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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang morfologi bahasa Sasak sudah banyak dilakukan, tetapi 
penelitian mengenai afiks derivasi dalam pembentukan kata khususnya di desa 
Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah belum ada yang 
melakukannya, dan penelitian ini merupakan penelitian pertama tentang afiks derivasi 
dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur,  kecamatan  
Pujut,  kabupaten Lombok Tengah. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah afiks 
derivasi ini memiliki perbedaan dengan bahasa Indonesia.  

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini mencakup wujud afiks 
derivasi, makna afiks derivasi, dan fungsi afiks derivasi bahasa Sasak dialek [a-e] di 
desa Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. Adapun tujuan 
penelitian ini untuk  mendeskripsikan wujud, makna, dan fungsi afiks derivasi dalam 
pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur, kecamatan Pujut, 
kabupaten Lombok tengah.  

 Metode untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga 
metode; yang pertama metode simak, kedua metode cakap  atau biasa disebut metode 
wawancara,  dan ketiga metode introspeksi. Sedangkan metode Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dan metode padan 
ekstralingual. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan afiks derivasi dalam pembentukan kata 
bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok 
Tengah sebanyak  6 afiks derivasi yaitu: (1) prefiks {be-}, (2) prefiks {N-}, (3) 
prefiks {pe-}, (4) prefiks {te-}, (5) sufiks {-an} dan (6) konfiks {be-an}. Makna dan 
fungsi afiks derivasi dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e] di desa 
Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah hanya dapat membentuk 
kata verbal atau kata kerja. 
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DAFTAR  LAMBANG  

 

[ . . . ]  : menunjukkan ejaan fonetis 

/ . . . /   : Kurung Miring, mengapit unsur fonologis 

{ . . . }   : Kurung Kurawal  -    Menunjukkan satuan morfem 

‐ Menunjukkan afiks  

‘ . . .’  : Glos, mengapit makna suatu unsur leksikal atau terjemahan 

ŋ  : Melambangkan bunyi nasal velar 

�  : Melambangkan bunyi nasal palatal 

E  : Melambangkan bunyi e yang lebih terbuka 

ə  : Melambangkan bunyi e pepet 

�  : Melambangkan bunyi o dasar 

I  : Melambangkan bunyi I dasar 

n  : Melambangkan bunyi nasal dental 

m  : Melambangkan bunyi nasal bilabial 

?  : Melambangkan bunyi hambat glotal  

[-]  : Menandai letak unsur dalam kata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa berkembang terus sesuai dengan pemikiran pemakai bahasa. 

Perkembangan yang dinamis dalam  memperluas kosa kata dan wawasan 

dalam berbahasa.  Perubahan pemakaian bahasa  dapat ditujukan di dalam 

bentuk kata dan kalimat yang dituturkan . Manusialah yang menggunakan kata 

dan kalimat itu dan manusia pula yang menambah, merubah, dan 

mempertahankan  kosa kata yang di gunakan sesuai dengan kebutuhannya. 

Oleh karena itu, dengan kebutuhan akan bahasa membuat manusia 

menggunakan bahasa sehari- hari sebagai media komunikasi satu sama lain. 

Bahasa sebagai media komunikasi sangatlah diperlukan dalam 

menyampaikan maksud dan kehendak kepada lawan bicara, dengan bahasa 

manusia dapat menjalin interaksi dengan orang lain. Bahasa juga sebagai alat 

pemersatu  antar  bangsa yang satu dan yang lain, antara orang barat dengan 

timur dapat bekerjasama dengan bahasa. Oleh karena itu orang yang  tidak 

bisa berbahasa,  dikatakan tidak dapat bergerak dengan cepat. Orang akan 

lumpuh tanpa bahasa.  

Menurut Ferdinan de Saussure, langue  adalah salah satu bahasa (misalnya 

bahasa prancis, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia) sebagai suatu “sistem”. 

Sebaliknya, langage  berarti bahasa sebagai sifat khas makhluk manusia, 

seperti dalam ucapan “manusia memiliki bahasa, binatang tidak memiliki 



2 

 

bahasa”. Parole ’tuturan’ adalah sebagaimana dipakai secara konkret: ‘logat’, 

’ucapan’, ’perkataan’’(Verhaar, 1996: 3). Pernyataan di atas menerangkan 

bahwa bangsa Indonesia selain memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa 

resmi kenegaraan atau bahasa nasional, juga memiliki berbagai macam bahasa 

daerah atau dikenal dengan bahasa ibu bagi setiap kelompok masyarakat atau 

suku bangsa . 

Bahasa daerah merupakan salah satu aset budaya bangsa dan sebagai 

simbol identitas penuturnya yang perlu dipelihara dan dikembangkan. 

Menyadari semakin sempitnya pemakaian bahasa daerah yang disebabkan 

oleh Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) dan kemajuan dunia secara 

menggelobal menyebabkan banyak generasi muda yang meninggalkan 

pemakaian bahasa daerahnya. Oleh sebab itu, untuk menangggulangi dan 

mengantisipasi agar tidak terjadi erosi bahasa, maka perlu pengkajian ulang 

dengan mengangkat studi bahasa yang berkaitan dengan bahasa daerah, karena 

suatu bahasa yang tidak disertai dengan penulisan akan cenderung mengalami 

kepunahan dalam waktu yang singkat.  

Salah satu bahasa daerah yang menjadi bagian dari kebudayaan nasioanal 

yaitu bahasa Sasak. Bahasa Sasak merupakan salah satu bahasa yang ada di 

Nusantara, yakni yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya 

pulau Lombok dan dipakai oleh penuturnya yakni suku Sasak. Bahasa Sasak 

terdiri atas lima dialek yaitu, dilaek Meno-Mene, Ngeno-Ngene, Ngeto- 

Ngete, Ngeno-Mene dan Meriak-Meriku (dalam Mahsun, Tohir, 1986: 20-24). 

Selain penellitian variasi dialektal yang disebutkan di atas, Mahsun (2006: 48) 
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dalam bukunya yang berjudul “Kajian Dialektologi Diakronis bahasa Sasak di 

Pulau Lombok” menerangkan bahwa ada empat variasi dilaektal dalam bahasa 

Sasak yakni dialek [a-a],  [a-â], [â- â] dan [a-�] 

Pengkajian mengenai bahasa Sasak sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu, tetapi kajian morfologi mengenai afiks derivasi 

dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e] tidak pernah dilakukan 

khususnya di desa Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih luas lagi agar 

pemahaman mengenai wujud data afiks derivasi, makna dan fungsinya 

semakin terarah sehingga orang yang membacapun lebih mudah memahami 

dan mengerti apa itu derivasi, makna dan fungsinya dalam bahasa sasak.  

Bahasa daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bahasa 

Sasak dialek [a-e] (Meriak- Meriku) yang terdapat di desa Pengembur,  

kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah. Unsur yang diteliti adalah afiks 

derivasi, makna dan fungsinya dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek 

[a-e] di desa Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. 

Peneliti mengambil masalah ini karena tidak ada sebelumnya ditemukan 

penelitian secara khusus tentang afiks derivasi dalam pembentukan kata 

bahasa Sasak dialek [a-e], juga peneliti ingin mengetahui secara keseluruhan 

tentang afiks derivasi.  
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1.2  Rumusan Masalah          

Masalah pokok yang hendak dijawab dalam penelitian yang berkaitan 

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

yaitu menyangkut: 

a. Bagaimanakah wujud afiks  derivasi bahasa Sasak dialek [a-e] 

b. Apakah makna  afiks derivasi dalam pembentukan kata  bahasa Sasak 

dialek [a-e] 

c. Apakah fungsi afiks  dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e]. 

 

1.3 Tujuan   

1.3.1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan afiks derivasi dalam pembentukan kata bahasa Sasak 

dialek [a-e] sehingga dapat memeperoleh gambaran yang jelas tentang 

afiks darivasi bahasa sasak.  

13.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

a. Mendeskripsikan wujud afiks  derivasi dalam pembentukan  kata 

bahasa Sasak dialek  [a-e] di Desa Pengembur kecamatan Pujut 

kabupaten Lombok Tengah. 

b. Mendeskripsikan makna dan fungsi afiks  derivasi dalam pembentukan  

kata bahasa Sasak dialek [a-e] di Desa Pengembur kecamatan Pujut 

kabupaten Lombok Tengah.  
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1.4  Manfaat  

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, ide, dan 

gagasan bagi kemajuan dan pengembangan ilmu bahasa, khususnya kajian 

morfologi yakni afiks derivasi dalam pembentukan kata bahasa Sasak 

dialek [a-e]. 

b. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas 

mengenai data afiks derivasi dalam pembentukan kata bahas Sasak.  

c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan bahasa daerah yang 

ada diwilayah nusantara, dan 

d. Sebagai data tambahan dan perbandingan bagi penelitian yang lain tentang 

bahasa, khususnya bahasa Sasak dialek [a-e] ( meriak-meriku).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian bahasa dibidang semantik, morfologi, pragmatik, linguistik 

maupun bidang yang lain  sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain.  

Wardinah (1996) meneliti tentang sistem reduplikasi bahasa jawa dialek 

Banyumas  (tipe-tipe reduplikasi, fungsi reduplikasi, dan makna reduplikasi 

bahasa jawa dialek Banyumas).  Siti Rabiatul Adawiyah (2004) meneliti tentang 

afiksasi verba bahasa Sasak dialek Meno-Mene sebuah kajian morfologi 

transformasi generatif, (proses pembentukan kata, bentuk afiksasi verba bahasa 

Sasak dialek Meno - Mene, fungsi afiksasi verba, dan makna afiks-afiks dalam 

pembentukan verba setelah diletakkan pada bentuk dasar verba). Baiq. Mikyal 

Arianti (2005) meneliti tentang reduplikasi verba bahasa Sasak dialek Meno-Mene 

di Desa Sakra. (wujud data, dan makna reduplikasi dalam bahasa Sasak dialek 

Meno-Mene di Desa Sakra. Muhammad Khaerudin (2005) meneliti tentang verba 

bahasa Sasak dialek Meno-Mene.(bentuk dan makna verba bahasa Sasak dialek 

Meno-Mene),  Susilawati (2005) meneliti tentang “bentuk, fungsi, dan makna 

tembang sorong serah aji karma dalam perkawinan adat Sasak tradisional di desa 

Janapria “. Eny Hartiningsih (2005) meneliti tentang “ makna deferensial dalam 

konteks percakapan bahasa Sumbawa . 

 Dari hasil penelitian tersebut, penelitian yang berjudul afiks derivasi dalam 

pembentukan kata bahasa Sasak di desa Pengembur, kecamatan Pujut,  kabupaten 
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Lombok Tengah  tidak menemukan judul yang sama seperti yang akan peneliti 

bahas  selanjutnya. Oleh karena itu perlu di ulas hal tersebut agar bisa dijadikan 

bahan perbandingan dengan kajian morfologi bahasa Sasak dengan bahasa 

Sumbawa atau bahasa- bahasa  yang lain.  

 

2.2 Kerangka Teori 

 Tiap-tiap perangkat bahasa di bidangi oleh ilmu yang berbeda-beda. Bunyi 

bahasa misalnya dibidangi oleh ilmu bahasa atau bisaa disebut fonologi. Ilmu 

bentuk khusus mempelajari tata bentuk kata dan pembentukannya disebut 

morfologi, kemudian ilmu yang khusus mengkaji tata kalimat disebut sintaksis, 

perangkat terakhir yang disebut semantik adalah membahas tentang makna. 

 Penelitian tentang afiks derivasi dalam pembentukan kata bahasa Sasak 

dialek [a-e] yang akan penulis lakukan ini akan dikaji berdasarkan teori morfologi 

(derivasional dan infleksional), namun sebelumnya penulis akan kemukakan 

beberapa pengertian morfologi, derivasi, makna dan fungsi  serta hal-hal yang 

akan menjadi bagian dari kajian ini secara umum. Pengertian morfologi telah 

banyak dikemukakan oleh para linguis, berikut akan dikemukakan diantaranya:  

 

2.2.1 Pengertian Morf 

 Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia,  morf adalah fonem atau 

urutan fonem yang berasosiasi dengan suatu makna, atau anggota morfem yang 

belum ditentukan distribusinya (seperti I pada kata dikenai). 
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 Menurut Ba’dulu dan Herman (2005: 8) morf adalah bagian atau ruas dari 

bentuk kata yang mewakili suatu morfem tertentu.  

 Menurut Pateda (1988: 71) morf adalah bentuk.  

 

2.2.2 Pengertian Alomorf 

 Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, alomorf adalah anggota  

morfem yang sama, yang variasi bentuknya disebabkan pengaruh lingkungan 

yang dimasukinya (misalnya morfem ber- mempunyai alomorf ber-, be- dan bel-). 

 Menurut Arifin dan Junaiyah (2009: 3) alomorf adalah anggota suatu 

morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. 

 Menurut Ba’dulu dan Hrman (2005: 8) alomorf adalah konsep dasar ketiga 

yang dipaerlukan untuk analisis morfologis.    

Menurut Pateda (1988: 73) alomorf adalah anggota dari suatu morfem.  

 

2.2.3 Pengertian Morfem  

 Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, morfem adalah satuan 

bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna, secara relative dan tidak dapat 

dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil.  

 Menurut Ramlan (1967: 7),  morfem adalah bentuk yang paling kecil 

bentuk yang mempunyai bentuk lain sebagai unsurnya (dalam Pateda, Mansur 

1988: 72). 

Menurut Arifin dan Junaiyah  (2009: 2) morfem adalah satuan bahasa 

terkecil yang mengandung makna.   
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Menurut Akmajian, dkk mengatakan  morfem adalah satuan terkecil dari  

pembentukan kata dalam suatu bahasa yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut ke 

dalam bagian-bagian yang lebih  bermakna atau yang dapat dikenal. (dalam 

Ba’dulu dan Herman (2005: 7). 

 

2.2.4 Pengertian Morfologi  

Menurut Crystal (1980: 232-233), morfologi adalah cabang tata bahasa 

yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. 

Morfologi pada  umumnya di bagi ke dalam dua bidang: yakni telaah infleksi 

(inflectional morphology), dan telaah pembentukan kata (lexical or derivational 

morphology). Menurut Bauer (1983:33), morfologi membahas struktur internal 

kata. Menurut Rusmadji (1993:2), morfologi mencakup kata, bagian-bagiannya, 

dan prosesnya. Sedangkan menurut O’G rady dan Dobrovolsky (1989: 89-90), 

morfologi adalah komponen tata bahasa generatif transformasional (TGT) yang 

membicarakan tentang struktur internal kata, khususnya kata kompleks (dalam, 

Ba’dulu dan Herman, 2005: 1) . 

Menurut Pateda (1988: 71), morfologi adalah ilmu yang mempelajari 

bentuk, bentuk kata, dan perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat 

perubahan bentuk itu.  

 Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 666), morfologi 

adalah cabang linguistik tentang morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau 

bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata   

(morfem). 
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Menurut Ramlan (2001: 21) morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa 

yang membicarakan atau mempelajari seluk beluk kata serta pengaruh perubahan-

perubahan bentuk kata, atau dengan kata lain bahwa morfologi mempelajari seluk-

beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik 

maupun semantik.  

Menurut  Arifin, dan Junaiyah (2009: 2) morfologi adalah ilmu bahasa 

tentang seluk-beluk bentuk kata (struktur kata). 

Menurut para ahli linguistik di atas, peneliti lebih cenderung akan 

menggunakan penelitian menurut teori Ramlan, disamping akan membahas seluk 

beluk kata, fungsi dan maknanya juga akan di bahas dalam bab IV hasil dan 

pembahasan.  

 

2.2.5 Pengertian Derivasi  

 Menurut  Verhaar (1996: 107) derivasi yaitu afiksasi yang menurunkan 

kata atau unsur leksikal yang lain dari kata atau unsur  leksikal tertentu. Derivasi 

adalah perubahan morfomis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis 

yang lain (1996: 143) . Dalam ( KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 

226), derivasi adalah proses pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada 

bentuk dasar untuk membentuk kata, atau istilahnya pembentukan kata secara 

terbalik.  

 Menurut  Parera (1993: 32), derivasi adalah proses pembentukan kata dari 

sebuah bentuk dasar. Proses pembentukan kata atau proses derivasi ini akan 

mengambil proses morfologis tertentu, seperti proses afiksasi, proses perubahan 
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internal, proses duflikasi, proses kosong, dan proses suprasegmental. Proses 

derivasi biasanya mengalihkan kelas kata, misalnya sebuah nomen diderivasi ke 

sebuah verbum dan adjektif atau sebaliknya. Kata hasil proses derivasi itu di sebut 

kata derivatif  atau kata turunan atau kata bentukan.  

 Menurut  Ba’dulu dan Herman (2005: 2) derivasi berurusan dengan 

pembentukan leksem baru melalui afiksasi, sedang pemajemukan berurusan 

dengan pembentukan leksem baru dari dua atau lebih system potensial.  Derivasi 

kadang-kadang juga dibagi ke dalam derivasi mempertahankan kelas kata (class-

maintaining derivation) dan derivasi perubahan kelas (class-changing derivation). 

Derivasi mempertahankan kelas adalah derivasi leksem baru yang sama kelasnya 

dengan basis asal leksem itu di bentuk, sedang derivasi perubahan kelas 

menghasilkan leksem yang berbeda kelasnya dengan basisnya.   

 Menurut  Putrayasa (2008: 103) derivasional merupakan konstruksi yang 

berbeda distribusinya dari dasarnya Pakar lain mengatakan bahwa derivasional 

adalah proses morfologis karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya 

berbagai macam bentukan dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut berubah 

kelas katanya dari kata dasarnya (Suparman, 1979; Clark, 1981). Derivasi 

mendaftar berbagai proses pembentukan kata-kata baru dari kata-kata yang sudah 

ada (atau akar,asal), ajektiva dari nomina (seasional dari season),  dan sebagainya 

( Lyons, 1995).  
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2.2.6 Pembentukan Kata (Word Formation) 

 O’Grady dan Dobrovolsky (1989: 10), dikutip oleh Siti Rabiatul 

Adawiyah: 18) menyatakan bahwa ada dua jenis pembentukan kata yang paling 

umum, yaitu, (1) derivasi, dan (2) pemajemukan. Keduanya menciptakan kata-

kata dari morfem-morfem yang ada. Derivasi adalah suatu proses pembentukan 

suatu kata baru dari satu pangkal, biasanya melalui penambahan suatu afiks. 

Pemajemukan adalah suatu proses yang mencakup dua kata (dengan tanpa afiks) 

yang menghasilkan suatu kata. Dalam bahasa Indonesia pembentukn kata dengan 

derivasi ini seperti: {berjalan}, {menyapa}, {membaca}, {mengungsi}, {mengam-

bil}, {mengaduk}, {mengikat}, dan sebagainya. Sedangkan pembentukan kata 

dengan proses pemajemukan seperti: {naik haji}, {cuci muka}, {campur tangan} 

dan  lain-lain.  

 Menurut Chaer (2003: 175) pembentukan kata secara derivatif membentuk 

kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. 

Umpamanya, dari kata Inggris sing ‘menyanyi’ terbentuk kata singer 

‘penyanyi’;dari kata write ‘menulis’ terentuk kata writer ‘penulis’, dan dari kata 

hunt ‘memburu’ terbentuk kata hunter ‘ pemburu’. Jelas, antara kata sing dan 

singer berbeda identitas leksikalnya, sebab selain maknanya juga berbeda , 

kelasnya juga tidak sama, sing berkelas verba , sedangkan singer berkelas nomina.  

 Morfologi derivasional mengambil satu kata dan mengubahnya menjadi 

kata yang lain, yakni menciptakan entri-entri leksikal baru. Dalam kasus- kasus 

yang paling jelas, morfologi derivasional menciptakan suatu kata dari kategori 

sintaksis lain.   
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 Menurut Henry Guntur Tarigan (2009 : 147)  afiks derivasional adalah 

afiks yang bukan infleksi. Kalau infleksi bahasa sebagai afiks yang tidak 

mengubah kelas bentuk kata, tetapi menyerasikan kata bagi pemkaian dalam 

sintaksis dalam pengertian yang telah dinyatakan di atas, maka afiks derivasional 

adalah afiks yang dapat mengubah kelas dan menetapkan kata-kata sebagai 

anggota kelas bentuk yang beraneka ragam.  

 Pembentukan kata – kata baru (derivasi) kadang – kadang juga dibagi  ke 

dalam derivasi mempertahankan kelas (class maintaining derivation) dan derivasi 

perubahan kelas (class changing derivation) (dalam Ba’ Dulu dan Herman: 2). 

Kata-kata baru dalam bahasa tertentu dapat dibentuk melalui proses derivasi, yaitu 

pembentukan kata-kata baru dengan menambahkan afiks kepada kata pangkal, 

yaitu dapat berupa kata (root), stem, atau  basis. Afiks ada tiga macam, yaitu,  (1) 

prefiks, (2) sufiks, dan (3) infiks. Proses pembentukan kata dengan menambahkan 

afiks kepada kata pangkal disebut afiksasi  yang mencakup prefiksasi, yaitu proses 

pembentukan kata dengan menambahkan prefiks  kepada kata pangkal, sufiksasi, 

yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan sufiks kepada kata pangkal, 

dan infiksasi, yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan infiks kepada 

kata pangkal. Di antara ketiga proses pembentukan kata ini, infiksasi merupakan 

proses yang paling tidak produktif. Tidak semua bahasa mempunyai infiks, namun 

jumlah dan frekuensinya sangat terbatas dibanding dengan prefiks dan sufiks. 

(Ba’dulu dan Herman, 2005 : 21-22).  

 Pernyataan di atas menerangkan bahwa afiks derivasional adalah afiks 

yang dapat mengubah dan menetapkan kelas kata. Jadi dalam bahasa sasakpun 
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khususnya yang ada diwilayah Pujut dengan dialek [a-e] (meriak-meriku) 

berbicara dengan bahasa Sasak mengeluarkan kata dengan dan tanpa menyadari 

bahwa ketika berbicara banyak bentuk afiks derivasi yang dikeluarkan dengan 

variasi logat yang berbeda-beda. 

2.2.4 Makna  

 Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 91) makna berarti : 

memaknakan, mengartikan: menerangkan arti. 

 Menurut Chaer  (2003: 287) makna adalah ‘pengertian’ atau ‘konsep’ yang 

dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Makna adalah gejala dalam 

ujaran (Chaer, dalam Insan Kamila, 2010: 11). 

 Makna menurut  Blinger  adalah hubungan antara bahasa dengan dunia 

luas yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat 

dimengerti (dalam Susilawati,  2004/2005: 11).  

 Verhaar (1997: 126-129) mengatakan bahwa makna adalah sesuatu yang 

berbeda didalam ujaran itu sendiri yang menyangkut segi lingual (bahasa) itu 

sendiri (dalam Susilawati, 2004/2005: 12). 

 Ada tiga cara yang dipakai oleh linguis dan filsuf dalam usahanya 

menjelaskan makna dalam bahasa Indonesia : (a) dengan memberikan defenisi-

defenisi hakikat-hakikat makna kata, (b) dengan mendefinisikan hakikat makna 

kalimat, dan (c) dengan menjelaskan proses komunikasi (Wahab, dalam Insan  

Kamila, 2010: 11). 
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 Membaca pernyataan di atas mengenai pengertian bahwa makna adalah 

arti, atau maksud dari pembicara atau penulis dalam suatu ujaran atu tulisan, maka 

peneliti dapat menggambarkan bahwa di dalam pembahasan mengenai afiks 

derivasi bahasa Sasak dialek [a-e] pastinya akan menimbulkan makna yang  

berbeda-beda dari satu kata. Misalnya kata /sכgכl/ menjadi /təsכgכl/, /pəñכgכl/ 

akan memiliki makna yang agak berbeda meskipun pada hakikatnya kata dasarnya 

sama tetapi setelah menjadi bentuk afiks derivasi berubah makna. Kata sכgכl yang 

menjadi kata dasarnya berarti atau bermakna keluar setelah menjadi /təsכgכl/, 

maknanya dikeluarkan, dan /pəñכgכl/ bermakna orang yang mengeluarkan. Begitu 

juga dengan fungsi yang akan dihasilkan setelah mendapatkan makna yang 

berbeda akan memiliki fungsi yang berbeda juga sesuai dengan bentuk afiks 

derivasi tersebut. 

2.2.5 Fungsi 

 Dalam Kamus  Besar Bahasa Indonesia (1984: 283) fungsi adalah (yang 

dilakukan)  pekerjaan yang dilakukan.  

 Menurut Kridalaksana (1983: 48) fungsi adalah beban suatu satuan bahasa, 

hubungan antar satu-satuan dengan unsur penggunaan bahasa untuk tujuan 

tertentu, peran unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural 

dengan unsur lain, peran sebuah unsur dalam peran sintaksis yang lebih luas 

(kalimat). Fungsi gramatikal adalah fungsi yang berupa subjek, predikat, dan 

objek, dan keterangan (dalam, Dzohri Warizqaan, 2010: 22).   
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 Berdasarkan beberapa pengertian diatas yakni fungsi berarti mendapatkan 

sesuatu dari yang ada terhadap suatu benda atau orang. Mengapa saya mengatakan 

demikian, karena suatu benda yang bergerak maupun tidak dapat bergerak pasti 

ada fungsi atau manfaatnya untuk seorang atau beberapa orang. Begitu juga 

dengan afiks derivasi yang akan saya jelaskan lebih luas lagi pada bab IV Hasil 

dan Pembahasan, yakni bagaimanakah fungsi yang dihasilkan setelah terbentuk 

wujud dan makna afiks derivasi dalam pemebentukan kata bahasa Sasak dialek  

[a-e]. apakah fungsinya dapat membentuk kelas nominal, membentuk kelas verbal 

atau membentuk kelas adjektival. Misalnya, kata /takכŋ/ dan /ləwεt/ kedua kata 

tersebut termasuk golongan kata benda, setelah mendapat prefiks {be-} menjadi 

/bətakכŋ/ dan /bələwεt/, kata tersebut termasuk golongan kata kerja. Jelaslah 

perubahan kata itu disebabkan oleh prefiks {be-}. Maka dapat dikatakan bahwa 

disini prefiks {be-} berfungsi sebagai pembentuk kata verbal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian mengenai afiks derivasi dalam pembentukan kata 

bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten 

Lombok Tengah  adalah semua tuturan bahasa Sasak, sedangkan sampel 

penelitian ini adalah tuturan bahasa Sasak dialek [a-e].  Pemilihan dialek [a-e] ini 

dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa dialek bahasa Sasak adalah dialek yang 

mudah dimengerti oleh masyarakat Lombok.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan  dalam penelitian ini ada tiga yakni metode simak, 

cakap dan metode Introspeksi. Metode simak merupakan metode yang dilakukan 

untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa. Metode  cakap 

merupakan metode yang dilakukan dengan bertemu secara langsung dan tidak  

tidak langsung dengan informan untuk  mewawancara, sedangkan metode 

introspeksi adalah metode yang dilakukan dengan melihat potensi pada diri 

pribadi, artinya data yang diperoleh adalah dari kemampuan yang dimiliki. 

 

3.2.1 Metode Simak  

 Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara 

lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Metode ini memiliki teknik 
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dasar yang berwujud teknik sadap . teknik sadap disebut sebagai teknik dasar 

dalam metode simak karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan 

penyadapan. Dalam arti, peneliti dalam upaya mendapatkan data dilakukan 

dengan menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang 

menjadi informan. Perlu ditekankan bahwa menyadap penggunaan bahasa baik 

secara lisan maupun tertulis. Penyadapan penggunaan bahasa secara lisan 

dimungkinkan jika peneliti tampil dengan sosoknya sebagai orang yang sedang 

menyadap pemakaian bahasa seseorang (yang sedang berpidato, berkhotbah, 

musyawarah, dan lain-lain) atau beberapa orang yang sedang menggunakan 

bahasa  atau bercakap-cakap, sedangkan penggunan bahasa dengan penyadapan 

secara tertulis, jika peneliti berhadapan dengan penggunaan bahasa bukan dengan 

orang yang sedang berbicara atau bercakap-cakap, tetapi berupa bahasa tulis, 

misalnya naskah-naskah kuno, teks narasi, bahaa-bahasa pada media  masa dan 

lain-lain. Dalam praktik selanjutnya, teknik sadap ini diikuti dengan teknik 

lanjutan yang berupa teknik simak libat cakap, simak bebas libat cakap, catat dan 

teknik rekam.(Mahsun, 2007: 92-93). 

 

3.2.2 Metode Cakap  

 Metode cakap memiliki teknik dasar berupa teknik pancing, karena 

percakapan yang diharapkan sebagai pelaksanaan metode tersebut hanya 

dimungkinkan muncul jika peneliti memberikan  simulasi (pancingan) pada 

informan untuk memunculkan gejala kebahasaan yang diharapkan oleh penneliti. 

Pancingan atau simulasi itu dapat berupa bentuk atau makna-makna yang 
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biasanya tersusun dalam bentuk daftar pertanyaan. Selanjutnya teknik dasar 

tersebut dapat dijabarkan ke dalam dua teknik lanjutan, yaitu teknik lanjutan 

cakap semuka dan cakap taksemuka. (Mahsun, 2007: 95-96). Artinya peneliti 

berusaha memancing informan dan memberikan pertanyaan sederhana yang dapat 

dipahami oleh penutur, guna memperoleh data verbal tentang afiks derivasi 

bahasa Sasak yang digunakan oleh masyarakat desa Pengembur, kecamata Pujut, 

kabupaten Lomok Tengah. 

 

3.2.3 Metode Introspeksi 

 Metode Introspektif adalah  metode penyediaan data dengan 

memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya 

(bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang diperlukan bagi analisis sesuai 

dengan tujuan penelitiannya (Mahsun, 2007: 104). Artinya peneliti menggali 

potensi bahasa tanpa mengabaikan peran kepimilikannya. Dalam hal ini bahasa 

yang dimaksud adalah bahasa sendiri. 

 

3.3  Analisis Data 

 Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena 

pada tahapan ini, kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus 

sudah diperoleh. Penemuan kaeidah-kaidah tersebut merupakan inti dari sebuah 

aktivita ilmiah yang disebut penelitian, betapapun sederhananya kaidah yang 

ditemukan tersebut. Oleh karena, dalam penanganan tahapan analisis data itu pun 

diperlukan metode dan teknik-teknik yang cukup andal. Ada dua metode utama 
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yang dapat digunakan dalam analisis data,  yaitu metode padan intralingual dan 

metode padan ekstralingual. Kedua metode ini  digunakan sesuai dengan jenis 

data dan tujuan penelitian, serta masng-masing memiliki  teknik-tekniknya.   

 

3.3.1 Metode Padan Intralingual  

Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur  yang besifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun,  2007: 

118). Dalam metode analisis digunakan teknik hubung banding membedakan. 

Teknik ini digunakan untuk menetukan jenis dengan fungsi masing-masing afiks 

derivasi.             

                                                                 

3.3.1 Metode Padan Ekstralingual  

Berbeda dengan metode padan intralingual, metode padan ekstralingual ini 

digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti 

menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berbeda di luar bahasa.Sebagai 

metode yang secara konseptual bersifat abahasa sasaktrak, maka agar dapat 

teroperasional diperlukan langkah-langkah kongkret  yang disebut dengan teknik. 

(Mahsun,  2005: 120). Teknik ini dignakan untuk menetukan makna afiks derivasi  

 Anlisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menghubung 

bandingkan antara wujud, makna  dan fungsi   afiks derivasi dalam pembentukan 

kata bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur, kecamatan Pujut, kabupaten 

Lombok Tengah, yang akan timbul dari kata dasar menjadi bentuk afiks 
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derivasional yakni perubahan kata dasar nomina  di bubuhkan afiks  derivasi 

menjadi verba, dan sebaliknya sehingga dapat membentuk fungsi nominal, dan 

fungsi verbal.  

 

3.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data  

 Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, 

yaitu (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan 

terminology  yang bersifat teknis dan (b) perumusan dengan menggunakan tanda-

tanda atau lambang-lambang. Kedua cara di atas masing-masing disebut metode 

informal dan metode formal.(Mahsun, 2007: 123). Dalam hal ini digunakan untuk 

menyajikan hasil analisis data afiks derivasi bahasa Sasak dialek [a-e]. analisis 

data akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan wujud  afiks derivasi bahasa Sasak dialek [a-e]. 

2. Menjelaskan makna afiks derivasi ditinjau dari hubungan 

kekerabatan yang diperoleh dari hasil cakap, simak, dan 

introspeksi.  

3. Menjelaskan fungsi pemakaian afiks derivasi bahasa Sasak dialek 

[a-e]. 
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BAB IV 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini akan dibicarakan secara berturut-turut mengenai: 

a. Identifikasi morf-morf afiks yang diperkirakan ada dalam bahasa Sasak 

dialek  [a-e]. 

b. Penentuan morf-morf tersebut sebagai morfem afiks derivasi. 

c. Menentuan makna tiap-tiap afiks derivasi  

d. Menentukan fungsi tiap-tiap afiks derivasi. 

  

4.1 Identifikasi Morf-Morf  

4.1.1 Identifikasi Morf-Morf Afiks  

1. Dari data:  

/abכt/ ‘malas’ 

/pəŋabכt/ ‘pemalas’ 

dapat diidentifikasi morf-morf: 

/abכt/   ‘malas’ 

/pəŋ/ ‘(morf afiks)’ 

2. Dari data: 

/ajah/  ‘ajar’ 

  /bərajah/ ‘belajar’  

  /tətajah/ ’diajarkan’ 

 /pəŋajah/ ‘pengajar’ 
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 /ajahan/ ‘ajarkan’  

 Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ajah/  ‘ajar’ 

  /bər-/  ‘(morf afiks)’ 

  /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

  /pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

 /-an/ ‘(morf afiks)’ 

3. Dari data : 

/bəbatur/ ‘berteman’ 

/bəbaturan/ ‘berteman’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/batur/ (teman) 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

/bə-an/ ‘(morf afiks)’ 

4. Dari data: 

/təbuyə/ ‘ditonton’ 

 /pəmbuyə/ ‘senang menonton’  

/buyəan/ ’tontonan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/buyə/ ‘nonton’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəm-/ ‘(morf afiks)’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 
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5. Dari data: 

/bədəŋah/ ‘mendengar’ 

/tədəŋah/ ‘didengar’  

/pəndəŋah/  ‘pendengar’  

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/dəŋah / ‘dəngar’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/‘(morf afiks)’  

/pən-/ ‘(morf afiks)’  

6. Dari data: 

/bəgawean/ ‘bekerja’  

/təgawε?/ ‘dikerjakan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gawε?/ ‘kərja’ 

/bə-an/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

7. Dari data: 

/bəgətəŋ/ ‘məngikat’ 

/təgətəŋ/ ‘diikat’  

/pəŋgətəŋ/ ‘pengikat’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gətəŋ/ ‘ikat’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 
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/tə-/ ‘(morf afiks)’  

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

8. Dari data: 

/bəgutu?/ ‘mencari kutu’ 

  /gutuan/ ‘banyak kutu’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gutu/ ‘kutuan’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

  /-an/ ‘(morf afiks)’ 

9. Dari data: 

/bərica?/ ‘menginjak’ 

  /tətica?/ ‘diinjak’ 

/pəŋica?/ ‘penginjak’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ica?/ ‘injak’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

  /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

10. Dari data: 

/bəjכra?/ ‘bermain’ 

 /pənjכra?/ ‘orang yang suka bermain’  

/təjכra?/  ‘dimainkan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 
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 /jכra?/ ‘main’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pən-/ ‘(morf afiks)’  

/tə-/  ‘(morf afiks)’ 

11. Dari data: 

/təkכña?/ ‘disimpan’ 

 /pəkכña?/ ‘penyimpan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/kכña?/ ‘simpan’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/pə-/ ‘(morf afiks)’ 

12. Dari data: 

/lamaran/ ‘surat permohonan kerja’ 

/ŋəlamar/ ‘melamar’ 

 /pəlamar/ ‘persembahan ketika melamar untuk kawin’  

/təlamar/ ‘dilamar’ 

Dapat diidentifikasi morf-mrf: 

/lamar/ ‘melamar’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

/ŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

/pə-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

13. Dari data: 
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/bərכŋkכs/ ‘membayar  ongkos’ 

 /pəŋכŋkכs/ ‘orang yang mengongkoskan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

 ’s/ ‘ongkosכŋkכ/

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

14. Dari data: 

/mite/ ‘mencari’ 

/təpitə/ ‘dicari’ 

 /pəmitə/ ‘orang yang mencari’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/pitə/ ‘cari’ 

/m-/’ (morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pəm-/ ‘(morf afiks)’ 

15. Dari data: 

/ŋərajaŋ/ ‘məlompat’  

 /tərajaŋ/ ‘dilompati’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/rajaŋ/ ‘lompat’ 

/ŋə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 
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16. Dari data: 

/pəñəda?/ ‘orang yang mencampur’ 

 /təsəda?/ ’dicampur’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/səda?/ ‘campur’ 

/pəñ-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

17. Dari data: 

/siŋga?an /’pinjamkan’ 

 /ñiŋga?/ ‘məminjam’  

/pəñiŋga?/  ‘orang yang mau məminjam’ 

 /təsiŋga?/ ‘dipinjam’ 

Dapat diidəntifikasi morf-morf: 

/siŋga?/ ‘pinjam 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

/ñ-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəñ-/   ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

18. Dari data:  

/ŋumba?/ ‘mənggəndכng’ 

 /pəŋumba?/ ‘alat yang digunakan untuk mənggəndכng’ 

  /tətumba?/ ‘digəndכng’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 
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/umba?/ ‘gəndכng’  

/ŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

19. Dari data: 

/bətukahan/ ‘bərtukaran’ 

/nukah/ ‘tukar’ 

/tətukah/ ‘ditukar’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/tukah/ ‘tukar’ 

/bə-an/ ‘ (morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/n-/ ‘(morf afiks)’ 

20. Dari data: 

/Mina?/ ‘buat’ 

/pəmina?/ ‘məmbuat’ 

/təpina?/ ‘dibuat’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/pina?/ ‘buat’ 

/m-/ ‘(mכrf afiks)’ 

/pə-/ ‘mכrf afiks)’ 

/tə-/ ‘(mכrf afiks)’ 
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Dari data di atas, dapat dikemukakan beberapa afiks derivasi yang 

duduga ada dalam bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur, 

kecamatan Pujut, kabupten Lombok Tengah, seperti terlihat dalam bagan 

berikut ini.  

   Bagan 1  

MORF-MORF AFIKS DERIVASI BAHASA SASAKD [a-e] 

MORF AFIKS 

Prefiks Infiks Sufiks Simulfiks  

bə-  -an bə-an 

bər-    

m-    

N-    

ŋ-    

ŋə-    

ñ-    

pə-    

pəm-    

pən-    
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pəŋ-    

pəñ-    

tə-    

tət-    

 

4.2  Penentuan Morfem  

4.2.1 Penentuan Morf-Morf Afiks Sebagai Morfem 

 Penentuan morfem yang berkedudukan sebagai afiks dari morf-morf afiks 

yang diduga ada dalam bahasa Sasak dialek  [a-e] di desa Pengembur, kecamatan 

Pujut, kabupaten Lombok Tengah, dilakukan dengan penentuan morfem dari 

morf-morf yang memiliki persoalan cukup kompleks baru kemudian disusul oleh 

yang kurang kompleks. Dengan demikian uraiannya dilakukan sebagai berikut: 

 

a. Morf/ bə-/ dan /bər-/ 

Dari pengidentifikasian morf-morf pada (4), dan (2) diperoleh morf-

morf: /bə-/, dan /bər-/, yang bentuknya mirip dan maknanya sama. 

Perbedaan bentuknya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai abstraksi 

bahasa dari kedua morf di atas, ditentukan sebagai morfemnya adalah {bə-

}. Morfem {bə-} dapat di sebut afiks, dalam hal sebagai prefiks, karena 

memiliki ciri-ciri: (a) mampu melekat pada bentuk dasarnya, (b) 

mempunyai makna gramatikal, dan (c) selau terletak di depan bentuk 

dasar. Dengan demikian dapat dikatakan dalam bahasa Sasak terdapat 
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prefiks {bə-} yang mempunyai alomorf {bər-}. Munculnya wujud kongkrit 

dari prefix {bə-} tersebut  secara terinci di jelaskan pada data berikut: 

(1)  /bəbatur/  berteman’  fonəm awal  /b/   

        /bədəŋah/   mendengar’ fonəm awal  /b/  

(2)   /bərajah/  ‘belajar’ fonem awal /a/ 

   /bəratכŋ/   ‘mengantar’ fonəm awal /a/  

Data (1), dan (2) masing-masing akan dijumpai morf-morf /be-/, 

dan /bər-/, pada morf /bə-/ pada kata dasar yang dilekatinya selalu fonem 

awalnya adalah konsonan seperti pada contoh data (1) berbeda halnya 

dengan morf  /bər-/ pada data (2) pada kata dasar yang dilekatinya adalah 

vokal. Jadi kalau kita menyamakan morf /bə-/ pada data (1), dan ber pada 

data (2) merupakan suatu kekeliruan, karena akan terjadi ketimpangan 

pengucapan seandainya /bə-/ pada data (1) sama dengan /bər-/ pada data 

(2) maka tidak akan muncul bentuk .data /bərajah/ dan /bəratכŋ/.  

Berdasarkan uraian di atas kiranya cukup jelas, bahwa morf  /ber-/ 

pada data (2) tidak sama dengan morf /bə-/ pada data (1). Oleh karena itu 

morfem /bə- /, dan /bər-/ memiliki kemampuan melekat pada bentuk lain 

dan posisinya selalu didepan yang dilekatinya. 

 

(2) Morf  /m-/, /n-/, /ŋ-/,/ŋə-/, dan /ñ-/. 

Dari pengidentifikasian morf-morf pada  (20), (19), (18), (17) dan 

(15)  diperoleh morf-morf: /m-/, /n-/, /ŋ-/,/ŋə-/, dan /ñ-/.yang bentuknya 

mirip dan maknanya sama. Perbedaan bentuknya dapat dijelaskan secara 
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fonologis. Sebagai abstraksi bahasa dari ketiga morf di atas, ditentukan 

sebagai morfemnya adalah {N-}. Morfem {N-} dapat di sebut afiks, dalam 

hal sebagai prefiks, karena memiliki ciri-ciri: (a) mampu melekat pada 

bentuk dasarnya, (b) mempunyai makna gramatikal, dan (c) selau terletak 

di depan bentuk dasar. Dengan demikian dapat dikatakan dalam bahasa 

Sasak terdapat prefiks {N-} yang mempunyai alomorf /m-/, /n-/, /ŋ-/,/ŋə-/, 

dan /ñ-/. Munculnya wujud kongkrit dari prefiks {N-} tersebut  secara 

terinci di jelaskan pada data berikut:  

  (3) /nukah/ ‘tukar’  fonem awal /n/ 

   tətukah/ ‘ditukar’ fonem awal  /t/ 

  (4) /mia?/  ‘buat’  fonem awal  /m/ 

   /təpia? / ‘dibuat’ fonəm awal /t/ 

  (5) /ŋupa?/ ‘mengupah’  fonem awal /u/ 

  /pəŋupa?/ ‘orang yang memberikan upah’  fonem 

awal /u/ 

   /tətupa?/ ‘diupah’ fonem awal /t/ 

  (6) /ŋərajaŋ/ ‘melompat’ fonem awal /r/ 

   /tərajaŋ/ ‘di lompati’ fonem awal /r/ 

   (7) /ñiŋga?/ ‘meminjam’ fonem awal /i/ 

   /pəñiŋga?/ ‘orang yang meminjam fonem awal /i/ 

   /təsiŋga?/ ‘pinjamkan’ fonem awal /s/ 

 Pada data (3), (4), (5), (6) dan (7) diperoleh morf  /m-/, /n-/, 

/ŋ/,/ŋə-/,dan /ñ-/.  Ditinjau dari segi bentuk dan makna, maka 
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kelima morf itu dapat disatu kelompokkan,  karena wujudnya dapat 

dijelaskan secara fonologis. Akan tetapi perbedaanya adalah  morf  

/m-/ hanya mampu berubah setelah bertem dengan huruf p, 

sedangkan morf /n-/ berubah setelah bertemu dengan huruf t, morf 

yang laian seperti morf /ŋ-/ selalu dilekati huruf vokal, sedangkan 

morf  /ŋə-/ dan  /ñ-/ selalu dilekati huruf konsonan, dan hanya morf 

/ñ-/ mengalapi pelesapan pada kata dasarnya. 

 

(3) Morf  /pə-/, /pəm-/, /pən-/, /pəŋ-/ dan /pəñ-/. 

Dari pengidentifikasian morf-morf pada  (11), (4), (10), (2)  

dan (17) diperoleh morf-morf: /pə-/, /pəm-/, /pən-/, /pəŋ-/ dan /pəñ-

/ yang bentuknya mirip dan dan maknanya sama. Perbedaan 

bentuknya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai abahasa 

sasaktraksi dari kelima morf di atas, ditentukan sebagai morfemnya 

adalah {pə -}. Morfem {pə -} dapat di sebut afiks, dalam hal 

sebagai prefiks, karena memiliki cirri-ciri: (a) mampu melekat pada 

bentuk dasarnya, (b) mempunyai makna gramatikal, dan (c) selau 

terletak di depan bentuk dasar. Dengan demikian dapat dikatakan 

dalam bahasa Sasak terdapat prefiks {pə -} yang mempunyai 

alomorf  {pəm -}, {pən -}, {pəŋ -}  dan {pəñ -} Munculnya wujud 

kongkrit dari prefiks {pə -} tersebut  secara terinci di jelaskan pada 

data berikut:  

(8) /təkכña?/ ‘disimpan’ fonem awalnya /k/ 
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/pəkכña?/ ‘menyimpan’ fonem awalnya /k/ 

(9) /təbuyə/ ‘ditonton’ fonem awalnya /b/ 

 /pəmbuyə/ ‘penonton’ fonem awalnya b/ 

(10) /bəjכra?/ ‘bermain’ fonem awalnya /j/ 

 /pənjכra?/ ‘pemain’ fonəm awalnya /j/ 

 /təjכra?/ ‘dimainkan’ fonem awalnya /j/ 

(11) /bərajah/ ‘belajar’ fonem awalnya /a/ 

 /tətajah/ ‘diajarkan’ fonem awalnya /t/ 

 /pəŋajah/ ‘pengajar’ fonem awalnya /a/ 

 /ajahan/ ‘ajarkan’ fonem awalnya /a/ 

 /pərajahan/ ‘pelajaran’ fonem awalnya /a/ 

 (12) /siŋgaan/ ‘pinjamkan’ fonem awalnya /s/ 

   /ñiŋga?/ ‘meminjam’ fonəm awalnya /i/ 

/pəñiŋga?/ ‘orang yang mau meminjam’ fonem 

awalnya      n/ 

/təsiŋga?/ ‘dipinjam’ fonem awalnya /s/ 

 Pada data (8), (9), (10), (11) dan (12) diperoleh morf  /pə-/, /pəm-/, 

/pən-/, /pəŋ-/ dan  /pəñ-/. Ditinjau dari segi bentuk dan makna, maka 

kelima morf itu dapat disatu kelompokkan, karena wujudnya dapat 

dijelaskan secara fonologis.semua fonem awalnya sama, kecuali morf  

/pəñ-/ berubah.  Akan tetapi perberbedaan yang paling mendasar  

adalah  morf /pə-/, /pəm-/, dan /pəñ-/ dilekati huruf konsonan, 
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sedangkan morf /pəŋ-/ dan /pəñ-/ dilekati huruf vokal. Kelima morf  

dan hanya morf  /pəñ-/ yang mengalapi pelesapan pada kata dasarnya. 

 

(4) Morf  /tə-/ dan /tət-/  

  Dari pengidentifikasian morf-morf pada (4), dan (2) 

diperoleh morf-morf: /tə-/ dan /tət-/ , yang bentuknya mirip dan dan 

maknanya sama. Perbedaan bentuknya dapat dijelaskan secara 

fonologis. Sebagai abahasa sasaktraksi dari kedua morf di atas, 

ditentukan sebagai morfemnya adalah {bə-}. Morfem {tə-} dapat di 

sebut afiks, dalam hal sebagai prefiks, karena memiliki cirri-ciri: (a) 

mampu melekat pada bentuk dasarnya, (b) mempunyai makna 

gramatikal, dan (c) selau terletak di depan bentuk dasar. Dengan 

demikian dapat dikatakan dalam bahasa Sasak terdapat prefiks {tə-} 

yang mempunyai alomorf {tət-}. Munculnya wujud kongkrit dari 

prefiks {tə-} tersebut  secara terinci di jelaskan pada data berikut: 

(13) /təbuyə/  ‘ditonton’  fonem awal  /b/  

      /tədəŋah/ ‘didengar’ fonem awal  /d/ 

(14)   /tətajah/ ‘diajarkan’ fonem awal /a/ 

  /tətatכŋ/ ‘diantarkan’ fonem awal /a/ 

Data (13) dan (14) masing-masing akan dijumpai morf-

morf /tə-/, dan /tət-/, pada morf /tə-/ pada kata dasar yang 

dilekatinya selalu fonem awalnya adalah huruf konsonan seperti 

pada contoh data (13) berbeda halnya dengan morf /tət-/ pada data 
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(14) pada kata dasar yang dilekatinya adalah huruf vokal. Jadi 

kalau kita menyamakan morf /tə-/,  pada data (13), dan ber pada 

data (14) merupakan suatu kekeliruan, karena akan terjadi 

ketimpangan pengucapan seandainya /tə-/, pada data (13) sama 

dengan /tət-/ pada data (14) maka tidak akan muncul bentuk .data 

/tətajah/  dan /tətatכŋ/.  

Berdasarkan uraian di atas kiranya cukup jelas, bahwa morf 

/tət-/ pada data (14) tidak sama dengan morf /tə-/ pada data (13). 

Oleh karena itu morfem /tə-/, dan /tət-/ memiliki kemampuan 

melekat pada bentuk lain dan posisinya selalu didepan yang 

dilekatinya. 

 

(5) Morf /-an/. 

Morf /-an/ yang diperoleh dari hasil pengidentifikasian 

morf pada (2), dapat ditentukan identitasnya sebagai morfem, 

karena merupakan perbedaan formal dalam deretan struktur: 

(15) /cכbaan/ ‘mencoba’  

  /cכba?/  ‘coba’ 

  /sכgכlan/ ‘keluarkan’ 

  /sכgכl  ‘keluar’ dll. 

kata lain, morf /-an/ yang terdapat pada data (15)  di atas 

disebut sebagi morfem, karena memiliki struktur fonologis dan 

makna yang sama.  
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Kemudian morf /-an/ tidak dapat berdiri sendiri, selalu 

terikat pada bentuk lain dan posisinya selalu di depan yang 

dilekatinya. Oleh karena itu, morfem /-an/ dapat di sebut sufiks. 

Sufik  /-an/ hanya memiliki satu wujud konkret, yaitu /-an/. Dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan nama sufiks, yang merupakan 

bagian dari afiks, yakni prefiks, sufiks, dan konfik. bahasa Sasak 

hanya memiliki sufiks {-an} saja, berbeda dengan bahasa sasak 

dialek Jereweh  tidak memiliki sufiks.  

Dari keseluruhan afiks yang dijumpai dalam bahasa sasak, 

apabila ditinjau dari kemungkinan bergabung satu dengan lainnya 

dalam membentuk kata, maka diperoleh dua jenis afiks gabung, 

yaitu simulfiks, sejauh data yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan ternyata hanya ada sebuah simulfiks, yaitu: {bə-

an}, (simulfiks ini terjadi antara penggabungan prefiks {bə-} 

dengan sufiks {-an}, misalnya pada: /bətalətan/ ‘bercocoktanam’ 

dan  /bəgawean/ ‘bekerja’. Untuk jelasnya, proses pembentukan 

bentuk-bentuk di atas dapat dilihat berikut ini: 

 

(16) bətaletan   (17)  bəgawean 

  

      Bə-             talet          -an     bə-  gawe?      -an 

Simulfiks {bə-an} hanya pada data (16)  dan (17) yakni 

/bəbaturan/ ‘berteman’ dan /bəgawean/ ‘bekerja’.  
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Suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa ternyata simulfiks dalam 

bahasa Sasak merupakan morfem terbagi, seperti simulfiks {bə-an} dalam 

bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Sasak mengenal afiks yang berupa 

simulfiks.   

 

4.3 Makna Afiks Derivasi  

4.3.1 Makna Prefiks {bə-}      

Beberapa makna yang dikandung prefiks {bə-} ini dapat di rinci sebagai 

berikut. 

a. menyatakan makna membuat, misalnya: /bərujak/ ‘ membuat 

rujak’ dan / berelah/ ‘membuat bersih’, dalam kalimat:  

                   bərujak  

(18) Ika          lə? baŋkət. 

  bərεlah 

   membuat rujak 

‘Ika            di sawah. 

  Membuat bersih  

b. menyatakan makna mengendarai, misalnya: /bəmכntכr/ 

‘mengendarai sepeda motor’, /bəmobil/ ‘mengendarai mobil’,  

/bəsəmpedə/ ‘mengendarai sepeda’, /bəjaran/ ‘mengendarai kuda’ 

/bəsampan/ ‘mengendarai perahu’, /bəkapal/ ‘ mengendarai kapal’, 

/bəcikar/  ‘mengendarai cikar’, dan /bəkapal/ ‘mengendarai kapal.  
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Perlu dijelaskan bahwa nomina yang dilekati oleh prefiks 

{bə-} di atas menunjuk pada nomina jenis kendaraan. Dengan 

demikian dapat dikatakan, bahwa makna mengendarai itu muncul,  

jika prefiks tersebut melekat pada bentuk dasar yang berkelas 

nomina yang menunjuk pada jenis kendaraan. Dengan  demikian,  

semua jenis kendaraan dapat dilekati prefiks {bə-}.  

c. Menyatakan makna mempunyai hal yang diumpamakan atau yang 

menerangkan.  Misalnya: /berimə/ ‘mempunyai tangan’, /bəkəntok/ 

‘mempunyai telinga’, /bəbiwih/ ‘mempunyai mulut’, /bəbulu/ 

‘mempunyai rambut/ , /bəmatə/ ‘mempunyai mata’ dan lain-lain.  

Perlu dijelaskan bahwa bentuk prefiks {bə-} dan {bər-} pada 

contoh tersebut dilekati oleh nomina  yang menunjuk pada bagian 

anggota badan.  

d. Menyatakan makna mengeluarkan, misalnya: /bəkəmbaŋ/ 

‘berbunga’, /bədaon/ ‘berdaun’ , /bəsuli/ ‘bertunas/, /bəpotεk/ 

‘berbuah (buah yang masih kecil).  

Makna mengeluarkan yang dikandung prefiks ini hanya ada 

pada prefiks {bə-}, sedangkan pada prefiks {bər-} tidak dapat 

dilekati bentuk nomina. Contohnya /bəsuli/ dan /bədaon/, karena 

prefiks {bər-} hanya mampu melekat pada kata yang  di awalai 

dengan huruf vokal.   



41 

 

e. Menyatakan makna melakukan kegiatan (bermain), misalnya: 

/bəjoget/ ‘berjoget’, /bəgəndaŋ/ ‘bergandang’, /bəmusik/ 

‘bermusik’.  

Makna melakukan kegiatan (bermain) hanya dilekati oleh 

prefiks {bə-}, karena tidak ada bentuk  nomina yang diawali oleh 

huruf vokal.  

f. Menyatakan makna menerangkan, misalnya:/bəranak/,’beranak’, 

/bərina?/ ‘beribu’, /bətua?/ ‘berpaman/, /bərama?/ ‘berbapak’,  

Makna menerangkan yang dikandung oleh kedua prefiks ini 

, hanya muncul jika bentuk dasar yang dilekati oleh kedua prefiks 

tersebut berkelas nomina yang menunjuk pada istilah kekeluargaan. 

g. Menyatakan makna mengandung, misalnya: /bərai?/ ‘berair’, 

/bəmiñak/ ‘berminyak’.  Makna mengandung ini hanya terbatas 

pada bentuk di atas.  

h. Menyatakan makna memakai atau mengenakan, misalnya: 

/bətakoŋ/ ‘memakai baju’, /bəsəlanə/ ‘memakai celana’, /bəlεwet/ 

‘memakai sarung’, /bəsəŋkaŋ/ ‘memakai anting’, /bəteken/ 

‘memakai gelang’, /bəcencen/ ‘memakai cincin’. Makna ini muncul 

jika bentuk dasar yang dilekati itu berkelas nomina yang menunjuk 

pada pakaian atau alat-alat perhiasan.  

i. Menyatakan makna  tumbuh atau mengeluarkan, misalnya: /bəbulu/ 

‘berbulu’, /bəjεŋgot/ ‘berjenggot’, /bəsεmεt/ ‘berkumis’, 

/bərəmbək/ ‘berkeringat’. Makna di atas hanya muncul jika nomina 
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yang dilekati oleh prefiks tersebut menunjuk pada sesuatu yang 

tumbuh atau keluar  dari tubuh. 

  

4.3.2  Makna Prefiks {N-} 

 Makna yang dinyatakan oleh prefiks ini dapat dirinci sebagai berikut. 

a. menyatakan makna memberi 

/ŋupa?/ ‘memberi upah’ 

/ŋכŋkכs/ ‘memeberi ongkos’ 

/ŋimpan/ ‘memberi makan’ dll. 

b. menyatakan makna melakukan kegiatan 

/ŋumba?/ ‘menggendong’ 

/ŋajah/ ‘mengajarkan’ 

/ŋantih/ ‘menuŋgu’ 

/ŋatכŋ/ ‘mengantar’ 

/ŋərכp/ ‘menghidupkan’ dll 

 

4.3.3 Makna Prefiks {pe-}  

Makna yang terkandung dalam prefiks ini dapat di rinci sebagai berikut. 

a. menyatakan bahasa absaktraksi atau hal, misalnya: 

/pərinə/ ‘hal beristri’(binatang) 

/pəramə/ ‘hal bersuami’(binatang)  

/pəranak/ ‘hal (binatang) 

b. menyatakan  alat yang digunakan untuk, misalnya: 
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/pəbכja?/ ‘alat untuk mencari (sesuatu) 

/pəbεntε?/ ‘alat untuk mengambil (sesuatu) 

/pəbuka?/ ‘ alat yaŋ digunakan untk membuka (sesuatu) 

c. menyatakan makna melakukan sesuatu 

/pəgətəŋ/ ‘mengikat’ 

/pəgənti?/ ‘menggantikan’ 

/pətukah/ ‘menukarkan’ 

/pətulak/ ‘mengembalikan’ 

/pəbכja?/ ‘mencarikan’ 

 

4.3.4  Makna Prefiks {te-} 

Makna yang dinyatakan oleh prefiks ini dapat dirinci sebagai berikut. 

a. menyatakan makna menanam 

/tətalət/ ‘ditanam’ 

/təkכbכr/ ‘dikubur’ 

/tətuka?/ ‘ditanam’ 

b. menyatakan makna menyimpan 

/təkכña?/ ‘disimpan’ 

/təbuni?/ ‘disembunyikan’ 

/təpəriri?/ ‘disimpan’ 

c. menyatakan makna melakukan sesuatu 

/təpiyak/ ‘dibuat’ 

/təcכba?/ ‘dicoba’ 



44 

 

/təjagur/ ‘dipukul’ 

/tədכŋkra?/ ‘didongkrak’ 

/təbuyə/ ‘ditonton’ 

/təbua?/ ‘dikancing’ 

/təgətəŋ/ ‘diikat’ dll 

 

4.3.5  Makna Sufik {-an}  

Makna yang terkandung dalam prefiks ini dapat dirinci sebagai berikut. 

a. Menyatakan makna melakukan sesuatu 

/ajahan/, ‘ajarkan’ 

/əropan/, ‘hidupkan’ 

/lampa?an/, ‘jalankan’ 

/siŋga?an/, ‘pinjamkan’ 

/sogolan/, ‘kəluarkan’  

b. Menyatakan makna menderita penyakit 

/gutuan/, ‘banyak kutu’ 

/kכrəŋan/, ‘sakit gatal’ 

 

4.3.6  Makna Simulfiks {be-an} 

Makna yang terkandung oleh ketiga simulfiiks ini dapat dirinci sebagai 

berikut. 

a. Menyatakan makna saling atau berbalasan (resiprokal), seperti  

/bəjaguran/, ‘berpukulan’ 
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/bəsirukan/, ‘berciuman’ 

/bejogetan/, ‘berjogetan’ 

/Betaletan/, ‘bercocoktanam’ 

 

4.4 Fungsi Afiks Derivasi  

4.4.1 Fungsi Prefiks {bə-} 

 Prefiks {bə-} yang berfungsi sebagai pembentuk kata kerja, misalnya kata  

/takכŋ/ dan /səlanə/ termasuk golongan kata nomina. Setelah mendapat prefiks be-

menjadi /bətakכŋ / dan /bəsəlanə /, kata tersebut termasuk golongan kata verbal. 

Jelaslah bahwa perubahan golongan kata itu disebabkan oleh prefiks {bə-}. Maka 

dapat dikatakan bahwa di sini prefiks {bə-} berfungsi sebagai pembentuk kata 

verbal. 

 Prefiks {bə-}  tidak dapat membentuk fungsi nomina, walaupun dilekati 

dengan kata dasar nomina maupun verba tetap akan membentuk fungsi verbal. 

Contohnya adalah kata /kapal/ dan  /mכntכr/  termasuk golongan kata nominal, 

setelah mendapat prefiks {bə-} menjadi /bəkapal/ dan /bəmכntכr/, kata tersebut 

termasuk golongan kata verbal. Jelaslah bahwa prefiks {bə-} tidak dapat 

membentuk fungsi nominal. Oleh karena itu apabila dilekati oleh kata dasar 

verbal, akan tetap menjadi verbal tidak dapat membentuk fungsi nominal, 

contohnya kata  /jagur/ dan /təgəl/ setelah mendapat prefiks {bə-} menjadi 

/bəjagur/ dan /bətəgəl/, kata tersebut termasuk golongan kata verbal. Jadi semakin 

jelas bahwa prefiks {bə-} tidak dapat membentuk fungsi nominal.  
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4.4.2 Fungsi Prefiks  {N-} 

 Kata /tambah/ dan /kunci/ termasuk golongan kata nomina. Setelah 

mendapat Prefiks {N-} menjadi /nambah/ dan /ŋunci/, kata tersebut termasuk 

golongan kata verbal. Jelaslah bahwa perubahan golongan kata itu disebabkan 

oleh prefiks {N-}. maka dapat dikatakan bahwa disini prefiks {N-} berfungsi 

sebagai  pembentuk kata verbal. 

  

4.4.3 Fungsi Prefiks {pə-} 

Kata /ai?/  dan /paku/ termasuk golongan kata nomina. Setelah mendapat  

prefiks {pə-} menjadi /pəŋai?/ dan /pemaku?/, kata tersebeut termasuk golongan 

kata  verbal.    Jelaslah bahwa perubahan golongan kata itu disebabkan oleh . 

prefiks {pə-} maka dapat dikatakan bahwa disini prefiks {pə-} berfungsi sebagai 

pembentuk kata verbal. 

Kata /j�ra?/ dan /gətəŋ/ termasuk golongan kata verba. Setelah mendapat 

prefiks {pe-} menjadi /pənj�ra?/ ‘orang yang suka bermain’ dan /pəŋgətəŋ/ alat 

untuk mengikat sesuatu’  kata tersebut termasuk golongan kata nomina. Jelaslah 

bahwa perubahan golongan kata itu disebabkann oleh prefiks {pe-}. Maka dapat 

dikatakan bahwa disini prefiks {pe-} selain berfungsi sebagai pembentuk kata 

verbal juga dapat membentuk kata nominal.  

 

4.4.4 Fungsi Prefiks {tə-} 

Kata /gutu/ dan /gənti?/ termasuk golongan kata nomina. Setelah 

mendapat  prefiks {te-} menjadi /təgutu?/ dan /təgenti?/, kata tersebeut termasuk 
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golongan kata  verbal.  Jelaslah bahwa perubahan golongan kata itu disebabkan 

oleh prefiks {te-} maka dapat dikatakan bahwa disini prefiks {te-} berfungsi 

sebagai pembentuk kata verbal. 

 

4.4.5 Fungsi Sufiks {-an}  

Satuan gramatik /ajah/  dan /sכgכl/ termasuk satuan gramatik yang disebut 

pokok kata. Setelah mendapat sufiks {–an}  menjadi /ajahan/ dan /sכgכlan/, kata 

tersebut termasuk golongan kata verbal.  Jelaslah bahwa perubahan golongan kata 

itu disebabkan oleh sufiks {–an} maka dapat dikatakan bahwa disini sufiks{–an} 

berfungsi sebagai pembentuk kata verbal.  

Satuan gramatik /gutu?/ ‘mencari kutu’ dan /b�yə/ ‘menonton’ termasuk 

golongan kata verbal. Setelah mendapat sufik {-an} menjadi /gutuan/ ‘memiliki 

banyak kutu’ dan /b�yəan/ ‘tontonan, kata tersebut termasuk golongan kata 

nomina. Jadi sudah jelas sufiks {-an} dapat membentuk fungsi nominal dan 

verbal.  

 

4.4.6 Fungsi Simulfiks {bə-an} 

Semua kata bersimulfiks {be-an} termasuk golongan kata verbal. Karena 

itu simulfiks {be-an} hanya memiliki satu fungsi saja, ialah sebagai pembentuk 

kata verbal. Misalnya, kata /talət/ dan /tukah/ termasuk golongan kata kerja, 

setelah mendapat simulfiks {be-an} menjadi /betaletan/, dan /betukahan/  kata 

tersebut termasuk golongan kata kerja. Jadi sudah jelas bahwa simulfiks  {be-an} 

hanya memiliki satu fungsi yakni sebagi pembentuk kata verbal.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Pada hasil dan Pembahasan  peneliti dapat menyimpulkan bahwa afiks 

derivasi dalam pembentukan kata bahasa Sasak dialek [a-e] di desa Pengembur, 

kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah dari segi wujud data dapat 

ditemukan bentuk-bentuk morf afiks derivasi, seperti: prefiks bə-, bər-, m-, n-, ŋ-, 

ŋe-,�-, pə-, pəm-, pən-, pəŋ-, pə�-, tə-, dan tət-,  sufiks –an dan simulfiks be-an 

makna yang terkandung dari semua bentuk afiks derivasi diantaranya: menyatakan 

makna membuat, mengendarai, mempunyai, mengeluarkan, melakukan kegiatan 

bermain dan bekerja, menerangkan, mengandung, mengenakan, tumbuh, 

memberi,menanam,,menyimpan, menderita, dan bebalasan, sedangkan fungsi 

yang dihasilkan dari semua afiks derivasi adalah dapat membentuk kata verbal 

dan nominal.  

 

5.2 Saran   

 Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai afiks derivasi dalam 

pembentukan kata Bahasa Sasak dialaek [a-e] di desa Pengembur, kecamatan 

Pujut, kabupaten Lombok Tengah, peneliti menyarankan:  

1. Peneliti berikutnya  terlebih dahulu memahami ilmu dasar linguistik 

umum, sampai pada tataran ilmu khusus yang ingin dikaji, misalnya 

bidang fonologi, morfologi, semantik, wacana  dan lain-lain.  
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2. Penelitian ini dapat menambah kekayaan berbahasa pada  bidang 

morfologi khususnya  afiks derivasi dalam pembentukan kata bahasa 

Sasak dialek [a-e].  

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti 

berikutnya.  
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DATA-DATA AFIKS DERIVASI BAHASA SASAK DIALEK [a-e] 

1. Dari data:  

/ab�t/ ‘malas’ 

/pəŋab�t/ ‘pemalas’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ab�t/   ‘malas’ 

/pəŋ/ ’(morf afiks)’ 

2. Dari data: 

/ajah/  ‘ajar’ 

  /bərajah/ ‘belajar’  

  /tətajah/ ’diajarkan’ 

 /pəŋajah/ ‘pengajar’ 

 /ajahan/ ‘ajarkan’  

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ajah/  ‘ajar’ 

  /bə-/  ‘(morf afiks)’ 

  /tət-/ ‘(morf afiks)’ 

  /pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

 /-an/ ‘(morf afiks)’ 

3. Dari data: 

/bərantih/ ‘menunggu’ 
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/tətantih/ ‘dituŋgu’    

/pəŋantih/’penunggu’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/antih/ ‘ tuŋgu’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

/tət-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

4. Dari data: 

/bərat�ŋ/ ‘mengantar’  

/pəŋat�ŋ/ ‘pengantar’  

/tətat�ŋ/ ‘diantar’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

at�ŋ ‘antar’ 

/bər-/’ (morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’  

/tət-/’ (morf afiks)’ 

5. Dari data: 

/araan/ ‘adakan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ara?/ ‘ada’ 

/-an/’ (morf afiks)’ 

6. Dari data : 
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/bəbatur/ ‘berteman’ 

 /bəbaturan/ ‘berteman’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/batur/ (teman) 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /bə-an/ ‘(morf afiks)’ 

7. Dari data: 

/təbuka?/ ‘dibuka’ 

 /pəbuka?/ ‘pembuka’  

/bukaan/ ‘bukakan’  

Dapat diidentifikasi morf-morf:  

/buka?/ ‘buka’ 

/tə-/’ (morf afiks)’ 

/pə-/ ‘(morf afiks)’  

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

8. Dari data: 

/təbuyə/ ‘ditonton’ 

 /pəmbuyə/ ‘penonton’  

/buyəaan/ ’tontonan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/buyə/ nonton’ 

/tə-/’ (morf afiks)’ 
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/pəm-/’ (morf afiks)’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

9. Dari data: 

/təc�ba?/ ‘dicoba’ 

 /c�baan/ ‘cobaan’  

/pə��ba?/ ‘orang yang mencoba’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/c�ba?/’coba’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’  

/pə�-/ ‘(morf afiks)’ 

10. Dari data: 

/təc�ŋki/l ‘dicabut’ 

 /pə��ŋkil/ ‘pencabut’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/c�ŋkil/’cabut’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə�-/ ‘(morf afiks)’ 

11. Dari data: 

/bədəŋah/ ‘mendengar’ 

/tədəŋah/ ‘didengar’  

/pəndəŋah/  ‘pendengar’  
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Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/dəŋah / ‘dengar’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/‘(morf afiks)’  

/pən-/ ‘(morf afiks)’  

12. Dari data: 

/bəd�kar/ ‘bercidomo’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/d�kar/ ‘cidomo’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

13. Dari data: 

/bəd�ŋkra?/ ‘mendongkrak’ 

 /təd�ŋkra?/ ‘didongkrak’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/d�ŋkra?/ ‘dongkrak’ 

/bə-/ ‘mendongkrak’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

14. Dari data: 

/bəduga?/ ‘menduga’ 

 /təduga?/ ‘diduga’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf:  

duga?/ ‘duga’ 
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/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

15. Dari data: 

/bərəlah/ ‘menyabut’ 

 /tətəlah/ ‘dicabut’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/əlah / ‘cabut’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

16. Dari data: 

/bərəndəŋ/ ‘meminta’ 

 /tətəndəŋ/ ‘diminta’ 

/pəŋəndəŋ/ ‘peminta’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/əndəŋ/ ‘minta’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

17. Dari data: 

/ŋəntut/ ‘mengentut’ 

/pəŋəntut/ ‘pengentut’  

/tətəntut/ ‘dikentuti’ 
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Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/əntut/‘kentut’ 

/ŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’  

/tət-/ ‘(morf afiks)’ 

18. Dari data: 

/əpəan/ ‘mempunyai’  

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/əpə/ ‘punya’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’  

19. Dari data: 

/tətər�p/ ‘dihidupi’ 

 /pəŋər�p/ ‘penghidupan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ər�p/ ‘hidup’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’  

 /pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

20. Dari data: 

/bəgawəan/ ‘ bekerja’  

/təgawə?/ ‘dikerjakan’ 

 /pəgawə?/ ‘pekerja’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 
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/gawə?/ ‘kerja’ 

/bə-an/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə-/ ‘(morf afiks)’ 

21. Dari data: 

/təgədək/ ‘dimarahi’ 

 /pəŋgədək/ ‘pemarah’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gədək/ ‘marah’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

22. Dari data: 

/bəgətəŋ/ ‘mengikat’ 

/təgətəŋ/ ‘diikat’  

/pəŋgətəŋ/ ‘pengikat’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gətəŋ/ ‘ikat’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’  

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

23. Dari data: 

/bəgənti?/ ‘menggantikan’ 
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 /təgənti?/ ‘digantikan’ 

/pəŋgənti?/ ‘pengganti’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gənti?/ ‘ganti’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

24. Dari data: 

/bəgutu/ ‘mencari kutu’ 

  /gutuan/ ‘banyak kutu’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/gutu/ ‘kutuan’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

  /-an/ ‘(morf afiks)’ 

25. Dari data: 

/bərica?/ ‘menginjak’ 

  /tətica?/ ‘diinjak’ 

/pəŋica?/ ‘orang yang menginjak’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ica?/ ‘injak’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

  /tət-/ ‘(morf afiks)’ 
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/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

26. Dari data: 

/bəridap/ ‘merasakan’ 

  /tətidap/ ‘dirasakan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/idap/ ‘ rasa’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

  /tət-/ ‘(morf afiks)’ 

27. Dari data: 

/bərimə/ ‘mempunyai tangan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/imə/ ‘tangan’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

28. Dari data: 

/bərina?/ ‘mempunyai ibu’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ina?/ ‘ibu’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

29. Dari data: 

/pəŋinsah/ ‘pendiam’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/insah/ ‘diam’ 
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/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

30. Dari data: 

/bəjajah/ ‘berbohong’ 

 /pənjajah/ ‘pembohong’  

/təjajah/ ‘dibohongi’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/jajah/ ‘bohong’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pən-/ ‘(morf afiks)’  

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

31. Dari data: 

/bəj�gət/ ‘berjoget’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/j�gət/ ‘joget’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

32. Dari data: 

/bəjagur/ ‘memukul’  

/pənjagur/ ‘pumukul’ 

/təjagur/ ‘dipukul’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/jagur/  ‘pukul’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 
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/pən-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

33. Dari data: 

/bəj�ra?/ ‘bermain’ 

 /pənj�ra?/ ‘pemain’  

/təj�ra?/  ‘dimainkan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

 /j�ra?/ ‘main’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pən-/ ‘(morf afiks)’  

/tə-/  ‘(morf afiks)’ 

34. Dari data: 

/tək��a?/ ‘disimpan’ 

 /pək��a?/ ‘penyimpan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/k��a?/ ‘simpan’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə-/ ‘(morf afiks)’ 

35. Dari data: 

/bək�mp�l/ ‘berkumpul’ 

 /tək�mp�l/ ‘dikumpulkan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 



13 

 

/k�mp�l/ ‘kumpul’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

36. Dari data: 

/lampaan/ ‘dijalankan’ 

 /pəlampa?/ ‘pejalan kaki’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/lampa?/ ‘jalan’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə-/ ‘(morf afiks)’ 

37. Dari data: 

/l�əan/ ‘kebanyakan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/l�ə?/  ‘banyak’ 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

38. Dari data: 

/bəm�nt�r/ ‘mengendarai motor’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

diidəntifikasi morf-morf: 

/m�nt�r/ ‘motor’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

39. Dari data: 
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/pən�ŋa?/ ‘orang  yang mendongak’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/n�ŋa?/ ‘mendongak’ 

/pə-/ ‘(morf afiks)’ 

40. Dari data: 

/pəŋ�d�p/ ‘ meredakan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/�d�p/ ‘reda’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

41. Dari data: 

/ tət�lə?/ ‘ dipulangkan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/�lə?/ ‘pulang’ 

/ tə-/ ‘(morf afiks)’ 

42. Dari data: 

/pəŋ�l�?/ ‘penaruh ‘ 

 /tət�l�?/ ‘ditaruh’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/�l�?/ ‘ taruh’ 

/pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

43. Dari data: 
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/bər�ŋk�s/ ‘membayar  ongkos’ 

 /pəŋ�ŋk�s/ ‘orang yang mengongkos’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/�ŋk�s/ ‘ongkos’ 

/bər-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pəŋ-/ ‘(morf afiks)’ 

44. Dari data: 

/bəpayuŋ/ ‘memakai payung’ 

 /təpayuŋ/ ‘dipayungi’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/payuŋ/ ‘payung’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

45. Dari data: 

/təpalə?/ ‘dikejar’ 

 /pəmalə?/ ‘orang yang mengejar’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/palə?/ ‘kejar’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə-/ ‘(morf afiks)’ 

46. Dari data: 

/mitə/ ‘mencari’ 
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/təpitə/ ‘dicari’ 

 /pəmitə/ ‘orang yang mencari’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/pitə/ ‘cari’ 

/m-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pəm-/ ‘‘(morf afiks)’ 

47. Dari data: 

/miya?/ ‘membuat’  

/təpiya?/ ‘dibuat’ 

 /pəmiya?/ ‘orang yang membuat’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/piya?/ ‘membuat’ 

/m-/ ‘morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə-/ ‘(morf afiks)’ 

48. Dari data: 

/m�lak/ ‘mematahkan’ 

/təp�lak/ ‘dipatahkan’ 

  /pəm�lak/ ‘orang  yang mematahkan’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/p�lak/ ‘patah’ 
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/m-/ ‘(morf afiks)’ 

/tə-/ ‘(morf afiks)’ 

  /pə-/  ‘(morf afiks)’ 

49. Dari data: 

/ŋəramp�k/ ‘merampok’ 

 /pəramp�k/ ‘perampok’  

  /təramp�k/  ‘dirampok’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/ramp�k/ ‘ merampok’ 

/ŋə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /pə-/ ‘(morf afiks)’  

  /tə-/  ‘(morf afiks)’ 

50. Dari data: 

/ŋərajaŋ/ ‘melompat’  

 /tərajaŋ/ ‘dilompati’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/rajaŋ/ ‘lompat’ 

/ŋə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

51. Dari data: 

/bərujak/ ‘memakan rujak’ 

 /tərujak/ ‘dirujak’ 
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Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/rujak/ ‘rujak’ 

/bə-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

52. Dari data: 

/pə�əda?/ ‘ orang  yang mencampur’ 

 /təsəda?/ ‘dicampur’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/səda?/ ‘campur’ 

/pə�-/ ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 

53. Dari data: 

/siŋgaan/ ‘pinjamkan’ 

 /�iŋga?/ ‘meminjam’  

/pə�iŋga?/  ‘orang yang  mau meminjam’ 

 /təsiŋga?/ ‘dipinjam’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/siŋga?/ ‘pinjam 

/-an/ ‘(morf afiks)’ 

 /�-/ ‘(morf afiks)’  

/pə�-/  ‘(morf afiks)’ 

 /tə-/ ‘(morf afiks)’ 
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54. Dari data : 

/nambah/ ‘ mencangkul’ 

/tətambah/’dicangkul’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/tambah/  ‘mencangkul’ 

/n-/ ‘(morf afiks)’ 

/tət-/ ‘(morf afiks)’ 

55.  Dari data:  

/nuka?/ ‘menanam’ 

/tətuka?/ ‘ditanam’ 

Dapat diidentifikasi morf-morf: 

/tuka?/ ‘ tanam’ 

/n-/ ‘(morf afiks)’ 

/tət-/ ‘ morf afiks)’ 

 


