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1.  Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi 
utama, dengan bahasa manusia 
mengungkapkan pikiran dan perasaannya 
kepada orang lain. Proses-proses 
pemikiran sangat ditentukan oleh 
kemampuan berbahasa. Melalui ungkapan 
bahasa,pikiran, perasaan, dan penalaran 
seseorang dapat dirangsang dan dilatih. 
Bahasa memungkinkan manusia untuk 
membangun kebudayaan serta menguasai 
ilmu pengetahuan dan dengan demikian 
meningkatkan mutu kehidupannya.  

Bahasa merupakan wahana 
komunikasi yang sangat penting 
keberadaannya di tengah-tengah 
masyarakat. Tanpa adanya sebuah bahasa, 
maka tidak akan terjadi interaksi dalam 
kehidupan. Di dalam proses komunikasi 
harus ada tiga komponen yaitu (1) pihak 
yang berkomunikasi yakni pengirim dan 
penerima pesan yang lazim disebut 
partisipan, (2) informasi yang 
dikomunikasikan, dan (3) alat komunikasi 
yang digunakan dalam komunikasi itu ( 
Abdul Chaer ( 2004 : 17).  

Bahasa daerah Sasak adalah hasil 
budidaya masyarakat Sasak, sebagai suatu 
sumbangan dan merupakan bagian dari 
kebudayaan nasional Indonesia. Bahasa 
Sasak perlu terus ditumbuh dan 
dikembangkan sejalan dengan 
pertumbuhan dan perkembangan pemilik 
bahasa itu sendiri.  

Terhadap kenyataan bahasa di atas, 
bahasa Sasak, khususnya tentang 
Pronomina  Demonstratif  Bahasa Sasak di 
Desa Ketangga Kecamatan Keruak  
Kabupaten Lombok Timur.  

Demikian halnya dengan variasi 
bahasa yang berdasarkan penuturnya yang 
disebut Sosiolek atau dialek sosial, yakni 
variasi yang berkenaan dengan status 
social, golongan, dan kelas social 
penuturnya, hal ini menyangkut semua 
masalah pribadi, pekerjaan, tingkat 
kebangsawanan, dan lain sebagainya. ( 
Abdul Chaer, 2004 : 64).  Tidak ubahnya 
sebagaimana kita pelajari makna Bhineka 
Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, demikianlah 
kebhinekaan dialek tersebut harus kita 
manfaatkan sebagai alat pemerkaya 
budaya daerah dari segi ilmu bahasa.  

Di dalam setiap bahasa pasti 
mempunyai suatu keragaman atau variasi 
bahasa yang disesuaikan dengan konteks 
kapan atau dimana bahasa itu digunakan 
khususnya dalam bahasa sasak. 
Masyarakat sasak mengenal adanya suatu 
tingkatan bahasa sebagai wujud adanya 
nama kesopanan dalam kehidupan 
masyarakat.  

Dengan berkembangnya zaman, 
penggunaan Bahasa Sasak mulai berubah 
di dalam masyarakat Sasak sendiri. Hal ini 
merupakan fenomena yang harus 
mendapatkan perhatian secara penuh 
karena akan berpengaruh terhadap 
penggunaan bahasa Sasak yang selama ini 
lazim digunakan dalam berinteraksi dan 
berkomunikasi. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui jenis-jenis pronomina 
demonstratif karena dikhawatirkan bahasa 
Sasak yang selama ini menjadi 
kebanggaan akan terkikis dan mengalami 
pergeseran. Dengan adanya penelitian ini  
kita dapat mengetahui sejauh mana jenis 
dan bentuk pronomina demostratif bahasa 
Sasak khususnya di desa Ketangga, 
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok 
Timur.  
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Melalui penelitian ini penulis akan 
meneliti jenis-jenis pronomina  
demonstratif bahasa Sasak di desa 
Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten 
Lombok Timur. 

 

1.2   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, 

Perumusan masalah penelitian ini adalah 
bagaimana Pronomina Demonstratif dalam 
Bahasa Sasak di Desa Ketangga 
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok 
Timur. Permasalahan tersebut  dapat 
dijadikan pertanyaan dalam penelitian 
dibawah ini. 

1.2.1 Bagaimanakah bentuk dan jenis-
jenis  Pronomina Demonstratif 
Bahasa Sasak di Desa Ketangga 
Kabupaten Lombok Timur ?  

1.2.2 Bagaimana prilaku Pronomina 
Demonstratif  dalam Bahasa Sasak 
di Desa Ketangga Kecamatan 
Keruak Kabupaten Lombok Timur ?  

 

1.3    Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian tentang bentuk dan 
jenis-jenis Pronomina Demonstratif  
bahasa sasak dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia adalah sebagai 
berikut: 

1.   Mendeskripsikan jenis-jenis 
pronomina demonstratif bahasa 
Sasak di Desa Ketangga 
Kecamatan Keruak Kabupaten 
Lombok Timur, sesuai dengan 
bentuk dan jenis-jenis pronomina 
Demonstratif. 

2.  Mendeskripsikan bagaimana prilaku 
Pronomina Demostratif di dalam 
Bahasa Sasak khususnya di Desa 
Ketangga Kecamatan Keruak 
Kabupaten Lombok Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan memahami 
pronomina demonstratif  bahasa Sasak 
2. Meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman tentang pronomina 
demonstratif    bahasa Sasak, agar 
nantinya dapat mengembangkan serta 
melestarikan bahasa Sasak di Desa 
Ketangga. 

3. Sebagai bahan masukan agar bahasa 
Sasak mendapat pembinaan dan 
pengembangan yang sama dengan 
bahasa-bahasa daerah lain. 

4. Peningkatan pendokumentasian bahasa 
Sasak tentang variasi pemakaiannya di 
kalangan masyarakat tradisional Sasak. 

5. Perolehan pengertian tentang bahasa 
Sasak yang sopan dalam kehidupan 
masyarakat Sasak. 

6. Memberi tambahan ilmu pengetahuan 
bagi peneliti terutama ilmu penelitian 
bahasa.  

 

2.   Tinjauan Pustaka 

 Beberapa penelitian yang relevan 
dengan penelitian ini adalah penelitian 
yang pernah dilakukan oleh Herman 
(2005) dengan judul “Bentuk Pronomina 
posesif dalam Bahasa Sasak Pemenang 
Barat dan proses pembentukannya”. 
Dalam penelitian ini Herman membahas 
tentang bentuk-bentuk pronominal posesif 
bahasa sasak yang digunakan oleh 
masyarakat Pemenang Barat dan proses 
pembentukannya.  

Selain itu penelitian yang relevan 
dengan penelitian ini juga dilakukan oleh 
Mayasari (2005) dengan judul “ Bentuk-
bentuk Afiks Bahasa Sasak Masyarakat 
Desa Medas membahas tentang bentuk-
bentuk afiks verba bahasa Sasak yang 
dipakai oleh masyarakat Sasak. Bentuk 
kata pengingkar dalam bahasa Sasak oleh 
Yanti (2006) membahas tentang bentuk 
kata pengingkar dalam bahasa Sasak 
seperti ndek, ndak, dendek, dan lain-lain. 
Selanjutnya Pemakaian Bahasa Terbalik 
oleh Komunitas Remaja di Daerah 
Perumnas Ampenan oleh Suryani (2005) 
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membahas tentang bentuk-bentuk kata 
yang mengalami proses perubahan 
metatesis serta Bentuk-bentuk Afiks 
bahasa Sasak masyarakat desa Medas oleh 
Mayasari (2005) membahas tentang 
bentuk-bentuk afiks verba bahasa Sasak 
yang dipakai oleh masyarakat Medas, dan 
ada juga yang membahas tentang kalimat 
koordinasi Bahasa Indonesia oleh 
(Mulyadi) menjelaskan tentang telaah 
komparatifnya atas bahasa Sasak,Bali, dan 
Indonesia berkaitan dengan Pronomina 
Demonstratif. 

 Dari semua penelitian di atas 
belum ada yang mengangkat dan 
membahas tentang Pronomina 
Demonstratif Bahasa Sasak di Desa 
Ketangga Kabupaten Lombok Timur. Oleh 
sebab itulah dalam penelitian ini akan 
dibahas tentang Pronomina Demonstratif 
Bahasa Sasak di Desa Ketangga 
Kabupaten Lombok Timur. 

Sebagian  pronomina  bahasa  
indonesia  memiliki  lebih  dari  dua  
wujud.  Hal  ini disebabkan  oleh  budaya  
bangsa  kita  yang  sangat  memperhatikan  
hubungan  sosial antarmanusia.  Tata  
krama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  
kita  menuntut  adanya  aturan  yang 
serasi  dan  sesuai  dengan  martabat  
masing-masing.  Pada  umumnya  ada  
tiga  parameter  yang dipakai sebagai 
ukuran: (1) umur, (2) status sosial, (3) 
keakraban. 

Dengan  gambaran  di  atas,  
pemakaian  pronomina  sangatlah  penting  
karena  pemakaian yang salah dapat 
menimbulkan hal  yang  mengganggu 
keserasian pemakaian  yang  salah dapat 
menimbulkan  hal  yang  menggangu  
keserasian  pergaulan.   

 

2.2  Landasan Teori 

Bahasa sebagai lambang ujaran 
manusia sangat penting artinya bagi 
kehidupan manusia yang berbudaya. 

Sebagai makhluk sosial setiap manusia 
tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan 
masyarakat dan budayanya. Dalam 
kehidupan masyarakat dan budaya karena 
setiap manusia merupakan bagian dari 
masyarakat dan budayanya. Dalam 
kehidupan bermasyarkat dan berbudaya 
inilah bahasa memegang peranan yang 
sangat penting artinya bagi setiap manusia 
untuk menjalin hubungan dengan 
sesamanya (KBBI, 2008: 1). 

Di samping itu, bahasa merupakan 
alat komunikasi yang paling efektif dan 
efisien bagi manusia. Dengan bahasa 
orang dapat menyampaikan berbagai berita 
batin, pikiran, pengalaman, gagasan, 
pendapat, perasaan, keinginan, harapan 
dan sebagainya kepada manusia. Dengan  
bahasa itu pula orang dapat mewarisi dan 
mewariskan, menerima dan 
menyampaikan segala pengalaman dan 
pengetahuan lahir batin. Dengan 
menggunakan bahasa manusia akan dapat 
saling mengenal, bekerjasama, bertukar 
pikiran, dan dapat membina serta 
menumbuhkan rasa persatuan dan 
kesatuan diantara sesamanya.  

2.2.1 Pronomina 

Pronomina disebut juga dengan istilah kata 
ganti. Pronomina adalah kata-kata yang 
dipakai untuk mengganti orang atau benda 
misalnya aku, ku, dia dan lain-lain. Hal ini 
sesuai dengan makna leksikal yang 
terdapat didalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia bahwa pronomina adalah kata 
yang dipakai untuk mengganti orang atau 
benda (1988:703) sedangkan menurut 
Ramlan, pronomina adalah kata yang 
dipakai untuk mengacu ke nomina lain. 
Nomina perawat dapat diacu dengan 
pronomina dia. Bentuknya pada meja 
kakinya empat, mengacu ke kata meja. 
Dari segi fungsinya dapat dikatakan bahwa 
pronomina menduduki posisi yang 
umumnya diduduki oleh nomina 
subjek,objek, dan dalam kalimat tertentu 
juga predikat. Ciri lain yang dimiliki 
pronomina adalah acuannya dapat 
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berpindah-pindah karena tergantung 
kepada siapa yang menjadi pembicara/ 
penulis, yang menjadi 
pendengar/pembacaa, atau siapa/apa yang 
dibicarakan.  

Jadi pronomina atau kata ganti adalah 
kata-kata yang dipakai untuk mengganti 
orang atau benda. Kata ganti juga dipakai 
untuk mengacu ke nomina atau benda lain.  

2.2.2 Pronomina Demonstratif 

Pronomina Demonstratif  adalah kata-
kata yang menunjuk adanya suatu benda. 
Pronomina terdiri atas tiga macam, yaitu : 
Pronomina penunjuk tempat, pronomina  
penunjuk umum, dan pronomina penunjuk 
ihwal. Pronomina penunjuk umum adalah 
ini, itu, dan anu. Kata ini mengacu pada 
keacuan yang lebih dekat dengan 
pembicara, ke masa yang akan datang atau 
ke informasi yang akan disampaikan. Kata 
itu mengacu pada keacuan yang agak jauh 
dari pembicara, kemasa yang lampau atau 
ke informasi yang sudah disampaikan. 
Kata anu mengacu pada keacuan yang 
tidak dapat disebutkan atau karena tidak 
ingin disebutkan. Pronomina penunjuk 
dapat mandiri sebagai nomina sepenuhnya. 
Pronomina penunjuk dapat berfungsi 
sebagai subjek atau objek kalimat dan 
bahkan dalam kalimat yang berpredikat 
nomina dapat pula berfungsi sebagai 
predikat. Pronomina penunjuk tempat 
dalam Bahasa Indonesia adalah kata 
sini,situ,sana. Perbedaan diantara 
ketiganya terletak pada pembicara : dekat 
(sini), agak jauh (situ), dan jauh  (sana). 
Karena penunjuk lokasi. Pronomina juga 
sering digunakan dengan preposisi 
pengacu arah : di/ke/dari, sehingga 
terdapat di/ke/dari/sini; di/ke/dari/situ; 
di/ke/dari/sana. 

     Pronomina penunjuk ihwal dalam 
bahasa Indonesia adalah begini dan begitu. 
Titik pangkal pembedaannya sama dengan 
penunjuk lokasi: dekat (begini) dan jauh 
(begitu). Jauh dekatnya bersifat psikologis. 

Contoh, Dia mengatakan begini; Jangan 
berbuat begitu lagi.  

      Selain ketiga pronomina penunjuk 
yang diuraikan di atas, kita juga mengenal 
pronomina penunjuk seperti : yakni dan 
yaitu yang mengacu baik ke belakang 
maupun ke depan. Perannya adalah untuk 
menegaskan hubungan bagian sebelumnya 
dengan bagian yang berikutnya. Bagian 
yang berikut itu merupakan merupakan 
penjelas atau rincian bagian sebelum kata 
yakni dan yaitu.  

Dengan gambaran di atas, pemakaian 
Pronomina sangatlah penting karena 
pemakaian yang salah dapat menimbulkan 
hal yang mengganggu keserasian 
pemakaian sedangkan pemakaian 
yangsalah dapat menimbulkan hal yang 
mengganggu keserasian pergaulan. Selain 
bentuk-bentuk Pronomina Demonstratif 
ada juga bentuk Pronomina Persona. 
Berikut adalah gambaran mengenai 
berbagai Pronomina Persona. 

1.  Persona Pertama  
Persona pertama tunggal bahasa 

indonesia adalah saya, aku, dan daku. 
Ketiga bentuk itu adalah bentuk baku, 
tetapi mempunyai tempat pemakaian yang 
agak berbeda. Persona  pertama  aku  
lebih  banyak  dipakai  dalam  
pembicaraan  batin  dan  dalam situasi  
yang  tidak  formal  dan  yang  lebih  
banya menunjukan keakraban antara 
pembicara/penulis dan 
pendengar/pembaca. Olek karena itu, 
bentuk ini sering ditemukan dalam 
cerita,puisi,  dan  percakapan  sehari-hari.  
Persona  pertama  daku  umumnya dipakai  
dalam  karya sastra. 

Pronomina persona aku mempunyai 
variasi bentuk, yakni -ku dan ku-. Bentuk 
klitika -ku dipakai, antara lain, dalam 
konstruksi pemilikan dan dalam tulisan 
dilekatkan pada kata yang di depannya: 
kawan – kawanku; sepeda – sepedaku; 
anak-anak – anak anaku. Dalam hal ini 
bentuk utuh aku tidak dipakai: *kawan 
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aku, *sepeda aku, *anak-anak aku. 
Demikian pula bentuk daku tidak dipakai 
untuk maksud itu. 

  Berbeda  dengan  aku,  bentuk  
saya  dapat  dipakai  untuk  menyatakan 
hubungan pemilikan dan diletakan 
dibelakang nomina yang dimilikinya: 
dapat dipakai bersama dengan preposisi. 
Akan tetapi, tiap preposisi mensyaratkan 
pronomina tertentu yang dapat dipakai. 

Bentuk terikat ku- sama sekali 
berbeda pemakaiannya dengan -ku. 
Pertama-tama, ku- dilekatkan pada kata 
yang terletak dibelakangnya. Kedua, kata 
yang terletak di belakang  ku- adalah 
verba. Dalam nada yang puitis, ku- 
kadang-kadang dipakai sebagai bentuk 
bebas. 

Di  samping  persona  pertama  
tunggal,  bahasa  indonesia  juga  
mengenal  persona pertama  jamak.  Kita  
mengenal  dua  macam  pronomina  
persona  pertama jamak,  yakni  kami dan 
kita. Kami bersifat eksklusif; artinya 
pronomina itu mencakupi pembicaraan 
/penulisan dan  orang  lain  dipihaknya,  
tetapi  tidak  mencakupi  orang  lain  
dipihak  pendengar /pembacanya. 
Sebaliknya, kita /bersifat inklusif; artinya, 
pronomina itu mencakupi tidak saja 
pembicaraan  /penulisan,  tetapi  juga  
pendengar/  pembaca,  dan  mungkin  pula  
pihak  lain. Dengan demikian kedua 
kalimat berikut mempunyai pengertian 
yang berbeda. 

-          Kami akan berangkat pukul enam 
pagi.  
-          Kita  akan berangkat pukul enam 
pagi.  

Persona  pertama  jamak  tidak  
mempunyai  variasi  bentuk.  Untuk  
menyatakan hubungan  pemilikan,  atau  
dalam  pemakaiannya  dengan  preposisi,  
bentuknya  tetap  sama: rumah kami, 
masalah kita, kepada kami utntuk kita. 

 

2.  Persona Kedua  

Persona  kedua  tunggal  mempunyai  
beberapa  wujud,  yakni  engkau, kamu,  
anda, dikau, kau- dan mu. Berikut ini 
adalah kaidah pemakaiannya.   

a.  Persona kedua engkau, kamu, dan -
mu dipakai oleh:   

1) Orang tua terhadap orang muda 
yang telah dikenal dengan baik  
dan       lama, seperti pada 
contoh berikut : 

- Kamu sudah bekerja, ‘kan?  

- Pukul berapa kamu berangkat 
kesekolah, Nak?  

2) Orang yang status sosialnya 
lebih tinggi, seperti pada contoh berikut.  

-  Apakah hasil rapat kemarin 
sudah kamu ketik, lisa?  

-  Mengapa engkau kemarin tidak 
masuk?  

3) Orang  yang  mempunyai  hubungan  
akrab,tanpa  memandang  umur atau  
status  sosial. (dalam  hal-hal  tertrntu  
situasi  percakapan  ikut  berperran  pula.)  
perhatikan  contoh berikut : 

-  Kapan kerbaumu akan kamu 
carikan rumput?  

-  Baru jadi kepala seksisebulan, 
kenapa rambutmu sudah berubah?  

Dalam bahasa takformal, ada orang 
yang menyingkat  engkau menjadi kau 
seperti pada kalimat kau ikut, tidak?  

b.      Persona kedua  anda  dimaksudkan 
untuk menetralkan hubungan, seperti 
halnya kata  you dalam bahasa inggris. 
Meskipun kata itu telah banyak dipakai, 
struktur serta nilai budaya kita masih 
membatasi pemakaian pronomina itu, pada 
saat ini pronomina Anda dipakai: 
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1.      Dalam hubungan tak pribadi 
sehingga anda tidak diarahkan pada satu 
orang khusus. Seperti contoh berikut : 
a.       Sebentar lagi kita akan mengudara; 
anda kami mohon mengenakan sabuk 
pengaman. 
2.      Dalam hubungan bersemuka, tetapi 
pembicara tidak ingin bersikap terlalu 
formal ataupun terlalu akrab. Seperti 
contoh : 

-          Anda sekarang tinggal dimana? 
-          Apa anda sudah mendengar 

berita itu? 
Persona kedua mempunyai bentuk 

jamak (1) kalian, (2) persona kedua 
ditambah dengan kata sekalian: anda 
sekalian atau kamu sekalian. 

Persona kedua yang memiliki variasi 
hanyalah engkau dan kamu. Bentuk terikat 
itu masing-masing adalah kau- dan –mu 
dan keduanya merupakan bentuk klitika.   

3.      Persona ketiga 
       Macam persona ketiga  : (1) Ia, dia 
atau –nya (2) beliau.Meskipun ia dan dia 
dalam banyak hal berfungsi sama, ada 
kendala tertentu yang dimiliki masing-
masing. Dalam posisi sebagai  subjek,  
atau  di  depan  verba,  ia  dan  dia  sama-
sama  dipakai.  Akan  tetapi,  jika befungsi 
sebagai objek, atau terletak di sebelah 
kanan dari yang diterangkan, hanya bentuk 
dia dan –nya yang dapat muncul. 
Demikian juga dalam kaitanya dengan 
preposisi, dia dan –nya dapat dipakai. 
Perhatikan contoh berikut:  
a. beliau menyatakan rasa hormat  
contoh : Saya rasa beliau akan menerima 
usulan ini  
b. –nya dipakai untuk  
1. mengubah kategori suatu verba menjadi 
nominal  
contoh : datangnya kapan?  
2. subjek dalam kalimat topik-komen  
contoh : rumah kami atapnya bocor  
3. sebagai penanda ketakrifan  
contoh : Kemarin pak ali membeli mobil.  
Bannya baru. 
 

2.2.3 Prilaku Pronomina 
Demonstratif 

Menurut Kridalaksana (1994 :92) 
Demonstratif adalah jenis yang berfungsi 
untuk menunjukkan sesuatu di dalam 
maupun di luar tuturan percakapan. Dari 
sudut bentuk dapat dibedakan antara : 

1.   Demonstratif Dasar seperti ini dan 
itu, 

2. Demonstratif turunan seperti berikut 
dan sekian, 

3. Demonstratif gabungan seperti di sini, 
di situ, di sana, ini, itu, di sana-sini. 

Sumarlam (2003 ;25) membagi 
pengacuan Demonstratif kata ganti 
penunjuk menjadi dua yaitu Pronomina 
Demonstratif waktu (temporal) dan 
Pronomina tempat (lokasional). 
Pronominal Demonstratif waktu ada yang 
mengacu pada waktu kini seperti kini dan 
sekarang, lampau seperti kemarin dan 
dulu, akan datang seperti besok dan yang 
akan datang, dan waktu netral seperti pagi 
dan siang. Sementara itu Pronomina 
Demonstratif tempat ada yang mengacu 
pada tempat atau lokasi yang dekat dengan 
pembicara sini,ini agak jauh dengan 
pembicara situ, itu, sedangkan  jauh 
dengan pembicara sana. 

  2.2.4 Bentuk lingual Pronomina 

1. Kata 

Kata adalah kumpulan beberapa 
huruf yang memiliki makna tertentu. 
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) kata adalah unsur bahasa yang 
diucapkan atau dituliskan yang merupakan 
perwujudan suatu perasaan dan pikiran 
yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari 
segi bahasa kata diartikan sebagai 
kombinasi morfem yang dianggap sebagai 
bagian terkecil dari kalimat., sedangkan 
morfem sendiri adalah bagian terkecil dari 
kata yang memiliki makna dan tidak dapat 
dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. 

Kata Benda (Nomina) adalah kata-
kata yang secara konkret menunjukkan 
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identitas suatu benda sehingga kata ini 
sudah tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk 
lainnya, contoh : buku, meja, kursi, radio 
dll. 

Kelompok kata ini dipakai untuk 
menggantikan benda atau sesuatu yang 
dibendakan. Kelompok kata ini dapat 
dibedakan menjadi enam bentuk, yaitu : 

 

   a. Kata Ganti Orang ( Pronomina 
Personalia)  

 Dalam bahasa Indonesia kata ganti 
orang ini terdiri atas : kata ganti orang 
pertama tunggal (aku,ku,saya) dan kata 
ganti orang pertama jamak (kami,kita) kata 
ganti orang kedua tunggal 
(kau,engkau,anda,kamu). Dan kata ganti 
orang kedua jamak (kalian) kata ganti 
orang ketiga tunggal (dia,ia) dan kata ganti 
orang ketiga jamak (mereka). 

a. Kata Ganti Empunya atau 
Pronomina Possesiva 
Yaitu segala kata yang menggantikan 
kata ganti orang dalam kedudukannya 
sebagai pemilik : ku, -mu, -nya. 

b. Kata Ganti Penunjuk (Pronomina 
Demonstrativa) 

Yaitu kata-kata yang menunjukkan 
adanya suatu benda, kata ganti ini 
terdiri atas tiga macam, yaitu: 
- Menunjuk sesuatu di tempat 

pembicara, ini 
- Menunjuk sesuatu di tempat lawan 

bicara, itu 
- Menunjuk sesuatu di tempat orang 

ketiga : ana (Bahasa Jawa) 
c. Kata Ganti Penghubung (Pronomina 

relative) 
Yaitu kata yang menghubungkan anak 
kalimat dengan suku kata benda yang 
terdapat dalam induk kalimat. Kata 
ganti ini berfungsi menggantikan kata 
benda yang terdapat dalam induk 
kalimat dan menghubungkan anak 
kalimat dengan induk kalimat. Kata 
ganti penghubung yang umum 
diterima adalah :’yang” terjadi kata 

(sebagai penunjuk) dan –ng (sebagai 
penentu). Kata penghubung “yang “ 
berfungsi sebagai : 
penunjuk,penentu,penekan,penghubun
g dan pengganti. 
 
 
 
 

d. Kata Ganti Penanya (Pronomina 
Introgativa) 
Yaitu kata-kata yang menanyakan 
tentang benda, orang, benda, atau 
keadaan sesuatu. Kata ganti penanya 
terdiri dari : 
apa,siapa,kapan,dimana,mengapa,bera
pa,bagaimana,dan lain-lain. 

e. Kata Ganti tak Tentu (Pronomina 
Indeterminativa) 
Yaitu kata ganti yang menggantikan 
benda atau orang dalam keadaan tidak 
tentu misalnya : masing-masing, 
sesuatu, salah satu, barang, seseorang, 
para sekalian. 
Contoh Pronomina : 
- Persona Pertama Tunggal : saya, 

aku, daku 
- Persona Pertama Jamak : kami, kita 
- Persona Kedua Tunggal : engkau, 

kamu, anda, dikau, kau, mu 
- Persona Kedua Jamak : kalian 
- Persona Ketiga Tunggal : ia, dia, 

beliau,-nya 
- Persona Ketiga Jamak : Mereka 
- Persona Pertama Jamak Ekslusif : 

Kami 
- Persona Pertama Jamak Inklusif : 

kita 
 Selain jenis-jenis dan bentuk Kata 
Ganti yang sudah diuraikan di atas 
ada juga kata  Ganti Pronomina 
Demonstratif dalam Bahasa Sasak 
khususnya di Desa Keruak 
Kecamatan Ketangga Kabupaten 
Lombok Timur, berikut uraiannya : 

 Kata ganti adalah kata-kata yang 
menggantikan orang atau benda, 
sedangkan kata ganti penunjuk atau 
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Pronomina Demonstratif adalah kata-kata 
yang menunjuk adanya suatu benda.  

 Kata ganti penunjuk dibagi atas 3 
macam : 

a. Menunjuk sesuatu ditempat 
pembicara, seperti “ini” 

b. Menunjuk suatu tempat lawan 
bicara, seperti “itu” 

c. Menunjuk suatu tempat orang 
ketiga, seperti “ana” atau “anu” 

 Kata “ini” mengacu keacuan dekat 
pembicara. Kata “itu” mengacu ke acuan 
agak jauh dari pembicara. Kata “anu” 
mengacu ke acuan yang tidak dapat 
disebutkan karena tidak ingat,lupa,atau 
mungkin tidak ingin disebutkan. 
 Dalam bahasa sasak kita mengenal 
kata penghubung demonstratif yang 
hampir sama fungsinya dengan 
pronominal demonstratif dalam bahasa 
Indonesia, misalnya : -sino, sine, nono, 
nene, na, ne, niki, nike, eto, tie.  

 Pada dasarnya pronomina 
demonstratif dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu : 

a. Kata ganti penunjuk yang 
mengacu ke acuan yang lebih 
dekat dengan pembicara, 
seperti : sine, nene, ne, niki. 

b. Kata ganti penunjuk yang 
mengacu ke acuan yang lebih 
jauh, seperti : sino, nono, no, 
nike, eto, tie. 

c. Kata ganti penunjuk ihwal : 
meno, mene, maraq no, dan 
maraq ne. 
 

2. Frase 

Frase adalah sebuah makna 
linguistik. Lebih tepatnya frase merupakan 
satuan linguistic yang lbh besar dari kata 
dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. 
Frase adalah kumpulan kata non predikat 
artinya frase tidak memiliki predikat dalam 
strukturnya. Itu yang membedakan frase 
dan klausa kalimat. Contoh-contoh frase 
misalnya ; 

 

- Ayam hitam saya 
- Ayam hitam 
- Ayam saya 
- Rumah besar itu 
- Rumah besar di atas puncak gunung itu. 

Dalam konstruksi frase-frase di atas, tidak 
ada predikat. Sedangkan contoh-contoh 
klausa misalnya ; 

- Ayam saya hitam 
- Rumah itu besar 
- Rumah besar itu putih 
- Rumah putih itu besar 
- Rumah besar itu di atas puncak gunung. 

Dalam konstruksi-konstruksi klausa di 
atas, hitam, besar, putih, besar, dan di atas 
puncak gunung adalah predikat. 

 2.2.5 Bahasa Sasak 

     Bahasa Sasak merupakan suatu 
rahmat  karena dapat kita fungsikan 
sebagai ajang penambah pengetahuan. 
Dengan syarat ini, berarti peluang untuk 
mengembangkan bahasa Sasak melalui 
lembaga pendidikan formal dapat 
dilaksanakan secara terarah dan terencana. 
Salah satu dampak yang paling positif 
nyata dalam hal ini adalah terjawabnya 
kekhawatiran para ahli bahasa Sasak, para 
peneliti budaya Sasak maupun para 
peneliti budaya tentang punahnya bahasa 
Sasak, kiranya tidak perlu dikhawatirkan 
lagi (Aini, 2009: 12) 

Masyarakat Sasak pada umumnya 
menggunakan bahasa Sasak, yang dalam 
pemakaiannya digolongkan menjadi tiga 
yaitu bahasa Sasak Alus, bahasa Sasak 
Madya, dan bahasa Sasak biasa atau 
rendah. Dalam masyarakat golongan 
bangsawan pada umumnya menggunakan 
bahasa Sasak Alus dalam bergaul atau 
berbicara sehari-hari dalam lingkungan 
keluarga. Sedangkan masyarakat golongan 
menengah menggunakan bahasa Sasak 
madya dalam komunikasi sehari-hari atau 
dalam berbicara dalam lingkungan 
keluarga. Begitu juga halnya dengan 
masyarakat golongan bawah atau 
masyarakat jajar karang akan 
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menggunakan bahasa Sasak biasa dalam 
komunikasi atau pergaulan sehari-hari. 

 Dalam berkomunikasi dengan 
golongan yang berbeda pada masyarakat 
lama biasanya akan menggunakan bahasa 
yang berbeda. Misalnya golongan 
bangsawan berbicara dengan golongan 
jajar karang atau masyarakat biasa maka 
akan terjadi penggunaan bahasa yang 
menyilang artinya golongan bangsawan 
yang biasanya menggunakan bahasa Sasak 
alus, ketika berbicara dengan orang 
golongan jajar karang maka dia akan 
menggunakan bahasa biasa sedangkan 
orang yang golongan jajar karang yang 
biasanya menggunakan bahasa Sasak 
biasa, Usia atau umur juga sangat 
mempengaruhi penggunaan bahasa 
seseorang. Dalam bahasa Indonesia juga 
mengenal tingkatan berbahasa berdasarkan 
perbedaan usia atau umur. Misalnya kata 
kamu untuk orang yang lebih kecil, anda 
untuk teman sebaya atau seusia. Begitu 
juga dengan bahasa Sasak, mengenal 
perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan 
usia. Misalnya kata makan yang dalam 
bahasa Sasaknya mangan. Kata mangan 
untuk orang yang seusia, ngelor untuk 
orang yang lebih dewasa, dan maum untuk 
anak atau orang yang lebih kecil. Dengan 
penggunaan bahasa yang berbeda ini 
masyarakat Indonesia dikenal dengan 
budaya ketimuran yang mempunyai rasa 
hormat yang tinggi. Penggunaan bahasa 
yang bervariasi inilah yang menyebabkan 
adanya keterikatan atau hubungan satu 
timbullah rasa kebersamaan. Seperti dalam 
pribahasa menyatakan bahwa bahasa 
menunjukkan bangsa. Dengan bahasa 
biasa mempererat hubungan satu sama 
lain, dengan sama lain, sehingga bahasa 
juga bias merusak hubungan satu sama 
lain. Sehingga dalam masyarakat Sasak 
terdapat variasi bahasa. Sarana yang paling 
efektif untuk mencapai tujuan atau maksud 
adalah komunikasi atau berbahasa. Dengan 
demikian bahasa ini merupakan kebutuhan 
setiap individu dalam mencapai tujuan. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut 
kita harus menggunakan bahasa dengan 
sebaik mungkin artinya kita harus 
sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 
lawan bicara, termasuk juga usia atau 
umur. Sehingga seseorang tidak hanya 
terikat dengan satu bahasa terlebih yang 
bertempat tinggal di daerah atau tempat 
yang penduduknya hiterogen. Sehingga 
kita harus menyesuaikan diri baik dari cara 
bersikap, bergaul, serta berbahasa. Karena 
salah menggunakan bahasa bias 
mengakibatkan orang marah atau 
tersinggung. Misalnya berbicara sama 
orang golongan biasa dengan 
menggunakan bahasa alus, terlebih sama 
orang yang lebih muda bias membuat 
orang tersinggung bahkan marah terlebih 
dengan orang yang dikenalnya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di 
atas maka variasi berbahasa dalam 
masyarakat merupakan suatu kewajaran 
dan kebutuhan dalam masyarakat. Dengan 
variasi berbahasa ini dapat lebih 
mengharmoniskan serta mengakrabkan 
seseorang dalam bergaul dengan golongan 
masyarakat yang lebih muda. Dengan 
variasi  ini juga dapat menambah khasanah 
keberagaman dalam berbahasa yang 
merupakan asset bahasa yang sangat 
berharga 

Dengan demikian, bahasa Sasak 
merupakan alat komunikasi yang harus 
dijaga dan dilestarikan, agar bahasa Sasak 
tidak punah pada akhirnya nanti.3. 

 

3.Metode Penelitian 
 Metode merupakan suatu cara atau 
strategi yang digunakan untuk    
mengumpulkan dan analisis data. Metode 
sering disamakan dengan teknik yaitu cara 
atau alat-alat tertentu yang tergabung 
dalam suatu himpunan metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan dan 
analisis data. 
 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif. 
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Dengan metode ini diharapkan dapat 
memberi gambaran objektif tentang jenis-
jenis pronomina demonstratif  bahasa 
Sasak dan fungsinya dalam proses 
komunikasi, selain itu  peneliti juga  
menyimak pembicaraan dari informan dan 
data diperoleh dari hasil simakan 
penggunaan bahasa dari informan. Ada 
juga metode cakap  yaitu peneliti terlibat 
langsung berdialog dengan informan 
menggunakan bahasa sasak masing-
masing dialek yang sekiranya bisa 
dimengerti kedua pihak antara peneliti dan 
informan. 

 

3.2  Metode Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek 
penelitian. Penelitian populasi hanya dapat 
dilakukan bagi populasi terhingga serta 
populasi tersebut subjeknya tidak terlalu 
banyak. 
 Sesuai dengan judul yaitu 
Pronomina Demonstratif bahasa Sasak di 
desa Ketangga Kecamatan Keruak 
Kabupaten Lombok Timur,  maka yang 
menjadi populasinya adalah  semua 
masyarakat desa Ketangga yang berjumlah 
2.245 jiwa yang tersebar di berbagai 
macam dusun yaitu :  Ketangga Barat, 
Ketangga Timur, Wates, dan Lingkok 
ramben. Keruak adalah sebuah kecamatan 
di Kabupaten Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat. Keruak terletak disebelah 
selatan kecamatan Sakra Barat, dulunya 
merupakan pemekaran dari kecamatan 
Sakra. Kecamatan Keruak sebelumnya 
juga termasuk wilayah yang sekarang 
dimekarkan menjadi kecamatan Jerowaru. 
 Keruak merupakan salah satu 
sentra produksi perikanan laut di wilayah 
Lombok Timur, dimana di wilayah 
kecamatan ini terdapat pelabuhan nelayan 
yaitu Tanjung Luar. 
 Jumlah penduduk 2.245 jiwa yang 
100% beragama Islam. Dan sebagian besar 
bekerja sebagai TKI, Pedagang, Ternak, 
PNS, POLRI, Wirausaha, Guru, dan lain-
lain. Pendidikan di Desa Keruak cukup 
memadai, karena setiap penyelenggara 

Pendidikan sudah memiliki sarana 
pendukung yang memadai untuk 
pendidikan karena tingkat kesadaran 
masyarakat akan pendidikan sangat tinggi. 
Sebagian warga desa membudidayakan 
Padi pada musim penghujan dan tembakau 
pada musim kemarau. Kedelai, kacang-
kacangan, dan jagung biasanya adalah 
tanaman pelengkap pangan untuk 
kebutuhan rumah tangga sendiri.  

 

3.2.1  Sampel 

Suharsini Arikunto memberikan 
acuan untuk menentukan petunjuk dari 
suatu populasi yang telah ditetapkan, 
dikatakan bahwa jika populasi kurang dari 
200 orang maka lebih baik diambil 
seluruhnya, dan jika populasi besar dapat 
diambilnya diantara 10%-15% atau 20-
25% atau lebih. hal ini tergantung pada 
pertimbangan peneliti berupa waktu, 
tenaga, biaya dan luasnya wilayah 
pengamatan dari setiap subjek dan besar 
kecilnya resiko yang harus ditanggung 
peneliti (1988:17).  

Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka dalam 
penelitian ini, penelitian mengambil 30% 
sampel dari populasi yang ada atau 
tersedia atau sekitar 60 orang. Dalam 
pengambilan sampel peneliti 
menggunakan teknik random sampling, 
yaitu pengambilan secara acak guna 
memberikan kesempatan yang sama untuk 
menjadi sample, mengingat jumlah 
populasi cukup banyak yaitu 200 orang 
maka peneliti berinisiatif mengambil 
sampel 30% dari jumlah populasi, 
sehingga terpilih jumlah keseluruhan 
sampel 60 orang.  

Untuk memperoleh data yang baik 
dan benar maka peneliti menetapkan 
kreteria bagi informan atau sampel 
penelitian antara lain:  

1. Informan merupakan penutur asli.  
2. Sehat jasmani dan rohani  
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3. Informan mempunyai intelegensi 
yang tinggi dan setidak-tidaknya 
berpendidikan SD.  

4. Informan tidak terlalu lama 
meninggalkan tempat asal.  

5. Informan bersikap terbuka, jujur, 
tidak terlalu emosional atau mudah 
tersinggung.  

 Sampel adalah sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila kita bermaksud 
untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 
sampel ( Arikunto, 1991 :104 ).   

Pemilihan sebagian dari keseluruhan 
penutur atau wilayah pakai bahasa yang 
menjadi objek penelitian sebagai wakil 
yang memungkinkan untuk membuat 
generalisasi terhadap populasi itulah yang 
disebut sampel penelitian (Mahsun, 2007: 
28). Jadi, sampel dalam penelitian ini 
adalah masyarakat desa Ketangga. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
       Data merupakan semua informasi atau 
bahan yang disediakan dan harus dicari 
atau dikumpulkan oleh peneliti (Subroto 
dalam Raman, 1998 :17). Data dalam 
penelitian ini berupa data tulisan dan data 
lisan. Metode yang dapat digunakan dalam 
tahap penyediaan atau pengumpulan  data 
untuk penelitian sosiolinguistik dapat 
memanfaatkan metode yang digunakan 
dalam penelitian sosial (Mahsun, 2005 : 
218). Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan pengumpulan data adalah : 
wawancara, pencatatan,dan kajian 
perpustakaan dengan penjabaran langkah-
langkah sebagai berikut. 

1. Metode Wawancara 
 Metode wawancara adalah suatu 
teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari 
sumbernya. Wawancara dilakukan dengan 
cara peneliti melakukan percakapan atau 
kontak dengan penutur selaku narasumber 
(Mahsun,2007:95). 

 Ada dua pertimbangan mengapa 
metode ini dipergunakan pertama, sampel 
penelitian tidak banyak, di samping itu 
“apabila peneliti mengambil beberapa 
tokoh masyarakat sebagai subjek 
penelitian, maka wawancara akan lebuh 
tepat dipergunakan. Kedua agar informasi 
diperoleh lebih mendalam, maka 
wawancara kiranya lebih tepat. 
 Alat bantu dalam pelaksanaan 
wawancara adalah pedoman wawancara 
yaitu berupa pertanyaan yang disusun 
secara garis besar yang menyangkut 
pertanyaan yang disusun secara garis besar 
dengan penggunaan bahasa baik lisan 
maupun tulisan. Masing-masing 
pertanyaan diperdalam pada saat 
wawancara guna mengorek keterangan-
keterangan lebih lanjut. Pedoman 
wawancara tepat dapat dipakai pada saat 
yang bersifat terbuka dan sewaktu-waktu 
dapat diubah atau disempurnakan 
bergantung pada situasi dan informasi 
berharga yang sebelunmya tak terduga 
bersifat longgar,  di lapangan jawaban dari 
responden atau informan adalah dari segi 
mereka di mana kala dalam wawancara itu 
diperoleh informasi yang menarik, maka 
dapat diperoleh secara terperinci. 

Metode wawancara adalah suatu 
pedoman yang disusun secara terperinci 
sehingga menyerupai check list (Arikunto, 
1989 : 183). Penulis menggunakan metode 
ini dengan alasan agar mendapat informasi 
secara langsung dari sampel yang sudah 
ditentukan  yang dapat dijadikan sumber 
atau acuan serta data dalam peneliitian ini. 
Metode wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data tentang : Pronomina 
Demonstratif Bahasa Sasak di Desa 
Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten 
Lombok Timur. 

2. Metode pencatatan 
 Metode wawancara di atas dibantu 
dengan metode pencatatan, pada saat 
melakukan wawancara, dicatat hal-hal 
penting yang dapat memperjelas data, 
selain itu dicatat pula dialog atau 
percakapan yang didengar dalam 
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penuturtan bahasa sasak yang berkaitan 
dengan materi penelitian. 
3. Metode kajian perpustakaan 

 Metode ini dilaksanakan dengan 
mencari data dari benda-benda tertulis 
yang dapat memperjels data yang 
diperoleh dari informasi seperti buku-buku 
teori maupun hasil-hasil penelitian 
terdahulu yang berupa skripsi. Kajian 
perpustakaan dilakukan di perpustakaan 
yang ada di sekitar daerah Mataram. 
3.4 Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya 
yang dilakukan untuk mengklasifikasikan 
atau mengelompokkan data. Pada tahap ini 
dilakukan upaya 
mengelompokkan,menyamakan data yang 
sama dan membedakan data yang memang 
berbeda, serta menyisihkan pada kelompok 
lain data yang serupa,tetapi tidak sama. 
Dengan kata lain pada tahap ini dilakukan 
pemilahan atau memilih data yang 
diperlukan atau tidak. Data itu sendiri 
(menurut Anshen dalam mahsun 2007: 
254) memiliki dua wujud yaitu data yang 
berwujud angka (kuantitatif) dan data yang 
berwujud bukan angka (kualitatif). Dilihat 
dari dua wujud data tadi, penelitian ini 
merupakan penelitian bidang kebahasaan 
yang bersifat deskriftif, maka wujud atau 
jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif bukan kuantitatif. 
Karena penelitian ini berkaitan dengan 
data kualitatif, maka data yang sudah 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
analisis kualitatif yaitu data yang dianalisis 
dalam bentuk kata-kata bukan angka 
(Mahsun,2007:257).  

 
 

4. Deskripsi Data 
 Dialog peneliti dengan narasumber 
yang berasal dari dusun Ketangga 
Barat desa Keruak. 

X : Assalamualaikum Wr. Wb 
Y : Wa’alaikum Salam 
Wr.Wb 
X : Ape kabarme Ulfa? 
Y : Alhamdulillah sehat 
meton. 

X : Ape teporok ten? 
Y : Nyangkengko jait kelambi 
ne sekediq 
X : Ye roek siq ape kelambi 
tiye? 
Y : Ye roek siq paku no oneq 
kelemak. 
X : Amun saq mentie laloq 
ruen, makak ndeq e teteh noh? 
Y : Tunahko kelambi ne, ye 

enggak-enggakne araq 
sekeq jari lapis     awak. 

X : Ndek arak kepeng siq 
mbeli kelambi menu? 

Y : E….gamak semeton, 
Seandene araq kepengko, 
ndeq semel noh kadu 
kelambi bedah marak mene 
ruen. Kan jaq taoq e aku ne 
dengan jeleng aget saq 
mauk mangan bae kesukur. 

X : Lamun meno jaq lito joq 
bale lemaq bian jaq kebeng 
e sekeq 

Y : Insyaallah, amun araq 
kesempatan lemaq bian 
pasti ke jaq lito jok to 

X : Berembe-rembe, amun 
payu dateng SMS ke juluq 
molah ke anteh leq bale 
aok? 

Y : Ye meno wah ntan adeq 
saq ndaq saling angenan. 

 

 4.1.2  Dialog peneliti dengan narasumber 
yang berasal dari dusun Ketangga Timur 
Desa Keruak. 

X : Assalamualaikum Wr. Wb. 
Y : Wa’alaikum salam Wr.Wb 
X : Berembe kabar de ton? 
Y : Alhamdulillah sehat meton. 
X : Mbe eleqde semeton? 
Y : Sebenar tiang eleq Ampenan 

laguq merariq jok Ketangga 
Jeraeng turut semame. 

X : Ape gawek e bilang jelo nane? 
Y : Tiang bedagang eleq To. 
X : To eleq mbe? 
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Y : Tiang bedagang eleq peken 
keruak 
X : Jaok peken keruak no? 
Y : Aro rapet lekan te aran peken 

keruak no araq jage kire-kire sekilo 
jarakne. 

X : Ape siq e dagang eleq peken 
keruak? 

Y : Tiang dagang jari kelak-kelak an. 
X : Sai kance bedagang eleq To 

peken keruak? 
Y : Endeqne keruan, iniq saq 

semamenko kance kadang-kadang 
anakko saq paling beleq no. sengak 
ye uah tamat sekolah leq Madrasah 
Aliyah. 

X : Endeqne kuliah bijede saq paling 
beleq no? 
Y : Wa….adeqan wah tulongko leq 
peken. Biaye endah ndeq araq. 
 

4.1.3 Dialog peneliti dengan narasumber 
yang berasal dari dusun Wates lingkok 
Ramben. 

X : Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Y : Wa’alaikum Salam Wr.Wb 
X : Ape kabar nane ngonek ndeq uah 
bedait kakaq? 
Y : Alhamdulillah sehat-sehat ariqko 
saq solah 
X : Berembe kabar inaq kance mamiq 
e leq to bale?  
Y : Alhamdulillah sehat-sehat endah 
X : Piran-piran jaq meletko bedait 

sekali kance inaq mamiq, sengaq 
kemeletko bedait. 

Y : Piran-piran dateng bae joq bale 
sekali 

X : Sebenar aku joq balen e araq 
perlu sekediq. Jaqko endeng tulong 
leq kakaq. Baunde tulongko 
sekediq jaqko singgaq kepeng araq 
satus ribu isiq jaqko beli selane.  

Y : aok ane arik keanteh e leq bale 
bareh bian-bian aok. 

 

 

5.1.      Bentuk-bentuk Pronomina 
Demonstratif Bahasa Sasak di 
Desa Ketangga Kecamatan 
Keruak. 

Adapun bentuk-bentuk pronomina  
bahasa ketangga seperti terlihat dalam 
bagan berikut : 
 

Persona 

Makna 

 

Tunggal 

Jamak 

Netral Eksklus
if 

Inklusif 

Pertama aku, tiang, 
ku-, -ku  

 ite, te-, 
-te,  

ite 
selapuq
, 
selapuq
te 

Kedua   side 
(menghor
mati), 
mek-,  -
mek, bi-, 
 -bi, de-,  -
de 

selapuq
mek 
(lk), 
selapuq
bi  (pr), 
selapuq
de 

  

Ketiga  ya, -a  selapu’a
n 

  

 

Sebagian  pronomina  bahasa  
indonesia  memiliki  lebih  dari  dua  
wujud.  Hal  ini disebabkan  oleh  budaya  
bangsa  kita  yang  sangat  memperhatikan  
hubungan  sosial antarmanusia.  Tata  
krama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  
kita  menuntut  adanya  aturan  yang 
serasi  dan  sesuai  dengan  martabat  
masing-masing.  Pada  umumnya  ada  
tiga  parameter  yang dipakai sebagai 
ukuran: (1) umur, (2) status sosial, (3) 
keakraban. 

Dengan  gambaran  di  atas,  
pemakaian  pronomina  sangatlah  penting  
karena  pemakaian yang salah dapat 
menimbulkan hal  yang  mengganggu 
keserasian pemakaian  yang  salah dapat 
menimbulkan  hal  yang  menggangu  
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keserasian  pergaulan.  Berikut  adalah  
gambaran  mengenai berbagai pronomina 
demostratif. 

a.      Pronomina Pertama 
Pronomina  pertama tunggal bahasa 

sasak ketangga adalah aku dan, tiang,. aku 
dipakai dalam situasi biasa, misalnya 
ketika dengan teman sebaya, atau yang 
lebih kecil dari kita, atau ketika dengan 
teman sebaya. 
Contoh :  
- aku ngepean buku no.                    (saya 
punya buku itu/ itu buku saya) 
-      aku lalo jok bangket                   (saya 
pergi ke sawah ) 

sedangkan bentuk tiang dipakai 
untuk menghormati lawan bicara yang 
lebih tua, misalnya guru, orang tua dan 
lainnya. 

Contoh : 

 - tiang ngepean buku no mamiq            
(saya punya buku ino pak) 

    -  tiang lalo jok bangket inaq                 
(saya pergi ke sawah ibu) 

bentuk aku  mempunyai variasi 
bentuk ku- dan –ku . bentuk ku-  dilekatkan 
pada kata yang terletak dibelakangnya. 
Kata yang terletak dibelakang ku- adalah 
verba. 
Contoh : 

 - wah kumangan                  (saya sudah 
makan) 

 -    kusembahyang leq masid  (saya shalat 
di masjid) 

sedangkan bentuk –ku dipakai dalam 
konstruksi kepemilikan dan dalam tulisan 
dilekatkan pada kata didepannya. 

Contoh : 

 - balengku              (rumahku) 

-    sepedangku        (sepedaku) 
-    polpenku             (polpenku) 
-    naengku              (kakiku) 

bentuk klitik –ku akan berubah 
menjadi –ngku ketika kata dibelakangnya 
berakhiran huruf vocal, seperti yang 
terlihat pada contoh diatas. 

Untuk pronomina pertama jamak 
bahasa sasak ketangge  mengenal bentuk 
ite (ekslusif) dan ite selapuq atau 
selapuqte (inklusif). 

Contoh : 

 - ite lalo jok bangket                     (kami 
pergi kesawah) 

-    ite selapuq mangan leq bale       (kita 
semua makan di rumah) 

-    selapuqte mangan leq bale         (kita 
semua makan di rumah) 

variasi dari bentuk ite antara lain te- 
dan –te. Bentuk te- sama juga seperti 
bentuk ku- dilekatkan pada kata 
didepannya, kata dibelakang te- adalah 
verba. 

Contoh : - wah temangan                 
 (kami sudah makan) 

     -    tesembahyang leq masjid 
          (kami shalat di masjid) 

bentuk –te sama juga seperti –ku 
dipakai untuk konstruksi pemilikan dan 
dilekatkan pada kata dibelakangnya. 

Contoh :  

- balente                 (rumah kami) 

-    sepedante           (sepeda kami) 
-    naente                 (kaki kami) 

bentuk –te akan berubah menjadi –
nte ketika kata didepannya berakhiran 
huruf vocal, seperti contoh diatas. 

b.      Pronomina kedua 
Bahasa sasak ketangge mengenal 

bentuk pronomina  kedua tunggal side  
(lk), kamu (pr), dan side (untuk 
menghormati). Biasanya juga digunakan 
sebagai kata Tanya. 
Contoh : 
 - side  ngumbe?                  (kamu 
ngapain) 
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-    kamu ngumbe?                (kamu 
ngapain) 

Variasi bentuk –meq, -bi, dan –de 
 merupakan klitik yang dipakai dalam 
konstruksi pemilikan dan dilekatkan pada 
kata dibelakangnya. 

Contoh : 

 - balemeq               (rumahmu)       - 
sepedameq    (sepedamu) 

-    balembi               (rumahmu)       - 
sepedambi     (sepedamu) 

-    balenda               (rumah anda)    - 
sepedande       (sepeda anda) 

bentuk –bi akan berubah menjadi –
mbi ketika kata dibelakangnya berakhiran 
huruf vokal, begitu juga dengan bentuk –
de akan berubah menjadi –nde ketika kata 
dibelakangnya berakhiran huruf vokal, 
seperti yang tertera pada contoh diatas. 

Sedangkan bentuk jamak pronomina 
kedua bahasa sasak ketangge adalah 
selapuqmeq, selapuqbi, dan selapuqde. 

Contoh :  

 - selapuqmeq pade  mangan leq bale 
                (kalian makan di rumah) 

-    selapuqbi pade  mangan lek bale 
-    selapuqde pade mangan lek bale  

 
c.       Pronomina ketiga 

Bentuk Pronomina ketiga tunggal 
bahasa sasak ketangge yaitu ya dan dalam 
penggunaannya bersifat netral tanpa 
perbedaan jender ataupun status sosial. 
Contoh : 
 - ya lalo jok bangket               (dia pergi ke 
sawah) 
-    Pak guru ya lalo jok bangket  (pak guru 
dia pergi ke sawah) 
-    Desy ya lalo jok bangket        (desy dia 
pergi ke sawah) 

Bentuk ya mempunyai variasi bentuk 
–a  , sama seperti variasi bentuk tunggal 
yang lainnya bentuk –a juga merupakan 
bentuk klitik yang dilekatkan pada kata 

dibelakangnya, dan menyatakan konstruksi 
pemilikan. 

Contoh :  

- balea       (rumahnya) 

-  motora   (motornya) 
-  Naea      (kakinya) dan lain sebagainya. 

Pronomina ketiga jamak bahasa 
sasak ketangge mempunyai bentuk 
selapu’a yang merupakan gabungan dari 
morfem selapuq dan klitik –a . 

Contoh :  

- selapu’a lalo jok bangket                      
(mereka pergi ke sawah) 

-  Selapu’a mangan leq bale                     
(mereka makan di rumah), dll 
 
5.  Simpulan 
 

Berdasarkan hasil pembahasan pada 
bab sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa bentuk pronominal 
Demonstratif bahasa sasak desa Ketangga 
yaitu , pronomina pertama tunggal dengan 
bentuk aku, tiang yang keduanya 
merupakan morfem bebas yang dapat 
berdiri sendiri. Bentuk aku mempunyai 
variasi bentuk ku- dan –ku, dan keduanya 
merupakan morfem terikat yang berupa 
klitik, ku- (proklitik) dan –ku (enklitik 
pemilikan). Sedangkan pronomina pertama 
jamak mempunyai bentuk ite (ekslusif) 
dan selapuqte (inklusif) keduanya juga 
termasuk morfem bebas, ite dengan variasi 
te- dan –te yang merupakan morfem 
terikat sama seperti variasi bentuk aku. 

 
Adapun pronomina kedua tunggal 

dengan bentuk kamu (lk), kemu (pr), dan 
side (menghormati), bentuk ini juga 
merupakan morfem bebas. Bentuk-bentuk 
tersebut mempunyai variasi bentuk ante 
dengan variasi –mek , kemu dengan variasi 
–bi, dan side dengan variasi –de, yang 
kesemuanya merupakan morfem terikat 
(enklitik pemilikan). Persona kedua jamak 
dengan bentuk selapuqmek (lk), selapuqbi, 
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dan selapuqde juga merupakan morfem 
bebas. 

 
Sedangkan pronomina ketiga tunggal 

dengan bentuk ya juga merupakan morfem 
bebas, dengan variasi –a morfem terikat 
enklitik konstruksi pemilikan. Persona 
ketiga bentuk jamak yaitu selapu’a juga 
merupakan morfem bebas.      
 

 5.2 Saran 
1. Penelitian di desa Ketangga ini hanya 

berhubungan dengan pronomina   
Demonstratif atau kata ganti dan 
masih banyak masalah yang lain yang 
belum disentuh oleh penelitian ilmiah, 
karena itu penelitian yang sejenis 
perlu dilakukan pada kesempatan 
berikutnya. 

2. Dalam hubungannya dengan 
pembelajaran muatan lokal di SMP 
hasil penelitian seperti ini perlu 
dijadikan sumber bahan atau materi 
pembelajaran, dan ada keterkaitan 
diantara hasil penelitian dengan 
kebutuhan pembelajaran. 

3. Penelitian terhadap Bahasa Daerah 
merupakan salah satu usaha pelestarian 
dan pengembangannya perlu terus 
dilakukan untuk memperluas wawasan 
tentang bahasa daerah baik terhadap 
ilmu semantik, sintaksis, pragmatik, 
maupun ilmu-ilmu bahasa lainnya. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


