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Kategori Ganda dalam Bahasa Sasak Dialek Meno-mene di Mambalan, Gunungsari, 

Lombok Barat. 

oleh 
(SATRIA EFENDI : E1C 111 112) 

 
 

Abstrak 
 

Duality in words could be classified into noun (N) and verb (V) based on sentences and 
contexts of conversations. Duality in words phenomena not only happens in English, Bahasa, but 
also in Sasak language. Therefore, the researcher decided to conduct data analysis using Sasak 
language in Mambalan village as a research setting. In this research, the word-pattern of duality 
in words were discussed and its distribution for Sasak language in Mambalan village. 

Then, populations of this research are native speaker of Sasak language in Mambalan 
village. Samples are around 25 – 45 years old of native speaker who assumed that the informants 
are fit body and spiritual. Those data conducted used recording and noting. After conducting the 
data, these are analyzed through interlingual with correlation substitution, and hidden (lesap). 

Data of duality in words which focused by the researcher have double function in word 
class; as a noun (N) and as a verb (V)—based on the sentences and context of conversations. It is 
seen from word morphological process that a morpheme involved in null affixation called zero 
morphemes. So, the morphology would not be changed but its meaning. For examples, the word 
“tambah” (Sasak: mattock) could get different meaning in sentences and contexts: (1) “embe lain 
tambah nu?” (Sasak: “where is the mattock?”), and (2) “tambah tanak tie!” (Sasak: “hoe the 
ground!”). 

In the first sentence, the word “tambah” is classified as noun (N) based on semantic 
feature. It was different with “tambah” in the second sentence which is classified as verb (V) 
with the same reason. Afterwards, about its distribution in speaking Sasak language in 
Mambalan village, the researcher found syntactical function of those word classes as a subject 
(S), predicate (P), and object (O). It could be seen in a view of sentences: (1) “tambah jari 
bakatang nae” (Sasak: “a mattock hurt his legs”), (2) “tambah tanak tie” (Sasak: “hoe the 
ground!”), and, (3) “ye jauk tambah” (Sasak: “he brings a mattock”). In first sentence, “tambah” 
is functioned as subject (S), the second sentence as predicate (P) and the last one as the object 
(O). 
 

Keyword: duality words, affixation zero morphemes. Sasak Language in Mambalan.  
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PENDAHULUAN 

Dinamika kebahasaan 

mengakibatkan bahasa semakin menarik 

untuk dikaji, mulai dari permasalahan 

fonologis, morfologis, sintaksis, hingga 

tataran wacana. Permasalahan-

permasalahan tersebut pun masih 

memiliki bagian-bagian yang lebih 

spesifik, seperti yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu mengenai kategori 

ganda. Kategori ganda merupakan salah 

satu dari permasalahan bahasa pada 

bidang morfologisnya karena kelas kata 

atau kategori merupakan kajian 

morfologi. 

Kajian mengenai kategori ganda 

memang belum banyak dilakukan karena 

memiliki data-data yang sedikit. Dalam 

beberapa buku pun hanya dibahas secara 

singkat dan tidak lugas. Skripsi 

mengenai kategori ganda sangat sulit 

ditemukan di perpustakaan Universitas 

Mataram. Alasan-alasan tersebut 

menjadi ketertarikan dan tantangan 

tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji 

prihal kategori ganda. 

Pada prinsipnya kategori ganda 

serupa dengan derivasi zero, dan 

konversi yakni sama-sama membahas 

tentang perubahan kelas kata tanpa 

disertai perubahan fisik kata. Jika dilihat 

dari beberapa referensi mengenai 

kategori ganda, derivasi zero dan 

konversi, memiliki kecenderungan 

(penitikberatan pada suatu proses 

tertentu) pada setiap pembahasannya. 

Pada kajian yang pernah dilakukan 

Chaer mengenai kategori ganda, ia 

menitikberatkan pembahasan pada 

ketetapan bentuk fisik kata, fitur-fitur 

semantik kata dan perubahan kelas kata. 

Pada penelitian mengenai derivasi zero 

yang pernah dilakukan Tarigan, 

dititikberatkan pembahasannya pada 

proses afiksasi kosong atau disebut 

dengan perubahan zero morfem. 
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Kemudian pada penelitian mengenai 

konversi Chaer menitikberatkan 

pembahasannya pada perubahan kelas 

kata tanpa perubahan bentuk fisik kata. 

Meski demikian prinsip perubahan kelas 

kata tanpa memerlukan perubahan fisik 

kata dimiliki oleh ketiga istilah tersebut. 

Dalam kajian ini peneliti 

menitikberatkan pada perubahan kelas 

kata sesuai dengan titik berat pada kajian 

kategori ganda pada referensi yang ada 

tanpa mengesampingkan prinsip derivasi 

zero dan konversi yaitu prinsip afiksasi 

zero morfem dan prinsip kegandaan 

fitur-fitur semantik kata. sehingga syarat 

kata yang bisa menjadi data pada kajian 

ini adalah : (1) Kata yang termasuk 

dalam dua kelas kata atau lebih, (2) 

afiksasi dalam kata tersebut merupakan 

perubahan zero morfem yaitu tidak 

berubah bentuk fisiknya, (3) Kata 

tersebut memiliki dua fitur semantik atau 

lebih.  

Data-data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini merupakan kata-

kata dari bahasa Sasak dialek Meno-

mene di Desa Mambalan Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

Mengapa demikian? Karena bahasa 

Sasak Mambalan merupakan bahasa 

Sasak yang sedikit berbeda dari bahasa 

Sasak lainnya, dapat dikatakan bahwa 

penuturnya (bahasa Sasak Mambalan) 

paling produktif menuturkan kalimat-

kalimat yang berunsur predikat 

menggunakan kata berkategori ganda 

pada komunikasi nonformalnya. 

Misalnya dalam bahasa Sasak Desa 

Ranjok, Dopang, dan Penimbung, 

kalimat “ye nambah aning bangket” dan 

“ngupi juluk inaq” dalam bahasa Sasak 

Mambalan, kalimat ini lebih sederhana, 

menjadi “ye tambah bangket” dan “kupi 

juluk naq”. Pada kalimat dalam bahasa 

Sasak Desa Ranjok, Dopang, dan 

Penimbung, kata “nambah” dan 
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“ngupi” mengalami perubahan bentuk 

fisik dari bentuk dasar “tambah” dan 

“kupi” yang disebabkan oleh proses 

afiksasi. Sedangkan pada bahasa Sasak 

Mambalan tidak mengalami perubahan 

bentuk fisik sehingga tetap menjadi 

bentuk “tambah” dan “kupi”. Selain itu 

peneliti memilih bahasa Sasak 

Mambalan karena peneliti merupakan 

penutur aktif bahasa dan berdomisili di 

lingkungan penutur asli bahasa Sasak 

Mambalan. Diasumsikan, kedekatan 

peneliti dengan bahasa tersebut dapat 

menambah pertimbangan keakuratan 

data yang akan disajikan dalam 

penelitian ini.   

Penelitian ini diberikan judul 

“Kategori Ganda dalam Bahasa Sasak 

Dialek Meno-mene di Mambalan, 

Gunungsari, Lombok Barat”. 

Pada penelitian ini tentunya tidak 

semua permasalahan mengenai kategori 

ganda akan disampaikan secara lengkap, 

tetapi hanya membahas pada beberapa 

pembahasan saja. Pertama akan dibahas 

mengenai bentuk-bentuk kata 

berkategori ganda pada bahasa Sasak 

Mambalan. Kedua mengenai distribusi 

pemakaian kata tersebut di dalam 

kalimat 

KAJIAN PUSTAKA 

Deddy Rohanady (2008), 

menyatakan adanya predikat yang terdiri 

dari dua verba, tiga verba, dan empat verba. 

Setiap jenis predikat tersebut me_miliki 

sejumlah kemungkinan variasi gabungan 

verba yang menyatakan makna sendiri-

sendiri. Predikat yang terdiri dari 2 verba 

hanya memiliki 1 hubungan makna, predikat 

yang ter_diri dari 3 verba memiliki 

(maksimal) 3 hubungan makna, sedangkan 

predikat yang terdiri dari 4 verba memiliki 

(maksimal) 11 hubungan makna. Hubungan 

makna yang dinyatakan oleh variasi 

gabungan verba itu sendiri hanya terdiri dari 

4 jenis, yakni hubungan yang menyatakan 
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(1) tujuan atau maksud, (2) sebab-akibat 

atau akibat-sebab, (3) persamaan waktu atau 

keserempakan, dan (4) pemerian. Hubungan 

antara predikat berverba ganda dengan 

argumen di tentukan oleh ketransitifan verba 

terakhirnya. Jika verba terakhirnya 

intransitif, predikat itu minimal 

ber_hubungan dengan 1 argument. Jika 

verba terakhirnya monotransitif, minimal 

predikat itu berhubungan dengan 2 argumen. 

Jika verba terakhir bitransitif, minimal 

predikat itu berhubungan dengan 3 argumen. 

Dan Jika verba terakhirnya ditransitif , 

predikat itu berhubungan dengan 1 atau 2 

ar_gumen, Keempat jenis hubungan itu 

dapat digambarkan sebagai berikut 1). a ? P 

= V1 _ Vintr; (2) a ? P = V1 _ Vmonotr ? b; 

(3) a ? P = V1 _ Vbitr ? b dan c ; (4) a ? P = 

V1 _ Vditr _ b. Messkipun penelitian 

tersebut bertema “Predikat Berverba Ganda” 

namun bukan seperti yang dimaksud dalam 

penelitian ini. Kata “ganda” yang dimaksud 

dalam penelitian tersebut merupakan jumlah 

predikat yang diisi oleh lebih dari satu 

verba. Tetapi, pada penelitian ini yang 

dimaksud dengan “ganda” adalah kelas kata 

tersebut, di suatu konteks, kata tersebut 

tampil sebagai verba, namun di konteks lain, 

kata tersebut tampil sebagai nomina. 

Menurut Abdul Chaer (2003: 63) 

dalam bukunya Seputar Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa setiap 

kata dapat dikemas menjadi lebih dari satu 

fitur semantik misalnya kata gunting dan 

cangkul memiliki fitur semantik [bendaan] 

dan fitur semantik [tindakan]. Dalam hal ini 

Chaer tidak hanya memperjelas tentang 

kegandaan fitur semantik, tetapi juga 

mengklarifikasi bahwa pada kata “cangkul” 

dan “gunting” sebenarnya terjadi perubahan 

meski bukan pada bentuk fisik tetapi 

perubahan status yang awalnya “cangkul” 

dan “gunting” merupakan leksem tunggal 

kemudian menjadi kata dasar. Perubahan ini 

lazim disebut dengan derivasi zero morfem. 

Selain itu ada yang disebut dengan istilah 
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“derivasi zero”, Menurut Ramlan (1985: 53) 

perubahan zero hanya meliputi sejumlah 

kata tertentu yang semuanya termasuk 

golongan kata verbal yang transitif. 

Kemudian, Zaenal Arifin (2008:9) 

menyatakan derivasi zero adalah proses 

pembentukan kata yang mengubah leksem 

tunggal menjadi kata tunggal. Leksem tidur 

yang merupakan leksem tunggal, misalnya, 

dapat berubah menjadi kata tunggal tidur 

melalui proses morfologis derivasi zero. 

Kedua pendapat ini menggarisbawahi bahwa 

derivasi zero merupakan proses afiksasi 

kosong, morfem yang menjadi perubah pada 

kasus ini adalah kekosongan atau morfem 

zero. Berbeda dengan Ramlan yang 

menyatakan perubahan tersebut (zero) hanya 

meliputi sejumlah kata, Tarigan (2009: 16) 

menyatakan apabila dalam deretan struktur, 

suatu satuan berparalel dengan suatu 

kekosongan, maka kekosongan itu 

merupakan morfem, atau lebih dikenal 

dengan morfem zero. Terigan 

mengasumsikan semua leksem mengalami 

proses derivasi zero sehingga menghasilkan 

kata dasar. Kedua kosep kategori ganda dan 

derivasi zero tersebut juga dimiliki oleh 

istiilah “konversi dan transposisi” Istilah 

transposisi lazim digunakan dalam 

membentuk kata dari satu kategori ke 

kategori lain. Namun untuk pembentukan 

kata dari satu kategori ke kategori lain tanpa 

perubahan wujud fisik bentuk dasarnya, 

lebih umum digunakan istilah konversi 

(Chaer 2003:63). Konversi juga merupakan 

istilah lain dari kategori ganda, penggunaan 

istiah konversi biasanya digunakan ketika 

mengkaji dari sudut pandang perubahan 

kelas kata. Artinya jika ditinjau dari segi 

lain, proses afiksasi misalnya maka akan 

lebih tepat jika digunakan istilah derivasi 

zero. 

Berbicara mengenai lokasi penelitian ini, 

Desa Mambalan juga menggunakan bahasa 

Sasak seperti yang umumnya digunakan 

oleh masyarakat di Pulau Lombok, 
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sebagaimana yang diungkapkan Ratna 

(2008: 20) bahasa Sasak adalah bahasa yang 

digunakan oleh Suku Sasak yang berada di 

Pulau Lombok, Kepulauan Nusa Tenggara 

Barat. Lebih spesifik lagi berdasarkan pada 

ciri kebahasaan (leksikon), dialek bahasa 

Sasak terbagi menjadi lima dialek yaitu: 

dialek Ngeno Ngene, dialek Ngeto Ngete, 

dialek Meno Mene, dialek Ngeno Mene, dan 

dialek Mriak Mriku (Nazir Thoir, via Ratna  

2008 :21). Desa Mambalan adalah salah satu 

wilayah di Pulau Lombok yang 

masyarakatnya menggunakan bahasa Sasak 

dialek Meno-mene.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Sugiyono, 2011 dalam Suparman 2008). 

Sehubungan dengan hal itu, Mahsun (2011: 

1), menyatakan bahwa penelitian merupakan 

ikhtiar manusia yang dilakukan dalam upaya 

pemecahan masalah yang dihadapinya. Di 

dalam setiap penelitian ilmiah, metode 

merupakan faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan dan kegagalan dalam penelitian 

yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam bab 

ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) pendekatan penelitian, (2) data dan 

sumber data, (3) metode pengumpulan data, 

(4) metode analisis data, dan (5) metode 

penyajian hasil analisis data. 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini 

bukanlah penelitian kuantitatif atau 

penelitian yang menyajikan angka-angka 

ataupun rumus-rumus, namun pendekatan 

yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (1975: 5). Pendekatan 

deskriptif merupakan pendekatan penelitian 

yang dilakukan semata-mata hanya 

berdasarkan pada fakta-fakta yang ada atau 

fenomena yang secara empiris hidup pada 

penuturnya sehingga yang dihasilkan atau 

yang dicatat berupa perian bahasa yang 

biasa dikatakan yang sifatnya seperti potret 
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atau paparan seperti apa adanya 

(Sudaryanto, 1992: 62, dalam Herman 

2014). Muhammad (2011: 35) 

mendefenisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-

orang yang di amati, deskriptif adalah sifat 

data penelitian kualitatif. Wujud datanya 

berupa deskripsi objek penelitian. Dengan 

kata lain, wujud data penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan angka-angka yang 

tidak dihasilkan melalui pengolahan 

statistika. 

b. Data dan Sumber Data 

Pada dasarnya data tidak lain adalah 

objek penelitian plus konteks (Sudaryanto 

1988 dan 1990, dalam Mahsun 2013), hasil 

data yang dimaksud penulis dalam 

penelitian ini merupakan data kualitatif 

berupa kata yang memiliki kelas kata ganda 

dan bentuk fisik dari kata tersebut adalah 

tetap sebelum dan setelah perubahan kelas 

kata.  

Hal lain yang ada kaitannya dengan 

data adalah sumber data. Sumber data dalam 

penelitian ini merupakan penutur asli bahasa 

Sasak Mambalan yang masih bermukim di 

desa tersebut dengan rentan usia 25-45 

tahun, diasumsikan dalam usia tersebut 

informan masih sehat jasmani dan rohani. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang 

memadai, dalam penelitian ini ditetapkan 

empat metode pengumpulan data. Adapun 

empat metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode simak disertai tekniknya, metode 

cakap disertai tekniknya, metode intropeksi 

dan studi pustaka. 

1. Metode Simak 

Sudaryanto (1993: 133) 

menyatakan bahwa untuk menyimak 
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objek penelitian dilakukan dengan 

menyadap. Dengan kata lain, metode 

simak secara praktik dilakukan 

dengan menyadap untuk 

mendapatkan data, peneliti 

menyadap penggunaan bahasa, 

menyadap pembicaraan seseorang 

atau beberapa orang, atau menyadap 

penggunaan bahasa tulisan. 

2. Metode Cakap (Wawancara) 

Mahsun (2013:95) 

menyatakan penamaan metode 

penyediaan data dengan metode 

cakap disebabkan cara yang 

ditempuh dalam pengumpulan data 

itu adalah berupa percakapan antara 

peneliti dengan informan. Adanya 

percakapan antara peneliti dengan 

informan mengandung arti terdapat 

kontak antarmereka. Karena itulah 

data diperoleh melalui penggunaan 

bahasa secara lisan. Sudaryanto 

(1993: 137) menyatakan bahwa 

wujud metode cakap atau percakapan 

dan terjadi kontak antara peneliti 

dengan penutur. 

3. Metode Intropeksi 

Metode lain selain metode 

simak dan cakap yang dapat 

digunakan dalam pengumpulan data 

adalah metode intropeksi. Metode 

intropeksi adalah metode penyediaan 

data dengan memanfaatkan intuisi 

kebahasaan peneliti yang meneliti 

bahasa yang dikuasainya untuk 

menyediakan data yang diperlukan 

bagi analisis sesuai dengan tujuan 

penelitiannya. Pandangan ini sejalan 

dengan pandangan (Botha 1981 dan 

Kibrik 1977, dalam Suparman 2008) 

yang mengklasifikasikan data atas 

dua kategori, yaitu data intropeksif 

dan data informan. Pada prinsipnya 

metode intropeksif dimanfaatkan 

untuk mengecek dan mengukur 
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kevalidan atau validitas data 

informan agar tidak subjektif.  

4. Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan 

metode yang digunakan untuk 

menemukan data atau referensi. 

Metode studi pustaka ini dilakukan 

untuk  mendapatkan data-data yang 

mendukung kajian dalam penelitian 

ini. Studi pustaka yang dilakukan 

bertujuan untuk menemukan buku-

buku maupun penelitian terdahulu 

yang berupa skripsi-skripsi.  

d. Metode Analisis Data 

Subroto (2007: 59) menyatakan 

bahwa menganalisis berarti mengurai atau 

memilah-bedakan unsur-unsur yang 

membentuk satuan lingual atau mengurai 

suatu satuan lingual ke dalam komponen-

komponennya. Berdasarkan pernyataan ini, 

dalam kegiatan analisis, unsur-unsur 

pembentuk satuan bahasa diurai, dibedakan, 

dan dikelompokkan sesuai fokus atau 

formulasi masalah penelitian. 

1. Metode Padan Intralingual 

Padan merupakan kata yang 

bersinonim dengan kata banding dan 

sesuatu yang dibandingkan 

mengandung makna adanya 

keterhubungan sehingga padan 

diartikan sebagai hal 

menghubungbandingkan, sedangkan 

intralingual mengacu pada makna 

unsur-unsur yang berada dalam 

bahasa (bersifat lingual), yang 

dibedakan dengan unsur yang berada 

di luar bahasa (ekstralingual), seperti 

hal-hal yang menyangkut makna, 

informasi, konteks tuturan, dan lain-

lain.  

2. Metode Distribusional 

Metode distribusional adalah 

metode yang menganalisis satuan 

lingual tertentu berdasarkan perilaku 



12 
 

dan tingkah laku kebahasaan satuan 

itu dalam hubungannya dengan 

satuan lain (Subroto, 2007: 90). 

Lebih jelas lagi Muhammad 

mengatakan meode ini digunakan 

untuk menganalisis data yang 

menggunakan alat penentu untuk 

memilah unsur bahasa yang ada di 

dalam bahasa, bahkan menyatu 

dengan datanya (Muhammad, 

2011:244). 

PEMBAHASAN 

a. Bentuk Kata-kata Berkategori 

Ganda Bahasa Sasak Mambalan 

 Dari hasil penelitian di lapangan, 

peneliti memperoleh data-data mengenai 

kata berkategoriganda dalam bahasa Sasak 

Mambalan yang seluruhnya merupakan 

kegandaan kelas antara nomina dengan 

verba. Keseluruhan data tersebut merupakan 

perubahan zero morfem dan memiliki lebih 

dari satu fitur semantis. Berikut akan 

disajikan wujud kata berkategori ganda 

beserta kalimat yang merupakan 

konteksnya. 

Tabel. 4.1 Bentuk Kata-kata Berkategori Ganda 

No Kata Kalimat Bahasa Sasak serta Artinya Makna Bebas 

1 
/abon/ 

/abOn/ 

Melet ke kan abon. (N) 

/məlEt/-/kə/-/kan/-/abOn/ 

“Ingin saya makan abon” 

 

Abon tan empak sampi tie! (V) 

Saya ingin makan abon 

 

 

 

Diabon caranya daging sapi 

itu!  
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/abOn/-/tan/-/əmpa.?/-/sampi/-/tiyə/ 

“Abon caranya daging sapi itu!” 

 

2 
/ampet/ 

/ampEt/ 

Tereng tie sik piak ampet! (N) 

/tərEŋ/-/tiə/-/sI?/-/piya?/-/ampEt/ 

“Bambu itu gunakan membuat kipas!” 

 

Ampet bongkorke sekali ye panas! (V) 

/ampEt/-/bOŋkOrkə/-/səkali/-/yə/-/panas/ 

“Kipas punggung saya sekali dia panas!” 

 

Gunakan bambu itu untuk 

membuat kipas! 

 

 

Kipas punggung saya, 

punggung saya panas! 

3 
/bedil/ 

/bədIl/ 

Isin mimis bedil beak nu! (N) 

/isIn/-/mimIs/-/bədIl/-/beya?/-/nu/ 

“Isikan peluru senapan merah itu!” 

 

Bedil belekok putek tie!(V) 

/bədIl/-/bələkOk/-/putE.?/-/tiyə/ 

“Senapan bangau putih itu!” 

 

Isikan senapan merah itu 

peluru! 

 

 

 

Tembak bangau putih itu! 

4 
/bor/ 

/bOr/ 

Ape merek bor sak bagus? (N) 

/apə/-/merEk/-/bOr/-/sa?/-/bagUs/ 

“Apa merk bor yang bagus?” 

Apa merk bor yang bagus? 
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Bor kayuq sak tegeng baruk nu! (V) 

/bOr/-/kayU?/-/sa?/təgEŋ/-/barU?/-/nu/ 

“Bor kayu yang keras tadi itu!” 

 

 

Lubangi kayu yang keras tadi! 

 

5 
/cet/ 

/cEt/ 

Cet ijo kadu warnain! (N) 

/cEt/-/ijo./-/kadu/-/warnain/ 

“Cat hijau pakai warnai!” 

 

Cet tembok tie sik ampuk! (V) 

/cEt/-/tembOk/-/tiyə/-/sI?/-/ampUk/ 

“Cat tembok itu pakai warna abu-abu!” 

 

Warnai dengan cat hijau! 

 

 

 

Warnai tembok itu dengan 

warna abu-abu! 

 

6 
/cok/ 

/cOk/ 

Nendek demak cok tie! (N) 

/nendE?/-/dəmak/-/cOk/-/tiyə/ 

“Jangan pegang cok itu!” 

 

Cobak cok kulkas tie juluk! (V) 

/coba?/-/cOk/-/kUlkas/-/tiyə/-/julU?/ 

“Coba cok kulkas itu dulu!” 

 

Jangan pegang cok itu! 

 

 

 

Coba dicok kabel listrik ke 

kulkas itu! 

7 /dilah/ Galang gati dilah ni. (N) Terang sekali lampu itu. 
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/dilah/ /galaŋ/-/gati/-/dilah/-/ni/ 

“Terang sekali lampu ini” 

 

Cobak dilah bawak tereng nu! (V) 

/coba?/-/dilah/-/bawa?/-/tərEŋ/-/nu/ 

“Coba lampu bawah bambu itu!” 

 

 

 

 

Coba sinari pangkal bambu itu! 

8 
/gambar/ 

/gambar/ 

Embe gambar sak lek tembok nu? (N) 

/əmbe/-/gambar/-/sa.?/-/lE?/-/tembOk/-

/nu/ 

“Mana gambar yang di tembok itu?” 

 

Gambar bale tie juluk! (V) 

/gambar/-/bale/-/tiyə/-/julU?/ 

“Gambar rumah itu dulu!” 

 

Mana gambar yang ada di 

tembok itu? 

 

 

 

Gambar rumah itu! 

9 /gobet/ 
/gobEt/ 

Pire aji gobet sekojong? (N) 

/pirə/-/aji/-/gobEt/-/sə/-/kojOŋ/ 

“Berapa harga gobet sebungkus?” 

 

Gobet tan rujak tie amaq! (V) 

/gobEt/-/tan/-/rujak/-/tiyə/-/ama?/ 

Berapa harga gobet satu 

bungkus? 

 

 

 

Digobet caranya rujak itu pak! 
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“Gobet caranya rujak itu bapak!” 

 

10 
/gorogaji/ 
/gorogaji/ 

Baitang ke gorogaji tie! (N) 

/baitaŋ/-/kə/-/gorogaji/-/tiyə/ 

“Ambilkan saya gergaji itu!” 

 

Ye gorogaji kayuk onos lawang nu tonek. 

(V) 

/yə/-/gorogaji/-/kayU?/-/onOs/-/lawaŋ/-

/nu/-/tonE?/ 

“Dia gergaji kayu bekas pintu itu tadi.” 

 

Ambilkan saya gergaji itu! 

 

 

 

Dia memotong kayu bekas 

pintu tadi. 

 Pada tabel di atas dapat dilihat 

bentuk-bentuk kata berkategori ganda, dari 

segi proses morfologis kata-kata tersebut 

mengalami afiksasi kosong (zero), kemudian 

dari segi kelas kata, kata-kata tersebut dapat 

berkelas kata nomina (N) pada konteks 

kalimat tertentu, misalnya, “Isin mimis bedil 

beak nu!” yang berarti “isikan peluru 

senapan merah itu!” kata “bedil” berkelas 

kata nomina karena bermuatan fitur 

semantik [bendaan] artinya tali sebagai 

sebuah benda atau alat. Tetapi pada konteks 

kalimat berbeda kata “bedil” menempati 

kelas kata verba (V) misalnya dalam kalimat 

“bedil kedit tie” yang berarti “tembak 

burung itu!” kata “bedil” bermakna 

“tembak” sehingga berkelas kata verba 

karena bermuatan fitur semantik [tindakan]. 

b. Distribusi Kata Berkategori 

Ganda dalam Kalimat Bahasa 

Mambalan 

 Dari data-data pada tabel 

pembahasan 4.1 di atas, penulis akan 
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menyajikan uraian mengenai distribusi kata-

kata tersebut di dalam kalimat bahasa Sasak 

Mambalan. Sebagaimana yang telah 

diketahui bahwa distribusi menyajikan peran 

sintaksis sebuah kata dalam sebuah kalimat. 

Berikut uraian analisis distribusi kata-kata 

berkategori ganda tersebut:   

 

1. abon 
- Inak Nur tukang piak abon.  “Ibu Nur pembuat abon” 

     (S)            (P)         (O) 
- Abon empak sampi tie!   “Diabon caranya daging sapi itu!” 

   (P)             (O)  
2. ampet  

- Hari bait ampet     “Hari mengambil kipas” 
  (S)  (P)      (O) 

- Ampet sate tie!    “Kipas sate itu!” 
   (P)      (O) 
 

3. bedil 
- Tuaq Sa’ut epe bedil.  “Paman sa’ut pemilik senapan” 

      (S)       (P)   (O) 
- Bedil kedit lek tereng nu!   “Tembak burung di bambu itu” 

  (P)   (O)         (K) 
 

4. bor 
- Jauk bor tie!    “Bawa bor itu!” 

 (P)     (O) 
- Bor papan tie!    “Bor papan itu!” 

(P)        (O) 
 
 
 
 

5. cet 
- Sai jual cet ni?    “Siapa penjual cat ini?” 

(S)  (P)   (O) 
- Cet tembok nu bares!   “Cat tembok itu nanti!” 

(P)       (O)        (K) 
 

6. cok 
- Nye epen cok putek nu.   “Dia pemilik cok putih itu” 

 (S)   (P)  (O)     (K) 
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- Cok kulkas tie!    “Cok kulkas itu!” 
(P)       (O) 

 
7. dilah 

- Sai epen dilah tie?   “Siapa pemilik lampu itu?” 
(S)  (P)       (O) 

- Dilah leleah tie!   ”Terangi halaman itu!” 
  (P)       (O) 
 

8. gambar 
- Amir robekang gambar.   “Amir merobek gambar” 

  (S)       (P)         (O) 
- Amir gambar gunung.   “Amir gambar gunung” 

  (S)      (P)        (O) 
 

9. gobet 
- Hariani jual gobet lek berugak.  “Hariani menjual gobet di berugak” 

    (S)    (P)    (O)         (K) 
- Gobet gedang ngenah tie!  “Ibu disuwir saja papaya ngantal itu!” 

  (P)      (O)          (K) 
 

10. gorogaji 
- Gorogaji ni jari bakatangke.  “Gergaji ini yang melukaiku” 

        (S)       (P)       (O) 
- Gorogaji usuk tie!   “Gergaji usuk itu!” 

     (P)          (O) 

Pada uraian analisis distribusi kata 

berkategori ganda dalam kalimat-kalimat di 

atas, kata-kata tersebut dapat menempati 

fungsi sintaksis sebagai subjek (S), predikat 

(P) dan objek (O) sesuai dengan kalimat 

yang menjadi konteksnya. Posisi kata-kata 

tersebut dalam fungsi sintaksis tidak terlepas 

dari perubahan kelas kata yang terjadi yaitu 

dari kelas kata nomina (N) menjadi verba 

(V). Kata-kata tersebut dapat muncul dalam 

beberapa jenis kalimat yaitu kalimat 

pernyataan, kalimat tanya, dan kalimat 

perintah. Kalimat-kalimat tersebut ada yang 

berupa struktur kalimat seperti pada 

umumnya yaitu, SP, SPO, SPOK, SPK. Ada 

pula yang berupa kalimat berstruktur 

fungsional atau kalimat minor yaitu P, PO, 

dan POK. Kalimat berstruktur fungsional 

atau kalimat minor ini merupakan struktur 

kalimat yang sering dijumpai dalam tuturan 
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langsung  sehingga subjeknya dapat 

delsapkan (dihilangkan). 

SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan  

Wujud kata berkategori ganda 

memang tidak banyak ditemukan dalam 

tuturan masyarakat. Ada beberapa wujud 

yang paling sering muncul dan sangat 

mudah dikenal seperti tambah (cangkul), 

gunting, kandik (kapak), kunci, rante 

(rantai), dan palu (palu). Dari seluruh 

data yang disajikan peneliti, semua kata 

berkategori ganda merupakan perubahan 

dari kelas kata nomina (N) menjadi 

verba (V), peneliti tidak menemukan 

perubahan pada kelas kata lain.  

Kata berkategori ganda dapat 

menempati fungsi sintaksis unsur 

kalimat, sebagai bentuk distribusi kata-

kata tersebut di dalam kalimat. Kata 

berkategori ganda dapat berperan  

sebagai subjek (S), predikat (P) dan 

objek (O) sesuai dengan kalimat yang 

menjadi konteksnya. Pada saat kata 

tersebut berkelas nomina maka kata 

tersebut dapat menjadi subjek (S) dan 

objek (O), kemudian saat kata tersebut 

berkelas verba maka kata tersebut dapat 

menjadi predikat (P). misalnya pada 

kalimat “udin, tambah bangket tie!” 

yang berarti “udin, cangkul sawah itu!” 

kata “tambah” berkelas kata verba, 

sehingga dalam kalimat tersebut 

“tambah” memiliki fungsi sebagai 

predikat (P). berbeda dengan kalimat 

“palu jari geranin nae” yang berarti 

“palu yang menimpa kakinya” kata 

“palu” berkelas kata nomina dan 

menempati fungsi sebagai subjek (S). 

begitu juga pada kalimat “udin paling 

palu” yang berarti “udin mencuri palu” 

kata “palu” berkelas kata nomina tetapi 

menempati fungsi sebagai objek (O). 

 

Kalimat yang terbentuk dari kata 

berkategori ganda pada kalimat bahasa 
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sasak mambalan, umumnya berupa 

kalimat perintah yang bentuknya kalimat 

sederhana dan kalimat minor, misalnya 

“tambah tanak tie!” yang berarti 

“cangkul tanah itu”, kemudian kalimat 

tanya, seperti “saweq de tambah tanak 

nu?” yang berarti “sudahkah kamu 

cangkul tanah itu?” dan terakhir berupa 

pernyataan, misalnya “ye tambah 

pundukan lek bangket” yang berarti “dia 

mencangkul pematang di sawah”. 

b. Saran  

Penelitian ini termasuk penelitian 

yang miskin, karena referensi dan data-

datanya sangat sulit ditemui. Sehingga 

memiliki peluang yang sangat besar untuk 

dikritisi dan diperbaiki. Oleh karena itu 

peneliti sangat berharap penelitian ini tidak 

hanya sekedar menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya, tetapi juga dapat 

disempurnakan menjadi lebih baik sesuai 

dengan dinamika ilmu kebahasaan. 
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