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ABSTRAK 
 

Masalah yang dibahas  dalam penelitian ini adalah frase Bahasa Sasak Dialek Ngeno-

Ngene di Desa Montong Are.  Masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa rumusan, 

yakni apa sajakah jenis frase bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are.  

Bagaimanakah fungsi sintaktis frase bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong 

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

Are? Adapun tujuan  penelitian ini untuk mengetahui jenis frase yang terdapat di dalam 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are, fungsi sintaktis frase dan 

makna gramatikal frase tersebut.Data bahasa diperoleh menggunakan tiga metode, yakni 

metode simak, cakap dan introspeksi. Untuk menganalisis data digunakan metode agih. 

Metode agih merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data untuk 

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

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

Montong Are, ditemukan dua jenis frase, yakni frase eksosentrik dan frase endosentrik.  

Dalam frase eksosentrik hanya ditemukan frase eksosentrik direktif. Sedangkan di dalam 

frase endosentrik ditemukan tiga bentuk frase, yakni frase endosentrik atributif, frase 

endosentrik koordinatif dan frase endosentrik apositif. 

 

Kata kunci : frase eksosentrik dan frase endosentrik 
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ABSTRACT 

This study discussed about Sasak Language phrase in Ngeno-Ngene dialect at Montong 

Are village. There three statement of problems on this study they are, what kinds of 

Sasak Language phrase in Ngeno-Ngene dialect at Montong Are village? How are the 

syntactic functions of Sasak language phrase in Ngeno-Ngene dialect at Montong Are 

village? How are the meanings of the Sasak language phrase in Ngeno-Ngene dialect at 

Montong Are village? The purpose of this study is to know kinds of the Sasak language 

phrase in Ngeno-Ngene dialect at Montong Are village, to know the function of the 

Sasak language phrase in Ngeno-Ngene dialect at Montong Are village, and to know the 

grammatical meaning of the Sasak language phrase in Ngeno-Ngene dialect at Montong 

Are village. The data is collected through scrutinize method, speak method, and 

introspection method. The analysis of the data on this study used the apportion method. 

The apportion method is the method of data analysis used in this study to answer the 

statement of the problem that come from the language its self. The result of this study 

showed that there are two findings of the Sasak Language phrase in Ngeno-Ngene dialect 

at Montong are village. Kinds of the phrases are the exocentric phrase and the 

endocentric phrase. There is a direct exocentric phrase in the exocentric phrase. While in 

endocentric phrase there are three kinds of the phrase. The endocentric phrases are the 

attributive endocentric phrase, coordinative endocentric phrase, and the appositive 

endocentric phrase.  

 

Key Terms: Exocentric Phrase And Endocentric Phrase 
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A. PENDAHULUAN 

Banyaknya frase yang terdapat di dalam bahasa Sasak, terutama bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are melatarbelakangi peneliti mengkaji lebih jauh 

mengenai frase tersebut. Sehingga dengan banyaknya data tersebut peneliti akan mudah  

memperoleh data sebagai  bahan penelitian. Oleh karenanya penelitian ini membahas 

Frase Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are Kecamatan Kediri. 

Penelitian ini akan membahas mengenai frase berdasarkan jenis, fungsi dan maknan. 

a. Bahasa 

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

lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 

diri oleh para anggota kelompok sosial.  

b. Teori Struktural   

Dalam penelitian ini  digunakan teori struktural yang dicetuskan  oleh Bapak Linguistik  

Modern Ferdinand de Saussure untuk mengkaji frase bahasa Sasak yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. Sausure (dalam Chaer, 2012 : 346) membedakan telaah bahasa secara sinkronik 

dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik yakni mempelajari suatu bahasa pada kurun 

waktu tertentu saja. Sedangkan telaah diakronik yakni telaah bahasa yang dilakukan sepanjang 

masa. Penggunaan bahasa dalam keseharian berkomunikasi yang diujarkan terlihat perbedaan 

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

bahasa dan wujud konkret bahasa yang dikenal dengan istilah langue dan parole.  Setiap bunyi 

bahasa memiliki maknanya masing-masing.  Bahasa yang digunakan dalam keseharian yang 

berbentuk nomina atau bentuk konkret memiliki konsep sign (kata), signifian (bentuk) dan 

sigifie (makna).  Sausure juga dalam teorinya mengemukakan terdapat hubungan antara bentuk 

bahasa yang berupa kata, frase maupun kalimat yakni hubungan sintagmatik dan hubungan 

paragmatik baik dalam tataran  fonologi, morfologi maupun sintaksis. 

c.  Sintaksis 

Ramlan mengatakan sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan 

seluk beluk wacana, kalimat, klausa, frase. Kridalaksana Sintaksis  adalah subsistem tata bahasa 
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mencakup kata dan satuan-satuan yang lebih besar dari kata serta hubungan antara satuan itu 

(dalam Khairah, 2014 : 9).  Verhaar (2010 : 161) mengatakan  sintaksis adalah tatabahasa yang 

membahas hubungan antarkata di dalam tuturan. 

1. Frase 

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

merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang. Chaer (2009 : 120) 

berpendapat bahwa frase adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata atau 

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

salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Dilihat dari kedua unsurnya dari 

keutuhannya sebagai frase dibedakan adanya frase eksosentrik dan frase endosentrik. 

Jenis-Jenis Frase Berdasarkan Unsur Pembentuknya  

1) Frase Eksosentrik 

Ramlan (dalam Suhardi 2008 : 67) mengelompokkan frase eksosentrik menjadi dua jenis, 

yakni frase eksosentrik konektif dan frase eksosentrik direktif.  Frase eksosentrik direktif dibagi 

menjadi tiga bagian, yakni frase eksosentrik direktif preposisional, frase eksosentrik direktif 

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

eksosentrik direktif apabila frase yang bersangkutan terdiri atas unsur direktor dan unsur 

lainnya sebagai aksis (poros). Sebuah frase dikelompokkan sebagai frase eksosentrik direktif 

apabila frase yang bersangkutan terdiri atas unsur konektor (relator) dan unsur lainnya sebagai 

aksis (poros). 

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

eksosentris direktif dan frase eksosentris nondirektif. Frase eksosentris direktif, yakni frase yang 

komponen utamanya berupa kata depan. Frase jenis ini juga lazim disebut frase preposisional. 

Yang termasuk ke dalam frase jenis frase preposisional, misalnya di pasar, dari kayu jati, dengan 

gergaji. Frase eksosentrik nondirektif ialah frase yang kompoonen pertamanya berupa artikulus, 

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

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

sebagainya. 

2) Frase Endosentrik 
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Frase endosentrik, yaitu frase yang fungsinya dapat diganti oleh salah satu unsurnya 

atau oleh kedua unsurnya (Nazir, 2015:5). Nazir membagi frase endosentrik ke dalam tiga 

macam. Ketiga macam frase endosentrik tersebut, yaitu frase endosentrik atributif, frase 

endosentrik koordinatif, dan frase endosentrik apositif. Frase endosentrik atributif ialah frase 

yang salah satu unsurnya menjadi pusat atau inti frase dan unsur yang lainnya menjadi penjelas 

(atribut), misalnya: frase baju merah.  Frase endosentrik koordinatif ialah frase yang kedudukan 

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

yang kedudukan kedua unsurnya saling menerangkan, misalnya: frase silvi anggota trio busuk.  

Jenis-Jenis Frase Berdasarkan Kategori Kata  

1) Frase Nominal 

Frase nominal merupakan frase yang memiliki nominal sebagai konstituen induk dan 

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

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

mengisi fungsi subjek dan objek di dalam klausa. Menurut strukturnya dibedakan adanya frase 

nominal koordinatif dan frase nominal subordiatif (Chaer, 2009:121). 

2) Frase Verbal 

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

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

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

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

 

3) Frase Ajektival 

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

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

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

berfungsi sebagai inti frase (Khairah 2014 : 50).  

4) Frase Preposisional 

Frase preposisional ialah frase yang mengisi fungsi keterangan di dalam sebuah 

klausa. Frase preposisional merupakan frase eksosentrik (Chaer, 2009:149). Contohnya: 

di pasar, ke sekolah, dan hadirin yang berbahagia. Khairah (2014 : 76) frase 



8 

 

preposisional merupakan frase eksosentrik yang terdiri atas perangkai dan sumbu bukan 

inti dan pewatas. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Di dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif,  

yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan fakta-fakta yang ada atau 

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

yang dicatat berupa varian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret atau 

paparan seperti apa adanya (Sudaryanto di dalam Irmayanti, 2013:20).  

Populasi adalah himpunan yang lengkap satuan-satuan atau individu–individu 

yang karakteristiknya ingin kita ketahui (Anggoro di dalam Sudarko, 2012:19). Populasi  

penelitian ini adalah wilayah Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok 

Barat yang terdiri atas dua belas dusun.  

Sampel ialah pengambilan beberapa informan dan satu atau beberapa  wilayah 

pakai bahasa (Mahsun, 2005:141). Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang berada 

di dusun Montong Are Barat, Montong Are Tengah, dan Montong Are Timur.  

Beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, 

yakni metode introspeksi, metode simak dna metode cakap. Metode introspeksi adalah 

metode penyediaan data dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti 

bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya). Metode simak, yaitu metode penyediaan data 

dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya 

berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara 

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

hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan bahasa  seseorang atau beberapa 

orang yang menjadi informan. Metode cakap adalah metode penelitian yang berupa 

percakapan antara peneliti dengan informan (bahasa lisan) dengan tujuan memperoleh 

data.  Metode cakap memiliki teknik dasar berupa teknik pancing.  

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

metode agih. Metode agih merupakan cara  menganalisis data untuk menjawab masalah 

yang akan diteliti yang berasal dari dalam bahasa itu sendiri bahkan menyatu  dengan 

datanya dengan teknik pengontrasan. Metode  penyajian hasil analisis data dalam 

penelitian ini adalah metode formal dan informal.  
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C. PEMBAHASAN 

1. Jenis Frase Bahasa Sasak 

a. Jenis Frase Berdasarkan Unsur Pembentuknya 

1) Frase Eksosentrik Direktif 

Frase eksosentris direktif, yakni frase yang komponen utamanya berupa preposisi 

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

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are disajikan di bawah ini.  

(1) isiq inaq  //isIɂ inaɂ// ‘oleh ibu’ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  isiq ‘oleh’  dan  nomina inaq ‘ibu’. 

Unsur pertama yakni  kata isiq  sebagai perangkai dan unsur kedua yakni kata inaq  sebagai aksis 

(poros).  

(2)  isiq reket //isIɂ rəkət// ‘dari ketan’ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi isiq ‘dari’  dan  nomina reket ‘ 

ketan’. Unsur pertama yakni  kata isiq  sebagai perangkai dan unsur kedua yakni  kata  reket   

sebagai aksis (poros). 

(3) leq peken //leɂ pəkən// ‘di pasar’ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  leq ‘di’  dan  nomina peken 

‘pasar’. Unsur pertama yakni  kata  leq  sebagai perangkai dan unsur kedua yakni kata peken  

sebagai aksis (poros).  

(4) jok santren   //jͻk santrɛn//  ‘ke musholla’ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  jok ‘ke’  dan  nomina santren 

‘musholla’. Unsur pertama yakni  kata jok   sebagai perangkai dan unsur kedua yakni kata 

santren   sebagai aksis (poros).   

(5) ekan rubin //ɛkan rubIn// ‘dari kemarin’ 

 Frase eksosentrik direktif di atas disusun dari  preposisi  ekan ‘dari’  dan  adverbia  rubin 

‘kemarin’. Unsur pertama yakni  kata ekan  sebagai perangkai dan unsur kedua yakni kata rubin  

sebagai aksis (poros).   

2) Frase Endosentrik Atributif 

Frase endosentrik atributif  ialah frase yang salah satu unsurnya menjadi pusat atau 

inti frase dan unsur yang lainnya menjadi penjelas.  Frase endosentrik atributif  bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are dapat dilihat sebagai berikut. 
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(6) baleng papuq //bale papUɂ//  ‘rumah kakek’  

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  bale ‘rumah’  dan  nomina 

papuq ‘kakek’. Unsur pertama yakni  kata bale  sebagai inti dan unsur kedua yakni  kata papuk 

sebagai penjelas atau atribut.   

(7) kanak no //kanak no// ‘anak itu’ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  kanak ‘anak’  dan  pronomina 

demonstratifa no ‘itu’. Unsur pertama yakni  kata kanak  sebagai inti dan unsur kedua yakni  

kata no   sebagai penjelas atau atribut.  

(8)  bagus gati   //bagUs gati//  ‘bagus sekali’ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  ajektifa bagus ‘bagus’  dan  adverbia  

gati ‘sekali’. Unsur pertama yakni  kata bagus  sebagai inti dan unsur kedua yakni  kata gati   

sebagai penjelas atau atribut.  

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

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  verba  mandiq ‘mandi’  dan  adverbia  

doang  ‘saja’. Unsur pertama yakni  kata mandiq  sebagai inti dan unsur kedua yakni  kata doang   

sebagai penjelas atau atribut.    

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

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  bebek ‘bebek’  dan  nomina  

bengkiwe ‘jenis bebek’. Unsur pertama yakni  kata bebek  sebagai inti dan unsur kedua yakni  

kata bengkiwe   sebagai penjelas atau atribut.  

(11) kerupok sampi  //kərupͻk sampi// ‘kerupik kulit sapi’ 

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  kerupok ‘kerupuk’  dan  

nomina  sampi ‘sapi’. Unsur pertama yakni  kata kerupok berfungsi sebagai inti dan unsur kedua 

yakni  kata sampi  berfungsi sebagai penjelas atau atribut.  

(12) botol kecap  //bͻtͻl kɛcap//  

„botol kecap‟  

 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  botol ‘botol’  dan  nomina  

kecap ‘kecap’. Unsur pertama yakni  kata botol sebagai inti dan unsur kedua yakni  kata kecap 

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

(13) jerok Bali  //jərͻk bali// 

‘jeruk Bali’ 
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 Frase  endosentrik  atributif  di  atas  disusun dari  nomina  jerok ‘jeruk’  dan  nomina  Bali 

‘nama daerah’. Unsur pertama yakni  kata jerok sebagai inti dan unsur kedua yakni  kata bali 

sebagai penjelas atau atribut.  

 

3) Frase Endosentrik Koordinatif 

 Frase endosentrik koordinatif ialah frase yang kedudukan kedua unsurnya sama 

penting, karena di antara kedua unsur pembentuknya dapat disisipkan kata “dan atau kance (di 

dalam bahasa Sasak)”. Unsur yang membentuk frase endentrik koordinatif yakni dari kategori 

kata yang sama, bedanya dengan frase endosentik atributif yakni  kedudukan kedua unsurnya 

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

endosentrik koordinatif tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

(14)  inaq amaq  //inaɂ amaɂ// 

‘ibu bapak’ 

 Frase endosentrik koordinatif di atas disusun dari kategori kata yang sama yakni 

pronomina. Pronomina yang pertama yakni inaq  dan pronomina yang kedua yakni amaq.   

Diantara kedua unsurnya dapat disispkan kata “dan atau kance”, namun tidak mengubah jenis 

frasenya. Contohnya inaq kance amaq.  

(15) mangan nginem //maŋan ŋinəm// ‘makan minum’ 

 Frase endosentrik koordinatif di atas disusun dari kategori kata yang sama yakni verba. 

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

unsurnya dapat disispkan kata “dan atau kance”, namun tidak mengubah jenis frasenya. 

Contohnya mangan kance nginem. 

(16)  galeng guling  //galəŋ gulIŋ//  ‘bantal guling’ 

 Frase endosentrik koordinatif di atas disusun dari kategori kata yang sama yakni 

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

kedua unsurnya dapat disispkan kata “dan atau kance”, namun tidak mengubah jenis frasenya. 

Contohnya galeng kance guling.  

 

4) Frase Endosentrik Apositif 

Frase endosentrik apositif ialah frase yang kedudukan kedua unsurnya saling 

menerangkan. Kedua unsur pembentuknya dapat menjadi unsur pusat dan unsur penjelas. 

Adapun  frase endosentrik apositif BSDNDM sebgai berikut. 
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(17)  Edyuma sekretaris Himbastrindo   

  //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

  ‘Edyuma sekretaris Himbastrindo’ 

  Frase endosentrik apositif di atas disusun dari nomina edyuma ‘nama orang’ dan 

nomina sekertaris Himbastrindo ‘jabatan dalam organisasi’. Kedua unsur pembentuk frase di 

atas saling menerangkan satu sama lain. Unsur pertama edyuma menerangkan unsur kedua 

sekretaris Himbastrindo begitupun sebaliknya, unsur kedua sekretaris Himbastrindo 

menerangkan unsur pertama edyum, apabila salah satu unsurnya ditanggalkan tidak akan 

mengubah maknanya di dalam kalimat .  

b. Jenis Frase Berdasarkan Kategori  Kata  

1)   Frase Preposisional 

   Frase preposisional ialah frase yang didahului oleh kata depan, yang berfungsi sebagai 

perangkai dan sumbu bukan inti dan atribut. Perhatikan contoh frase dibawah ini. 

(1) isiq inaq   //isIɂ inaɂ//  ‘oleh ibu’ 

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

merupakan frase preposisional karena  didahului oleh preposisi. 

(2) isiq reket   //isIɂ rəkət//  ‘dari ketan’ 

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

merupakan frase preposisional karena  didahului oleh preposisi. 

(3) leq peken   //leɂ pəkən//  ‘di pasar’ 

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

merupakan frase preposisional karena  didahului oleh preposisi. 

(4) jok santren  //jͻk santrɛn//      ‘ke musholla’ 

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

merupakan frase preposisional karena  didahului oleh preposisi. 

(5) ekan rubin  //ɛkan rubIn//  

‘dari kemarin’ 

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

merupakan frase preposisional karena  didahului oleh preposisi. 

2) Frase Nominal 

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

berupa nomina. Perhatikan contoh frase dibawah ini. 
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(6) bale papuq  //bale papUɂ//  ‘rumah kakek’  

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

nominal karena unsur inti frase tersebut adalah bale yang merupakan kelas kata nomina. 

(7) kanak no   //kanak no//  ‘anak itu’ 

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

nominal karena unsur inti frase tersebut adalah kanak yang merupakan kelas kata 

nomina. 

 

(10) bebek bengkiwe  //bɛbɛk bəŋkiwə//          ‘bebek bengkiwe’ 

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

nominal karena unsur inti frase tersebut adalah bebek yang merupakan kelas kata nomina. 

(11) kerupok sampi  //kərupͻk sampi// ‘kerupik kulit sapi’ 

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

nominal karena unsur inti frase tersebut adalah kerupok yang merupakan kelas kata 

nomina. 

(12) botol kecap  //bͻtͻl kɛcap//  ‘botol kecap’  

Frase di atas tersusun dari kata botol dan kata kecap.  Frase di atas merupakan frase nominal 

karena unsur inti frase tersebut adalah botol yang merupakan kelas kata nomina. 

 (13) jerok Bali  //jərͻk bali//  ‘jeruk Bali’ 

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

frase nominal karena unsur inti frase tersebut adalah jerok  yang merupakan kelas kata nomina. 

(14) inaq amaq  //inaɂ amaɂ//  ‘ibu bapak’ 

Frase di atas tersusun dari kata inaq dan kata amaq.  Frase di atas merupakan frase nominal 

koordinatif karena kedua unsur frase tersebut merupakan nomina yang sederajat, tidak ada 

yang berfungsi sebagai inti ataupun atribut. 

(16) galeng guling  //galəŋ gulIŋ//  ‘bantal guling’ 

Frase di atas tersusun dari kata galeng ‘bantal kotak’ dan kata guling ‘bantal panjang’.  Frase di  

atas merupakan frase nominal koordinatif karena kedua unsur frase tersebut merupakan 

nomina yang sederajat, tidak ada yang berfungsi sebagai inti ataupun atribut. 

(17)     Edyuma sekretaris Himbastrindo   

  //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

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

merupakan frase nominal karena kedua unsur frase tersebut merupakan nomina yang saling 

menjelaskan antara satu samalain, tidak ada yang berfungsi sebagai inti ataupun atribut. 

3) Frase Ajektival 

(8) bagus gati   //bagUs gati//  

‘bagus sekali’ 

Frase di atas tersusun dari kata bagus dan kata gati.  Frase di atas merupakan frase ajektival 

karena unsur inti frase tersebut adalah bagus yang merupakan kelas kata ajektiva. 

 

4) Frase Verbal 

(9) mandiq doang  //mandIɂ dͻwaŋ// ‘mandi saja’ 

Frase di atas tersusun dari kata mandiq dan kata doang.  Frase di atas merupakan frase verbal 

karena unsur inti frase tersebut adalah mandiq yang merupakan kelas kata verba. 

(15) mangan nginem  //maŋan ŋinəm// ‘makan minum’ 

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

nominal koordinatif karena kedua unsur frase tersebut merupakan verba yang sederajat, tidak 

ada yang berfungsi sebagai inti ataupun atribut. 

 

2. Fungsi Sintaktis Frase Bahasa Sasak 

 Fungsi sintaktis merupakan fungsi kata di dalam klausa. Fungsi yang dimaksud, yakni 

posisi kata termasuk di dalam subjek, predikat, objek, pelengkap, maupun keterangan. Fungsi 

sintaktis masing-masing frase yang menjadi kajian di dalam penelitin ini, yakni fungsi frase 

eksosentrik direktif maupun frase endosentrik atributif, koordinatif, dan apositif. 

 

 

 

a. Frase Eksosentrik 

a) Pelengkap 

Frase eksosentik direktif dapat  mengisi fungsi pelengkap di dalam bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase eksosentik direktif yang mengisi fungsi pelengkap 

sebagai berikut. 

(1) isiq inaq  //isIɂ inaɂ//  ‘oleh ibu’ 

Contoh dalam kalimat. 
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Ite tesiliq isiq inaq.  

S   P      Pel. 

#itə təsilIɂ isIɂ inaɂ# 

‘Kita dimarahi oleh ibu’. 

b) Objek 

Frase eksosentik direktif dapat  mengisi fungsi objek di dalam bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase eksosentik direktif yang dapat mengisi fungsi objek 

sebagai berikut. 

(2) isiq reket  //isIɂ rəkət//  ‘dari ketan’ 

Contoh di dalam kalimat.  

Jaje tujak ni tepinaq isiq reket. 

S           P  O 

#jajə tujaɂ ni təpinaɂ isIɂ rəkət# 

‘Kue tumbuk ini terbuat dari ketan’.  

c) Keterangan 

Frase eksosentik direktif dapat  mengisi fungsi keterangan di dalam bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase eksosentik direktif yang mengisi fungsi keterangan 

sebagai berikut. 

(3) leq peken   //leɂ pəkən//  ‘di pasar’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Inak Ijah bedagang lek peken.  

S        P      Ket. 

#inaɂ ijah bədagaŋ leɂ pəkən# 

 ‘Ibu Ijah berjualan di pasar’. 

(4) jok santren  //jͻk santrɛn//  ‘ke musholla’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Ite  ngaji jok santren.   

S    P      Ket. 

#itə ŋaji jͻk santrɛn# 

‘Kita mengaji ke musholla’. 

(5) ekan rubuin   //ɛkan rubIn//  ‘dari kemarin’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Dengan ngulat ekan rubin.    
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S    P    Ket. 

#dəŋan ŋulat ɛkan rubIn# 

‘Orang merajut dari kemarin’ 

b. Frase Endosentrik  

1) Frase Endosentrik Atributif 

a) Subjek 

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi subjek di dalam bahasa Sasak 

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

fungsi subjek sebagai berikut. 

(6) bale papuq  //bale papUɂ//  ‘rumah kakek’ 

Contoh di dalam kalimat.   

Bale papuq tepinak isiq bide.  

S                P      Pel. 

#bale papUɂ təpinaɂ isIɂ bide# 

‘Rumah kakek terbuat dari bedek’. 

(7) kanak no //kanak no//  ‘anak itu’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Kanak no besiaq  

S       P   

#kanak no bəsiyaɂ# 

‘Anak itu berkelahi’. 

b) Predikat 

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi predikat di dalam bahasa Sasak 

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

fungsi predikat sebagai berikut. 

(8) bagus gati   //bagUs gati//  ‘bagus sekali’ 

Contoh di dalam kalimat.  

Tas Silvi  bagus gati.    

S       P  

#tas sIlvi bagUs gati# 

‘Tas Silvi bagus sekali’. 

(9) mandiq doang   //mandIɂ dͻwaŋ// ‘mandi saja’ 
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Contoh di dalam kalimat. 

Iye mandiq doang leq balengku. 

S    P           Ket. 

#iyə mandIɂ dͻwaŋ leɂ baleŋku# 

‘Dia mandi saja di rumahku’. 

 

c) Objek  

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi objek di dalam bahasa Sasak 

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

fungsi objek sebagai berikut. 

(10) bebek bengkiwe //bɛbɛk bəŋkiwə// ‘bebek  bengkiwe’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Amangku embuqan bebek bengkiwe impan.   

S       P           O      Pel. 

#amaŋku əmbUɂan bɛbɛk bəŋkiwə Impan# 

‘Bapak saya mengambilkan bebek bengkiwe makanan’. 

d) Pelengkap 

Frase endosentrik atributif dapat  mengisi fungsi pelengkap di dalam bahasa 

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

mengisi fungsi pelengkap sebagai berikut. 

(11) kerupok sampi //kerupͻk sampi// ‘kerupuk kulit sapi’ 

Conoh di dalam kalimat. 

aku jeloqan inaq kerupok sampi. 

S    P          O       Pel. 

#aku jəloɂan inaɂ kərupͻk sampi# 

‘Saya menjemurkan ibu kerupuk kulit sapi’. 

(12) botol kecap  //bͻtͻl kɛcap//  ‘botol kecap’ 

Contoh di dalam kalimat.  

Aku embuqan adiq botol kecap leq paon. 

S     P             O     Pel.         Ket. 

#aku əmbUɂan adIɂ bͻtͻl kɛcap leɂ paͻnɂ# 

‘Saya mengambilkan adik botol kecap di dapur’. 

(13) jerok Bali  //jərͻk bali//  ‘jeruk Bali’ 
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Contoh di dalam kalimat.  

Aku lukeqan adingku jerok Bali 

S    P           O   Pel. 

#aku lukɛɂan adIŋku jərͻk bali# 

‘Saya mengupaskan adik saya jeruk Bali’. 

2) Frase Endosentrik Koordinatif 

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

koordinatif dapat mengisi fungsi subjek, predikat, dan pelengkap. 

a) Subjek 

Frase endosentrik koordinatif dapat  mengisi fungsi subjek di dalam bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut bermakna ‘himpunan’. Contohnya sebagai 

berikut. 

(14)  inaq amaq  //inaɂ amaɂ//  ‘ibu bapak’ 

Contoh di kalimat.   

Inaq amaqku endeq araq leq bale. 

S  P        Ket. 

#inaɂ amaɂku əndeɂ araɂ leɂ bale# 

‘Ibu bapak saya tidak ada di rumah’. 

b) Predikat 

Frase endosentrik koordinatif dapat mengisi fungsi predikat di dalam bahasa 

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

Contohnya sebagai berikut. 

(15) mangan nginem  //maŋan ŋinəm// ‘makan minum’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Papuk Amat   mangan nginem endeqne tao.  

S   P                   Pel.  

#papUɂ amat maŋan ŋinəm əndɛɂnə tao# 

‘Kakek Amat makan minum saja saya tidak bisa’. 

c) Objek 

Frase endosentrik koordinatif dapat  mengisi fungsi objek di dalam bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut bermakna „himpunan‟. 

Contohnya sebagai berikut. 
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(16) galeng guling  //galəŋ gulIŋ//  ‘bantal guling’ 

Contoh di dalam kalimat.  

Inangku jeloq galeng gulin     

S      P  O 

#inaŋku jəloɂ galəŋ gulIŋ# 

 ‘Ibu saya menjemur bantal guling’. 

3) Frase Endosentrik Apositif 

a) Subjek  

Frase endosentrik apositif dapat  mengisi fungsi subjek di dalam bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Desa Montong Are. Frase tersebut bermakna  „jabatan‟. 

Contohnya sebagai berikut. 

(17)  Edyuma sekretaris Himbastrindo   

 //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

 ‘Edyuma sekretaris Himbastrindo’ 

Contoh di dalam kalimat. 

Edyuma sekretaris Himbastrindo    

S     

jaq yudisium   bulan September. 

P  Pel. 

#ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo jaɂ yudisiyUm bulan sɛptɛmbər# 

‘Edyuma sekretaris Himbastrindo akan yudisium bulan September’. 

4.3   Makna Frase Bahasa Sasak 

4.3.1 Makna Frase Eksosentrik 

`Makna frase eksosentrik terbentuk dari frase eksosentrik direktif berikut akan 

dijelaskan makna yang terbentuk oleh frase eksosentrik direktif. 

4.3.1.1 Makna Frase Eksosentrik Direktif 

Frase eksosentrik direktif  bermakna: ‘penjadian’,  ‘asal bahan’,  ‘tempat’, ‘arah 

atau tujuan’, dan ‘asal waktu’. 

a) Menyatakan ‘pelaku’ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna ‘pelaku’ dapat disusun apabila unsur 

pertamanya berupa preposisi “isiq” dan unsur keduanya berupa nomina.  
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(1) isiq inaq  //isIɂ inaɂ//  

‘oleh ibu’ 

b) Menyatakan ‘asal bahan’ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „asal bahan‟ dapat disusun apabila 

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

berupa nomina.   

(2) isiq reket  //isIɂ rəkət//  

„dari ketan’ 

c) Menyatakan ‘tempat’ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna „tempat‟ dapat disusun apabila unsur 

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

„tempat‟.  

(3) leq peken  //leɂ pəkən//  

‘di pasar’ 

d) Menyatakan ‘arah atau tujuan’ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna ‘arah atau tujuan’ dapat disusun apabila 

unsur pertamanya berupa preposisi “jok” dan unsur keduanya berupa nomina yang bermakna 

‘tempat’.   

(4) jok santren  //jͻk santrɛn//  

‘ke musholla’ 

e) Menyatakan ‘asal waktu’ 

Frase eksosentrik direktif  yang bermakna ‘asal waktu’ dapat disusun apabila unsur 

pertamanya berupa preposisi “ekan” dan unsur keduanya berupa adverbia yang bermakna 

‘waktu tertentu’.  

(5) ekan rubuin   //ɛkan rubIn//  ‘dari kemarin’ 

3. Makna Frase Endosentrik 

a. Makna Frase Endosentrik Atributif 

Frase endosentrik atributif bermakna: ‘milik, penentu, sangat, penekanan, jenis, asal 

bahan, wadah atau tempat, dan asal tempat’. 

a) Menyatakan ‘milik’ 
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Frase endosentrik atributif yang bermakna „milik‟  dapat disusun dari nomina + 

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

memiliki makna „insan/ benda yang memiliki‟.   

(6)  Bale papuq  //bale papUɂ//  

‘rumah kakek’ 

b) Menyatakan ‘penentu’ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘penentu’  dapat disusun dari nomina + 

demonstratifa. Nominanya bermakna ‘benda umum’ demonstratifanya  yakni “ini atau itu”.  

(7) kanak no  //kanak no//  

‘anak itu’ 

c) Menyatakan ‘sangat’ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘sangat’  dapat disusun dari ajektifa + 

adverbia. Ajektifanya bermakna ‘keadaan’ dan adverbianya bermakna ‘sangat’ dalam bentuk 

kata “gati”.   

(8) bagus gati   //bagUs gati// 

‘bagus sekali’ 

d) Menyatakan ‘pembatasan’ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘pembatasan’  dapat disusun  dari verba + 

adverbia. Verba pembatas bermakna hanya mengerjakan  satu pekerjaan saja tanpa 

mengerjakan yang lain, dan hanya ada satu adverbia pembatas yakni ‘saja’.  

(9) mandiq doang  //mandIɂ dͻwaŋ// 

‘mandi saja’ 

e) Menyatakan ‘jenis’ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘jenis’  dapat disusun dari nomina + nomina. 

Nomina yang pertama bermakna ‘benda generik’ dan nomina yang kedua memiliki makna 

‘benda spesifik’.  

(10) bebek bengkiwe  //bɛbɛk bəŋkiwə// ‘jenis bengkiwe’  

f) Menyatakan ‘asal bahan’ 
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Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘asal bahan’  dapat disusun dari nomina + 

nomina. Nomina yang pertama bermakna ‘benda buatan’ dan nomina yang kedua memiliki 

makna ‘benda bahan’.  

(11) kerupok sampi //kərupͻk sampi// 

‘kerupik kulit sapi’ 

g) Menyatakan ‘wadah atau tempat’ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘wadah atau tempat’  dapat disusun dari 

nomina + nomina. Nomina yang pertama bermakna ‘wadah’ dan nomina yang kedua memiliki 

makna ‘benda berwadah’.   

(12) botol kecap  //bͻtͻl kɛcap//  

‘botol kecap’ 

h) Menyatakan ‘asal tempat’ 

Frase endosentrik atributif yang bermakna ‘asal tempat’  dapat disusun dari nomina + 

nomina. Nomina yang pertama bermakna ‘barang jadian’ dan nomina yang kedua memiliki 

makna ‘tempat atau nama tempat’.  

(13) jerok Bali  //jərͻk bali//  

‘jeruk Bali’ 

 

b. Makna Frase Endosentrik Koordinatif 

Frase endosentrik koordinatif  bermakna: ‘hipunan keluarga, penggabungan, dan 

himpunan perlengkapan’  disusun dari kategori kata yang sama, sehingga posisi kedua unsurnya 

sederajat tidak ada yang berpotensi sebagai unsur inti dna unsur penjelas.  

a) Menyatakan ‘himpunan keluarga’  

Frase endosentrik koordinatif  yang bermakna ‘himpunan keluarga’ dapat disusun dari 

nomina, sehingga diantara kedua unsurnya dapat disisipkan kata “dan”.. 

(14) inaq amaq  //inaɂ amaɂ// 

‘ibu bapak’ 

b) Menyatakan ‘penggabungan’  
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Frase endosentrik koordinatif  yang bermakna ‘penggabungan’ dapat disusun dari verba,  

sehingga diantara kedua unsurnya dapat disisipkan kata “dan”.  

(15) mangan nginem //maŋan ŋinəm// 

‘makan minum’ 

c) Menyatakan ‘himpunan perlengkapan’ 

Frase endosentrik koordinatif  yang bermakna ‘himpunan perlengkapan’ dapat disusun 

dari nomina, sehingga diantara kedua unsurnya dapat disisipkan kata “dan”. 

(16)  galeng guling  //galəŋ gulIŋ//  

‘bantal guling’ 

 

c. Makna Frase Endosentrik Apositif 

Frase endosentrik apositif  merupakan frase yang kedudukan kedua unsurnya saling 

mejelaskan, kedua unsur tersebut dapat berfungsi sebagai unsur inti ataupun penjelas (atribut).  

Di dalam penelitian ini frase endosentrik apositif  di antaranya bermakna ‘jabatan’.  

(17) Edyuma sekretaris Himbastrindo   

  //ediyuma səkrətarIs hImbastrIndo// 

  ‘Edyuma sekretaris Himbastrindo’ 

Makna frase endosentrik apositif masih banyak dan luas jika peneliti berikutnya ingin 

mengembangkannya. Peneliti hanya menyajikan data secara singkat. Tujuannya hanya untuk 

membuktikan bahwa frase yang terdapat di dalam bahasa Indonesia ternyata juga terdapat di 

dalam bahasa Sasak. 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

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

endosentrik. Frase eksosentrik direktif  dibentuk dari preposisi isiq ‘oleh’, isiq ‘dari’, jok ‘ke’,  leq 

‘ di’ dan ekan ‘dari’. Frase endosentrik dibagi menjadi tiga, yakni frase endosentrik atributif, 

frase endosentrik koordinatif dan frase endosentrik apositif.  

Frase-frase tersebut dapat mengisi fungsi sintaktis secara umum, yakni subjek (S), 

predikat (P), objek (O),  keterangan (Ket.) dan pelengkap (Pel.). Secara umum frase eksosentrik 
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direktif mengisi fungsi Ket. namun di dalam penelitian ini frase eksosentrik direktif juga dapat 

mengsisi fungsi O dan Pel. Fungsi O dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari preposisi isiq ‘oleh’. 

Fungsi Pel. di isi oleh frase yang dibentuk dari perposisi isiq ‘dari’. Fungsi Ket.  di isi oleh frase 

yang dibentuk dari preposisi leq ‘di’,  jok ‘ke’, dan ekan ‘dari’.  Frase endosentrik dapat mengisi 

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

fungsi S, P, O, Pel. Fungsi S dapat di isi oleh frase yang dibentuk dari nomina + klitika dan nomina 

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

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

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

endosentrik koordinatif dapat mengisi fungsi S, P dan O. Fungsi S dapat di isi oleh frase yang 

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

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

Frase endosentrik apositif dapat mengisi fungsi S yang dibentuk dari nomina + nomina. 

Frase yang terdapat di dalam BSDNDM menimbulkan makna gramatika yang beragam. 

Frase eksosentrik direktif yang dibentuk dari preposisi dapat membentuk  makna ‘pelaku’, ‘asal 

bahan’, ‘tempat’, arah/tujuan’, dan ‘asal waktu’. Frase endosentrik dapat membentuk makna 

‘milik’, ‘penentu’, ‘sangat’, ‘pembatasan’, ‘jenis’, ‘asal bahan’, ‘wadah/tempat’,  ‘asal tempat’, 

‘hubungan keluarga’, ‘menggabungkan’, ‘perlengkapan’ dan ‘jabatan’.  

2. Saran  

Syukur alhamdulillah  skripsi ini sampailah pada bagian terakhir, yakni saran. Skripsi ini 

hanya membicarakan sebagian kecil fitur bahasa Sasak Desa Montong Are. Peneliti berharap 

ada kelanjutan penelitian bahasa yang mengambil objek penelitian di Desa Montong Are. Hal 

tersebut disebabkan oleh masih banyaknya  fitur bahasa lainnya yang bisa diteliti di Desa 

Montong Are.
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