ŋɛlər ɛkan jam səkeɂ# 

„Orang menggiling padi dari jam satu‟. 

 

4.2.2 Frase Endosentrik  

Frase endosentrik merupakan frase yang salah satu unsur pembentuknya 

dapat menggantikan unsur lainnya. Di dalam penelitian ini digunakan pembagian 

frase endosentrik bahasa Sasak menurut Nazir Thoir. Frase endosentrik  

dibedakan menjadi tiga jenis. Ketiga jenis frase endosentrik tersebut, yaitu (1) 
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frase endosentrik atributif, (2) frase endosentrik koordinatif, dan (3) frase 

endosentrik apositif. 

 

4.2.2.1 Frase Endosentrik Atributif 

Di dalam bahasa Sasak, frase endosentrik atributif dapat mengisi fungsi 

subjek, predikat, objek, dan pelengkap. 

a. Subjek 

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi subjek di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase endosentrik atributif 

yang mengisi fungsi subjek sebagai berikut. 

(6) bale papuq   //bale papUɂ//  „rumah kakek‟ 

Contoh di dalam kalimat.   

Bale papuq tepinak isiq bide.    

S          P            Pel. 

#bale papUɂ təpinaɂ isIɂ bide# 

„Rumah kakek terbuat dari bedek‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini 

a. Sekolahan adiq  //səkͻlahan adIɂ// „sekolah adik‟ 

Contoh di dalam kalimat.   

Sekolahan adiq gin teperiri jemaq kelemaq.   

S        P        Ket. 

#səkͻlahan adIɂ gIn təpəriri jəmaɂ kəlɛmaɂ# 

„Sekolah adik akan diperbaiki besok pagi‟. 

b. montor tuaq   //mͻntͻr tuwaɂ// „motor paman‟ 
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Contoh di dalam kalimat.   

Montor tuaq wah tepandik beruk.  

S         P                Ket. 

#mͻntͻr tuwaɂ wah təpandIɂ bərUɂ# 

„Motor paman sudah dicuci tadi‟. 

 

(7) kanak no  //kanak no//  „anak itu‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

 

Kanak no besiaq  

S       P   

#kanak no bəsiyaɂ# 

„Anak itu berkelahi‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini 

a. dengan no   //dəngan no//  „orang itu‟ 

Contoh dalam kalimat. 

Dengan  ni kakaq iparku.   

S          P   

#dəngan ni kakaɂ iparku#           

„Orang itu kakak ipar saya‟. 

b. petelop ni   //pətəlͻp ni//  „pensil ini‟ 

Petelop ni paling konteq leq tasku.     

S       P         Ket. 

#pətəlͻp ni palIŋ kͻnteɂ leɂ tasku# 

„Pensil itu paling pendek di tas saya‟. 
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b. Predikat 

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi predikat di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase endosentrik atributif 

yang mengisi fungsi predikat sebagai berikut. 

(8) bagus gati    //bagUs gati//  „bagus sekali‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Tas Silvi  bagus gati.     

S       P  

#tas sIlvi bagUs gati# 

„Tas Silvi bagus sekali‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini 

a. nyeleng gati   //ñəlɛŋ gati//  „mengkilap sekali‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Montor Liza nyeleng gati.   

S           P  

#mͻntͻr liza ñəlɛŋ gati# 

„Motor Liza mengkilap sekali‟. 

b. lengeq gati   //ləŋɛɂ gati//  „jelek sekali‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Balengku lengeq gati.   

S     P  

#baleŋku ləŋɛɂ gati# 

„Rumah saya jelek sekali‟. 
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(9) mandiq doang   //mandIɂ dͻwaŋ// „mandi saja‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Iye mandiq doang leq balengku.  

S    P           Ket. 

#iyə mandIɂ dͻwaŋ leɂ baleŋku# 

„Dia mandi saja di rumahku‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini  

a. mangan doang  //maŋan dͻwaŋ// „makan saja‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Iye mangan doang leq mall.   

 S    P          Ket. 

#iyə maŋan dͻwaŋ leɂ mͻl#  

„Dia makan saja di mall‟. 

b. tindoq doang   //tIndͻɂ dͻwaŋ// „tidur saja‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Iye tindoq doang leq bale.  

S    P           Ket. 

#iyə tIndoɂ dͻwaŋ leɂ bale# 

„Dia tidur saja di rumah‟. 

 

c. Objek  

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi objek di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase endosentrik atributif 

yang mengisi fungsi objek sebagai berikut. 
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(10) bebek bengkiwe  //bɛbɛk bəŋkiwə//          „bebek  bengkiwe‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Amangku embuqan bebek bengkiwe impan.   

S       P           O      Pel. 

#amaŋku əmbUɂan bɛbɛk bəŋkiwə Impan#   

„Bapak saya mengambilkan bebek bengkiwe makanan‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini 

a. manok peras   //manͻk pəras// „ayam peras‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Adi taekan manok peras jok kandang.     

S     P          O           Ket. 

#adi taɛkan manͻk pəras jͻk kandaŋ# 

„Adi menaikkan ayam peras ke kandang‟.  

b. sampi berangus  //sampi bəraŋUs// „sapi berangus‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Aku baitan sampi berangus   tali   leq papuqku. 

S     P       O           Pel.  Ket. 

#aku baItan sampi bəraŋUs tali leɂ papUɂku# 

„Saya mengambilkan sapi berangus tali di kakek saya‟. 

 

d. Pelengkap 

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi pelengkap di dalam 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase endosentrik 

atributif yang mengisi fungsi pelengkap sebagai berikut. 
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(11) kerupok sampi  //kerupͻk sampi// „kerupuk kulit sapi‟ 

Conoh di dalam kalimat. 

aku jeloqan inaq kerupok sampi.  

S    P          O       Pel. 

#aku jəloɂan inaɂ kərupͻk sampi# 

„Saya menjemurkan ibu kerupuk kulit sapi‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini 

a. tipah rebu   //tipah rəbu//  „tikar rumput‟  

Contoh di dalam kalimat. 

Papuq ulatan aku tipah rebu.   

S        P         O   Pel. 

#papUɂ ulatan aku tipah rəbu# 

„Nenek merajutkan saya tikar rumput‟. 

b. sapu ijok   //sapu ijͻk//  „sapu ijuk‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Adingku belian kakaqku sapu ijok.   

S     P    O           Pel. 

#adIŋku bəliyan kakaɂku sapu ijͻk# 

„Adik saya membelikan kakak saya sapu ijuk‟. 

 

(12) botol kecap   //bͻtͻl kɛcap//   „botol kecap‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Aku embuqan adiq botol kecap leq paon.  

S     P             O     Pel.         Ket. 

#aku əmbUɂan adIɂ bͻtͻl kɛcap leɂ paͻnɂ# 

„Saya mengambilkan adik botol kecap di dapur‟. 
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Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. kecoplok susu   //kəcͻplͻk susu// „kaleng susu‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Amaq petean nakenku kecoplok susu.   

S   P  O            Pel. 

#amaɂ petəan nakənku kəcͻplͻk susu# 

„Ayah mencarikan keponakan saya kaleng susu‟. 

b. ember cet   //ɛmbɛr cɛt//  „ember cat‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Aku bisokan Amat ember cet  leq erat.  

S      P            O       Pel.   Ket. 

#aku bisoɂan amat ɛmbɛr cɛt leɂ ɛrat# 

„Saya mencucikan Amat ember cat di parit‟. 

 

(13) jerok Bali   //jərͻk bali//  „jeruk Bali‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Aku lukeqan adingku jerok Bali   

S    P           O   Pel. 

#aku lukɛɂan adIŋku jərͻk bali# 

„Saya mengupaskan adik saya jeruk Bali‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. kecimon Medaen  //kəcimͻn mədaɛn// „kecimol Medaen‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Iye sewean Elma kecimon Medaen.  

S    P         O       Pel. 

#iyə sewəan ɛlma kəcimͻn mədaɛn# 
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„Dia menyewakan Elma kecimol Medaen‟. 

b. kebayaq Bali   //kəbayaɂ bali// „kebaya Bali‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Iye petean inaqne kebayaq Bali.  

S    P        O        Pel. 

#iyə pɛtəan inaɂnə kəbayaɂ bali# 

„Dia mencarikan ibunya kebaya bali‟. 

 

4.2.2.2 Frase Endosentrik Koordinatif 

Di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are 

frase endosentrik koordinatif dapat mengisi fungsi subjek, predikat, dan 

pelengkap. 

a. Subjek 

Frase endosentrik koordinatif dapat  mengisi fungsi subjek di dalam 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut 

bermakna „himpunan‟. Contohnya sebagai berikut. 

(14)  inaq amaq   //inaɂ amaɂ//  „ibu bapak‟ 

Contoh di kalimat.   

Inaq amaqku endeq araq leq bale.  

S  P        Ket. 

#inaɂ amaɂku əndeɂ araɂ leɂ bale# 

„Ibu bapak saya tidak ada di rumah‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. papuq baloq  //papuɂ baloɂ// „kakek buyut‟ 
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Contoh di dalam kalimat. 

Papuq baloqku tindok leq dalem.   

S             P    Ket. 

#papUɂ baloɂku tIndok leɂ daləm# 

„kakeq buyutku tidur di dalam‟. 

b. adiq kakaq   //adIɂ kakaɂ//  „adik kakak‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Adiq kakaqku lalo sekolah.   

S    P 

#adIɂ kakaɂku lalo səkͻlah#   

„Adik kakak saya pergi sekolah‟. 

 

b. Predikat 

Frase endosentrik koordinatif dapat mengisi fungsi predikat di dalam 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut 

bermakna „himpunan‟. Contohnya sebagai berikut. 

(15) mangan nginem  //maŋan ŋinəm// „makan minum‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Papuk Amat   mangan nginem endeqne tao.  

S   P                   Pel.  

#papUɂ amat maŋan ŋinəm əndɛɂnə tao# 

„Kakek Amat makan minum saja saya tidak bisa‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. uleq lalo   //uleɂ lalo//  „pulang pergi‟ 
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Contoh di dalam kalimat. 

Iye doang uleq lalone begawean.    

    S       P             Pel. 

#iyə dͻwaŋ uleɂ lalonə bəgaweyan# 

„Dia saja pulang pergi kerja‟ 

b. lalo dateng   //lalo datəŋ//  „pergi datang‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Penyakitku lalo dateng bilang jelo.    

S        P               Ket. 

#pəñakItku lalo datəŋ bilaŋ jəlo# 

„Penyakit saya pergi datang setiap hari‟. 

 

 

c. Objek 

Frase endosentrik koordinatif dapat  mengisi fungsi objek di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut bermakna 

„himpunan‟. Contohnya sebagai berikut. 

(16) galeng guling    //galəŋ gulIŋ//  „bantal guling‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Inangku jeloq galeng guling.     

S      P  O 

#inaŋku jəloɂ galəŋ gulIŋ# 

 „Ibu saya menjemur bantal guling‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. tangkong selane  //taŋkͻŋ səlanə// „baju celana‟ 
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Contoh di dalam kalimat.  

Iye popoq  tangkong selane.  

S    P       O 

#iyə popoɂ taŋkͻŋ səlanə# 

„Dia mencuci baju celana‟. 

b. kereng telekong  //kɛrɛŋ tələkͻŋ// „sarung mukena‟ 

Contoh di dalam kalimat.  

Iye    jeloq   kereng telekong   lek atas.  

S       P          O          Ket. 

#iyə   jəloɂ   kɛrɛŋ tələkͻŋ   leɂ atas# 

„Dia  menjemur sarung mukena di atas‟. 

 

4.2.2.3 Frase Endosentrik Apositif 

Di dalam bahasa Sasak dialek Ngeno-Nene, frase endosentrik apositif 

dapat mengisi fungsi subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. 

a. Subjek  

Frase endosentrik apositif dapat  mengisi fungsi subjek di dalam bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut bermakna  

„jabatan‟. Contohnya sebagai berikut. 

(17)  Edyuma sekretaris Himbastrindo   

 //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

 „Edyuma sekretaris Himbastrindo‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Edyuma sekretaris Himbastrindo   jaq yudisium   bulan September. 

S     P  Pel. 

#ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo jaɂ yudisiyUm bulan sɛptɛmbər# 



59 

 

„Edyuma sekretaris Himbastrindo akan yudisium bulan September‟. 

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. Mujitahid kepale dese Montong Are   

  //mujitahId kəpalə desə mͻntͻŋ arə// 

  „Mujitahid kepala desa Montong Are‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Mujitahid kepale dese Montong Are    maseh bajang. 

S           P 

#mujitahId kəpalə desə mͻntͻŋ arə masɛh bajaŋ# 

„Mujitahid kepala desa Montong Are masih muda‟. 

b. Raden azmi ketue kelas  C   

  //raden azmi kətuwə kəlas ce// 

  „Raden Azmi ketua kelas  C‟ 

Contoh di dalam kalimat. 

Raden Azmi ketue kelas  C    paling gagah    lek kelas. 

S               P       Ket. 

#raden azmi kətuwə kəlas ce palIŋ gagah leɂ kəlas# 

„Raden Azmi ketua kelas  C paling gagah   di kelas‟. 

 

4.3   Makna Frase Bahasa Sasak 

Sama halnya dengan bahasa Indonesia, frase-frase bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene juga memiliki makna. Frase-frase tersebut akan diklasifikasi 

berdasarkan makna gramatikal yang terkandung di dalamnya. 
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4.3.1 Makna Frase Eksosentrik 

`Makna frase eksosentrik terbentuk dari frase eksosentrik direktif berikut 

akan dijelaskan makna yang terbentuk oleh frase eksosentrik direktif. 

4.3.1.1 Makna Frase Eksosentrik Direktif 

Frase eksosentrik direktif  bermakna: „penjadian‟,  „asal bahan‟,  „tempat‟, 

„arah atau tujuan‟, dan „asal waktu‟. 

a) Menyatakan „pelaku‟ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „pelaku‟ dapat disusun apabila 

unsur pertamanya berupa preposisi “isiq” dan unsur keduanya berupa nomina. 

Lebih jelasnya berikut disajikan frase eksosentrik direktif yang bermakna 

„pelaku‟. 

(1) isiq inaq   //isIɂ inaɂ//  „oleh ibu‟ 

 Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. isiq polisi   //isIɂ pͻlisi//  „oleh polisi‟ 

b. isik kakaq   //isIɂ kakaɂ//  „oleh kakak‟ 

b) Menyatakan „asal bahan‟ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „asal bahan‟ dapat disusun 

apabila unsur pertamanya berupa preposisi “isiq” yang bermakna „dari‟ dan unsur 

keduanya berupa nomina.  Lebih jelasnya berikut akan disajikan frase eksosentrik 

direktif yang bermakna „asal bahan‟. 

(2) isiq reket   //isIɂ rəkət//  „dari ketan‟ 
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Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. isiq tepung   //isIɂ təpUŋ//  „dari tepung‟ 

b. isiq nasiq   //isIɂ nasIɂ//  „dari nasi‟ 

 

c) Menyatakan „tempat‟ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „tempat‟ dapat disusun apabila 

unsur pertamanya berupa preposisi “leq” dan unsur keduanya berupa nomina 

yang bermakna „tempat‟.  Berikut akan disajikan frase eksosentrik direktif yang 

bermakna „tempat‟. 

(3) leq peken   //leɂ pəkən//  „di pasar‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. leq paon   //leɂ paͻn//  „di dapur‟ 

b. leq jeding   //leɂ jədIŋ//  „di kamar mandi‟ 

 

d) Menyatakan „arah atau tujuan‟ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „arah atau tujuan‟ dapat 

disusun apabila unsur pertamanya berupa preposisi “jok” dan unsur keduanya 

berupa nomina yang bermakna „tempat‟.  Berikut akan disajikan frase eksosentrik 

direktif yang bermakna „arah atau tujuan‟. 

(4) jok santren   //jͻk santrɛn//  „ke musholla‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. jok kubur   //jͻk kubUr//  „ke makam‟ 

b. jok Kediri   //jͻk kədiri//  „ke Kediri‟ 

 



62 

 

e) Menyatakan „asal waktu‟ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „asal waktu‟ dapat disusun 

apabila unsur pertamanya berupa preposisi “ekan” dan unsur keduanya berupa 

adverbia yang bermakna „waktu tertentu‟. Berikut akan disajikan frase eksosentrik 

direktif yang bermakna „asal waktu‟. 

(5) ekan rubuin   //ɛkan rubIn//  „dari kemarin‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. ekan ngoneq   //ɛkan ŋͻnɛɂ//  „dari tadi‟ 

b. ekan jam sekeq   //ɛkan jam səkeɂ// „dari jam satu‟ 

 

4.3.2 Makna Frase Endosentrik 

Makna frase eendosentrik terbentuk dari frase eksosentrik atributif, 

koordinatif dan apositif, berikut akan dijelaskan makna yang terbentuk oleh frase 

endosentrik tersebut. 

4.3.2.1 Makna Frase Endosentrik Atributif 

Frase endosentrik atributif bermakna: „milik, penentu, sangat, penekanan, 

jenis, asal bahan, wadah atau tempat, dan asal tempat‟. 

a) Menyatakan „milik‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „milik‟  dapat disusun dari 

nomina + nomina. Nomina yang pertama bermakna „benda termilik‟ dan nomina 

yang kedua memiliki makna „insan/ benda yang memiliki‟.  Berikut akan disajikan 

frase endosentrik atributif yang brmakna „milik‟ 
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(6)  Bale papuq   //bale papUɂ//  „rumah kakek‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. Sekolahan adiq   //səkͻlahan adIɂ// „sekolah adik‟ 

b. montor tuaq   //mͻntͻrtuwaɂ// „motor paman‟ 

 

b) Menyatakan „penentu‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „penentu‟  dapat disusun dari 

nomina + demonstratifa. Nominanya bermakna „benda umum‟ demonstratifanya  

yakni “ini atau itu”.  Berikut akan disajikan frase endosentrik atributif yang 

brmakna „penentu‟. 

(7) kanak no   //kanak no//  „anak itu‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. dengan no   //dəŋan no//  „orang itu‟ 

b. petelop ni   //pətəlͻp ni//  „pensil ini‟  

 

c) Menyatakan „sangat‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „sangat‟  dapat disusun dari 

ajektifa + adverbia. Ajektifanya bermakna „keadaan‟ dan adverbianya bermakna 

„sangat‟ dalam bentuk kata “gati”.  Berikut akan disajikan frase endosentrik 

atributif yang brmakna „sangat‟ 

(8) bagus gati    //bagUs gati//  „bagus sekali‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. nyeleng gati   //ñəlɛŋ gati//  „mengkilap sekali‟ 

b. lengeq gati   //ləŋɛɂ gati//  „jelek sekali 
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d) Menyatakan „pembatasan‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „pembatasan‟  dapat disusun  

dari verba + adverbia. Verba pembatas bermakna hanya mengerjakan  satu 

pekerjaan saja tanpa mengerjakan yang lain, dan hanya ada satu adverbia 

pembatas yakni „saja‟. Berikut akan disajikan frase endosentrik atributif yang 

brmakna „pembatasan‟. 

(9) mandiq doang   //mandIɂ dͻwaŋ//  „mandi saja‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. mangan doang   //maŋan dͻwaŋ//  „makan saja‟ 

b. tindoq doang   //tIndͻɂ dͻwaŋ//  „tidur saja‟ 

 

e) Menyatakan „jenis‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „jenis‟  dapat disusun dari 

nomina + nomina. Nomina yang pertama bermakna „benda generik‟ dan nomina 

yang kedua memiliki makna „benda spesifik‟.  Berikut akan disajikan frase 

endosentrik atributif yang brmakna „jenis‟ 

(10) bebek bengkiwe   //bɛbɛk bəŋkiwə//  „jenis bengkiwe‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. manok peras   //manͻk pəras// „ayam peras‟ 

b. sampi berangus  //sampi bəraŋUs// „sapi berangus‟ 
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f) Menyatakan „asal bahan‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „asal bahan‟  dapat disusun dari 

nomina + nomina. Nomina yang pertama bermakna „benda buatan‟ dan nomina 

yang kedua memiliki makna „benda bahan‟.  Berikut akan disajikan frase 

endosentrik atributif yang brmakna „asal bahan‟ 

(11) kerupok sampi   //kərupͻk sampi// „kerupik kulit sapi‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. tipah rebu   //tipah rəbu//  „tikar rumput‟  

b. sapu ijok   //sapu ijͻk//  „sapu ijuk‟ 

 

g) Menyatakan „wadah atau tempat‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „wadah atau tempat‟  dapat 

disusun dari nomina + nomina. Nomina yang pertama bermakna „wadah‟ dan 

nomina yang kedua memiliki makna „benda berwadah‟.  Berikut akan disajikan 

frase endosentrik atributif yang brmakna „wadah atau tempat‟ 

(12) botol kecap   //bͻtͻl kɛcap//  „botol kecap‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. kecoplok susu   //kəcͻplͻk susu// „kaleng susu‟ 

b. ember cet   //ɛmbɛr cɛt//  „kmber cat‟ 

 

h) Menyatakan „asal tempat‟ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna „asal tempat‟  dapat disusun 

dari nomina + nomina. Nomina yang pertama bermakna „barang jadian‟ dan 
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nomina yang kedua memiliki makna „tempat atau nama tempat‟.  Berikut akan 

disajikan frase endosentrik atributif yang brmakna „asal tempat‟ 

(13) jerok Bali   //jərͻk bali//  „jeruk Bali‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. kecimon Medaen  //kəcimͻn mədaɛn// „kecimol Medaen‟ 

b. kebayaq Bali   //kəbayaɂ bali// „kebaya Bali‟ 

 

4.3.2.2  Makna Frase Endosentrik Koordinatif 

Frase endosentrik koordinatif  bermakna: „hipunan keluarga, 

penggabungan, dan himpunan perlengkapan‟  disusun dari kategori kata yang 

sama, sehingga posisi kedua unsurnya sederajat tidak ada yang berpotensi sebagai 

unsur inti dna unsur penjelas.  

a) Menyatakan „himpunan keluarga‟  

Frase endosentrik koordinatif  yang bermakna „himpunan keluarga‟ dapat 

disusun dari nomina, sehingga diantara kedua unsurnya dapat disisipkan kata 

“dan”. Berikut akan disajikan frase endosentrik koordinatif yang bermakna 

„himpunan keluarga‟. 

(14) inaq amaq   //inaɂ amaɂ//  „ibu bapak‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. papuq baloq  //papuɂ baloɂ// „kakek buyut‟ 

b. adiq kakaq   //adIɂ kakaɂ//  „adik kakak‟ 
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b) Menyatakan „penggabungan‟  

Frase endosentrik koordinatif  yang bermakna „penggabungan‟ dapat 

disusun dari verba,  sehingga diantara kedua unsurnya dapat disisipkan kata 

“dan”. Berikut akan disajikan frase endosentrik koordinatif yang bermakna 

„penggabungan‟ 

(15) mangan nginem  //maŋan ŋinəm// „makan minum‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. uleq lalo   //uleɂ lalo//  „pulang pergi‟ 

b. lalo dateng   //lalo datəŋ//  „pergi datang‟ 

 

c) Menyatakan „himpunan perlengkapan‟ 

Frase endosentrik koordinatif  yang bermakna „himpunan perlengkapan‟ 

dapat disusun dari nomina, sehingga diantara kedua unsurnya dapat disisipkan 

kata “dan”. Berikut akan disajikan frase endosentrik koordinatif yang bermakna 

„himpunan perlengkapan‟. 

(16)  galeng guling   //galəŋ gulIŋ//  „bantal guling‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut.  

a. tangkong selane  //taŋkͻŋ səlanə// „baju celana‟ 

b. kereng telekong   //kɛrɛŋ tələkͻŋ// „sarung mukena‟ 

 

4.3.2.3 Makna Frase Endosentrik Apositif 

Frase endosentrik apositif  merupakan frase yang kedudukan kedua 

unsurnya saling mejelaskan, kedua unsur tersebut dapat berfungsi sebagai unsur 
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inti ataupun penjelas (atribut).  Di dalam penelitian ini frase endosentrik apositif  

di antaranya bermakna „jabatan‟. Berikut akan disajikan frase endosentrik atributif 

yang bermakna „jabatan‟. 

(17) Edyuma sekretaris Himbastrindo   

  //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

  „Edyuma sekretaris Himbastrindo‟ 

Contoh lainnya sebagai berikut. 

a. Mujitahid kepale dese Montong Are    

   //mujitahId kəpalə desə mͻntͻŋ arə// 

   „Mujitahid kepala desa Montong Are‟ 

b. Raden azmi ketue kelas  C  

   //raden azmi kətuwə kəlas ce// 

   „Raden Azmi ketua kelas  C‟ 

 

Makna frase endosentrik apositif masih banyak dan luas jika peneliti 

berikutnya ingin mengembangkannya. Peneliti hanya menyajikan data secara 

singkat. Tujuannya hanya untuk membuktikan bahwa frase yang terdapat di dalam 

bahasa Indonesia ternyata juga terdapat di dalam bahasa Sasak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Bahasa Sasak merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

Lombok. Bahasa Sasak juga memiliki  satuan bentuk sintaksis, yakni frase. 

Penelitian yang berjudul Frase Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene Di Desa 

Montong Are (BSDNDM) Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat mengkaji 

mengenai jenis, fungsi dan makna frase yang terdapat di dalam BSDNDM. 

Di dalam penelitian ini ditemukan dua jenis frase, yakni frase eksosentrik 

dan frase endosentrik. Frase eksosentrik direktif  dibentuk dari preposisi isiq 

„oleh‟, isiq „dari‟, jok „ke‟,  leq „ di‟ dan ekan „dari‟. Frase endosentrik dibagi 

menjadi tiga, yakni frase endosentrik atributif, frase endosentrik koordinatif dan 

frase endosentrik apositif.  

Frase-frase tersebut dapat mengisi fungsi sintaktis secara umum, yakni 

subjek (S), predikat (P), objek (O),  keterangan (Ket.) dan pelengkap (Pel.). 

Secara umum frase eksosentrik direktif mengisi fungsi Ket. namun di dalam 

penelitian ini frase eksosentrik direktif juga dapat mengsisi fungsi O dan Pel. 

Fungsi O dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari preposisi isiq „oleh‟. Fungsi 

Pel. di isi oleh frase yang dibentuk dari perposisi isiq „dari‟. Fungsi Ket.  di isi 

oleh frase yang dibentuk dari preposisi leq „di‟,  jok „ke‟, dan ekan „dari‟.  Frase 

endosentrik dapat mengisi fungsi S, P, O dan Pel. di dalam klausa atau kalimat. 

Frase endosentrik atributif dapat mengisi fungsi S, P, O, Pel. Fungsi S dapat di isi 

oleh frase yang dibentuk dari nomina + klitika dan nomina + pronomina 
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demonstratifa. Fungsi P dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari ajektifa + 

adverbia dan verba +adverbia. Fungsi O dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari 

nomina + nomina. Fungsi Pel. dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari nomina + 

nomina. Frase endosentrik koordinatif dapat mengisi fungsi S, P dan O. Fungsi S 

dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari nomina + nomina (setra). Fungsi P dapat 

di isi oleh frase yang dibentuk dari verba +verba (setara). Fungsi O dapat di isi 

oleh frase yang dibentuk dari nomina + nomina (setara). Frase endosentrik apositif 

dapat mengisi fungsi S yang dibentuk dari nomina + nomina. 

Frase yang terdapat di dalam BSDNDM menimbulkan makna gramatika 

yang beragam. Frase eksosentrik direktif yang dibentuk dari preposisi dapat 

membentuk  makna „pelaku‟, „asal bahan‟, „tempat‟, arah/tujuan‟, dan „asal 

waktu‟. Frase endosentrik dapat membentuk makna „milik‟, „penentu‟, „sangat‟, 

„pembatasan‟, „jenis‟, „asal bahan‟, „wadah/tempat‟,  „asal tempat‟, „hubungan 

keluarga‟, „menggabungkan‟, „perlengkapan‟ dan „jabatan‟.  

5.2 Saran  

Syukur alhamdulillah  skripsi ini sampailah pada bagian terakhir, yakni 

saran. Skripsi ini hanya membicarakan sebagian kecil fitur bahasa Sasak Desa 

Montong Are. Peneliti berharap ada kelanjutan penelitian bahasa yang mengambil 

objek penelitian di Desa Montong Are. Hal tersebut disebabkan oleh masih 

banyaknya  fitur bahasa lainnya yang bisa diteliti di Desa Montong Are, baik dari 

segi linguistik, sosial budaya, dan sebagainya.  
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