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ABSTRAK 

 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah sistem 

sapaan pada masyarakat Sasak Desa Telagawaru. Permasalahan tersebut terbagi 

menjadi tiga yaitu: (1) bagaimanakah bentuk sistem sapaan pada masyarakat 

Sasak Desa Telagawaru, (2) bagaimanakah fungsi sistem sapaan pada masyarakat 

Sasak Desa Telagawaru dan (3) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

pemilihan sapaan?. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan 

bentuk sistem sapaan pada masyarakat Sasak Desa Telagawaru, (2) mengetahui fungsi 

sistem sapaan pada masyarakat Sasak, Desa Telagawaru, (3) mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi sistem sapaan pada masyarakat Sasak Desa Telagawaru. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode introspeksi, metode 

simak, dan metode cakap. Penganalisisan data dilakukan menggunakan metode 

padan intralingual kemudian menggunakan teknik lanjutan yaitu teknik hubung 

banding menyamakan (HBS) dan teknik hubung banding membedakan (HBB). 

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode formal dan informal. 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa (1) bentuk sistem sapaan untuk orang 

yang lebih tua di dalam hubungan kekerabatan, bentuk sapaan untuk orang 

sebaya, dan bentuk sapaan untuk orang yang lebih muda di luar hubungan 

kekerabatan. (2) fungsi perhatian dengan lawan bicara dan fungsi alat kontrol 

interaksi. (3) faktor yang mempengaruhi pemilihan sapaan adalah faktor status 

sosial, faktor pendidikan, faktor usia dan faktor keakraban.  

 

Kata Kunci: Sistem Sapaan, bentuk, fungsi dan faktor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki kehidupan sosial yang 

beragam. Kehidupan sosial yang beragam ini dipengaruhi oleh adat istiadat daerah 

setempat yang membentuk suatu sistem pelapisan atau tingkatan sosial. Pelapisan 

sosial ini sistemnya sesuai dengan sistem nilai di dalam menentukan kebudayaan 

para warga dan sukunya. Sehingga secara garis besar terdapat tiga sistem 

pelapisan, yaitu pelapisan sosial tradisional, sistem pelapisan sosial Indonesia, dan 

sistem pelapisan sosial agama. 

Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal demikian 

tercermin di dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda 

tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, 

budaya, agama, ras, dan bahasa. Hal ini tentunya berdampak terhadap perbedaan 

adat istiadat, kesenian, kekerabatan, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku 

bangsa yang ada di Indonesia. 

Bahasa Sasak merupakan salah satu bahasa daerah yang hidup di wilayah 

Nusantara yang digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat Sasak dan 

penuturnya, yaitu suku Sasak yang mendiami pulau Lombok di daerah Nusa 
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Tenggara Barat. Bahasa Sasak mempunyai peranan sebagai alat komunikasi di 

dalam membina hubungan dengan masyarakat. 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Di dalam suatu 

kegiatan berkomunikasi harus terdapat tiga komponen. Ketiga komponen tersebut, 

yakni pembicara, lawan bicara, serta hal yang dibicarakan (pembicaraan). Ketika 

berkomunikasi, seorang pembicara perlu memperhatikan banyak hal, salah 

satunya adalah tutur sapa. 

Di dalam suatu bahasa makna saling berhubungan dan mempengaruhi 

keserasian sistem bahasa. Selain itu, ia berkaitan erat dengan kondisi di sekitar 

pemakaiannya. Makna ujaran erat kaitannya dengan siapa penuturnya, di mana, 

dengan siapa, kapan, dan bagaimana. Selain itu, sosial profesional, regional, dan 

historis akan mempengaruhi bahasa dan penafsirannya. 

Hal-hal diluar bahasa mempengaruhi pemahaman kita tentang makna 

dalam hal bahasa. Pemilihan bahasa merupakan masalah yang kompleks. Sebuah 

interaksi sosial akan terjalin dengan baik jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. 

Salah satunya adalah kesadaran tentang bentuk sopan santun. Bentuk sopan 

santun dapat diungkapkan dengan berbagai hal. Salah satu penanda sopan santun 

adalah penggunaan bentuk pronomina tertentu di dalam percakapan. 

Secara sosiolinguistik, konsep tentang bahasa jauh lebih luas, yakni bahwa 

fungsi-fungsi bahasa antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, 

kode, dan amanat pembicaraan. Dengan demikian, masalah penggunaan bahasa 
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tidak dapat dipisahkan dari sikap orang terhadap suatu bahasa, yaitu sikap 

terhadap variasi atau ragam bahasa. 

Dalam penggunaan bahasa, dikenal pula istilah bahasa ibu dan bahasa 

tambahan. Bahasa ibu adalah bahasa awal yang dikenal seorang penutur ketika ia 

mulai bisa berbicara, sedangkan bahasa tambahan adalah bahasa lain yang 

diketahui setelah bahasa ibu. Oleh Karena itu, pada umumnya bahasa ibu adalah 

bahasa awal yang dikenal oleh seorang penutur dan yang selalu digunakannya, 

sehingga bahasa ibu penutur bisa berbeda satu sama lain.  

Di Indonesia, bahasa ibu seorang penutur pada umunya adalah bahasa 

daerah, dan bahasa tambahan adalah bahasa nasional (bahasa Indonesia) atau 

bahkan bahasa asing. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki suku bangsa 

yang sangat beragam. Setiap suku tersebut memiliki bahasa masing-masing yang 

kemudian dilestarikan dengan cara tetap digunakan sebagai sarana komunikasi 

sehari-hari. 

Dewasa ini, sistem sapaan masih tetap terjadi sebagai alat komunikasi 

seseorang, baik teman, sahabat, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Begitu 

pula sistem sapaan yang terjadi dimasyarakat Sasak, Desa Telagawaru, 

Kecamatan Labuapi masih tetap ada. Sistem sapaan juga sering terjadi dikalangan 

anak remaja maupun dewasa. Hal tersebut disebabkan oleh hal itu sudah menjadi 

sesuatu  yang tidak akan pernah hilang yang bertujuan menjalin kekerabatan. 

Sistem sapaan itu sendiri adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan sapaan 
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adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menyebut orang kedua atau yang 

diajak bicara. Sistem sapaan digunakan sebagai pelengkap pada saat memanggil 

atau menyebut seseorang. 

Penelitian sistem sapaan menurut tingkatan usia merupakan salah satu 

faktor penentu dalam hal penggunaan sapaan. Di dalam bahasa, menyapa orang 

yang lebih tua, lebih muda, atau sebaya digunakan sapaan yang berbeda-beda. 

Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu terdapat banyaknya perbedaan sistem 

sapaan yang ada di suku Sasak, salah satunya di wilayah Labuapi. Oleh karena 

banyaknya jumlah penduduk/desa, maka peneliti mengambil satu desa, yaitu desa 

Telagawaru, yang terdiri dari tiga dusun, yakni dusun Telagawaru, dusun 

Paokkambut, dan dusun Guduq Aida sebagai populasi penelitian. 

Paparan-paparan di atas merupakan alasan peneliti mengangkat judul 

skripsi “ Sistem Sapaan Masyarakat Sasak Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, 

Kabupaten Lombok Barat”. Selain itu, hal tersebut disebabkan oleh sebagian 

besar masyarakat Sasak, khususnya masyarakat Sasak di wilayah Labuapi, Desa 

Telagawaru belum memiliki sapaan yang sama dari segi tuturan di dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dirincikan permasalahan penelitian 

ini adalah fungsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem sapaan.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini disajikan 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah bentuk sistem sapaan pada masyarakat Sasak, Desa 

Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat? 

2) Bagaimanakah fungsi sistem sapaan pada masyarakat Sasak, Desa 

Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat? 

3) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemilihan sistem 

sapaan pada masyarakat Sasak, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan 

penelitian ini adalah. 

1) Mendeskripsikan bentuk sistem sapaan pada masyarakat Sasak Desa 

Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. 

2) Mengetahui fungsi sistem sapaan pada masyarakat Sasak, Desa 

Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. 

3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem sapaan pada 

masyarakat Sasak Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten 

Lombok Barat. 

 



6 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah memiliki manfaat. Begitu pula 

penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat terhadap mahasiswa, 

lembaga, maupun ilmu pengetahuan diberikan seperti yang terlihat sebagai 

berikut. 

1) Dapat meningkatkan kemampuan meneliti di dalam penelitian mengenai 

sistem sapaan. 

2) Sebagai referensi atau acuan untuk penelitian yang relevan. 

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah jumlah hasil penelitian 

mengenai sistem sapaan masyarakat Sasak. 

4) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah variasi hasil penelitian 

mengenai sistem sapaan masyarakat Sasak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai sapaan telah banyak dilakukan di dalam 

berbagai bahasa seperti yang tertera sebagai berikut. Penelitian dengan 

judul “Variasi Penggunaan Kata Sapaan dalam Bahasa Sasak di Desa 

Babussalam Lombok Barat” oleh Azi Zuni (2013). Rumusan masalah yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah variasi penggunaan kata 

sapaan dalam bahasa Sasak Desa Babussalam Lombok Barat. Sedangkan 

tujuan yang ingin dicapai peneliti yakni untuk mendeskripsikan 

penggunaan sapaan dan manfaat peneliti adalah sebagai bahan informasi 

dan data tentang sapaan dalam bahasa sasak serta sebagai sarana 

pengembangan budaya daerah. Metode yang digunakan adalah metode 

simak, metode survei dan metode cakap (wawancara). Hasil dari penelitian 

tersebut adalah variasi kata sapaan dilihat dari segi penutur, pemakaian, 

keformalan, sarana, berdasarkan kata ganti orang pertama, kedua dan 

ketiga dan starata sosial masyarakat sasak. 

Selanjutnya skripsi dengan judul “Sistem Sapaan dalam Bahasa 

Sasak Dialek Ngeto-Ngete Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok 

Timur” yang disusun oleh Sahrul Asri (2010). Masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan pola penggunaan 

kata sapaan yang digunakan masyarakat suku Sasak Lombok dalam 
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berkomunikasi antar sesama. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan 

sapaan yang digunakan masyarakat suku Sasak di dalam berkomunikasi. 

Metode yang di gunakan adalah metode simak, rekam dan catat.  

Berdasarkan penelitian Sahrul Asri di atas menunjukkan bahwa 

penggunaan bahasa pada beberapa sapaan masyarakat Sasak yang terdiri 

dari: sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, 

sistem kepercayaan, sistem kesenian, sistem transportasi, sistem 

pernikahan, sistem makan dan tata caranya, serta sistem perlindungan dan 

perumahan. Sistem sapaan tersebut digunakan masyarakat Sasak sebagai 

rambu-rambu dalam bertindak. Kata penyapa dalam bahasa Sasak 

Kecamatan Suralaga, pada dasarnya sama dengan sapaan suku Sasak pada 

umumnya, hanya saja kata penyapa pada masyrakat suku sasak dialek 

ngeto ngete memiliki keunikan tersendiri karena adanya klasifikasi atau 

pembagian, misalkan untuk kata persona menunjuk orang, pada umumnya 

suku sasak menggunakan kata side (kamu), akan tetapi masyrakat suku 

sasak kecamatan suralaga menggunakan aksen ngeto ngete memakai kata 

epe (kamu). 

Jadi bentuk bentuk kata penyapa dalam bahasa suku sasak 

kecamatan Suralaga aksen ngeto ngete adalah. Hubungan kekerabatan 

secara vertikal, hubungan kekerabatan secara horizontal, gelar 

kebangsawanan dan julukan. 
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Gusnawaty (2005) meneliti tentang “Pola Sapaan dalam Bahasa Bugis” . 

Masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah pola-pola sapaan dalam bahasa 

Bugis?.  Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola-pola sapaan dalam bahasa 

Bugis demi meningkatkan harmonisasi pergaulan dalam lingkup masyarakat. Data  

dikumpulkan dengan cara observasi dan merekam.  

Berdasarkan hasil analisinya Gusnawaty menyimpulkan bahwa ada tiga 

pola sapaan dalam bahasa Bugis yang masih berlaku yang dikaitkan dengan 

kekuasaan dan solidaritas, yakni: a) pola sapa paling berjarak, b) pola sapa 

berjarak, dan c) pola sapa agak berjarak. Disimpulkan bahwa, penutur bahasa 

Bugis perlu mematuhi kaidah-kaidah sosial dalam bertutur demi meningkatkan 

harmonisasi dalam bermasyarakat. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ika Silvianicha (2009) yang 

berjudul “Sistem Sapaan Bahasa Jawa di Desa Wonosari”. Masalah dalam 

penelitian ini adalah apa sajakah sistem sapaan bahasa Jawa di Desa Wonosari 

kepada sesama kerabat dan non kerabat? dan faktor-faktor apa sajakah 

mempengaruhi terjadinya inovasi dalam bentuk sapaan?. Metode yang digunakan 

di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, pengumpulan datanya 

menggunakan teknik observasi, rekaman dan wawancara.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika menyimpulkan bahwa terdapat 36 

sapaan kepada sesama kerabat, 29 sapaan kepada non kerabatan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi meliputi adanya perkawinan silang antar suku, adanya 
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pergaulan, perkembangan media masa, tingkat pendidikan yang semakin tinggi 

dan maju dan pemikiran masyarakat yang sudah modern. 

Andi Dirgantara (2012) meneliti tentang “ Sistem Sapaan Bahasa Bugis 

Bone” masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi sistem sapaan 

bahasa bugis bone? dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemilihan 

bentuk sapaan?. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui fungsi dan faktor-faktor 

pemilihan bentuk sapaan. Pengumpulan data menggunakan metode teknik simak, 

teknik catat dan observasi. Hasil penelitiannya adalah terdapat sapaan kekerabatan 

kepada orang yang lebih tua, sapaan untuk orang yang lebih muda di dalam 

hubungan kekerabatan, sapaan kepada orang yang sebaya dan sapaan kepada 

keturunan bangsawan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk 

sapaan, yaitu; (1) faktor status sosial (2) faktor kedudukan (3) faktor resmi dan 

tidak resmi (4) faktor pendidikan (5)faktor penghargaan. 

Mencermati beberapa penelitian yang pernah dilakukan seperti yang telah 

diterangkan di atas, terbukti sudah banyak peneliti maupun kalangan mahasiswa 

yang telah tertarik meneliti tentang sistem sapaan. Hal yang membedakannya 

dengan penelitian tentang Sistem Sapaan Pada Masyarakat Sasak, Desa 

Telagawaru adalah ditelitinya tentang kekerabatan dan nonkekerabatan yang di 

dalamnya membahas tentang bentuk, fungsi dan faktor yang mempengaruhi 

bentuk pemilihan sapaan bahasa Sasak di Desa Telagawaru. 
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2.2  Landasan Teori 

 Teori yang digunakan di dalam penelitan ini adalah teori sosiolinguistik. 

Sosiolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. 

Ilmu ini merupakan kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan bahasa 

masyarakat di dalam sebuah komunikasi yang alami. Variasi di dalam kajian ini 

merupakan masalah pokok yang dipengaruhi atau mempengaruhi perbedaan aspek 

sosiokultural di dalam masyarakat. 

Kridalaksana (2008:156) di dalam kamus linguistik memberikan batasan 

tentang sosiolinguistik, yaitu “cabang linguistik yang mempelajari hubungan dan 

saling mempengaruhi antara perilaku bahasa dan perilaku sosial”. Di dalam 

sosiolinguistik, yang dipelajari dan dibahas adalah aspek-aspek kemasyarakatan 

bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat di dalam bahasa 

yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. 

 Fishman (dalam Suwito, 1983:4) memberikan batasan sosiolinguistik 

sebagai studi sifat-sifat khusus (karakteristik) variasi bahasa, sifat-sifat khusus 

fungsi bahasa, dan sifat-sifat khusus pemakaian bahasa di dalam jalinan interaksi 

serta perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tutur. Fishman 

melihat sosiolinguistik dari sudut hubungan antara variasi bahasa dan fungsi 

bahasa, dan pemakaian bahasa serta perubahan-perubahan sebagai akibat 

terjadinya interaksi antara ketiganya.  

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisiplin dengan 
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ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-

faktor sosial di dalam suatu masyarakat. Tujuannya, untuk menunjukkan 

kesepakatan-kesepakatan atau kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang dikaitkan 

dengan aspek-aspek kebudayaan di dalam masyarakat tersebut. 

 Selanjutnya, tujuh dimensi yang merupakan penelitian sosiolinguistik 

yaitu: (1) identitas sosial dari penutur, (2) identitas sosial dari pendengar yang 

terlibat dalam proses komunikasi, (3) lingkungan sosial tempat peristiwa tutur 

terjadi, (4) analisis sinkronis dan diakronik dari dialek-dialek sosial, (5) penilaian 

sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran, (6) 

tingkatan variasi dan ragam lingusitik, (7) penerapan praktis dari penelitian 

sosiolinguistik (Chaer, 2004:5). 

  Identitas sosial dari penutur dapat diketahui dari pertanyaan apa dan siapa 

penutur tersebut, serta bagaimana hubungan dengan lawan tuturnya. Identitas 

penutur dapat berupa anggota keluarga. Identitas penutur itu dapat mempengaruhi 

pilih kode di dalam bertutur. 

 Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur dapat berupa keluarga di dalam 

sebuah rumah tangga di perpustakaan, di perkuliahan, di pinggir jalan, dsb. 

Tempat peristiwa tutur terjadi dapat pula mempengaruhi pemilihan kode dan gaya 

di dalam bertutur. Misalnya, di ruang perpustakaan tentunya kita harus berbicara 

dengan suara yang tidak keras. 
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2.2.1 Sistem Sapaan 

  Setiap bahasa memiliki kekhasan mengenai sistem sapaan. Termasuk tata 

cara menyapa dan memanggil. Sapaan itu sendiri adalah alat seseorang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain atau kata sapaan adalah kata yang digunakan 

untuk menyapa atau menyebut orang kedua atau orang yang diajak berbicara. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa menurut kacamata sosiolinguistik, semua 

bahasa dapat memperlihatkan aneka warna tata cara tersebut dinamakan bentuk 

sapaan. Pada pemakaian bentuk sapaan juga mempunyai kode etik yang harus 

dipedomani dan dijadikan kebiasaan dalam bertutur sapa (Moeliono, 1989:61). 

  Sistem sapaan suatu bahasa merupakan seperangkat kata atau ungkapan 

yang dipakai untuk menyebut, menyapa dan memanggil (vokatif) para pelaku 

pembicaraan, di dalam suatu bahasa komunikasi, yang dapat menandai perbedaan 

usia, status, jenis kelamin, situasi pembicaraan, hubungan personal, di dalam 

merefleksikan nilai, norma sosial budaya masyarakat pemakainnya (Trudgil.1990, 

dalam Kridalaksana,1984:180). Ahli lain mengatakan bahwa sistem sapaan adalah 

sebuah sistem yang memiliki subsistem-subsistem atau unsur-unsur seperti 

pronomina persona, nama diri, gelar, sapaan kekerabatan, dll. (Brown dan Gilman 

(1960), dalam Nazir, 2004:11). 

  Sistem sapaan bahasa masyarakat Sasak di Desa Telagawaru termasuk 

ruang lingkup  sosiolinguistik. Kajiannya meliputi dua bidang. Pertama, kajian 

dilakukan mengenai fungsi sistem sapaan . Kedua, kajian dilakukan terhadap 

sistem sapaan di dalam bahasa Sasak yang merujuk kepada faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan sapaan di dalam masyarakat Sasak Desa Telagawaru.  
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2.2.2  Bahasa Sasak 

Bahasa Sasak adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri ( Kridalaksana dalam Dewi, 2014:15). Bahasa Sasak adalah 

salah satu bahasa daerah yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat di 

pulau Lombok. Pemilihan bahasa di dalam interaksi sosial masyarakat 

dwibahasa/multibahasa disebabkan oleh berbagai faktor sosial budaya. 

Pemilihan bahasa yang baik juga terdapat di dalam bahasa Sasak. 

Demikian juga struktur bahasanya yang unik. Kata sasak berasal dari kata sak 

tembasak (di dalam bahasa Sasak berarti „tereng sampan‟), sedangkan di dalam 

bahasa Indonesia berarti „rakit‟ (bambu). Goris juga menjelaskan Sasak berasal 

dari bahasa Sansekerta adalah „Orang yang meninggalkan negerinya dengan 

menggunakan rakit sebagai kendaraannya‟. Orang yang pergi tersebut 

dimaksudkan adalah orang-orang Jawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya silsilah 

para bangsawan dan juga hasil sastra dirubah ke dalam bahasa Jawa Madya dan 

berhuruf Jejawa (huruf Sasak). 

2.2.3  Fungsi Sapaan 

 Roman Jakobson (dalam Sudaryanto,1990:30) menjelaskan bahwa fungsi 

bahasa ada enam, yaitu (1) fungsi emotif: bahasa digunakan sebagai alat untuk 

mengungkapkan perasaan ( ekspresi diri ), (2) fungsi konatif : bahasa digunakan 

untuk memotifasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Bahasa sebagai 

pengungkap keinginan pembicara yang lansung atau segera dilakukan atau 
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dipikirkan oleh sang penyimak, (3) fungsi refrensial : bahasa yang digunakan 

sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik 

tertentu, (4) fungsi puitik : bahasa mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan 

kemauan dan tingkah laku seseorang, (5) fungsi fatik : bahasa digunakan untuk 

saling menyapa sekedar untuk mengadakan kontak, (6) fungsi metalingual : 

bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. 

Apostrophe atau sapaan mempunyai fungsi konatif apabila penutur 

menginginkan mitra tutur melakukan sesuatu, dan juga fungsi fatik apabila 

penutur sekedar ingin menunjukkan ada hubungan atau menjalin kontak dengan 

mitra tutur. Sedangkan menurut Kartomiharjo 1988: 128:) sapaan dapat memiliki 

dua  fungsi, yaitu : (1) sebagai tanda bahwa kita memperhatikan orang yang kita 

sapa, suatu tanda masih adanya hubungan, bagaimanapun erat dan jauhnya antara 

penyapa dan yang disapa. Fungsi seperti ini oleh Brownislaw Malinowski (dalam 

Kartomiharjo,1988:129) disebut sebagai phatic communication, dan (2) sebagai 

alat yang mengontrol interaksi. Di dalam berbagai masyarakat dapat dilihat bahwa 

orang yang memiliki status sosial lebih tinggi biasanya memiliki hak untuk 

mengontrol interaksi, dengan memilih sapaan sesuai dengan ragam yang 

dikehendaki, sedangkan orang yang berstatus sosial lebih rendah mengikuti 

kehendaknya. 

2.2.4  Pola Sapaan 

Pola sapaan terdiri dari dua kata yaitu pola dan sapaan. Kata „pola‟ berarti 

pengaturan atau susunan unsur-unsur bahasa yang sistematis menurut keteraturan 

di dalam bahasa, sedangkan kata „sapaan‟ menurut Poerwadarminta (dalam Andi 
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2012:19) berasal dari kata dasar “sapa” artinya perkataan untuk menegur 

(mengajak bercakap-cakap, dan sebagainya). 

Pola sapaan adalah pola yang mempertautkan seperangkat kata-kata atau 

ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku di 

dalam suatu peristiwa bahasa. Para pelaku itu ialah pembicara (orang pertama), 

yang di ajak bicara (orang kedua), dan yang disebut dalam pembicaraan (orang 

ketiga). Kata atau ungkapan yang dipakai di dalam pola sapaan itu disebut kata 

sapaan. Misalnya, di dalam bahasa Sasak untuk istilah kekerabatan seperti Amaq 

“ Ayah”, Inaq “Ibu”, dsb. 

Menurut Brown dan Gilman (dalam Andi, 2012:20), pola sapaan juga 

didasarkan pada hukum pilihan koligasi bahwa bilamana seseorang memilih 

bentuk sapaan, maka sejalan dengan itu pilihan senantiasa bersesuai dengan 

bentuk klitika,  baik proklitik maupun enklitik yang menurut kehendak penyapa 

yang digunakan kepada yang disapanya, serta dapat membentuk sesuai dan 

kondisi pada saat itu. 

Ciri yang membedakan antara istilah menyebut dengan menyapa dapat 

dikemukakan, bahwa istilah menyebut dipakai menyatakan kedudukan seseorang 

di dalam lingkungan kerabat, misalnya sebagai orang tua, ipar, dan lain-lain. 

Sedangkan, istilah menyapa dipakai untuk menyapa seseorang, misalnya ayah, 

ibu, kakak, dan lain-lain. 

Sapaan terkait pada dua dimensi sosial, yaitu kedudukan/status, dan 

kesetiakawanan (solidarity). Status di sini dapat ditentukan oleh umur, jabatan, 
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kekuasaan, kepandaian, kekayaan, atau kombinasi. Dalam memilih bentuk sapa-

menyapa, senantiasa disesuaikan dengan bentuk klitika atau honorific yang 

menuntut penyapa menggunakan apakah merasa hormat atau tidak hormat dan 

merasa akrab atau tidak akrab kepada yang disapanya. 

Pernyataan hormat lewat tuturan merupakan salah satu bentuk tuturan 

kesantunan negatif. Bentuk tuturan ini ditandai dengan cara merendahkan diri atau 

merendahkan kapasitas diri, serta meremehkan milik diri. Ciri-ciri bentuk tuturan 

ini adalah dengan penggunaan bentuk honoforik dan pendayagunaan perangkat 

istilah. 

Menurut Crystal (dalam Andi 2012:21), klitika adalah istilah di dalam tata 

cara yang mengacu kepada suatu bentuk yang menyerupai sebuah kata, tetapi 

tidak dapat berdiri sendiri sebagai ucapan yang normal karena secara struktural 

bergantung kepada kata di dekatinya di dalam suatu konstruksi. Sedangkan, 

Kridalaksana ( dalam Andi 2012:22) menyatakan bahwa klitika adalah bentuk 

terikat yang secara fonologi tidak mempunyai tekanan sendiri dan yang tidak 

dapat dianggap morfem terikat karena dapat mengganti gatra pada tingkat frase 

atau klausa tetapi tidak mempunyai ciri-ciri kata karena tidak dapat berlaku 

sebagai bentuk bebas. 

Abas (dalam Andi 2012:22) mengatakan honorifik merupakan bentuk 

yang dapat dipergunakan untuk melukiskan pernyataan kebahasaan yang 

mengandung maksud untuk menunjukkan rasa hormat, di dalam pernyataannya 

diikat oleh aturan yang bersifat psikologis dan sosiokultural. Klitika adalah bentuk 
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terikat yang secara fonologi tidak mempunyai tekanan sendiri dan tidak dapat 

dianggap morfem terikat karena dapat mengganti gatra pada tingkat frase atau 

klausa tetapi tidak mempunyai ciri-ciri kata karena tidak dapat berlaku sebagai 

bentuk bebas. 

2.2.5  Jenis-Jenis Sapaan 

Pemilihan kata sapaan di dalam percakapan suatu budaya tertentu 

dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek-aspek konteks yang melingkupinya, 

yaitu siapa penuturnya, kepada siapa tuturan itu disampaikan, bagaimana latar 

tempat dan waktu pada saat penuturan, topik tuturan itu, dsb. Istilah-istilah kata 

sapaan selalu berhubungan dengan status sosial seseorang, tingkatan keakraban, 

istilah yang bertingkat, dan struktur sosial masyarakat. 

Di dalam bahasa Indonesia ditemukan sembilan jenis kata sapaan. 

Kesembilan jenis kata sapaan itu sebagai berikut. 

1) Kata sapaan yang berbentuk kata ganti, yaitu kamu, engkau, saudara, anda, 

ia, kami, kita, mereka, beliau, dsb. 

2) Kata sapaan yang diikuti nama, contoh: saudara Hasan, bapak Susanto, ibu 

Amir, dan sebgainya. 

3) Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat, yaitu bapak, ibu, 

kakek, nenek, saudara, abang, ananda, paman, bibi, adik, dsb. Sebagai kata 

sapaan istilah kekerabatan tidak hanya dipakai terbatas untuk orang-orang 

berkerabat, melainkan  juga dengan orang lain. 

4) Gelar dan pangkat, yaitu dokter, suster, guru, kolonel, jenderal, dsb. 
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5) Bentuk /pe-/  + (Verbal) atau kata pelaku, seperti  pembaca, pendengar, 

penonton, penumpang, dsb. 

6) Bentuk N(ominal) + ku, seperti Tuhanku, kekasihku, Miraku, bangsaku, 

dsb. 

7) Kata-kata deiksis atau penunjuk, yaitu sini, situ, ini. 

8) Nominal (kata benda atau yang dibendakan) lain, seperti tuan, nyonya, 

nona, encik, Yang Mulia, dsb. 

9) Ciri zero atau nol, misalnya orang yang berkata: “Mau ke mana?” kata 

sapaan „saudara‟ itu tidak disebut tetapi dimengerti orang. Tiadanya suatu 

bentuk, tetapi maknanya ada itu disebut ciri zero (Kridalaksana, 1982:14). 

2.2.7  Faktor yang Berpengaruh dalam Sapaan 

Pada dasarnya, pemakaian bahasa terutama di dalam konteks sosial 

memiliki aturan-aturan tertentu untuk menunjukkan sikap dan hubungan antara 

penutur bahasa yang berbeda-beda. Ada masyarakat tertentu yang perlu dihormati 

dan ada masyarakat lain yang perlu dihadapi secara biasa saja. Hubungan ini biasa 

dikenal dengan istilah (1) dimensi vertikal, dan (2) dimensi horizontal. 

Dimensi vertikal mengacu kepada tinggi atau rendah antara penyapa 

dengan pesapa. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, kedudukan sosial, 

usia, jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan nonkekerabatan. Dimensi vertikal 

juga melibatkan kesinambungan hormat dan tidak hormat yang pada umumnya 

ditentukan oleh faktor-faktor seperti kadar persahabatan, jenis kelamin, latar 

belakang etnis, dan latar belakang pendidikan. Dimensi horizontal mengacu 

kepada posisi yang sama antara pihak penyapa (yang menyapa) dan pesapa (yang 
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disapa). Faktor-faktor yang menentukan antara lain kesamaan kedudukan sosial, 

kesamaan usia, jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan nonkekerabatan. 

Dimensi horizontal juga melibatkan hormat dan tidak hormat yang pada umumnya 

ditentukan oleh faktor seperti kadar persahabatan, jenis kelamin, latar belakang 

etnis, dan latar belakang pendidikan Sadtono (dalam Andi:2012:26). 

Bahasa di dalam konteks sosial, khusunya di dalam etnis Sasak, seorang 

penutur harus jeli memperhatikan situasi dengan siapa ia bertutur, jika ingin 

dianggap orang yang beradat. Harus mengetahui bahasa yang digunakan di dalam 

menyelenggarakan komunikasi tidak hanya terdiri dari kategori gramatikal saja, 

melainkan juga terdiri dari kategori-kategori nongramatikal. Dengan demikian, 

setiap penutur dituntut untuk memiliki keterampilan memilih bentuk-bentuk 

bahasa yang sesuai dengan situasinya, menyesuaikan ungkapan dengan setiap 

tingkah lakunya dan tidak hanya menginterpretasikan makna refensial, tetapi 

harus mempertimbangkan juga norma sosial dan nilai afektinya (Suwito, 

1983 :19). 

Makna refensial „refensial meaning‟ yaitu makna unsur bahasa yang 

sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa (objek atau gagasan) 

(Kridalaksana, 1984 :120). Norma sosial berupa kebiasaan-kebiasaan suatu 

masyarakat yang sudah melembaga pada masyarakat yang bersangkutan. 

Sedangkan nilai efektif adalah nilai-nilai yang diharapkan, hal ini berkaitan 

dengan emosional si pembicara terhadap si pendengar, misalnya ; pujian, rayuan, 

dsb. 
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Berikut ini contoh sistem sapaan masyarakat Sasak di desa Telagawaru 

dapat dilihat di dalam kalimat-kalimat berikut. 

1) Mbe jaq de lumbar Puq Tuan ? 

# mbe  jaɁ də lUmbar pUɁ tuwan # 

„Mau ke mana kakek Haji ?‟ 

2) Mbe jaqn taoq madeq lemaq kelemaq, Inaq Tuan ? 

# mbe jaqn  taoɁ madeɁ lemaɁ kəlemaɁ inaɁ tuwan # 

„Di mana tempatnya menginap besok pagi, Ibu Haji?‟ 

3) Wahn jaq pade uleq selapuq haji nike, kakaq? 

# wahn jaɁ padə uleɁ səlapuɁ haji nikə kaka? # 

„Sudah pada pulang semua haji itu, kakak?‟ 

Data I merupakan pembagian tertentu di dalam bentuk sapaan. Bentuk 

sapaan tersebut berdasarkan: (1) sifatnya, yaitu bentuk hormat dan akrab, (2) 

jenis-jenis sapaan yang digunakan pada kata ganti orang kedua, ketiga, dan 

tunggal/jamak, (3) berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

sapaan.  

Adapun bentuk Sistem Sapaan Masyarakat Sasak di Desa Telagawaru, 

Kecamatan Labuapi berdasarkan pemakaiannya ditandai dengan istilah hormat 

dan akrab. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pemakaian sapaan di dalam 

masyarakat Sasak, desa Telagawaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian yang berjudul “ Sistem Sapaan Pada Masyarakat Sasak, Desa 

Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat” ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang data-datanya 

berupa tuturan lisan dan tidak mengadakan perhitungan angka-angka. Penelitian 

kualitatif menampilkan data yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang 

dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati agar dapat ditangkap 

makna yang tersirat di dalam dokumen atau bendanya (Meleong dalam Arikunto, 

1999:22). Dari penjelasan tersebut, makna penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk menemukan sistem sapaan pada masyarakat Sasak 

Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. 

3.2 Data  

Data sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi yang ada berupa aneka 

macam tuturan. Sebagai bahan penelitian, di dalam data terkandung objek 

penelitian (gegenstand) dan unsur lain yang membentuk data yang disebut 

konteks (objek penelitian). 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer, yakni data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber 

pertamanya. Dengan kata lain, bentuk-bentuk yang memenuhi kriteria sistem 

sapaan diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan metode-
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metode yang telah ditentukan. Data primer penelitian ini berupa kata-kata, frase-

frase, dan bentuk-bentuk abreviasi atau singakatan tertulis bahasa Sasak di Desa 

Telagawaru Kecamatan Labuapi yang dipakai sebagai sistem sapaan.  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah subjek penelitian (Arikunto, 1999:130). Dalam 

hubungannya dengan penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh 

masyarakat di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi. 

3.3.2 Sampel 

Mengingat banyaknya jumlah penutur yang harus diamati di wilayah 

Labuapi. Maka peneliti hanya menentukan dan membatasi jumlah informan. 

Informan tersebut diperoleh di lingkungan Telagawaru yang terdiri atas tiga 

dusun. Ketiga dusun tersebut, yaitu Telagawaru terdiri atas 7 RT/RW, 

Paokkambut terdiri atas 5 RT/RW, Gubuk Aida terdiri atas 3 RT/RW, dengan 

alasan wilayah ini penduduknya cukup ramai dengan interaksi serta sebagian 

besar dihuni oleh masyarakat Sasak.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Sumarin 

(dalam Mahsun, 2007:29), yaitu mengisyaratkan cukup diperlukan satu informan 

yang baik. Namun, Mahsun (2007:29) mengatakan bahwa terlalu riskan jika 

hanya seorang, karena data yang diperoleh tidak dapat dikorelasi silang demi 

keabsahannya. Oleh karena itu,di dalam penelitian ini diperlukan 5 informan dari 

setiap dusun yakni pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. 

Adapun syarat-syarat pemilihan informan yang baik dalam rangka 

mendukung keabsahan data penelitian sebagai berikut. 
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a) Berjenis kelamin pria atau wanita. 

b) Berstatus sosial menengah (tidak rendah-tidak tinggi) dengan harapan 

tidak terlalu tinggi mobilitasnya. 

c) Memiliki kebanggakan terhadap isoleknya. 

d) Dapat berbahasa Indonesia. 

e) Sehat jasmani dan rohani (Mahsun, 2005:141) 

3.4   Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini, akan dipaparkan metode pengumpulan data. Metode yang 

digunakan pada tahap pengumpulan data adalah metode simak,  metode ckapr dan 

observasi. 

3.4.1  Metode Simak 

Metode simak menurut Mahsun (2007:92), yaitu metode pengumpulan 

data dengan menyimak penggunaan bahasa. Di dalam proses penerapannya 

dipergunakan teknik sadap atau disebut juga dengan teknik dasar oleh peneliti. 

Hal tersebut disebabkan oleh pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan 

penyadapan terhadap penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. 

Namun, sesuai dengan objek penelitian peneliti hanya menyadap bahasa lisan.  

Di dalam praktek penyadapan di lapangan peneliti menerapkan teknik 

turunan. Teknik turunan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut. 

a. Teknik simak libat cakap, yaitu teknik penyadapan dengan cara 

berpartisipasi sambil menyimak, berpartisipasi di dalam pembicaraan, dan 
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menyimak pembicaraan. Artinya, peneliti terlibat langsung di dalam 

dialog. dan, 

b. Teknik simak bebas libat cakap, yaitu teknik penyimakan. Di sini peneliti 

hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para 

informannya. 

3.4.2  Metode Cakap 

Metode cakap menurut Mahsun (2007:95), yaitu metode pengumpulan 

data berupa percakapan antara peneliti dan informan, sehingga peneliti dan 

informan mengalami kontak langsung. Pada tahapan praktek di lapangan, metode 

ini menggunakan teknik dasar, yakni teknik pancing, yaitu teknik pengumpulan 

data dengan memberi stimulus (pancingan) kepada informan untuk memunculkan 

gejala kebahasaan yang diharapkan oleh peneliti. 

Dalam rangka melaksanakan teknik tersebut, peneliti menggunakan teknik 

lanjutan, yaitu teknik cakap semuka dengan harapan peneliti dengan secara 

langsung melakukan pembicaraan dengan penggunaan bahasa sebagai informan 

dengan bersumber pada pancingan yang spontanitas. Yang dimaksud pancingan 

spontanitas itu adalah pancingan yang dapat muncul di tengah-tengah percakapan. 

3.4.3   Observasi  

Observasi yaitu data yang diperoleh akan terlihat natural dari informan 

ketika pengamatan dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Hal ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai objek penelitian. Dalam 

pelaksanaannya, observasi memiliki teknik turunan yaitu teknik observasi 
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partisipan, merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan peneliti terlibat 

langsung salam mengamati objek penelitian di lokasi. 

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan di dalam analisis data, yaitu metode padan 

intralingual. Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan 

sesuatu yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga 

padan di sini diartikan sebagai hal yang menghubung-bandingkan, sedangkan 

intralingual mengacu pada makna unsur-unsur yang berada di dalam bahasa 

(bersifat lingual), yang dibedakan dengan unsur yang berada di luar bahasa 

(ekstralingual). Jadi metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat di 

dalam satu bahasa maupun di dalam beberapa bahasa yang berbeda. Metode 

padan intralingual menggunakan teknik lanjutan yaitu teknik hubung banding 

menyamakan (HBS) dan teknik hubung banding membedakan (HBB). 

3.6 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

 

Tahap selanjutnya adalah hasil analisis data, penyajian dari hasil analisis 

data akan disajikan dengan menggunakan dua cara yakni metode formal dan 

metode informal (Mahsun, 2007:279). Metode informal adalah perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat 

teknis. Sedangkan metode formal adalah perumusan dengan menggunakan tanda-

tanda atau lambang. 

 Di dalam penelitian sistem sapaan masyarakat Sasak, desa Telagawaru, 

kecamatan Labuapi peneliti memaparkan hasil penelitian di dalam bentuk kata-
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kata biasa atau kalimat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sasak. Beberapa 

tanda atau lambang yang digunakan antara lain: (#...#) dan („…‟). Tanda pagar 

digunakan untuk menunjukkan bahasa  secara satuan fonetisnya, dan tanda petik 

tunggal atas digunakan untuk menandai makna kata atau kalimat.  Hal ini 

ditujukan untuk memudahkan dalam memahami isi dari hasil penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Di dalam Bab IV ini akan dibicarakan sistem sapaan pada masyarakat 

Sasak Desa Telagawaru, kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat secara 

rinci. Sapaan pada masyarakat Sasak di Desa Telagawaru ini dibagi menjadi 

beberapa bentuk (variasi). Pembagian variasi tersebut disebabkan oleh masyarakat 

di Desa Telagawaru itu terbagi menjadi beberapa golongan. 

Masyarakat Sasak di Desa Telagawaru terdiri atas tiga dusun. Ketiga 

dusun tersebut masing-masing memiliki kata sapaan yang berbeda-beda, sehingga 

bentuk sapaan setiap golongan pun berbeda-beda. Adapun bentuk-bentuk sapaan 

yang masih digunakan oleh masyarakat Sasak tetap menjadi fokus penelitian kali 

ini. Selanjutnya, ditentukan pemakaian sapaan pada masing-masing golongan. 

Golongan sosial masyarakat Sasak dibagi menjadi tiga golongan. Ketiga golongan 

tersebut, yaitu golongan atas (A), golongan tengah (B), dan golongan bawah (C). 

4.1 Bentuk Sapaan pada Masyarakat Sasak di Desa Telagawaru 

  Berdasarkan paparan di atas, status sosial merupakan kondisi 

seseorang yang menyangkut keturunan, tingkatan pendidikan, kekuasaan, 

dan usia. Sehubungan dengan hal itu, bahasa Sasak juga memakai 

seperangkat bentuk sapaan yang disesuaikan dengan tiga faktor. Ketiga 

faktor tersebut, yaitu  (1) jenis kelamin penutur dan mitra tutur, (2) situasi 

pembicara atau keakraban, dan (3) ikatan kekerabatan. 
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Berikut ini akan dipaparkan bentuk sapaan dalam bentuk tabel 

yang ada pada masyarakat Sasak di Desa Telgawaru, sebagai berikut. 

Tabel 1 

Bentuk Sapaan untuk Orang yang Lebih Tua di Dalam Hubungan 

Kekerabatan 

 

No  Bentuk Sapaan BS Variasi bahasa Artinya   

1  Amaq /amaɁ/ - Ayah 

2 Inaq /inaɁ/ - Ibu  

 

3 Kakaq /kakaɁ/ Kakaq /kakaɁ/ 

Semeton /səməton/ 

Ton /ton/ 

 

 

Kakak  

 

4 Tuaq /tuwaɁ/ 

 

Amaq kake //amaɁ 

kakə// 

Amaq saiq //amaɁ 

saIɁ// 

 

 

Paman/Om  

 

5 Bibiq /bibIɁ/ 

/ 

Inaq kake //inaɁ 

kakə// 

Inaq saiq //inaɁ 

 

Bibi/Tante 
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saIɁ// 

Saiq /saIɁ 

 

6 Papuq /papUɁ/ 

 

Papuq mame  

//papUɁ mamə// 

Datoq /datoɁ/ 

 

Kakek  

 

7 Papuq /papUɁ/ 

 

Papuq nine  

//papUɁ ninə// 

Puq tuan //pUɁ 

tuwan// 

 

 

Nenek  

 

8 Baloq /baloɁ/ 

 

Baloq nine //baloɁ 

ninə// 

Baloq meme 

//baloɁməmə

// 

Buyut 

(Laki-

laki/Peremp

uan) 

 

 

   Berdasarkan tabel 1 di atas, bentuk sapaan untuk orang yang lebih 

tua di dalam hubungan kekerabatan terbagi menjadi 8 bentuk sapaaan 

seperti; amaq, inaq, kakaq, amaq kake, inaq kake, papuq mame, papuq 

nine, baloq mame, dan baloq nine. Sapaan tersebut digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua di 

dalam hubungan kekerabatan. Namun, ada dua bentuk sapaan yang tidak 
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memiliki variasi yakni, amaq dan inaq. Berikut diuraikan penjelasan bentuk 

sapaan pada masyarakat Sasak Desa Telagawaru. 

1) Amaq „ayah‟ 

 Bentuk sapaan amaq „ayah‟ digunakan sebagai panggilan untuk laki-

laki dewasa dan sudah menikah di dalam masyarakat Sasak. Sapaan ini 

digunakan di dalam situasi tidak resmi dan dalam hubungan akrab.  

2) Inaq „ibu‟ 

 Bentuk sapaan inaq „ibu‟ digunakan sebagai sapaan untuk ibu atau 

panggilan untuk perempuan dewasa yang sudah menikah di dalam  

masyarakat Sasak pada umumnya. Sapaan ini digunakan dalam situasi 

tidak resmi dan dalam hubungan akrab. 

3) Kakaq „kakak‟ 

 Bentuk sapaan kakaq „kakak‟ digunakan sebagai panggilan untuk 

saudara atau orang yang lebih tua. Sebutan tersebut berlaku, baik untuk 

laki-laki maupun perempun, di kalangan biasa yang tidak membedakan 

jenis kelamin. Selain itu, panggilan itu digunakan untuk panggilan 

kepada saudara yang lebih tua.  

4) Amaq saiq atau tuaq  „paman‟ 

 Bentuk sapaan amaq saiq/tuaq „paman‟ digunakan sebagai sapaan 

untuk adik laki-laki ayah atau ibu. 

5) Amaq kake „pakde‟ 

 Bentuk sapaan amaq kake „pakde‟ digunakan sebagai sapaan untuk 

kakak laki-laki ayah/ibu.  
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6) Inaq saiq „tante/bibi‟ 

 Bentuk sapaan inaq saiq/ bibiq „tante/bibi‟ digunakan sebagai sapaan 

untuk adik perempuan ayah atau ibu. 

7) Inaq kake „bude‟ 

 Bentuk sapaan inaq kake „bude‟ digunakan sebagai sapaan untuk 

kakak perempuan ayah atau ibu.  

8) Papuq mame dan papuq nine „kakek dan nenek‟ 

 Bentuk sapaan papuq mame dan papuq nine „kakek dan nenek‟ 

digunakan sebagai sapaan untuk kakek dan nenek, yang merupakan 

orang tua laki-laki dan perempuan ayah atau ibu untuk masyarakat 

biasa. Sama halnya dengan sapaan kakek dan nenek pada umumnya. 

Biasanya sapaan tersebut berlaku pada saat cucu menyapa kakek dan 

neneknya. Namun, ada saatnya ayah dan ibu juga memanggil kakek 

dan nenek bila ia menyapa di depan anak-anaknya dengan tujuan 

memberi contoh kepada anak-anaknya. Sapaan ini digunakan dalam 

situasi tidak resmi di dalam hubungan kekerabatan.  

9) Baloq mame  „buyut laki-laki‟ 

 Bentuk sapaan baloq mame „buyut laki-laki‟ digunakan sebagai sapaan 

untuk kakek buyut. Kakek buyut adalah orang tua papuq mame dan 

papuq nine. Sapaan tersebut berlaku pada saat cucu atau cicit menyapa 

kakek buyut.  
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10) Baloq nine „buyut perempuan‟ 

 Bentuk sapaan baloq nine „buyut perempuan‟ digunakan sebagai 

sapaan untuk nenek buyut. Nenek buyut adalah orang tua kakek dan 

nenek. Sapaan tersebut berlaku pada saat cucu atau cicit menyapa 

nanek buyut. 

 

Tabel 2 

Bentuk Sapaan untuk Orang yang Sebaya 

 

No Bentuk Sapaan BS Variasi Bahasa Artinya 

1. Semeton /səmeəton/ 

 

Ton /ton/ 

 

Saudara 

 

2. 

 

Batur /batur/ 

 

Pisaq /pisaɁ/ 

Onyah /onyah/ 

 

 

Teman 

 

 

   Tabel 2 di atas, merupakan bentuk sapaan untuk orang yang 

sebaya. Bentuk sapaan semeton dan ton biasanya digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari saat melakukan tegur sapa dengan orang yang lebih 

muda. Sedangkan bentuk sapaan pisaq, batur dan onyah biasanya 

digunakan untuk orang yang lebih muda namun memiliki hubungan yang 

akrab dengan lawan bicara. Bentuk sapaan tersebut digunakan dalam 

situasi tidak resmi. 
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Tabel 3 

Bantuk Sapaan untuk orang yang lebih muda di luar hubungan kekerabatan 

 

Variasi Bentuk Sapaan BS Artinya  

Adiq /adIɁ/ 

Ariq /arIɁ/ 

 

Laki-laki dan perempuan 

yang lebih muda (adik)  

 

 Berdasarkan tabel 3 di atas, ada dua bentuk sapaan dalam bahasa Sasak 

untuk orang yang lebih muda yaitu, ariq dan adiq (adik). Bentuk sapaan tersebut 

merupakan sapaan yang masih digunakan oleh masyarakat Sasak Desa 

Telagawaru. 

4.2   Fungsi Sapaan pada Masyarakat Sasak di Desa Telagawaru 

Di dalam suatu sistem sapaan, dikenal adanya bentuk-bentuk sapaan 

khusus yang digunakan untuk menyapa orang-orang tertentu. Orang-orang 

tertentu yang dimaksud ini dibedakan menurut golongan sosialnya. Golongan 

sosial pertama adalah golongan atas yang terdiri atas masyarakat biasa, tetapi 

memiliki tingkatan bahasa yang sopan. Golongan ini dijadikan sebagai golongan 

atas karena garis kesantunan yang tinggi mendukung mereka di golongan sosial 

paling atas. Selanjutnya, golongan tengah yakni masyarakat biasa, tetapi memiliki 

tingkatan ekonomi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan golongan 

tengah ini bisa saja lebih baik (dalam hal keadaan ekonomi dan tingkatan 
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pendidikan) daripada golongan atas. Terakhir adalah golongan bawah yang terdiri 

atas masyarakat biasa  yang tingkatan ekonomi dan pendidikannya rendah, tidak 

setara dengan golongan tengah. Orang-orang dari golongan bawah inilah yang 

pada umumnya dijadikan bawahan oleh golongan atas dan golongan tengah. 

Sapaan di dalam bahasa Sasak memiliki beberapa bentuk. Bentuk sapaan 

ini terjadi karena adanya fungsi yang berbeda dari masing-masing sapaan tersebut. 

Misalnya di dalam hubungan kekerabatan, ditemukan bentuk-bentuk sapaan yang 

digunakan untuk menyapa kerabat satu sama lain. Kerabat yang dimaksud di sini 

adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain, seperti ayah, 

ibu, anak, kakak,  paman, bibi, kakek, dan nenek, serta bentuk-bentuk sapaan lain 

yang disesuaikan dengan diri dan tujuan sapaan itu digunakan kepada orang yang 

diajak bicara. Beirkut ini akan dipaparkan fungsi sapaan sebagai berikut. 

4.2.1  Fungsi perhatian dengan lawan bicara 

1) Sapaan untuk orang yang lebih tua 

  Sapaan untuk orang yang lebih tua dengan penutur harus 

memperhatikan penggunaan sapaan, sebagai tanda penghormatan bahwa 

adanya hubungan akrab antara penyapa dan yang disapa. 

2) Sapaan untuk orang sebaya. 

  Sapaan untuk orang yang sebaya dengan penutur tidak terlalu 

bermasalah. Biasanya penutur bisa langsung menyapa dengan nama diri 

lawan tuturnya atau mengganti dengan sapaan. 

3) Sapaan untuk orang yang lebih muda di luar hubungan kekerabatan. 
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  Sapaan untuk orang yang lebih muda tidak berbeda jauh dengan 

sapaan kepada orang sebaya. Namun, sapaan untuk orang yang lebih 

biasanya digunakan sebagai bentuk perhatian dengan mitra tutur. 

4.2.2  Fungsi alat kontrol intreaksi 

 Di dalam masyarakat Sasak dapat dilihat bahwa orang yang memiliki 

status social lebih tinggi biasanya memiliki hak untuk mengontrol interaksi, 

dengan memilih sapaan sesuai dengan ragam yang dikehendaki. Berikut akan 

dipaparkan fungsi sistem sapaan masyarakat Sasak di Desa Telagawaru. 

1) Sapaan untuk orang yang lebih tua 

 Sapaan orang tua berbeda dengan sapaan orang yang sebaya atau lebih 

muda. Bahasa Sasak memiliki beberapa sapaan untuk orang yang lebih tua, 

yaitu amaq, inaq, kakaq, amaq kake, amaq saiq, inaq kake, inaq saiq, papuq 

mame, papuq nine, baloq mame, dan baloq nine. 

Berikut diuraikan fungsi sapaan yang ditemukan penggunaanya oleh 

masyarakat Sasak di Desa Telagawaru. 

A. Sapaan untuk golongan atas ( dusun Gubuq Aida)  

 Golongan atas merupakan masyarakat yang memiliki status sosial yang 

lebih tinggi. Menggunakan bahasa halus ketika berbicara dengan mitra tutur.  

a) Sapaan kepada ayah (amaq) 

(1) Amaq, mbede lumbar? 

  # amaɁ əmbedə lUmbar # 

  „Ayah, mau ke mana?‟ 
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   Pada data (1) di atas, honorifik de pada kata mbede merupakan 

penanda  rasa hormat kepada orang yang lebih tua (ayah). Sapaan 

tersebut berfungsi sebagai kata sapaan untuk orang tua laki-laki. 

Sapaan amaq digunakan di dalam kehidupan sehari- hari oleh anak 

kepada ayahnya. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di 

dalam hubungan akrab. 

b) Sapaan kepada ibu (inaq). 

(2) Inaq, sampunde meriap ? 

  # inaɁ sampUndə məriyap niki # 

 „ Sudahkah ibu memasak?‟ 

   Pada data (2) di atas, honorifik de pada kata sampunde 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan 

tersebut berfungsi sebagai kata sapaan untuk orang tua perempuan. 

Sapaan inaq digunakan sebagai sapaan untuk anak kepada ibunya dan 

juga sering sekali sapaan inaq digunakan pada saat memanggil, baik 

untuk orang yang lebih tua maupun muda. Sapaan ini digunakan pada 

situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

c) Sapaan kepada kakak (kakaq) 

(3) Kakaq, silaqde bekelor. 

  # kakaɁ silaɁdə bəkəlɔr # 

  „Kakak, silakan makan‟ 

   Pada data (3) di atas, honorifik de pada kata silaqde merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 
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berfungsi sebagai kata sapaan untuk saudara laki-laki maupun 

perempuan yang dituakan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak 

resmi di dalam hubungan akrab. 

d) Sapaan kepada pakde dan paman ( amaq kake dan amaq saiq ) 

(4) Amaq kake, mangkinde lumbar jok bangket nike? 

  # amaɁ kakə maƞkIndə lUmbar jɔk baƞkət nikə # 

   „Sekarangkah pakde pergi ke sawah (kakak laki-laki ayah/ibu)?‟ 

   Pada data (4) di atas, honorifik de pada kata mangkinde 

merupakan  penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan 

tersebut berfungsi sebagai kata sapaan untuk kakak laki-laki ayah/ibu. 

Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab. 

 

(5) Amaq saiq, silaqde ngupi juluq. 

  # amaɁ saIɁ silaɁdə ɳupi  julUɁ # 

  „Silakan minum kopi dulu, paman ( adik ayah atau ibu)‟ 

 

   Pada data (5) di atas, honorifik de pada kata silaqde merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk adik laki-laki ayah/ibu. Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab . 

e) Sapaan kepada bude dan tante (inaq kake, inaq saiq) 

(6) Inaq kake, pirande mulai bedagang malik? 

        # ina? kakə, pirandə mulai bədagaɳ malIk # 
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  „Bude, kapankah mulai berjualan lagi?‟ 

 

   Pada data (6) di atas, honorifik de pada kata pirande merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk kakak perempuan ayah/ibu. 

Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab . 

 

(7) Rubinde lalo jok peken, inaq saiq? 

   # rubIndə lalo jɔk pəkən inaɁ saIɁ # 

 „Apakah kemarin tante  pergi ke pasar? (adik perempuan 

ayah/ibu)‟ 

 

   Pada data (7) di atas, honorifik de pada kata rubinde merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk adik perempuan ayah/ibu. Sapaan 

ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

 

f) Sapaan kepada kakek (papuq mame) 

(8) Datoq jarinde imam tipaq mesjid? 

  # datoɁ  jarIndə imam tipaɁ məsjId # 

  „Jadi imamkah kakek di mesjid?‟ 

 

   Pada data (8) di atas, honorifik de pada kata jarinde merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk kakek ( orang tua ayah/ibu ). 
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Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab. 

g) Sapaan kepada nenek ( papuq nine ) 

(9) Papuq nine, de aning mbe leq mudi nike? 

  #  papUɁ ninə də anIƞ mbe eleɁ mudi nikə # 

     „ Akan ke manakah nenek di belakang itu?‟ 

 

   Pada data (9) di atas, honorifik de pada kata de aning merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk nanek ( orang tua ayah/ibu). 

Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab . 

h) Sapaan kepada buyut (baloq mame) 

(10) Pirande lalo beroat jok puskemas, baloq? 

  # pirandə lalo bərowat jɔk pUskəsmas, baloɁ # 

    „Kapankah kakek buyut pergi berobat ke puskesmas?‟ 

   Pada data (10) di atas, honorifik de pada kata pirande merpakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk buyut laki-laki (orang tua 

kakek/nenek). Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam 

hubungan akrab . 

i) Sapaan kepada buyut perempuan (baloq nine) 

(11) Baloq nine, pirande piaq banget jaje wajik? 

        # baloɁ ninə pirandə piyaɁ baƞət jajə wajIk # 
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        „ Kapankah buyut (perempuan) membuat jajan dodol pangan?‟ 

 

   Pada data (11) di atas, honorifik de pada kata pirande merupakan 

penanda rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk buyut perempuan (orang tua 

kakek/nenek). Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam 

hubungan akrab . 

    Berdasarkan data di atas, honorifik de pada kata ‘mbede’, 

‘sampunde’, ‘silaqde’, ‘mangkinde’, ‘rubinde’, ‘jarinde’, ‘pirande’ 

adalah penanda rasa hormat. De sama artinya dengan kamu, tetapi di 

dalam tutur sapa masyarakat Sasak golongan atas khususnya, kata-kata 

itu merupakan bahasa alus. Selain itu, de digunakan sebagai penanda 

rasa hormat pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua dan 

dijadikan ciri khas pada saat melakukan tutur sapa. 

B. Sapaan untuk golongan tengah ( dusun Paokkambut) 

  Golongan tengah merupakan masyarakat yang golongan sosialnya tidak 

tinggi dan rendah. Namun memperhatikan bahasa ketika berbicara dengan 

mitra tutur.  

a) Sapaan kepada ayah (amaq) 

(12)  Mbem laiq side, amaq? 

    # mbəm laIɁ sidə amaɁ # 

    „ Ayah, akan ke manakah?‟ 
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 Pada data (12) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa hormat 

kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi sebagai kata 

sapaan untuk orang tua laki-laki. Sapaan amaq digunakan dalam 

kehidupan sehari- hari baik oleh anak kepada ayahnya maupun orang yang 

lebih tua. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam 

hubungan akrab. 

b) Sapaan kepada ibu (inaq) 

(13) Uahem meriap side tie inaq? 

   # uwahəm məriyap sidə tiyə inaɁ # 

   „Apakah ibu sudah masak?‟ 

    Pada data (13) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk orang tua perempuan. Sapaan inaq digunakan 

sebagai sapaan untuk anak kepada ibunya di dalam kehidupan sehari-

hari. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab. 

c) Sapaan kepada kakak (kakaq/semeton) 

(14) Anehem bekelor side, kakaq. 

      # anəhəm bəkəlɔr sidə kakaɁ # 

      „Silakan makan, kakak‟ 

  Pada data (14) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk saudara yang dituakan, baik laki-laki 
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maupun perempuan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di 

dalam hubungan akrab. 

d) Sapaan kepada pakde/paman (amaq kake/amaq saiq/tuaq) 

(15) Aneh side ngupi juluq, amaq kake. 

     # anəh sidə ɳupi julUɁ amaɁ kakə # 

      „Silakan minum dulu, pakde (kakak laki-laki ayah/ibu)‟ 

    Pada data (15) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk kakak laki-laki ayah (pakde). Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

(16) Nanem lalo jok bangket side tie tuaq? 

              # nanəm lalo jɔk baƞkət sidə tiyə tuwaɁ # 

          „Sekarangkah paman pergi ke sawah ?‟ 

    Pada data (16) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk adik laki-laki ayah/ibu (paman). Sapaan 

ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

e) Sapaan kepada bude/tante (inaq kake/bibiq/inaq saiq) 

(17) Piranem mulai bedagang side malik inaq kake? 

  # piranəm mulai bədagaɳ sidə malIk inaɁ kakə # 

   „Kapankah mulai berjualan lagi, bude (kakak perempuan ayah/ibu)?‟ 

 Pada data (17) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa hormat 

kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi sebagai kata 
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sapaan untuk kakak perempuan ayah/ibu (bude). Sapaan ini digunakan 

pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab 

(18) Wiq side laloem jok peken bibiq? 

   # wIɁ sidə lalowəm jɔk pəkən bibIɁ # 

  „ Apakah bibi kemarin pergi ke pasar?‟ 

 Pada data (18) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa hormat 

kepada orang  yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi sebagai kata 

sapaan untuk adik perempuan ayah/ibu (tante). Sapaan ini digunakan 

pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

f) Sapaan kepada kakek (papuq mame) 

(19) Papuq side jari imam leq mesjid? 

  # papuɁ sidə jari imam leɁ məsjId # 

     „ Apakah kakek jadi imam di mesjid?‟ 

 

 Pada data (19) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa hormat 

kepada  orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk kakek (orang tua ayah/ibu). Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab 

g) Sapaan kepada nenek (papuq nine) 

(20) Piranem payu tebelian lekoq side papuq nine? 

   # piranəm payu  təbəliyan lekɔɁ sidə papUɁ ninə # 

    „Kapan mau dibelikan daun sirih, nenek?‟ 
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  Pada data (20) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk nenek (orang tua ayah/ibu). Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

h) Sapaan kepada buyut (baloq mame) 

(21) Piranem lalo beroat jok puskesmas side, baloq? 

   #piranəm lalo bərowat jɔk pUskəsmas sidə, baloɁ# 

   „Kapankah kakek buyut pergi berobat ke puskesmas?‟ 

     Pada data (21) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk buyut. Pada golongan tengah, tidak 

membedakan antara buyut laki-laki dan perempuan. Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

i) Sapaan kepada buyut (baloq nine) 

(22)  Baloq, piranem side piaq banget jaje wajik? 

   # baloɁ piranəm sidə piyaɁ baɳət jajə wajIk# 

   „ Kapankah buyut (perempuan) membuat jajan dodol pangan? „ 

     Pada data (22) di atas, honorifik side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang lebih tua. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk buyut. Pada golongan tengah, tidak 

membedakan antara buyut laki-laki dan perempuan. Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 
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   Berdasarkan data di atas, honorifik em sebagai ciri khas 

pada saat melakukan sapaan. Kata ‘mbem’, ‘uahem’, ‘anehem’, 

‘nanem’, ‘laloem’, ‘jariem’, dan piranem’ merupakan ciri khas 

yang tidak pernah lepas pada saat berbicara dengan lawan bicara. 

Honorifk em dianggap kurang sopan pada saat melakukan sapaan, 

tetapi pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua, kata „side‟ 

tidak pernah terlepas dari pembicaraannya dan merupakan penanda 

rasa hormat pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua. 

C. Sapaan untuk golongan bawah (dusun Telagawaru) 

Golongan bawah merupakan masyarakat yang berstatus sosial lebih 

rendah. Tidak memperhatikan bahasa ketika berbicara dengan mitra tutur. 

a) Sapaan kepada ayah (amaq) 

(23) Mbemeq laiq tie, amaq? 

 # mbemԐɁ laIɁ tiyə amaɁ # 

 „Mau ke mana, ayah?‟ 

    Pada data (23) di atas, honorifik meq pada kata mbemeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk orang tua laki-laki. Sapaan amaq digunakan dalam 

kehidupan sehari- hari oleh anak kepada ayahnya. Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

b) Sapaan kepada ibu (inaq) 

(24) Wahmeq meriap tie inaq? 

  # wahmԐɁ məriyap tiyə inaɁ # 
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  „Apakah ibu sudah masak?‟ 

    Pada data (24) di atas, honorifik meq pada kata wahmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk orang tua perempuan. Di dalam kehidupan sehari-

hari, biasanya sapaan inaq digunakan oleh seorang anak kepada 

ibunya, dan di golongan C, sapaan inaq + (nama) digunakan oleh 

orang yang lebih tua. Sapaan amaq digunakan dalam kehidupan 

sehari- hari baik oleh anak kepada ayahnya maupun orang yang lebih 

tua. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab. 

c) Sapaan kepada kakak (kakaq/semeton) 

(25) Anehmeq mangan semeton. 

 # anehmԐɁ maƞan səməton # 

 „Silakan makan, kakak‟ 

    Pada data (25) di atas, honorifik meq pada kata anehmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk saudara yang dituakan baik laki-laki maupun 

perempuan. Sapaan amaq digunakan dalam kehidupan sehari- hari 

baik oleh anak kepada ayahnya maupun orang yang lebih tua. Sapaan 

ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

d) Sapaan kepada paman/pakde (tuaq/amaq saiq/amaq kake) 

(26) Anemeq ngupi juluq, amaq saiq. 

   # anemԐɁ ɳupi julUɁ amaɁ saIɁ # 
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   „ Ayo minum kopi dulu, paman‟ 

    Pada data (26) di atas, honorifik meq pada kata anemeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk adik laki-laki ayah/ibu (paman). Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

(27) Nanemeq lalo jok bangket te amaq kake? 

   # nanemԐɁ lalo jɔk baƞkət tə amaɁ kakə # 

   „Sekarangkah pakde pergi ke sawah?‟ 

    Pada data (27) di atas, honorifik meq pada kata nanemeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk kakak laki-laki ayah/ibu (pakde). Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

e) Sapaan kepada bude/bibi (inaq kake/bibiq/inaq saiq) 

(28) Piranmeq mulei bedagang malik inaq kake? 

   # piranmԐɁ muləi bədagaɳ malIk inaɁ kakə # 

   „Kapan mulai berjualan lagi, bude?‟ 

   Pada data (28) di atas, honorifik meq pada kata piranmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk kakak perempuan ayah/ibu (bude). 

Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab. 
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(29) Rubinmeq lalo ojok peken saiq?  

  # rubInmԐɁ lalo ojɔk pəkən saIɁ # 

 „ Apakah kemarin bibi pergi ke pasar?‟ 

   Pada data (29) di atas, honorifik meq pada kata rubinmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi 

sebagai kata sapaan untuk adik perempuan ayah/ibu (tante). 

Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan 

akrab. 

f) Sapaan kepada kakek (papuq mame) 

(30) Papuq mame jarimeq imam leq mesjid? 

 # papUɁ mamə jarimԐɁ imam ləɁ məsjId # 

 „Apakah kakek jadi imam di mesjid?‟ 

  Pada data (30) di atas, honorifik meq pada kata jarimeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk orang tua laki-laki ayah/ibu. Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

g) Sapaan kepada nenek (papuq nine) 

(31) Piranmeq payu tebelian lekoq papuq nine? 

 # piranmԐɁ payu təbəliyan lekoɁ papUɁ ninə # 

 „ Kapankah nenek jadi dibelikan sirih?‟ 

  Pada data (31) di atas, honorifik meq pada kata piranmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi 
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sebagai kata sapaan untuk orang tua perempuan ayah/ibu. Sapaan 

ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

h) Sapaan kepada buyut laki-laki (baloq mame) 

(32) Piranmeq lalo beroat ojok puskesmas, baloq mame? 

 # piranməɁ lalo bərowat ojɔk pUskəsmas, baloq mamə # 

 „ Kapankah kakek buyut pergi berobat?‟ 

  Pada data (32) di atas, honorifik meq pada kata piranmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk buyut laki-laki (orang tua kakek/nenek). Sapaan 

ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab. 

i) Sapaan kepada buyut perempuan (baloq nine) 

(33) Baloq nine, piranmeq piaq banget jaje wajik? 

  # baloɁ ninə piranməɁ piyaɁ baɳət jajə wajIk # 

  „ Kapankah buyut (perempuan) membuat jajan dodol pangan? „ 

    Pada data (33) di atas, honorifik meq pada kata piranmeq 

merupakan penanda rasa hormat. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

kata sapaan untuk buyut perempuan (orang tua kakek/nenek). Sapaan 

ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan akrab.  

    Berdasarkan data di atas, honorifik meq pada kata „mbemeq’, 

‘wahmeq’, ‘anehmeq’, ‘nanemeq’, ‘rubinmeq’, ‘jarimeq’, dan 

‘piranmeq’ merupakan penanda rasa hormat. Di dalam masyarakat 

Sasak, meq berarti „kamu‟ yang merupakan panggilan yang tidak 

sopan pada saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Dengan 
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demikian, meq dianggap sebagai bahasa kasar. Namun, masyarakat 

golongan C menganggapnya bahasa biasa yang berarti sopan dan tidak 

kasar. Bahasa tersebut digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan 

berfungsi menyapa orang yang lebih tua maupun sebaya. 

    Perbandingan sapaan yang terdapat pada masyarakat Sasak Desa 

Telagawaru. Terdapat beberapa bentuk sapaan yang digunakan di 

dalam ikatan kekerabatan sedarah untuk menyapa orang yang lebih tua 

di dalam hubungan keluarga. Sapaan ini kemudian dapat dilihat 

perbedaan bentuknya antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan 

lingkungan keluarga yang menggunakannya. Selain itu, berdasarkan 

data di atas juga dapat diketahui adanya beberapa bentuk sapaan untuk 

orang yang lebih tua di dalam keluarga yang sehari-hari menggunakan 

bahasa halus (A) yang tidak digunakan sama sekali oleh golongan (C). 

    Sebaliknya, ada pula bentuk-bentuk sapaan yang jarang 

digunakan oleh golongan atas (A), tetapi selalu digunakan oleh 

golongan tengah (B) dan golongan bawah (C), misalnya tuaq, bibiq, 

saiq, inaq saiq, papuq, dan baloq. Bentuk-bentuk sapaan tersebut 

bukannya dianggap tidak tepat dan tidak sopan digunakan menyapa 

orang yang lebih tua, melainkan bentuk-bentuk sapaan tersebut sangat 

jarang digunakan oleh golongan atas. 
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2) Sapaan untuk orang yang sebaya 

 Sapaan untuk orang yang sebaya dengan penutur tidak terlalu bermasalah. 

Biasanya penutur bisa langsung menyapa dengan nama diri lawan tuturnya 

atau mengganti dengan sapaan : Ton/semeton. 

Berikut bentuk sapaan untuk orang sebaya. 

a. Golongan Atas (dusun Guduq Aida) 

(34) Berembe kabarde, semeton?  

# bərəmbe kabardə səməton # 

„Bagaimana kabarnya, saudara?‟ 

  Pada data (34) di atas, honorifik de pada kata kabarde merupakan 

penanda rasa hormat kepada teman sebaya. Sapaan semeton digunakan pada 

saat menegur/menyapa teman sebaya dan sebagai bentuk keakraban satu 

sama lain. Sapaan tersebut berfungsi sebagai kata sapaan untuk teman 

sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Sapaan ini digunakan pada situasi 

tidak resmi di dalam hubungan dengan teman sebaya. 

(35) Semeton, beriukde lampaq sekolah kance adingku, nggeh? 

 # səmətɔn  bəriyUkdə lampaɁ səkolah kancə adIɳku nggəh # 

 „Saudara, bersamaan berangkat sekolah dengan adik saya, ya?‟ 

  Pada data (35) di atas, honorifik de pada kata beriukde 

merupakan penanda rasa hormat kepada teman sebaya. Sapaan 

semeton masih tetap digunakan pada saat menegur/menyapa teman 

sebaya dan sebagai bentuk keakraban satu sama lain. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk teman sebaya, baik laki-laki 
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maupun perempuan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di 

dalam hubungan dengan teman sebaya. 

b. Golongan Tengah (dusun Paokkambut)  

(36) Berembe kabar side, ton? 

# bərəmbe kabar sidə ton # 

„Bagaimana kabarnya, saudara?‟ 

  Pada data (36) di atas, honorifik side merupakan penanda 

rasa hormat kepada teman sebaya. Sapaan ton digunakan pada saat 

menegur/menyapa teman sebaya dan sebagai bentuk keakraban satu 

sama lain. Sapaan tersebut berfungsi sebagai kata sapaan untuk 

teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Sapaan ini 

digunakan pada situasi tidak resmi di dalam hubungan dengan teman 

sebaya. 

(37) Onyah, beriukem lampaq sekolah kance ariqke, aoq? 

 # oñah bəriyukəm lampa? səkolah kancə arIɁkə aoɁ # 

 „Saudara, bersamaan berangkat sekolah dengan adik saya, ya?‟ 

  Pada data (37) di atas, honorifik em pada kata beriukem 

merupakan penanda rasa hormat kepada teman sebaya. Walaupun em 

berarti kamu, tetapi pada golongan tengah selama masih seumuran, 

maka sapaan akan dianggap biasa-biasa saja. Sapaan onyah 

digunakan pada saat menegur (menyapa) teman sebaya, khususnya 

menyapa teman sebaya berjenis kelamin perempuan. Sapaan tersebut 

berfungsi sebagai kata sapaan untuk teman sebaya berjenis kelamin 
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perempuan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam 

hubungan dengan teman sebaya. 

c. Golongan Bawah (dusun Telagawaru) 

(38) Berembe kabarmeq, batur? 

# bərəmbe kabarmԐɁ batUr # 

„Bagaimana kabarnya, saudara?‟ 

  Pada data (38) di atas, honorifik meq pada kata kabarmeq 

merupakan penanda rasa hormat kepada teman sebaya. Sapaan batur 

digunakan pada saat menegur/menyapa teman sebaya dan sebagai 

bentuk keakraban pada saat menyapa. Sapaan tersebut digunakan 

sebagai kata sapaan untuk teman sebaya, baik laki-laki maupun 

perempuan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi di dalam 

hubungan dengan teman sebaya. 

(39) Pisaq, beriukbi lampaq sekolah kance adiqku aoq? 

 # pisaɁ bəriyUkbi lampaɁ səkolah kancə adI?ku ao? # 

  „Teman, bersamaan berangkat sekolah dengan adik saya, ya?‟ 

   Pada data (39) di atas, honorifik bi pada kata beriukbi 

merupakan penanda rasa hormat kepada teman sebaya, khususnya 

perempuan. Sapaan pisaq digunakan pada saat menegur/menyapa 

teman sebaya dan sebagai bentuk keakraban satu sama lain.  

Sapaan berfungsi sebagai kata sapaan untuk teman sebaya, baik 

laki-laki maupun perempuan. Sapaan ini digunakan pada situasi 

tidak resmi di dalam hubungan dengan teman sebaya.  
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Dalam hal hubungan dengan teman sebaya, keformalitasan 

pada umumnya sudah tidak diberlakukan lagi. Hal ini disebabkan 

oleh pengaruh unsur keakraban satu sama lain. Keempat bentuk 

sapaan di atas digunakan untuk menyapa golongan, kecuali 

golongan atas (A). Penggunaan bentuk sapaan  semeton, ton 

(saudara), dan batur (teman) digunakan dalam hal menyapa dengan 

tujuan mempertegas adanya hubungan keakraban di antara penutur 

dan lawan tuturnya.  

Penggunaan bentuk sapaan pisaq dan onyah juga digunakan 

di dalam menyapa, tetapi bentuk sapaan tersebut digunakan untuk 

menyapa teman perempuan. Sapaan tersebut merupakan sapaan 

pilihan bagi teman yang sudah merasa sangat akrab. Perbedaan 

penggunaan sapaan di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 

penggunaan sapaan oleh masyarakat Sasak di Desa Telagawaru 

banyak ragamnya. 

3) Sapaan untuk orang yang lebih muda di luar hubungan kekerabatan 

 Sapaan untuk orang yang lebih muda tidak berbeda jauh dengan sapaan 

kepada sebaya, yaitu dengan menyebut nama diri atau biasa juga 

menggunakan sapaan diq/adiq/ariq. 

a. Golongan atas (dusun Gubuq Aida) 

(40) Jam pirende oleq sekolah, adiq? 

#  jam pirəndə ole? səkolah adIɁ # 

„Jam berapa pulang sekolah, adik?‟ 
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  Pada data (40) di atas, honorifik de pada kata pirende 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih muda di 

luar hubungan kekerabatan. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

sapaan untuk orang yang lebih muda dari yang menyapa di luar 

hubungan kekerabatan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi 

di dalam hubungan dengan orang yang lebih muda di luar hubungan 

kekerabatan. 

(41) Adiq, ke ingesde nane. 

#  adIɁ kə iɳəsdə nane # 

„Adik, sekarang kamu  cantik‟. 

  Pada data (41) di atas, honorifik de pada kata ingesde 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih muda di 

luar hubungan kekerabatan. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

sapaan untuk orang yang lebih muda dari yang menyapa di luar 

hubungan kekerabatan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak 

resmi. 

b. Golongan tengah (dusun Paokkambut) 

(42) Jam pireem oleq sekolah, ariq?  

#  jam pirEəm oleɁ səkolah arIɁ #  

„Jam berapakah pulang sekolah, adik?‟ 

  Pada data (42) di atas, honorifik em pada kata pireem 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih muda di 

luar hubungan kekerabatan. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 
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sapaan untuk orang yang lebih muda dari yang menyapa di luar 

hubungan kekerabatan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak 

resmi. 

(43) Ariq, ke inges jariem nane. 

# arIɁ, ke iɳəs jariyem nane # 

„Adik, sekarang kamu jadi cantik‟ 

  Pada data (43) di atas, honorifik em pada kata jariem 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih muda di 

luar hubungan kekerabatan. Sapaan tersebut berfungsi sebagai 

sapaan untuk orang yang lebih muda dari yang menyapa di luar 

hubungan kekerabatan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak 

resmi. 

c. Golongan bawah (dusun Telagawaru) 

(44) Jam pirebi oleq sekolah ante, adiq? 

#  jam pirəbi oleɁ səkolah antə adIɁ # 

„Jam berapa pulang sekolah, adik?‟ 

Pada data (44) di atas, honorifik bi pada kata pirebi 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih muda 

terutama perempuan, karena bi menunjukkan kata kamu  

(perempuan). Sapaan tersebut berfungsi sebagai sapaan untuk 

orang yang lebih muda dari yang menyapa di luar hubungan 

kekerabatan. Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi. 
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(45) Adiq, ke inges jarimbi ante nani. 

#  adIɁ, kə iɳəs jarImbi antə nani # 

„Adik, sekarang kamu jadi cantik‟ 

  Pada data (45) di atas, honorifik bi pada kata jarimbi 

merupakan penanda rasa hormat kepada orang yang lebih muda 

terutama perempuan, karena bi menunjukkan kata kamu 

(perempuan). Sapaan tersebut berfungsi sebagai sapaan untuk orang 

yang lebih muda dari yang menyapa di luar hubungan kekerabatan. 

Sapaan ini digunakan pada situasi tidak resmi.  

Penggunaan bentuk sapaan adiq dan ariq umum digunakan 

oleh semua golongan, kecuali penyebutan adiq hanya digunakan oleh 

golongan tengah (B) dan tidak ada penyebutan nama pada saat 

menyapa. 

4.2   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Sapaan Masyarakat  

Sasak di Desa Telagawaru 

 Setiap bentuk sapaan yang digunakan oleh masyarakat Sasak tidak hadir 

begitu saja. Kehadiran bentuk-bentuk sapaan yang bervariasi ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu. Setiap variasi bentuk sapaan hadir disebabkan oleh adanya 

situasi dan kondisi. Setiap bentuk sapaan yang digunakan disesuaikan dengan 

konteks di mana dan pada siapa sapaan itu digunakan. Faktor-faktor penyebab 

variasi bentuk bahasa masyarakat Sasak, Desa Telagawaru, yaitu status sosial, 

faktor pendidikan, faktor usia dan faktor keakraban. Adapun faktor penyebab 
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variasi bentuk bahasa pada masyarakat Sasak, Desa Telagawaru dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Faktor Status Sosial 

Masyarakat Sasak, khusunya Desa Telagawaru pada saat 

menggunakan bentuk sapaan, selain dipengaruhi oleh situasi 

penggunaannya, variasi pola (bentuk) sapaannya juga dipengaruhi oleh 

status sosial. Ketika berbicara mengenai variasi bahasa, status sosial 

pembicaraan dan lawan bicara menjadi hal penentu bentuk sapaan yang 

digunakan. 

Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(46) Silaqde ngiring simpang, pak haji. 

 #silaɁdə ɳirIɳ sImpaɳ paɁ haji# 

  „Silakan mampir, pak haji‟. 

 Di dalam kalimat (46) diperlihatkan bentuk sapaan pak haji kepada 

seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi, sedangkan klitika de sebagai 

penanda rasa hormat kepada lawan bicara yang status sosialnya lebih tinggi, 

khusunya golongan A yang memiliki status sosial yang lebih tinggi.  

2. Faktor pendidikan 

Tingkatan pendidikan termasuk penanda status sosial yang 

menentukan pemilihan sapaan masyarakat tutur Sasak, Desa Telagawaru. 

Tingkatan pendidikan di sini tidak hanya pendidikan sekolah dasar, 

melainkan juga jenjang sederajat. Hal tersebut disebabkan oleh tingkatan 
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pendidikan sangat perperan penting di dalam menentukan pemilihan sapaan. 

Golongan C, khususnya memiliki pendidikan yang rendah, banyak yang 

putus sekolah dan bahkan tidak sekolah sama sekali. Sehingga pemilihan 

sapaan yang digunakan dianggap kurang sopan. Namun, ada beberapa orang 

yang memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang dianggap orang 

itu dihormati di lingkungan masyarakat. Orang-orang inilah yang 

menggunakan sapaan dan bahasa yang sopan pada saat menyapa orang yang 

lebih tua darinya. 

 Perhatikan contoh berikut. 

(47) Wahmeq bekelor, amaq? 

 #wahmԐɁ bəkəlor amaɁ# 

 „Apakah ayah sudah makan?‟ 

     Di dalam kalimat (47) diperlihatkan bentuk sapaan amaq. Penggunaan 

klitika meq menunjukkan bahasa yang tidak sopan pada saat berbicara 

dengan orang yang lebih tua. Dengan kehadiran klitika meq memberi 

gambaran bahwa pendidikan sangat berperan penting di dalam pemilihan 

sapaan, khusunya golongan C yang masih menggunakan bahasa yang 

kurang sopan pada saat berbicara dengan orang lebih tua. Hal itu 

disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang putus sekolah, bahkan tidak 

sekolah sama sekali, sehingga pada saat pemilihan sapaan tidak 

diperhatikan kepada siapa sapaan itu digunakan.   
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3. Faktor Usia 

Selain status sosial dan pendidikan, bentuk sapaan pada masyarakat 

Sasak, Desa Telagawaru juga dipengaruhi oleh faktor usia. Usia merupakan 

salah satu faktor penentu di dalam penggunaan sapaan di dalam bahasa 

Sasak. Di dalam menyapa orang yang lebih tua atau lebih muda atau sebaya 

masing-masing berbeda. Sapaan orang tua berbeda dengan sapaan orang 

sebaya atau muda. Oleh karena itu, penutur harus dapat menggunakan  

sapaan yang sesuai dengan mitra tutur. Hal itu terjadi karena bila kita salah 

menggunakannya akan dianggap orang yang tidak sopan atau tidak tahu 

aturan di dalam masyarakat. Pada saat menyapa orang lain yang usianya 

lebih tua akan digunakan sapaan yang sesuai dengan usianya, misalnya: 

amaq, inaq, kakaq, dsb. Biasanya digunakan juga klitika de, bi (perempuan) 

dan side sebagai penanda rasa hormat kepada lawan bicara yang usianya 

lebih tua. Contohnya sebagai berikut. 

(48) Mbe taoq motor side ,kaq? 

 # əmbe taoɁ motor sidə kaɁ# 

 „Di manakah motor Anda, kak?‟ 

(49) Mbe taoq motorde, kaq? 

 #əmbe taoɁ motordə kaɁ# 

 „Di manakah motor Anda, kak?‟ 

(50) Mbe taoq motorbi, kaq? 

 #əmbe taoɁ motorbi kaɁ# 

 „Di manakah motor Anda, kak?‟ 
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   Di dalam data (48) digunakan klitika side sebagai penanda rasa 

hormat kepada orang yang tua oleh golongan B. Selain itu, data (49) dan 

(50) digunakan oleh golongan A. Dengan kehadiran klitika de dan bi 

(perempuan) menambah rasa hormat kepada orang yang lebih tua.  

(51) Lemaqem lalo beriuk kance aku, batur. 

 #lemaɁəm lalo bəriyUk kancə aku batUr# 

 „Besok pergi bersama saya, kawan‟. 

   Kalimat (51) di atas memperlihatkan penggunaan sapaan batur 

sebagai penanda kesetaraan usia pembicara dan lawan bicaranya. 

Ditambah dengan kehadiran klitika em sebagai ciri khasnya pada saat 

melakukan sapaan, khususnya golongan B. 

4. Faktor Keakraban 

Akrab tidaknya seorang pembicara dengan lawan bicaranya juga 

mempengaruhi pola sapaan yang digunakan. Ketika seorang pembicara 

belum sangat mengenal lawan bicaranya, maka si pembicara (penyapa) akan 

lebih berhati-berhati di dalam memilih bentuk sapaan. Pada umunya, mereka 

lebih memilih bentuk sapaan yang umum digunakan, misalnya untuk 

menyapa orang yang lebih tua digunakan (paq, buq atau kaq). 

Berbeda ketika, antara penyapa dan yang disapa telah terjalin 

keakraban. Pemilihan bentuk sapaan yang digunakan akan lebih santai 

dengan tujuan menghindari kekakuan di dalan pembicaraan. Misalnya pada 

kalimat berikut. 
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(52) Ape gaweqem kamu tie? 

 #apə gaweɁəm kamu tiyə# 

 „Apa yang kamu kerjakan itu?‟ 

(53) Inaq, lemaqde ajahan aku meriap, aoq. 

 #inaɁ lemaɁdə ajahan aku məriyap aoɁ# 

 „Ibu, besok ajarkan aku memasak, ya?‟ 

    Pada kalimat (52) terlihat penggunaan klitika em. Penggunaan 

klitika ini berlaku untuk semua sapaan, khususnya untuk golongan B. 

Akan tetapi, penanda penggunaan klitika em kepada orang yang lebih tua, 

yaitu penggunaan klitika side. Adapun penggunaan klitika side 

menandakan rasa hormat kepada orang yang labih tua. Berbeda halnya 

dengan penggunaan klitika em lalu ditambahkan kata kamu yang 

menandakan memiliki usia yang sama. Berbeda halnya pada kalimat (53)  

yang berisi sapaan seorang anak kepada ibunya. Penggunaan bentuk 

sapaan inaq merupakan penanda keakraban dan kedekatan anak kepada 

ibunya. Ditambah dengan klitika de yang memberi gambaran meskipun 

keakraban ibu dan anak sudah dekat, tetapi anak memiliki rasa hormat 

kepada orang tuanya. 

   Sesuai dengan perkembangan masyarakat melalui penelitian ini, 

sistem sapaan masyarakat Sasak, khususnya Desa Telagawaru sudah 

banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya 

penggunaan bentuk sapaan seperti: bapak, paq, buq, emmaq, mama, dan 
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sebagainya. Bahkan ada juga yang memanggil dengan sebutan mamiq 

walaupun bukan dari keturunan bangsawan. Walaupun demikian, ada 

beberapa masyarakat yang menyuruh anaknya memanggil dengan sebutan 

mamiq. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonominya yang tinggi. 

Sebagian besar digunakan oleh golongan atas (A) dan golongan tengah 

(B). Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kerenggangan sistem sapaan di 

dalam masyarakat Sasak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

  Setelah dilakukan analisis data terhadap tuturan bahasa Sasak di Desa 

Telagawaru kecamatan Labuapi, ditemukan beberapa hal sehubungan dengan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun temuan hasil analisis tersebut 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Bentuk sapaan pada masyarakat Sasak, Desa Telagawaru kecamatan 

Labuapi, kabupaten Lombok Barat, memiliki 10 bentuk sapaan 

kekerabatan, 5 bentuk sapaan untuk orang sebaya dan 2 bentuk sapaan 

untuk orang yang lebih muda di luar hubungan kekerabatan. 

b. Begitu pula dengan fungsi sapaan masyarakat Sasak, Desa Telagawaru, 

memiliki 2 fungsi yaitu fungsi sebagai perhatian dengan lawan bicara dan 

sebagai alat kontrol interaksi. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk sapaan masyarakat Sasak, Desa 

Telagawaru, kecamatan Labuapi yaitu faktor status sosial, faktor 

pendidikan, faktor usia dan faktor keakraban. 
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5.2   Saran 

  Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kelemahan karena masih 

terdapat banyak aspek tertentu yang belum tersentuh, salah satunya pengaruh 

psikologi. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat 

dilakukan penelitian tersebut. 

  Selain itu, diharapkan pula kepada masyarakat penutur bahasa 

Sasak pada umumnya dan masyarakat Sasak Desa Telagawaru khususnya, 

agar tetap melestarikan penggunaan bentuk-bentuk sapaan yang telah ada. 

Selain itu, mereka harus memperbaiki penggunaan bahasa yang masih salah 

dan tetap mempertahankan bahasa yang dianggap baik oleh kalangan penutur 

masyarakat 
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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN (OBSERVASI) 

1. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang tua laki-laki 

(ayah) anda di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Amaq 

b. Amaq saiq 

c. Amaq kake 

d. Tuaq  

2. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang tua perempuan 

(ibu) anda di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Bibiq 

b. Inaq  

c. Inaq saiq 

d. Inaq kake 

e. Saiq 

3. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil saudara anda yang 

lebih tua di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Semoton 

b. Ton 

c. Kakaq 

d. Kaq 

4. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil adik laki-laki 

ayah/ibu di dalam hubungan kekerabatan? 
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a. Tuaq 

b. Amaq  

c. Amaq saiq 

d. Amaq kake 

5. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil kakak laki-laki 

ayah/ibu di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Amaq saiq 

b. Amaq kake 

c. Amaq  

d. Tuaq 

6. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil adik perempuan 

ayah/ibu di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Saiq 

b. Inaq saiq 

c. Bibiq 

d. Inaq kake 

7. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil kakak perempuan 

ayah/ibu di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Inaq kake 

b. Inaq saiq 

c. Inaq 

d. Saiq  
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8. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang tua laki-laki 

ayah/ibu (kakek) di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Papuq 

b. Papuq mame 

c. Datoq 

d. Puq tuan 

9. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang tua perempuan 

ayah/ibu (nenek) di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Papuq 

b. Papuq nine 

c. Papuq tuan 

10. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang tua laki-laki 

kakek dan nenek di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Baloq 

b. Baloq mame 

c. Baloq nine 

11. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang tua perempuan 

kakek dan nenek di dalam hubungan kekerabatan? 

a. Baloq 

b. Baloq mame 

c. Baloq nine 
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12. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil teman sebaya laki-

laki? 

a. Semeton 

b. Ton 

c. Batur 

d. Pisaq 

e. Onyah  

13. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil teman sebaya 

perempuan? 

a. Semeton 

b. Onyah 

c. Pisaq 

d. Batur 

e. Ton  

14. Kata sapaan apa yang anda gunakan saat memanggil orang yang lebih 

muda di luar hubungan kekerabatan? 

a. Adiq 

b. Ariq 

c. Semeton 

d. Ton 
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Lampiran 2 

DAFTAR  INFORMAN 

 

1. Nama Lengkap   : Nurul Halimah 

Usia     : 19 Tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : Mahasiswa  

Alamat    : Desa Telagawaru, (Gubuq Aida) 

 

2. Nama Lengkap   : Fitria Wulandari 

Usia     : 20 Tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : Mahasiswa 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Gubuq Aida) 

     

 

3. Nama Lengkap   : Khairul Umam  

Usia     : 19 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Gubuq Aida) 

  

 

4. Nama Lengkap   : Irwan Hadi 

Usia     : 22 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Gubuq Aida) 

 

5. Nama Lengkap   : Sundu Siah Hartati 

Usia     : 23 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Paokkambut) 
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6. Nama Lengkap   : Siti Rahmah 

Usia     : 25 tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Paokkambut) 

 

 

7. Nama Lengkap   : Fauzan Hadi 

Usia     : 23 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : Mahasiswa 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Paokkambut) 

 

 

8. Nama Lengkap   : Hazrin Rahman 

Usia     : 24 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : Mahasiswa 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Paokkambut) 

 

 

9. Nama Lengkap   : Ahmad Khairil  

Usia     : 25 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : SD 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Telagawaru) 

 

 

10. Nama Lengkap   : Nafatia Nadiawati 

Usia     : 20 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhhir  : SMP 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Telagawaru) 

 

11. Nama Lengkap   : Estiani 

Usia     : 20 tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku Bangsa   : Sasak 

Pendidikan Terakhir  : SD 

Alamat     : Desa Telagawaru, (Gubuq Aida) 
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12. Nama Lengkap   : Ahmad Jafar 

Usia    : 25 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Suku Bangsa   : Sasak 

Status dalam Masyarakat  : SMA 

Alamat    : Desa Telagawaru, (Gubuq Aida) 
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Lampiran 3 

DATA PENELITIAN 

 

1. Amaq    : ayah 

2. Inaq    : ibu 

3. Kakaq    : kakak 

4. Amaq kake   : pakde 

5. Amaq saiq   : paman 

6. Inaq kake   : bude 

7. Inaq saiq   : tante/Bibi 

8. Papuq mame   : kakek 

9. Papuq nine   : nenek 

10. Balok mame   : buyut Laki-laki 

11. Balok nine    : buyut Perempuan 

12. Semeton   : saudara 

13. Ton     : saudara 

14. Batur    : teman 

15. Pisaq    : teman 

16. Onyah    : teman 

17. Adiq    : adik 

18. Ariq     : adik  

 


